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 RIK ONSRUD

slag for Eidsvoll st.-Sørli langs Vorma/Mjøsa har økt med 
t til 11,5 mrd. Enkeltsporstrekningen på Gardermobanen,
er anslått til 1,5 mrd. uten at det gjøres noe med den dår-
n eksterne KS2 rapporten regner det ikke som usannsyn-

n få påplussinger. Rundt årsskiftet kom det fram at Jern-
selsdepartementet holdt tilbake en alternativanalyse datert 
t en Østlig trasé Venjar-Sørli var så å si like god som en

Østlandet er åpenbart et viktig prosjekt på vei mot et nytt
nett. Men Norge er mer enn Østlandet. En 1. jernbane-
omfatte Jærbanen, Vossebanen og Trønderbanen. Finan-
ss og bør baseres på et bredt politisk forlik. Større statlige

ygging bør også inngå.

akke 2?
øyhastighetsutredning har gitt ny kunnskap, men reiser 
. 
ommet fram til forholdsvis høye kostnader og klimagass-
en. Dette skyldes i stor grad høy tunnelandel og at det er 
ig helstøping av tunnelene, noe som avviker Jernbanever-
 Det er også lagt til grunn doble tunnelløp overalt. For de 
som det også vil bli en del av, er det kanskje ikke nødven-

måten i nasjonal transportplan for klimaeffekten gir langt 
nn det som ble brukt i Høyhastighetsutredningen. Klima-
afikk i høyere luftlag er heller ikke tatt hensyn til, og det 
syn til sparte kostnader ved at tog overtar for fly, bil, buss. 
net med kostnader ved bygging av flere av stasjonene, men 

de billettinntekter.

et har lagt til grunn to alternativer; 250 og 330 km/t. 330 
slake kurver og høy tunnelandel. En mer fleksibel tilnær-
urvaturkrav 250-300 km/t, slik Deutsche Bahn Interna-
agt til grunn, vil trolig gi mindre tunnel og kostnader.
en viser at det er mulig å dimensjonere høgfartsbaner også 
g. Det vil gi et kvantesprang når det gjelder pålitelighet, 
og frakttider. Det er underlig at utredningen ikke tillegger 
di. Det kan se ut som utredningen baserer seg på at dagens 
r pålitelige og har nok kapasitet. Praksis viser noe annet. 
s baner er for det meste svingete enkeltspor med sterke 
nger og utsatt for klimaet. Dette gir dårlig konkurranse-
mot lastebilen. 

yhastighetsutredningen har forutsatt at dagens baner opp-
ttholdes i sin helhet, sjøl om nye baner bygges nærmest 
arallelt. Det øker kostnader og utslipp. I IC-utredning der-
imot er det lagt til grunn at gamle baner legges ned….ja,
Jernbaneverket er noen luringer.
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For Jernbane holder årsmøte onsdag 
23. mai på Kristiania bar & kafé i
Østbanehallen ved Oslo S. Vi møtes 
fra kl. 17. Det er anledning til å 
bestille mat og drikke. Årsmøtets for-
melle del begynner kl. 18. Det blir 
også et foredrag. Hvem dette blir, blir 
annonsert på vår hjemmeside under 

«Hva skjer». Her vil du også finne års-
møtedokumentene etter hvert som de 
blir klare. Forslag til Årsmøtet bes 
sendt innen 9. mai til post@jernbane.
no eller Pb 3455, 0406 Oslo. Ytterli-
gere innkalling til Årsmøtet blir ikke 
sendt.  Vi oppfordrer medlemmene til 
å stille til valg, ta kontakt med valgko-

miteen: Wilfried Eckhardt 64 94 28 
87 priv. eller Erik Bjørhei 22 00 56 40
arb. eller Jørn Ruud 55 58 95 28 arb.
Valgkomitéen finner du også  på hjem-
mesida under “Om oss”. Kvinner opp-
fordres til å stille. Det er også mulig å 
engasjere seg som distriktskontakt.

Innkalling til Årsmøte 2012

Du nå vår Fjesbokside via www.jern-
bane.no eller direkte på http://www.
facebook .com /page s / For -Jern-
bane/179794882065313. Vi oppfor-

drer medlemmene til å bruke den og
spre den til sine venner på nett. Vi 
håper den kan fungere både som mar-
kedsføring av For Jernbane og som et 

forum for debatt og presentasjon av 
forslag og meninger. 

For Jernbane på fjesbok

For Jernbane ble i januar tatt opp som 
assosiert medlem av EPF, se lenke på
vår nettside. EPF har 33 medlemsorga-
nisasjoner fra 19 land, og jobber for å 

fremme kollektivtransport og for pas-
sasjerers rettigheter. De gir ut rappor-
ter, holder konferanser og møter 
politikere og transportselskaper. 

Vår EPF-kontakt er styremedlem Jens 
Hansen

Den europeiske passasjerføderasjonen EPF

Det er fortsatt mange medlemmer som
vi ikke har e-post til. Vi har dessverre 
ikke økonomi til å sende ut brev, og 

e-post er en billig og rask måte å kom-
munisere på. Vi ser at de aller fleste 
betaler kontigenten via nettbank, og 

antar derfor at de også har e-post. Vi 
oppfordrer derfor til å sende inn 
e-postadressa til: post@jernbane.no

Din e-postadresse?

Medlemskontigent
For dem som ikke har betalt kontigenten for 2012 ennå 
så har vi stifta inn en giro i midten av bladet som en 
påminnelse. 

Er det ingen giro der, så har du betalt.

Verving
For Jernbane trenger nye medlemmer. Flere medlemmer 
vil gi oss et bedre økonomisk grunnlag og mindre føl-
somhet for varierende annonseinntekter. Vi hadde i fjor 
401 betalende medlemmer. Kan vi øke til 1000, så har
vi sikret vår grunnfinansiering. Styret oppfordrer derfor 
alle medlemmene til å verve et nytt medlem. 
Innmelding via www.jernbane.no 
eller til Pb 3455, 0406 Oslo.

Felles seminar i 
Karlstad
Lørdag 21.4 holder Svenska Järnvägsfremjandet, For 
Jernbane og SEKO seminar på Värmlands museum,
Sandgrundsudden, 800 m nord for stasjonen. Fore-
dragsholdere blir Mikael Nyberg som er aktuell med 
boka “Det stora tågrånet”, Kristoffer Arvidsson 
Thonäng med SEKO-rapporten “Den svenska järnvägen 
– om orsakerna och kostnaderna för bristfällig politik”,
Tormod E. Eitrheim som er aktuell med boka “Nattog
till Syden” som handler om høgfartsbaner og Mats 
Mattsson om alternativ til lyntog.
Toget fra Oslo S går 07.25. Retur 17.29 fra Karlstad. 
Du må selv bestille bilett. Ønsker du å overnatte I Karl-
stad, så meld fra til Stig; s.e.forshult@telia.com, tlf 
0046 171 441 720.
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Et utvalg, ledet av Tom Stil-
lesby, har utredet mulighe-
tene for lyntog (høyhastig-
hetstog) i Norge. Innstillin-
gen ble lagt fram 25. januar.

 PÅL JENSEN

Utvalgets eksperter har gjort grundig 
arbeid (og med 40 mill. kr til disposi-
sjon skulle det egentlig bare mangle).
Like fullt har utredningen – iallfall del-
vis pga. utvalgets mandat – visse svak-
heter:

av kostnadene og miljøbelastningene 
skjer ved utbyggingen. Hvorvidt en 
jernbane kan kalles «miljøvennlig» og 
samfunnsøkonomisk lønnsom, kom-
mer derfor mye an på passasjertallene, 
og særlig hva slags trafikk som erstat-
tes av togtrafikk. Utvalget har bereg-
net trafikk på ulike baner, og disse
beregningene danner grunnlaget for 
hvorvidt banene regnes som samfunns-
økonomisk lønnsomme, og hvorvidt 
de bidrar til å redusere utslippene av 
klimagasser. Men de har ikke sett pas-
sasjertallene opp mot samferdselspoli-
tikken. Passasjertallene blir betydelig
høyere enn forutsatt hvis politikerne 
kanaliserer milliardinvesteringene i
veier og flyplasser til rassikring, mode-
rate utvidelse med midtdeler og veier 
og flyplasser der jernbane ikke er aktu-
elt – og ikke til enorme motorveier 
parallelt med jernbanen og utvidelser 
av storflyplassene. Dette vil bli enda 
mer tilfelle hvis de samtidig legger 
restriksjoner på bil- og flytrafikk 
parallelt med høyhastighetsbanene. I 
dag er dette PUK (politisk ukorrekt), 
men vil det være slik om 10, 20 eller 
50 år?

– også miljøkostnadene – ved tunneler 
er basert på Vegvesenets betongmeto-
ditikk med full utstøping. Den gir 
50-100 % høyere utslipp enn metodik-
ken Jernbaneverket selv bruker for 
tunneler dimensjonert for inntil 250 

km/t.  Flere eksperter tviler på om full 
utstøping er nødvendig . I tillegg har
forskere klart å fremstille en ny type 
lettbetong som har dobbel styrke, men 
samme vekt som sin forgjenger . Jeg 
vet ikke i hvilken grad denne kan bru-
kes i tunneler, men har utvalget over-
hodet vurdert denne muligheten?

jernbaner blir innspart på mindre enn
halve tiden av det Stillesby-utvalget 
har beregnet, skal vi tro beregninger 
som ligger til grunn for Nasjonal 
Transportplan (utbyggingen av IC-tri-
angelet er innspart på ca. fem år, har 
Jernbaneverket beregnet).

get, forutsetter at lyntogene tar trafikk 
fra flyene, ikke fra biltrafikken. Men 
det har bare beregnet ut fra reiser på 
over 100 km. Selv med fullt utbygget 
lyntognett vil de fleste reiser være kor-
tere enn 100 km, f.eks. Moss–Ski–
Oslo, Eidsvoll–Oslo, Tønsberg–Oslo 
og tilsvarende rundt Trondheim, Ber-
gen og Stavanger. Disse reisene skjer 
for en stor del i tett bytrafikk, med 
køkjøring og store utslipp og luft- og
støyforurensninger hvis de skjer med 
bil.

CO2-utslippene i seg selv – motsatt 
andre transportmidler – en mindre del 
av bidraget til global oppvarming (jf. 
http: //www.ciens.no/data/no_NO/
file/5439.pdf). I tillegg tar ikke utred-
ningen høyde for at flyenes CO2-
utslipp i stor høyde har større klima-
virkning enn bakkenære utslipp.
Denne faktoren er anslått til 1,8. Den 
kan være lavere fordi relativt mye av en 
kort flytur skjer i lavere høyde, men til 
gjengjeld er utslippene ekstra store 
hver gang flyet skal løftes opp til 
marsjhøyden. Utredningen undervur-
derer altså den gunstige virkningen ved 
overgang fly–tog.

ved overføring av gods fra vei til bane, 
og følgelig liten bedring i trafikksik-
kerheten fordi få trailere forsvinner fra 

veiene. Dette er stikk i strid med planer 
om å tredoble godstrafikken på bane. 
Beregningene forklares med at flaske-
halsen for godstrafikken først og 
fremst er terminalkapasiteten på Alna-
bru og Brattøra. I tillegg trengs Bryn-
diagonalen for å kjøre tunge godstog
på Follobanen istedenfor den gamle 
linjen – hvis togene skal til Alnabruter-
minalen eller nordover (og det skal de 
fleste godstog). I tillegg til å redusere 
togstøyen gjennom Oppegård og Oslo 
sør vil altså Bryndiagonalen gjøre jern-
banen mer attraktiv for godstrafikk 
sørfra. Men både terminalene og Bryn-
diagonalen ligger utenfor utvalgets 
mandat.

som kan øke trafikkgrunnlaget og 
avlaste veiene. De færreste fristes til å 
kjøre Oslo–Bergen over fjellet om vin-
teren hvis bilen og bilisten kan fraktes
på toget, særlig hvis det kan skje på 
3-4 timer eller mindre. I Tyskland,
Frankrike m.fl. har biltog en viss suk-
sess – selv om de konkurrerer med 
motorveier på kryss og tvers, med høy-
ere fartsgrenser enn i Norge.

boliger som blir berørt av støy langs 
ulike baner. Men vi finner ikke noe om 
hvor mange støykilder den samme 
banen vil fjerne fra veier og flyplasser. 
Siden veitrafikk og fly bidrar til hen-
holdsvis ca. 76 % og 4 % av støypla-
gene, er det lett å regne ut at selv en 
prosentvis liten reduksjon, særlig av 
veitrafikkstøyen, vil gi betydelige 
utslag i absolutte tall.

250 km/t for konvensjonelle tog, og 
noe mer for krengetog. Jeg er blitt for-
talt at Stillesby-utvalget fant at de 
fleste krengetog kjørte i 170–210 
km/t, dvs. lavere hastigheter enn utval-
get hadde fått i mandat å utrede. Men 
flere varianter av det japanske Shin-
kansen N700-toget kan krenge, og
dermed holde 270 km/t i kurver med 
radius 2½ km, dvs. rundt halvparten
av den kurveradien Norsk Bane og
Jernbaneverket oppgir som minimum 

Svakheter ved Stillesby-utredningen
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ved 270 km/t. På den måten kan anta-
gelig en del dyre tunneler og broer 
unngås, og en gunstig plassering av 
stasjonene blir trolig lettere. Samtidig 
blir det fortsatt mulig å kjøre Oslo–
Bergen/Trondheim på under tre timer.

traseene er samfunnsøkonomisk lønn-
somme. Men med tilsvarende bereg-
ningsmodeller gjelder det samme for 
mange samferdselsprosjekter i Norge, 
inkl. Svinesundsbroen og Bjørvikatun-
nelen – for ikke å snakke om enkelte 
lite trafikkerte veitunneler.

levetid på 60 år. Men mesteparten av 
kostnadene skyldes selve traséene, sær-
lig tunneler – og hittil har de fleste 
slike anlegg hatt en levetid på minst 
100 år (selv om f.eks. signalsystemene 
ikke har det). Dermed kan de store 
miljø- og andre kostnader ved byggin-
gen, og særlig ved tunneldrivingen, 
fordeles over flere år og flere trafikan-
ter.

Hvorfor så dyrt?

Må Stillesby-utvalgets bane gjennom 
Gudbrandsdalen bli over dobbelt så 
dyr som Norsk Banes prosjekt, 185 
mot 81 mrd. kr . Norsk Bane forklarer 
forskjellen med at de (ved hjelp av 
eksperter fra Deutsche Bahn) har gått
mer detaljert til verks og har en lavere 
tunnelandel. 57 % av utredningens 
trasé går i tunnel; det er mer enn 

T-banen i Oslo. Men er det hele forkla-
ringen? Har Stillesbys eksperter sett 
lyset mens Norsk Banes eksperter ikke 
har det – eller omvendt?

Som amatør kan jeg ikke gjøre annet 
enn å sammenligne med et norsk jern-
baneprosjekt under utbygging, slik at 
kostnadsberegningene er mer detaljert 
og sikrere enn for Stillesby-utvalgets 
traseer. Det har høyere tunnelandel 
enn noen av disse banene. Som disse
får det dobbeltspor, og det er dimen-
sjonert for 250 km/t: Velkommen til 
Holm–Nykirke på Vestfoldbanen, som
er under utbygging. Dagens linje er 
enkeltsporet og svingete. Ulykken med 
Flirt-toget, som holdt 135 km/t i en 
70-sone, skjedde nettopp her. Nyan-
legget er på 14,1 km, hvorav 12,3 (87 
%) i tunnel. En underjordisk Holme-
strand stasjon, med vikespor slik at 
direktetog kan passere i 250 km/t, er 
utvilsomt fremtidsrettet. Det er slik 
Norsk Bane tenker seg sine lyntogtra-
séer, selv om disse er dimensjonert for 
270–300 km/t. Men det fordyrer mye. 
Jernbaneverket beregnet f.eks. at en ny
Kolbotn stasjon på Follobanen ville 
koste 2 mrd. ekstra.

Km-kostnadene for Holm–Nykirke er 
likevel anslått til 355 mill. kr (5 mrd. 
kr for hele prosjektet), mot 414 mill. 
kr/km for Stillesby-utgaven av jernba-
nen gjennom Gudbrandsdalen. I runde 
tall regner en at en tunnel tredobler 
kostnadene ved å bygge en jernbane. 
Under ellers like forhold bør altså 

Holm–Nykirke bli 30-35 % dyrere pr. 
km enn banen gjennom Gudbransda-
len, og 63 % dyrere enn traseen gjen-
nom Østerdalen (39 % i tunnel). Stil-
lesby-utvalgets beregninger viser at 
banen gjennom Gudbrandsdalen blir
ca. 18 % dyrere, mens Holm–Nykirke
får samme km-pris som utredningens 
bane gjennom Østerdalen.

En gruppe ved UMB (Universitetet for 
miljø og biovitenskap) på Ås har 
beregnet at en underjordisk Ski sta-
sjon, inkl. en tunnel på 3,8 km, kan 
bygges for 1,4 mrd. kr, dvs. ca. 370 
mill. kr/km.

Er UMB-gruppen, Deutsche Bahns 
eksperter og Holm–Nykirke-utrederne 
helt på jordet, eller er det der Stillesby-
utvalgets eksperter befinner seg? Hvis 
Norsk Banes beregninger stemmer 
eller er tilnærmet riktige, blir banen 
gjennom Gudbrandsdalen samfunnsø-
konomisk meget lønnsom, enten en 
bruker Stillesby-utvalgets eller Norsk 
banes egen beregningsmodell.
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Norge runder fem millioner inn-
byggere denne våren. Det er en 
milepæl. Det er 37 år siden sist,
og prognosene tilsier at neste 
milepæl kan rundes om bare 16 
år. Sterkest vokser storbyom-
rådene. Prognosene spår at
befolkningen i de 10 største
byområdene vil øke med 28 %
fram mot 2030.

Flere mennesker betyr også et økt 
transportbehov. For å møte dette 
behovet mener NHO Transport og 
Kollektivtransportforeningen at det 
bør satses tungt på kollektivtrafikk, 
gange og sykling, framfor privatbilen. 
Anbefalingen støtter de på en rapport 
(Flere og mer fornøyde kunder – Kol-
lektivtransport for å møte framtidens 
transportutfordringer) som de la fram 
for Samferdselsdepartementet den 21. 
februar. 

Privatbilen krever mye plass og kan 
rett og slett ikke bli en del av trans-
portløsningen for alle disse nye inn-
byggerne slår NHO og Kollektivtra-
fikkforeningen fast. En bilbasert 
trafikkvekst vil bety mer kø, kork og 
kaos på vegene, og føre til økte miljø-
utslipp. De to organisasjonene anbefa-
ler derfor at det planlegges for en dob-
ling av antall kollektivreiser fra 500 
millioner i 2010 til 1 milliard i 2030.
Det vil bety en årlig vekst på 4 % i 
storbyene og 2 % ellers i landet. Dette
mener de er nødvendig for å sikre 
framkommeligheten i byområdene og 
for å redusere klimagassutslippene og 
lokal miljøbelastning. 

Det skal også være billigere å satse 
kollektivt enn hver for seg. Rapporten 
viser til beregninger gjennomført for 
Kommunenes Sentralforbund som 
igjen viser at investeringsbehovet i 
infrastruktur vil bli dobbelt så stort 
for samfunnet med en bilbasert tra-
fikkvekst (ca. 292 mrd. kroner) enn 
med en trafikkvekst basert på kollek-
tivtransport, gange og sykkel (ca. 142 
mrd. kroner). På den annen side vil 

behovet for tilskudd til kollektivtrafik-
ken øke med ca. 4,6 mrd. årlig i de ni
største byområdene.
Organisasjonene peker på forhold som
frekvens, overgang, info, billettering, 
utdanning/kompetanse, kvalitetsmå-
linger, belønningsordninger, langsik-
tighet, planlegging, arealpolititikk, 
parkeringspolitikk, trafikkregulering 
og infrastruktur som grunnleggende 
for å nå målet.

Hvor viktig?
I perioden 2005-2010 økte antall kol-
lektivreiser med 13 %. Ca. 13 % av 
alle motoriserte reiser er kollektivrei-
ser, for de 10 største byområdene er 
tallet 21 % og for Akershus/Oslo er 
tallet 31 %. I rushet er kollektivande-
len høyere; 18 % i snitt for hele landet 
og 30 % i de 10 største byområdene. 

Høy kollektivandel
Flyttingen av Statens Hus i Trondheim 
fra et område med god parkeringsdek-
ning til et område med dårlig dekning 
viste at det å begrense parkeringsmu-
lighetene i sentrumsområder har en 
betydelig effekt på 
transportmiddelvalget(Meland 2004). 
I 2010 ble Østlandsterminalen til Pos-
ten flytta fra Oslo S til Lørenskog med 
2500 ansatte. Det ble arbeidet syste-
matisk med informasjon og tilretteleg-
ging av et bedret kollektivtilbud, kom-
binert med få parkeringsplasser ved 
bedriften. Resultatet ble en kollekti-
vandel på ca. 70 %, mens andre 
arbeidsplasser i området ligger på 
rundt 10 %.

I desember 2011 ble en ny bussrute 
opprettet på bakgrunn av at tele- og 
kommunikasjonsselskapet Ventelo 
flyttet over 300 arbeidsplasser ut fra 
Kristiansand sentrum. Potensielle kol-
lektivtrafikanter ble kartlagt i forkant 
av flyttingen, og kollektivtilbudet ble 
tilpasset bedriftens arbeidstider. Alle-
rede fra dag én har det vært en god 
dekning på bussen med et snitt på mel-
lom 30–35 kunder på hver avgang.
Erfaringer fra Stockholm og London 
har vist at køprising har en betydelig
reduserende effekt på biltrafikken i 
rushtiden (Aas mfl. 2009). Samtidig 
gir inntektene en mulighet til å øke 
satsingen på kollektivtransport, og 

reduserer behovet for å skattefinansi-
ere veginvesteringer.

Mange av landene som har lyktes best
i å utvikle kollektivtilbudet, er nettopp 
de landene som har hatt stabile økono-
miske rammebetingelser, gjerne gjen-
nom en kombinasjon av offentlige til-
skudd og supplerende 
finansieringskilder. Longva mfl. 
(2003) gir eksempler på noen slike
ordninger:

som finansierer 41 prosent av kollek-
tivtransporten i Frankrike (CERTU 
2003), er lokal og øremerket transport 
og kan pålegges bedrifter med mer 
enn 9 ansatte.

prosent av el-avgiften er øremerket 
kollektivtransporten

Sveits. I Schaffhausen har de en inn-
tektsskatt på 6 prosent som er øremer-
ket til drift av kollektivtransporten i 
tillegg til at parkeringsavgiftene går til
et fond som dekker reinvesteringer i 
vognparken.

Bompenger brukes til å finansiere kol-
lektivtransport noen steder i Norge.

NHO anbefaler grønn trafikkvekst 
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I lengre tid har jeg irritert meg
over at det går så seint med
både planlegging og utbygging 
av Vestfoldbanen. Mønsteret
har vært at konsekvensutred-
ning foretatt på begynnelsen av
90-tallet er blitt foreldet på de
strekningene som ikke er 
utbygd.

 BJØRN BERGSKAUG

Holmestrandparsellen
Etter at både planlegging og utbygging 
hadde ligget i dødvannet i 7 år startet 
Jernbaneverket(JBV) utbyggingen av 
Barkåkerparsellen i mars 2009. Samti-
dig var de i gang med reguleringsplanen 
for Holmestrandparsellen mellom Holm 
og Holmestrand. Denne ble ferdig sei-
nere på våren. Rett etterpå ble det en 
diskusjon om plasseringen av stasjonen 
i Holmestrand. Etter de opprinnelige 
planene skulle den plasseres innunder 
fjellskrenten for at horisontalkurvaturen 
skulle bli så slak som mulig. Kritikken 
gikk på at stasjonen ville bli utsatt for 
konstant rasfare, og at passerende tog 
maks kunne holde 130 km/t. Disse to 
momentene var så tungtveiende at JBV i 
samråd med Holmestrand kommune ble
enig om trasé og stasjon inne i fjellet, og
at en da bygde hele Holmestrandparsel-
len (Holm-Nykirke) som en sammen-
hengende parsell, samt at maks hastig-
het skulle økes fra 200 til 250 km/t. 
Dette ble vedtatt i august 2009.

Samtidig satte JBV i gang med ny regu-
leringsplan for den del av parsellen som 
fikk endret trasé. Holmestrandparsellen 
ble delt inn i fem entrepriser hvor Hol-
mentreprisen lengst nord på parsellen 
var den som skulle ha byggestart først. 
Dette var planlagt i løpet av første kvar-
tal av 2010. 

Det skulle vise seg at byggestart ble noe 
forsinket. Årsaken til dette var at 

samferdselsdepartementet(SD) måtte bli
ferdig med kvalitetssikring av entrepri-
sekontrakt og ny reguleringsplan. Dette 
ble ikke ferdig før i andre kvartal 2010. 
Men 28. juni 2010 ble de forberedende 
arbeidene igangsatt, og 16.august 
samme år ble den første salven fyrt av 
ved den nordlige tunnelmunningen på 
Holm. Uti november startet sprengnin-
gene på den andre entreprisen på Sjøs-
kogen kalt Sjøskogentreprisen midt mel-
lom Holm og Holmestrand. Sommeren 
2011 startet Snekkestadentreprisen opp 
ved Hellandsbruene på Nykirke. Dette 
er den sørligste entreprisen. 

Den 17. oktober 2011 undertegnet JBV 
og entreprenørselskapet Skanska den 
største kontrakten i JBVs historie; en 
kontrakt på hele 1,36 mrd. kroner. 
Denne kontrakten omfattet blant annet 
stasjonshallen inne i Holmestrandfjellet. 
To måneder seinere begynte de første 
sprengningsarbeidene. Denne entrepri-
sen ble kalt stasjonsentreprisen. 

Rett over nyttår startet sprengningsar-
beidene på Fiboentreprisen ved den ned-
lagte aluminiumsfabrikken Fibo, rett sør 
for tettbebyggelsen i Holmestrand. Sta-
sjonsentreprisen og Fiboentreprisen er 
inngått som én kontrakt med Skanska.
Årsaken til dette var at JBV ville teste ut 
responsen i markedet på om en så stor
kontrakt ville få entreprenørene til å gi
gunstigere tilbud. Ifølge JBV er dette et 
uttrykk for at den norske bygg- og 
anleggsbransjen evner å ta større finan-
siell risiko, noe som er viktig for å få 
gjennomført de mange store utbyggin-
gene i åra framover. Holmestrandparsel-
len har en kostnadsramme på vel seks
mrd. og en styringsramme på 5,15 mrd.
kroner.

Eidangerparsellen
Eidangerparsellen(Larvik-Porsgrunn) 
har stadig blitt utsatt. I mange år ville 
ikke politikerne bevilge penger, siden ble 
det en ny runde med planlegging fra 
enkeltspor til dobbeltspor. Da måtte 
JBV lage en ny reguleringsplan. Den 

5.januar i år godkjente samferdselsmi-
nister Kleppa reguleringsplanen slik at 
anleggsarbeidene kan igangsettes i sep-
tember i år. 

Hele parsellen vil komme på 6,6 milliar-
der kroner, mens bare 100 millioner er
avsatt i 2012. Hele parsellen var inndelt 
i fem entrepriser, tre på Telemarksida og 
to på Vestfoldsida. I ettertid er de to 
entreprisene på Vestfoldsida slått i 
sammen til en.

I september begynner anleggsarbeidene 
på Storbergetentreprisen, den midterste 
av de tre entreprisene på Telemarksida. 
I februar 2013 starter arbeidene på Skil-
lingsmyrentreprisen som ligger mellom 
Storbergetentreprisen og Vestfold 
grense. Først i april 2013 begynner 
anleggsarbeidene på den ene entreprisen 
på Vestfoldsida. For den tredje og siste 
entreprisen på Telemarksida nærmest 
Porsgrunn, Eidangerentreprisen, er det
beregnet byggestart september 2013. En 
årsak til dette er at JBV ikke har kapa-
sitet til å behandle mer enn en entreprise
av gangen på Vestfoldbanen. Grunnen 
til at det drøyer litt med å komme i gang 
på Vestfoldsida er at en er avhengig av å 
bruke den nåværende E-18 som anleggs-
vei. Denne blir i juni avløst av en ny fire-
felts E-18 mellom Sky og Langangen. 
Opprinnelig var denne veistrekningen
planlagt åpnet i oktober/november, så
her kunne anlegget startet tidligere gitt 
ekstra bevilgning.

Parsellen Nykirke – Barkåker
Denne parsellen er nå nettopp blitt fer-
dig konseptvalgutredet, og er ifølge JBV
den neste etter Eidangerparsellen. I 
Tønsbergs Blad 29. februar antyder JBV 
byggestart i 2017. Men etter samtaler 
undertegnede har hatt med JBV er det et 
stort ønske om å koordinere byggestart 
av parsellen Nykirke-Barkåker med fer-
digstillelse av Holmestrandparsellen, 
slik at en kan benytte de samme entre-
prenørene med det samme anleggsutsty-
ret på begge parseller. Dette vil ifølge 
JBV bli langt billigere enn at entreprenø-

Den videre utbyggingen av 
Vestfoldbanen
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rene rigger ned og drar sin vei. 
Dersom tenkningen til JBV skal oppfyl-
les bør byggestart skje i 2015 og ikke i 
2017. Problemet med parsellen Nykirke-
Barkåker er at en ikke er blitt enig om 
hvilket av tre traséalternativer en skal 
bestemme seg for. Etter at konseptvalgu-
tredningen ble framlagt den 16. februar 
i år blir det en videre utredning av de tre
alternativene. Dette blir gjort for å få et 
best mulig grunnlag for valget, slik at
reguleringsplanarbeidet kan starte opp. 

Det billigste alternativet er Skoppum 
vest. Dette er ifølge JBV beregnet til tre 
mrd. kroner, men det er uten noen sta-
sjon på hele parsellen. Det at en risikerer 
å stå uten noen jernbanestasjon mellom 
Holmestrand og Tønsberg er lite popu-
lært i både Horten og Re kommuner. I
en artikkel i Gjengangeren den 26.
februar i år er det i en kartskisse avteg-
net jernbanestasjoner på samtlige tre
traséalternativer, så det skal bli vanske-
lig å unngå en jernbanestasjon der hvor
dette alternativet krysser den nye 

atkomstveien fra Horten til E-18. Her 
vil det være god plass for både busster-
minal og innfartsparkering. Denne tra-
séen vil ta mest skog og friluftsarealer
og være skånsom mot jordbruks- og kul-
turarealer. 

Trasealternativ Skoppum øst er planlagt 
med stasjon like ved nåværende stasjon, 
i krysset med den samme nye atkomst-
veien Horten - E-18. Her er det imidler-
tid ikke den samme gode plassen for 
bussterminal og innfartsparkering som 
for Skoppum vest på grunn av bebyg-
gelse og ulendt terreng. Skoppum øst vil 
være den traséen som vil ta mest jord-
bruksareal, men vil være mer skånsom 
mot kulturarealene på Borreskåla enn 
trasealternativ Bakkenteigen. 

Trasealternativ Bakkenteigen har sin 
store fordel ved at den er planlagt med
jernbanestasjon ved høyskolen på Bak-
kenteigen med 5000 studenter og 
ansatte. Disse regner en med vil bli flit-
tige brukere av jernbanen. Det andre er

at Bakkenteigen ligger nært både Horten 
og Åsgårdstrand slik at mange passasje-
rer kan gå eller sykle i stedet for å bruke 
bil. Etter beregninger fra JBV vil Bak-
kenteigen tiltrekke seg betydelig flere 
passasjerer en de to andre alternativene. 
Den store ulempen med Bakkenteigen er 
at det krever en lang pillarbro på mel-
lom 2 og 3 km over Borreskåla, en bro 
som vil være visuelt skjemmende i kul-
turlandskapet. 

Etter beregninger gjort av JBV er både
trasealternativ Bakkenteigen og Skop-
pum øst beregnet til 6 milliarder kroner. 
I forslag til neste nasjonal transportplan 
blir det nevnt at dersom bevilgningene 
til jernbaneutbyggingen øker med 20 % 
vil parsellen Nykirke-Barkåker bli fer-
digstilt før utgangen av planperioden,
uansett traséalternativ. Dersom bevilg-
ningene til jernbaneutbygging øker med 
45 % vil parsellen Drammen stasjon- 
Kobbervikdalen også kunne bygges.
.

Drammen kommer vi ikke
utenom. Et knutepunkt for gods 
- Norges eneste vognlasttermi-
nal – Norges største bilhavn –
Endestasjon for Flytoget – og 
origo for Drammensbanen/Sør-
landsbanen/Vestfoldbanen/
Bergensbanen.

 JENS HANSEN

Over byen svever E-18 på Norges største 
motorveibro - E-134 tar av til Haukeli 
….
Det positive først: Byen er blitt mye mer 
levelig nå, når gjennomgangstrafikken 
er ute av sentrum.  Langs begge elve-
bredder er bygd bekvemme gangveier, de
to bydelene har fått ny forbindelse med 
den y-formede gangbroen, man har fått 
mindre støybelastning. Jernbanestasjo-
nen har fått en mer moderne utforming.

Stiller vi spørsmålet om hvor veien går 
videre for Drammen, er det derimot van-
skelig å få et konkret svar. For eksempel 
skal jo Vestfoldbanen også bli dobbelt-
sporet i sin nordlige ende, men en hen-
vendelse til Drammen kommune ved Ulf 
Tellefsen viser at man hittil ikke har fått 
noen føringer om dette. Utbygging i sin 
helhet langs dagens smale trasé anses 
uholdbart, men man har heller ikke fått
noe innspill om hvor et eventuelt tun-
nelpåhugg til Skoger skal ligge. Før eller 
etter Marienlyst Stadion? Kommunen 
har ikke fått noe grunnlag til å begynne 
noen planlegging. 
For gods ser det tilsynelatende mye 
lysere ut: En stort oppslått artikkel i 
Drammens Tidende 1. februar 2012 
viser et bilde av ordføreren og direktø-
rene for henholdsvis JBV, NSB og ROM 
Eiendom som undertegner en avtale om
flytting av vognlasten til en midlertidig
terminal på Holmen havn med ferdigs-
tillelse allerede 1. januar 2014.
Men: Det var illusjonen som brast! En 

henvendelse til Lars Strøm i firmaet H. 
Strøm AS, som driver denne uhyre vik-
tige vognlastaktiviteten viser at det ikke 
eksisterer noen konkrete planer om 
sporlengder, infrastruktur, finansier-
ing…alt. Det sier seg selv at vi bare kan 
glemme den optimistiske datoen 1. 
januar 2014. Drammen kommunes
drøm om å omdanne store områder på 
Sunland når disse blir ledige fra gods-
virksomheten, hører altså til i den 
samme glemmeboken. Så dessverre: Selv
så samfunnsmessig nødvendig det er å få 
vognlastgods fra vei til bane så viser det 
seg at de storslått oppslåtte perspekti-
vene – som et fata morgana går i oppløs-
ning ved nærmere betraktning.
Trist for Drammen, trist for miljøet,
trist for oss alle.
og: …dessuten er det min mening at en 
milliard oljepenger i norsk infrastruktur 
er mer verd enn Hundre milliarder olje-
kroner på Wall Street…

Drammen – knutepunkt i 
stillstand
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Fem grunneiere som også er
berørte av utbyggingen av Dov-
rebanen i strandsona langs 
Mjøsa har bedt Riksrevisjonen 
granske Jernbaneverkets (JBV) 
og Samferdselsdepartementets 
(SD) saksbehandling.

Grunneierne peker på at KS1-prosessen 
(ekstern kvalitetssikring for statlige 
investeringer over 500 mill.) ble 
avbrutt. Alternativanalysen fra KS1-
prosessen, som Dagens Næringsliv fikk
tilgang til ved årsskiftet, viser at en øst-
lig trasé ble vurdert som i praksis like
god som traséen langs Vorma og 
Mjøsas strandsone. Likevel la aldri JBV 
fram Østlig trasé for politisk behand-
ling i Eidsvoll og Stange kommunesty-
rer, som var planmyndighet i utbyg-
gingssaken.

I brev av 13.12.06 til Naturvernforbun-
det bekreftet samferdselsminister 
Navarsete at utbyggingen av Dovreba-
nen; Eidsvoll-Hamar skulle underleg-
ges KS1. 17.-18. oktober samme år 
hadde JBV arrangert KS1-verksted hvor 
det ble identifisert sju konsepter for 
utbygging. Konsept G var den Østlige 
traséen og konsept H traséen i strand-
sona. Konsept G var angivelig basert på 
et forslag fra Norsk Bane, og konsept 
H var basert på planer fra tidligere sta-
dium i prosessen for å kunne sammen-
likne konseptene på et likere nivå. JBV 
beregna konsept G til 12,4 mrd., og H 
til 8,2 mrd. men uten enkeltsporstrek-
ningen Venjar-Eidsvoll st. I alternativa-
nalysen, datert 13.6.07, vektet JBV
Østlig trasé og strandsonetraséen så å 
si likt, men det resultatet må JBV og SD 
ha holdt for seg sjøl.

Det ble stans i KS1-prosessen. Eilif 
Holte i Holte consulting, som var enga-
sjert i evalueringen, forteller til Dagens 
Næringsliv at prosessen ble avsluttet 
uten begrunnelse. Norsk Bane la merke 
til at JBV omtalte Østlig trasé negativt
i offentligheten. Først etter at Miljø-

verndepartementet hadde fastsatt tra-
séen i Mjøsas strandsone fikk Norsk 
Bane tilgang til JBVs kartmateriale; det 
viste en Østlig trasé som konsekvent 
var endret til det negative i forhold til 
deres forslag. JBV hevder at de aldri 
fikk detaljerte opplysninger fra Norsk 
Bane om Østlig trasé og hadde derfor 
tegnet så godt de kunne, Norsk Bane 
avviser dette.

Først ved årsskiftet 2011/2012 fikk 
Dagens Næringsliv og Norsk Bane til-
gang til den nevnte alternativanalysen
fra JBV. Ordfører Einar Madsen uttalte 
til Romerikes Blad 1.12.11. at Norsk 
Banes alternativ burde vært lagt fram 
for politisk vurdering. Saksordfører 
Ruth Birkeland uttalte til samme avis 
den 19.1.12 at Norsk Banes alternativ
aldri var en del av den politiske proses-
sen. - Vi kjente til idéen, men ikke i
noen formell sammenheng. Birkeland 
visste heller ikke at idéen lå i kvalitets-
sikringsrapporten fra 2007.

27.12.11 fortalte imidlertid kommuni-
kasjonsdirektør Svein Horrisland i JBV 
til Dagens Næringsliv at den egentlige 
beslutningen om hvor jernbanen skulle 
gå ble tatt allerede i 2003/2004 – forut 
for kommunale høringsrunder og 
offentlige planprosesser.

Før alternativanalysen ble kjent hadde 
Stortinget hatt saken oppe til behand-
ling. 16.12.11 ble St.prp nr. 13 for 
utbyggingen behandlet og vedtatt. Det 
fremkom en rekke kritiske argumenter 
til prosessen, ikke minst over det fak-
tum at man ikke kjente til kostnadene 
eller mulige byggetekniske hindringer 
for de neste to delparsellene i den videre 
utbyggingen av Dovrebanen. Videre 
var flere representanter kritiske til den 
avbrutte KS1-utredningen. Opposisjo-
nen ønsket saken tilbake til fornyet 
komitébehandling, men greide ikke å 
samle seg om et felles forslag.

Grunneierne mener at de politiske 
myndighetene(Eidsvoll og Stange kom-
munestyrer, Fylkesmennene i Oslo og
Akershus og Hedmark, Miljøvernde-

partementet og Stortinget) ikke fikk til-
strekkelige og riktige opplysninger og 
at JBV/SD ledet beslutningsprosessen i 
favør av en på forhånd bestemt løsning; 
traséen i strandsona. Grunneierne stil-
ler derfor spørsmål ved gyldigheten av 
vedtakene som er fattet.

Grunneierne peker på at den østlige 
traséen ville gitt sammenhengende dob-
beltspor, 6-8 min. kortere reisetid Gar-
dermoen-Hamar enn traséen langs 
Vorma/Mjøsa og krevd innløsning av 
kun sju hus/hytter. Østlig trasé ville 
unngått fuglefredningsområdet i 
Vorma, strandsonen langs Mjøsa og 
fredet skog på Tangenhalvøya og krevd
innløsning av langt færre bygninger.
KS2 rapporten for Fellesprosjektet E6/
Dovrebanen avslører flere svakheter, 
her er et utvalg: «kostnadsrammen på
10,1 mrd. har 85 % sannsynlighet for
å være tilstrekkelig». ”Usikkerhets-
spennet er beregnet til om lag +/- 18 %, 
angitt ved størrelsen på ett standardav-
vik. Dette er vesentlig høyere enn hva 
etatene selv har beregnet. Forskjellen i 
resultater skyldes først og fremst feil 
metodebruk i etatenes analyser.” ”På 
tross av at det er gjennomført omfat-
tende geologiske undersøkelser er det 
usikkerhet knyttet til godheten av disse 
og i hvilken grad estimatene tar hensyn 
til resultatene i undersøkelsen.” ”Gjen-
nomgangen av kuttlisten viser at det er 
meget beskjedent styringsfleksibilitet 
med tanke på prosjektomfang. Gjen-
nomgangen av tidsplanen viser at det 
heller ikke her er forberedt vesentlige 
styringsmuligheter. I sum gjør dette at
prosjektet har få andre muligheter enn 
å betale seg ut av de uforutsette hendel-
sene som all erfaring sier at prosjektet
vil oppleve.”

Innmeldt til Riksrevisjonen
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FREMTIDEN 
ER PÅ SKINNER
BANESERVICE ER EN LEDENDE LEVERANDØR AV ENTREPRENØR-  
OG SKIFTE/TREKKRAFT TJENESTER TIL JERNBANERELATERT   
VIRKSOMHET I SKANDINAVIA.

Vi bygger og vedlikeholder spor, kontaktledningsanlegg, signal- og teleanlegg. 
Våre tjenester retter seg mot jernbane, sporvei, bybane og terminaldrift.

Baneservice er, og har vært, involvert i flere av Skandinavias store jernbane-
utbygginger som nye dobbeltspor mellom Asker og Sandvika samt Stavanger 
og Sandnes, Bybanen i Bergen og Citybanan i Stockholm.

I Baneservice utvikler vi oss hele tiden. Vi trenger derfor flere kompetente 
medarbeidere som ønsker faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø. 
Se baneservice.no/jobb for informasjon om ledige stillinger.

Rom Eiendom eier, utvikler
og forvalter eiendommer 
knyttet til de store kollektiv-
knutepunktene. Det er god 
miljøpolitikk å bygge gode,
miljøvennlige og effektive
knutepunkt som får flere
mennesker til å reise kollektivt, 
og som får mer godstrafikk over
fra vei til bane.

Rom Eiendom er et heleid 
datterselskap av NSB.

Lillehammer skysstasjon: 
Pilotprosjekt for en ny 
generasjon fremtidsrettede 
kollektivløsninger i Norge. 
Ferdigstilt og åpnet av 
samferdselsministeren i 2011.

www.romeiendom.no

REIS

KOLLEKTIVT!
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Økt interesse for Ålgårdbanen
Det siste halve året har tema 
som tomtemangel, jordvern og 
trafikkproblemer vært gjen-
gangere i mediene i Sør-Roga-
land.

 Tekst og foto: Ålgårdbanens venner TT
 v/Arnt Ove Skogly

Samtidig som veitrafikken øker kraftig 
har også Jærbanen vist usedvanlig bra 
trafikktall. Enda flere har nå kommet 
til den erkjennelsen at dobbeltspor er 
det eneste riktige for å møte trafikk-
veksten som kommer. Ordførerne
langs Jærbanen sør for Sandnes dannet
nylig felles front i kampen for dobbelt-
spor til Egersund. Godt hjulpet av en 
ny blest rundt jernbanen har også 
Ålgårdbanen funnet veien tilbake til 
avisspaltene. Forslag som går på
Ålgårdbanen ble tatt opp på flere av de 
politiske partienes årsmøter på lokal- 
og fylkesplan vinteren 2012. Flere ste-
der ble utfallet positivt:

”- Ålgårdbanen har lenge vært et spen-
nende prosjekt som kan ha gode ring-
virkninger. De siste årene har vi sett en 
fenomenal vekst på Jærbanen. Veksten 
har vært over all forventning og over 
alle prognoser. Vi burde virkelig få 
utredet skikkelig hvordan en gjenåp-
ning av Ålgårdbanen vil kunne virke 
inn på Bybåndet sør og Ålgård.” Dette 
uttalte leder i Rogaland Venstre, Kjar-
tan Alexander Lunde, til avisa Gjesdal-
buen etter at årsmøtet i februar gikk 
inn for å kreve en utredning av ny tra-
fikk på banen. 

Det interkommunale byutviklingspro-
sjektet Bybåndet sør (Sandnes, Klepp
og Time kommuner) har vært sentralt 
i mange sammenhenger. Området dek-
ker de første fem kilometerne av 
Ålgårdbanen fra Sandnes, men disse
områdene tenkes av planleggerne 
betjent av et såkalt ”høykvalitets bus-
stilbud”. Planprogrammet lå ute på 
høring høsten 2011 og i flere hørings-
uttalelser er Ålgårdbanen blitt etterlyst 
som en del av kollektivtilbudet. 

Mest vektig er Gjesdal kommunes 
enstemmige høringsuttalelse som 

”beklager sterkt at Bybåndet sør ikke
bygger mer opp om Ålgårdbanen”.
Den manglende inkluderingen av 
banen i planprogrammet anses ” å 
ikke tjene kommunens langsiktige
interesser”. Jernbaneverket har tydelig 
signalisert at kommunal planlegging
av nye bolig- og næringsområder langs 
banen er en svært viktig premiss for å 
få til ny jernbanetrafikk. Dersom 
Ålgårdbanen tas aktivt i bruk i Bybån-
det sør, vil det mest sannsynlig gi 
grunnlag for en tidligere gjenåpning til
Ålgård. Det vil også være mulig å 
bygge mer sentrert og tettere, noe som 
vil spare jordbruksjord, minske trafi-
kale problemer og øke miljøvennlighe-
ten til prosjektet. Det gjenstår nå å se
om planleggerne tar signalene.

Motstandere av å satse på banen har i
debatten forsøkt å vise til svakheter 
ved traséen. Mye av kritikken har hatt 
preg av ukunnskap og synsing. Da 
Ålgårdbanen ble bygget var den faktisk 
ment for å være starten på Sørlandsba-
nen og har (linjeomlegginger på øvrig 
nett unntatt) faktisk pr. dags dato 
Rogalands nyeste underbygning
(1924). Kurvaturen er lik som på dob-
beltsporet Stavanger-Sandnes noe som
åpner for en gjennomsnittlig linjehas-
tighet på 100 km/t og en kjøretid 
Sandnes-Ålgård på 10-12 minutter.

Gjesdal har tidligere gjort vedtak på at
kommunen ”ønsker drift på Ålgårdba-
nen og ønsker sterkt at Ålgårdbanen 
blir tatt med i Utviklingsplanen for 
Jærbanen.” Ålgård/Figgjo har pr. dags 
dato et samlet folketall sammenlign-
bart med endestasjonen for lokaltrafik-
ken i Bergensområdet; Voss. Det er den 
største bydannelsen i Sør-Rogaland
uten jernbaneforbindelse, samtidig 
som kommunen er en av de største 
vekstkommunene i fylket. Kommunen 
har stor arbeidspendling mot Sandnes 
og Stavanger og sannsynligvis kommer 
folketallet til å øke ytterligere i områ-
det fordi det er færre konflikter knyttet
til jordvern i Gjesdal, enn i kommu-
nene på Flat-Jæren.

Det er aldri blitt gjort et formelt regne-
stykke på hva en gjenåpning vil koste, 
og dette har gitt mye usikkerhet. I 
2009 ble det i Gjesdalbuen nevnt en 
pris mellom en halv til en milliard,
men denne summen har siden fått bein
å gå på. Nylig har Plan- og utviklings-
direktør i Jernbaneverket region sør/
vest, Lars Chr. Stendal, til samme avis 
uformelt antydet en meterpris på 
100.000 – 200.000 kr. De som har
fulgt lyntogdebatten vet at dette er et 
tall som nærmer seg hva Deutsche 
Bahn har anslått for en ny høyhastig-
hetsbane Oslo-Bergen. Tallene er også 

Et par-tre 100 meter ut på Ålgårdbanen fra Ganddal. Når man kommer til 
Figgjo så tetner bebyggelsen til inn mot Ålgård.
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høyere enn den endelige meterprisen
for Botniabanen (75.000 SEK pr. 
meter). Forskjellen er at på Ålgårdba-
nen slipper man regulering, grunner-
verv og bygging av ny underbygning.

Et samlet politisk miljø i Gjesdal har 
derfor gått til det skritt, på grunnlag 
av en interpellasjon fra V og SV, å be 
Jernbaneverket om en formell kalkyle 
for å avklare prisspørsmålet. Det er 
blitt vist til flere gjenåpninger på De 
britiske øyer de siste tiårene, som har
vist seg betydelig gunstigere i pris. Svar 
ventes å komme i løpet av våren 2012.

Foreningen Ålgårdbanens Venner har
vist til mulighetene som ligger i å kjøre 
sporombyggingstog og renseverk på 
banen. Dette er blitt gjort på Dovre- 
og Rørosbanen de siste årene til en 
svært lav kostnad. Ved å benytte 
dagens spor som anleggsspor er det 
sannsynligvis mye å spare ved en opp-
rusting. Her er det imidlertid et tidsas-

pekt involvert. Det er ikke sikkert at 
dette er like enkelt om banen blir lig-
gende uvirksom i nye 15-20 år.

Innstillingen av persontrafikken på
Ålgårdbanen var i sin tid svært 
omstridt. Banen ble et klassisk offer 
for en rasjonaliseringstankegang som 
fikk store konsekvenser for jernbanene 
i Vest-Europa i 1950 og 1960-årene. 
Det ble ikke lagt skjul på at man lente 
seg på ”utenlandsk ekspertise” da 
beslutningen om innstilling ble tatt. I
senere tid har man i flere land erkjent 
at dette var katastrofale feilgrep, og 
mange baner er gjenåpnet. Spesielt 
gjelder dette i jernbanens hjemland; 
Storbritannia. I dag er det kanskje 
Ålgårdbanen som har størst potensial
for å bli Norges første gjenåpnede jern-
bane.

Sagt om Ålgårdbanen:
«Vi vet det blir videre vekst i regionen 
og vi bør derfor satse på Ålgårdba-

nen.» «Bane er det eneste som fungerer
ordentlig som kollektivtransport»
(Ordførerkandidat Tor Eivind Moss
(H) til Gjesdalbuen 06/09 2011)

”Dersom Ålgårdbanen skal kunne rea-
liseres, må vi tenke den som en del av 
den pågående “byutviklingen” i områ-
det mellom Time, Klepp og Sandnes 
kommuner. Her må vi jobbe for at 
Gjesdal og Ålgårdbanen kobles på.”
(Ordførerkandidat Frode Fjeldsbø (Ap)
til Gjesdalbuen 02/09 2011)

«Ålgårdbanen er eit enkelt og relativt 
rimeleg tiltak for alle politikarane som 
talar så varmt for regionen sitt beste.» 
(Lokalredaktør Egil Ø. Nærland i Sta-
vanger Aftenblad 27/01 2011)

Mer på: www.aalgaardbanens-venner.
com
?  

Complete Mobility

www.siemens.no/mobility

Stadig flere mennesker og stadig mer gods skaper nye 
transportutfordringer. I Siemens kaller vi svaret på disse 
utfordringene for “Complete Mobility”. Vi har løsninger
innen rullende materiell, strømforsyning, signalanlegg, 

vei- og trafikk, samt flyplass- og postlogistikk. Og det er 
det “Complete Mobility” handler om; å legge til rette for å 
frakte mennesker og gods på en tryggere, mer lønnsom 
og ikke minst, mer miljøvennlig måte.
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Västkustbanan
-offer för konkurrensutsättning och smådutteinvesterandet

Västkustbanan er strekningen 
Göteborg-Lund-(Malmö), en 
viktig strekning også for Norge.

 Hans Stärnlycke, Ordförande Svenska 
Järnvägsfremjandet

SJ slutar köra tåg på Västkustbanan 
från 10 april på grund av att, som man
säger, inte klarar att konkurrera med 
de subventionerade Öresundstågen. 
Men de stannar på tio stationer, med 
längre restider och med en annan 
marknad. Ändå är inte biljettpriserna 
så olika. SJ:s förlust har pågått i tolv 
år. Man vägrade lämna anbud på regi-
onaltrafiken i tro på lönsamhet med 
att köra sina tåg i konkurrens. Orsa-
ken till beslutet att sluta köra tåg får 
sökas någon annanstans. 

SJ:s trafik går via Hässleholm. Den 
berörs därmed inte av tågstoppet på 
fem veckor strax därpå för dubbelspå-
rsarbete Förslöv-Ängelholm med bus-
sersättning istället. För resenärerna 
Göteborg-Malmö blir det att byta tåg-
buss-tåg eller att åka med SJ med byte 
i Alvesta och få en restid på nära fem
timmar. 

Till Helsingborg, en stad med 130.000
invånare, går det inga SJ-tåg vare sig 

från Stockholm eller Göteborg. Föjakt-
ligen har SJ heller ingen biljettexpedi-
tion. 

En sannolikare orsak till inställelsen 
torde vara att SJ har brist på tåg, detta 
eftersom leveransen av X 3000 blivit
så försenat, och så många X 2000 stått 
på verkstad för reparation efter alla fel 
på grund av dåligt underhåll. Nu kan 
man flytta över Västkustbanans tåg 
till andra banor där det fattas tåg. 

Veckan efter beskedet om den plötsliga 
inställelsen meddelade SJ att man skall 
köra med X 3000 på Västkustbanan 
från december nästa år. Och i stor stil 
med 10-15 tåg i var riktning per dag. 
Tre gånger fler än man kört tidigare. 

SJ tänker tydligen fylla dem genom att 
konkurrera ut Öresundstågen, och 
genom att hävda att enligt reglerna har 
den, som driver en inte subventionerad
trafik, första rätten till tilldelning av
tåglägen från Trafikverket på en bana 
med kapacitetsbrist. SJ vill att regio-
naltågen skall vända i Halmstad.  SJ-
tågen skall stanna på fler stationer än 
nu, men inte på alla som regionaltågen 
stannar vid. Det blir stationer som 
mister tågstopp. 

Trafiken på Västkustbanan har alltså 
blivit en bricka och ett offer i konkur-

rensutsättningen. Den som köpt ett SJ-
kort har blivit blåst. De går inte 
använda på regionaltågen, när SJ stäl-
ler in trafiken. Utredningen, som före-
slog konkurrens på banan, hade som 
förutsättning att biljetter från de olika 
bolagen skulle bli kompatibla med 
varandra. Istället för den ökade och 
bättre tågtrafik som konkurrensen 
skulle ge har resenärerna fått det 
besvärligare att klara sina resor. 

Samtidigt som Västkustbanan nu
drabbas av konkurrensen har den över 
åren drabbats av de tågförseningar och
de fördyringar av banbyggandet som 
blivit följden av smådutteinvesterandet 
som orsakats av en anslagsmodell kon-
tant över driftbudgeten(årlige bevilg-
ninger), istället för en en riktig inves-
teringsbudget och lån för att bygga 
banan i ett svep. I 45 år har man hållit 
på och byggt dubbelspår, och det kom-
mer att dröja många år till, innan man 
fått bort alla enkelspår och kan få 
verklig nytta av de dubbelspår, som 
ändå byggts.

Halmstad st. på Västkustbanan
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Erfaringsmessig er det en viss 
sammenheng mellom befolk-
ningsøkning, økt kjøpekraft og
vekst i biltrafikken. Denne
sammenhengen ble (delvis)
brutt i Oslo og Akershus i peri-
oden 2004-2010.

I Oslo lå biltrafikken på samme nivå 
tross en befolkningsvekst på 12,4 % og 
i Akershus vokste biltrafikken bare 
halvparten så mye som forventa tross en
befolkningsvekst på 9,8 %. Årsrappor-
tene fra Ruter og NSB bekrefter at det er 
de kollektive transportmidlene som har 
tatt veksten. Dette er en svært positiv 
trend. Likevel er det ingen automatikk i
at denne utviklinga fortsetter. Kapasite-
ten i de kollektive transportmidlene er 
allerede godt utnytta. Skal den videre 
trafikkveksten også bli grønn må kol-
lektivtilbudet og sykkelveiene bygges ut. 
60 % av kollektivreisene i Osloområdet 
foretas med skinnegående transport, 
men kapasiteten på både T-banen og 
Jernbanen er begrensa av to spor gjen-
nom Oslo sentrum. I rushet kjøres det 

nær kapasitetstaket. Kapasiteten kan 
økes noe med signaltekniske tiltak på 
jernbanen(dette gjøres nå) og på 
T-banen; nytt signalanlegg, optimalisere 
prosedyrene for stasjonsopphold og kjø-
ring og vende Holmenkollbanen på 
Majorstua for å la andre linjer hvor det 
kan kjøres med doble togsett overta 
ruteleiene i Sentrumstunnelen. Likevel 
vil man fortsatt kjøre i kapasitetstaket, 
ha sårbarheten ved kun to spor og kapa-
sitetsøkningen vil ikke være nok for å
kunne ta av for befolkningsveksten. Det 

bør derfor planlegges og bygges en ny 
Sentrumstunnel for T-banen og en ny
Oslotunnel for jernbanen.
Sammen med ni andre organisasjoner
har For Jernbane sendt innspill til for-
handlingene om Oslopakke 3 om at den
må bli Miljøpakke 1. Det betyr en tung 
satsing på kollektiv og sykkel, og en 
nedprioritering av nye dyre vegtunneler. 
I tillegg har vi deltatt i møter med repre-
sentanter for SV, Høyre og Ap i Oslo og 
Akershus.

Kollektiv vekst i Oslo og Akershus

Tett befolket T-bane i Oslo

Da jeg tok toget mot Stange 
sist la jeg merke til at linjen
gikk på god bløt jord langs 
Mjøsa, det gynget fordi slik jord 
siger nedover. 

 Mette Ursin

Tidligere var det hesten som var fram-
komstmiddel, over land - den likte å gå
langs vannkilder - for den ble tørst og 
ville drikke når det passet. Derfor ble 
mange veier lagt slik nær vann. Toget 
fikk noen av disse veiene.

Jeg er jo så gammel at jeg husker at flere 
brukte hest - også like etter krigen, f.
eks. Trondheimsveien, like før toppen

på Gjelleråsen - der var et Tjern. Ved 
siden av tjernet var et hestedrikkekar. 
Der stoppet hestene og drakk. Jeg tror 
veivalget nettopp skyltes det deilige van-
net i tjernet. (Det ble sagt at tjernet var 
svært dypt - kanskje helt uten bunn - 
men likevel klarte noen å fylle det igjen 
- kanskje for å utvide veien - nå er det 
vel bensinstasjon der? 

Tog og bil trenger ikke det drikkevan-
net. Langs elver blir traséene også utsatt
for flom ved sterkt regn. Nå når det kan 
bli mye mer uvær ved klima-endringene 
kan strandsonene bli mer utsatt enn vi
regner med I dag. Det ser lett ut å bygge 
langs strand - for der er det gjerne gan-
ske flatt. Når E6 bygges lenger opp i 
Mjøslia og Vegvesenet sprenger vil de 
gjerne helle stein mot elv og vann, men 

det gjør likevel ikke strandområdet til 
den mest stabile traséen for ny jernbane.

Det ville være bedre for jernbanen å ha 
mer stabil trasé lengre opp på fjellgrunn, 
gjerne med tunneller. Togene blir stadig
tyngre og trenger bedre grunn enn veien 
og bilene. Veivesenet har dessuten lettere 
for å flytte veien enn jernbanen har for 
å flytte sporene. 

Grønne områder er verneverdige på
grunn av naturen, men også for mennes-
kene. Både vannkvaliteten og trivselen 
for mennesker, dyr og fugl er viktig.

Tog og bil trenger ikke drikkevann
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FOR FLYTOGETS
MEDARBEIDERE BETYR 

TID NOE SPESIELT
Vi vet at tiden er dyrebar for deg. Det er den i aller
høyeste grad for oss også. Derfor er det ingenting                
i Flytoget som er “sånn circa”.  Det er noe alle Flytogets
over 300 medarbeidere vet. Presisjon og nøyaktighet
i hvert eneste ledd er en forutsetning for at vi kan kjøre
225 avganger i døgnet med høy punktlighet. Det er 
vårt fokus på tid som gjør at våre passasjerer kan tenke 
mindre på tid.
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