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1

Innledning
Jernbaneverket skal utarbeide Strekningsvise utviklingsplaner (SUP) for alle landets
jernbanestrekninger. I forbindelse med arbeidet med SUP for Østfoldbanens Østre linje avholdt
Jernbaneverket en medvirkningssamling i Askim den 26. april 2011. Samlingen ble ledet av
prosesslederne Ellen Melander og Kristin Grenan fra Norconsult. Dette dokumentet oppsummerer
resultatene fra samlingen, som er et viktig innspill til det videre arbeidet.

1.1

OM SAMLINGEN
Medvirkningssamlingen for Østfoldbanens Østre linje ble avholdt på Smaalenene Hotell i Askim
den 26. april 2011, med 34 påmeldte deltakere. Programmet var todelt, med en informasjonsdel
innledningsvis og en del med gruppearbeid. Det overordnede målet for samlingen var:
Er forslaget til samfunnsmål dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til grunn for det videre arbeidet?
Hva må til for å sikre at Østfoldbanens Østre linje styrker sin rolle som et attraktivt transporttilbud i
konkurranse med privatbilen?

1.2

PROGRAM
14.00-14.10

Velkommen
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket

14.10-14.45

Strekningsvise utviklingsplaner
v/prosjektleder Sigrid Lerud, Jernbaneverket
•
•
•
•
•

Hva er strekningsvise utviklingsplaner og forholdet til andre utredninger ifht
Nasjonal transportplan 2014-2023
Fremdrift og milepæler
Resultater av analyser fase 1
Forslag til mål for strekningen
Utfordringer og videre utredninger

14.45-15.00

Hva gjøres i regionen for å støtte opp om jernbanen?
v/Ole Haabeth, fylkesordfører Østfold fylkeskommune

15-00-1530

Pause med litt å bite i

15.30-17.50

GRUPPEARBEID
v/Ellen Melander, Norconsult
Oppgave 1: Samfunnsmål
Oppgave 2: Reisetid, frekvens, stoppmønster, fortetting, person-/godstransport

17.50-18.00

Kort oppsummering og litt om videre prosess
v/Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket
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1.3

DELTAKERE
Opplistet nedenfor er deltakerne som var til stede på medvirkningsseminaret.
Invitasjon og deltakerliste som ble utsendt i forkant av seminaret utgjør vedlegg 4.
VIRKSOMHET

NAVN

FYLKESKOMMUNER
Akershus fylkeskommune

Einar Hoel (adm.)

Østfold fylkeskommune

Ole Haabeth, fylkesordfører
Per Inge Bjerknes, leder av samferdsels-, næring og
miljøseksjonen
Greta Kant, leder Jernbaneforum Øst
Helge Kolstad, fylkestingsrepr.
Hans Arne Bjerkmyr, jernbanekontakt
Jostein Haug, samferdselssjef
Atle Haga, fylkesrådmann
Knut Ramtvedt, rådgiver planseksjonen

KOMMUNER
Hobøl kommune

Håvard Jensen, ordfører
Sverre Lund, hovedutvalg for plan og utvikling
Åse Hammerhei (pol)
Bjørn Sjøvold, rådmann
Håvard Lucassen, (sentraladm.) miljø

Spydeberg kommune

Britt E. Gulbrandsen, ordfører

Askim kommune

Trygve Westgård, ordfører
Thor Hals, varaordfører
Øyvind Juel, politiker
Grethe Aasgaard, politiker
Hans-Olaf Pedersen, leder av det faste utvalg for plansaker
Sølve Bjøkevoll, spesialrådgiver
Frøydis Kristiansen, avd.leder byggesak og regulering

Eidsberg kommune

Knut J. Herland, ordfører

Rakkestad kommune

Kjærborg

LOKALE OG REGIONALE
SAMARBEIDSFORA
Indre Østfold Regionråd

Alf S. Johansen, sekretariatsleder
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VIRKSOMHET

NAVN

REGIONALE STATSETATER
Fylkesmannen i Østfold

Carl Henrik Jensen, rådgiver, miljøvernavd.
Håvard Hornnes, seniorrådgiver, miljøvernavd.

Statens vegvesen

Elisabeth Bechmann
Edgar Barsjø, seniorrådgiver

OPERATØRER KOLLEKTIV
PERSONTRANSPORT
RUTER

Olav Raanaas Moen, trafikkplanlegger

Østfold Kollektivtrafikk

Børre Johnsen, direktør

Nettbuss TL avd. Østfold

Svein Arne Bergh

EIENDOMSUTVIKLER STASJONER OG
KNUTEPUNKTER
ROM Eiendom

Fredrik Mathisen
Erik Unaas

JERNBANEVERKET
Plan og utvikling, Plan Øst

Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør
Sigrid Lerud, prosjektleder
Bodil Riis, senioringeniør
Sara Brøngel Grimstad, prosjektkoordinator
Iselin Eng, overarkitekt
Anne-Gro Ahnstrøm, senioringeniør
Åse Drømtorp, senioringeniør

Norconsult AS

Ellen Winje Melander
Kristin P. Grenan
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1.4

GRUPPEINNDELING

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7
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Sverre Lund
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Knut J. Herland
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Gulbrandsen

Håvard Jensen

Hans-Olaf
Pedersen

Åse Hammerhei

Øyvind Juel

Atle Haga

Grethe
Aasgaard

Per Inge
Bjerknes

Frøydis
Kristiansen

Jostein Haug
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Knut Ramtvedt

Hans Arne
Bjerkmyr

Thor Hals

Alf. S.
Johansen

Carl Henrik
Jensen

Håvard
Hornnes

Elisabeth
Bechmann

Edgar Barsjø

Olav Raanaas
Moen

Håvard
Lucassen

Svein Arne
Bergh

Fredrik
Mathisen

Erik Unaas

Helge Kolstad

Trygve
Westgård

Bodil Riis

Børre Johnsen

Iselin Eng

Anne-Gro
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Anne Marstein
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Knut J. Herland

Sigrid Lerud
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2
2.1

Rammeverk/faglig innledning
BAKGRUNN
Jernbaneverket skal utarbeide strekningsvise utviklingsplaner for alle landets banestrekninger, jfr.
Jernbaneverkets styringsdokument "Styring og ledelse i Jernbaneverket". Planene skal være ett av
verktøyene som gir Jernbaneverket grunnlag for strategisk planlegging og helhetlig prioritering.
De strekningsvise utviklingsplanene skal:
•

Konkretisere jernbaneverkets strategi og sikre sammenheng mellom målsetninger i NTP,
nasjonale strategiske utredninger (Stamnett/Godsstrategi m.v.), og
infrastrukturtiltak/fornyelsestiltak på den enkelte banestrekning.

•

Være et verktøy for kommunikasjon med eksterne aktører og vise helheten av planer for
infrastrukturtiltak og fornyelsestiltak på strekningen.

•

Forenkle arbeidet med planer i Jernbaneverket.

Strekningsvise utviklingsplaner skal også være et underlag for og en forberedelse til Nasjonal
Transportplan (NTP) for perioden 2014 til 2023 og skal blant annet avklare behov for:
•

Kapasitetstiltak for gods og persontrafikk

•

Stasjon- og knutepunktsutvikling

•

Fornyelsestiltak

•

Sikkerhetstiltak

•

Fremtidig areal for jernbanesektoren, inkl. hensettingsarealer, driftsspor etc

•

Potensial for reisetidsforkortelser

De strekningsvise planene skal ta utgangspunkt i gjeldende NTP, Jernbaneverkets
handlingsprogram, Godsstrategien, Stamnettutredningen og Perspektivutredningen. Planene skal
primært omhandle programområdene og fornyelser. Med programområder menes små og
mellomstore investeringer i eksisterende infrastruktur. Disse er samlet i tre grupper av tiltak;
•

Kapasitet og gods

•

Stasjoner og knutepunkter

•

Sikkerhet og miljø
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2.2

FAGLIG INNLEDNING

Anne Marstein, regional-, plan- og utviklingsdirektør
fra Jernbaneverket åpnet samlingen og ønsket
velkommen. Hun innledet kort om arbeidet med
Strekningsvise utviklingsplaner og viktigheten av de
lokale innspillene som medvirkningssamlingen la opp
til.

2.2.1

Strekningsvise utviklingsplaner for Østfoldbanens Østre linje

Prosjektleder Sigrid Lerud fra Jernbaneverket orienterte så
om hva strekningsvise utviklingsplaner er og forholdet til
andre utredninger. Videre fortalte Lerud om prosjektets
fremdrift og milepæler, samt foreløpige resultater av de
overordnede analysene som er gjort. Forhold som spesifikt
gjelder Østfoldbanens Østre linje ble også lagt frem.
Oversiktskart for Østfoldbanens Østre linje er vist på neste
side.
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt denne rapporten.
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2.2.2 Hva gjøres regionalt for å støtte opp om jernbanen?

For å få et bedre innblikk i Østfoldbanens Østre
linjes utfordringer sett fra et lokalt/regionalt
perspektiv presenterte fylkesordfører Ole Haabeth
fra Østfold fylkeskommune hva som gjøres
regionalt for å støtte opp om jernbanen.
Haabeth innledet med at i medvirkningsprosesser
og andre utviklingsprosesser er det lett å raskt
grave seg ned i detaljer. Og det kan være fruktbart,
da summen av detaljer blir til utvikling!
Fylkesplanen for Østfold 2009-2012 beskriver
fortetting og byutvikling som det viktigste plangrepet
for å redusere energibruk og dermed utslipp av
klimagasser. Dette skal oppnås blant annet
gjennom arealbruk, utvikling av attraktive bolig- og
næringsområder, utvikling av infrastruktur og drift
av kollektivsystemer.
Haabeth fortalte om kommunens ansvarsområder
innenfor arealforvaltningen, og hvordan fortetting,
utvikling av stasjonsområder og infrastruktur til stasjonene er en del av dette.
Det er avholdt plansmier og workshops for utvikling av blant annet Mysen og Askim, og resultatene
fra dette ble presentert. I hovedtrekk går utviklingen i retning av utvikling av stasjonsbyer for å
styrke sentrumsområdenes tilgjengelighet og attraktivitet gjennom flere funksjoner, kvalitet og
grønnstruktur. Nytt Folkebad i Mysen – for å styrke kulturtorv som et bindeledd i
sentrumsutviklingen.
Utfordringer for Østre linje er i hovedtrekk problemstillinger tilknyttet tematikk som
-forstadsbane eller IC-strekning?
-stasjonsstruktur
-samhandling med godsavvikling
-Østre linje må dekke fremtidens behov til innbyggere og næringsliv i Indre Østfold.
Presentasjonen i sin helhet ligger vedlagt denne rapporten.
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3

Gruppearbeid
Etter den innledende informasjonsdelen av samlingen satt deltakerne seg sammen i grupper og
arbeidet.

3.1

OPPGAVE 1: SAMFUNNSMÅL
Den første oppgaven gruppene fikk jobbe med lød slik:

Oppgave 1
Forslag til samfunnsmål for Østfoldbanen:
Østre linje skal bidra til regional utvikling og til at Indre Østfold-regionen ytterligere integreres i
Oslo-området som en samlet arbeids-, bolig- og serviceregion og gjøre det mulig at
trafikkveksten tas kollektivt.
Hvilke innspill har gruppen til forslaget til samfunnsmålene for Østfoldbanen. Lag et tankekart.

Det var stort engasjement i gruppene og gode diskusjoner.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.

2011-06-10| Side 12 av 27

Gruppe 1
Gruppen ga sine kommentarer til enkeltord i Samfunnsmålet:
’bidra til regional utvikling’
–

ENIG!!! Bare Indre Østfold??

’… og til at Indre Østfold-regionen…’
–

Litt for snevert, men i hovedsak OK. Må
også binde sammen Indre/Ytre.
Pendling vil øke begge veier. Kobling til
utenlandstrafikk. Interne
kommunikasjoner forbedres i Indre.

’ trafikkveksten tas kollektivt’
–

Trafikkveksten skal tas på bane!!! Buss er et supplement. Både gods og personer.

Supplement til samfunnsmålet:
Hovedtyngden av veksten rettes inn mot byene og tettstedene som har togstasjoner.

Gruppe 2
Gruppen ga sine kommentarer til enkeltord og deres betydning i forbindelse med Samfunnsmålet:
’regional utvikling’
–

må forsterkes slik at det står:
bærekraftig regional utvikling

–

Mysen-Oslo viktigst (persontrafikk)

’gjøre det mulig at trafikkveksten tas
kollektivt’
–

Trafikkvekst kollektiv +++

Asfaltere Østre linje – Rakkestad-Sarpsborg
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Gruppe 3
Gruppen ga sine kommentarer til
enkeltord og deres betydning i
forbindelse med Samfunnsmålet:
’regional utvikling’
–

Indre Østfold som
lokaliseringssted for gods- og
logistikkvirksomhet

–

togturisme og togopplevelser

–

intercity og bybane

’integreres i Oslo-området’
Østfold-integrasjon –
–

gir bedre utenlandsintegrasjon

–

tog indre Østfold til Sarpsborg –
gir muligheter for sykehuset,
Inspirec, Arbeidsplasser, fritid
og kultur (opplevelser)

’trafikkveksten tas kollektivt’
–

kollektivt med tog

Under presentasjonen ble det oppsummert at i tillegg til integrasjon med Osloområdet må
internperspektivet i Østfold ivaretas gjennom fokus på utviklingen internt i Østfold
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Gruppe 4
Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet generelt:
− regional utvikling, ikke bare se mot Oslo
− regional utvikling Mysen-Oslo
− integreres? kobles til?
− Se på kobling mot Ytre Østfold
buss?, tog?

−

− tilgjengelighet
sykehus, flyplass

−

− Knutepunktene må utvikles

Gruppe 5
Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet generelt:
− regional utvikling
−

viktig: Fylkesplanen 2010-2050

Østre linje skal bidra til raskere, mer punktlig og flere avganger. Dette for videre utvikling av Indre
Østfold-regionen og integrere regionen mer i Oslo-området.

−

Tung formulering av Samfunnsmålet.

−

Bidra til samspill mellom kollektive transportformer.

−

Samlokalisering av kollektivknutepunkter
−

−

Intermodalitet

Stasjoner – trafikknutepunkt
-

Bilparkering, sykkelparkering og buss - samlokaliseres.

−

Kollektivt også mellom indre og ytre Østfold.

−

Miljøvennlig
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Gruppe 6
Kommentarer ble gitt til Samfunnsmålet generelt:
− Utvikling i Ski – utbygging av ”Ski-byen”
-

Integrering mot Akershus/Oslo

−

Ikke belegg for Indre-Ytre-forbindelse

−

Samlet arealplan for Indre kommunene viktig for jernbanen.

−

Ikke bare tenke integrering mot Oslo

−

Regionen må være selvgående

−

Regional utvikling betyr også at regionen/korridoren må bindes sammen bo- og
arbeidsplasser/marked
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Gruppe 7
Det ble stilt spørsmål og gitt kommentarer til Samfunnsmålet:
− Øke attraktiviteten
-

Bedre regularitet

−

Samfunnsmålet dreier seg om en forstadsbane – større perspektiv?

−

Grensekryssende transport?

−

Knytte samme Indre og Ytre Østfold.

−

Bidra til verdiskapning i Indre Østfold
−

−

Godstransport
-

–
−

Egen utvikling

potensiale

… tas kollektivt på gods og persontrafikk
Miljøaspekt?
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3.2

OPPGAVE 2: FREMTIDIG UTVIKLING AV ØSTFOLDBANENS ØSTRE
LINJE

Oppgave 2 lød som følger:
Oppgave 2
Diskuter følgende punkter og kom med innspill:
a) Reisetid og frekvens
b) Stoppmønster og arealbruk/fortetting
c) Innfartsparkering og mating
d) Godstrafikk
e) Integrasjon indre/ytre Østfold – samt nord-sør
Skriv alle innspill på flipover.

Besvarelser er gjengitt under slik de ble satt opp av gruppene.

Gruppe 1

Gruppen kommenterte direkte på kartet:
8 stasjoner er prioritert pga befolkningsgrunnlag og
fortetting: Ski, Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim, Mysen,
Rakkestad, Sarpsborg.
Skotbu er også høyt prioritert pga fremtidig utbygging.
Kan bruke Ski. Skolen flyttes.
Langli har minst trafikk. Ikke høyt prioritert.
Mulig fusjon Knapstad og Spydeberg?
Langnes : Problematisk
Slitu: Lite folk, utbygging bør reduseres.
Eidsberg, Heia og Ise kan nedlegges.
Befolkningsvekst-tall bør oppgraderes. Medium er for lavt.
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Gruppe 2
Stive rutetider
Frekvens økt i rushperiodene
Utvidet rushtid (0530-0900 + 1500-1730)
Frekvens i rushtid

Utenom rush

Askim

15 min

30 min

Mysen

30 min

30 min

Rakkestad

60 min

60 min

Kortest mulig reisetid
4 stopp Mysen-Ski
– må bedre busstilbudet (matebusser)
Økt tilbud krever mer folk → buss til toget
Parkeringshus + kombinasjon med annen bruk i sentrum
Stoppmønster Mysen-Askim-Spydeberg + 1 stopp til før Ski
Privat næringsliv finansiere p-hus ifm innfartsparkering → kombinere med kjøpesenter

Gruppe 3
a) Reisetid og frekvens
− Reisetid: Rakkestad – Oslo 50 min
− Frekvens: 30 min
− Bedre samordning buss og tog-avgangene
b) Stoppmønster og arealbruk/fortetting
− 7 færre stoppesteder Rakkestad – Ski i 2018
− Erstattes med gode busstilbud
− Styrke utbygging ved de stasjonene som beholdes
c) Innfartsparkering og mating
− Parkeringshus
− Matebusser fra øvrige tettsteder
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− Fleksibelt billettsystem
d) Godstrafikk
− Indre Østfold som lokaliseringssted for gods- og logistikkvirksomheter
e) Forbindelse Indre- Ytre
− Ja!!! Må ha senest 2040

Gruppe 4
•

Hva tåler dagens spor?

•

Må ikke påvirke reisetid/frekvens

•

Investeringer må hensynta gods

•

Opprettholde hele Østre Linje

•

Må bygges for framtidens behov

•

Enighet om prioritering

•

Framtidens jernbane dobbeltspor

Indre/Ytre
•

Sykehus + flyplass

•

Vei eller bane? Ja takk, begge deler?

•

Oslopendlere tilpasser seg stasjonsstruktur

•

Mange tilflyttere søker landlige omgivelser
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Innfartsparkering/Mating
•

Betydelig økt kapasitet parkering

•

Rask busstrasé mot stasjon

•

Kollektivterminal med stasjon

•

Samordning billett

•

Raske gang/sykkelveier. Parkering!

•

Utforming stasjon

Reisetid/frekvens
•

Mysen-Oslo 45 min

•

6+6 ½ time resten 1 time

•

Husk sene kvelder og helg

Stoppmønster/arealbruk
•

Færre stasjoner (5 ??)

•

Investere i de som beholdes

•

Boligområder nær buss (tog)
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Gruppe 5
Flere parkeringer ved stasjonen
Innfartsparkering er helt essensielt. Kommunene må bidra med arealer
Gratis innfartsparkering for månedskortkunder.
Trafikknutepunkter samlokalisering.
Matebusser fra Trøgstad og Skiptvedt til Askim. (tverrforbindelser)
Kombinasjon av tog/buss for å betjene Ørje/Sverige.
Intercity starte i Rakkestad.
Inetrcity
Stoppe kun på Spydeberg, Tomter, Askim og Mysen.
Stopp på Østre linje: Rakkestad, Mysen, Askim, Spydeberg, Knapstad, Tomter, Ski, Oslo
Legg ned: Drømtorp, Langnes, Langli, Slitu, Næringsparken.
Østre linje bør gå fra Rakkestad til Lysaker.
Godstrafikk må ikke gå på bekostning av persontrafikk.
Portrail E18 Ramstad.
2 nye lange kryssingsspor.
Fortetning av boligbygging i nærheten av jernbanestasjonene (de store).
Fjerne planoverganger
Legg ned noen holdeplasser
Bedre sikt (fell trær og spreng stein)
Sett opp hastigheten
Øke robustheten og redusere tiden
Togtilbud ifm store arrangementer på Rudskogen.
Vurdere bygdegrense ifht jernbanen – evt. øke av hensyn til boforhold,
Attraktive stasjoner og stasjonsområder
Miljøprofil
Felles billettsystem
Reisetid Mysen-Oslo 45 min
Færre stopp
Ny tunnel Ski-Oslo 2018
Reisetid Mysen - Oslo minus 10 min gjennom Follotunnel og nedlegging av 4 stasjoner (holdeplasser)
Fjerne en del planoverganger
Flere kryssingsspor
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Avgangsfrekvens 30 min i utvidet rushtid, ellers timesavganger.
Kvalitet:
Punktlighet
Tid
Pris
Komfort
Forutberegnelighet
Internett på lokaltoget

Gruppe 6
Boligfelt ved Langnes + 500 stk
Vekst Askim kommune: 100 stk pr år vedtatt
Infrastrukturen må oppgraderes
Systemkryssing for byene i Askim = Askim kollektivt knutepunkt.
Enkeltspor på Østre linje er ikke bærekraftig.
Mange kjører inn til Ski for å få større fleksibilitet →Frekvens
Det er stort behov for mer parkeringsplasser.
Legge til rette for flere mate-busser.
Felles? Ruter, JBV, Fylkeskommunen – Strategi for innfartsparkering ved stasjonene.
Må tenke langt frem i tid – bærekraftighet. Timesfrekvens ikke nok?
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Utvikle Effektive knutepunkter parkering, mating, sykkelparkering, gang-sykkelveier
Raskere kjøretid = færre stopp.
Reisetid:
Konkurransedyktig med bil og buss
Hvor mange kollektivknutepunkter er det plass til? Helhetlig tilnærming!
Legge ned Askim Næringspark?
Reisetid mindre viktig enn punktlighet.
Tilbudet/frekvens må økes (mer enn timesfrekvens)
Flere sitteplasser på toget i rush.
½-timesfrekvens Oslo-Mysen i 2040
I første omgang utvide rushtidsperioden (ca 2020)

Gruppe 7
Frekvens veldig viktig, 30 min – viktigere enn reisetid
Reisetid må være konkurransedyktig
Må være forutsigbart
•

Toget må gå

•

Ikke rom for stadige forsinkelser

Nok kapasitet
•

Pendlere må sitte

Gode p-muligheter ved stasjoner
•

Må kompensere for eventuelle stasjonsnedleggelser

Stoppmønster må være forutsigbart for kommunens arealplanleggere
P-hus
Mating - Askim
•

Hvor

•

Hvordan

Stoppesteder – ny stasjon mellom Knapstad og Spydeberg
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Etter gruppeoppgavene presenterte alle gruppene sitt arbeid for resten av forsamlingen som fikk mulighet til
å kommentere innspillene.

2011-06-10| Side 25 av 27

4

Videre arbeid

Denne rapporten som dokumenterer innspillene fra medvirkningssamlingen vil bli sendt ut til alle deltakere.
Innspillene tas med i det videre arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner for Østfoldbanens Østre linje.
Videre vil Jernbaneverket ferdigstille de analyser og vurderinger som skal gjøres for innspill til NTP. Vi
understreker at de strekningsvise utviklingsplanene vil være gjenstand for kontinuerlig videreutvikling og
oppdatering.
Noen av utredningstemaene i videre arbeid med strekningsvise utviklingsplaner er:

•
•
•
•
•
•

Sammenheng mellom små og store tiltak, investeringer og vedlikehold ”pakker med tiltak?”
Driftsarealer/spor for å kunne gjennomføre feilretting og forebyggende vedlikehold
Hensettings- og vendeanlegg for å kunne betjene banen
Innfartsparkering
Stasjons- og knutepunktsutvikling
Samspill med øvrig kollektivtrafikk

Vurderingene vil også bli sett i sammenheng med andre utredninger i Jernbaneverket. Disse er:

•
•

Høyhastighetsutredningen og KVU InterCity påvirker utredningene for Østfoldbanen. Disse vil være
kommet så langt til høsten 2011, at vi vil kunne få innspill før endelig rapport.
Stasjonsstruktur og stoppmønster henger nøye sammen med kjøretids- og kapasitetsvurderinger og
vil inngå i de endelige vurderingene.
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Vedlegg

VEDLEGG 1: PRESENTASJON SIGRID LERUD
PROSJEKTLEDER STREKNINGSVISE UTVIKLINGSPLANER
VEDLEGG 2: PRESENTASJON OLE HAABETH,
FYLKESORDFØRER ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
VEDLEGG 3: PRESSEOPPSLAG
VEDLEGG 4: UTSENDT INVITASJON OG DELTAKERLISTE TIL
MEDVIRKNINGSSEMINARET
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Strekningsvis utviklingsplan
Østfoldbanens Østre linje

• Hva er strekningsvise utviklingsplaner?
• Forholdet til andre utredninger
• Fremdrift og milepæler
• Resultater av analyser fase 1
• Forslag til mål for strekningen
• Utfordringer og videre utredninger

Strekningsvise utviklingsplaner skal:
Konkretisere Jernbaneverkets strategi
Være et verktøy for kommunikasjon –
vise helhet og grunnlag for prioriteringer
Forenkle JBVs arbeid med konkret planlegging

Rolle i JBVs planverk:
Nasjonal transportplan 2014 – 2023
JBVs Handlingsprgram
Jernbaneverkets perspektivutredning mot
2040

Sammenheng med andre JBV-utredninger
Stasjons- og knutepunktsutvikling
KVU InterCity
Høyhastighet

Fremdriftsplan
2011

2010
Jan

Overordnet landsdekkende analyse
2040-perspektiv
Utviklingsplan
Østfoldbanens Østre linje
Mål og strategier
Analyse av
infrastruktur, kostnader,
markedsrespons
Input NTP rullering
Stasjonsstruktur
KVU InterCity
Høyhastighet

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Fase 1
2040-perspektivet
Bruk av scenarier som verktøy – viser handlingsrom
(Scenarie viser beregningsalternativ)

Scenario 3
Scenario 2
Scenario 1
Forbedringer vi
oppnår ved å
gjennomføre
spesifiserte
prosjekter i
inneværende
NTP

Utvidet kapasitet
gjennom Oslo.
Flaskehaler på
strekningene
utenfor

Jernbanenettet
legger ingen
begrensninger
for tilbudet

Prinsipp om trinnvis økning i togtilbudet i form
av økt frekvens og redusert reisetid

SCENARIO 1
Lavt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 2
Middels tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

SCENARIO 3
Høyt tilbudsnivå
MARKEDSRESPONS
KRAV TIL KAPASITET
UTBYGGINGSBEHOV OG
-KOSTNAD

OPTIMALISERING

Utviklingsstrategi 2040

Definere tibudsnivå for person- og
godstransport med frekvens og
reisetid som samlet gir et
investeringsnivå som tilsvarer et
optimaliseringsperspektiv
Underlag: transportmodellres. og
grundige kapasitetsanalyser

Ambisjon for banens rolle i
transportsystemet: godstransport,
lokaltog, regiontog

Utviklingsbehov: nødvendige tiltak
og utbyggingsbehov
kostnadsoverslag, (nytte-kost)

Utviklingsstrategi 2023

Tiltak på kort sikt: Rekkefølge –
hvordan få effekt raskt. Ruteplan
2023 med tilhørende
handlingsprogram

Togslag

Sc.1

Sc.2

Sc.3

Lokaltog
Mysen eller
Rakkestad

Hver time

Hver
halvtime

Hvert kvarter

Ski - Drømtorp
3900

4000

9000
8000

3500
3000

7000

Antall reisende

6000

2500

2150

5000

2000

4000

1500
1000
500

3000
950

2000
1000

450

825
625

2000
1000

200

0

0
Dagens (2006)

2040 lav
Antall reisende døgn
Kostnader

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy

kostnader i mill. kr

3000

8000

Slitu - Mysen
9000

4000
8000

3500

Antall reisende

6000

2500

5000

2000

4000

1500

3000
900

1000

700

600
250
50
0
Dagens (2006)

1000

125

2040 lav
Antall reisende døgn
Kostnader

2000

2000
150

200

1000
0

2040 middels
Antall reisende makstime

2040 høy

kostnader i mill. kr

7000

3000

500

8000

Optimalisering gjort på overordnet nivå.
Strategiske vurderinger i forhold til banens rolle.
Detaljering må skje ut fra lokal kunnskap om bane og
marked.

Dagens situasjon
Østfoldbanens Østre linje er i dag en ren
lokaltogstrekning.
Omkjøringsbane dersom Vestre linje må stenges.

Hastighetsprofil

Topografi

Horisontalkurvatur
Horisontalkurvatur

R = 250m 500 m

R = 500m 1100m

R>1100m

Ski Rakkestad

21%

18%

61%

En horisontalradius på 500 m gir en maksimalhastighet på 105 km/t
etter eksisterende baners krav.

Planoverganger
30

25

20

15

10

5

0
Ski - Spydeberg

Spydeberg - Askim

Mysen - Rakkestad

Rakkestad - Hafslund

Pågående prosjekter og utvikling i nær framtid
Plattformforlengelsesprosjekt pga forskriftskrav.
Stasjonsoppgradering som følge av ERTMS (Kråkstad, Tomter,
Spydeberg, Askim, Mysen)
Pilotprosjekt ERTMS innen 2014
Follobanen gir en reisetidsreduksjon for reisende på
Østfoldbanens
Østre linje på 10 – 12 minutter på strekningen Oslo – Ski.
Fornyelse/vedlikehold.

Utkast til samfunnsmål for Østfoldbanens østre linje
eierperspektivet – virkningen for samfunnet

Østre linje skal bidra til regional utvikling og til at Indre
Østfold-regionen ytterligere integreres i Oslo-området
som en samlet arbeids-, bolig- og serviceregion. Østre
linje skal bidra til at trafikkveksten tas kollektivt.

Utfordringer og videre utredninger
• Hvordan sikre et robust jernbanetilbud?
– Pakketenkning – store og små tiltak
– Tilstrekkelige arealer til
vedlikeholdsmateriell for rask feilretting

• Arealutvikling rundt knutepunktene
– Tilstrekkelige arealer for innfartsparkering
– Bussmating inn mot knutepunktene
– Utvikling av nye boligområder må bygge
opp under jernbanens rolle i
transportsystemet.

• Status, framdrift og samspill
med andre planprosesser
• Resultater fra overordnede
analyser
• Dagens situasjon
• Samfunnsmål og viktige
momenter videre

Målsetning for dagens arbeid
Er forslaget til samfunnsmål
dekkende?
Hvilke effektmål skal vi legge til
grunn for det videre arbeidet?
Hva må til for å sikre at
Østfoldbanens Østre linje styrker sin
rolle som et attraktivt transporttilbud
i konkurranse med privatbilen?

Hva gjøres i regionen for å støtte opp om
jernbanen?

Ved fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesplan Østfold
2009-2012


Fortetting og byutvikling er det viktigste
plangrepet for å redusere energibruk og
dermed utslipp av klimagasser
• Arealbruk
• Utvikle attraktive bolig- og næringsområder
• Utvikling av infrastruktur
• Drift av kollektivsystemer

Fylkesplan Østfold
2009-2012


Kommunene har ansvaret for
arealforvaltningen
• Bygge opp om publikumsgrunnlag
• Redusere transportbehovet
• Samordne kollektivtransport
• Koordinere stasjoner med gang- og sykkelveier
• Lokalisering av bosteder og arbeidsplasser
• Sikre parkeringsarealer rundt stasjonen
• Skape næringsutvikling rundt stasjonene
• Utvikle høy kvalitet i sentrumsområdene

Eksempler fra Østre linje
Askim, Mysen og Rakkestad er
eksempler på stasjonsbyer langs Østre
Linje der en er i gang med plansmier og
workshops
Formålet er å styrke sentrumsområdenes
tilgjengelighet og attraktivitet gjennom
flere funksjoner, kvalitet og
grønnstruktur

Mysen

Mysen

Mysen

Askim:

Ny bro

CORE - CENTRE,
Nye boliger og butikker

- Tilgjengelig
gjøring
- Fortetting
- Samling av
funksjoner

Utfordringer for Østre linje
Behov for strategivalg for fremtiden:
forstadsbane eller InterCitystrekning?
 Stasjonsstruktur
 Samhandling med godsavvikling
 Østre linje må dekke fremtidens behov til
innbyggerne og næringsliv i Indre
Østfold


Takk for oppmerksomheten
og lykke til med dagen!

