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HØRINGSNOTAT PROP. 1 S 2021-2022, UTGIFTSKAPITLENE 1320,1321 og 1352     2021-10-27 
 
KAP. 1320 STATENS VEGVESEN OG KAP. 1321 NYE VEIER AS     - 3550 mill. 

Firefeltsprosjektene bør dimensjoneres ned til to–tre felt for 90 km/t. Måla bør være å legge til rette for økt 
sikkerhet, god trafikkflyt og energigunstigere fart. For vegprosjekter bør også foreligge en jernbaneplan der 
bane ikke fins, men kan være aktuell (f.eks. E134 Hordalandsdiagonalen) og der banen taper i konkurransen 
pga. utdatert standard (stadig mer av stambanenettet).  

Vi foreslår å droppe den foreslåtte milliarden til Rv 555 Sotrasambandet. Prosjektet strider mot nullvekstmålet 
for personbiltrafikken i Bergensområdet.  I stedet foreslår vi at Stortinget ber Regjeringa utrede et nedskalert 
prosjekt i tråd med nullvekstmålet, dvs. utviding av dagens trase med ny tofelts bru ved sida av dagens bru og 
ellers firefelts i alt mellom Storavatnet og Kolltveit der to av felta skal reserveres for buss og annen mernytte-
trafikk.  Og det bør utredes en baneløsning til Sotra i stedet for den planlagte firefeltsvegen. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) er et prosjekt med flere alvorlige svakheter. FRE16 er av trans-
portetatene beregna å føre til 10 ganger så høye klimagassutslipp som innspart i et 60-årsperspektiv1, negativ 
netto samfunnsnytte 18,2 mrd.2, bygger ned over 500 mål av landets beste matjord, skaper utbyggingspress 
mot ytterligere jordbruksarealer, mer gunstig å frakte gods med lastebil og planlegges gjennom verna våtmark. 
FRE16 vil legge tung føring på Hallingdal og Hardangervidda som korridor for en mulig høgfartsbane. Det er ikke 
opplagt at det som på 1890-tallet framstod som den beste trasékorridoren også er den beste høgfartskorrido-
ren. Oslo–Hønefoss befinner seg i skjæringspunktet mellom transportkorridorene 5 og 6. Vi anbefaler en KVU 
om korridorvalg for høgfartsbaner Østlandet–Vestlandet og Østlandet–Møre/Trøndelag, slik at innkorting Oslo 
− Hønefoss kan tilpasses dette, men ikke omvendt. 

KAP. 1352 JERNBANEDIREKTORATET, Post 21 Utredninger    + 450 mill. 

Bevilgningene til planlegging har stadig gått nedover. I 2018 var den på ca. 2,14 mrd. For 2021 er den på ca. 
1,18 mrd. Hva Solbergregjeringa har foreslått for 2022 er litt uklart siden det er gjort endringer i postene. 

Nord-Norge-banen  
Vi foreslår at det settes av penger til en egen KVU for Nord-Norge-banen. Solbergregjeringas KVU for transport-
systemet i Nord-Norge blir for generell, og utredninga om Nord-Norge-banen fra 2019 er kun basert på Kon-
sept 5 fra 1992. Det mangler planer og strategi for å bringe Trønder- og Nordlandsbanen opp til samme stan-
dard, og i offentlig regi fins ingen analyse av hva en sammenhengende høgfartskorridor Oslo–Tromsø vil bety 
for økt trafikk og en bærekraftig økonomi. Det har dessuten skjedd en del innen samfunnsutvikling og jernba-
nekonstruksjon (bl.a. med dim. fart) sida 1992. Dette bør en ny KVU fange opp.  

Sør-nord-akse  
EUs politikk er dobla trafikk med lyntog innen 2030 og dobla godstogtrafikk innen 2050. For Jernbane ønsker   
hele korridoren fra Sverige/riksgrensa i sør til Nord-Norge som en del av EUs TEN-T kjernenettverk. Vi foreslår 
herunder et sømløst samband mellom Korridor 1 og 6 gjennom Oslo – en sør-nord-akse. Det sannsynlige prin-
sipp er trolig en ny bane mot vest og nord ut fra en ny Oslotunnel. En KVU bør også omfatte videreføringer mot 
Møre/Trøndelag både via Hamar og Gjøvik (korteste korridor) med avgreninger mot Hønefoss og Bergens-
banen. Sør-nord-aksen vil bety et nytt nettverk og rutetilbud med bl.a. direkte intercity Østfoldbyene–Halling-
dal/Lillehammer/Gudbrandsdal, og den kan avlaste vestkorridoren, Oslotunnelen og Romeriksporten.   

Jærbanen/Ålgårdbanen  
Utredningene av dobbeltspor til Nærbø bør utvides til hele korridoren til Egersund, inkludert Ålgård. Når man 

 
1 https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/banenor-
fellesprosjektet-ringeriksbanen-og-e16-klimabudsjett-for-infrastruktur-oppdatert-etter-ks2.pdf 
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deler opp utredningen av banen, begrenser man også markedet, noe som igjen påvirker beregningene av drift 
og samfunnsøkonomi negativt. Bit-for-bit-planlegging utgjør en fare for feilinvesteringer, når man ikke planleg-
ger med kunnskap om hele banen under ett.  For E39 parallelt med Ålgårdbanen foreligger det planer for fire-
felts veg til 3,4 mrd. (2020). Dette vil utslette flere gårdsbruk ved Bråstein. En stor del av vegtrafikken går mel-
lom Ålgård og Sandnes/Stavanger. I 2019 var ÅDT 19.000 ved Bråstein nord for Ålgård og 8400 ved Bollestad 
sør for Ålgård. Potensialet for en gjenåpna Ålgårdbane er anslått til mellom 0,5 og 1,4 mill. reiser per år.3 Tog 
Ålgård–Sandnes/Stavanger vil bruke halve tida til dagens buss 23. Med tog til Ålgård burde det være mulig med 
en enklere og rimeligere utbygging av E39. 

Post 71 Drift og vedlikehold, Økt fornyelse av infrastrukturen    + 1500 mill. 

Vedlikeholdsetterslepet er beregna til 23,3 mrd. Solbergregjeringa legger opp til at dette skal fortsette å vokse 
fram til 2024/25, se NTP 2022-2033 s 173. Om etterslepet tillates å vokse videre, blir det snart umulig å hente 
inn. Følgene kan bli innstillinger og saktekjøringer. Bl.a. har det ikke vært utført ballastrens de to siste åra. Rens 
gjør at sporet ligger stabilt og riktig og at det fulle hastighetspotensialet kan hentes ut. Kjørestrømanlegget er 
også gammalt og trenger fornyelse. Jernbaneentreprenører og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (NHO) 
sier at de fint kan ta unna økte oppdrag for minst en milliard neste år. Økt fornyelse vil komme togtilbudet 
(gods- og persontrafikk) i hele landet til gode. 

Post 73 Investeringer, Mindre investeringer      + 1600 mill. 

Årets bevilgning til mindre investeringer er på 2,4 mrd. Den skal dekke gods, stasjoner, sikkerhet og videreut-
vikling av ERTMS. Solbergregjeringa legger i sin NTP opp til å kutte det årlige investeringsnivået i første periode 
med vel 3,2 mrd., se tabell 10.6 s. 171, og har foreslått bare 1,1 mrd. til mindre investeringer i 2022. Vi mener 
det er uholdbart. Jernbanegods opplever stor vekst og pågang fra markedet. Fra 2019 til 2020 økte antall tonn-
kilometer med 3 %, fra januar til september 2021 med 11 % i forhold til samme periode i 2020. Det ifølge Bane 
NOR. Markedet sender også signaler om å ville bruke tog i enda større grad. Stortinget bør følge opp veksten. 
Dovrebanen er ifølge Bane NOR nå den trangeste flaskehalsen for jernbanegodset. Det er bl.a. behov for økt 
takt i utbygging av kryssingsspor, det for at lange godstog kan møtes på enkeltspora bane. Hittil har takten vært 
ett spor i året.  Noen steder er også strømforsyninga for svak. Det er også behov for utbygging av godstermina-
lene. Spesielt haster det med en beslutning om terminal for Trondheim. Brattøra i sentrum har ikke ledig kapa-
sitet. Bane NOR har klare planer for utbygging av Heggstadmoen til en kostnad på 2,4 mrd.4  Dagens spredning 
av godshåndtering og hensetning av materiell på flere steder fører til økte kostnader for godsoperatørene.  

Godsselskapene bør også kompenseres for kjørevegsavgiften og utgiftene til det utstyret som må monteres i 
togene på grunn av nytt ERTMS-signalsystem, slik persontogselskapene blir.  

 
3 https://urbanet.frb.io/publikasjoner/markedsgrunnlag-for-lgardbanen 

4 Man bør klarlegge om planene for godsterminalen kan kombineres med utredning om en ny moderne bane 
inn mot Trondheim fra sør. 
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HØRINGSNOTAT PROP. 1 S 2021-2022, UTGIFTSKAPITLENE 1320,1321 og 1352    	2021-10-27



KAP. 1320 STATENS VEGVESEN OG KAP. 1321 NYE VEIER AS					- 3550 mill.

Firefeltsprosjektene bør dimensjoneres ned til to–tre felt for 90 km/t. Måla bør være å legge til rette for økt sikkerhet, god trafikkflyt og energigunstigere fart. For vegprosjekter bør også foreligge en jernbaneplan der bane ikke fins, men kan være aktuell (f.eks. E134 Hordalandsdiagonalen) og der banen taper i konkurransen pga. utdatert standard (stadig mer av stambanenettet). 

Vi foreslår å droppe den foreslåtte milliarden til Rv 555 Sotrasambandet. Prosjektet strider mot nullvekstmålet for personbiltrafikken i Bergensområdet.  I stedet foreslår vi at Stortinget ber Regjeringa utrede et nedskalert prosjekt i tråd med nullvekstmålet, dvs. utviding av dagens trase med ny tofelts bru ved sida av dagens bru og ellers firefelts i alt mellom Storavatnet og Kolltveit der to av felta skal reserveres for buss og annen mernytte-trafikk.  Og det bør utredes en baneløsning til Sotra i stedet for den planlagte firefeltsvegen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) er et prosjekt med flere alvorlige svakheter. FRE16 er av transportetatene beregna å føre til 10 ganger så høye klimagassutslipp som innspart i et 60-årsperspektiv[footnoteRef:1], negativ netto samfunnsnytte 18,2 mrd.[footnoteRef:2], bygger ned over 500 mål av landets beste matjord, skaper utbyggingspress mot ytterligere jordbruksarealer, mer gunstig å frakte gods med lastebil og planlegges gjennom verna våtmark. FRE16 vil legge tung føring på Hallingdal og Hardangervidda som korridor for en mulig høgfartsbane. Det er ikke opplagt at det som på 1890-tallet framstod som den beste trasékorridoren også er den beste høgfartskorridoren. Oslo–Hønefoss befinner seg i skjæringspunktet mellom transportkorridorene 5 og 6. Vi anbefaler en KVU om korridorvalg for høgfartsbaner Østlandet–Vestlandet og Østlandet–Møre/Trøndelag, slik at innkorting Oslo  Hønefoss kan tilpasses dette, men ikke omvendt. [1:  https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/banenor-fellesprosjektet-ringeriksbanen-og-e16-klimabudsjett-for-infrastruktur-oppdatert-etter-ks2.pdf]  [2: ] 


KAP. 1352 JERNBANEDIREKTORATET, Post 21 Utredninger				+ 450 mill.

Bevilgningene til planlegging har stadig gått nedover. I 2018 var den på ca. 2,14 mrd. For 2021 er den på ca. 1,18 mrd. Hva Solbergregjeringa har foreslått for 2022 er litt uklart siden det er gjort endringer i postene.

Nord-Norge-banen 
Vi foreslår at det settes av penger til en egen KVU for Nord-Norge-banen. Solbergregjeringas KVU for transportsystemet i Nord-Norge blir for generell, og utredninga om Nord-Norge-banen fra 2019 er kun basert på Konsept 5 fra 1992. Det mangler planer og strategi for å bringe Trønder- og Nordlandsbanen opp til samme standard, og i offentlig regi fins ingen analyse av hva en sammenhengende høgfartskorridor Oslo–Tromsø vil bety for økt trafikk og en bærekraftig økonomi. Det har dessuten skjedd en del innen samfunnsutvikling og jernbanekonstruksjon (bl.a. med dim. fart) sida 1992. Dette bør en ny KVU fange opp. 

Sør-nord-akse 
EUs politikk er dobla trafikk med lyntog innen 2030 og dobla godstogtrafikk innen 2050. For Jernbane ønsker  
hele korridoren fra Sverige/riksgrensa i sør til Nord-Norge som en del av EUs TEN-T kjernenettverk. Vi foreslår herunder et sømløst samband mellom Korridor 1 og 6 gjennom Oslo – en sør-nord-akse. Det sannsynlige prinsipp er trolig en ny bane mot vest og nord ut fra en ny Oslotunnel. En KVU bør også omfatte videreføringer mot Møre/Trøndelag både via Hamar og Gjøvik (korteste korridor) med avgreninger mot Hønefoss og Bergens-banen. Sør-nord-aksen vil bety et nytt nettverk og rutetilbud med bl.a. direkte intercity Østfoldbyene–Halling-dal/Lillehammer/Gudbrandsdal, og den kan avlaste vestkorridoren, Oslotunnelen og Romeriksporten.  

Jærbanen/Ålgårdbanen 
Utredningene av dobbeltspor til Nærbø bør utvides til hele korridoren til Egersund, inkludert Ålgård. Når man deler opp utredningen av banen, begrenser man også markedet, noe som igjen påvirker beregningene av drift og samfunnsøkonomi negativt. Bit-for-bit-planlegging utgjør en fare for feilinvesteringer, når man ikke planlegger med kunnskap om hele banen under ett.  For E39 parallelt med Ålgårdbanen foreligger det planer for firefelts veg til 3,4 mrd. (2020). Dette vil utslette flere gårdsbruk ved Bråstein. En stor del av vegtrafikken går mellom Ålgård og Sandnes/Stavanger. I 2019 var ÅDT 19.000 ved Bråstein nord for Ålgård og 8400 ved Bollestad sør for Ålgård. Potensialet for en gjenåpna Ålgårdbane er anslått til mellom 0,5 og 1,4 mill. reiser per år.[footnoteRef:3] Tog Ålgård–Sandnes/Stavanger vil bruke halve tida til dagens buss 23. Med tog til Ålgård burde det være mulig med en enklere og rimeligere utbygging av E39. [3:  https://urbanet.frb.io/publikasjoner/markedsgrunnlag-for-lgardbanen] 


Post 71 Drift og vedlikehold, Økt fornyelse av infrastrukturen				+ 1500 mill.

Vedlikeholdsetterslepet er beregna til 23,3 mrd. Solbergregjeringa legger opp til at dette skal fortsette å vokse fram til 2024/25, se NTP 2022-2033 s 173. Om etterslepet tillates å vokse videre, blir det snart umulig å hente inn. Følgene kan bli innstillinger og saktekjøringer. Bl.a. har det ikke vært utført ballastrens de to siste åra. Rens gjør at sporet ligger stabilt og riktig og at det fulle hastighetspotensialet kan hentes ut. Kjørestrømanlegget er også gammalt og trenger fornyelse. Jernbaneentreprenører og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (NHO) sier at de fint kan ta unna økte oppdrag for minst en milliard neste år. Økt fornyelse vil komme togtilbudet (gods- og persontrafikk) i hele landet til gode.

Post 73 Investeringer, Mindre investeringer						+ 1600 mill.

Årets bevilgning til mindre investeringer er på 2,4 mrd. Den skal dekke gods, stasjoner, sikkerhet og videreutvikling av ERTMS. Solbergregjeringa legger i sin NTP opp til å kutte det årlige investeringsnivået i første periode med vel 3,2 mrd., se tabell 10.6 s. 171, og har foreslått bare 1,1 mrd. til mindre investeringer i 2022. Vi mener det er uholdbart. Jernbanegods opplever stor vekst og pågang fra markedet. Fra 2019 til 2020 økte antall tonnkilometer med 3 %, fra januar til september 2021 med 11 % i forhold til samme periode i 2020. Det ifølge Bane NOR. Markedet sender også signaler om å ville bruke tog i enda større grad. Stortinget bør følge opp veksten. Dovrebanen er ifølge Bane NOR nå den trangeste flaskehalsen for jernbanegodset. Det er bl.a. behov for økt takt i utbygging av kryssingsspor, det for at lange godstog kan møtes på enkeltspora bane. Hittil har takten vært ett spor i året.  Noen steder er også strømforsyninga for svak. Det er også behov for utbygging av godsterminalene. Spesielt haster det med en beslutning om terminal for Trondheim. Brattøra i sentrum har ikke ledig kapasitet. Bane NOR har klare planer for utbygging av Heggstadmoen til en kostnad på 2,4 mrd.[footnoteRef:4]  Dagens spredning av godshåndtering og hensetning av materiell på flere steder fører til økte kostnader for godsoperatørene.  [4:  Man bør klarlegge om planene for godsterminalen kan kombineres med utredning om en ny moderne bane inn mot Trondheim fra sør.] 


Godsselskapene bør også kompenseres for kjørevegsavgiften og utgiftene til det utstyret som må monteres i togene på grunn av nytt ERTMS-signalsystem, slik persontogselskapene blir.	
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