
Togets rolle i det grønne 
skiftet



På sporet i det grønne skiftet

Fordelen med 
tog blir ikke 
mindre selv 
om andre 
transportformer 
blir bedre.

• Sikkert

• Lite belastende på miljøet 

• Klimavennlig transportform

• Arealeffektiv og har høy kapasitet

• Binder landet sammen

Høres det ut som noe vi trenger 
i fremtiden?



av klimagassutslipp 
kommer fra transport-

sektoren

30 % 45 % 80–95 % 

utslippskutt i 
transportsektoren 

innen 2030

utslippskutt av 
klimagasser totalt 

i 2050

Jernbane er en del av «klimakuren»



Trendskifter?

Fotograf: Andreas Behncke



10 % nedgang i innenriks 
flytrafikk i Sverige

Tog for fly mellom Brussel og   
Amsterdam

Toro på sporet

Toget kjører i medvind



2 mill. 
flere billetter solgt i 2019

= 12 300
tonn CO2-ekv.

= 8200
flyreiser tur–retur 

Oslo–New York

Flere reiser med tog



Det grønne skiftet er mer enn utslipp



1100 1,9 5000
mennesker døde for 
tidlig som følge av 

svevestøv i Norge i 2016

millioner nordmenn er 
utsatt for trafikkstøy over 
55 dBA utenfor huset sitt

tonn mikroplast 
dannes årlig fra bildekk 

i Norge

Fotograf: Fredrik Bjerknes



80 %
av mikroplasten i 

Oslofjorden kommer fra 
asfalt og bildekk

Fotograf: Geir Anders Rybakken Ørslien



Der transportsektoren er en del av 
problemet, er tog en del av løsningen.



Endringer i befolkningsstruktur

50 % fler av oss 
kommer til å være 
over 70 år

Norske utsikter

Vi blir over 
1 million flere 

i år 2050

Urbaniseringsvekst Elektrifiseringsgrad



Arealbesparelser
Vei: 3000 fotballbaner 

Parkering: 630 fotballbaner

74 % av alle pendlere kommer 
fra Akershus og Buskerud

Ca. 25 000 – 30 000

Ca. 470,000 
mennesker arbeider i Oslo

Arealknapphet er en utfordring



Knutepunktene 
blir attraktive 
steder å bo og 
arbeide i.



Fjerntogsatsing er viktig for miljøet 
og regionene 



Jernbanen er ikke et mål i seg selv, 
men et middel når målet er et grønt skifte.



Et samlet
transportsystem






