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Vedlegg

Østlandssamarbeidetuttalelsetil transportetatenesforslagtil NTP2014-2023

Overordnede synspunkter
Østlandssamarbeidet girfull støtte til samferdselsministerens ambisjon om et topp moderne
hovednettpå veg ogjernbane innen 20 år. Dette krever en målrettet og strategisk satsing og
langt større økonomisk innsats enn tidligere. Stortinget må våren 2013fatte vedtak om
prosjektfinansiering av større utbygginger og om mer effektiveplan- og beslutningsprosesser.
Selskapsorganisering i Jernbaneverket og Statens vegvesen vil være viktige grep. Satsing på
kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og bane, vil være avgjørende
for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer somfører til lokal luftforurensing.

Det er nødvendig åprioritere drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, men det vil være
uakseptabelt å kutte i allerede vedtatte investeringsprosjekter. Utbyggingsprosjektene i Nasjonal
transportplan 2010-2019 må gjennomføres somforutsatt ved Stortingets behandling ijuni 2009.

Utbygging av InterCity-triangelet
Full utbygging av InterCity-triangelet med dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer er det
viktigste samferdselsprosjektet i Norge -for å løse transportutfordringenepå Østlandet, mellom
landsdelene og til utlandet —bådefor person- og godstransport. Det måfastsettes et tidspunktfor
når utbyggingen skal værefullført. Jernbaneverkets konseptvalgutredning viser at dette er mulig
i løpet av 10 årfra vedtak erfattet.

Trafikkveksten i byregionene
Veksten ipersontransport i byregionene må løses med kollektivtransport, gåing og sykling. Det
må lagesforpliktende avtaler med varighetpå 10 år eller mer mellom staten,.filkeskommunene
og kommunene. Staten må bidra med øktfinansiering til kollektivtrafikken. Fylkeskommunene må
sikres langsiktige ogforutsigbare finansieringsløsninger —både til investeringer, vedlikehold og
drift. Det må bli enklere å ta i bruk supplerendefinansieringsordninger, tilpasset den enkelte
byregion. Statens utvikling avjernbanetilbudet må inngå i deforpliktende avtalene, og medfull
statligfinansiering.

Planarbeidetfor bygging av nyjernbane- og T-bane tunnel gjennom Oslo må gis høyprioritet,
da kapasiteten her er avgjørendefor gods- ogpassasjertrafikken i hele Sør-Norge.

Investerings- og vedlikeholdsettersleppå fylkesvegene
Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og
vedlikehold avfrlkesvegene. Kartleggingen av hele vedlikeholdsetterslepet måfullføres ogfølges
opp med statlige bevilgninger.

Utbyggingen av riksvegene
Staten må ta et større ansvarfor finansieringen av riksvegene og opprettholde sin
forholdsmessige andel avfinansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.
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Godstransportpå bane
Utviklingen med en stadig økende andel godstransport på veg må snus. Transportetatenes arbeid
med utbygging av terminaler og kryssingsspor er viktigfor åfå mer gods på sjø og bane, men i
tillegg er det behovfor en bredere analyse av muligheter og incentiverfor å styrke intermodal
godstransport.

Grensekryssendetransportpå veg og bane bør behandleslangtmer omfattendeenn i tidligere
transportplanerog sees i sammenhengmed EUs strategierfor framtidig utviklingav
transportpolitikkeni våre naboland.

Andre sentrale momenter
Fylkeskommunene børfå en sterkere innflytelsepå kjøp avpersontransporttjenester på tog.
I hovedstadsområdet bør mulighetenfor å overføre ansvaretfor kjøp av lokal togtransport
til Oslo kommune og Akershus ftlkeskommune vurderes.

Det er behovfor en nasjonal politikk for utbygging av infrastruktur til klimavennlig drivstoff,
spesielt gjelder dette ladeinfrastrukturfor elektriske biler og hybridbiler.


