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Sama rbeidsrådet for Nedre Romerike

Høringsuttalelse fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) til
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029

Lørenskog 21.6.2018

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) oversender hermed vår høringsuttalelse til forslag til
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 – 2029.

SNR er et samarbeidsorgan for kommunene Aurskog - Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og
Sørum. Gjøvikbanen, Hovedbanen og Kongsvingerbanen går gjennom våre kommuner.

Generelt:

SNR - kommunene er kommuner i svært sterk vekst. Kommunene er en del av Osloregionens bolig - og
arbeidsmarked, med stor andel pendling til Lillestrøm og Oslo. For å møte dagens og framtidens utfordringer
med veg - og banekapasitet i vår region, er det av avgjørende betydning at andelen kollektivreiser øker i takt
med befolkningsveksten. Vi viser til Regional plan for areal og transport I Oslo og Akershus, som forutsetter et
sterk ere bidrag fra staten til kollektivtransport i regionen.

Det er viktig at det er god dialog mellom samferdselsetatene og kommunene om forutsigbare og samordnede
planprosesser, der både samferdselstiltak og by/stedsutvikling sees helhetlig. Kommunenes are alplanlegging
skal bygge opp om regional plan med fortetting og transformasjon ved kollektivknutepunkt. Dette bygger igjen
opp under kundegrunnlaget for samferdselsinvesteringene. Utvikling og evt. relokalisering av stasjoner er
derfor av avgjørende betydn ing for kommunenes planarbeid, der tiltak for tog, buss, parkering, adkomst og
sykkel/gange må sees i sammenheng med lokalisering av handel/service, aktiviteter, boliger og arbeidsplasser.
Arealplanleggingen er kommunens ansvar, men kommunen er avhengig av et samarbeid om planlegging av
lokaliseringer og forbindelser som tjener en god lokalsamfunnsutvikling. Det er derfor en stor utfordring at
BaneNORs planleggingsmandater i stor grad er begrenset til jernbaneformål. Det er videre et problem at det
ikke er finansieringsmodeller for gang - og sykkelveger og andre tiltak som knytter stasjonen til lokalsamfunnet
som skal betjenes.

Lillestrøm stasjon:

SNR ser positivt på at det i handlingsprogrammet er foreslått at sikring av bedre tilgjengelighet, kapasitet og ø kt
sikkerhet ved Lillestrøm stasjon prioriteres i løpet av en seksårsperiode. Perrongene og infrastrukturen for
passasjerer på stasjonen er underdimensjonert for dagens behov, og det er ventet at trafikken på stasjonene vil
øke betydelig i kommende år. I tillegg til utbedring inne på Lillestrøm stasjon er det et stort behov for å gjøre
tiltak som bedrer mobilitet og bykvalitet i hele stasjonsområdet. Her må det ses på hvordan området fungerer
for alle trafikantgrupper og hvordan alle funksjoner, herunder jernbanestasjon, bussterminal, sykkelparkering,
taxiholdeplass og parkering fungerer som helhet. Som en hovedaktør i området er det avgjørende at BaneNOR
satser på å medvirke og å bidra til god byutvikling gjennom helhetlig planlegging og ressursbruk. Sl ik ønsker
SNR at BaneNOR, lokale og regionale myndigheter samarbeider om byutviklingstiltak som eksempelvis et bilfritt
torg på nordsiden av stasjonen.

Gjøvikbanen:

Det er positivt at Gjøvikbanen blir prioritert med nye togsett i 2018 og økt frekvens ti l Hakadal og Jaren i 2021.
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Gjøvikbanens kapasitet er likevel sprengt i rushtid fremover og vil ikke kunne ta store deler av økning i
transportarbeid når Rotnes som prioritert tettsted skal vokse fremover. SNR vil derfor jobbe for å fremskynde
realisering av omlegging av Gjøvikbanen mellom Oslo og Hakadal, som vist i konseptvalgutredningen for
Gjøvikbanen i 2016 (Nittedalsbane).

Hovedbanen:

SNR viser til utredningen «Kapasitetsøkning Lillestrøm - Eidsvoll" (UTF - 00 - A - 00281). Dersom
Samferdselsdepartementet a vgjør at det skal utarbeides KVU for strekningen ber vi om at dette prioriteres. I
motsatt fall anmoder vi om at det settes av midler til videre planlegging.

Lørenskog stasjon og områdene rundt skal forsterkes som kollektivknutepunkt. I denne sammenheng
ut arbeides det nå en helhetlig plan for stasjonsområdet for å sikre en god stedsutvikling med boliger,
arbeidsplassintensiv næring og regionale idrettsfunksjoner. Helhetsplanen skal legge føringer for fremtidige
planer i området med sikte på å bygge opp unde r kollektivknutepunktet. Vinterparken anlegges rett ved
Lørenskog stasjon og åpner i 2020. Vintersporstanlegget vil være et av Norges største turistattraksjoner, og
bidra til 2000 nye arbeidsplasser. Dette må Jernbanedirektoratet ta høyde for.

Kongsvingerb anen:

For Kongsvingerbanen vises til høringsuttalelse fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen, som er sendt inn via
Akershus fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. SN R er positive til tiltakene beskrevet for
Kongsvingerbanen. Men SNR vil i likhet med Jernbane forum sterkt understreke behovet for kapasitetsøkende
tiltak for å møte befolkningsveksten i området. Kapasiteten i rushtid er allerede sprengt.

Vi registrerer at foreslått plattformforlengelse ved Blaker stasjon og ombygging av Rånåsfoss stasjon med to
p lattformer, overgang, parkeringsanlegg og bussholdeplass ikke er prioritert. Tiltakene på Rånåsfoss vil bidra til
å øke kapasiteten på Kongsvingerbanen, og det er beklagelig dersom dette skyves ut i tid. Ombygging av
Rånåsfoss stasjon er viktig for å tilre ttelegge for at Rånåsfoss og Auli skal bli et velfungerende felles tettsted.

SNR er positive til en KVU for Kongsvingebanen, og ber om at denne prioriteres ressursmessig. En evt. KVU for
strekningen Oslo - Stockholm, via Gardermoen eller Aurskog - Høland er ønskelig, og bør sees i sammenheng
med denne. Vi viser her til rapport vedlagt uttalelsen fra Jernbaneforum Kongsvingerbanen.

Konklusjon:

SNR vil påpeke at Romeriksregionen som er i svært sterk vekst over tid bør prioriteres langt høyere med både
planleggi ngsmidler og tiltak enn i dag. Økt kapasitet, og på sikt dobbeltspor og økt frekvens på disse
banestrekningene må være et mål.

Med vennlig hilsen

Ingar F. Leiksett

/S/

Koordinator
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