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Nasjonal transportplan: Prioriter Citylink i NTP
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på ca. 25 mrd. kroner innen 2030 på disse banene vil være tilstrekkelig

kortere

sammenligning

langs Citylink-strekningene

med Ytre IC. Der hvor Ytre IC ligger an til å koste mellom
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Til
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Fraværet av en effektiv jernbanestruktur

rundt Oslo vil gjøre det vanskelig å realisere den planen for

bostedsutvikling som Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er enig om. I tillegg til potensial for
passasjertrafikk, vil fire av disse banene også få kraftig vekst i godstransport dersom Jernbaneverkets
ambisjoner om mer gods på bane realiseres.
Det er selvsagt viktig å løse problemer som eksisterer i Oslo, og Oslopakke 3 som nå kommer vil være
viktig. Uten at trafikken inn til Oslo håndteres på en god måte vil Oslo uansett ha problemer. Vi skal
ha flere til å velge å bo utenfor byen, men forutsetningen må være at det blir langt enklere å komme
seg inn til byen og vekk fra den.
Regjeringen og Stortinget bør tviholde på prinsipper som kan styre prioriteringene. Klimaforliket er
vedtatt, og bør tas hensyn til. Lønnsomme prosjekter bør igangsettes først, og der hvor behovene er
størst må det investeres først. Citylink-strekningene innfrir på alle disse prinsippene som bør være
styrende for investeringer i samferdsel: Kostnadene er beskjedne, behovene store og effekter på
klima og miljø er betydelige.
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