
Interpellasjon om satsing på tog 

til kommunestyremøtet 03.02.2016 

 

Til ordfører:  

Nodeland stasjon og Sørlandsbanen er store ressurser for Songdalen. Toget er det klart mest 

klimavennlige transportalternativet på lengre strekninger, og togreiser fra Nodeland avlaster både 

miljøet og trafikkavviklingen til byen. Det er et vedtatt satsingsområde, i samfunnsdelen av 

kommuneplanen 2012-2024, å «bidra til utvikling av stasjonsområdet som kollektivknutepunkt på 

Nodeland». I den nye sentrumsplanen snakkes det varmt om Nodeland som stasjonsby og at 

«framtida går på skinner». Det er viktig at kommunen er med og løfter dette, både i 

kommunereformarbeidet og ellers. Da må vi også se utover kommunens grenser. 

Kanskje går Songdalens viktigste nye togstrekning gjennom skauen fra Porsgrunn til Gjerstad. 

Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vil gi oss en time kortere reisevei til Oslo, og 

mye bedre kollektivforbindelse til Grenland og Vestfoldbyene. Jernbaneverket jobber nå med en 

konseptvalgutredning (KVU) for denne strekningen: Grenlandsbanen. KVUen skal være ferdig innen 

1. april 2016, og er et helt nødvendig skritt på veien for å få bevilget penger over statsbudsjettet til å 

bygge denne toglinja. 

I følge Teknisk Ukeblad 9. oktober 2015 ønsket regjeringa i høst å investere mer i jernbane, men 

det var ikke byggeklare prosjekter å sette i gang. Derfor reduserte regjeringa bevilgningene til 

toginvesteringer i forslaget til statsbudsjett for 2016. Det er på tide å være offensive på togets vegne! 

For å fremme en togsatsing langs hele linja må vi samarbeide med andre kommuner og aktører. 

Kristiansand bystyre vedtok enstemmig 16.12.2015 MDGs forslag om å undersøke om kommunen 

kunne bli medlem av Jernbaneforum Sør, et fylkeskommunalt organ som samarbeider for å satse på 

Sørvestbanen og for investeringer på togstrekningen Drammen-Stavanger. Jernbaneforum Sør svarte 

imidlertid nå 13. januar at de fortsatt vil være et organ kun for fylkeskommuner. De foreslår i stedet 

at kommunene og fylket oppretter “Plattform Agder” som samarbeidsorgan for toget. I Vestfold har 

man Plattform Vestfold, hvor kommunene jobber sammen med fylkeskommunen og Jernbaneforum 

Sør, samt LO og NHO, for å satse på toget. Dette samarbeidsorganet har vært veldig nyttig i Vestfold, 

både for planlegging av jernbane og som påvirkningsorgan ovenfor Stortinget. Det finnes ikke noe 

lignende her på Agder, men det er på tide. Et initiativ til dette er på trappene i nabokommunen, og i 

Plattform Agder bør Songdalen kommune være en selvskreven og ivrig bidragsyter. 

Et slikt samarbeidsorgan kan også gi oss større tyngde inn i arbeidet for samordning av 

billettsystem/månedskort for buss og tog her lokalt, noe det jo har blitt jobbet med i en årrekke. 

Sammen med økt satsing på lokaltog, som nå også tas opp igjen mellom Kristiansand og Vennesla, vil 

dette være sterke insentiver for å få flere til å ta toget. Klimaargumentene, som bare øker i styrke, 

bidrar til at saken står sterkere enn før. 

For å øke kompetansen og involveringen knyttet til tog i Songdalen kommune ville det også være 

ønskelig å sende representanter til Jernbaneforum 2016, gjerne både fra administrasjonen og de 

folkevalgte. Denne viktige togkonferansen 15. mars på Lillestrøm tar opp overordna perspektiv på 

jernbane, persontransport og godstrafikk, og neste nasjonale transportplan. Her kan Songdalens 

representanter møte sentrale aktører og få høre om suksesshistorier fra Norge og utlandet, f.eks. et 

foredrag om Saltenpendelen, lokaltogordninga ved Bodø, som er en stor suksess. 



Hva vil ordføreren gjøre for at Songdalen kommune skal bidra i arbeidet for sammenkobling av 

Sørlandsbanen og Vestfoldbanen? Hvordan kan vi styrke samarbeidet for toget på Sørlandet, og løfte 

togsatsing høyere opp i kommunesammenslåingsprosessen? Hvordan skal det jobbes videre for å 

utvikle Nodeland som stasjonsby? 

 

 

Forslag: 

1. Songdalen kommune vil bidra aktivt inn i en eventuell opprettelse av Plattform Agder, hvor 

kommunene og fylkene på Agder kan samarbeide om togsatsing i årene framover. 

2. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget vektlegge satsing på tog i 

kommunereformarbeidet, og konkretisere så mye som mulig i intensjonsavtalene hvordan 

lokaltog og andre togtilbud kan styrkes i en eventuell ny og større kommune, særlig i K5. 

3. Kommunestyret ønsker at Songdalen kommune skal vurdere å sende representanter til 

Jernbaneforum 2016 i mars, og ber administrasjonen se på hvor mange og hvilke 

representanter dette kan gjelde. 

4. Kommunestyret ønsker at en styrking av Nodeland som stasjonsby skal stå sentralt i det 

videre arbeidet med sentrumsutvikling. 

 
Hildegunn Schuff,  

Miljøpartiet De Grønne Songdalen 

 
 


