
From: Gunnar Prøis <Gunnar.Prois@nittedal.kommune.no>
Sent: Wednesday, June 20, 2018 1:28 PM
To: Srv Post
Cc: Jarle Snekkestad (jarle@gjovikregionen.no);

'inleik@lorenskog.kommune.no'; Aarstein Rebne
(aarreb@lorenskog.kommune.no)

Subject: Høringsuttalelse - Jernbanesektorens handlingsprogram
Attachments: HP Jernbanesektoren_Høringsuttalelse fra Nittedal kommune.pdf

Viser til høring, deres ref. 201700582 - 13. Vedlagt er høringsuttalelse fra Nittedal kommune, basert
på regionale prosesser og vedtak i Samarbei dsrådet for Nedre Romerike og regionrådene på Gjøvik
og Hadeland.

Med vennlig hilsen

Gunnar Prøis
Konstituert Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling

Sentralbord: 67 05 90 00
Direkte: 97 77 23 39
E - post: Gunnar.Prois@nittedal.kommune.no

Nett: www.nittedal.kommune.no

http://www.nittedal.kommune.no/
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SAKSPROTOKOLL 

 
Høringsuttalelse fra SNR til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.06.2018 sak 65/18 
 

Møtebehandling 

Ordfører Hilde Nysten Thorkildsen (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne Ap, 
V, Sp, KrF og SV: 
Punkt 1 som rådmannens innstilling. 
 
Endringsforslag punkt 2: 
 
Nittedal kommune viser også til uttalelsene fra Gjøvikregionen og Hadelandsregionen 
og vil spesielt legge vekt på følgende punkter:  
 
1. Nittedal kommune støtter Jernbanedirektoratets plan for etablering av timesintervaller 
mellom Gjøvik og Oslo fra 2022, og forventer at Stortinget følger opp med de 
nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og framover.  
 
2. Nittedal kommune krever at det sikres tilstrekkelig med togsett på Gjøvikbanen, til å 
kunne få på plass et tidlig morgentog (før 08.00) til Gjøvik fra 2022, eller tidligere.  
 
3. Nittedal kommune ber Jernbanedirektoratet iverksette en konsekvensutredning av en 
ny trase og dobbeltspor Oslo S-Roa (Nittedalsbanen), sammen med de berørte 
kommunene, som grunnlag for en felles kommunedelplan for traseen, og slik at dette 
kan prioriteres som prosjekt i NTP 2022-2033.   
 
4. Nittedal kommune ber om at kvalitetssikringen av KVU Oslo (Jaren)-Gjøvik-Moelv 
ikke trekker ut i tid, og at den godkjennes og kan legges til grunn for det videre arbeidet 
med Rv4 og Gjøvikbanen.  
 

Votering 

Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling punkt 2 og forslaget fra Ap, V, 
Sp, KrF og SV. 
Forslaget fra Ap, V, Sp, KrF og SV ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
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1. Nittedal kommune slutter seg til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) sin 

uttalelse til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2019. 

2. Nittedal kommune viser også til uttalelsene fra Gjøvikregionen og Hadelandsregionen 

og vil spesielt legge vekt på følgende punkter:  

 

1. Nittedal kommune støtter Jernbanedirektoratets plan for etablering av 

timesintervaller mellom Gjøvik og Oslo fra 2022, og forventer at Stortinget følger opp 

med de nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og framover.  

 

2. Nittedal kommune krever at det sikres tilstrekkelig med togsett på Gjøvikbanen, til å 

kunne få på plass et tidlig morgentog (før 08.00) til Gjøvik fra 2022, eller tidligere.  

 

3. Nittedal kommune ber Jernbanedirektoratet iverksette en konsekvensutredning av 

en ny trase og dobbeltspor Oslo S-Roa (Nittedalsbanen), sammen med de berørte 

kommunene, som grunnlag for en felles kommunedelplan for traseen, og slik at dette 

kan prioriteres som prosjekt i NTP 2022-2033.   

 

4. Nittedal kommune ber om at kvalitetssikringen av KVU Oslo (Jaren)-Gjøvik-Moelv ikke 

trekker ut i tid, og at den godkjennes og kan legges til grunn for det videre arbeidet 

med Rv4 og Gjøvikbanen.  

 

 

 

 
 
 
 


