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Byrådet fattet slikt vedtak:

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til jembanesektorens handlingsprogram  2018-
2029:

Oslo kommune har som mål å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent. Dette er mer

ambisiøst enn det statlige målet om nullvekst i personbiltrafikken og krever en god

infrastruktur for miljøvennlige transportformer som jembanen. I tillegg til at befolkningen

øker, slik det også er påpekt i handlingsprogrammet, innebærer det at jembane må være

transportaltemativet både for en stor del av den nye befolkningen og for en del av dem som
reiser med bil i dag.

Oslo kommune støtter hovedmålene i handlingsprogrammet om bedre fremkommelighet for

personer og gods, reduksjon av transportulykker og å redusere klimagassutslippene. Styrking

av jernbanen er sentral for at persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektiv,

sykkel og gange (nullvekstmålet). Vi mener derfor at nullvekstmålet også bør nevnes under

felles mål for jembanen.

Som landets hovedstad og motor i utviklingen av regionen, vil Oslo i årene som kommer

fortsatt være i sterk vekst. Kommunen har samtidig svært ambisiøse mål i miljø- og

klimapolitikken. Samordnet areal- og transportplanlegging er sentralt for å nå målene, og

Regional plan for areal- og transport og Oslos kommuneplan prioriterer fortetting rundt

kollektivknutepunkter. Vi mener derfor det er svært viktig at fremdrift holdes på planlegging
og gjennomføring av de viktigste prosjektene, slik det fremgår av anbefalingene i KVU Oslo-

Navet.

Nyjernbaneforbindelse  Oslo S - Lysaker

Handlingsprogrammet angir planarbeid frem til  2024, og byggestart mot slutten av

planperioden. Vi mener det er avgjørende å legge inn optimal fremdrift i videre planlegging

og gjennomføring av dette prosjektet for å øke kapasiteten gjennom Oslo og sikre



koordinering med sentrumstunnelen for T-banen. Vi viser til KVU Oslo-Navet, der det

anbefales at forbindelsen er ferdig til 2033 for å få full nytte av den økte kapasiteten som
kommer med InterCity-utbyggingen. Vi anbefaler at handlingsprogrammet setter årstall for
ferdigstilling av forbindelsen i tråd med dette hensynet. Oslo kommune forutsetter at ny
jembanetunnel bygges samtidig med oppgraderingen av dagens t-banetunnel slik at stengetid

for Nationaltheatret t-banestasjon minimaliseres.

For å unngå langvarig båndlegging av store arealer for byutvikling, er det avgjørende at det
raskt avklares at jembaneforbindelsen skal legges i tunnel forbi Skøyen.

Satsing pa eksisterende stasjoner og knutepunkter

Oslo kommune støtter handlingsprogrammets satsing på gode og tilrettelagte stasjoner og

knutepunkt gjennom tilgjengelighetstiltak, velfungerende stasjoner med økt kapasitet, bedre
sikkerhet og bedre publikumsrettede fasiliteter. Vi savner en tydeliggjøring av at stasjonene

også er viktige i lokal bysammenheng, og at de må utvikles med kvaliteter som gir god

integrasjon i bymiljøet med åpenhet og tilgjengelighet både funksjonelt og med arkitektonisk
kvalitet for gående og syklende. Det må komme frem av programmet at sikker og sømløs

sykkelparkering er en del av reisekjeden og være del av satsingen på stasjoner og knutepunkt.

Det bør også fremgå at det skal etableres en standard for innelåst sykkelparkering, eller

<<sykkelhotell>>, ved større stasjoner, for eksempel etter modell fra sykkelgarasjen ved

sentralstasjonen i Utrecht, Nederland.

Oslo kommune legger stor vekt på stasjonsnær fortetting og transformasjon. For jembanens

mindre stasjoner gjelder dette særlig Rosenholm, Holmlia, Hauketo, Bryn og Grorud stasjon.
Byutvikling rundt stasjonene er avhengig av godt samarbeid mellom Oslo kommune og

jembanesektoren om planlegging og gjennomføring for å skape gode sammenhenger mellom

stasjonene og områdene rundt. Vi ber om at jernbanen setter av kapasitet og midler til sin

stasjonsplanlegging med arealavklaringer så tidlig som mulig i planperioden. Vi mener det

ikke bør avsettes areal til innfartsparkering på stasjonene i Oslo, men til sykkelparkering.

Oslo S er landets største og viktigste kollektivknutepunkt og en portal til Oslo nasjonalt og

intemasjonalt. I årene fremover skal antall reisende øke betraktelig, særlig som følge av
lnterCity-utbyggingen. Byen utvikler seg raskt rundt alle sider av Oslo S. For å sikre at Oslo S
utvikles til et attraktivt og godt fungerende kollektivknutepunkt i bystrukturen, og med sikker

og effektiv håndtering av økende antall reisende, mener Oslo kommune det er svært viktig at

jembanesektoren setter av ressurser til å utvikle Oslo S", inkludert ny busstenninal. Den
økonomiske planrammen til dette bør derfor økes. Tilgjengeligheten til Oslo S med sykkel,

både innelåst og utendørs, herunder sykkelparkering, må styrkes og utvides betraktelig.

For Grorud stasjon beskriver programmet behov for et nytt ventespor for å øke kapasitet inn

til Alnabru godsterminal fra nord og muli ggjøre flere persontog på Hovedbanen slik ny

rutemodell legger opp til. Oslo kommune mener at nytt ventespor må etableres med minst

mulig inngrep og innenfor dagens areal avsatt til jembane.

Ny Breivoll .stasjon

Kommuneplan for Oslo, KVU-Oslonavet og merknad fra stortingsflertallet i behandlingen av
NTP 2018-2029, peker alle på behovet for en ny jernbanestasjon på Breivoll. Oslo kommune

mener stasjonen må bygges i perioden for å bidra til en bærekraftig byutvikling i nedre del av

Groruddalen. Breivoll er et sentralt beliggende område og knutepunkt med stort

arealpotensial, og vil med jembanestasjon effektivt koples til resten av byen. Med stasjon på



Breivoll, vil Alna stasjon kunne legges ned og samlet gi en mer hensiktsmessig

stasjonsstruktur. Oslo kommune foreslår at realisering av Breivoll stasjon kan være gjenstand

for forhandlinger om byvekstavtale. Tiltaket vil kreve tett samarbeid mellom
forvaltningsnivåene for å sikre god kopling mellom jembanetiltaket og arealbruken rundt,

som støtter opp under knutepunktbasert utvikling.

Brynsbakken

Oslo kommune er positiv til tiltaket for retningsdrift i Brynsbakken, men forutsetter at det

gjennomføres skånsomt og med respekt for byens behov. Av hensyn til berørt bomiljø må

arealbeslag begrunnes og ikke være større enn strengt tatt nødvendig.

interCity-satsingen og lokalrrq/ikk  rundt Oslo

Et oppgradert og modernisert jembanenett rundt Oslo er stammen i det regionale
transportsystemet. Oslo kommune støtter rekkefølgen i handlingsprogrammet, der indre del av

InterCity-satsingen prioriteres først. Lokaltrafrkken rundt Oslo bør ha høyest prioritet,

ettersom et godt lokaltogtilbud i større grad konkurrerer med bilpendling og dermed er

avgjørende for å nå både nullvekstmålet og mål om redusert biltrafikk. Derfor er det positivt i
så måte at det satses på 10-minuttersrute på lokaltogene i Rutemodell 2027. Kapasitetsøkning

i det nære Osloområdet bør prioriteres. Dette er viktig for at toget skal ha den nødvendige

kapasiteten til å være hovedlinje i regionen. Derfor bør kapasitetsøkende tiltak som

toginnkjøp med nødvendig infrastruktur og plattformforlengelser prioriteres. Oslo kommune

er for øvrig, i likhet med resten av fylkene på Østlandet, opptatt av at fullføring av hele

Intercity-prosjektet kan skje mest mulig i samsvar med den tidsramrnen som Stortinget la til

grunn ved behandling av NTP. Oslo kommune vil fremheve de miljømessige gevinstene av at

jernbanen videreutvikles slik at toget kan bli en reell konkurrent til fly, blant annet på

strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Utbygging av Ringeriksbanen  -  som er en av de fire Intercity-strekningene  — vil eksempelvis

ha en særlig positiv effekt fordi den både bil forkorte reisetiden mellom Oslo og Bergen, og

fordi den vil åpne for tettstedsutvikling nær Oslo med kort reisetid til hovedstaden. Oslo

kommune mener at det er svært uheldig at prosjektet nå er utsatt til 2022, da det betyr at

prosjektet er skjøvet ut av første fireårsperiode i NTP. Oslo kommune ber om at det gjøres
nye vurderinger slik at Ringeriksbanen gjennom handlingsprogrammet sikres byggestart i

2021, i henhold til gjeldende NTP.

Godstransport på jernbane

Når infrastrukturavgift innføres, vil dette svekke konkurranseevnen til jernbanetransport av

gods, til fordel for veitransport. Fra et miljøperspektiv er dette ikke en ønsket utvikling. Oslo

kommune mener derfor at det bør ses på tiltak som kan motvirke en slik utvikling.

Oslo kommune mener at det er positivt at det gjennomføres effektiviseringstiltak for

godstransporten, men det er i den sammenhengen viktig både på kort og lang sikt at

utviklingen holdes innenfor de områder som i dag er avsatt til tenninalvirksomhet.
Uttrekkspor fra Alnabanen inn i Hovinbyen bør unngås, da dette vil gi store arealbeslag og

medføre store barrierer for byutviklingen og forbindelse på tvers i Hovinbyen.

En ny godsforbindelse fra Østfoldbanen til Alnabru bør vurderes videre. Et slikt spor vil være
viktig for å redusere støy ved stasjonene, og slik legge til rette for fortetting i  viktige

knutepunkter. Det bør også tilrettelegges for mer transport av gods mellom Oslo havn og

Alnabru godsterminal.



Hensettingskapasitet for tag

Oslo mener kommune mener at hensettings- og verkstedskapasitet for tog må bygges der den

ikke går på bekostning av sentrale områder for byutvikling i Oslo. Dette gjelder blant annet

for Filipstad, der forslag til områdereguleringsplan forutsetter at dette tjemes for å kunne

videreutvikle byen i dette området.

F ossilfii anleggsdrzft

Oslo kommune har i ny anskaffelsesstrategi fra oktober 2017 bestemt at kommunen skal

gjennomføre innovasjonsvennlige anskaffelsesprosesser. Videre er det bestemt at «Kjøretøy

og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo
kommune, som en hovedregel skal ha nullutslippsteknologi. I anskaffelser der det åpnes for

bruk av annen teknologi, skal dette begrunnes spesifikt i kontraktstrategien. For kjøretøy og

maskiner der nullutslipp ikke er et altemativ. skal biodrivstoff (fortrinnsvis biogass)

benyttes» Nye bygg- og anleggsprosjekter på oppdrag fra Oslo kommune gjennomføres

fossilfritt, altså uten bruk av fossilt drivstoff. Erfaringene så langt er positive. Oslo kommune

mener derfor at det bør stilles krav om utslippsfri utbygging av jembanen i Norge.

Utslippsfríjernbanetransport

Oslo kommune mener at jembanen må legge opp til å benytte utslippsfritt drivstoff så langt

det lar seg gjøre. I Osloområdet, der banen er elektrisk, bør jembanesektoren legge opp til at

aktiviteter i tilknytning til virksomheten også er utslippsfrie og leveres med utslippsfrie

kjøretøy. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der det kjøres buss for tog og ved leveranser av

varer og tjenester til jembanesektoren.

Forbindelser mot utlandet

Oslo kommune ber staten ta initiativ overfor svenske myndigheter til et tettere og mer

formalisert samarbeid om planlegging på begge sider av grensen til Sverige, slik at tog kan bli

et konkurransedyktig altemativ både til bil og fly mot Göteborg-København og Stockholm

både for gods og passasjertrafikk.

Billettsamarbeid

I  forbindelse med regionreformen er det viktig at man ser på muligheten til å utvide

billettsamarbeidet. Oslo kommune mener at det må tas sikre på å utarbeide en felles pris- og

sonestruktur som er tilpasset et større geografisk område, og som kan inkludere tog i

billettstrukturen for Oslo og Viken fylkeskommune, med felles mobile billetteringsløsninger

og forretningsregler for tog og lokal kollektivtrafikk.

Kjøp av  togtjenester

Gjennom regionreformen åpnes det for at kjøp av togtjenester kan gjøres regionalt. Dette bør
kunne gi en bedre koordinering mellom ulike transportformer. Oslo kommune mener at lokalt

kjøp at togtjenester bør prioriteres.

Jilafitmgm
Byrådets kontor, den 21.06.2018


