PRESSEMELDING
Nedleggelse av Steinberg stasjonen basert på bløff – ikke kortere reisetid uten stopp
NSB har sendt oss den tentative ruteplanen som er tenkt å gjelde fra desember 2012. Denne bekrefter
vår mistanke om at Samferdselsminister Kleppas hovedargument for nedleggelse er feil. Ny reisetid på
strekningen Drammen - Hokksund er 15 min (vestover) og 16 min (østover). Dagens rute har reisetid 15
minutter i begge retninger inkludert stopp på Steinberg. Ny grunnrute sparer altså overhodet ingen tid.
Statsråd Kleppa har gjentatte ganger påstått at man vil spare 3 minutter ved å nedlegge Steinberg
stasjon. Senest på Senterpartiets åpne møte i Hokksund 28. mars påsto hun at det å slippe å stoppe på
vår stasjon vil gi kortere reisetid mellom Hokksund og Drammen. Den nye rutetabellen bekrefter her vår
mistanke om at dette ikke stemmer. Vi mener dermed at med uforandret tid tilegnet strekningen
Hokksund-Drammen, samt at de nye Flirt togsettene har mulighet til å spare ytterligere tid med sin
betydelig høyere akselerasjon og hastighet sammenliknet med dagens togsett, må det være mulig å
fortsatt kunne stoppe på Steinberg stasjon som idag.
Vi undres nå om grunnruteargumentet kun har vært vikarierende for den mer motiverende årsaken til å
legge ned stasjonen, nemlig å slippe kostnaden forbundet med oppgradering.
Allerede i 2014 skal det ifølge NSB komme nok en ny grunnrute. Igjen vil trolig sted for togkryssing
flyttes, matetransport må justeres, og det kan igjen være mer gunstig å stoppe på Steinberg. Vi mener at
med enda flere endringer så snart i sikte, er det uforsvarlig å legge ned en stasjon som har 70-80000
reisende pr år - og ikke minst av respekt for de reisende nå når departementets argumentasjonen
konkret tilbakevises.
Vi ber innstendig om følgende:
Gi dispensasjon til drift inntil videre og gi saken en ny vurdering. I mellomtiden vil sikkerheten bli
ivaretatt av de nye Flirt togsettene med sine nedfellbare stigetrinn og individuelle dørstyring OG at vi
slipper farene ved at alle tog passerer vår stasjon i høy hastighet.
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