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OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR PÅ JERNBANESEKTORENS 
HANDLINGSPROGRAM 2018-2029 
 
Det vises til høringsutkast for Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029 som ble 
sendt på høring den 10.04.2018, med høringsfrist 22. juni 2018. Samarbeidsalliansen 
Osloregionen ønsker med dette å avgi høringssvar til forslaget til handlingsprogram. I 
høringssvaret er det først og fremst et overordnet perspektiv for hele Osloregionen og ikke 
kommentarer på de enkelte forslagene. 
 
Om Osloregionen 
 
Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som omfatter Oslo 
kommune og 78 omkringliggende kommuner og fem fylkeskommuner (Akershus, Østfold, 
Buskerud, Hedmark og Oppland fylkeskommuner). Gjennom fylkesovergripende strategier 
ønsker kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen å understøtte utvikling av en mer 
internasjonalt konkurransedyktig hovedstadsregion, innenfor rammene av en bærekraftig 
utvikling. 
 
Sentralt i Osloregionens areal- og transportstrategi er en flerkjernet region, der veksten i 
regionen brukes som en mulighet for å utvikle mer bærekraftige byer og tettsteder. 
Jernbaneutbygging på Østlandet har stor betydning for å knytte byregionene i 
Osloregionen tettere sammen, til resten av landet og til utlandet. 
 
Innspill til forslag til handlingsprogram 
 
Osloregionen støtter opp om det overordnede målet for regjeringens transportpolitikk om å 
legge til rette for et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til 
omstilling til lavutslippssamfunnet, og de tre hovedmålene for videre utvikling av 
transportsystemet: 
 

 Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet 

 Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen 

 Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling til et lavutslippssamfunn 
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Innledningsvis ønsker vi ønsker å uttrykke vår bekymring for forslaget til handlingsprogram 
fra Jernbanedirektoratet som innebærer flere års forsinkelser på utbygging av InterCity 
(IC), sammenlignet med framdriften i vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 
2018-2029. Dette er svært uheldig og overraskende, tatt i betraktning at det er kort tid 
siden Stortinget behandlet NTP. Vi understreker at flere års forsinkelse vil ikke bare være 
uheldig for de reisende, men vil også være svært uheldig for regional utvikling, herunder 
utvikling av bærekraftige byer og tettsteder på Østlandet. Det vil også innebære en større 
belastning på veiene i regionen og vil ha negative miljø- og klimakonsekvenser. 
Osloregionen ber om at vedtatt framdrift for utbygging av IC opprettholdes, inkludert 
Ringeriksbanen. 
 
Nedenfor følger innspill i følgende hovedpunkter, som vi ønsker blir tatt hensyn til i det 
endelige handlingsprogrammet: 

 Styrking av budsjettet i første del av planperioden  

 Areal- og transportplanlegging i berørte kommuner dersom jernbaneutbygging 
forsinkes 

 Styrking av togtilbud mellom knutepunktstasjonene 

 Grensekryssende jernbanetrafikk 

 Godstransport 

 Samhandlingsarena for jernbane-utbygging på Østlandet 
 

Styrking av budsjettet i første del av planperioden  
 
I Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram (kapittel 1.4) 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 Osloregionen bekymret for fremdriften for jernbaneprosjekter 
på Østlandet. Osloregionen ber derfor om at man forserer planlegging og utbygging og at 
man styrker de årlige budsjettene i første del av planperioden. 

 
Areal- og transportplanlegging i berørte kommuner (kapittel 2.4 og kapittel4) 
Dersom forslaget i handlingsprogram i fremdriften i utbygging av IC blir stående, vil det ha 
store konsekvenser for areal- og transportplanleggingen i berørte byer og kommuner, 
sammenlignet med fremdriften i vedtatt NTP. Mange av kommunene i Osloregionen 
gjennomfører plan- og utviklingsprosesser, blant annet med fortetting ved 
kollektivknutepunkt, under forutsetning av jernbaneutbygging og et forbedret togtilbud til 
de reisende. Osloregionen er bekymret for at utbygging av infrastruktur og utvikling av 
togtilbudet ikke skjer i samme takt som byutvikling, og at planprosesser gjennomføres 
under feil forutsetninger.  
 
Osloregionen foreslår at nasjonale transportetater, har en tett dialog med berørte 
kommuner for å gjøre nødvendige avklaringer på arealbruk og reguleringer så tidlig som 
mulig, for å unngå unødvendige stopp i planprosesser. Dette gjelder for eksempel 
båndlegging av arealer, framtidige stasjonsplasseringer og planlegging av disse. Dette er 
viktig slik at byutvikling kan fortsette til det beste for berørte kommuner, deres innbyggere, 
utbyggere, næringsliv og andre aktører.  
 
Styrking av togtilbud mellom knutepunktstasjoner 
 
Som det vises til i punktet over, gjennomfører kommunene omfattende transformasjon av 
eldre bebyggelse til mer moderne bolig- og arbeidsplassområder med høy arealtetthet og 
urbane kvaliteter ved kollektivknutepunkt. Dette er i tråd med vedtatt transportpolitikk. For 
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å kunne oppnå økte kollektivandeler, kreves det økt togtilbud for lokal- og regiontog, 
spesielt der hvor utbyggingstettheten har økt de siste årene. Dette vil bidra til å knytte 
byene i Osloregionen sammen, også i påvente av endelig ferdigstillelse av IC-
utbyggingen. Osloregionen vil i den sammenheng også påpeke behovet for å styrke 
togtilbudet på noen av banestrekningene nærmest Oslo som ikke er en del av 
intercitysatsingen. Flere av disse banene representerer folketunge områder og det er 
viktig at det sikres fremdrift i varslet planarbeid for å bidra til økt togtilbud fol lokal- og 
regiontog også her.  
 
Grensekryssende jernbanetrafikk 
 
Osloregionen vil understreke behovet for satsingen på grenseoverskridende jernbane, 
både person- og godstrafikk, på strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg. 
Osloregionen etterlyser en mer tydelig satsing på grensekryssende jernbanetrafikk i 
handlingsprogrammet. Grenseoverskridende prosjekter er kompliserte og det er 
avgjørende med et godt samarbeid med svenske myndigheter. Trafikketatene (svenske og 
norske) bør benytte seg av de muligheter som ligger i EUs TEN-T program i planlegging 
av grenseoverskridende prosjekter. Osloregionen viser også til Sveriges nasjonale 
transportplan som nylig er lagt frem, der man ønsker et tettere samarbeid med norske 
myndigheter og raskere gjennomføring av grenseoverskridende strekninger.  
 
Godstransport  
 
Osloregionens understreker at handlingsprogrammet må gjenspeile behovet for 
vektlegging av godstransport på jernbane, med henvisning til at man per nå er langt fra 
måloppnåelse på overføring av gods fra vei til bane og fra vei til sjø. Det internasjonale 
perspektivet knyttet til godshåndteringen kan med fordel løftes i handlingsprogrammet.   
 
Det vises til vedtak i Stortingets behandling av NTP, med henvisning til innstillingens punkt 
14.2.3. om at det skal gjennomføres en KVU/åtgärdsvalsstudie for grensekryssende gods i 
samarbeid mellom norske og svenske myndigheter. Osloregionen kan ikke se at dette er 
tatt opp i handlingsprogrammet. Osloregionen forutsetter at oppfølging av Stortingets 
vedtak på dette punkt er med i endelig versjon av handlingsprogrammet.  
 
Osloregionen viser videre til at det i følge vedtatt NTP 2018-2029 skal gjennomføres en 
skandinavisk godsutredning. Vi kan ikke se at dette er nevnt i Jernbanedirektoratets 
forslag til handlingsprogram. Vi forutsetter at gods på bane vil være en sentral del av en 
slik utredning og dette utredningsarbeidet bør derfor inngå i jernbanesektorens 
handlingsprogram.  
 
Utfordringene knyttet til gods på Østlandet er så viktige at Osloregionen på eget initiativ 
har igangsatt et eget gods- og logistikkprosjekt, der vi har invitert Jernbanedirektoratet og 
andre statlige transportetater og interessenter til å delta i en referansegruppe. Vi håper på 
positivt svar på deltagelse her.  
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Samhandlingsarena 
 
Osloregionen viser til høringssvar fra Østlandssamarbeidet og støtter deres forslag der 
man ber om at Jernbanedirektoratet og Bane NOR tar initiativ til en samhandlingsarena 
med Østlandssamarbeidet, der også samarbeidsalliansen Osloregionen deltar. Gjennom 
en slik arena vil fylkeskommunene og kommunene på Østlandet kobles tettere på det 
løpende arbeidet med planlegging og utbygging av InterCity-prosjektet, noe som vil styrke 
kvaliteten og framdriften i arbeidet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Raymond Johansen 
styreleder 
Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

  
  
Godkjent elektronisk 

 


