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Hei! 

 

Vedlagt følger Oppland fylkeskommunes behandling og uttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029.  

 

Handlingsprogrammet har vært på høring i regionene, og uttalelsene fra disse følger vedlagt.  

 

Fylkestinget behandlet handlingsprogrammet i møte 12.06.18, Vedtaket følger i dokument 201802179-82. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Magne Flø  
Rådgiver 
Oppland fylkeskommune 
Regionalenheten - strategisk samferdsel 
Dir tlf. 61 28 93 42 
Mob tlf 901 50828 
e-post: magne.flo@oppland.org 
www.oppland.no 
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Sak 8/18 – 18/3718 
JERNBANESEKTORENS HANDLINGPROGRAM 2018-2029 
 
Regionrådet for Lillehammerregionen har behandlet saken i møte 25. mai 2018, og fattet 
følgende enstemmige vedtak: 
 
V E D T A K : 
 
1. Regionrådet for Lillehammerregionen  ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets 
vedtak om ferdig dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp.  
 
2. Regionrådet for Lillehammerregionen  ber om at utbyggingsrekkefølgen for parsellene fra 
Hamar til Lillehammer vurderes med tanke på kost/nytte av en tidligere innfrielse av noen av 
effektmålene knyttet til redusert reisetid fra/til Lillehammer, halvtimes avganger og bedre 
framkommelighet for godstog.  
 
3. Regionrådet for Lillehammerregionen  mener det er viktig at parsellene bygges i henhold til 
de ambisjoner som er nedfelt i Nasjonal Transportplan (pkt 3.4.3 Ambisjoner for Jernbanen) 
der det er fastslått at alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et 
høyhastighetsnett mellom blant annet Oslo og Trondheim.  
 
4. Regionrådet for Lillehammerregionen  ber om at Jernbanedirektoratet vurderer om 
utbygging av kortere eller lengre dobbeltsporparseller kan være en mer framtidsrettet løsning 
enn nye krysningsspor der jernbanen kanskje ikke skal gå i framtida.  

 

 
 
Saksutredningen: 
 
Er behandlet / skal behandles i: 

Saksnr Utvalg Møtedato 
42/18 Formannskapet i Lillehammer 22.05.2018  
9/18 Regionrådet 25.05.2018  
 
Vedlegg: 
Brev fra ordfører i Lillehammer til Jernbanedirektoratet 26. april 2018. 
 
Utrykt vedlegg: 
Høringsbrev og handlingsprogram: https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-
utredninger/ntphandlingsprogram/ 
 
Bakgrunn: 
Jernbanedirektoratet har sendt jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 på høring. 
Handlingsprogrammet er jernbanesektorens oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) 
2018-20129, med spesiell vekt på de første seks årene. Høringsbrevet er stilet til fylkes-
kommunene. Oppland fylkeskommune har bedt regionrådene komme med innspill. Det 
foreliggende forslaget til høringsuttalelse vil derfor i første omgang oversendes Lillehammer-
regionen for behandling der, og deretter til Oppland Fylkeskommune. Hvis den endelige 
uttalelsen til Oppland fylkeskommune ikke oppfattes å ivareta Lillehammerregionens innspill 

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/ntphandlingsprogram/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/strategier-og-utredninger/ntphandlingsprogram/


i tilstrekkelig grad, vil det bli sendt jernbanedirektoratet som eget innspill. Dette vil i så fall 
bli tatt opp i kommunestyrets møte 22. juni 2018. 
 
Handlingsprogrammet er omfattende og konkretiserer en lang rekke av de strategier som ble 
vedtatt i gjeldende NTP. I denne saken har man valgt å begrense gjennomgangen til Intercity 
og forslagene i handlingsprogrammet som avviker fra NTP. 
 
Fakta: 
I forbindelse med at Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan 2018-2029 i juni 2017, ble 
det lagt til grunn at Ytre Intercity skal være fullført med dobbeltspor på jernbanen til 
Porsgrunn (Eidanger) i 2032 og til Halden og Lillehammer i 2034. For Lillehammers del var 
dette en utsettelse på fire år i forhold til tidligere NTP. 
 
I det foreliggende handlingsprogrammet er formuleringene om dobbeltspor i stor grad byttet 
ut med formuleringer knyttet til effektmålene, det vil si frekvens (antall avganger pr. time) og 
reisetid. I NTP 2018-2029 var det lagt inn 2 avganger pr. time og en reisetidsreduksjon på 14 
minutter på strekningen Oslo-Hamar fra 2024. I transport- og kommunikasjonskomiteens 
innstilling i saken da den ble behandlet av Stortinget er dette omtalt som «Dobbeltspor til 
Hamar (Åkersvika) i 2024». I foreliggende handlingsprogram er dette endret til 2 avganger pr. 
time og en uspesifisert reisetidsreduksjon på strekningen Oslo-Hamar(Åkersvika) i 2026. 
 
Videre var det i NTP 2018-2029 det lagt inn 2 avganger pr. time og en reisetidsreduksjon på 
40 minutter på strekningen Oslo-Lillehammer fra 2034. I transport- og kommunikasjons-
komiteens innstilling i saken da den ble behandlet av Stortinget er dette omtalt som 
«Dobbeltspor til Lillehammer i 2024». I handlingsprogrammet er dette omtalt under 
overskriften «Langsiktig utvikling – tilbudsforbedringer etter 2029» med teksten «redusert 
reisetid, to tog i timen for persontrafikken og mer kapasitet for godstrafikken til 
Lillehammer», altså uten tidsangivelse for sluttføring. 
 
Begrunnelsen fra Jernbanedirektoratet bygger på innspill fra Bane NOR, som mener at det 
ikke er praktisk mulig å bygge ut indre Intercity i den takt som var lagt til grunn i NTP i fjor. 
Årsakene ti l dette er blant annet kapasitetsproblemer på Oslo S, som ikke kan avvikle buss 
for tog i mer enn en retning om gangen, samt at det norske markedet ikke er stort nok til å 
håndtere så mange samtidige entrepriser som den foreslåtte utbyggingstakten vil gi.  
 
Bane NOR har også spilt inn høyere kostnadstall enn i NTP på flere av strekningene i indre 
Intercity og Jernbanedirektoratet viser til at det vil være behov for en kostnadsgjennomgang 
og at nye kostnadstall må forventes i forbindelse med rullering av NTP i 2021. 
 
Vurdering: 
Det er grunn til å være bekymret over de signaler, eller mangelen på signaler, som gis i 
handlingsplan for jernbanesektoren 2018-2029. Ordfører i Lillehammer har derfor rettet en 
henvendelse til Jernbanedirektoratet med sikte på å få bekreftet at det ikke ligger en implisitt 
utsettelse av planene om dobbeltspor til Lillehammer innen 2034. 
 
Nye veier mener nå at firefelts E6 kan være ferdig forbi Lillehammer i 2025. Dette innebærer 
at vei styrker sin konkurranseposisjon i forhold til tog på strekningen Lillehammer-Oslo. En 
marginal reisetidsforbedring på omlag 15 minutter når dobbeltspor til Hamar står ferdig i 
2026 vil neppe endre dette. Regionrådet for Lillehammerregionen vil derfor be om at det 
gjennomføres en ny kost/nytte analyse av utbyggingsrekkefølgen på strekningen fra Hamar til 



Lillehammer med sikte på finne en løsning som gjør at man kan få to avganger i timen 
tidligere og gradvis kortere reisetid fram mot 2034. 
 
 
 



 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 

Saksnr: 2012/20 -45 

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Frode Damstuen 

Dato: 23.04.2018 

 

 
 

Saksfremlegg 
 

 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

2/18 Samferdselsutvalget 25.04.2018 

4/18 Arbeidsutvalg 09.05.2018 

Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

Dokumenter: 

- Høringsdokument 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/9077c28783d648939786c5ce7

d642d0e/hp-rapport-horingsutgave.pdf 

 

- Jernbanedirektoratets pressemelding vedr. Hedmark og Oppland 

https://www.jernbanedirektoratet.no/contentassets/d160678188684de19af7e5319

b4aac75/prm-jernbanesektorens-handlingsprogram-2018_2029-hedmark-og-

oppland.pdf 

 

- Utkast til uttale fra utvalgslederen  

 

Saksutredning 

Høringsdokumentet ble framlagt 9.04.18. Fylkestinget i Oppland vil i møte 12. juni 2018 

vedta fylkeskommunens høringsuttalelse til jernbanesektorens handlingsprogram. I den 

forbindelse ønsker fylkeskommunen at regionrådene og jernbaneforaene kommer med 

innspill til handlingsprogrammet innen 10. mai.  

 

Jernbanedirektoratets framdriftsplan:  

- Høringsfrist settes til den 22. juni 2018. 

- Handlingsprogrammet skal fastsettes den 1. juli 2018.  

 

Samferdselsutvalget er regionrådets rådgivende organ i samferdselssaker, og skal fremme 

forslag til høringsuttale som behandles i regionrådet. Med bakgrunn i knapp frist fra OFK til 

sin behandling blir høringsuttalen sluttbehandlet i regionrådets arbeidsutvalg den 9. mai. 

 
 
I Jernbanedirektoratets pressemelding for Hedmark og Oppland heter det: 
 
I jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 legges det opp til en betydelig styrking 

av togtilbudet i Innlandet. Stikkord er dobbeltsporutbygging, kryssingsspor og nytt 

signalanlegg. I tillegg satses det mye på godstrafikken. 



 

Jernbanedirektoratet legger opp til at skal gjennomføres et betydelig løft i togtrafikken i 

Innlandet de kommende årene. 

 

Fjerntogtilbudet på Dovrebanen og regiontogtilbudet på Rørosbanen og Raumabanen 

konkurranseutsettes som del av Trafikkpakke 2. Konkurransegrunnlaget ble gjort tilgjengelig 

i mars 2018, og trafikkstart er planlagt i desember 2019. 

 

Jernbanedirektoratet legger opp til et nært samarbeid med fylker og kommuner, og er i dialog 

med Hedmark og Oppland fylkeskommuner om billettsamarbeid for lokale reiser Elverum–

Hamar– Lillehammer. 

 

Dovrebanen 

På Dovrebanen videreføres intercity-utbyggingen med byggestart på neste delstrekning fra 

Venjar til Langset i år, og i 2019 legges det opp til byggestart videre nordover. Målet er to 

tog i timen til Hamar i 2026 og mer enn 15 minutter raskere reisetid, slik at togreisen 

Hamar–Oslo kommer ned mot én time. Gevinsten i reisetid vil også gjelde for stasjonene nord 

for Hamar. For å øke ombordkapasiteten på intercity -togene fra Lillehammer skal det 

bygges et nytt hensettingsanlegg på Hove, som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger med 

doble togsett. 

 

Konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 2 omfatter opsjoner som tilbyderne skal prissette i 

sine tilbud. Dette inkluderer ny avgang hver vei Oslo–Trondheim mandag til fredag for 

jevnere frekvens på Dovrebanen. 

 

Det er satt i gang en utredning av totimersintervall på fjerntogene Oslo–Trondheim. 

 

Gods 

 

På Kongsvingerbanen, Dovrebanen og på Gjøvikbanen mellom Oslo og Roa skal kapasiteten 

økes, slik at det kan kjøres lengre godstog på hovedstrekningene. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Her er de viktigste tiltakene i Hedmark og Oppland i perioden listet opp: 
 
 

Effekt for kunder og næringsliv Tiltak Forventes tatt i 
  bruk 
   

Fra timesintervall til to tog i timen Intercity Dovrebanen: Sammenhengende 2026 
Oslo–Hamar i grunnrute. dobbeltspor Venjar–Åkersvika  

14 minutter kortere reisetid for   

regiontog Oslo–Hamar, og   

kortere reisetid for fjerntog til/fra   

Trondheim   
   

Økt punktlighet og robusthet, Intercity Dovrebanen: Dobbeltsporparsell 2023 
samt noe reisetidsreduksjon Venjar–Eidsvoll–Langset  

mellom Oslo–Hamar   
   

Tilrettelegging for flere avganger Hove hensetting ved Lillehammer 2020–2021 
og reduserte driftskostnader   

Lillehammer–Drammen   
   

Økt ombordkapasitet og bedre Nye togsett. 2018 
komfort og regularitet i tog   

mellom Oslo og Gjøvik Hensetting på Gjøvik og Jaren, Første 
 plattformforlengelser på Movatn, Hakadal og seksårsperiode 

 Jaren stasjoner.  
   

Økt grunnrutefrekvens og stive Nye plattformer, adkomster og forlengelse av 2021 
ruter til Hakadal og Jaren på kryssingsspor på Nittedal stasjon  

dagtid.   
   

Fra totimers- til timesintervall i Nytt kryssingsspor på Reinsvoll. ERTMS med 2022 

grunnrute Oslo–Gjøvik fjernstyring Roa–Gjøvik.  
   

Økt ombordkapasitet og bedre Flere avganger med doble togsett.  

komfort mellom Oslo og Stasjonstiltak Sørumsand og Skarnes. 2019-2020 

Kongsvinger Hensetting Kongsvinger 2022 
   

 

 



Økt ombordkapasitet på noen Nye bimodale togsett 2021 

avganger på Rørosbanen   
   

Økt regularitet og punktlighet i Robustiserende tiltakspakke Første 

togtrafikken  seksårsperiode 
   

Økt kapasitet og redusert Nytt kryssingsspor og et forlenget Første 
framføringstid for lange godstog kryssingsspor på henholdsvis Bodung og seksårsperiode 
Alnabru–Kongsvinger Galterud, nedleggelse av planoverganger på  
 Seterstøa og Sander kryssingsspor, og to nye  
 blokkposter.  

 Tiltakene gir effekt sammen med  

 stasjonstiltak på Sørumsand og Skarnes.  
   

Økt kapasitet og redusert Nytt eller forlenget kryssingsspor på Andre 
framføringstid for lange godstog strekningen, samt nedleggelse av seksårsperiode 

Kongsvinger–riksgrensen planovergang på Magnor.  

   

Økt kapasitet og redusert Forlengelse av kryssingsporene på Monsrud, Første og andre 
framføringstid for lange godstog Nittedal og Sandermosen. Forlengelsen på seksårsperiode 

Alnabru–Roa Nittedal er del av stasjonsprosjektet.  

   

Økt kapasitet og redusert Nye banekoblinger på Elverum og 2024 
framføringstid og Kongsvinger, forlengede kryssingsspor på  

transportkostnader Hamar– Løten og Kirkenær. ERTMS gir fjernstyring.  

Elverum–Kongsvinger Elektrifisering Hamar–Elverum–Kongsvinger.  

Reduserte klimagassutslipp, mer  Andre 

effektiv godstrafikk  seksårsperiode 
   

Økt kapasitet for tømmertog fra Relokalisering av Norsenga tømmerterminal I planperioden 
Kongsvinger-regionen   
Relokalisering av Norsenga   

tømmerterminal på Kongsvinger   
   

Økt kapasitet for tømmer fra Ny tømmerterminal på Rudshøgda I planperioden 

Oppland   
   

 
 
 
 
 
Viktige moment for Nord-Gudbrandsdalen i høringsdokumentet – drøfting i utvalget: 

 

Stikkord til drøftingen: 

 

1. Tilbudsforbedringer for Østlandet, inkludert Intercity: 

- Det er ikke fastsatt tid for oppstart av utbygging av to spor til Lillehammer 

 

2. Tilbudsforbedringer i Midt-Norge 

- Økt toglengde på godstog til og fra Trondheim er inne i første seksårsperiode 

- Raumabanen? 

 

3. Stasjoner og knutepunkt 

- Otta og Dombås er ikke inne i prioriterte stasjoner i perioden 

 

4. To-timers avganger mellom Trondheim og Oslo 

 



5. Mangler distriktspolitiske ambisjoner.   

 

6. Se ellers vedlegg av regionens prioriteringer til NTP 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Utvalgsleder og daglig leder får fullmakt til å formulere forslag til uttale for regionrådets 

arbeidsutvalg med bakgrunn i samferdselsutvalgets drøfting. 

 

Daglig leder sitt forslag til vedtak: 

Utvalgsleder og daglig leder får fullmakt til å formulere forslag til uttale for regionrådets 

arbeidsutvalg med bakgrunn i samferdselsutvalgets drøfting 

 

 

Behandling i Samferdselsutvalget - 25.04.2018: 

Forslag til uttale fra Dag Erik Pryhn ble framlagt i møtet: 

 

1. Generell kommentar 

Stortingets vedtatte klimamål i henhold til Paris-avtalen forutsetter en kraftfull satsing på 

jernbane for å øke andelen persontransport og godstransport på jernbane og redusere veksten i 

veitrafikken generelt  og godstransporten på vei særskilt. 

Det må legges planer og iverksettes nødvendig utbygging av infrastruktur for at det snarest 

mulig kan kjøres persontog Lillehammer – Trondheim på dagtid med 2-timersfrekvens.  

Tilbudet på Raumabanen må tilpasses et forbedret tilbud på Dovrebanen, jfr. korrespondere 

togtilbud Dombås - Åndalsnes. 

Flere avganger for persontog Lillehammer – Trondheim og flere godstog Oslo – Trondheim og 

Åndalsnes – Oslo forutsetter dobbeltspor, i første omgang krysningsspor, nord for Hamar.  

Videre må det bygges ut økt kapasitet og bedret funksjonaliteten ved stasjonene og 

knutepunktene for å gjøre togtilbudet attraktivt i konkurransen med bruk av personbil.   

Videreføring på lang sikt av eksisterende banestrekninger som i dag er basert på dieseldrevne 

lokomotiv, forutsetter elektrifisering.  

Drift og vedlikehold på Dovre- og Raumabanen må styrkes for å sikre regularitet og gjøre 

infrastrukturen mer robust i forhold til klimaendringene. Dette må skje gjennom: 

- Videreføring av klimatilpasningstiltak som for eksempel dreneringsanlegg  

- Fornyelse av bruer  

- Nye og lengre krysningsspor  

- Sporutretting 

Jernbanedirektoratet har sammen med Veidirektoratet og KS utarbeidet en veileder for 

knutepunktsutvikling som et virkemiddel for å få til samarbeid mellom de ulike offentlige og 

private aktører som sikrer mer forpliktende avtaler og gjennomføring av utbygging av 



samferdselsknutepunkt tog – buss – personbil. Denne veilederen må nå legges til grunn for 

utvikling av Otta stasjon/Otta skysstasjon og Dombås stasjon. 

 

2. Intercity Oslo – Lillehammer med dobbeltspor til Lillehammer 

Forslaget tallfester framføring av dobbeltspor til sør for Hamar i 2026 og 2 tog i timen Hamar – 

Oslo fra samme årstall. Det er ikke satt årstall for når dobbeltspor skal stå klart fram til 

Lillehammer.  

 Dobbeltspor til Lillehammer på stå ferdig senest i 2030.  

 Det må snarest mulig og i løpet av første 6-årsperiode anlegges krysningsspor nord for 

Hamar som start på framføring av dobbeltspor til Lillehammer. 

 

 

3. Strekninga Lillehammer – Trondheim 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må  det utarbeides 

planer for innføring av 2-timersfrekvens for persontog på strekninga Lillehammer – 

Trondheim basert på mulighetsstudien utarbeidet av Jernbaneforum Dovrebanen 

Raumabanen (sett inn rett navn) i samarbeid med Jernbaneverket. 

 I likhet med Sørlandsbanen må det også på Dovrebanen kjøpes flere persontog-avganger. 

 

4. Raumabanen 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må det utarbeides 

planer for en oppgradering og elektrifisering av Raumabanen. 

 

5. Utbygging av stasjoner og knutepunkt 

 

 Otta stasjon/Otta skysstasjon må innen utgangen av 2021 bygges ut i tråd med 

reguleringsplanen vedtatt i februar 2018, jfr. økt sikkerhet, nødvendig 

parkeringskapasitet, behov for bedret funksjonalitet og universell utforming. Det må 

prioriteres statlige investeringsmidler til dette i kombinasjon med allerede avsatte 

investeringsmidler i Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sel kommune.  

Det inngås et avtalebasert samarbeid mellom Bane Nor, Oppland fylkeskommune, 

Statens vegvesen og Sel kommune om en koordinert utbygging basert på veileder for 

knutepunktutvikling som blant andre Jernbanedirektoratet har sluttet seg til. 

 Dombås stasjon må tidlig i første 4-årsperiode prioriteres med planmidler for 

utarbeidelse av reguleringsplan. Basert på vedtatt reguleringsplan må det prioriteres 

investeringsmidler og settes i gang oppgradering og utbygging i perioden 2018 – 2023. 

 

Vedtak: 

1. Forslag til uttale fra Dag Erik Pryhn ble enstemmig vedtatt: 

 

1. Generell kommentar 



Stortingets vedtatte klimamål i henhold til Paris-avtalen forutsetter en kraftfull satsing på 

jernbane for å øke andelen persontransport og godstransport på jernbane og redusere veksten i 

veitrafikken generelt  og godstransporten på vei særskilt. 

Det må legges planer og iverksettes nødvendig utbygging av infrastruktur for at det snarest 

mulig kan kjøres persontog Lillehammer – Trondheim på dagtid med 2-timersfrekvens.  

Tilbudet på Raumabanen må tilpasses et forbedret tilbud på Dovrebanen, jfr. korrespondere 

togtilbud Dombås - Åndalsnes. 

Flere avganger for persontog Lillehammer – Trondheim og flere godstog Oslo – Trondheim og 

Åndalsnes – Oslo forutsetter dobbeltspor, i første omgang krysningsspor, nord for Hamar.  

Videre må det bygges ut økt kapasitet og bedret funksjonaliteten ved stasjonene og 

knutepunktene for å gjøre togtilbudet attraktivt i konkurransen med bruk av personbil.   

Videreføring på lang sikt av eksisterende banestrekninger som i dag er basert på dieseldrevne 

lokomotiv, forutsetter elektrifisering.  

Drift og vedlikehold på Dovre- og Raumabanen må styrkes for å sikre regularitet og gjøre 

infrastrukturen mer robust i forhold til klimaendringene. Dette må skje gjennom: 

- Videreføring av klimatilpasningstiltak som for eksempel dreneringsanlegg  

- Fornyelse av bruer  

- Nye og lengre krysningsspor  

- Sporutretting 

Jernbanedirektoratet har sammen med Veidirektoratet og KS utarbeidet en veileder for 

knutepunktsutvikling som et virkemiddel for å få til samarbeid mellom de ulike offentlige og 

private aktører som sikrer mer forpliktende avtaler og gjennomføring av utbygging av 

samferdselsknutepunkt tog – buss – personbil. Denne veilederen må nå legges til grunn for 

utvikling av Otta stasjon/Otta skysstasjon og Dombås stasjon. 

 

2. Intercity Oslo – Lillehammer med dobbeltspor til Lillehammer 

Forslaget tallfester framføring av dobbeltspor til sør for Hamar i 2026 og 2 tog i timen Hamar – 

Oslo fra samme årstall. Det er ikke satt årstall for når dobbeltspor skal stå klart fram til 

Lillehammer.  

 Dobbeltspor til Lillehammer på stå ferdig senest i 2030.  

 Det må snarest mulig og i løpet av første 6-årsperiode anlegges krysningsspor nord for 

Hamar som start på framføring av dobbeltspor til Lillehammer. 

 

 

3. Strekninga Lillehammer – Trondheim 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må  det utarbeides 

planer for innføring av 2-timersfrekvens for persontog på strekninga Lillehammer – 



Trondheim basert på mulighetsstudien utarbeidet av Jernbaneforum Dovrebanen 

Raumabanen (sett inn rett navn) i samarbeid med Jernbaneverket. 

 I likhet med Sørlandsbanen må det også på Dovrebanen kjøpes flere persontog-avganger. 

 

4. Raumabanen 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må det utarbeides 

planer for en oppgradering og elektrifisering av Raumabanen. 

 

5. Utbygging av stasjoner og knutepunkt 

 

 Otta stasjon/Otta skysstasjon må innen utgangen av 2021 bygges ut i tråd med 

reguleringsplanen vedtatt i februar 2018, jfr. økt sikkerhet, nødvendig 

parkeringskapasitet, behov for bedret funksjonalitet og universell utforming. Det må 

prioriteres statlige investeringsmidler til dette i kombinasjon med allerede avsatte 

investeringsmidler i Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sel kommune.  

Det inngås et avtalebasert samarbeid mellom Bane Nor, Oppland fylkeskommune, 

Statens vegvesen og Sel kommune om en koordinert utbygging basert på veileder for 

knutepunktutvikling som blant andre Jernbanedirektoratet har sluttet seg til. 

 Dombås stasjon må tidlig i første 4-årsperiode prioriteres med planmidler for 

utarbeidelse av reguleringsplan. Basert på vedtatt reguleringsplan må det prioriteres 

investeringsmidler og settes i gang oppgradering og utbygging i perioden 2018 – 2023. 

 

 

Forslaget blir framlagt som regionrådets uttale i AU, den 09.05.18. 

 

 

Behandling i regionrådets arbeidsutvalg.  

 

1. Samrøystes som samferdselsutvalgets forslag. 

2. Uttalen blir oversendt Oppland fylkeskommune i dag, 09.05.18. 

 

 

1. Generell kommentar 

Stortingets vedtatte klimamål i henhold til Paris-avtalen forutsetter en kraftfull satsing på 

jernbane for å øke andelen persontransport og godstransport på jernbane og redusere veksten i 

veitrafikken generelt  og godstransporten på vei særskilt. 

Det må legges planer og iverksettes nødvendig utbygging av infrastruktur for at det snarest 

mulig kan kjøres persontog Lillehammer – Trondheim på dagtid med 2-timersfrekvens.  

Tilbudet på Raumabanen må tilpasses et forbedret tilbud på Dovrebanen, jfr. korrespondere 

togtilbud Dombås - Åndalsnes. 

Flere avganger for persontog Lillehammer – Trondheim og flere godstog Oslo – Trondheim og 

Åndalsnes – Oslo forutsetter dobbeltspor, i første omgang krysningsspor, nord for Hamar.  



Videre må det bygges ut økt kapasitet og bedret funksjonaliteten ved stasjonene og 

knutepunktene for å gjøre togtilbudet attraktivt i konkurransen med bruk av personbil.   

Videreføring på lang sikt av eksisterende banestrekninger som i dag er basert på dieseldrevne 

lokomotiv, forutsetter elektrifisering.  

Drift og vedlikehold på Dovre- og Raumabanen må styrkes for å sikre regularitet og gjøre 

infrastrukturen mer robust i forhold til klimaendringene. Dette må skje gjennom: 

- Videreføring av klimatilpasningstiltak som for eksempel dreneringsanlegg  

- Fornyelse av bruer  

- Nye og lengre krysningsspor  

- Sporutretting 

Jernbanedirektoratet har sammen med Veidirektoratet og KS utarbeidet en veileder for 

knutepunktsutvikling som et virkemiddel for å få til samarbeid mellom de ulike offentlige og 

private aktører som sikrer mer forpliktende avtaler og gjennomføring av utbygging av 

samferdselsknutepunkt tog – buss – personbil. Denne veilederen må nå legges til grunn for 

utvikling av Otta stasjon/Otta skysstasjon og Dombås stasjon. 

 

2. Intercity Oslo – Lillehammer med dobbeltspor til Lillehammer 

Forslaget tallfester framføring av dobbeltspor til sør for Hamar i 2026 og 2 tog i timen Hamar – 

Oslo fra samme årstall. Det er ikke satt årstall for når dobbeltspor skal stå klart fram til 

Lillehammer.  

 Dobbeltspor til Lillehammer på stå ferdig senest i 2030.  

 Det må snarest mulig og i løpet av første 6-årsperiode anlegges krysningsspor nord for 

Hamar som start på framføring av dobbeltspor til Lillehammer. 

 

 

3. Strekninga Lillehammer – Trondheim 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må  det utarbeides 

planer for innføring av 2-timersfrekvens for persontog på strekninga Lillehammer – 

Trondheim basert på mulighetsstudien utarbeidet av Jernbaneforum Dovrebanen 

Raumabanen (sett inn rett navn) i samarbeid med Jernbaneverket. 

 I likhet med Sørlandsbanen må det også på Dovrebanen kjøpes flere persontog-avganger. 

 

4. Raumabanen 

 

 Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal Transportplan i 2021 må det utarbeides 

planer for en oppgradering og elektrifisering av Raumabanen. 

 

5. Utbygging av stasjoner og knutepunkt 

 



 Otta stasjon/Otta skysstasjon må innen utgangen av 2021 bygges ut i tråd med 

reguleringsplanen vedtatt i februar 2018, jfr. økt sikkerhet, nødvendig 

parkeringskapasitet, behov for bedret funksjonalitet og universell utforming. Det må 

prioriteres statlige investeringsmidler til dette i kombinasjon med allerede avsatte 

investeringsmidler i Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Sel kommune.  

Det inngås et avtalebasert samarbeid mellom Bane Nor, Oppland fylkeskommune, 

Statens vegvesen og Sel kommune om en koordinert utbygging basert på veileder for 

knutepunktutvikling som blant andre Jernbanedirektoratet har sluttet seg til. 

 Dombås stasjon må tidlig i første 4-årsperiode prioriteres med planmidler for 

utarbeidelse av reguleringsplan. Basert på vedtatt reguleringsplan må det prioriteres 

investeringsmidler og settes i gang oppgradering og utbygging i perioden 2018 – 2023. 
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Lillehammer, 30.05.18

Til

Jernbanedirektoratet

Postboks 16 Sentrum

0101  Oslo

Dovre- og Raumabanen - Jernbanestrekningen (Oslo) — Lillehammer -

Trondheim; en nasjonal jernbanestrekning med stort potensial

Jernbaneforum Dovre- og Raurnabanens høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets

handlingsprogram 2018 - 2029

Jernbanens rolle i et klimaperspektiv

Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte betydelig på utslipp av klimagasser. For å

lykkes med dette må transportsektoren prioriteres. En stor andel av forurensingen kommer i dag fra

transportsektoren.

Nasjonal transportplan - NTP - legger til grunn at rnobiliteten (transport/reiseomfang) skal kunne

opprettholdes. Det må derfor utvikles et transportsystem som bidrar til omstilling mot et

lavutslippssamfunn. På flere områderjobbes det med transportutfordringene på veg i byområdene.

Biltrafikken inn til byene skal begrenses, og her kan jernbanen  /  toget fylle en viktig rolle. Dette må

følges opp med tiltak og økonomiske rammer. Satsing på jernbanen / toget vil derfor være et viktig

bidrag til å nå det nasjonale målet om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020  i  forhold til

1990.

Dovre- og Raumabanen inngår i korridor 6, som er hovedforbindelsen nord-sør, og er vesentlig for

videre forbindelse til Nord-Vestlandet og Nord-Norge. Korridoren er en svært viktig nasjonal

godskorridor, og har i tillegg persontogtilbud av regional karakter, lokaltog og fjerntog.

Dovre- og Raumabanen kan og bør utgjøre ryggraden i transportsystemet for personer og gods nord -

sør. Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ønsker derfor å bidra aktivt til en positiv utvikling av

person- og godstransporten på de nevnte banestrekningene, og som kan bidra til å nå klimamålene.

Bedre infrastruktur som grunnlag for økt person- og godstogtilbud, vil være et første skritt mot dette

målet.

Jernbaneforumets innspill til Jernbanedirektoratets HP 2018-2029

Jernbaneforumet har derfor følgende prioritering av tiltak -for de 2 banestrekningene -til

Jernbanedirektoratets - JBD - handlingsprogram for 2018-2029. Følgende må ha prioritet i første 6-

årsperiode:

1. Jernbaneforumet krever videre planlegging utbygging av lnterCity -IC -fra Oslo til Hamar og

Lillehammerjf. Stortingets vedtak avjuni 2017.

0  Utbygging av IC til Lillehammer vil bidra til redusert reisetid for persontog til/fra

Gudbrandsdalen, Møre og Romsdal og Trøndelag med ca. 1 time.
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2.

3.

4.

5.

6.

0 Økt kapasitet på IC-strekningen Oslo - Lillehammer vil bidra til økt kapasitet /frekvens for

persontog Oslo - Trondheim.

0 Prioritering av delstrekningen Brumunddal- Moelv vil bidra til å øke kapasiteten for

godstransporten mellom Østlandet og Midt- og Nord-Norge.

l første 6-årsperiode må det derfor igangsettes og synliggjøres planlegging/ utredningsarbeid

slik at ferdigstillelse av IC Hamar - Lillehammer virkelig står ferdig i 2034. Dette må også

synliggjøres i kommende rullering av NTP.

Jernbaneforumet krever at persontogtilbudet på Dovrebanen utvides med en ny togavgang i

hver retning Oslo-Trondheim - ved oppstart av Trafikkpakke 2, hvor dette ligger inne som

opsjon.

Persontogtilbudet Oslo - Trondheim må snarest økes til 2-timers frekvens - jf. brev datert

26.05.2017 til Samferdselsdepartementet fra kommunene og fylkeskommunene.

Togene på Dovrebanen viser betydelig økning i trafikken, noe som har ført til at dagens

rutetilbud har kapasitetsutfordringer. To-timers frekvens mellom Oslo- Trondheim vil bedre

markedspotensialet på Dovrebanen, og utløse et betydelig bedre tilbud for lokaltrafikken på

strekningen sør for Trondheim.

Gjennomført Mulighetsstudien konkluderer med at mindre tiltak vil gi god effekt. Det vises

her til tiltak som kreves for å realisere ønsket kryssingsmønster, som kan gi to-timers

frekvens på strekningen, blant annet stasjonsombygginger på Oppdal og Dombås i tillegg til

kryssingsspor.

Jernbaneforumet krever at Jernbanedirektoratet gjennom avtale med Bane Nor igangsetter

et planarbeid på Dovrebanen Lillehammer - Trondheim for senere utbygging som ivaretar

samfunnets mål og krav til en effektiv person- og godstransport mellom Oslo og Midt-Norge.

Det må gjennomføres infrastrukturtiltak gjennom økt drift og vedlikehold på Dovre- og

Raumabanen. Dette må skje gjennom:

0 Økt vedlikehold etter flom ras, og klimatilpasningstiltak som for eksempel

dreneringsanlegg

0 Fornyelse av bruer

0 Nye og lengre krysningsspor

0 Sporutretting

I første 6-årsperiode må det igangsettes og synliggjøres planlegging/ utredningsarbeid av

kryssingsspor /dobbeltsporparseller på strekningen Lillehammer - Trondheim. Dette må

synliggjøres i kommende rullering av NTP.

Knutepunkt-/stasjonsutvikling på Otta stasjon

Bane Nor har utarbeidet reguleringsplan for Otta stasjon, og planen er vedtatt av Sel

kommune. Bane Nor har i sitt innspill til JBDs handlingsplan synliggjort dette i 2025-2027.

Oppland fylkeskommune har avsatt 10 mill. kroner i 2020 og Statens vegvesen har avsatt 11

mill. kroner i 2022.

Jernbaneforumet ber JBD bidra til å avklare gjennomføringsplan for prosjektet mellom

partene, slik at tiltaket kan gjennomføres  i  2020-2022.
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7.

8.

Rammevilkårene for godstransport på jernbane må utformes slik at det er økonomisk mulig

for godstransportørene å utforme et transporttilbud til næringslivet som også imøtekommer

politiske klima- og miljømål.

Dette vil ha følgende virkning/effekt:

0  Økt driftssikkerhet som bidrar til bedre punktlighet og regularitet

0  Økt kapasitet for både person- og godstrafikk

0  Økt Ieveringssikkerhet for næringslivet

Starte planlegging og uttesting av klimanøytralt drivstoff på Raumabanen

Det foregår en utvikling og testing på alternative/ klimanøytrale drivstoff innen

samferdselssektoren. Dette burde være aktuelt og interessant på ikke-elektrifiserte

jernbanestrekninger. l forbindelse med Trafikkpakke 2 burde dette være interessant.

Fylkeskommunene er en aktiv part / pådriver for klimavennlige drivstoff, og vil være en

samarbeidspart i en slik utvikling.

Jernbaneforumet ber derfor JBD igangsette et prøveprosjekt på Raumabanen.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ønsker dialog og samarbeid med Jernbanedirektoratet og

Bane Nor om videre planlegging av strekningen Lillehammer - Åndalsnes /Trondheim.

Med vennlig hilsen

flw«¢77¢oww«
Anne Thoresen

Leder

Jernbaneforum Dovre og Raumabanen

Fylkesutvalgsmedlem Oppland fylkeskommune

Arne Steffen Lillehagen

Nestleder

Jernbaneforum Dovre og Raumabanen

Formannskapsmedlem Rauma kommune
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Lillehammer, 30.05.18

Til

Jernbanedirektoratet

Postboks 16 Sentrum

0101 Oslo

JembanedH’el<toratets handlingsprogram 2018-2029

Jernbaneforum Dovrebanen Sør sin uttalelse

Jernbanedirektoratets handlingsprogram dekker  et  bredt spekter av overordnede tema på

en god måte, og som er viktig for et helhetlig jernbanetilbud.

Jernbaneforum Dovrebanen Sør konstaterer at det ikke er samsvar mellom ambisjonene i NTP

og framdriften og måloppnåelsen i Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram. Når

planene for ny infrastruktur på Dovrebanen er både uklare og lite konkrete, gir dette

grunnlag for bekymring i forhold til fortsatt nedprioritering av jernbaneutviklingen på IC til

Hamar og Lillehammer, og som inngår i landets kanskje viktigste transportkorridor Oslo -

Trondheim.

Ubalanse mellom NTP, handlingsprogram og bevilgninger, kan se ut til å være den største

utfordringen når det gjelder å holde den framdriften som NTP legger opp til. Handlings-

programmet skiller mellom første (2018-2023) og andre (2024-2029) seksårsperiode og har

fokus på den første. Rammen for den siste seksårsperioden er større enn rammen for den

første. Det er derfor bekymringsfullt at tiltak som er skjøvet inn i enn mindre konkretisert

framtid, som forutsetter en større ramme, kan bli ytterligere forskjøvet.

Banekorridorer gjennom Innlandet er viktige for realisering av nasjonale målsettinger innen

jernbane. Jernbaneforumet forutsetter at planer og vedtak følges opp med bevilgninger.

Jernbaneforumet er tilfreds med at dobbeltsporparsellen Venjar - Eidsvoll- Langset forventes

å kunne bli tatt i bruk i 2023. Dette gir sammenhengende dobbeltspor Oslo - Kleverud, og vil

bidra til bedre punktlighet, robusthet, og noe reisetidsreduksjon mellom Oslo-Hamar -

Lillehammer.

Det er imidlertid ikke tilfredsstillende at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Ãkersvika utsettes

fra 2024 til 2026. Jernbaneforumet vil presisere at det viktigste er at utbyggingen følges opp slik

at utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt. Jernbaneforumet stiller seg

uforstående til at byggestart for dobbeltsporparsellen Kleverud - Sørli, som er ferdig regulert,

ikke blir igangsatt i 2018. Utsettelsen av dobbeltspor til Ãkersvika fra 2024 til 2026 er begrunnet

med manglende kapasitet og penger dersom for mye skal ferdigstilles samtidig i 2024. Dette

burde være en god grunn til å starte opp parsellen Kleverud -Sørli så fort som mulig, slik at

utbyggingskapasitet benyttes på denne strekningen mens andre strekninger planlegges.

Jernbaneforumet stiller seg undrende til begrunnelsen i statsbudsjettet 2018 for å utsette



oppstart  — at denne parsellen må sees i sammenheng med planlegging av parsellen Sørli-

Ãkersvika.

Jernbaneforumet er bekymret over at tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt innenfor

planperioden, i liten grad omtales i handlingsprogrammet. Dersom strekningen Hamar-

Lillehammer virkelig skal stå ferdig i  2034, må det igangsettes og synliggjøres planlegging/

utredningsarbeid i første 6-årsperiode, og legges vekt på forpliktende fremdrift. Dette må også

synliggjøres i kommende rullering av NTP. Det er viktig med en raskest mulig planavklaring for

mange berørte parter.

Bane NOR sitt innspill om at parsellen Brumunddal  — Moelv bør være den neste som bygges

nord for Ãkersvika på Dovrebanen, er ikke omtalt i handlingsprogrammet. Ifølge NTP skal denne

parsellen tas i bruk i 2030; i Bane NOR sitt forslag i 2031. Dette er den største flaskehalsen

mellom Hamar og Lillehammer, og den er svært viktig både for person- og godstransporten.

Ny tømmerterminal på Rudshøgda børi henhold til Bane NOR sitt innspill bygges rundt 2025,

men må planlegges sammen med videre utvikling av dobbeltsporparsellen Brumunddal-

Moelv. Jernbaneforumet mener derfor at planleggingen av parsellen Brumunddal- Moelv -

Lillehammer bør skje så fort som mulig i  første seksårsperiode, og tømmerterminal på

Rudshøgda må etableres når parsellen er planlagt. Parsellen må kunne tas i bruk i andre

seksårsperiode.

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ønsker dialog og samarbeid med Jernbanedirektoratet og

Bane Nor om videre planlegging av korridoren Hamar - Moelv - Lillehammer.

Med hilsen

Anne Elisabeth Thoresen

Leder

Anne Karin Torp Adolfsen

nestleder
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NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029 

JERNBANEDIREKTORATETS - JERNBANESEKTORENS HANDLINGSPROGRAM 

2018-2029 

FYLKESKOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE 

 

Forslag til 

VEDTAK 

1. Fylkestinget vil understreke at det viktigste samferdselstiltaket på Østlandet i 
handlingsprogramperioden, er å ferdigstille utbyggingen av InterCity (IC)-strekningene. 
Utbyggingen av IC på Dovrebanen er av nasjonal betydning, og en forutsetning for å 
kunne utvikle et mer markedstilpasset godstransporttilbud på bane, og for å kunne 
bidra til raskere, effektivt og mer konkurransedyktig persontogtilbud Oslo - Trondheim.  
 
Fylkestinget krever derfor at det utarbeides en tidsplan for planlegging og utbygging av 
IC til Lillehammer - i hht Stortingets vedtak om ferdigstillelse til Lillehammer innen 2034.   
 

2. Fylkestinget forventer at statsbudsjettene til jernbaneformål følger opp 
handlingsprogrammet for hele planperioden. 
 

3. Fylkestinget er fornøyd med at dobbeltsporparsellen Venjar – Eidsvoll – Langset 
forventes å bli tatt i bruk i 2023. 
 

4. Fylkestinget forventer at utbygging av den ferdigregulerte parsellen Kleverud – Sørli 
starter opp i 2019, for å fordele utbyggingskapasiteten bedre. 
 

5. Fylkestinget er ikke tilfreds med at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Åkersvika 
utsettes fra 2024 til 2026. Det er svært viktig at utbyggingen nå følges opp slik at 
utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt.  
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6. Fylkestinget krever at planleggingsmidler for tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt 
innenfor planperioden, må legges inn og synliggjøres i handlingsprogrammet. 
Planlegging og utredningsarbeid for Dovrebanen Brumunddal - Lillehammer må 
igangsettes og synliggjøres i første 6-årsperiode, for å sikre IC til Lillehammer i 2034. Det 
må legges inn forpliktende fremdriftsplan for parsellen Brumunddal - Lillehammer. 
 

7. Fylkestinget forventer at planlegging av parsellen Brumunddal - Moelv kommer igang i 
første seksårsperiode, og at tømmerterminal på Rudshøgda må etableres når parsellen 
er planlagt. Parsellen må kunne tas i bruk i andre seksårsperiode. 
 

8. Fylkestinget er svært positiv til de tiltak som nå er gjennomført og planlegges på 
Gjøvikbanen - bl.a. med innføring av signalsystemet ERTMS, som gir mulighet for 
fjernstyring Roa - Gjøvik og grunnlag for timesfrekvens fra 2022.  
 

9. Fylkestinget ser svært positivt på de foreslåtte infrastrukturtiltakene på Gjøvikbanen, 

og forutsetter at oppgradering av infrastrukturen følges opp med en ruteplan som 

sikrer regionene Gjøvik og Hadeland et godt togtilbud gjennom døgnet. Fylkestinget 

forutsetter videre at dette følges opp med økt offentlig kjøp av persontogtilbud. 

 

10. Fylkestinget oppfordrer Jernbanedirektoratet til å følge opp anbefalingene i 
mulighetsstudien fra 2015, og at det i NTP 2022-2033 må forankres iverksettelse av 
kommunedelplanprosess av ny trase for dobbeltspor Oslo S-Roa. 
 

11. Fylkestinget ber om at det som grunnlag for NTP 2022-2033 må utarbeides planer for 
totimersfrekvens for persontog Oslo - Trondheim og at dette må følges opp gjennom 
økt offentlig kjøp. 
 

12. Fylkestinget ber om at tiltakene i godspakken på Gjøvik- og Dovrebanen får en rask 
gjennomføring for bl.a. å oppfylle nasjonale og regionale klimamål, og som igjen kan 
bedre togoperatørenes konkurranseevne og som vil redusere veksten i veitrafikken. 
 

13. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet igangsette et prøveprosjekt på Raumabanen med 
testing av klimanøytrale drivstoff som alternativ til elektrifisering.  

 

 

Rasmus O Vigrestad  

Fylkesrådmann  

 Hjalmar Nørstebø Solbjør 

 Ass fylkesrådmann 

 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Innledning: 

Jernbanedirektoratet har sendt forslag til jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 
2018 – 2029 på høring - høringsfrist er satt til 22.06.18. Handlingsprogrammet er en 
konkretisering av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 – 2029 (Stortingsmelding nr. 33 (2016 – 
2017)), med vekt på første seksårsperiode. Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy 
for sektoren og danner grunnlaget for fordelingen av midler til ulike jernbaneformål i de årlige 
statsbudsjettene.  
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet etter innspill fra Bane NOR SF, Entur AS og Norske tog AS. 
Ved utformingen er det tatt utgangspunkt i å tilrettelegge for en fremtidsrettet, effektiv og 
forutsigbar jernbane, slik at flere reiser kollektivt og mer gods blir fraktet på bane. 
Jernbanesektoren skal bidra til å skape gode mobilitetsløsninger og en enklere reisehverdag, 
med sømløse overganger mellom tog og andre transportmidler. 
 
Fylkeskommunen har sendt handlingsprogrammet på høring til regionrådene med 
høringsfrist 10.05.18. I tillegg har jernbaneforaene avgitt uttalelse. Innen gitt frist har 
fylkeskommunen mottatt 5 høringssvar. Momenter fra høringsuttalelsene er tatt inn i 
vurderingene. Høringsuttalelsene i sin helhet er vedlagt. 
 
Frist for uttalelse til Jernbanedirektoratet er satt til 22.06.18, og det tas sikte på å stadfeste 
handlingsprogrammet i begynnelsen av juli.  Handlingsprogrammet blir stadfestet av 
Jernbanedirektoratet.  
 

 

Saksframstilling: 
Handlingsprogrammets innretning 

Handlingsprogrammet tar for seg hele NTP-perioden 2018 – 2029. Det legges vekt på hvilke 
tilbudsforbedringer som kan forventes tatt i bruk i løpet av perioden og hvilke tiltak som må 
gjennomføres for å oppnå disse. Programmet sier lite om tiltak som planlegges ferdigstilt etter 
2029 - f.eks. ferdigstilling av IC til Lillehammer, selv om dette må påbegynnes i 
planprogramperioden.  
 
Tabellen på de to siste sidene i handlingsprogrammet (se vedlegg), viser hvilke beløp som er 
foreslått å bruke årlig og samlet i hhv første og siste seksårsperiode. Dette gjelder tiltak som 
ferdigstilles både innenfor og etter planperioden.  
 
Jernbanesektoren gjennomgår store endringer for tiden, og handlingsprogrammet omhandler 
også «nye» temaer som konkurranseutsetting av persontransport, sømløs reiseplanlegging og 
billettering (takstsamarbeid), transportsystemet i byene, innføring av nytt signalsystem 
(ERTMS) og mer markedsorientert godstransport. 
 
Økonomiske rammer 

Den økonomiske rammen er på totalt kr 327,5 mrd. for hele perioden; kr 146,7 mrd. i første 
seksårsperiode og kr 180,8 mrd. i andre seksårsperiode. Det legges opp til en lineær 
opptrapping av budsjettet gjennom den første seksårsperioden, med vedtatt statsbudsjett for 
2018 som utgangspunkt.  
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Økonomiske rammer - NTP 2018-2029 (i 2018-kr)

8

Post Betegnelse

Vedtatt 

budsjett
Sum NTP

NTP årlig 

gjennomsnitt

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018-2023 2024-2029

01 Driftsutgifter 362           385           385           385           385           385           2  286        385                    

21

Spesielle driftsutgifter - planer og 

utredninger
203           205           205           205           205           205           1  226        205                    

71

Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og 

vedlikehold
8 225       8 570       8 914       9 258       9 602       9 946       54 515      10 666              

72/73

Kjøp av infrastrukturtjenester - 

planlegging og investeringer
11 030     12 528     14 025     15 522     17 019     18 516     88 640      18 894              

Sum kap. 1352 19 821 21 687 23 528 25 369 27 211 29 052 146 668    30 150        

Sum NTP årlig gjennomsnitt 24 445 24 445 24 445 24 445 24 445 24 445 30 147        

Avvik (lineær opptrapping og årlig 

gjennomsnitt) 4 624-       2 758-       917-           925           2 766       4 607       

I tillegg kommer årlige bevilgninger over statsbudsjettet (post 70) til kjøp av persontrafikk.

I budsjettet for 2018 ble det bevilget 3484,1 mill over post 70 

 
Dette viser at gjennomføringen av handlingsprogrammet forutsetter en relativt kraftig økning i 
statsbudsjettene til jernbaneformål i årene framover. 
 
Handlingsprogrammet og de enkelte banestrekningene 

Banestrekningene som berører Oppland direkte er Dovrebanen, Gjøvikbanen og Raumabanen. 
 
Fjerntogtilbudet på Dovrebanen og regiontogtilbudet på Raumabanen konkurranseutsettes 
som del av Trafikkpakke 2 for persontrafikk. Konkurransegrunnlaget ble gjort tilgjengelig i mars 
2018, og trafikkstart er planlagt i desember 2019. 
 
Trafikkpakke 2 omfatter togtilbud på følgende banestrekninger: 

• Nordlandsbanen: Fjerntog (dag og natt) Trondheim S–Bodø 
• Dovrebanen: Fjerntog (dag og natt) Trondheim S–Oslo S 
• Trønderbanen: Melhus–Trondheim S–Steinkjer 
• Saltenpendelen: Bodø–Rognan 
• Raumabanen: Åndalsnes–Dombås 

 Meråkerbanen 

 Rørosbanen 
 

Dovrebanen 

Dovrebanen omfatter både IC-strekningen til Hamar/Lillehammer og fjerntogstrekningen videre 
til Trondheim.  
 
På Dovrebanen videreføres IC-utbyggingen med byggestart på neste delstrekning fra Venjar til 
Langset i 2018, og i 2019 legges det opp til byggestart videre nordover. Målet er to tog i timen 
til Hamar i 2026 og mer enn 15 minutter raskere reisetid, slik at togreisen Lillehammer–Oslo 
kommer ned mot to timer.  
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For å øke ombordkapasiteten på IC-togene fra Lillehammer skal det bygges et nytt hensettings-
anlegg på Hove ved Lillehammer, som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger med doble 
togsett. 
 
Konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 2 omfatter opsjoner som tilbyderne skal prissette i sine 
tilbud. Dette inkluderer en ny avgang hver vei Oslo–Trondheim mandag til fredag for jevnere 
frekvens på Dovrebanen.  
Det er satt i gang en utredning av totimersintervall på fjerntogene Oslo–Trondheim. 
 

Gjøvikbanen 

På Gjøvikbanen innfases nye Flirt-tog i 2018, og det skal igangsettes tiltak som vil bidra til 
timesavganger Oslo-Gjøvik. Dette omfatter hensetting på Gjøvik og Jaren, plattform-
forlengelser på Movatn, Hakadal og Jaren stasjoner. 
 
Videre kommer nye plattformer, adkomster og forlengelse av kryssingsspor på Nittedal 
stasjon, nytt kryssingsspor på Reinsvoll og ERTMS med fjernstyring Roa–Gjøvik. 
 
Summen av dette vil gi grunnlag for timesintervall i grunnrute Oslo–Gjøvik i 2022.  
 

Raumabanen 

Raumabanen er en turistattraksjon, med eget turistkonsept for cruisepassasjerer i tillegg til 
ordinært kundetilbud. 
 
På Raumabanen som betjenes av lokomotiv av Type 93 diesel, vil innføring av nytt 
signal/sikringssystem ERTMS kreve ombygging med ombordutstyr for eksisterende 
togmateriell.  
 
I løpet av planperioden skal det i settes i gang en anskaffelsesprosess for nye kjøretøy for å 
erstatte dieseltog som i dag benyttes på Raumabanen. 
 

Det er ikke foreslått øvrige tiltak på Raumabanen i planperioden.  

Godspakka 

Det fraktes store godsmengder på banestrekningene i Oppland - bl.a. store mengder 
tømmer og flis. For å styrke godstrafikken og bidra til at mer kan overføres fra veg til bane, 
er det i NTP 2018-2029 lagt til grunn en godspakke på ca. 18 mrd. kr. for hele planperioden, 
hvorav ca. 5,7 mrd. kr. i første seksårsperiode.  
 
I korridor 6 - bl.a. Gjøvik-, Dovre- og Raumabanen - omfatter dette bygge/forlenge kryssings-
spor, terminaltiltak Dovrebanen og nytt logistikknutepunkt i Trondheim. På Dovrebanen 
omfatter dette Kvam kryssingsspor i Gudbrandsdalen som fikk oppstartbevilgning i stats-
budsjettet for inneværende år, og trolig også Dallerud kryssingsspor sør for Lillehammer. Det 
skal også bygges ny tømmerterminal på Rudshøgda, noe som også har stor betydning for 
tømmertransporten fra Oppland.  

 
Det skal innføres prising for bruken av jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturavgiftene vil blant 
annet redusere konkurranseevnen for de kombinerte godstransportene på bane i forhold til 
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vegtransport. Det bør primært sees på om denne bestemmelsen kan reverseres. Sekundært bør 
det innføres tilskuddsordninger for godsselskapene. 

 

Effekt og tiltak på banestrekningene 

De viktigste tiltakene i perioden som har betydning for person- og godstilbudet i Oppland, er 
listet opp her: 

Effekt Tiltak Forventes tatt i 

bruk 

Økt ombordkapasitet og bedre komfort 

og regularitet i tog mellom Oslo-Gjøvik 

Nye togsett 

 

Hensetting på Gjøvik og Jaren, 

plattformforlengelser på Movatn, 

Hakadal og Jaren stasjoner 

2018 

 

Første 

seksårsperiode 

Økt grunnrutefrekvens og stive ruter 

fra Hakadal og Jaren på dagtid. 

Nye plattformer, adkomster og 

forlengelse av kryssingsspor på 

Nittedal stasjon 

2021 

Fra totimers til timesintervall i 

grunnrute Oslo-Gjøvik 

Nytt kryssingsspor på Reinsvoll. 

ERTMS med fjernstyring Roa-Gjøvik 

2022 

Fra timesintervall til to tog i timen 

Oslo–Hamar i grunnrute. 

14 minutter kortere reisetid for 

regiontog Oslo–Hamar, og kortere 

reisetid for fjerntog til/fra Trondheim 

Intercity Dovrebanen: 

Sammenhengende dobbeltspor 

Venjar–Åkersvika  

2026 

(NTP 2024) 

Økt punktlighet og robusthet, samt noe 

reisetidsreduksjon mellom Oslo–Hamar 

Intercity Dovrebanen: 

Dobbeltsporparsell Venjar–Eidsvoll–

Langset 

2023 

Tilrettelegging for flere avganger og 

reduserte driftskostnader 

Lillehammer–Drammen   

Hove hensetting ved Lillehammer  

 

2020–2021 

Økt kapasitet for lengre godstog Oslo– 

Trondheim 

Forlengelse av Ler og Kvam 

kryssingsspor 

Ytterligere to kryssingsspor forlenges 

og ett nytt bygges. 

1. 6-årsperiode 

 

1. og 2. 6-års-

periode 

Økt kapasitet for tømmer fra Oppland Ny tømmerterminal på Rudshøgda I planperioden 

 
Høringsinnspill 

Fylkeskommunen har sendt Jernbanedirektoratets handlingsprogram på høring til 

regionrådene og bedt de koordinere dette med kommunene. I tillegg har jernbaneforaene 

avgitt uttalelse.  
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Det vises til vedleggene hvor hver enkelt høringssvar gir ufyllende informasjon. Momenter 

fra disse høringsuttalelsene er tatt inn i fylkesrådmanns vurderinger.  

 

Fylkesrådmanns merknader: 

Fylkeskommunen har sammen med Hedmark fylkeskommune gitt innspill til NTP 2018-2029, 

og har også gjennom Østlandssamarbeidet - gjennom Østlandspakka - gitt innspill til NTP. 

I dette arbeidet har satsing på jernbanen - med spesielt fokus på IC-utbyggingen - vært 

framhevet som det viktigste samferdselstiltaket på Østlandet i denne NTP-perioden.   

 

Jernbanedirektoratets handlingsprogram dekker et bredt spekter av overordnede tema på 

en god måte, og som er viktig for et helhetlig jernbanetilbud. Fylkesrådmann har i denne 

saken valgt å ha hovedfokus på infrastruktur, da dette er en forutsetning for et bedre 

togtilbud for både person og gods.  

 

Fylkesrådmann konstaterer og med skuffelse at det ikke er samsvar mellom ambisjonene i NTP 

og framdriften og måloppnåelsen i Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram. Når 

planene for ny infrastruktur - på f.eks. Dovrebanen - tidvis er både uklare og lite konkrete, gir 

dette grunnlag for bekymring i forhold til fortsatt nedprioritering av jernbaneutviklingen på 

IC til Hamar og Lillehammer, og som inngår i landets kanskje viktigste transportkorridor Oslo 

- Trondheim.  

 

Ubalanse mellom NTP, handlingsprogram og bevilgninger, kan se ut til å være den største 

utfordringen når det gjelder å holde den framdriften som NTP legger opp til. Handlings-

programmet skiller mellom første (2018-2023) og andre (2024-2029) seksårsperiode og har 

fokus på den første. Rammen for den siste seksårsperioden er større enn rammen for den 

første. Det er derfor bekymringsfullt at tiltak som er skjøvet inn i en mindre konkretisert 

framtid, som forutsetter en større ramme, kan bli ytterligere forskjøvet.  

 

Oppfølging av handlingsprogrammet forutsetter en vesentlig økning av statsbudsjettene til 

jernbaneformål i framtiden, sammenlignet med statsbudsjettet for 2018. Handlings-

programmet skaper forventninger som bør følges opp, og det forventes derfor at 

statsbudsjettene til jernbaneformål følger opp handlingsprogrammet for hele planperioden.  

 

Handlingsprogrammets form og innretning gjør at Innlandet kan bli stående i en varig kamp 

om økonomiske bevilgninger, og som i neste omgang kan bidra til at nasjonale målsettinger 

ikke kan oppnås. Erfaringen med stadig utsettelse av IC-utbyggingen viser at selv klare og 

forpliktende planer og NTP-vedtak kan omstøtes når kampen om midler blir tettere. Både 

Innlandsregionens og Statens egen mulighet til å få gjennomført klimavennlig løft for 

jernbanesektoren, styrkes ikke tilstrekkelig når planene er uten tidsangivelse, stedsangivelse 

og finansiering. Fylkesrådmann ser at det er en sammenheng mellom stortingets 

bevilgninger og det økonomiske handlingsrom for Jernbanedirektoratet som stiger fram av 

dette. Fylkesrådmann forventer likevel at en større tydelighet må være mulig. 
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Vedr Dovrebanen 

Fylkesrådmann er tilfreds med at dobbeltsporparsellen Venjar – Eidsvoll – Langset forventes å 
kunne bli tatt i bruk i 2023. Dette gir sammenhengende dobbeltspor Oslo – Kleverud, og vil 
bidra til bedre punktlighet, robusthet, og noe reisetidsreduksjon mellom Oslo–Hamar -
Lillehammer.  
 
Det er ikke tilfredsstillende at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Åkersvika utsettes fra 2024 til 
2026. Det er imidlertid viktig å presisere at det viktigste er at utbyggingen følges opp slik at 
utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt. Fylkesrådmann stiller seg 
imidlertid uforstående til at byggestart for dobbeltsporparsellen Kleverud – Sørli, som er ferdig 
regulert, ikke blir igangsatt i 2018. Utsettelsen av dobbeltspor til Åkersvika fra 2024 til 2026 er 
begrunnet med manglende kapasitet og penger dersom for mye skal ferdigstilles samtidig i 
2024. Dette burde være en god grunn til å starte opp parsellen Kleverud –Sørli så fort som 
mulig, slik at utbyggingskapasitet benyttes på denne strekningen mens andre strekninger 
planlegges. Fylkesrådmann stiller seg undrende til begrunnelsen i statsbudsjettet 2018 for å 
utsette oppstart – at denne parsellen må sees i sammenheng med planlegging av parsellen Sørli 
– Åkersvika. 
 
Fylkesrådmann er bekymret over at tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt innenfor planperioden, 
i liten grad omtales i handlingsprogrammet. Dersom strekningen Hamar – Lillehammer virkelig 
skal stå ferdig i 2034, må det igangsettes og synliggjøres planlegging / utredningsarbeid i første 
6-årsperiode, og legges vekt på forpliktende fremdrift. Dette må også synliggjøres i kommende 
rullering av NTP. Det er viktig med en raskest mulig planavklaring for mange berørte parter. 
 
Bane NOR sitt innspill om at parsellen Brumunddal – Moelv bør være den neste som bygges 
nord for Åkersvika på Dovrebanen, er ikke omtalt i handlingsprogrammet. Ifølge NTP skal denne 
parsellen tas i bruk i 2030; i Bane NOR sitt forslag i 2031. Dette er den største flaskehalsen 
mellom Hamar og Lillehammer, og den er svært viktig både for person- og godstransporten.  
 
Ny tømmerterminal på Rudshøgda bør i henhold til Bane NOR sitt innspill bygges rundt 2025, 
men må planlegges sammen med videre utvikling av dobbeltsporparsellen Brumunddal – 
Moelv. Fylkesrådmann mener derfor at planleggingen av parsellen Brumunddal - Moelv - 
Lillehammer bør skje så fort som mulig i første seksårsperiode, og tømmerterminal på 
Rudshøgda må etableres når parsellen er planlagt. Parsellen må kunne tas i bruk i andre 
seksårsperiode. 
 

Vedr Dovre- og Raumabanen 

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen fikk i 2015 utarbeidet en mulighetsstudie for å se på 

muligheten for økt frekvens og redusert reisetid - for både person- og godstog. Studien tok 

utgangspunkt i et ferdig utbygget dobbeltspor til Lillehammer, og tiltak mellom Lillehammer 

og Trondheim som vil bidra til at reisetiden Oslo - Trondheim kommer under 5 timer.  

 

I nevnte studie ble det vist hvilke infrastrukturtiltak som må på plass for å oppnå dette.  
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Jernbanedirektoratet har nå fått en bestilling fra Samferdselsdepartementet på å utrede 

totimersfrekvens Oslo-Trondheim. Mulighetsstudien er et viktig innspill i denne 

sammenheng.  

 

Fylkesrådmann mener det må legges konkrete planer for å starte utbygging av infrastruktur 

som kan bidra til totimersfrekvens og økt godstransport - bl.a. gjennom lange kryssingsspor 

og kurveutrettinger. Videre må dette følges opp med nødvendige stasjonstiltak - bl.a. 

oppgradering av Otta stasjon/skysstasjon. Planlegging av totimersfrekvens må følges opp 

med økte rammer for offentlig kjøp av persontogtilbud.  

 

Vedr Gjøvikbanen 

Vedr togtilbudet på Gjøvikbanen er det fremforhandlet nye direktekjøpsavtale med NSB 
Gjøvikbanen AS. 

 

Fylkesrådmann ser det som svært positivt at foreslåtte infrastrukturtiltak på Gjøvikbanen 

kan gi timesavganger Oslo - Gjøvik. Fram til dette må det utarbeides en ruteplan som sikrer 

regionene Gjøvik og Hadeland et godt togtilbud gjennom døgnet - med morgen- og 

kveldstilbud. Dette må følges opp med økt offentlig kjøp av persontogtilbud, noe som krever 

økte bevilgninger over statsbudsjettet.  

 

Fylkesrådmann forutsetter at økt offentlig kjøp skjer som følge av oppgradering av 

infrastrukturen. 

 

Jernbaneforum Gjøvikbanen - i samarbeid med Jernbaneverket - fikk i 2015 utarbeidet en 

mulighetsstudie for dobbeltspor Oslo - Roa/Jaren. Fylkesrådmann oppfordrer 

Jernbanedirektoratet til å følge opp anbefalingene i nevnte mulighetsstudie, og at det i NTP 

2022-2033 må forankres iverksettelse av kommunedelplanprosess av ny trase og dobbeltspor 

Oslo S-Roa. 

 

Vedr Raumabanen 

Det foregår en utvikling og testing på alternative / klimanøytrale drivstoff innen 

samferdselssektoren. Dette burde være aktuelt og interessant på ikke-elektrifiserte 

jernbanestrekninger. I forbindelse med Trafikkpakke 2 burde dette være interessant.  

 

Fylkesrådmann vil tilrå at fylkeskommunen - sammen med Trøndelag og Møre og Romsdal - 

kan være en aktiv part / pådriver for klimavennlige drivstoff, og kan være en samarbeidspart 

i en slik utvikling.  

 

Andre tiltak: 

Godspakka 

Dovrebanen er en svært viktig for gods Oslo - Trondheim. Tilsvarende er Gjøvikbanen svært 

viktig for strekningen Oslo - Bergen.  
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Fylkesrådmann mener det er svært viktig - for bl.a. å oppfylle nasjonal og regionale klimamål 

- at tiltakene i godspakken får en rask gjennomføring. Dette vil bidra til økt kapasitet og 

bedre regularitet for godstransport på bane, som igjen vil bedre togoperatørenes 

konkurranseevne og som vil redusere veksten i veitrafikken.  

 

Kjøp av persontransporttjenester 

Fjerntogtilbudet på Dovrebanen og regiontogtilbudet på Raumabanen konkurranseutsettes 

som del av Trafikkpakke 2 Nord. Jernbanedirektoratet legger opp til et nært samarbeid med 

fylker og kommuner, og vil inngå avtale med Oppland fylkeskommune om rute-, takst- og 

billettsamarbeid på strekningen Lillehammer - Dombås. Partene er enige om sammen å 

utvikle kollektivtilbudet slik at Oppland fylkeskommune sitt rutetilbud og tog danner et best 

mulig og sammenhengende transporttilbud. Buss utfyller toget slik at kollektivtilbudet 

samlet dekker det lokale og regionale behovet, og slik at kundene får et best mulig tilbud. 

Valgfri reise med tog og buss er et sentralt virkemiddel. 

 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner vil bli slått sammen 01.01.2020. Hedmark 

fylkeskommune og Jernbanedirektoratet er i dialog om en tilsvarende samarbeidsavtale 

knyttet til Rørosbanen. Partene er enige om at avtalen videreføres i den nye strukturen til 

fylkeskommunene, og vil om det er hensiktsmessig arbeide for å omredigere de to 

samarbeidsavtalene til én avtale med den nye fylkeskommunen som avtalepart. 

 

Otta stasjon / skysstasjon 

Otta skysstasjon ble åpnet i april 1990, og er nedslitt og tilfredsstiller ikke dagens krav - for hverken 

buss- eller togreisende, og heller ikke for transportørene. I regi av Bane Nor er det utarbeidet en 

reguleringsplan for Otta stasjon/skysstasjon, og denne ble vedtatt av Sel kommune i februar 2018. 

Både Statens vegvesen og fylkeskommunen har avsatt midler i sine budsjetter; hhv 11 mill. kr. i 2021 

og 10 mill. kr. i 2020. Bane Nor har i sine planer lagt dette inn i 2025-2027.  

 

Fylkesrådmann vil be Jernbanedirektoratet arbeide for en tidligere oppstart fra Bane Nors side slik at 

de ulike partenes bidrag kan samkjøres.   

 

Hensetting Hove 

Bane Nor skal bygge Hove hensetting ved Lillehammer i 2020-2021. Dette skal gi plass til 

minimum 16 togsett. 

  

Opplandstrafikk har behov for et framtidsrettet bussdepot med mulighet for 60 til 70 busser. 

Arealmessig vil 12-14 dekar være tilstrekkelig.  

 

Fylkesrådmann vil i denne sammenheng signalisere at det vil bli tatt kontakt med Jernbane-

direktoratet og Bane Nor for å se på muligheten for å planlegge og bygge et bussdepot 

samtidig med planlegging og utbygging ut hensetningsanlegget.  
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Sluttkommentar 

Fylkesrådmann mener det er gode intensjoner og mange gode tiltak i Jernbanedirektoratets 

fram-lagte handlingsprogram, som på sikt vil gi et bedre tilbud for både person- og 

godstransport. Det er imidlertid svært uheldig at framdriften er langt svakere enn det som er 

lagt til grunn i NTP 2018-2029. Fylkesrådmann forventer derfor at Jernbanedirektoratet til 

kommende NTP 2022-2033 vil vise hva som skal til for å nå målene som Storting og Regjering 

har satt for gjeldende NTP 2018-2029. 

 

 



 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Lavo Tunet, Dokka Camping 
Dato: 04.05.2018 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
Bjørn Iddberg, Anne Bjertnæs, Finn Olav Rollijordet, Guri Bråthen, Tor Gaute Lien, Kjetil Bakke, Leif 
Waarum, Hege Eriksen, Jon Odden, Erik Bjørnsveen, Mona T Tholin, Ola Tore Dokken, Tore Stensrud, 
Tove Haug. 
Øvrige møtedeltakere: Trond Carlson, Aslaug Dæhlen, Arne Skogsbakken, Magnus Mathisen, John 
Løvmoen, Bjørn Fauchald,  Bjørn Evensen, Brooke Schjellerud, Ingrid Gjerdevik, Jarle Snekkestad, 
Tore J Killi (ref) 
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Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
15/2018 Orienterings- og drøftingssaker regionrådet 

4.mai 
18/3761  

16/2018 Godkjenning av protokoll fra Regionrådet 
09.03.18 

18/3827  

17/2018 Høring av jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029 

18/3763  

18/2018 Regnskap for drift av regionrådet og bruk av 
prosjekt- og partnerskapsmidler 

18/3768  

19/2018 Utkast til strategisk plan for Gjøvikregionen 
2018-2022 

18/3767  
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15/2018: Orienterings- og drøftingssaker regionrådet 4.mai 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 15/2018 Vedtak: 

Regionrådet tar framlegg og drøftinger til orientering og legger dette til grunn i videre 
oppfølging  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16/2018: Godkjenning av protokoll fra Regionrådet 09.03.18 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 16/2018 Vedtak: 

Protokollen fra 09.03.18 godkjennes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17/2018: Høring av jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 17/2018 Vedtak: 

 
1. «Regionrådet 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 
fremover. 

2. Regionrådet 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. Regionrådet 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. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en 
mulighetsstudie for å avklare framtidige løsninger for godstransport på 
Gjøvikbanen, og at dette ses i sammenheng med et forprosjekt for å avklare 
fremtidige transportløsninger og traséer for veg og jernbane i og rundt Gjøvik 
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fram til Moelv/Dovrebanen før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres med 
Gjøvik kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATS-arbeid. 

5. Regionrådet 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. 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18/2018: Regnskap for drift av regionrådet og bruk av prosjekt- og partnerskapsmidler 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 18/2018 Vedtak: 

Regionrådet vedtar framlagt regnskap for drift av regionrådet og bruk av prosjekt- og 
partnerskapsmidler 2017 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19/2018: Utkast til strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 19/2018 Vedtak: 

 
1. Regionrådet ber om at synspunkter og innspill framkommet på møtet innarbeides i 
planen 
2. Planen sendes deretter til kommunene for innspill fram til neste regionrådsmøte 
15.juni før saken dertter sendes på høring med høringsfrist 10.septmber. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



   

 

 
 

 

 
 
 
Arkivsak-dok. 14/02407 
Arkivkode  
Saksbehandler Sigmund Hagen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
Regionrådet  04.05.2018 11/18 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Høring - Jernbanedirektoratets handlingsprogram  
 

 
Regionrådet  har behandlet saken i møte 04.05.2018 sak 11/18 
 
Regionrådet s behandling 04.05.2018: 
Regionrådet vedtok å legge til et punkt i høringssvaret. 
 
 
 
Regionrådet s vedtak 04.05.2018: 

 

1. Regionrådet for Hadeland 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 fremover. 

2. Regionrådet 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. Regionrådet 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. Regionrådet for Hadeland krever byggestart for Ringeriksbanen 2021. 

5. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en mulighetsstudie 

for å avklare framtidige løsninger for godstransport på Gjøvikbanen, og at dette ses i 

sammenheng med et forprosjekt for å avklare fremtidige transportløsninger og traséer for veg 

og jernbane i og rundt Gjøvik, før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres med Gjøvik 

kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATK-arbeid. 

6. Regionrådet 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.  

 
 
 



Fra: Flø Magne - Regionalenheten 
Sendt: 16. mai 2018 09:45 
Til: Postmottak, Sent.adm OFK 
Emne: VS: høringsuttale Handlingsprogram Jernbane 
Vedlegg: Protokoll REG 04.05.18 (003).docx 
 
Hei! 
 
Denne skal også journalføres. 
 
Mvh 
Magne 
 

Fra: Killi Tore-Jan - Gjøvik regionen  
Sendt: 7. mai 2018 15:18 
Til: Flø Magne - Regionalenheten <magne.flo@oppland.org> 
Emne: høringsuttale Handlingsprogram Jernbane 
 
Høringsuttale  vedtatt i regionrådet 4.5 
 
Mvh 
 
Tore j 
 
REG- 17/2018 Vedtak: 

 
1. «Regionrådet 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 fremover. 

2. Regionrådet 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. Regionrådet 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. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en 
mulighetsstudie for å avklare framtidige løsninger for godstransport på 
Gjøvikbanen, og at dette ses i sammenheng med et forprosjekt for å avklare 
fremtidige transportløsninger og traséer for veg og jernbane i og rundt Gjøvik 
fram til Moelv/Dovrebanen før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres med 
Gjøvik kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATS-arbeid. 

5. Regionrådet 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. 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Lavo Tunet, Dokka Camping 
Dato: 04.05.2018 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
Bjørn Iddberg, Anne Bjertnæs, Finn Olav Rollijordet, Guri Bråthen, Tor Gaute Lien, Kjetil Bakke, Leif 
Waarum, Hege Eriksen, Jon Odden, Erik Bjørnsveen, Mona T Tholin, Ola Tore Dokken, Tore Stensrud, 
Tove Haug. 
Øvrige møtedeltakere: Trond Carlson, Aslaug Dæhlen, Arne Skogsbakken, Magnus Mathisen, John 
Løvmoen, Bjørn Fauchald,  Bjørn Evensen, Brooke Schjellerud, Ingrid Gjerdevik, Jarle Snekkestad, 
Tore J Killi (ref) 
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Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
15/2018 Orienterings- og drøftingssaker regionrådet 

4.mai 
18/3761  

16/2018 Godkjenning av protokoll fra Regionrådet 
09.03.18 

18/3827  

17/2018 Høring av jernbanesektorens handlingsprogram 
2018-2029 

18/3763  

18/2018 Regnskap for drift av regionrådet og bruk av 
prosjekt- og partnerskapsmidler 

18/3768  

19/2018 Utkast til strategisk plan for Gjøvikregionen 
2018-2022 

18/3767  
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15/2018: Orienterings- og drøftingssaker regionrådet 4.mai 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 15/2018 Vedtak: 

Regionrådet tar framlegg og drøftinger til orientering og legger dette til grunn i videre 
oppfølging  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16/2018: Godkjenning av protokoll fra Regionrådet 09.03.18 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 16/2018 Vedtak: 

Protokollen fra 09.03.18 godkjennes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17/2018: Høring av jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 17/2018 Vedtak: 

 
1. «Regionrådet 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 
fremover. 

2. Regionrådet 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. Regionrådet 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. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en 
mulighetsstudie for å avklare framtidige løsninger for godstransport på 
Gjøvikbanen, og at dette ses i sammenheng med et forprosjekt for å avklare 
fremtidige transportløsninger og traséer for veg og jernbane i og rundt Gjøvik 
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fram til Moelv/Dovrebanen før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres med 
Gjøvik kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATS-arbeid. 

5. Regionrådet 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. 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
18/2018: Regnskap for drift av regionrådet og bruk av prosjekt- og partnerskapsmidler 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 18/2018 Vedtak: 

Regionrådet vedtar framlagt regnskap for drift av regionrådet og bruk av prosjekt- og 
partnerskapsmidler 2017 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19/2018: Utkast til strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 
 
Regionrådet 04.05.2018: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 19/2018 Vedtak: 

 
1. Regionrådet ber om at synspunkter og innspill framkommet på møtet innarbeides i 
planen 
2. Planen sendes deretter til kommunene for innspill fram til neste regionrådsmøte 
15.juni før saken dertter sendes på høring med høringsfrist 10.septmber. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SAKSPROTOKOLL 

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Jernbanedirektoratets - jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 

Fylkeskommunens høringsuttalelse 

 

Arkivsak-dok. 201802179 
Saksbehandler Magne Flø 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkestinget 12.06.2018 45/18 

 
 

 
Forslag til 

VEDTAK 

1. Fylkestinget vil understreke at det viktigste samferdselstiltaket på Østlandet i 
handlingsprogramperioden, er å ferdigstille utbyggingen av InterCity (IC)-strekningene. 
Utbyggingen av IC på Dovrebanen er av nasjonal betydning, og en forutsetning for å 
kunne utvikle et mer markedstilpasset godstransporttilbud på bane, og for å kunne 
bidra til raskere, effektivt og mer konkurransedyktig persontogtilbud Oslo - Trondheim.  
 
Fylkestinget krever derfor at det utarbeides en tidsplan for planlegging og utbygging av 
IC til Lillehammer - i h.h.t. Stortingets vedtak om ferdigstillelse til Lillehammer innen 
2034.   
 

2. Fylkestinget forventer at statsbudsjettene til jernbaneformål følger opp 
handlingsprogrammet for hele planperioden. 
 

3. Fylkestinget er fornøyd med at dobbeltsporparsellen Venjar – Eidsvoll – Langset 
forventes å bli tatt i bruk i 2023. 
 

4. Fylkestinget forventer at utbygging av den ferdigregulerte parsellen Kleverud – Sørli 
starter opp i 2019, for å fordele utbyggingskapasiteten bedre. 
 

5. Fylkestinget er ikke tilfreds med at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Åkersvika 
utsettes fra 2024 til 2026. Det er svært viktig at utbyggingen nå følges opp slik at 
utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt.  

 
6. Fylkestinget krever at planleggingsmidler for tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt 

innenfor planperioden, må legges inn og synliggjøres i handlingsprogrammet. 
Planlegging og utredningsarbeid for Dovrebanen Brumunddal - Lillehammer må 
igangsettes og synliggjøres i første 6-årsperiode, for å sikre IC til Lillehammer i 2034. Det 
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må legges inn forpliktende fremdriftsplan for parsellen Brumunddal - Lillehammer. 
 

7. Fylkestinget forventer at planlegging av parsellen Brumunddal - Moelv kommer i gang i 
første seksårsperiode, og at tømmerterminal på Rudshøgda må etableres når parsellen 
er planlagt. Parsellen må kunne tas i bruk i andre seksårsperiode. 
 

8. Fylkestinget er svært positiv til de tiltak som nå er gjennomført og planlegges på 
Gjøvikbanen - bl.a. med innføring av signalsystemet ERTMS, som gir mulighet for 
fjernstyring Roa - Gjøvik og grunnlag for timesfrekvens fra 2022.  
 

9. Fylkestinget ser svært positivt på de foreslåtte infrastrukturtiltakene på Gjøvikbanen, 

og forutsetter at oppgradering av infrastrukturen følges opp med en ruteplan som 

sikrer regionene Gjøvik og Hadeland et godt togtilbud gjennom døgnet. Fylkestinget 

forutsetter videre at dette følges opp med økt offentlig kjøp av persontogtilbud. 

 

10. Fylkestinget oppfordrer Jernbanedirektoratet til å følge opp anbefalingene i 
mulighetsstudien fra 2015, og at det i NTP 2022-2033 må forankres iverksettelse av 
kommunedelplanprosess av ny trase for dobbeltspor Oslo S-Roa. 
 

11. Fylkestinget ber om at det som grunnlag for NTP 2022-2033 må utarbeides planer for 
totimersfrekvens for persontog Oslo - Trondheim og at dette må følges opp gjennom 
økt offentlig kjøp. 
 

12. Fylkestinget ber om at tiltakene i godspakken på Gjøvik- og Dovrebanen får en rask 
gjennomføring for bl.a. å oppfylle nasjonale og regionale klimamål, og som igjen kan 
bedre togoperatørenes konkurranseevne og som vil redusere veksten i veitrafikken. 
 

13. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet igangsette et prøveprosjekt på Raumabanen med 
testing av klimanøytrale drivstoff som alternativ til elektrifisering.  

 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 12.06.2018 sak 45/18 
 
Protokoll 
Kjersti Bjørnstad (Sp) fremmet forslag på vegne av Ap, Sp, SV og KrF:  
Endring punkt 7: 
Fylkestinget forventer at planlegging av parsellen Brumunddal - Moelv kommer i gang i 2019, slik at 
utbygging av parsellen vil ha oppstart i begynnelsen av andre 6-årsperiode.  
 
Dobbeltsporet Brumundal - Moelv må sees i sammenheng med tømmerterminalen på Rudshøgda. I 
forbindelse med planleggingen av ny tømmerterminal på Rudshøgda må det gjennomføres en 
utredning som vurderer behov og omfang av denne terminalen. Dette med bakgrunn i at Sørli-
terminalen i Stange fortsatt skal bestå, og at det nå er planer om reetablering av tømmerterminal på 
Trevatn i Vestre Toten. 
 
Nytt punkt 13: 
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Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet sette i gang et forprosjekt for å avklare fremtidige traseer for 
jernbane i og rundt Gjøvik fram til Moelv/Dovrebanen. 
 
Tidligere punkt 13 blir punkt 14. 
 
Nytt punkt 15: 
Endring for prising for bruken av jernbaneinfrastruktur må reverseres da dette vil få uheldige 
konsekvenser for målet om å få mer gods over fra veg til bane. Sekundært bør det innføres 
tilskuddsordninger for godsselskapene.  
 
Anlaug Seljevold (MdG) fremmet slikt forslag: 
Nytt punkt: Infrastrukturavgiften tas ut av planen.  
 
Svein Håvar Korshavn (H) fremmet forslag på vegne av H, FrP, MdG og V: 
Punkt 1:  
Første setning strykes. 
 
Ny setning etter siste setning: 
Fylkestinget mener det er viktig at parsellene bygges i henhold til de ambisjoner som er nedfelt i 
Nasjonal Transportplan (punkt 3.4.3 Ambisjoner for Jernbanen).  
  
Tillegg punkt 8:  
Fylkestinget ber om at innføring av timesfrekvens på hele strekningen mellom Gjøvik og Oslo fra 2022 
prioriteres og at Stortinget følger opp med de nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og 
fremover. 
 
Nytt punkt 9:  
Fylkestinget ber om at det på Gjøvikbanen innføres et tidligere morgentog fra Oslo til Gjøvik. 
 
Votering 
Punkt 1 foreslått av Korshavn (H): Falt med 13 stemmer.  
Punkt 1 i innstillingen med tillegg av siste setning foreslått av Korshavn (H): Enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 – 6 i innstillingen: Enstemmig vedtatt.  
Endring punkt 7 foreslått av Bjørnstad (Sp): Enstemmig vedtatt.   
Punkt 8 i innstillingen med tillegg foreslått av Korshavn (H): Enstemmig vedtatt.  
Nytt punkt 9 foreslått av Korshavn (H): Falt med 12 stemmer.  
Punkt 9 – 12 i innstillingen: Enstemmig vedtatt.  
Nytt punkt 13 foreslått av Bjørnstad (Sp): Vedtatt mot 4 stemmer.  
Punkt 13 i innstillingen: Enstemmig vedtatt, og blir nytt punkt 14.  
Nytt punkt 15 foreslått av Bjørnstad (Sp): Vedtatt mot 8 stemmer.  
Forslag fremmet av Seljevold (MdG) – tillegg til punkt 15: Falt med 2 stemmer..  

Vedtak  

Fylkestinget fattet slikt vedtak: 
 

1. Fylkestinget vil understreke at det viktigste samferdselstiltaket på Østlandet i 
handlingsprogramperioden, er å ferdigstille utbyggingen av InterCity (IC)-strekningene. 
Utbyggingen av IC på Dovrebanen er av nasjonal betydning, og en forutsetning for å 
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kunne utvikle et mer markedstilpasset godstransporttilbud på bane, og for å kunne 
bidra til raskere, effektivt og mer konkurransedyktig persontogtilbud Oslo - Trondheim.  
 
Fylkestinget krever derfor at det utarbeides en tidsplan for planlegging og utbygging av 
IC til Lillehammer - i h.h.t. Stortingets vedtak om ferdigstillelse til Lillehammer innen 
2034.  
 
Fylkestinget mener det er viktig at parsellene bygges i henhold til de ambisjoner som er 
nedfelt i Nasjonal Transportplan (punkt 3.4.3 Ambisjoner for Jernbanen).  
 

2. Fylkestinget forventer at statsbudsjettene til jernbaneformål følger opp 
handlingsprogrammet for hele planperioden. 
 

3. Fylkestinget er fornøyd med at dobbeltsporparsellen Venjar – Eidsvoll – Langset 
forventes å bli tatt i bruk i 2023. 
 

4. Fylkestinget forventer at utbygging av den ferdigregulerte parsellen Kleverud – Sørli 
starter opp i 2019, for å fordele utbyggingskapasiteten bedre. 
 

5. Fylkestinget er ikke tilfreds med at ferdigstilling av dobbeltspor fram til Åkersvika 
utsettes fra 2024 til 2026. Det er svært viktig at utbyggingen nå følges opp slik at 
utbygging av dobbeltspor blir realisert og ikke ytterligere utsatt.  

 
6. Fylkestinget krever at planleggingsmidler for tiltak som ikke er planlagt ferdigstilt 

innenfor planperioden, må legges inn og synliggjøres i handlingsprogrammet. 
Planlegging og utredningsarbeid for Dovrebanen Brumunddal - Lillehammer må 
igangsettes og synliggjøres i første 6-årsperiode, for å sikre IC til Lillehammer i 2034. Det 
må legges inn forpliktende fremdriftsplan for parsellen Brumunddal - Lillehammer. 
 

7. Fylkestinget forventer at planlegging av parsellen Brumunddal - Moelv kommer i gang i 2019, 
slik at utbygging av parsellen vil ha oppstart i begynnelsen av andre 6-årsperiode.  
 
Dobbeltsporet Brumundal - Moelv må sees i sammenheng med tømmerterminalen på 
Rudshøgda. I forbindelse med planleggingen av ny tømmerterminal på Rudshøgda må det 
gjennomføres en utredning som vurderer behov og omfang av denne terminalen. Dette med 
bakgrunn i at Sørli-terminalen i Stange fortsatt skal bestå, og at det nå er planer om 
reetablering av tømmerterminal på Trevatn i Vestre Toten. 

 

8. Fylkestinget er svært positiv til de tiltak som nå er gjennomført og planlegges på 
Gjøvikbanen - bl.a. med innføring av signalsystemet ERTMS, som gir mulighet for fjernstyring 
Roa - Gjøvik og grunnlag for timesfrekvens fra 2022.  
 

Fylkestinget ber om at innføring av timesfrekvens på hele strekningen mellom Gjøvik og Oslo 
fra 2022 prioriteres og at Stortinget følger opp med de nødvendige bevilgninger i 
statsbudsjettet for 2019 og fremover. 
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9. Fylkestinget ser svært positivt på de foreslåtte infrastrukturtiltakene på Gjøvikbanen, og 

forutsetter at oppgradering av infrastrukturen følges opp med en ruteplan som sikrer 

regionene Gjøvik og Hadeland et godt togtilbud gjennom døgnet. Fylkestinget 

forutsetter videre at dette følges opp med økt offentlig kjøp av persontogtilbud. 

 

10. Fylkestinget oppfordrer Jernbanedirektoratet til å følge opp anbefalingene i 
mulighetsstudien fra 2015, og at det i NTP 2022-2033 må forankres iverksettelse av 
kommunedelplanprosess av ny trase for dobbeltspor Oslo S-Roa. 
 

11. Fylkestinget ber om at det som grunnlag for NTP 2022-2033 må utarbeides planer for 
totimersfrekvens for persontog Oslo - Trondheim og at dette må følges opp gjennom 
økt offentlig kjøp. 
 

12. Fylkestinget ber om at tiltakene i godspakken på Gjøvik- og Dovrebanen får en rask 
gjennomføring for bl.a. å oppfylle nasjonale og regionale klimamål, og som igjen kan 
bedre togoperatørenes konkurranseevne og som vil redusere veksten i veitrafikken. 
 

13. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet sette i gang et forprosjekt for å avklare fremtidige 

traseer for jernbane i og rundt Gjøvik fram til Moelv/Dovrebanen. 

 

14. Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet igangsette et prøveprosjekt på Raumabanen med 
testing av klimanøytrale drivstoff som alternativ til elektrifisering.  
 

15. Endring for prising for bruken av jernbaneinfrastruktur må reverseres da dette vil få uheldige 

konsekvenser for målet om å få mer gods over fra veg til bane. Sekundært bør det innføres 

tilskuddsordninger for godsselskapene.  
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