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Stab Strategi og utvikling 

  
 

Innspillsbrev om prioriteringer på transportområdet (NTP 2022-2033) 

Viser til brev fra Viken fylkeskommune datert 16.12.2019 med invitasjon til kommunene og regionale 
aktører til å komme med synspunkter på hva det er viktigst å legge vekt på i NTP 2022-2033. 
 
Aurskog-Høland kommune har politisk og administrativt deltatt i utarbeidelsen av en felles uttalelse fra 
SNR (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike) om prioriteringer i NTP 2022-2033. Saken er i tillegg 
behandlet i formannskapsmøte 24.02.2020.  
 
Vedtaket i formannskapsmøtet lyder: 
 
Aurskog-Høland kommune slutter seg til innspill til NTP 2022-2033 utarbeidet av SNR med følgende 
tillegg:  
 

a) Det foreslås bygget ny jernbane mellom Oslo via Bjørkelangen til Stockholm. Å si ja til tog fra 
Oslo til Stockholm via Bjørkelangen, vil legge til rette for Skandinavias største klimatiltak ved å 
føre flypassasjerer og veitrafikk (både person og gods) over til tog. 
 
Traséen via Bjørkelangen er den eneste som muliggjør kjøretid på under 3 timer, den kan bygges 
raskt, har minimale natur- og miljøpåvirkninger, og gir det beste trafikkgrunnlaget. 
 
Det er viktig at: 
Stortinget gir sin tilslutning til at Sverige og Norge i fellesskap utlyser en konsesjon med klare 
betingelser, stiller nødvendige garantier, og beslutter statlig regulering. 
 
For Aurskog-Høland vil en togtrasé gi store muligheter til å utvikle arbeidsplasser, næringsliv og 
generell vekst. 

 
b) En opprustning av fylkesvei 21 må prioriteres. 
 
 
Vedlagt ligger uttalelsen fra SNR som formannskapet har vedtatt som skal følge kommunens 
innspillsbrev, i tillegg til protokollen fra formannskapsmøtet 24.02.2020.  
 
 

Med vennlig hilsen 

         
Inger Hegna Else Marie Stuenæs 
kommunedirektør rådgiver overordnet plan 
 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift. 
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