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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Høringssvar – Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029 

Det vises til høringsbrev fra Jernbanedirektoratet 10.04.20187 på høring av Jernbanesektorens 
handlingsprogram 2018 -2029. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune vedtatt i 
fylkesting 21.06.2018. 
 
Nedenfor gjengis vedtakspunktene i saken. Hele saksframlegget samt kommunenes høringsuttalelser 
legges også ved.  
 
Det tas forbehold om endringer da protokollen fra fylkestinget ikke er lagt fram for underskrift av 
representantene før høringsfristens utløp. 
 
 
Fylkestingets vedtak 21.06.2018:  
 
1. 
Buskerud fylkeskommune slutter seg til de 3 hovedmål som handlingsprogrammet bygger på. 
 
2. 
Infrastrukturen på jernbane bør videreutvikles for å ivareta ønske om bedre tilbud både for person- og 
godstransport. Den samlede infrastrukturen på Østlandet må være så robust at det ikke oppstår 
motsetninger mellom å gi et godt togtilbud for persontransport og gods i de befolkningsrike områdene 
på Østlandet. 
 
3. 
Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet sikre at tilgjengelig sporkapasitet vest for Oslo S utnyttes 
optimalt. Operatører på strekningen må tilby sine seter til alle reisende, også de som skal til andre 
steder enn Oslo Lufthavn. 
 
4.  
Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet bidra til at det blir etablert taksavtaler i bo- og 
arbeidsmarkedsregionen så raskt som mulig for å oppnå sømløse reiser. 
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5. 
Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet sikre at nødvendige utbedringer ved Brakerøya stasjon til nytt 
sykehus står ferdig i 2024/25 slik at Brakerøya blir en attraktiv stasjon for kollektivreiser til sykehuset. 
 
6. 
Ringeriksbanen er et svært viktig prosjekt for Buskerud, og fylkestinget ber Jernbanedirektoratet jobbe 
for oppstartsbevilgning og investeringsbeslutning i Stortinget raskt, slik at man kan komme i gang med 
forberedende arbeider som forutsatt og slik at det er mulig med anleggsstart i 2021. Prosjektet vil 
være klart for byggestart i 2021 ved høyere rammer over statsbudsjettet.  
 
7. 
Fremfor å forskyve prosjekter ut i tid, jamfør investeringsprofil fra Bane NOR (figur 6 side 37 i Bane 
NORs innspill til handlingsprogrammet), henstiller fylkestinget Jernbanedirektoratet til å finne 
prosjekter som er ferdig planlagt der en kan starte forarbeider eller igangsetting før 2021 for å kunne 
nyttiggjøre seg av underforbruket i forhold til investeringsrammen og dermed flate ut noe av 
investeringsprofilen og redusere markedsrisiko. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet vurdere dette 
for Ringeriksbanen. 
 
8.  
Fylkestinget forutsetter at Staten sørger for at det kan gå to tog i timen til Kongsberg, reisetid 
Kongsberg - Oslo under en time og halvtime frekvens. Første etappe mellom Drammen og Hokksund 
og bygges ut i sin helhet til Kongsberg innen 2030. Ombygging av Mjøndalen stasjon anses som et 
svært viktig tiltak, også for å realisere to tog i timen, og må raskt følges opp av en tilsvarende 
modernisering av Hokksund stasjon. 
 
9. 
Bedre kapasitet, bedre og tryggere adkomst ved å bygge undergang/overgang, samt fjerning av 
planovergang ved Gol og Geilo stasjoner, er viktige tiltak. Det er positivt at disse kommer i første 
planperiode. Ved Gol stasjon er det viktig at oppgraderingen også omfatter arealene som benyttes til 
adkomst og oppstilling ved Gol stasjon.  
 
10. 
Fylkestinget ber jernbanedirektoratet umiddelbart vurdere betjening av Randsfjordbanen mellom 
Hokksund og Hønefoss. Strekningen vil være svært viktig som tilbringerbane når Ringeriksbanen åpner. 
  
 
11. 
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. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gro Ryghseter Solberg 
fylkesdirektør for samferdsel 
 
          
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Hvis du ønsker å svare elektronisk:  www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive opplysninger). 
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss. 
 
 

Vedlegg: 
1 Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune 
2 Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - Høringsutgave 
3 Høringsuttalelser fra kommuner og Buskerudbyen - oppsummert 
4 Høringsuttalelser fra kommuner og Buskerudbyen - originaler 
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