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Høringsuttalelse til Jerbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029 
 
 
 Vestfold fylkeskommune har fått Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029 på høring, 
med frist 22. juni. Handlingsprogrammet er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018 – 
2029, med vekt på første seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy for 
sektoren og danner grunnlaget for fordeling av midler til ulike jernbaneformål i de årlige 
statsbudsjettene.  
 
 
Vestfold fylkeskommune har følgende innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-
2029:  

1. Utbygging av Vestfoldbanen må holde forutsatt fremdrift i NTP 2018-2029, det vil si Ytre 
IC må være ferdig utbygd innen 2032.  

2. Handlingsprogrammet må vise en tydelig satsing på knutepunktutvikling. Det må 
avsettes tilstrekkelig med planleggingsmidler tidlig i perioden for å få en snarest mulig 
planavklaring, da dette er avgjørende for vekst og utvikling i byer og tettsteder.  

3. Det må settes av driftsmidler til to tog i timen til Skien i 2027 i tråd med NTP 2018 – 2029 
etter at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er ferdigstilt.  

4. Det bør snarest settes i gang en utredning om hvordan Bratsbergbanen kan utnyttes 
bedre mellom Notodden – Grenland og sørlige Vestfold.  

5. Grenlandsbanen er viktig for sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og 
Vestfoldbanen. Oppstart av planlegging av Grenlandsbanen må i gang i første del av 
planperioden, slik at utbyggingen kan komme i gang samtidig med sluttføringen av 
InterCity Vestfoldbanen.  

6. Det er behov for å utvide driftsdøgnet på Vestfoldbanen for blant annet å korrespondere 
med morgen- og kveldsavgangene på Torp Sandefjord Lufthavn, samt å knytte den nye 
arbeidsregionen sammen når fylkene Vestfold og Telemark slås sammen.  

7. Tiltakene innenfor «Godskonsept Vestfold & Telemark» må bli gjennomført innen 2021. 
For å legge til rette for overføring av gods fra vei til båt og bane må det innføres 
incentivordninger for å redusere risiko ved en slik overgang.  

8. Ny tømmerterminal i Telemark må bygges innen 2022/23.  
9. Kopstad godsterminal må være med i vurderingen av en fremtidig terminalstruktur for 

Østlandet.  
10. Toetasjes togsett må anskaffes for Vestfoldbanen i likhet med Østfoldbanen og tas i bruk 

så fort som mulig for å forhindre stans i passasjerveksten frem mot 2025.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Siv Tørudbakken Marit Synnes Lindseth 
samferdselssjef    
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