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Spørsmål til ordføreren: Plattform Agder
Jeg viser til mottatt spørsmål:
Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er så bra at den bare går under navnet
"Genistreken". Denne sammenkoblinga vil som kjent gi en times raskere togreiser fra
Sørlandet til Osloregionen. Jernbaneverkets Konseptvalgutredning (KVU) for denne
sammenkoblinga blir ferdig i løpet av våren, og nå trengs det knallhard jobbing for å få denne
togforbindelsen prioritert.
Jernbaneforum Sør har nylig konkludert med at kommuner ikke kan bli medlem av dette
regionale forumet. De anbefaler i stedet at Kristiansand tar initiativ til opprettelse av Plattform
Agder, etter inspirasjon fra Plattform Vestfold. I Vestfold samarbeider kommunene,
fylkeskommunen, NHO og LO om å satse på toget. Jernbaneforum Sør deltar også på disse
samarbeidsmøtene.
Det første målet for Plattform Agder bør ganske enkelt være å få bygget sammenkoblinga av
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen snarest mulig.
Hva vil ordføreren gjøre for å få opprettet Plattform Agder?
Ordføreren setter pris på representantens engasjement for jernbane generelt og genistreken
spesielt. I Kristiansand er det også behov for å sette søkelyset på et par saker som trenger
oppmerksomhet i nasjonal politikk generelt og Nasjonal Transportplan (NTP) spesielt. Det
gjelder opprusting av jernbanestasjonen i Kristiansand og jernbaneforbindelse til ferjene slik
at godstransport via jernbane til og fra kontinentet gjøres mulig på jernbane.
Administrasjonen rettet 18.11.2015 spørsmål til Jernbaneforum sør om kommunal
deltakelse. Prosjektleder/Jernbaneforum sør responderte 20.11.205 og informerte om at
spørsmålet ville bli drøftet på forumets første møte i januar 2016. 18.01.2016 mottok
Kristiansand kommune en orientering om forumets drøfting på møtet 13. 01.2016.
Kommunalt medlemskap ble avvist. Kristiansand kommune ble oppfordret til å ta kontakt
med fylkeskommunen for å påvirke etableringen av et Plattform Agder så raskt som mulig for
å samordne det kommunale og fylkeskommunale påvirkningsarbeidet for å få til
sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
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Jernbaneforum sør anbefaler etablering av Plattform Agder fordi det er en fare for at forumet
blir for stort og kan miste sin relevans dersom det åpnes for direkte medlemskap fra de
mange kommunene som finnes langs strekningen fra Oslo til Stavanger.
Jeg rettet en henvendelse (27.01.2015) til fylkesvaraordfører Tore Askildsen.
Fylkesordføreren svarte 27.01.2016 etter å ha tatt spørsmålet opp med leder Jernbaneforum
sør. Leder Jernbaneforum sør mener initiativet bør komme fra Sørlandsrådet, tidligere
Politisk samordningsgruppe (PSG). Leder av Jernbaneforum sør har også bedt rådmannen i
Aust-Agder om å sette spørsmålet om etablering av Plattform Agder etter modell av Plattform
Vestfold opp på dagsorden slik at Plattform Agder kan etableres så raskt som mulig.
På Sørlandetsrådets møte førstkommende onsdag vil jeg ta denne saken opp under
eventuelt slik at Plattform Agder kan bli etablert så snart som mulig.

Med hilsen

Harald Furre
Ordfører
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