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2-timesfrekvens på Sørlandsbanen - søknad om ruteforbedring 

 
NSB har innenfor sine tildelte rammer for togkjøp funnet å kunne utvide tilbudet på 

Sørlandsbanen til 2-timesfrekvens fra desember 2013. Dette kan oppnås gjennom en 

effektivisering av vognløpene som følge av standardisert vognmateriell på alle avganger.  

Toget fyller en rekke funksjoner langs strekningen og NSB har vært i nær dialog med alle 

fylkeskommunene om ruteendringene for å sikre at disse ivaretas på en best mulig måte. 

Herunder er det tatt hensyn til pendlertog, stoppmønster og reisetid. Det er kommet fram til 

en løsning for et forbedret tilbud som alle fylkeskommunene har samlet seg om. Et 

nattilbud for sittende reisende er beholdt. 

NSB har på en forbilledlig måte opptrådt aktivt for å gi et forbedret tilbud uten å øke de 

offentlige utgiftene. Det er uforståelig at departementet stiller seg negative til dette 

omforente ruteforslaget. 

Fylkeskommunene sendte inn ønske om denne ruteforbedringen innen fristen i fjor. Det 

vises til vårt brev av 21.05.12. I brev fra departementet av 29.06.12 er søknaden bekreftet 

mottatt og at innspillet vil bli tatt med i videre prosess.  

Det er ikke mottatt svar, verken på dette eller annen henvendelse etter at departementets 

innstilling ble kjent. Vi er imidlertid blitt kjent med departementets svar til 

stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad på spørsmål om departementet vil vurdere 

hyppigere avganger i tillegg til sovevognene. Departementet henviser der til prosedyrer for 

fylkeskommunenes mulighet til skriftlig søknad om ruteendringer innen 1.juni. hvert år. 

Vi er av NSB gjort kjent med at NSB er bedt om å se på mulighetene for en to-

timesfrekvens som også inkluderer sovevogner. NSB har informert oss om at 

handlingsrommet blir for begrenset for en akseptabel oppgradert rutemodell fra desember 

2013 da det vil måtte aksepteres færre avganger samtidig som stoppmønster og/ eller 

reisetidene vil bli forskjellige for avganger med ulikt materiell. NSB viser til at samtidig 

ruteplanlegging for alle operatører vil kunne øke handlingsrommet for omforente løsninger. 

Det vises til at fylkeskommunene om ønskelig kan søke om en så tilnærmet to-times 

rutemodell som mulig fra ruteskiftet i desember 2014. 

Vest-Agder fylkeskommune viser til allerede innsendt ønske om endringer i samsvar med 

NSBs opprinnelige forslag til ruteforbedring med 2-timesfrekvens med standardisert 

togmateriell.  
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Primært søker fylkeskommunen om at departementet gjør om sin beslutning og innfører 

den foreslåtte ruteendringen fra desember 2013. Dette ville være et historisk løft for 

togtilbudet på Sørlandsbanen som er mulig å få til raskt.   

 

Sekundært søkes det om så nær 2-timesfrekvens som mulig fra desember 2014. De 

mange hensyn som må ivaretas fordrer tett dialog mellom NSB og fylkeskommunene. 

Vi forstår NSB slik at et alternativt opplegg med sovevogn, i tillegg til å bli dyrere, lett vil 

kunne gi et dårligere resultat i forhold til reisetid og/ eller stoppmønster ved bruk av ulikt 

togmateriell og dagens tilgjengelighet på sporet.  

Det opprinnelige forslaget var balansert i forhold til noen, blant annet for Vest-Agder, svært 

viktige hensyn til stoppmønster og pendlertog som må ivaretas i et alternativt opplegg.  

Departementet bes være åpne for å revurdere sin beslutning og likevel iverksette det 

opprinnelige forslaget fra NSB fra desember 2014 dersom alternativt opplegg for tilnærmet 

2-timesfrekvens med sovevogn gir et uakseptabelt eller samlet sett dårligere tilbud enn det 

opprinnelige forslaget.  
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