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FJ er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større del av det totale 
transportarbeidet i Norge, og mellom Norge, Norden og Europa. Vi ser jernbanen som navet i utviklingen av et integrert transportsystem 
for å redusere skadevirkninger på helse og miljø og bedre forutsetningene for en bærekraftig økonomi.. Vi inngår i et nettverk av 
ProRail-organisasjoner i Norden og Europa.    

 

 

 

 

Innspill til regjeringsforhandlingene mellom regjeringen Solberg og KRF 

For Jernbanes innspill er begrensa til det som berører samferdselssektoren. 

Først noen fakta:  

Stålhjul på stålskinne gir lav rullemotstand, ca. 1/7 av motstanden gummihjul/asfalt. 
Luftmotstanden for ét tog blir mindre enn om samme mengde skal fraktes med 
lastebil/buss/bil. Bremseenergien mates tilbake i kjøreledningen og kan nyttes av andre tog. 
Raske tog er attraktive og tiltrekker seg flere kunder. Av disse grunnene har tog og bybane 
lavt energiforbruk. 

I Norge er godstog typisk 450 meter lange. Et fullt tog sparer veiene for 25 lastebiler. I følge 
anslag gjort av det svenske Vägverket i 2006 sliter en lastebil på vegbanen for 1 kr per km. 
Belastningen på miljøet ble anslått til kr 2 per km og det samme med ulykker. Sum 5 kr per 
km i kostnader for samfunnet. 

Fra 9. desember 2018 så CargoNet seg tvunget til å legge ned 30 % av sin godstogkapasitet på 
grunn av manglende lønnsomhet. Dette tilsvarte 30.000 lange lastebiltransporter på et år. Av 
samme grunn la Green Cargo ned sine godstog på Raumabanen noe som tilsvarer 6600 
lastebiltransporter per år. De nedlagte avgangene var de med dårligst belegg. Om vi legger til 
grunn 50 % belegg vil nedleggelsen reelt føre til 18.000 flere lastebiler på vegene i 2019. Om 
vi legger de 12 år gamle svenske tallene for vegslitasje, miljø-og ulykkesbelastning til grunn 
uten noen justering, og at en lang transport er 1000 km, så får vi 5 kr * 1000 km = 5000 kr per 
transport * 18.000 transporter = minst 90 mill. kr. i sosialiserte kostnader.  

CargoNets driftsresultat var i 2016 - 2 mill. og i 2017 - 47 mill. 

På oppdrag fra Regjeringa har BaneNOR foreslått innføring av baneavgift trinnvis over fire år 
fra og med 2018. Basert på trafikken i 2016 og med full avgift ville godstrafikken måtte betale 
150 mill. 

Et tog har stor kapasitet som tilsvarer flere kjøretøyer i vegtrafikken. Dette kommer særlig på 
spissen i rushtrafikken til og fra byene. Et dobbelt lokaltogsett har sitteplasser til ca. 600 
passasjerer. Om disse tok bil i stedet ville det betydd en kø på over 13 km. 

Transportsektoren står for mer enn 1/4 av de samlede klimagassutslippene i Norge. En rapport 
fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av 4-felts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke 
klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 %. Utslippsveksten skyldes økt 
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drivstofforbruk når farten øker, og at flere vil velge bil når det bygges ut for økt fart og 
kapasitet. 

Jernbanen står for 5 % av transportarbeidet i Norge (person og gods) men bare ca. 0,5 % av de 
sammenlagte klimagassutslippene fra veg, innenlandsk luftfart og jernbane. Kilde: SSB.  

I EU stod jernbanen i 2011 for 7 % av personkilometerne og 11,1 % av tonnkilometerne. EUs 
2050-mål for overføring av transport fra veg til jernbane vil innebære at tog står for ca. 27 % 
av personkilometerne og 38 % av tonnkilometerne.  

I fjerntrafikk bruker tog ca. 10 % av energien fly trenger. Kilde: UIC, Allianz pro Schiene. 

Det er stort fokus på elbiler. På skinner har elektrisk drift vært kjent teknologi snart 140 år 
(Siemens 1879). Norges første med el-drift var Tamshavnbanen (1908). Den første statsbanen 
var Drammensbanen i 1922. Ved hjelp av jernbane kan mer av transportarbeidet elektrifiseres 
uten bekymringer for rekkevidde og uten import av store mengder batterier. Norge har 3857 
km jernbanenett med trafikk. Av dette er vel 2500 km elektrifisert.  

3,4 % av Norges areal er jordbruk. 1,7 % er bebygd, herunder med transportinfrastruktur. Fra 
2005 - 2017 ble i alt 160.635 daa dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål. I 2106 
ble 15,5 daa dyrka mark omdisponert for jernbaneformål. I alt ble 11.699 daa dyrka og 
dyrkbar jord omdisponert fra jordbruk i 2016. 

I "Roadmap to a single european transport area" slår EU-kommisjonen fast at EUs 
transportsystem ikke er bærekraftig, og at store forandringer vil være nødvendige om 
klimamålene for 2030 og 2050 skal nås. Kommisjonen mener det er lite sannsynlig at 
utvikling og innføring av reinere drivstoff og mer energieffektive kjøretøyer aleine vil være 
nok til å nå klimamålene. Teknologiutviklingen må suppleres med varig overføring av store 
transportvolumer over lange avstander.  

En slik overføring, eller modalt skifte om man vil, er konkretisert av EU til at minst 30 % av 
lastebiltransportene over 300 km skal overføres til båt eller tog innen 2030. Dette målet er 
også tatt inn i den norske NTP.  

Men EU går lenger. Innen 2050 skal minst 50 % av lastebiltransportene over 300 km være 
overført til vannvei og bane. For persontrafikken skal høyhastighetsnettet tredobles i lengde 
innen 2030 og være ferdig utbygd i 2050!    

I følge Opplysningsrådet for vegtrafikken kosta det i 2016 nesten 100.000 kr i året å holde en 
bil til 400.000 kr med årlig kjørelengde 15.000 km. Ved inngangen til 2018 var det registrert 
ca. 2 720 000 personbiler i Norge. Om vi antar at disse bilene i snitt koster halvparten så mye 
å holde som Opplysningsrådets eksempel, så blir den samlede årlige utgiften 136 mrd.  

Bilen står mye av tida. Den representerer en stor kapitalbinding med lav utnyttelse. 

Ved inngangen til 2018 var 5 % av personbilene rene batteribiler.  
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Regjeringa har måttet innrømme at Norges klimamål for 2020 ikke er mulig å oppfylle. Fra 
2025 skal det bare selges 0-utslippsbiler i Norge. Vil det bli overholdt?  

Norske fjerntog har noe av den laveste gjennomsnittshastigheten og frekvensen i Europa. 
Oslo-Trondheim 81,9 km/t 3 avganger, Oslo-Kristiansand 79,9 km/t 7 avg. Oslo-Stavanger 
77,4 km/t 6 avg. Oslo-Bergen 68,3 km/t 3 avg. Trondheim-Bodø 74,8 km/t 1 avg. Nattog 
kommer i tillegg. 

Nye Veier AS meddeler at de innen 2029 skal klare å bygge ferdig, i hovedsak, 
sammenhengende 4-feltsveg fra Rogaland til Trøndelag via Sør- og Østlandet. Dobbeltspor i 
intercity på Østlandet skal stå ferdig fem år seinere. Kristiansand-Stavanger skal gå på 2 timer 
på ny veg, i dag 3:20 t. Toget bruker 3 timer. Ny linje ligger ikke inne i NTP. Oslo-
Kristiansand tar i dag ca. 4:40 t med tog og 4 t med personbil. Med sammenhengende 4-felt 
skal reisetida med bil bli ca. 3:30 t. Godstoget bruker ca. 7 timer Oslo-Kristiansand og det er 
nå bare fem avganger per uke.  

Nye Veier planlegger ny motorveg uten at de er pålagt å ta hensyn til framtidige nye 
jernbanetraséer. Økt fart og økt tungtrafikk, for eksempel overført fra bane, vil øke 
lønnsomheten til planlagte 4-feltsveger. Vi har ei "særnorsk" lav grense for når det skal være 
4-feltsveg; 12.000 kjøretøy/døgn. Flere av strekningene i Nye Veiers portefølje har vesentlig 
lavere trafikk enn dette. Vegdirektoratet ville heve grensa, men Solvik-Olsen ville ikke det. 
Fartsøkning fra 80 til 120 km/t gir en 70 % økning i energiforbruket. 

Slitasje fra bildekk er den desidert største kilden til mikroplast.  

 

Våre forslag til punkter i en ny regjeringserklæring: 

Transportsektoren skal bære sine egne direkte og indirekte kostander. Kostanden beregnes 
individuelt for hver transportmodus. Avgiftene for sektorens indirekte kostander, typisk co2-
avgift, skal gå til å gjøre sektorens samlede belastning på miljø, liv og helse minst mulig. 
Miljøavgifter på transport skal ikke fungere som finansieringskilde for helt andre formål.  

En høy kollektivandel og en høy andel gods på bane er viktige trafikksikkerhetstiltak. 

Jernbanen har en rolle å spille i alle landets tunge transportkorridorer som et effektivt og 
miljøvennlig bredbånd for fysiske transporter. Jernbanens fortrinn på områdene miljø, energi, 
fart, kapasitet og komfort skal utnyttes fullt ut. 

Jernbanens andel av transportarbeidet skal minst økes til gjennomsnittet i EU innen 2029, og 
helst være på linje med de beste EU-landene i dag. 

Jernbaneinvesteringer skal finansieres med skatter, billett- og fraktinntekter, miljøavgifter fra 
veg- og luftfart, ved å investere oljeformuen og ved låneopptak i utlandet. Utbyggingene skal 
fullfinansieres og omfatte hele transportkorridorer, for eksempel. Oslo-Trondheim. 
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Behovet for ny transportinfrastruktur skal vurderes samlet for hver transportkorridor. 
Formålet med utbyggingene skal i tillegg til å bedre transportytelsen være å gjøre 
belastningen på liv, helse og miljø, og forbruket av ressurser både i bygge- og driftsfasen så 
liten som mulig. Det skal ikke lenger ensidig planlegges eller bygges ut ny motorveg og/eller 
flyplassutvidelser i en transportkorridor. 

Det skal innen Stortinget tar sommerferie i 2019 være innført en miljøtilskuddsordning for 
godstogbransjen som med sikkerhet minst vil tilbakeføre til skinner det godset som gikk tapt 
den 9. desember 2018 da CargoNet og Green Cargo la ned en betydelig del av sitt tilbud i 
Norge. Helst skal den være egnet til å utnytte ledig kapasitet over 2018-nivået. 

Tiltakene i regjeringens godspakke på 18 mrd. kr. skal fremskyndes og fordeles likt på 2. til 1. 
NTP-periode. 

Dersom det må prioriteres skal som hovedregel vedlikehold/fornyelse av 
transportinfrastrukturen prioriteres framfor nyinvesteringer. 

Det skal vurderes å innføre en egen Jernbane- og kollektivminister. 

 

MVH 

Kjell Erik Onsrud, leder 

 

 

 

 

 







Innspill til regjeringsforhandlingene mellom regjeringen Solberg og KRF


For Jernbanes innspill er begrensa til det som berører samferdselssektoren.


Først noen fakta: 


Stålhjul på stålskinne gir lav rullemotstand, ca. 1/7 av motstanden gummihjul/asfalt. Luftmotstanden for ét tog blir mindre enn om samme mengde skal fraktes med lastebil/buss/bil. Bremseenergien mates tilbake i kjøreledningen og kan nyttes av andre tog. Raske tog er attraktive og tiltrekker seg flere kunder. Av disse grunnene har tog og bybane lavt energiforbruk.


I Norge er godstog typisk 450 meter lange. Et fullt tog sparer veiene for 25 lastebiler. I følge anslag gjort av det svenske Vägverket i 2006 sliter en lastebil på vegbanen for 1 kr per km. Belastningen på miljøet ble anslått til kr 2 per km og det samme med ulykker. Sum 5 kr per km i kostnader for samfunnet.


Fra 9. desember 2018 så CargoNet seg tvunget til å legge ned 30 % av sin godstogkapasitet på grunn av manglende lønnsomhet. Dette tilsvarte 30.000 lange lastebiltransporter på et år. Av samme grunn la Green Cargo ned sine godstog på Raumabanen noe som tilsvarer 6600 lastebiltransporter per år. De nedlagte avgangene var de med dårligst belegg. Om vi legger til grunn 50 % belegg vil nedleggelsen reelt føre til 18.000 flere lastebiler på vegene i 2019. Om vi legger de 12 år gamle svenske tallene for vegslitasje, miljø-og ulykkesbelastning til grunn uten noen justering, og at en lang transport er 1000 km, så får vi 5 kr * 1000 km = 5000 kr per transport * 18.000 transporter = minst 90 mill. kr. i sosialiserte kostnader. 


CargoNets driftsresultat var i 2016 - 2 mill. og i 2017 - 47 mill.


På oppdrag fra Regjeringa har BaneNOR foreslått innføring av baneavgift trinnvis over fire år fra og med 2018. Basert på trafikken i 2016 og med full avgift ville godstrafikken måtte betale 150 mill.


Et tog har stor kapasitet som tilsvarer flere kjøretøyer i vegtrafikken. Dette kommer særlig på spissen i rushtrafikken til og fra byene. Et dobbelt lokaltogsett har sitteplasser til ca. 600 passasjerer. Om disse tok bil i stedet ville det betydd en kø på over 13 km.


Transportsektoren står for mer enn 1/4 av de samlede klimagassutslippene i Norge. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av 4-felts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 %. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at flere vil velge bil når det bygges ut for økt fart og kapasitet.


Jernbanen står for 5 % av transportarbeidet i Norge (person og gods) men bare ca. 0,5 % av de sammenlagte klimagassutslippene fra veg, innenlandsk luftfart og jernbane. Kilde: SSB. 


I EU stod jernbanen i 2011 for 7 % av personkilometerne og 11,1 % av tonnkilometerne. EUs 2050-mål for overføring av transport fra veg til jernbane vil innebære at tog står for ca. 27 % av personkilometerne og 38 % av tonnkilometerne. 


I fjerntrafikk bruker tog ca. 10 % av energien fly trenger. Kilde: UIC, Allianz pro Schiene.


Det er stort fokus på elbiler. På skinner har elektrisk drift vært kjent teknologi snart 140 år (Siemens 1879). Norges første med el-drift var Tamshavnbanen (1908). Den første statsbanen var Drammensbanen i 1922. Ved hjelp av jernbane kan mer av transportarbeidet elektrifiseres uten bekymringer for rekkevidde og uten import av store mengder batterier. Norge har 3857 km jernbanenett med trafikk. Av dette er vel 2500 km elektrifisert. 


3,4 % av Norges areal er jordbruk. 1,7 % er bebygd, herunder med transportinfrastruktur. Fra 2005 - 2017 ble i alt 160.635 daa dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål. I 2106 ble 15,5 daa dyrka mark omdisponert for jernbaneformål. I alt ble 11.699 daa dyrka og dyrkbar jord omdisponert fra jordbruk i 2016.


I "Roadmap to a single european transport area" slår EU-kommisjonen fast at EUs transportsystem ikke er bærekraftig, og at store forandringer vil være nødvendige om klimamålene for 2030 og 2050 skal nås. Kommisjonen mener det er lite sannsynlig at utvikling og innføring av reinere drivstoff og mer energieffektive kjøretøyer aleine vil være nok til å nå klimamålene. Teknologiutviklingen må suppleres med varig overføring av store transportvolumer over lange avstander. 


En slik overføring, eller modalt skifte om man vil, er konkretisert av EU til at minst 30 % av lastebiltransportene over 300 km skal overføres til båt eller tog innen 2030. Dette målet er også tatt inn i den norske NTP. 


Men EU går lenger. Innen 2050 skal minst 50 % av lastebiltransportene over 300 km være overført til vannvei og bane. For persontrafikken skal høyhastighetsnettet tredobles i lengde innen 2030 og være ferdig utbygd i 2050!   


I følge Opplysningsrådet for vegtrafikken kosta det i 2016 nesten 100.000 kr i året å holde en bil til 400.000 kr med årlig kjørelengde 15.000 km. Ved inngangen til 2018 var det registrert ca. 2 720 000 personbiler i Norge. Om vi antar at disse bilene i snitt koster halvparten så mye å holde som Opplysningsrådets eksempel, så blir den samlede årlige utgiften 136 mrd. 


Bilen står mye av tida. Den representerer en stor kapitalbinding med lav utnyttelse.


Ved inngangen til 2018 var 5 % av personbilene rene batteribiler. 


Regjeringa har måttet innrømme at Norges klimamål for 2020 ikke er mulig å oppfylle. Fra 2025 skal det bare selges 0-utslippsbiler i Norge. Vil det bli overholdt? 


Norske fjerntog har noe av den laveste gjennomsnittshastigheten og frekvensen i Europa. Oslo-Trondheim 81,9 km/t 3 avganger, Oslo-Kristiansand 79,9 km/t 7 avg. Oslo-Stavanger 77,4 km/t 6 avg. Oslo-Bergen 68,3 km/t 3 avg. Trondheim-Bodø 74,8 km/t 1 avg. Nattog kommer i tillegg.


Nye Veier AS meddeler at de innen 2029 skal klare å bygge ferdig, i hovedsak, sammenhengende 4-feltsveg fra Rogaland til Trøndelag via Sør- og Østlandet. Dobbeltspor i intercity på Østlandet skal stå ferdig fem år seinere. Kristiansand-Stavanger skal gå på 2 timer på ny veg, i dag 3:20 t. Toget bruker 3 timer. Ny linje ligger ikke inne i NTP. Oslo-Kristiansand tar i dag ca. 4:40 t med tog og 4 t med personbil. Med sammenhengende 4-felt skal reisetida med bil bli ca. 3:30 t. Godstoget bruker ca. 7 timer Oslo-Kristiansand og det er nå bare fem avganger per uke. 


Nye Veier planlegger ny motorveg uten at de er pålagt å ta hensyn til framtidige nye jernbanetraséer. Økt fart og økt tungtrafikk, for eksempel overført fra bane, vil øke lønnsomheten til planlagte 4-feltsveger. Vi har ei "særnorsk" lav grense for når det skal være 4-feltsveg; 12.000 kjøretøy/døgn. Flere av strekningene i Nye Veiers portefølje har vesentlig lavere trafikk enn dette. Vegdirektoratet ville heve grensa, men Solvik-Olsen ville ikke det. Fartsøkning fra 80 til 120 km/t gir en 70 % økning i energiforbruket.


Slitasje fra bildekk er den desidert største kilden til mikroplast.



Våre forslag til punkter i en ny regjeringserklæring:


Transportsektoren skal bære sine egne direkte og indirekte kostander. Kostanden beregnes individuelt for hver transportmodus. Avgiftene for sektorens indirekte kostander, typisk co2-avgift, skal gå til å gjøre sektorens samlede belastning på miljø, liv og helse minst mulig. Miljøavgifter på transport skal ikke fungere som finansieringskilde for helt andre formål. 


En høy kollektivandel og en høy andel gods på bane er viktige trafikksikkerhetstiltak.


Jernbanen har en rolle å spille i alle landets tunge transportkorridorer som et effektivt og miljøvennlig bredbånd for fysiske transporter. Jernbanens fortrinn på områdene miljø, energi, fart, kapasitet og komfort skal utnyttes fullt ut.


Jernbanens andel av transportarbeidet skal minst økes til gjennomsnittet i EU innen 2029, og helst være på linje med de beste EU-landene i dag.


Jernbaneinvesteringer skal finansieres med skatter, billett- og fraktinntekter, miljøavgifter fra veg- og luftfart, ved å investere oljeformuen og ved låneopptak i utlandet. Utbyggingene skal fullfinansieres og omfatte hele transportkorridorer, for eksempel. Oslo-Trondheim.


Behovet for ny transportinfrastruktur skal vurderes samlet for hver transportkorridor. Formålet med utbyggingene skal i tillegg til å bedre transportytelsen være å gjøre belastningen på liv, helse og miljø, og forbruket av ressurser både i bygge- og driftsfasen så liten som mulig. Det skal ikke lenger ensidig planlegges eller bygges ut ny motorveg og/eller flyplassutvidelser i en transportkorridor.


Det skal innen Stortinget tar sommerferie i 2019 være innført en miljøtilskuddsordning for godstogbransjen som med sikkerhet minst vil tilbakeføre til skinner det godset som gikk tapt den 9. desember 2018 da CargoNet og Green Cargo la ned en betydelig del av sitt tilbud i Norge. Helst skal den være egnet til å utnytte ledig kapasitet over 2018-nivået.


Tiltakene i regjeringens godspakke på 18 mrd. kr. skal fremskyndes og fordeles likt på 2. til 1. NTP-periode.


Dersom det må prioriteres skal som hovedregel vedlikehold/fornyelse av transportinfrastrukturen prioriteres framfor nyinvesteringer.


Det skal vurderes å innføre en egen Jernbane- og kollektivminister.


MVH


Kjell Erik Onsrud, leder
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