
 

 
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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Pressemelding                                                  
 
SVs alternative statsbudsjett 2019. Ødelegging av freda natur trekker ned SVs 
alternative statsbudsjett 
  
– Det er svært positivt at SV foreslår både å bevilge 4 milliarder kroner mindre til motorveier 
og 2 milliarder kroner mer til jernbane, uttaler leder av For Jernbane, Kjell Erik Onsrud.  

Her merker vi oss at SV vil bevilge penger til konseptvalgutredninger for strekningene Oslo–
Göteborg, Oslo–Stockholm og Narvik–Tromsø. Det er også positivt at SV følger opp NHOs 
forslag om miljøtilskudd til godstransport på jernbane. Det er fornuftig at SV vil bevilge mer 
til å sikre veier mot ras, men merkelig at de ikke nevner jernbanen i den sammenhengen. På 
minussida kommer at SV vil være med og ødelegge internasjonalt verna natur på Ringerike. 

Ringeriksbanen/E16 raserer verna natur og ødelegger togets trafikkgrunnlag 
Det er beklagelig at SV vil være med på å bruke minst 34 milliarder 2019-kroner på å 
ødelegge deler av den fredede Tyrifjorden og Synneren, et våtmarksreservat av internasjonal 
klasse. Dette er konsekvensene av det særskilt ulønnsomme fellesprosjektet 
Ringeriksbanen/E16. Med sin bredde og planfrie kryss utgjør motorvegen det største 
landskapsinngrepet. Den vil stjele trafikkgrunnlag fra jernbanen og lokalbussen. Sammen med 
ny E18 i Asker og Bærum vil E16 slå beina under gods på bane mellom Oslo og Bergen, slår 
Kjell Erik Onsrud fast. Muligheten for solide kostnadsoverskridelser er også god da det her er 
snakk om kompliserte grunnforhold så og si hele veien, uttaler han. 

For Jernbane synes det er underlig at et grønt og liberalt parti som SV ikke viser interesse for 
å få en seriøs utredning av alternativer til dette svært betenkelige prosjektet. Mange har i flere 
år pekt på et alternativ med nytt dobbeltspor via Nittedal til Jevnaker. En slik løsning kan gi 
omtrent samme reisetidsforkortelse. På kjøpet vil den løfte godstrafikken Oslo-Bergen, 
persontrafikken på Gjøvikbanen og aktualisere sammenkopling av Gjøvikbanen og 
Dovrebanen. Denne missing-linken vil ha nedslagsfelt helt til Møre, Trøndelag og Nordland. 
En slik løsning vil og befri E16 fra jernbanens krav til kurvatur for 250 km/t slik at man kan 
finne en mer økologi- og økonomivennlig løsning for vegen.  

For Jernbane viser til at tidligere KVU-prosess ble underkjent høsten 2012, og at ny KVU-
prosess har vært tynn uten reelle alternativer. Fagetaten NVE sine alvorlige innvendinger mot 
å bygge i våtmarksområdet blir skøvet til side. Hole kommune, som får de største inngrepene, 
synes å ha fått munnkurv. 
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