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Vi må evne å se verden 
fra kundens ståsted

• Hvordan kan vi gjøre hverdagen enklere med 
den sømløse reisen?

• Hvordan kan kunden nyttiggjøre seg det nye 
nettverket?
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Arup

Vi må samhandle på tvers
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Smarte knutepunkt
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Har vi et sømløst mobilitetsnettverk i dag?
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Mobilitetsnettverk –pilot for Smart City Halden

Demo reiseplanleggeren
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Jernbanedirektoratet skal sørge for at 
jernbanesektoren drives mest mulig 
effektivt, sikkert og miljøvennlig til 
beste for de reisende, godstransporten 
og samfunnet, i tråd med 
jernbanereformens intensjoner. 
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Samferdselsdepartementet

Kjøp av 
infrastruktur

Godstogselskap

Avtaler om sportilgang, 
tilgang til verksteder, 
stasjoner, 
informasjonssystemer m.m.

Persontogselskap

Godskunder Reisende

KMD

Fylkeskommuner

Fylkesadministrasjonsselskaper og 
kollektivopperatører

Kundeansvar Kundeansvar Kundeansvar

Kjøp av 
togtjenester

Samhandlings-
avtale

Samhandlings-
avtale

Kjøp av statlig 
digital plattform

Leie av
persontogmateriell

Billetteringstjenester 
for togoperatør

Nasjonal 
reiseplan-
legger

Rutedata
Sanntidsinformasjon
Reiseplanleggingstjenester
Elektronisk billettering

Takstsamarbeidsavtaler
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Jernbanetilbudet i 2033

Trender og utviklingstrekk

R2033 - optimalisering

Prioritering av markeder
Effekter

Markedsbasert tilbudsutvikling

Effektpakke persontransport

Effektpakke gods

Strategi 1, 2, 3 Klimafortrinn
Samfunnsnytte
Tilgjengelighet
Fremkommelighet

Konkurranseutsetting
Bane NORs verdivurdering

Jernbanens fortrinn og rolle

Mobilitetsbehov
Kundeperspektiv
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Godsstrategi

Bystrategi

Klimastrategi

Materiellstrategi
Fjerntogstrategi

Strategi for hensetting

Parkeringstrategi

Nattogstrategi

Verkstedstrategi
Knutepunktstrategi

IC-strategi
Utfordringsnotater

Utredning Nord-Norgebanen

KVU Kongsvingerbanen
Utredning internett i tog

Utredning Alnabru

Teknologiutredning
Sannsynlig fremtidsbilde

2033

2050

Jernbanestrategidokument

Perspektivanalyse

Vi bruker det vi har

R2033

Tverretatlige utredninger
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Hovedbudskap i tildelingsbrevet

• Bruke midlene mest mulig effektivt – mest mulig                             
for pengene

• Realistisk budsjettering
• Utnytte eksisterende infrastruktur bedre
• Miljø og klima
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Viktigste oppgaver – kjøp av infrastruktur

• Prioritere rasjonell gjennomføring av 
pågående prosjekter

• Planlegging av kapasitetsøkende tiltak for 
godstrafikk og av nye tog

• Følge opp de fem hovedprinsippene for 
planlegging av IC

• Praktisere systemet med styringsmål og 
endringslogg slik regjeringen har forutsatt

• Ha særlig oppmerksomhet på realistisk 
budsjettering og følge med på at utviklingen 
av prosjektplaner ikke gir vesentlig økning i 
kostnadene
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Effektivisering

• Direktoratets mål med effektiviseringen:
- Reduserte utgifter til kjøp av 

persontogtjenester
- Trinnvis effektuttak av 

infrastrukturtjenester
- Mer sømløse reiseopplevelser for 

trafikantene
- Flere og bedre produkttilbud til 

trafikantene
- Mindre avvik i rutetilbudet for 

trafikanter og godstransport
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Mer markedsorientert godstransport

• Målsetting: Overføring av gods fra veg til 
jernbane og sjø vil bidra til det grønne skiftet, 
økt sikkerhet og mindre trengsel på veg.  

• Forutsetning: Toget må være 
konkurransedyktig på enhetskostnader, 
pålitelighet og leveringstider.

• Kontinuerlig kontakt med næringslivet er viktig 
for å være oppdatert og gjøre de riktige 
valgene. 

• I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn en 
godspakke på ca. 18 mrd. kr. for planperioden, 
ca. 5,7 mrd. i første periode. 

• Jernbanens Godsstrategi revideres frem til 
neste NTP (2022-2033) for å sikre at 
anbefalingene fremdeles er riktige.
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Fokus på det viktigste tilbudet…

27 %

7 %

63 %

1 %2 %

Malm og andre produkter fra bryting Tømmer

Kombi Koks og raffinerte oljeprodukter

Annet

73 %

8 %

15 %

2 %2 %

Malm og andre produkter fra bryting Tømmer

Kombi Koks og raffinerte oljeprodukter

Annet

TransportarbeidTransportmengde
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… som har stor konkurranseflate mot andre 
transportformer

Markedsandeler på hovedkorridorene

Kilde: Riksrevisjonen 2018

Kilde: Riksrevisjonen 2018
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Drammen

Bergen

Stavanger

Trondheim

Åndalsnes

Oslo

Mo i Rana

Bodø

Fauske

Narvik

Kristiansand












Kongsvinger

Mosjøen



• Hvilken toglengde bør vi legge til rette for –
analyse av tiltaksbehov per strekning

• Hvilken strekning bør prioriteres – analyse 
av varestrømmer og konkurranseflater mot 
andre transportformer

• Strekningsvis tiltaksbehov for 
kombigodsrelasjonene – analyse av 
delmarkeder og hva som skal til for å 
realisere gevinst for selskaper og 
samfunnet

• Hvilke muligheter til utvikling av tilbudet på 
mellomlang sikt vil ulike konsepter gi 
togselskapene? 

Fokus: sikre at vi tenker helhetlig om 
transport og utnytter jernbanens fortrinn
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Hvilke muligheter ligger i teknologisk utvikling?

• Automatisering og reduksjon av 
terminalkostnader:
- Delprosjekt automatiserte godsterminaler 

(Jdir, BN, SINTEF og flere)

• Hvordan kan teknologi forbedre tilbudet for 
gods på jernbane?
- SBB Cargo prosjekt «Automation im

kombinierten Verkehr»

• Hvordan kan teknologi redusere behovet for 
infrastrukturtiltak?
- F.eks. bi-modale godstoglokomotiver
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2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Kontinuerlig evaluering og erfaringsoverføring

Pakke 1 Sør
Trafikkstart Des 2019

Avtaleperiode 

Pakke 7 
Tilbringer OSL
Trafikkstart xx.12.26

Avtaleperiode

Avtaleperiode

Pakke 4 Oslo
Trafikkstart xx.12.22

Avtaleperiode

Pakke 5 Øst
Trafikkstart xx.12.23

Avtaleperiode

Pakke 3 Vest
Trafikkstart Des  2020

Avtaleperiode Anbud Vest
Trafikkstart 
Des 2029

Pakke 6 
Oslokorridoren
Trafikkstart xx.12.24

Avtaleperiode

VII

2032

Anbud Sør
Trafikkstart 
Des 2027 

Pakke 2 Nord
Trafikkstart Juni 2020

Anbud Nord
Trafikkstart 
Des 2028Fase 1

Fase 2

Anbud Oslo

Anbud Øst

Anbud Oslokorridoren

Direkte-
kjøp

Kunngjøring TP4

Kunngjøring TP5

Kunngjøring TP6

Kunngjøring TP7

Kunngjøring TP3

Direktekjøps-
avtaler med 

bortfall/opphør
Direkte-
kjøp

Avtaleperiode direktekjøp Fase 1 Direktekjøp Fase 2 

Avtaleperiode Gjøvikbanen

Endelig pakkeinndeling Fase 2 besluttes i Statsbudsjettet for 2020 

Strategi for konkurranseutsetting av trafikkpakker
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Trafikkpakke 1 Trafikkpakke 2 Trafikkpakke 3
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Status trafikkpakker i fase 2
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• Økt kollektivandel 
- Kollektivtrafikken skal være et 

enkelt og attraktivt reisevalg 
• Nullvekstmålet
• Effektiv samfunnsmessig utnyttelse 

av ressursene til beste for kunden
- Best mulig 

kollektivtilbud/mobilitet for 
innsatsen

Vi har felles mål
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Regionreformen

• Jernbanedirektoratet får et større 
koordineringsansvar for all kollektiv-
trafikk

• Tydeligere ansvar for et helhetlig 
kollektivsystem
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Samarbeidsavtaler i 2018
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