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En del av klimaløsningen

• Klimakur 2030: Mål om 50 prosent kutt i 
ikke-kvotepliktig sektor innen 2030

• Jernbanen tilbyr arealeffektiv person-
transport: Viktig i og mellom byområder

• Ren elektrisitet fra fornybar vannkraft –
utvikling av teknologi for nullutslipp på 
dieseldrevne strekninger pågår   

• Mer togtransport kan redusere kø, klima-
gassutslipp og mikroplast på vei, og øke 
trafikksikkerheten   
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• Bedre rutetilbud, nye tog og ny 
infrastruktur gir resultater: Over 20 
prosent flere togreiser fra 2013 til 
2019

• 73,2 millioner togreiser med Vy i 
2019 - 2,8 prosent flere enn i 2018

• Trafikkpakkene Sør, Nord og Nord: 
Staten sparer penger, de reisende 
får et bedre togtilbud  

Stor satsing pågår – noen positive trekk
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Stor satsing – noen positive trekk forts…

Bedre mobildekning
• Gjør togreiser mer 

attraktiv

• Tiden om bord blir mer 
verdifull. Kan jobbe!

ERTMS

• Norges største IKT-
prosjekt

• Færre signalfeil, mer 
effektiv drift

Entur
• Reiseplanlegger for hele Norge

• Tilbyr kjøp av togbilletter nasjo-
nalt og fra Ruter, billetter fra 
flere kollektivselskaper kommer 
etter hvert 
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Suksessen har en pris – vedlikehold og fornyelse er 
avgjørende for at togene kommer og går når de skal 

• Flere togavganger gir økt 
slitasje på infrastrukturen og 
gjør at kapasiteten på noen 
strekninger til tider er sprengt

• Punktlighetsmålet (90 %) ikke 
nådd de siste to årene, men 
2019 var litt bedre enn 2018

• Vedlikeholdsetterslepet er 
stort - spesielt viktig med tiltak 
på trafikktunge strekninger

• Folks tillit til toget avhenger av 
at rutetabellene følges



Tunnelboremaskin på Follobanen
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Urovekkende kostnadsoverskridelser på store 
utbyggingsprosjekter - kostnader må under kontroll

• Follobanen: Flere kostnads-
økinger og ferdigstilling 
forsinket

• Sandbukta-Moss-Såstad
(Østfoldbanen): Kostnads-
ramme må økes på grunn av 
høyere priser i markedet

• Råde – Fredrikstad -
Sarpsborg (Østfoldbanen): 
Kostnadene øker pga. bl.a. 
kompliserte grunnforhold 

• Fellesprosjektet Ringeriks-
banen E16: Bl.a. under-
estimerte kostnader og 
vanskeligere grunnforhold

• Ambisjonene for utbygging er 
store

• Problematisk med store avvik 
mellom kostnadsramme ved 
Stortingets investeringsbeslutning 
og sluttkostnad

• Kostnadsøkninger fra NTP 2014-
2023 til NTP 2018-2029 for store 
prosjekter: 30 % 

• Mer jernbane for pengene: 
Prioritere, effektivisere, 
optimalisere




