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Møte i  Kommunestyret den 21.06.2018 - Sak: 55/18 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet forslag om at punkt 2 omformuleres og sendes til alle 
kommunestyrerepresentantene for uttalelse før høringssvaret sendes. Nytt punkt 2 
innarbeides. 
 
Formannskapets innstilling med unntak av punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Omformuleres og innarbeides før høringssvaret sendes. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 

 

Punkt 2 ble behandlet gjennom mailutveksling i perioden 29. juni – 3. juli.  

Ordfører fremmet følgende forslag til punkt 2: 

«Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer utbyggingsrekkefølgen og 
starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en mulighet for raskere reisetid mellom 
Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, bedre fremkommelighet for godstog og 
tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller lengre 
dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning enn nye krysningsspor der 
jernbanen kanskje ikke skal gå i fremtiden».  
 

Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag til punkt 2: 

«Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer utbyggingsrekkefølgen og 
starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en mulighet for raskere reisetid mellom 
Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, bedre fremkommelighet for godstog og 
tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller lengre 
dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning».  
 
Det kom ingen andre forslag til formulering fra kommunestyret. 
Ordfører besluttet på vegne av kommunestyret at Jon Halvor Midtmagelis forslag til punkt 2 
vedtas. 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommune ber Jernbanedirektoratet synliggjøre at Stortingets vedtak om ferdig 

dobbeltspor til Lillehammer innen 2034 vil bli fulgt opp. 

2. Øyer kommune mener det må utredes kost/nytte, der en endrer 
utbyggingsrekkefølgen og starter fra Lillehammer og bygger mot Hamar, som en 
mulighet for raskere reisetid mellom Lillehammer og Oslo med halvtimes avganger, 
bedre fremkommelighet for godstog og tidligere ferdigstillelse.   
Øyer kommune ber også om at Jernbaneverket vurderer om utbygging av kortere eller 

lengre dobbelsporparseller kan være en mer fremtidsrettet løsning. 

3. Kommunestyrets vedtak oversendes Regionrådet for Lillehammer-regionen. 
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