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Innspill til togtilbudet fra 2022
Fylkeskommunen har med bakgrunn i jernbanereformen fått et større ansvar for å koordinere
innspill til forbedringer av togtilbudet.
Jernbanedirektoratet har på vegne av staten et helhetlig ansvar for styring og koordinering av
jernbanesektoren. I dette inngår blant annet langsiktig utvikling av jernbanen, avtaler om
persontransport, avtaler om forvaltning og utvikling av infrastrukturen og koordinering med regional
kollektivtransport.
Jernbanedirektoratet ønsker at fylkeskommunen samordner innspill og ønsker fra kommuner og
andre interessenter til togtilbudet i Viken. Fylkeskommunen skal fremme skriftlig forslag om
endringer i togtilbud til jernbanedirektoratet innen 1. juni hvert år. Direktoratet ønsker innspill som
gjelder både langsiktige og mere omfattende endringer av togtilbudet, så vel som mindre justeringer
som kan gjennomføres ved ruteendringer de kommende år.
Forslagene som omfattes av prosessen kan være:
• Endringer i eksisterende togtilbud
• Nye togtilbud
• Større endringer i rutetider som har konsekvenser for andre togtilbud
• Andre endringer som har økonomiske konsekvenser for staten
• Endring av stoppstruktur
• Andre forhold knyttet til togtilbudet
Forslagene må inneholde:
• En beskrivelse av endringsforslaget med begrunnelse for forslaget til endring i togtilbudet
• Planer fra kommunen for hvilke tiltak som vil iverksettes lokalt for å støtte opp
under endringen, for eksempel arealplanlegging, knutepunktutvikling, parkeringstiltak med mer
• Et eventuelt anslag av den effekten foreslått endring vil ha for antall reisende
Dette brevet blir sendt til alle kommuner i Viken, LO, NHO, Ruter AS, Brakar AS og Østfold
kollektivtrafikk. Vi ber om at kommunene innhenter innspill fra andre interessenter de ønsker
tilbakemelding fra.
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Frist for innsendelse av innspill til Viken fylkeskommune er onsdag 01.04.20. Innspillene sendes til
post@viken.no og merkes 2020/84645.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Frode Austad: frodea@viken.no
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