
 

Protokoll for styremøte på Geitmyra tirsdag 26. september 2017. 
Til stede: Kjell Erik Onsrud, Gunnar A. Kajander, Jens Hansen, Bjørn Sverre Bergskaug og Kim Arild          

Aastangen. 

1.    Styret mener det er viktig at flere reelt alternative traseer for Nord-Norgebanen blir utreda.  Når det 
gjelder krav til utredningen vedtok styret å samordne seg med Tromskomiteen for jernbane og 
Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen.  

       Nestleder deltar på Jernbaneforum Nords dagskonferanse i Bodø 21. oktober. Styret kommer til å  
       Kontakte Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen og Tromskomiteen for jernbane med ønske om å delta på  
       det felles møtet disse to planlegger i Narvik i løpet av høsten. Nestleder følger opp dette. 
 

2.    FJ krever at det utredes om det er mer å hente på at utbyggingen av intercity konsentrerer seg om en 
strekning av gangen. Forutsetningene må være at alle de tre opprinnelige IC-strekningene vedtas utbygd, 
at prosjektet fullfinansieres og at det kan gjøres raskere og billigere enn forutsatt i NTP. FJ krever at det 
utredes alternativ til fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen mellom Hønefoss og Sandvika som har mindre 
negativ samfunnsøkonomisk nytte. For Jernbane har lenge foreslått nytt dobbeltspor via Nittedal som 
felleskorridor for Bergensbanen og Gjøvikbanen. Den vil og være velegnet for godstrafikk. Vi må også 
finne ut hvorfor gamle planer om en avgrening av Ringeriksbanen oppe i dagen på Jong, vest for 
Sandvika er blitt forlatt til fordel for en avgreining midt inne i Tanumtunnelen. Man skulle tro at en 
avgreining inne i Tanumtunnelen vil føre til et langt lengre avbrudd i togtrafikken på Askerbanen enn en 
avgreining oppe i dagen på Jong. 

3.    FJ krever at det utredes en avgreining til Sverige i retning Karlstad/Stockholm ved Ski. Videre krever FJ 
at det utredes en Europabane fra Ski og sørover til Sarpsborg og videre via Svinesund til Göteborg, som 
ikke blir lengre enn E6. 

4.    FJ står ved at midtrasealternativet med maksimalt lokk gjennom Hamar skal utredes. 

5.    Samtidig med utbygging av Intercity krever FJ en utbygging av Jærbanen, Vossebanen og Trønderbanen. 
Trønderbanen/Nordlandsbanen må tilpasses langt høyere hastighet enn i dag. 

6.    FJ vurderer Haukelitraseen som beste trase mellom Oslo og Bergen. Rogfast må være en del av 
Vestlandsbanen over Haukeli. FJ mener Gjøvikbanen bør koples til Dovrebanen ved Moelv for å korte 
inn avstanden Østlandet-Møre/Trøndelag/Nordland og for å bygge nettverk som gjør jernbanen mer 
robust og fleksibel. 

7.    FJ krever at det utarbeides en plan for utbedring av Bergensbanen med flere krysningsspor av hensyn til 
godstogene, utretting av kurver og med bedre og sikrere plattformer på en rekke stasjoner på Bergens-
banen. I første rekke er det Gol, Ål og Geilo som må utbedres etter mønster fra Voss stasjon som nå er 
vesentlig utbedret. 

8.    FJ krever at jernbanereformen implementeres i samarbeid med forskere i verdensklasse innen 
eksperimentell økonomi for å sikre gode evalueringer av reformen. Deri inngår grundig planlegging av 
hva slags data som skal samles inn. Målet er ikke bare generell evaluering, men også å få kunnskap om 
hvordan reformen kan optimaliseres.  

9.    FJ spør regjeringen om hvordan den vil hindre at anbudsvinner blir nullskatteyter i Norge pga. kreativ 
internprising i forbindelse med transaksjoner med utenlandske mor-/datter-/søsterselskaper. Regjeringen 
bør kunne vise til noe på dette feltet.  

10.   FJ spør regjeringen om det stilles krav til at anbudsvinner må være forsikret for å dekke erstatningskrav                           
fra passasjerer og tredjepersoner ved ulykker selv etter at anbudsvinner har gått konkurs. 

11.  FJ krever at kollektivreiser fritas for moms. Alternativt legges det moms på bompenger. FJ krever at det  
skal være gratis å reise kollektivt dersom man i løpet av en måned overstiger 60 reiser, jfr. Bompenge-
fritak i Oslo og Bærum ved flere passeringer enn 60 i løpet av en måned. 

Referent: Bjørn Sverre Bergskaug 
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