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Her er uttalelsen etter revisjon v/ Kristian Torve og møtereferat som anses som endelig dersom ingen protesterer.
Alle innspill som kom i møtet skal være ivaretatt, men om noen ikke kan stille seg bak uttalelsen må dette meldes
inn snarest.
Møtelyden var enige om å oppfordre alle til ta kontakt med lokalpressen om uttalelsen!
Noen har allerede gjort avtaler om intervju med media.
Om noen av dere eller journalister ønsker et sitat fra leder i jernbaneforumet, kan Kristian Torve kontaktes på
telefon 916 43 794.

Uttalelse fra Jernbaneforum Dovre‐ og Raumabanen om Nasjonal Transportplan 2022‐
2033.
Jernbaneforum for Dovre‐ og Raumabanen består av de fleste kommuner mellom
Lillehammer, Åndalsnes og Trondheim med jernbane gjennom kommunen. Til sammen 320
000 innbyggere bor langs strekningene.

Få forpliktende nyheter for Dovre‐ og Raumabanen
NTP ble lagt fram av regjeringen 19. mars. Av 393 milliarder til jernbane, kommer det ingen
konkrete lovnader om penger til Dovrebanen mellom Lillehammer og Trondheim de neste
tolv årene. Jernbaneforumet frykter at jernbanen nord for InterCity på Østlandet vil sakke
akterut og bli mindre attraktiv både for godstransport og som alternativ til bil og fly.
Jernbaneforumet registrerer pressemelding om at Oslo‐Trondheim‐Åndalsnes nevnes som
en av fire godstransportstrekninger hvor Bane NOR og Jernbanedirektoratet skal finne «de
rette og beste tiltakene». Jernbaneforumet har tidligere påpekt målet om to‐timersfrekvens
på strekningen Trondheim‐Oslo, og utarbeidet en mulighetsstudie for Dovrebanen i
forbindelse med inneværende NTP‐periode. Vi ber om at Stortinget tar med seg
konklusjonene derfra, særlig hva gjelder kryssingsspor og stasjonsombygging på hhv.
Dombås, Drivdalen og Oppdal, som alene vil øke regulariteten og som er nødvendig for å
sikre frekvensmålet uten at reisetiden Trondheim – Oslo øker, i arbeidet med planen frem
mot vedtak. Knutepunktprosjekt ved Otta stasjon må følges opp med investeringsbevilgning

og oppstart i 2022.
Jernbaneforumet mener videre at regjeringen viser for lave ambisjoner for å utvikle person‐
og godstransporten mellom Trondheim og Oslo, all den tid målet for andelen gods på bane
ikke skal økes og at økt persontransport på bane fremdeles ikke har kommet lenger enn til
mål om utredning i løpet av NTP‐perioden. Videre bemerker jernbaneforumet at regjeringen
i NTP ikke viser særlig ambisjoner for Raumabanen som forsøksstrekning for nye
nullutslippsløsninger på jernbane.
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