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Elektrifisering nå! 

Uttalelse vedtatt på Nord- og Sør-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 5. februar 2017 
 
 

Elektrifisering av Trønderbanen, Meråkerbanen og Rørosbanen er det viktigste klimatiltaket i 

Trøndelag. Funksjonelt dobbeltspor på strekningen Stjørdal - Trondheim - Melhus vil gi 

mulighet for hyppigere avganger, større fart og slik bli et bedre alternativ enn å bruke 

privatbil. Har vi hovedfokus på vegutbygging i dette området, vil folk velge privatbilen. Har vi 

hovedfokus på jernbaneforbedringer, vil folk velge toget. SV i Trøndelag oppfordrer fylkes- 

og stortingspolitikere til å holde fast på elektrifisering og ei storsatsing på jernbane både i 

Trøndelag og resten av landet.  

Dessverre har samferdselsministeren fra FrP hovedfokus på vegutbygging i sentrale strøk. Vi 

kan ikke godta at han og partifeller i Trøndelag vil utsette jernbanesatsinga med henvisning 

til nye energiformer. Det er ei avsporing. Det er viktig å minne om at det er mest 

miljøvennlig å bruke strøm direkte og ikke gjennom en energikrevende omforming til 

hydrogen. Det vil derfor være uomtvistelig riktig å satse på elektrifisering på intercity- og 

kortbanestrekninger. Så vil tida vise om biogass og hydrogen vil være alternativer på svært 

lange strekninger og store godstog. Slike tog vil uten problemer kunne gå på linjestrekninger 

som er elektrifiserte. At talspersoner for Miljøpartiet De Grønne i Trøndelag går sammen 

med Fremskrittspartiet i denne saken er uforståelig.  

For SV i Trøndelag vil neste trinn i togsatsinga være høyhastighetstog mellom Trondheim - 

Oslo og på Nordlandsbanen. Dette vil gjøre toget til et reelt alternativ til forurensende 

flyreiser. En videre utvidelse av to spor både nordover og sørover i Trøndelag vil bidra 

positivt både på person- og godstransporten. Både i et miljø- og trafikksikkerhetsperspektiv 

vil det være viktig å få mer av godstransporten over fra veg til jernbane og båt. En 

forutsetning for å lykkes, er at konkurranseutsetting av jernbanen stanses. 

 

 

 
 


