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1. Grunnlag for innspillet
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) viser til brev av 16. desember 2019 fra Viken
fylkeskommune og gir med dette innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033. Vår uttalelse tar
utgangspunkt i føringer gitt av Samferdselsdepartementet og Viken fylkeskommune og baseres blant
annet på følgende:
•

Innspill til NTP 2022–33 fra Akershus fylkeskommune / Viken fellesnemd fra 7.5.2019 om
utfordringer på transportområdet

•

Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015

•

KVU kollektivbetjening Nedre Romerike med KS1 og lokalpolitisk behandling

•

KVU vegforbindelser øst for Oslo

•

Revidert avtale Oslopakke 3 fra 2016/2017 og byvekstavtale for Oslo og Akershus 2019–2029

•

SNRs innspill til NTP 2018–2029

2. SNR vil supplere utfordringsbildet på næringstrafikk
SNR støtter i hovedsak uttalelser fra Viken fylkeskommunes og Samarbeidsrådet i Osloregionen om
hvilke utfordringer som er viktigst å løse i NTP 2022–2033, men ber om at utfordringer for
næringstrafikken blir supplert, da næringstransporten i regionen opplever store trafikkutfordringer.
Det er store mengder varer knyttet til produksjon og annen næringsvirksomhet som transporteres
inn og ut av kommunene på Nedre Romerike. Regionen er preget av et næringsliv med store og
etablerte industribedrifter og underleverandører til disse. Behovet for effektiv og miljøvennlig vareog godstransport må inngå i analyser og vurderinger av alle større samferdselsprosjekter. Det er
viktig med godt datagrunnlag om godstrafikkstrømmer inn og ut av regionens kommuner og hvilke
utfordringer næringstrafikken møter.
Det for liten kapasitet på Hovedbanen og Kongsvingerbanen til å dekke framtidig behov for personog godstransport. Dagens infrastruktur og materiell gir få muligheter til å utvikle et bedre tilbud.
Dagens lokale kollektivtilbud er lite attraktivt og har for lav kapasitet til å kunne betjene en økende
befolkning.
Tiltak som gir forbedringer for vare- og godstrafikk og på den måten styrker næringslivets
konkurranseevne, må settes høyere på dagsorden i kommende NTP siden dette har store
økonomiske og miljømessige konsekvenser. Kommunene og næringslivet på Nedre Romerike vil være
tjent med en rask, effektiv og miljøvennlig vare- og godstransport. Dette gjelder ikke minst for ny
Glommakrysning og løsninger for området rundt Lillestrøm.
SNR støtter at det er behov for tiltak som bidrar til det grønne skiftet innenfor samferdselssektoren.
Dette omfatter blant annet å stimulere til nullutslippsteknologi i lette og tunge kjøretøy og bidra til at
løsninger for effektivisering av transportarbeidet også kan komme næringslivet til gode.

2.2 Kommunene bidrar til målene med virkemidler og finansiering
Kommunene på Nedre Romerike og Viken fylkeskommune bidrar vesentlig med egne midler for blant
annet å tilrettelegge for gåing og sykling på det kommunale og fylkeskommunale vegnettet. Dette
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omfatter en rekke ulike type tiltak som gang- og sykkelveier, sykkelfelt, sykkelveger med fortau,
snarveier, oppgraderte fortau og byrom, og flere sykkelparkeringsplasser, særlig ved viktige
målepunkt og kollektivknutepunkt. Lillestrøm har flere ganger blitt kåret til Norges beste sykkelby.
Tettstedene på Nedre Romerike vil bygge videre på den gode erfaringen med sykkeltilrettelegging.
Videre bidrar Viken med vesentlige midler til investeringer og drift av kollektivtrafikktilbudet, blant
annet med fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, oppgraderte holdeplasser, styrket busstilbud
og elektrifisering av bussparken som resulterer i bedre luftkvalitet og redusert klimagassutslipp.
Kommunene på Nedre Romerike bidrar også med tett oppfølging av regional areal- og transportplan
med blant annet fortetting ved kollektivknutepunkt. Dette er viktig for å bygge opp om
kollektivinvesteringer og bidrar til kortere avstander mellom ulike gjøremål som gjør at flere reiser
kan skje til fots, med sykkel eller kollektivtrafikk.
Partene er innstilt på å følge opp med en mer aktiv parkeringspolitikk i tråd med den regionale areal
og transportplanen.

3. Prioriterte tiltak og satsingsområder første seksårsperiode
Grepene omtalt over som kommunene på Nedre Romerike står for, er sentrale virkemidler for å nå
nullvekstmålet for avtaleområdet for byvekstavtalen og vil bidra til måloppnåelse for NTP. For å nå
målene, er imidlertid kommunene avhengig av god statlig oppfølging i NTP på kort og lang sikt.

Figur 1 Tiltak i transportpyramiden basert på Statens vegvesen og TØI.
SNR prioriterer planleggingsmidler og investeringsmidler til følgende tiltak og satsingsområder i
første seksårsperiode i ny NTP (2022–2027). Disse tiltakene vil gi et bedre og mer robust
transporttilbud som forenkler reisehverdagen, styrker næringslivets konkurranseevne og bedrer
trafikksikkerheten. Satsingen på tog, buss, sykling og gåing er viktig bidrag til både nullvekstmålet,
klimamålene og nullvisjonen, samtidig som vegprosjektene er viktige for næringslivet.
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Planleggingsmidler
•

Rv. 22 Glommakryssing

•

Oppfølging av Konseptvalgutredning for vegforbindelse øst for Oslo

•

Bane og kollektivløsninger Nedre Romerike, inkludert T-baneforlengelse
Lørenskog/Skårersletta og kapasitetssterk baneløsning Kjeller–Lillestrøm–Strømmen–
Lørenskog–Oslo.

•

Tiltakspakke for grønn mobilitet

•

Planlegging av kollektivtiltak og tilrettelegging for gåing og sykling (programområdetiltak)

Investeringer
•

Tiltak som tilrettelegger for gåing og sykling, særlig ved tettsteder og knutepunkt i Nittedal,
Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog Høland kommuner

•

Kollektivtiltak med prioritering av etappevis utbygging av kapasitetssterk baneløsning
mellom Kjeller og Oslo via Lillestrøm, Strømmen og Ahus, T-baneforlengelse til Lørenskog,
tiltak for bussframkommelighet i Lillestrøm kommune, på rv. 4 gjennom Nittedal, rv. 22
Kringen-Gjelleråsen og fv. 120 Nedre Rælingsveg. I tillegg prioriteres oppgradering av
holdeplasser, knutepunkt og innfartsparkering

•

Satsing på Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen som omfatter oppgradering av
jernbaneinfrastruktur og stasjoner samt flere og lengre kryssingsspor slik at togtilbudet kan
økes for å dekke framtidig etterspørsel etter person- og godstransport på bane. Pågående
planprosesser legges til grunn.

•

Rv. 22 Glommakryssing og veiutbedring i tråd med anbefalt konsept i KVU for
vegforbindelser øst for Oslo. Viktig tiltak for næringstrafikken. Ny Glommakryssing og
oppgradering av rv. 22er forventet å gi økt biltrafikk gjennom Lillestrøm.

•

Tiltak for ny teknologi. Teknologimiljøet på Kjeller og Kunnskapsbyen Lillestrøm kan spille en
sentral rolle i utvikling og implementering av ny teknologi i samferdselssektoren. Lillestrøm
er testområde for 5G som vil gi muligheter for å utvikle nye smarte mobilitetsløsninger og
det er behov for å utvikle bedre apper/tjenester for sømløse reiser på tvers av
transportmidler og administrative grenser.
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4. Prioriterte satsingsområder siste seksårsperiode
I siste seksårsperiode i ny NTP (2028–2033) bes det ikke om innspill på konkrete tiltak og prosjekt,
men på langsiktige satsingsområder. SNR prioriterer følgende satsingsområder i siste del av NTPperioden:
•

Tilrettelegging for gåing, sykling og andre former for mikromobilitet

•

Tiltak for et mer attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud for nullvekstmålet
-

Fremkommelighetstiltak, oppgradering av holdeplasser og knutepunkt og innfartsparkering

-

Kapasitetssterkt og attraktivt kollektivtilbud, kapasitetssterk baneløsning LillestrømStrømmen-Lørenskog og T-baneforlengelse Lørenskog/Skårersletta

•

Ytterligere satsing på Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen med oppgradering av
stasjoner, knutepunkt og nytt universelt utformet materiell, viktig for gods- og persontransport

•

Teknologi for grønn mobilitet for personer og varer som forenkler transporthverdagen for
befolkning og næringsliv, reduserer belastningen på miljø og klima samt reduserer antall drepte
og hardt skadde i trafikken.

•

Videreutvikle vegnettet og virkemidler for styring av trafikken som forenkler reisehverdagen og
reduserer næringslivets transportkostnader, bygger opp om Regional plan for Oslo og Akershus
og bidrar til miljø- og klimamål og nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.

•

Internasjonale togforbindelser
Utredning av høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm via nedre Romerike.

5. Nærmere omtale av prioriteringer første seksårsperiode
SNR mener det er viktig at ny NTP følger opp vedtatt regional plan for areal- og transport i Oslo og
Akershus. Planen skal bidra til flerkjernet utvikling i prioriterte vekstområder som omfatter Lillestrøm
som regional by, bybåndet fra Oslo til Kjeller, og utvalgte lokale byer og tettsteder. Romerike er blant
områdene i Norge med størst forventet befolkningsvekst som vil sprenge nullvekstmålet og sette
transportsystemet på store prøver om dagens reisevaner beholdes.
Dersom Nedre Romerike skal kunne håndtere forventet veksten i tråd med den regionale planen og
nullvekstmålet for persontransporten, er det behov for en rekke tiltak. Under følger en utdyping av
SNRs prioriteringer omtalt i forrige kapitler:

5.2 Planleggingsmidler til viktige veg- og kollektivtiltak
SNR prioriterer midler til planlegging av en rekke viktige små og store veg- og kollektivtiltak på Nedre
Romerike. Dette omfatter videre planlegging av rv. 22 Glommakryssing og tiltak på øvrige deler av
rv. 22, blant annet ved oppfølging av KVU vegforbindelser øst for Oslo. Det prioriteres planmidler til
baneløsninger og kollektivtiltak på Nedre Romerike, inkludert T-baneforlengelse
Lørenskog/Skårersletta, og kapasitetssterk baneløsning Kjeller–Lillestrøm–Lørenskog–Oslo. Det
prioriteres også planmidler til oppfølging og konkretisering av tiltak innen tiltakspakke for grønn
mobilitet for Nedre Romerike og til planlegging av en rekke kollektivtiltak og tilrettelegging for gåing
og sykling som er aktuelle å finansiere innenfor programområder riksveg i byvekstavtaler for Oslo og
Akershus/Viken. SNR vil dessuten peke på viktigheten av å iverksette trafikksikkerhetstiltak i
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Hagantunnelen. Dette er en strekning med mye trafikk og flere svært alvorlige trafikkulykker,
herunder dødsulykker.

5.3 Tiltak som tilrettelegger for gåing og sykling
Tiltak som tilrettelegger for gåing og sykling, i, til og mellom tettsteder og knutepunkt i Nittedal,
Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Aurskog Høland kommuner er viktig for at ikke-motoriserte
transportformer kan bidra til nullvekstmålet ved å dekke en del av det økte persontransportbehovet i
årene framover. Det er behov for økte rammer til belønningsmidler og programområdemidler riksveg
til tiltak som gjør det mer attraktivt å gå og sykle i byvekstavtalene i kommende NTP. SNR er positiv
til Regjeringens signaler gjennom bompengeforliket om å gjøre det enklere å bruke riksvegmidler
innenfor programområdene til tiltak langs fylkesveger og kommunale veger dersom det bidrar til
større måloppnåelse.

5.4 Attraktivt og kapasitetssterk kollektivtrafikk
God framkommelighet for buss er en viktig forutsetning for å utvikle et attraktivt kollektivtilbud som
kan konkurrere med bilen, og for å holde driftskostnadene nede. Med god bussframkommelighet
rekker hver sjåfør å kjøre flere turer på samme tid og en kan tilby økt frekvens, pendellinjer og flere
korrespondanser med lavere risiko for forsinkelser som forplanter seg i et stort nettverk. SNR
prioriterer etappevis utbygging av kapasitetssterk baneløsning mellom Kjeller og Oslo via Lillestrøm
og Lørenskog og tiltak som gir bedre bussframkommelighet inn til og gjennom Lillestrøm og
Strømmen. Aktuelt tiltak er blant annet bygging av kollektivfelt langs fv. 120 inn mot utløpet av
Rælingstunellen og Lillestrømbrua, kollektivfelt på rv. 4 Kjul-Rotnes i Nittedal og
fremkommelighetstiltak på rv. 22.
Det er også behov for mer midler til å oppgradere holdeplasser og knutepunkt og bedre
tilgjengeligheten til kollektivtilbudet med blant annet flere innfartsparkeringsplasser.
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig midler til kollektivtiltak gjennom ordningen med
belønningsmidler og programområdemidler riksveg i byvekstavtalene i kommende NTP. SNR er
positiv til at Regjeringen har åpnet for å prioritere programområdemidler til denne type tiltak langs
fylkesveger og kommunale veger dersom det gir større nytte enn langs riksveger.
Etter at kommuner i vår region har slått seg sammen så er ikke lenger takstsonene for
kollektivtrafikken sammenfallende med kommunegrensene. Dette fører til at kollektivtrafikken i
mange tilfeller blir lite attraktiv for innbyggere som skal nå de kommunale tjenestetilbudene. SNR
ber om at det gjøres utredninger av takstsonesystemet med formål å harmonisere det med
kommunegrensene

5.5 Satsing på Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen
Det er et stort behov for oppgradering av jernbaneinfrastruktur og stasjoner samt flere og lengre
kryssingsspor som gir mulighet for flere avganger og lengre tog. Dette er tiltak som er forutsetning
for å utnytte potensialet som Hovedbanen og grenbanene har til økt person- og godstransport på
bane. Det vises til pågående arbeid med KVU-er for disse strekningene og det bes om at det settes av
midler til å følge opp med tiltak på disse strekningene.

5.6 Rv. 22 Glommakryssing
SNR ber om at staten følger opp med midler til å gjennomføre rv. 22 Glommakryssingen tidlig i første
seksårsperiode i kommende NTP og med statlige bidrag minimum på nivå med gjeldende NTP.
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Fet kommunestyre og Fylkestinget i Akershus har begge fattet prinsipielle vedtak om delvis
bompengefinansiering av ny Glommakryssing.

5.7 Oppgradering rv. 22 øst for Oslo
Siden KVU for vegforbindelser øst for Oslo nylig ble ferdigstilt, har det ikke vært tid til å gå grundig
inn i arbeidet fra kommunenes side. SNR er imidlertid opptatt av at det gis mulighet for å komme
med innspill på dette før NTP 2022-2033 fastsettes endelig. Det bes om at det settes av midler i
kommende NTP til å kunne gjennomføre tiltak på rv. 22 slik at vegstrekningen kan oppfylle kravene
som omkjøringsveg for E6 for alle kjøretøy, inkludert lange modulvogntog og samtidig bedre
trafikksikkerhet og framkommelighet for alle trafikantgrupper.

5.8 Tiltakspakke for grønn mobilitet
Ny Glommakryssing og oppgradert vegforbindelse øst for Oslo, er ventet å gi økt trafikk gjennom
Lillestrøm uten nye tiltak. For å ivareta hensyn til byutvikling og miljø, har fylket satt i gang arbeidet
med en tiltakspakke for grønn mobilitet for Nedre Romerike.
SNR støtter Vikens forslag om at staten, regionale og lokale parter samarbeider om en tiltakspakke
for grønn mobilitet for Nedre Romerike hvor finansiering, prioritering og utforming av en portefølje
av samferdselstiltak sees i sammenheng med arealbruk og byutvikling. Dette fordi området ventes å
vokse mye de neste 10-20 årene. Det er behov for et nytt og samlet grep på mobilitet for å få nå
målet om enklere reisehverdag og bedre framkommelighet for næringslivet, samtidig som
nullvekstmålet skal nås.
Tiltak for å sikre god fremkommelighet for bussene fra omlandet bør sees i sammenheng med
utviklingen av det overordnede vegnettet, og tiltak som demper biltrafikken og bidrar til at veksten
kan tas med kollektiv, gange og sykkel. Viktige oppgaver er å avklare langsiktig løsning og funksjon for
rv. 22 og rv. 159, løsninger for buss inn mot sentrum og i stasjonsområdet. Forutsatt statlig
delfinansiering kan den lokale finansieringen av tiltakspakka tenkes gjort i form av en bypakke.
Generelt er mulighetene større til å endre reisevaner i sentrale områder fordi alternative reisemåter
er bedre. For eksempel er det mer aktuelt for mange som skal til Lillestrøm sentrum å reise kollektivt,
gå eller sykle framfor å bruke bil som følge av bedre kollektivtilbud, bedre tilrettelegging for gåing og
sykling i kombinasjon med kortere avstander mellom mange målpunkt. Potensialet for å redusere
personbiltrafikken er dermed større i sentrumsområdene enn i mindre befolkete områder ved
samme virkemiddelbruk. Det er viktig at en slik bypakke hensyntar disse forholdene slik at
biltrafikken som ikke har reelle alternativer i mindre grad berøres
Fagrapporten anbefaler å utrede hvordan alternative måter å finansiere tiltakspakka har å si for
måloppnåelse for NTP, Areal- og transportplan Oslo og Akershus, potensial for byutvikling og for
fordelingseffekter og andre virkninger for befolkning og næringsliv. Det bør også avklares hvordan
ulike alternative finansieringsopplegg kan samordnes med Oslopakke 3. Det må blant annet vurderes
om det skal være en form for rabatt eller felles timesregel for de ulike finansieringsordningene.

5.9 Tiltak for ny teknologi
Teknologimiljøet på Kjeller med blant annet FFI, NILU og IFE kan spille en sentral rolle i utvikling og
implementering av ny teknologi i samferdselssektoren. Over 100 aktører fra næringsliv,
utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutt og kommuner deltar i Kunnskapsbyen Lillestrøm som har
som formål å bygge nettverk og skape innovasjoner.
Lillestrøm er første området i Norge hvor det nye raske mobilnettet 5G rulles ut. Dette er en sentral
teknologi for nye smarte mobilitetsløsninger som tilrettelegger for økt bruk av sensorer,
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kommunikasjon mellom kjøretøy, mellom kjøretøy og vegkantutstyr, grønn varedistribusjon og
uttesting av autonome transportløsninger. Nedre Romerike og Lillestrøm har stort behov for gode
løsninger innenfor persontransport og bylogistikk, og bør derfor være forsøksområde for satsing på
ny kjøretøyteknologi, innen blant annet nye energibærere og autonome kjøretøy.
Det bør settes av midler til å utvikle bedre tjenester/apper for mer sømløs planlegging og betaling av
reiser på tvers av transportmidler og dagens administrative inndelinger enn dagens løsninger fra
Entur, Ruter, Vy og andre tilbyr. Det er ønskelig å utvikle tjenester som på en enkel måte gir
informasjon om alternative reisemuligheter i sanntid som tar hensyn til forsinkelser og hendelser
underveis på reisen. Tjenesten bør omfatte informasjon om reisetid og kostnader med å reise med
ulike transportmidler som egen bil, delebil, drosje, tog, buss og sykkel og kombinasjoner av dette for
korte og lange reiser i Norge. Videre er det ønskelig å utvikle bedre tjenester for næringslivet slik at
bedriftene kan dekke sine transportbehov på en optimal måte ut fra pris og reisetid samtidig med at
ressursbruken og miljøbelastningen reduseres.
Satsing på utvikling av ny smart teknologi for person- og godsmarkedet treffer bra på NTP-målet
«effektiv bruk av ny teknologi». Det gjelder for eksempel om den brukes til å videreutvikle
støttesystemer for grønn varedistribusjon, gjør at flere oppdager at de kan dekke større deler av sitt
reisebehov med kombinasjon av ulike transportmidler og kan gjøre førerløse busser til et mer
attraktivt kollektivtilbud med lavere kostnader enn det en har oppnådd med dagens
forsøksordninger.

6. Nærmere omtale av prioriteringer siste seksårsperiode
I siste seksårsperiode i ny NTP (2028–2033) bes det ikke om innspill på konkrete tiltak og prosjekt,
men på langsiktige satsingsområder. Her er en utdyping av SNRs prioriteringer av satsingsområder i
siste del av NTP-perioden:

6.2 Tilrettelegging for sykling og gåing
Med økende befolkning og stor byutvikling på Nedre Romerike, vil det bli behov for en fortsatt
satsing på tiltak som gjør det mer attraktivt å gå og sykle også i siste NTP-periode. Dette er sentrale
tiltak for å nå nullvekstmålet og NTP-målene knyttet til enklere reisehverdag, klima- og miljømål og
nullvisjonen. Dette er stort sett relativt rimelige tiltak pr trafikant som også bør skåre godt på målet
om «mer for pengene». Det er behov for å sette av økte rammer til belønningsmidler og
programområdemidler riksveg til denne type tiltak i byvekstavtalene i siste seksårsperiode i NTP

6.3 Utvikle attraktivt og kapasitetssterkt kollektivtilbud
Det er behov for å utvikle et kapasitetssterkt og attraktivt kollektivtilbud på Nedre Romerike for å nå
nullvekstmålet og gi god kollektivbetjening av store byutviklingsområder. Dette er normalt
tidkrevende prosesser som strekker seg lengre enn en seksårsperiode. Det må skapes rom for å
planlegge og finansiere slike tilbud. SNR ber derfor om at vedtakene til Viken fylkeskommune om å
fortsette arbeidet med å utrede og planlegge en kapasitetssterk baneløsning Lillestrøm-LørenskogOslo grense og en T-baneforlengelse til Lørenskog sentrum/Skårersletta følges opp i kommende NTP.
Det er viktig for SNR at byvekstavtalene får rammer som gir rom for å finansiere en slik
kapasitetssterk T-baneforlengelsen i framtida og ber også om at den statlige andelen på slike 50/50tiltak økes.
En relativ kort T-baneforlengelse til Lørenskog har potensial til å fange opp et stort marked i et
område som allerede har stor grad av pendling til Oslo. Det er konkrete planer for storstilt videre
byutvikling på Skårersletta med over 3 000 nye boliger. Det vil gi et markedsomland for nye stasjoner
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i Lørenskog som tilsvarer store T-banestasjoner i Oslo. Et forprosjekt har gitt et kostnadsoverslag på
om lag 4 mrd. kr for T-bane til Lørenskog.
En T-baneforlengelse vil gi et bedre reisetilbud for mange som følge av påkoblingen til T- banenettet i
Oslo, og vil frigjøre kapasitet som kan benyttes for å styrke busstilbudet på andre reiserelasjoner.
Den vil bygge opp under hovedstrukturene i kollektivsystemet og bidra til større nytte av ny
sentrumstunnel for T-banen i Oslo. En baneforlengelse vil også gi grunnlag for ytterligere fortetting
ved Visperud og Lørenskog hvor en stor del av transportbehovet kan dekkes med grønn mobilitet.
Det blir viktig å sikre god framkommelighet for buss på Nedre Romerike også i siste NTP-periode. SNR
prioriterer at det settes av midler i NTP til å kunne gjennomføre fremkommelighetstiltak på
riksvegnettet og på lokalt vegnett gjennom belønningsordningen og programområdemidler innenfor
byvekstavtalene. Dette er viktig både for å nå nullvekstmålet, men også for å sørge for enkel
reisehverdag og nå Norges klima- og miljøforpliktelser.
SNR prioriterer å følge opp med etappevis utbygging av kapasitetssterk baneløsning mellom Kjeller
og Oslo via Lillestrøm, Strømmen og Ahus. Det vil også være viktig å sette av midler til å utvikle mer
attraktive holdeplasser og knutepunkt og flere innfartsparkeringsplasser som øker tilgjengeligheten
til kollektivtilbudet.

6.4 Styrket togsatsing
Det er allerede i dag for lite ledig kapasitet på jernbane til at togene kan ta sin del av forventet vekst i
person- og godsmarkedet. Det ventes stort behov for en sterk satsing på vedlikehold av
jernbaneinfrastrukturen også i siste seksårsperiode av kommende NTP slik at punktligheten og
regulariteten kan heves sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg er det behov for tiltak som gir
grunnlag for å utvikle togtilbudet i alle korridorer gjennom Nedre Romerike.
SNR viser til uttalelse av 11.4.2019 fra Samarbeidsrådet i Osloregionen om NTP 2022-2033, hvor det
pekes på at lang reisetid og få togavganger mellom Oslo–Stockholm gjør at tog taper i konkurransen
mot fly. Vi støtter oppfordring om et samarbeid med svenske myndigheter om å igangsette felles
planlegging av utbygging slik at jernbanen blir et konkurransedyktig alternativ for person- og
godstrafikken. For å få fortgang i arbeidet bør det også vurderes alternative finansierings- og
organisasjonsmodeller som kan bidra til raskere planlegging og utbygging. SNR ber om at analyserer
av hvordan en slik bane kan bidra til byutvikling og nullvekstmålet på Nedre Romerike samt målet om
en enklere reisehverdag og mer konkurransedyktig næringsliv, inngår i planarbeidet.
Oslotunnelen og Romeriksporten er de store flaskehalsene for togtrafikken på nedre Romerike. SNR
ber om at arbeidet med ny Oslotunnell videreføres i tråd med føringene gitt i KVU Oslonavet, og at
det gjøres utredninger med sikte på fremtidig kapasitetsøkning i Romeriksporten.

6.5 Satsing på utvikling av teknologi for grønn mobilitet
Det er ønskelig å sette av midler for å videreutvikle teknologi for transport av personer og varer som
forenkler reisehverdagen for befolkning, reduserer transportkostnadene for næringslivet, reduserer
belastningen på miljø og klima samt reduserer antall drepte og hardt skadde i trafikken.
Teknologimiljøet rundt Kjeller og Lillestrøm vil ha mye å bidra med også i siste seksårsperiode av NTP.

6.6 Videreutvikling av vegnettet og virkemidler for trafikkstyring
Det er behov for å sette av betydelige midler til å videreutvikle vegnettet og til å utvikle bedre
virkemidler for trafikkstyring som bygger opp om Regional plan for Oslo og Akershus og bidrar til
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nullmålet og nullvisjonen. Det er blant annet behov for å styrke tverrforbindelsene på Nedre
Romerike, for eksempel fv. 120 Hvam–Gjelleråsen mellom rv. 4 i Nittedal og E6. Det er ønskelig at det
gis en vurdering av om den bør bli en del av det framtidige statlige riksvegnettet og prioriteres inn i
neste NTP.
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