Flytoget
Postboks 19 Sentrum
0101 OSLO

Vår ref.: 569018/2022 - 2020/78821
Deres ref.:
Dato: 08.09.2022

Flytoget i forhandlinger om å drifte regiontog på Østlandet
Jeg viser til e-post datert 19 august, 2022 hvor Flytoget informerer om at det innledes
forhandlinger med Jernbanedirektoratet for å drifte regiontog på Østlandet som foretrukken
avtalepart i pakke Østlandet 2.
Denne pakken inkluderer et scenario hvor tilbringertjenesten til Oslo lufthavn, som i dag
trafikkeres av Flytoget, også er integrert i det øvrige togtilbudet på Østlandet.
I den sammenheng ønsker jeg å vise til vedtak i Viken fylkesting datert 18 juni, 2020 i sak
«Høringsuttalelse fra Viken fylkeskommune til transportvirksomhetenes prioriteringer for
Nasjonal Transportplan 2022-2033» Om tilbringertjenesten til Oslo lufthavn er følgende
påpekt i fylkestingets vedtak:
Viken fylkeskommune legger vekt på de utredninger som viser at kapasiteten for
persontrafikk på jernbanen vest for Oslo kan økes, også før ny sentrumstunnel er på
plass. Dette bør prioriteres. Flytogets ledige kapasitet mellom Drammen og Oslo (50%)
bør utnyttes til pendlere. En kan for eksempel tenke seg at ett av de doble togsettene
forbeholdes pendlere mellom de to byene.
For utvikling av et best mulig samlet kollektivtilbud ber jeg om at Flytoget samhandler med
våre kollektivselskaper; Brakar, Ruter og ØKT i forberedelsene til nytt togtilbud.
Samtidig vil jeg uttrykke en bekymring for at togtilbudet på det sentrale Østlandet splittes til
to operatører. Dette mener jeg er uhensiktsmessig, og ser helst at hele togtilbudet på
Østlandet sees under ett, og at det planlegges for dette.
Viken fylkeskommune deltar gjerne i dialog med Flytoget om utvikling av togtilbudet, og
spesielt i dialogen rundt en form for integrering av dagens flytog i det øvrige togtilbudet.
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