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Høringsbrev - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029 
 
Vi viser til Jernbanedirektoratets brev av 10. april 2018 med høring av jernbanesektorens 
handlingsprogram. Fylkestinget i Akershus fylkeskommune har i møte 18. juni gjort følgende 
vedtak: 
 
1. Fylkestinget tar Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 til orientering.  
 
2. I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er jernbanen definert som ryggraden i det 
regionale kollektivsystemet. Fylkestinget er derfor positiv til at det i planperioden legges opp til et 
bedret togtilbud på mange av linjene inn mot Oslo, og pendlerparkering må inngå i vurderingen.  
 
3. For at toget skal være et attraktivt alternativ til bilen, er en god driftsstabilitet svært viktig. 
Fylkestinget er derfor positive til at vedlikeholdsetterslepet i perioden som helhet er anslått redusert 
med 1/3, men det er bekymringsfullt at etterslepet er anslått å øke i første del av planperioden.  
 
4. Fylkestinget registrerer at det varsles økte kostnader og utsatt oppstart ved flere store jernbanetiltak, 
særlig for InterCity-utbyggingen på Østlandet. Fylkestinget vil understreke viktigheten av å fullføre IC-
utbyggingen hurtig for å bidra til et utvidet bo- og arbeidsmarked på det sentrale Østlandet. 
Fylkestinget støtter i den sammenhengen prioritering av nytt dobbeltspor gjennom Moss for å kunne ta 
ut gevinsten av ny Follotunnel med økt frekvens på lokaltoget Moss-Stabekk, samt forslaget om å bygge 
planskilt påkobling av Østre linje sør for Ski stasjon. Fjerning av dagens østre linje i Ski sentrum vil 
også frigi sentrale arealer for byutvikling. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet om at det bygges 
midlertidig vendespor i Vestby for å kunne øke antall tog på Østfoldbanen når Follobanen åpner i 
2021. Fylkestinget ber om at L2 Stabekk-Ski forlenges til regionbyen Ås og Vestby.  
 
5. Fylkestinget er også tilfreds med at det settes av midler for å planlegge ny tunnel gjennom Oslo. 
Dette er viktig for å ta ut gevinster av IC-utbyggingen på Østlandet i form av økt frekvens, og for gjøre 
jernbanen på Østlandet mindre sårbar for hendelser i Oslo. Skal planene for økt togtilbud kunne 
oppnås, må planene for ny Oslotunnel være med i hele prosessen fra starten.  
 
6. Fylkestinget er positiv til den varslede godssatsningen for å overføre gods fra vei til bane, bl.a. 
byggingen av en ny godsterminal på Hauerseter. Fylkestinget har merket seg at innføring av lovpålagte 
infrastrukturavgifter vil redusere jernbanens konkurransekraft, og mener det er nødvendig at det jobbes 
med rammevilkårene for godstransporten på kort sikt, slik Jernbanedirektoratet har foreslått.  



  

2 

 
7. Fylkestinget er tilfreds med at det i NTP varsles at det skal settes i gang en KVU for 
Kongsvingerbanen. I arbeidet med KVUen er det viktig at behovet for styrking av det regionale 
togtilbudet, raskere forbindelse mot Stockholm og robusthet for godstransporten legges til grunn. 
Fylkestinget ber om at et konsept som ser på en sammenkobling mellom Hovedbanen og 
Kongsvingerbanen også vurderes av hensyn både til person- og godstrafikken.  
 
8. Fylkestinget er tilfreds med at det legges opp til dobbeltsporparsell på Hovedbanen til Eidsvoll og 
Jessheim, men ber om at det også vurderes å gjennomføre en KVU for den fremtidige utviklingen av 
Hovedbanen i tråd med Stortingets NTP-merknad om CityLink.  
 
9. Fylkestinget er tilfreds med at det settes av midler for opprusting av Kolbotn stasjon når 
Follotunnelen står ferdig, og stasjonene på Jessheim og Ås. Innerstrekningene mellom Oslo og 
Lillestrøm, Ski og Asker er Norges mest trafikkert toglinjer og planlegges med 10-15 minutters 
frekvens. For å ta ut gevinsten av denne omfattende satsingen, er det avgjørende å følge opp med tiltak 
på stasjonene. Det etterlyses en tydeligere plan for opprustning av stoppestedene for å øke 
kundegrunnlaget til toget. Et eksempel er Høn stasjon, som med dagens utforming er lite tilgjengelig 
fra de store boligområdene som er vedtatt bygget vest for stasjonen.  
 
10. Fylkestinget registrerer at det i utkastet til handlingsprogram ikke foreslås tiltak for et bedret 
togtilbud på Spikkestadbanen. Det bes derfor om at Jernbanedirektoratet igangsetter en utredning for å 
bedre togtilbudet på Spikkestadbanen slik Stortinget ba om i sin CityLink-merknad i NTP.  
 
11. Fylkestinget er positiv til at det legges vekt på å gjøre det enklere å reise med kollektivtransport, 
også på tvers av fylkesgrenser, blant annet gjennom en nasjonal reiseplanlegger. Fylkestinget vil 
understreke viktigheten av tett samarbeid med fylkeskommunene i arbeidet med reiseplanlegging, 
takster og billetter.  
 
12. Fylkestinget mener den videre planleggingen og utbyggingen av jernbanen på Østlandet bør sees 
som en del utviklingen av aksen Oslo-Gøteborg-Malmø-København, og mot Stockholm. Dette for å 
bygge opp under potensialet for et mer sammenhengende bo- og arbeidsmarked i Norden. Fylkestinget 
ber om at det opprettes et formalisert samarbeid om planlegging og finansiering av slik utbygging på 
begge sider av grensen. Fylkestinget ser behov for et tettere og mer formalisert samarbeide om 
planlegging på begge sider av grensen, slik at vi så raskt som mulig kan få raskere og bedre 
baneløsninger på disse aksene.  
 
13. Fylkestinget ber om at det prioriteres å ta ut effektene av investeringene så raskt som mulig, særlig 
langs Østfoldbanen, og at tilbudet til de reisende i byggeperioden må være godt.  
 
14. Akershus Fylkesting ber Jernbanedirektoratet vurdere om det er mulig å utnytte kapasiteten på 
linjenettet bedre ved å utnytte/dele Flytogets kapasitet/slots med ordinære avganger, i perioder av 
døgnet med mange reisende.  
 
15. Akershus Fylkesting forventer at Jernbaneverket i de byggeprosjekter som settes i gang følger 
strenge etiske standarder, sette krav i anbud som bygger opp under et seriøst arbeidsliv, og at 
kontrakter deles opp slik at også norske entreprenører kan delta i konkurransen.  
 
16. Akershus Fylkesting er forventer at NSB og Bane NOR snarest rydder opp i den uholdbare 
situasjonen som har oppstått på grunn av for lav bemanning på lokaltogene i Oslo-området.  
 
17. Innfartsparkering er en viktig del av kollektivtilbudet. Det er viktig at dette området behandles i 
fremtidige handlingsprogram. Samordning av politikken for innfartsparkering mellom de berørte 
aktører, herunder Bane NOR, må bli vesentlig bedre.  
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18. Fylkestinget i Akershus ønsker at det skal jobbes for å øke kapasiteten for reisende med tog fra og 
til Vestby og Ås. Fylkestinget ber om at Jernbanedirektoratet gir oppdrag til Bane NOR om å utrede 
hensettingsanlegg og togverksted «I Follo syd for Ski» og ikke som nå «umiddelbart syd for Ski». Dette 
for å gi mulighet for at lokaltog (L2) som i dag går fra Oslo til Ski, kan utvides til også å inkludere Ås 
og Vestby.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Benedicte Bruun-Lie 
fagleder 
 
 Knut Wedde 
 spesialrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
  
 


