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Nyheter

Elektrifisering av
Meråkerbtmen
vilkosta 750 mill.

a
a

STJØRDAL: Elektrifi
sering av Meråker
banen vil koste minst
750 millioner kroner,
men skal Meråker
banen opp til standar
den på svensk side vil
det koste milliarder.

.

Det røpet Jernbaneverkets Plan
og utviklingsdirektør i regionen,
Anne Skolmli, under gårsda
gens NECL-møte på Hell, fler
ble Meråkerbanen det store te
maet.

Stor Investering
Jernbaneverket har det siste året
jobbet med en såkalt mulighets
studie for Meråjcerbanen, Stu
dien skal være klar i løpet av må
neden og derefter oversendes til
Samferdselsdepartementet,
som er oppdragsgiver. I studien
har de sett på fire ulike scenarier
for Meråkerbanen, De to første
innebærer drift som i dag, eller
en liten økning. Ifølge Skolmli
og prosjelctleder Tor Nicolaisen
vil det i realiteten bety mindre
etterspørsel i tiden fremover.
Elektrifisering er det tredje
scenariet. Det er beregnet å
koste til sammen 747 millioner
norske kroner.
Det innebærer noe tidsge
vinst, overgang til elektriske tog,
ikke diesel, noe som gir miljøge
vinst, men det gir også et viktig
signalom modernisering og sat
sing, sier Skolmli.
—
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Spår kjen,pevekst
Mens det i dag går to persontog
daglig hver vei på banen og et
par godstog i uka snakket

‘4
Leder i Jernbaneforum Midt-Norge, GeirJarle Sirås (til v.) sier det

Skolmli og Kenth Nilsson fra
svenske ~&aflkkvärket i går om
muligheter for 15-16 daglige tog.
I skissene de brukte med
fremskriving til 2020 var det
blant annet tegnet inn fem dag
lige tog hver vei mellom ‘IYond
heim og Ostersund og to daglige
tog hver vei mellom ‘Ibndheim
og Stockholm. De svenske stat
lige jernbaneselskapet SJ har i
lang tid signalisert at de ønsker
å kjøre hurtigtog på denne strek
ningen. I tillegg kommer god
stransporten.
Dette er ikke noe vi har gjet
tet på. Det er realistisk. Vi har til
og med holdt igjen noe for ikke å
bli beskyldt for å overdrive, sier
Nilsson,
—

Mllllarddlfferanse
Skal banen opp på samme nivå
som den såkalte Mittbanan på
svensk side av grensen er inves
teringsbehovet mye, mye større.
I gårsdagens presentasjon var
kostnadene anslått til ytterligere

Det haster med
utbyggingsselskap
-

STJØRDAL: Lederen i Jern
baneforum Midt-Norge gir
full støtte til Tore 0. Sandviks
ide om et utviklingsselskap
for Meråkerbanen.
Det er utrolig vilctig at vi får
trykk på dette fremover, sier le
deren i forumet, GeirJarle Sirås.
Før valget i 2009 møttes den
svenske infrastrukturministe
ren og den norske samferdsels
ministeren på Hell, blant annet
for å diskutere Meråkerbanen,
Sirås sier det nå er på tide med et
nytt slik toppmøte. Han tror det
er en av de beste måtene å nå
frem med alle de gode argumen
tene for en nordisk Meråkerba
ne-satsing.
Det som skremmer meg er at
NSB skal kjøpe inn nytt maten—

—

‘41

er et nordisk behov for elektrifisering av Meråkerbanen. Bak Tor
Nicolaisen fraJernbaneverket og leder for samferdselskomiteen i
Ser-Trøndelag, Ola Huke (SV). Foto: FRANK CADAMARrERI

ell. Går de nå for diesel så er vi
fanget, sier Sirås.
Han var en av representan
tene som i går var med på møtet i
det EU-støttede NECL II-pro
sjektet (North East Cargo Link)
på Hell. Møtet signaliserer star
ten for den norske delen av pro
sjektet som skal identifisere
flaskehalser som er til hinder for
større godstransport på tvers til
og fra Finland og Russland i øst
gjennom Sverige og fra eller til
en trøndersk havn.
Den dårlige standarden på
Meråkerbanen og E14 er blant
de store hindrene på norsk side.
Det samme er havne-situasjo
nen. Derfor var også ‘lYondheim
havn invitert til møtet på Radis
son Blu ‘IYondheim Airport Ho
tel i går.

to milliarder kroner i tillegg til
elektriflseringen. I dette ligger
forlengelse av to sidespor på
Meråkerbanen, ~ernstyning av
trafikken, utbedring av banen
og bygging av et nytt sidespor.
Skolmji understreket at det to
talt sett var snakk om en trinnvis
utbygging.
Jernbaneverket har tidligere
sagt at det er vilctig å prioritere
elektriflsering av ‘lYønderbanen
foran Meråkerbanen. Hva ten
ker du om det nå?
Det vil være gunstig å gjøre
det samtidig. Dette er forskjel
lige prosjekter og med ulik bak
grunn, men ‘IYønderbanen er al
lerede inne i Nasjonal ‘hans
portplan i denne perioden, sier
Skolmli.
Totalt er det i NTP frem til
2019 satt aven milliard kroner til
dette prosjektet.
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TRØNDERBANEN

Vil starte
ny togrute

Svenske Norrtåg AB jobber
med planer om en ny daglig
ruteforbindelse mellom Norge
og Sverige på Meråkerbanen.
Det forteller Kenth Nilsson fra
det svenske ‘lYaflkkvärket. Det
vil i så fall bety femti prosent
ølcning fra dagens to daglige
avganger hver vei. Norrtåg AB
driver idag trafikk i hele Norr
land, med Sundsvall som sørlig
ste endestasjon. De kjører også
tog mellom Narvik og Sverige.

Du betaler det
samme som vi kjøper
strøm men for, pluss
kun 47,- per mnd.
Ring 02450 eller bestill
på trondhejmkraft,no

IJ Fakta
NECL Il
EU-prosjekt som skal identi
fisere flaskehalser som kan
hindre transport av folk og
varer på tvers i Norden. Målet
er å utvikle og markedsføre en
øst-vestlig midtnordisk trans
portkorridor,

QTrondheim Kraft
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