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SAKEN AVGJØRES AV: (Hovedutvalg for samferdsel og næring)

MULIGHETSSTUDIE AV NYE TOGTILBUD
Rådmannens innstilling
Hovedutvalg for samferdsel og næring stiller seg bak vedlagte merknader til rapporten
Mulighetsstudie av nye togtilbud.

Vedlegg
Foreløpige administrative merknader oversendt Viken fylkeskommune
Kortversjon

Jernbanedirektoratet har gitt kommunen mulighet til å komme med merkander
til rapporten Mulighetsstudie av nye togtilbud. Pga. kort tidsfrist ble denne sendt
som en administrativ merknad og rådmannen tilrår at hovedutvalget stiller seg
bak merknadene.

Bakgrunn
Jernbanedirektoratet har fått utarbeidet en mulighetsstudie av nye togtilbud. Saken
forutsettes å være kjent.
Hovedutvalget for samferdsel og næring fattet i forrige møte følgende vedtak i H-sak
2/21:
Rapporten Mulighetsstudie av nye togtilbud har etter hovedutvalgets vurderinger, noen
begrensinger. Dette går blant annet på:
 Utilstrekkelig vurdering av klimaeffekt og fokus på fremtidsrettede løsninger uten
bruk av bil.






Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune ba i juni 2018 Jernbanedirektoratet
vurdere og kostnadsberegne en kortsiktig løsning inntil ringeriksbanen er ferdig.
Dette er ikke synliggjort i rapporten.
Manglende vurderinger av potensiale ved reiser fra Modum til Drammen og Oslo.
Manglende vurderinger av effekt persontogtrafikk på Randsfjordbanen kan ha for
Ringeriksbanen.
Manglende vurderinger opp mot sammenliknbare tiltak som Kongsvingerbanen
og Gjøvikbanen.

Hovedutvalget ber Jernbanedirektoratet sørge for at kommunene og fylkeskommunene
får god mulighet til å komme med innspill til rapporten før behandling i
Jernbanedirektoratet.
Hovedutvalget vil vurdere å bruke deler av dispsisjonsposten til en studie som gir innsikt i
blant annet miljømessige effekter og markedspotensiale utover det overnevnte rapport
har lagt til grunn.
Saksopplysninger
Innspillene ble formidlet i møte med Jernbanedirektoratet, Viken fylkeskommune og
andre kommuner. Modum kommune ba om mulighet til å komme med en uttalelse til
rapporten før Jernbanedirektoratet behandler rapporten. Kommunen ble oppfordret til
å komme med en faglig uttalelse til fylkeskommunen innen utgangen av januar og så
ettersende et evt. politisk vedtak.
Vedlagte foreløpige merknader ble sendt til fylkeskommunen. Fylkeskommunen vil
innarbeide disse i sine merknader som oversendes Jernbanedirektoratet medio februar.
Vedlagte merknader bygger i stor grad på innspill fra hovedutvalget. Det er fokusert på
rapportens metodevalg, men det er også trukket frem at rapporten ikke svarer på
oppdrag gitt fra fylkeskommunen i juni 2018. Det siste vil trolig i liten grad påvirke selve
rapporten, men vil være et viktig innspill til Jernbanedirektoratets vurderinger.
Modum kommune har tidligere gitt tilbakemeldinger til rapport utarbeidet av Buskerud
fylkeskommune, jfr. K-sak 40/18. De samme momentene gjelder fortsatt og kommunen
har tidligere vist til denne vurderingen i møter med Jernbanedirektoratet. Det
forutsettes derfor at disse er godt kjent. Rådmannen tilrår at hovedutvalget støtter
vedlagte administrative merknader til rapporten Mulighetsstudie av nye togtilbud og at
merknadene sendes som kommunens uttalelse til rapporten.

