
 

 
For Jernbane (FJ) er en landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større 
del av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet. FJ legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og 
bærekraftig transportsystem. Foreningen inngår i et nettverk av Pro Rail organisasjoner i Norden og på kontinentet.  
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Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett 2019 

- positivt med påplussing, men jernbanen svekkes fortsatt relativt sett. 

Det er bra at AP foreslår å styrke vedlikehold og utbygging av jernbanen og bedre 
finansieringa av store lokale kollektivprosjekter. Det bidrar positiv til å gjøre tog og 
kollektivtrafikk mer tilgjengelig og pålitelig, sier Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane. 
Likevel vil vedlikeholdsnivået etter Aps påplussing fortsatt ligge ca. 1 milliard lavere enn 
er det som skal til for at etterslepet ikke skal øke. Ap vil også bevilge mer til rassikring av 
veier, men har ikke spesifisert noen økt rassikring av jernbanen. 

Det er svært positivt at AP følger opp NHOs forslag om et miljøtilskudd til godstransporten 
på jernbane. Gods på bane tjener ikke penger og trues av kombinasjonen av billige 
utenlandske lastebiler på stadig mer ny motorveg. Tilskuddet vil kjøpe tid til å framskynde 
nødvendige investeringer i terminaler og linjer som forhåpentligvis vil gjøre godstogene 
konkurransedyktige, uttaler Kjell Erik Onsrud.  

For Jernbane savner at Arbeiderpartiet setter regjeringens storstilte motorvegutbygging inn 
i en større sammenheng. AP vil elektrifisere jernbanen Trondheim - Steinkjer. Det er 
positivt isolert sett. Vi blir kvitt utslipp fra dieseldrift på 14000 tonn co2 årlig. Toget vil 
spare ca. 7 minutter reisetid fra dagens 124 minutter. På den annen side vil regjeringen 
Solberg bygge ut E6 på samme strekning til motorveg. Reisetida med bil vil bli omlag 75 
minutter! Når E39 er bygd ut skal Kristiansand-Stavanger gå unna på 2 timer med bil mens 
toget fortsatt skal bruke tre timer! Dette er eksempler fra to strekninger.  

Regjeringen Solberg vil bygge mye mer motorveg enn ny jernbane. Dette synes irrelevant 
for regjeringspartiene, men er det også irrelevant for landets største parti, spør Kjell Erik 
Onsrud, leder av For Jernbane? 

 

 

 
Kontakt for denne pressemeldingen: 
Leder Kjell Erik Onsrud  
e-post leder@jernbane.no 

 

 

Postboks 3455 Bjølsen, NO-0406 Oslo 
Telefon: +47 22 18 30 12 / +47 976 84 811 
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