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Godstrafikken på Raumabanen
Norsk Jernbaneklubb (NJK) er kjent med at CargoNet har avgjort at de avvikler
godstrafikken på Raumabanen fra 15. desember i år. Grunnen er at det ikke lønner
seg for CargoNet. Dette er imidlertid en transportoppgave som har større betydning
enn CargoNets lønnsomhet alene. NJK vil på det sterkeste beklage om godstrafikken
på Raumabanen opphører, siden det er et klart uttalt politisk mål i alle politiske parti i
Norge å øke mengden av gods på jernbane og redusere mengden på veg. Grunnene
til det er velkjente og har sterk forankring i alle politiske partier.
På Raumabanen er infrastrukturen intakt og operativ, og det fins nok materiell for å
føre fram godset. Det er med andre ord ikke behov for investeringer for å fortsatt ha
godstrafikk på Raumabanen og det er like fullt mulig å øke mengden uten ytterligere
investeringer i materiell. Godsterminalen i Åndalsnes er dessuten knyttet til både
havn og vegnett, og gods kan derfor lett overføres mellom ulike transportmidler.
Slik NJK ser det, har Samferdselsministeren politisk myndighet til å sørge for at
godstransporten på Raumabanen blir lønnsom for samfunnet som helhet. Norsk
Jernbaneklubb vil på det sterkeste oppfordre Samferdselsministeren til å forhandle
med CargoNet eller en annen aktuell transportør om å finne en løsning som gjør at
også transportøren synes virksomheten er lønnsom og at mengden godstransport på
Raumabanen i tillegg kan øke ut over dagens omfang.
Det har tidligere vært klare uttalelser om at dersom godstrafikken på Raumabanen
blir lagt ned, forsvinner også grunnlaget for persontrafikken. Det vil være en tragedie
for dem som sogner til banen og en svært dårlig Norgesreklame overfor turistene
som har planlagt å komme i årene framover.
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Norsk Jernbaneklubb har som formål
å være et arbeidsfellesskap og møtested for alle landets jernbaneinteresserte,
utbre interesse for nåtidig og historisk jernbane og jernbanedrift,
arbeide for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på og om mulig holdt i drift,
samarbeide med andre som har beslektede interesser.

