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 * All fornuft tilsier at vi burde 
få høyhastighetstog og en ny 
sørlandsbane. Nå kan det en-
de med at togtilbudet blir en-
da dårligere. 

 * Denne uken har Agderpos-
ten intervjuet Rune Hage-
strand, som er leder for Jern-
baneforum Sør, et politisk og 
administrativt samarbeid 
mellom fylkeskommunene 
Agder, Rogaland, Vestfold og 
Telemark.

 * Jernbaneforum Sør ble eta-
blert i 1992 av fylkeskommu-
nene for å få forsert utbyggin-
gen av en moderne jernbane 
på hele strekningen Oslo – 
Stavanger, inkludert en sam-
menkobling av Sørlandsba-
nen og Vestfoldbanen.

 * Når forumet i år feirer 
30-årsjubileum, må man dess-
verre konkludere med at foru-
met foreløpig har fått til lite.

 * I 2017 lanserte Jernbanedi-
rektoratet forslag om sam-
menkobling og dobbeltspor 
der tog kunne kjøre 250 km/t. 
Sammenkoblingen var den 
gang beregnet til å koste 25,6 
milliarder kroner og reiseti-
den mellom Oslo og Kristian-
sand skulle reduseres til 3 ti-
mer og 23 minutter, over en 
time mindre enn i dag. Sør-
landsbanen lå inne i Nasjonal 
transportplan. 

 * Men da Brokelandsheia ble 
foreslått fjernet som stoppe-
sted, utløste det kraftige pro-
tester fra åtte ordførere i østre 
del av Agder. Nå har planene 
forsvunnet ut. 

 * Det har imidlertid ikke man-
glet på ambisjoner og drøm-
mer. Senest under Arendalsu-
ka i 2019, hevdet daværende 
leder av jernbaneforumet, 
Jon-Olav Strand at du innen 
2029 skulle kunne ta toget di-
rekte fra Sørlandet til de store 
byene i Vestfold og Oslo. 

 * Det var nærmest som om det 
bare var å sette spaden i jor-
den og starte gravearbeidet. 

 * Foreløpig er det blitt med 
drømmen. Nå kan det utrolig 
nok gå enda saktere for dem 
som fortsatt har tålmodighet 
til å kjøre tog til Oslo, en tur 
som i dag tar fire og en halv 
time fra Kristiansand via 
Kongsberg. 

 * Krengetogene som er tilpas-
set Sørlandsbanen må nemlig 
skiftes ut, tog som i dag er til-
passet de gamle og krappe 
svingene på banen. 

 * I slutten av september drar 
nåværende leder, Rune Hage-

strand, sammen med sitt fo-
rum ut i Europa for å se på 
bedre tog.

 * La oss håpe at turen gir noe 
tilbake. Klimavennlige tog 
langs kysten der folk flest bor, 
er foreløpig helt i det blå. 

 * I en tid der det haster med å 
få ned klimautslipp og stimu-
lere til miljøvennlig transport 
er alt det som ikke har skjedd 
med togforbindelsen mellom 
Sørlandet og Oslo bare nitrist. 

Hvor mange har sittet i møter for å oppnå ingenting?

30 ÅR UTEN RESULTATER: Klimavennlige tog langs kysten der folk flest bor, er foreløpig helt i det blå, i det Jernbaneforum Sør nå feirer 30 år. Her er 
nåværende leder Rune Hagestrand, som nå forsøker å jobbe for investeringer i nye tog på gammel bane.  FOTO: ANNE GRO BALLESTAD

Historien om nytt togtilbud 
mellom Sørlandet og Oslo, er 
et skrekkens eksempel på 
hvordan det prates mye og 
handles sørgelig lite for å få 
flere til å reise miljøvennlig. 
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