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Innspill ved høring av jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029.  

Vi viser til jernbanedirektoratets handlingsprogram for 2018-2019 som er på høring med 

høringsfrist 22. juni 2018.  

 

Statens vegvesens vegavdelinger i Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo gir her samlet noen 

innspill til høringsutkastet. Vegavdelingene, som er fylkesavdelinger, planlegger, bygger og 

drifter fylkesvegtiltak på vegne av fylkeskommunene og riksvegtiltak. Vi forvalter vegnettet, 

gir høringsuttalelser og deltar i samarbeidsprosjekter med andre, blant mye annet kan her 

nevnes bystrategisamarbeid i flere byer og samarbeid om knutepunkt/kollektivtiltak mm. 

 

VEGAVDELING OSLO 

Vegavdeling Oslo har følgende kommentar, jf. side 105 i høringsdokumentet: 

 

Vegavdeling Oslo er veldig fornøyd med at det er satt av midler til å forberede byggingen av 

retningsdrift Brynsbakken samtidig med Statens vegvesens oppgradering av Vålerenga-

tunnelen i 2020, og at det er et samarbeid mellom BaneNOR og vegavdelingen om dette 

arbeidet. 

 

VEGAVDELING ØSTFOLD 

Vegavdeling Østfold har bidratt inn i Østfold fylkeskommunes uttalelse. 

 

Det aller viktigste for vegavdeling Østfold er at det sikres en framdrift på jernbane-

planleggingen som ikke er til hinder for avklaring av trasé for fv. 118 ny Sarpsbru. Dagens 

Sarpsbru har en svært begrenset restbrukstid for tunge kjøretøy, noe som tilsier at ny bru 

bør/må være på plass før 2026. Fordi veg og bane ligger så tett på hverandre, og fordi et 

tidligere planarbeid som bare omfattet veg resulterte i varsel om innsigelse, pågår det nå 

arbeid med felles kommunedelplan for veg og bane (på samme måte som for rv. 110 Simo-
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St.Croix og dobbeltspor). Vegplanleggingen er derfor avhengig av framdrift for 

jernbaneplanleggingen. Det vises til uttalelsen fra Østfold fylkeskommune.  

 

VEGAVDELING HEDMARK 

Vegavdeling Hedmark har følgende innspill: 

Samfinansiering i knutepunktutvikling 

Statens vegvesen har i samarbeid med blant annet Jernbaneverket/ ROM Eiendom (Nå bane 

Nor), planlagt oppgradering av Kongsvinger stasjon. Det er i fellesskap med flere aktører 

utarbeidet mulighetsstudie og vedtatt ny reguleringsplan for Kongsvinger stasjon. I tiltakene 

inngår etablering av delvis ny felles plattform for buss og tog. Prosjektet er planlagt 

gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune og Statens 

vegvesen. Bussterminalen som omfatter etablering av ny felles plattform med jernbane, er 

prioritert i Handlingsprogrammet for riksveger i 2020. Foreløpige kostnadsvurderinger og 

elementene som inngår i prosjektet, tilsier at det er hensiktsmessig og ønskelig med 

økonomisk bidrag fra Bane Nor. 

 

På Kongsvinger stasjon arbeides det også med ny gang- og sykkelbru. Det er avsatt areal på 

stasjonen for landing av ny bru. I mulighetsstudie for ny bru er det skissert løsninger for 

adkomst til evt. ny plattform for tog. Behovet for et nytt spor og tilhørende ny plattform bør 

vurderes nærmere av Jernbanedirektoratet som grunnlag for evt. samordnet gjennomføring 

med ny gang og sykkelbru. 

 

Knutepunktutvikling og sykkel 

I Hedmark er det 4 sykkelbyer med mål om økt sykling lokalt. Attraktiv sykkelparkering er et 

viktig virkemiddel for at flere velger sykkel som transportmiddel lokalt og i kombinasjon 

med kollektivtransport. Det er behov for at Bane Nor prioriterer sykkelhotell på stasjonene 

Moelv, Brumunddal, Stange og Kongsvinger. På Hamar stasjon etableres det sykkelhotell i 

regi av Hamar kommune. Det er videre behov for bedre kvalitet og kapasitet ved øvrige 

stasjoner i tettstedene langs Kongsvingerbanen og Rørosbanen.  

 

Samfinansiering av utbedringer av underganger 

Det er ønskelig med samfinansiering av nødvendige utbedringer av underganger i 

tettstedene Tynset og Alvdal.  Tiltakene er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesveger i 

2022/ 23.  

 

Godsterminaler 

I forbindelse med mulighetsstudie for lokalisering av flerbruksterminal mellom Kongsvinger 

og Roverud kan det være aktuelt å se evt. tiltak i sammenheng med tilkoblinger og 

utbedringer på rv. 2 og E16, både med hensyn til samregulering og tiltak for kryssing (E16) 

av jernbane. 
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Godstransport 

Det er positivt med tiltak som gjør det mulig å overføre gods fra veg til bane. 

 

 

Dovrebanen 

Statens vegvesen er opptatt av at fremdriften i intercity-utbyggingen videreføres. I 

forbindelse med endringer i NTP og diskusjoner om endringer i tilbudskonsepter bør 

nasjonale mål om kollektivtransport vektlegges. I innlandet er utbyggingen av intercity 

avgjørende for at veksten i persontransporten kan tas med kollektivtransport. I dagens 

situasjon er det ingen reelle alternativer til personbilen på lengre reiser mellom byer og 

tettsteder. Togtransporten har kort reisetid, men lav frekvens. Busstransporten har bedre 

frekvens med lang reisetid. Intercitykonseptet som gir minimum doblet frekvens på 

intercitystrekningen Stange- Lillehammer og kortere reisetid, er derfor et premiss for økt 

kollektivtransport i innlandet.  

 

I forbindelse med tilbudskonsepter bør strekninger med mye pendling og størst vekst i 

transportbehovet, prioriteres med hensyn til økt frekvens og redusert reisetid. Dette bør 

også vurderes helhetlig i sammenheng med konkurranseevnen til tog og buss som varierer i 

ulike lenker. I Hamarregionen har vegstrekninger mellom byer og tettsteder forskjellige 

forutsetninger for økt fremkommelighet og kvalitet i busstilbudet. Det vurderes som mer 

realistisk med økt fremkommeligheten i riksvegnettet enn i fylkesvegnettet. Dette bør også 

inngå i vurderingene om evt. endringer i tilbudskonsept for intercity. 

 

 

VEGAVDELING OPPLAND 

Vegavdeling Oppland har følgende innspill: 
 

Jernbane og byutvikling 

I Oppland arbeides det med bystrategier i Gjøvik, Raufoss, Lillehammer, Vinstra, Otta og 

Fagernes. Bystrategiene skal jobbe for attraktive byer og legger stor vekt på nasjonale mål 

om at flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt. I tillegg har Oppland og Hedmark for tiden et 

større samarbeid i Mjøsbyen, for et felles bo og arbeidsmarked som skal styrke Innlandet. I 

dette arbeidet er kollektivtilbudet avgjørende for å nå nasjonale mål om endret 

transportmiddelfordeling.  

 

Utbygging av Inter City på Dovrebanen og bedre togtilbud på Gjøvikbanen er avgjørende for 

økning av kollektivandelen i Innlandet og innlandets attraktivitet som bo og arbeidsområde.  

 

Økt frekvens på Inter City til Lillehammer er svært viktig. Det må sikres at det ikke kommer 

ytterligere forsinkelser, men at tiltaket blir gjennomført i henhold til Stortingets vedtak 

2034. Lillehammer planlegger stor fortetting rundt knutepunkt som en del av bærekraftig 

byutvikling. Det er derfor viktig at behov og endringer knyttet til Inter City til Lillehammer 

blir tatt inn til bystrategisamrbeidet på et tidlig tidspunkt. 
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Det må sikres at nytt krysningsspor på Reinsvoll for å oppnå overgang fra to- til 

timesintervall i grunnrute Oslo – Gjøvik realiseres innen 2022. Det er positivt at det i første 

seksårsperiode her skal gjøres tiltak som skal sikre bedre ombordkapasitet og regularitet i 

tog mellom Oslo og Gjøvik. 

 

Knutepunktutvikling og sykkel 

I Oppland er det 2 sykkelbyer med mål om økt sykling lokalt. Attraktiv sykkelparkering er 

også i Oppland et viktig virkemiddel for at flere velger sykkel som transportmiddel lokalt og 

i kombinasjon med kollektivtransport. Det bygges sykkelhotell på Lillehammer stasjon i 

2018 i regi av Lillehammer kommune. Det er behov for at Bane Nor prioriterer sykkelhotell 

på Gjøvik. Det er videre behov for bedre kvalitet og kapasitet i sykkelparkering ved øvrige 

stasjoner i tettstedene langs Dovrebanen og Gjøvikbanen.  

 

Otta skysstasjon 

Otta er en av byene i Oppland med samarbeidsavtale om et bystrategiarbeid. I Region-

senterprosjektet gjøres mye godt arbeid for å gjøre Otta til en attraktiv liten by og et senter 

for regionen. Otta er et viktig knutepunkt der E6 møter Rv 15. Her er også et overgangs-

punkt fra tog til buss til Vestlandet.  

 

Otta skysstasjon har behov for oppgradering. Bane Nor har fremmet og fått godkjent en 

reguleringsplan som skal gi rom for å utvikle stasjonen videre. Et svært viktig element i 

planen for Otta stasjon er planfri kryssing av spor. I dag krysser passasjerer spor i plan, noe 

som er svært uheldig og kan skape farlige situasjoner. Den planfrie kryssingen er tenkt ført 

over til østsiden av sporene. Således vil den bli et svært viktig element i Otta sentrum som 

forbinder øst- og vestsiden av sporene. 

 

Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen skal bygge om bussterminalområdet til en 

moderne skysstasjon der krav til universell utforming er tilfredsstilt og med tilstrekkelig 

antall busser. Tiltaket er prioritert i handlingsprogrammer med fylkeskommunale midler i 

2020 og statlige midler i 2022. 

 

I høringsutkastet er Otta stasjon nevnt som en av flere aktuelle stasjoner der kommersielle 

inntekter fra eiendomsvirksomheten skal brukes til stasjons- og knutepunktutvikling. Vi har 

forstått det slik at BaneNor ser for seg aktuelt gjennomføringstidspunkt 2025-2027. 

 

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen har vært to av partene som sammen nylig har 

utarbeidet en veileder for helhetlig knutepunktutvikling. Her påpekes viktigheten av å tenke 

helhetlig sammen i slike prosjekter som alltid har mange ulike behov og flere parter med 

ulike finansieringskilder. Med bakgrunn i denne veilederen, at jernbanedirektoratet har 

planer om oppgraderinger på Otta stasjon med trinnfri atkomst til sporene, at 

bussterminalen må oppgraderes, at stasjonen ligger svært strategisk til i Otta by og at det er 

et samarbeidsprosjekt om Otta som regionsenter, ønsker organisasjonen rundt 

regionsenterprosjektet at det settes i gang et felles samarbeidsprosjekt om helhetlig 

knutepunktutvikling på Otta skysstasjon. Det har vært innledende møter om at slit 
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samarbeid. Målet er å planlegge området ved og på Otta skysstasjon i felleskap for å sikre 

gode løsninger for alle parter.   Samtidig finansiering vil være en absolutt fordel for et godt 

prosjekt. Med bakgrunn i dette og behovet for sikker kryssing av spor, ber vi om at 

jernbanedirektoratet arbeider for en tidligere oppstart fra Bane Nors side slik at prosjektene 

på Otta skysstasjon kan samkjøres. 

 

E6 og jernbane ved Rosten i Gudbrandsdal 

I Rosten i Sel kommune langs E6 har Statens vegvesen sett på en potensiell fellesføring for 

veg og jernbane. Utredningsarbeidet ble startet for cirka tre år siden. Området er svært 

rasutsatt og i utredningen som ble gjort, var fellesføring av veg og jernbane et av flere 

alternativer. Det var kontakt med Jernbaneverket som viste interesse for ideen, men det har 

ikke vært kontakt på snart to år vedr temaet. Poenget med jernbane i tunnel er at dette vil gi 

mulighet for krysningsspor ved fortsatt å benytte eksisterende jernbanelinje i dagen.  

 

 

For Vegavdelingene i Oppland, Hedmark, Oslo og Østfold 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

Seksjonssjef plan og trafikk Oppland Sira Randi 
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