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Forventninger
Av Elisabeth Enger

F
orventningene er store når regje-
ringen legger fram stortingsmeldingen
omNasjonal transportplan i april. Det er
nok å ta for seg en hvilken som helst lo-
kalavis for å kunne registrere etmangfold

av gode samferdselsønsker rundt om i landet.

engasjementet for å bygge ut jernbanen er større
enn noen gang i moderne tid. De siste åra er stadig
flere jernbanefora etablert, og de presenterer til
sammen en formidabel ønskeliste. Det går klart
fram av den oversikten Jernbanemagasinet publi-
serer i denne utgaven.
Naturlig nok er det de store investeringsprosjek-

tene som fårmest oppmerksomhet når forventnin-
gene presenteres. Hvor skal det bygges og hvor
mye skal bygges? Køen av prosjekter er lang.

For dem som regelmessig bruker toget, er det enda
viktigere at vi holder i stand den jernbanen vi har.
Ett av hovedbudskapene i transportetatenes for-
slag til ny NTP har derfor vært å styrke drift, ved-
likehold og fornyelse.

Det er neppe tvil om at det ermye å ta igjen av ved-
likehold. Det gjelder både på jernbane- og på vei-
nettet. Og vi på jernbanen ser daglig hvor krevende
det er å opprettholde en stabil drift selv om vi de
siste åra har økt innsatsen betydelig.

i dette bladet forteller banesjefen i Osloområdet om
sinhverdagogomhvordanarbeidet legges opp. Store
deler avvedlikeholdsarbeidet i dette området er kon-
kurranseutsatt, og gjennomdet tilføres ogsånykom-
petanse. Samtidigunderstreker banesjefenhvor vik-
tig det er å ha en organisasjon som har den totale
oversikten og som kan ivareta den viktige daglige
beredskapender flere ulike fagkompetanser inngår.
Dette er en nyttig påminnelse i en tid da de fleste

snakker om investeringsprosjektene. //
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–Vi forventer et
historisk krafttak!
Hvis jernbaneforaene skal
bli fornøydemedNasjonal
transportplan, må det et
skikkelig jernbaneløfttil.På
ønskelista står ikke bare
intercityogRingeriksbanen.
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Hovedsaken:80prosent fornyesavprivate
På landets tettest trafikkerte jernbanelinjer settes
over 80 prosent av banefornyelsen ut i konkurranse.
I landet for øvrig er tallet vel 70 prosent. For at tog-
trafikken skal gå mest mulig uten forsinkelser gjen-
nom navet i Oslo-området, trenger Jernbaneverket
en betydelig beredskap innenmange fagområder …

aktuelt

ENaNTYdNiNG:Denne illustrasjo-
nen viser hvordan heisløsningen kan
bli i Holmestrand. Det eksisterende
stasjonsområdet skal helt bort, og
fremtidig stasjonsbygg er kun lagt inn
for å vise plassering av ny inngang.
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Vil bygge
fremtidens jernbane
– Jernbaneverket er en
trygg arbeidsplass med
mange karrieremuligheter,
sier Cathrine Granheim (25).
– Jeg har fått en fantastisk
mulighet som såkalt trainee.

46
Mer igjen
for pengene
SamferdselsministerMarit
Arnstad lover å fortsette
opptrappingen av bevilg-
ningene til jernbanen: «det
kommer til å stille store krav
til Jernbaneverket.»
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70METERSHEiS

Et fjell ingen hindring
Holmestrand er byen under fjellet. Nå bor det
imidlertid flere holmestrandinger oppå fjellet
enn ved foten. Disse skal få en snarvei til
toget og byenmed en heis fra fjellplatået.
tekst aRvID båRDSTU illustrasjon aRILD W. SOLERØD

en gang var Det Peter Wessel Tordenskjold
som sørget for salutter og smell i Holmestrand.
Nå smeller det bokstavelig talt fra loft og til kjeller –

først for å sprenge ut 11,3 kilometer med tunnel og en
diger stasjonshall inne i fjellet. I løpet av året starter
også arbeidetmed å bygge heissjakt opp til fjellplatået
der ni av ti holmestrandinger bor.
Heisen som skal frakte folk 70meter rett opp eller ned

snarveien til jernbanestasjon og bysentrum, er beregnet
å koste 48millioner kroner. Pengene skaffes gjennom
et spleiselag mellom staten ved Jernbaneverket, Vest-
fold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Sist-
nevnte tar på seg driftsansvaret. Etter planen skal hei-
sen – eller heisene, det blir to av dem – stå ferdig
samtidig med stasjonen ved årsskiftet 2015/16. Og en
snarvei blir heisen definitivt. Den er beregnet å bruke
30 sekunder på en tur.
Ideen om en heis som snarvei opp til det vide platået

over Holmestrand er gammel. Men nå blir den noe av.
Noen har regnet på at heisen vil foreta 350-650 reiser
om dagen og bidra til en reduksjon i bilbruken på 200
biler i døgnet. Over tid kan det bli flere fordi fjellplatået
er vel egnet til fortetting.
Nå har Holmestrand kommune lovet å ha ferdig en

reguleringsplan for heisen før sommeren. Derfra er det
bare tida og veien for å komme i mål samtidig med åp-
ningen av hele den nye dobbeltsporparsellen fra Holm
til Nykirke inklusive en stasjonshall somvil være egnet
til å ta pusten fra noen og enhver inne i fjellet. //

Jeg tror ikke
full konkur-
ranse er
realistisk.
OlavGrimsbo




