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0030 Oslo        
           18.12.2018 

Jernbaneforum Sør ber om et møte med samferdselsministeren i forbindelse med to aktuelle saker: 

 Trasévalg - KVU Grenlandsbanen 
Det har lenge vært arbeidet med tanken om å knytte Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 
sammen og benytte Vestfoldbanen som første del av Sørlandsbanen. En av utfordringene har 
vært å finne en optimal trasé for kryssing av Skienselva dersom den skal krysse i bybåndet 
mellom Skien og Porsgrunn, som er et område under sterkt utbyggingspress. 
 
Skien kommune har behov for at KVU Grenlandsbanen blir behandlet i regjeringen, slik at de 
har beslutningsgrunnlag for om det skal tas initiativ til å sikre at den aktuelle traséen ikke blir 
bygd igjen. Det at KVU/KS1 for Grenlandsbanen ikke er behandlet i regjeringen skaper 
usikkerhet på om trasémuligheten skal tas hensyn til i kommunens arealplanlegging. Å 
gjenbygge traséen vil virke fordyrende dersom jernbaneprosjektet en gang likevel skal 
gjennomføres. 
 

 Godstransport på Sørlandsbanen 
I høstens nyhetsbilde fremkommer det at godstrafikk på jernbane generelt har opplevd en 
utfordrende økonomisk situasjon og krevende rammevilkår over tid, og at transportfirmaet 
CargoNet ser seg nødt til å sende mindre gods med bane. I høst ble klart at CargoNet kutter 
om lag 50 av 440 årsverk, noe som berører tilbudet på Sørlandsbanen.  
 
Jernbaneforum Sør beklager sterkt at forholdene ikke blir lagt til rette for at andelen gods 
som transporteres på jernbane, skal øke i tråd med nasjonale målsettinger. Dersom deler av 
dagens godstransport på jernbane overføres til vei, vil dette føre til negative effekter både 
for miljøet og trafikksikkerhet, noe som er svært bekymringsfullt. 

Jernbaneforum Sør ber om et møte med samferdselsministeren snarest mulig. 
 
Svar bes sendes til leder av forumet, Jon-Olav Strand, på e-post: jon-olav.strand@austagderfk.no  

Om forumet: 
Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-
Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i 
regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen 
Oslo-Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 

Vennlig hilsen  

 
Jon-Olav Strand 

Leder av Jernbaneforum Sør 
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