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Høringssvar til handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018-2029 

Bakgrunn 
Østlandssamarbeidet viser til at Jernbanedirektoratet den 10. april 2018 sendte ut handlingsprogrammet 
for jernbanesektoren for perioden 2018-2029 på høring. Handlingsprogrammet frem til 2029 følger opp 
Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029 med en økonomisk ramme til sektoren på 
totalt 327,5 mrd. kroner. 
 
Østlandssamarbeidet 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 tidvis er både uklare og lite konkrete, gir dette grunnlag for bekymring i forhold til fortsatt 
nedprioritering av jernbaneutviklingen. 
 
Østlandssamarbeidet vil understreke at det viktigste samferdselstiltaket på Østlandet i 
handlingsprogramperioden, er å ferdigstille utbyggingen av InterCity (IC)-strekningene. Utbyggingen av 
IC 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. 

 
Østlandssamarbeidet krever derfor at det utarbeides en tidsplan for planlegging og utbygging av IC i hht 
Stortingets vedtak i NTP 2018-2029.  
 
Høringssvaret fra Østlandssamarbeidet kommenterer ikke de enkelte forslagene i handlingsprogrammet 
i og med at fylkeskommunene på Østlandet har sendt inn egne og fyldige høringssvar, der man 
kommenterer forslagene som berører egne fylkeskommuner. I høringssvaret fra Østlandssamarbeidet 
fokuseres det derfor først og fremst på overordnede problemstillinger der et landsdelsperspektiv er lagt 
til grunn.  
 
Østlandssamarbeidet anmoder om at Jernbanedirektoratet tar hensyn til følgende innspill når endelig 
handlingsprogram skal fastsettes: 

 
1. Østlandssamarbeidet slutter seg til de overordnede målformuleringene som er 

nedfelt i Nasjonal Transportplan (2018-2029) om at transportsystemet i Norge 
skal være sikkert, fremme verdiskapning og bidra til omstilling til 
lavutslippssamfunnet. 
 

2. Jernbanereformen og omorganiseringen av sektoren skal bidra til et godt, sikkert 
og effektivt togtilbud med en sterkere kundeorientering. Utførende oppgaver er 
skilt ut i heleide statlige selskap og/eller utføres av aktører i privat sektor på 
oppdrag fra staten. Østlandssamarbeidet ser positivt på at man har etablert en 
styringsstruktur der intensjonen er bedre rolleavklaring og tydeligere ansvar. 
Erfaringene så langt kan tyde på at den nye organiseringen ennå ikke har hatt 
den ønskede effekt. I større utbyggingsprosjekter som f.eks InterCity ber vi 
Jernbanedirektoratet vurdere nærmere om dagens organisering er 
hensiktsmessig i forhold til planlegging og utbygging. 
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3. I Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram legges det til grunn en 
lineær opptrapping av de årlige budsjettene i jernbanesektoren slik at de 
økonomiske rammene i NTP 2018-2029 kan oppfylles. Med lavere budsjetter i 
første del av planperioden (2018-2023) er Fylkeskommunene på Østlandet 
bekymret for fremdriften for strategisk viktige jernbaneprosjekter på Østlandet. 
Østlandssamarbeidet ber derfor om at man forserer planlegging og utbygging og 
at man styrker de årlige budsjettene i første del av planperioden. 
 

4. Stortinget vedtok gjeldene NTP (2018-2029) i juni 2017. Østlandssamarbeidet 
legger til grunn at Jernbanedirektoratet fastsetter et handlingsprogram, som 
legger til rette for et utbyggingstempo på InterCity i tråd med Stortingets vedtak 
og med endelig ferdigstillelse av InterCity i 2032/2034. Kontinuitet i planlegging 
og utbygging på de ulike IC-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt. I 
tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig, vil sammenhengende planlegging 
og bygging være avgjørende for å kunne ferdigstille hele InterCity-utbyggingen 
med dobbeltspor innenfor de fastsatte frister. Det er viktig med rask 
planavklaring slik at byer og kommuner langs IC-traseene unngår å måtte 
båndlegge store arealer i mange år fremover. For byene handler dette om for 
byutvikling og næringsutvikling.  

 
5. Å overføre gods fra veg til jernbane og sjø er en målsetning i planperioden. For å 

lykkes med dette er det avgjørende at jernbanens konkurranseevne styrkes.  Det 
er derfor nødvendig at det fortsatt jobbes med rammevilkårene for 
godstransporten. Innføring av lovpålagte infrastrukturavgifter er uheldig og vil 
redusere jernbanens konkurransekraft. 
 

6. Skognæringa på Østlandet har et stort verdiskapingspotensial. Dette krever 
imidlertid at den samlede transportinfrastrukturen i næringa forbedres. En 
helhetlig vurdering av transportkorridorene og terminalstrukturen i skognæringa 
bør derfor gjøres i forbindelse med ny NTP 2022-2032.  

 
7. Østlandssamarbeidet understreker at jernbanen i fremtiden skal være ryggraden 

i det nordiske transportsystemet. Grensekryssende infrastruktur er i denne 
sammenheng avgjørende og det nordiske triangel med forbindelsene mellom 
Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm er i denne sammenheng spesielt viktige. 
Østlandssamarbeidet vil derfor nok en gang understreke behovet for en samlet 
og helhetlig planprosess for begge korridorene med aktiv deltagelse både fra 
Trafikverket i Sverige og Jernbanedirektoratet i Norge. 
 

8. Østlandssamarbeidet har i mange år vært opptatt av bedre billettsystemer og en 
bedre samordning av kundekategorier i kollektivtrafikken på tvers av 
fylkeskommunene. Det er derfor positivt at man i handlingsprogrammet har 
fokus på å få på plass helhetlige og kundevennlige billett- og takstsystem 
innenfor kollektivtrafikken. Helhetlige billetteringsløsninger og bruk av moderne 
informasjonsteknologi er kundevennlig og kan bidra til sterkere vekst i 
kollektivtrafikken på Østlandet. Østlandssamarbeidet vil understreke viktigheten 
av at fylkeskommunene involveres aktivt i arbeidet med reiseplanlegging, takster 
og billetter. 
 

9. Østlandssamarbeidet ber Jernbanedirektoratet sikre at tilgjengelig sporkapasitet 
vest for Oslo S utnyttes optimalt. Operatører på strekningen må tilby sine seter til 
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alle reisende, også de som skal til andre steder enn Oslo Lufthavn. Også på de 
øvrige togstrekningene inn mot Oslo må man sikre optimal kapasitetsutnyttelse. 

 
Østlandssamarbeidet vil avslutningsvis anmode om at Jernbanedirektoratet og Bane NOR 
nå tar initiativ til at det reetableres en samhandlingsarena med Østlandssamarbeidet slik 
at fylkeskommunene og kommunene på Østlandet kobles tettere på det løpende 
arbeidet med planlegging og utbygging av InterCity-prosjektet. Et forsterket samarbeid 
med fylkeskommunene kan bidra til bedre løsninger og raskere fremdrift av InterCity-
utbyggingen. 

 

 

 
På vegne av fylkeskommunene på Østlandet, 

 

       
…………………………………………. ……………………………………………… 

Roger Ryberg Tron Bamrud 
Fylkesordfører i Buskerud og leder av 
Østlandssamarbeidets kontaktutvalg 

Fylkesrådmann i Akershus fylkeskommune 
og leder av Østlandssamarbeidets 

rådmannsutvalg 
 

 

 

 

 


