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2033
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• Bedre rutetilbud, nye tog og ny 
infrastruktur gjør togtransport mer 
attraktivt for de reisende

• Over 80 millioner reiser med 
persontog i 2019 – en økning på 
over 20 prosent fra 2012/2013 og 
fram til koronapandemien

• Trafikkpakkene Sør, Nord og Nord: 
Mindre utgifter for staten, de 
reisende får et bedre togtilbud  

Stor satsing – flere positive trekk
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Tunnelboremaskin på Follobanen

Foto: AGJV

Urovekkende kostnadsoverskridelser i store 
utbyggingsprosjekter 

• Follobanen: Flere kostnads-
økninger og ferdigstilling 
forsinket

• Sandbukta-Moss-Såstad
(Østfoldbanen): Kostnads-
ramme må økes bl.a. pga. 
vanskelige grunnforhold og 
ferdigstilling blir forsinket

• Råde – Fredrikstad -
Sarpsborg (Østfoldbanen): 
Kostnadene øker bl.a. pga. 
kompliserte grunnforhold 
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Bedre sammenheng mellom kostnadsrammen som 
Stortinget vedtar og sluttkostnad ved ferdigstilling  
• Bedre planlegging før 

investeringsbeslutning og bedre kontroll 
med prosjekter under bygging er 
avgjørende

• Vurderer mulige tiltak:
• Endring i styringsregimet: 

Samferdselsdepartementet, 
Jernbanedirektoratet og Bane NOR

Foto: Øystein Grue, Jernbanedirektoratet



• Dilemma: Alle ønsker nye 
jernbanestrekninger, men vil 
samtidig at dagens infrastruktur 
skal være opprustet og moderne 

• Svaret på balansen mellom å 
bygge nytt og ta vare på 
infrastrukturen vi allerede har, 
kommer i ny NTP 

Vi bruker mer penger på vedlikehold – men 
behovet øker enda mer
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«Tviler. Samferdselsminister 
Knut Arild Hareide (KrF) mener 
Nasjonal transportplan i dag er 
urealistisk. Flere store 
prosjekter er i fare»

Vi trenger en 
troverdig 
transportplan



NY NTP: FRA PROSJEKTFOKUS TIL PROBLEMLØSNING

Porteføljestyring 
– konkurranse om å ha de beste løsningene

Nytten opp

Kostnaden ned



Foto: Bane NOR

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Høgkastet-Hønefoss –
vi sikter mot Nye Veier

• Planleggingen har 
kommet langt - mulig å 
legge fram forslag til  
investeringsbeslutning for 
Stortinget i år

• Prioritert i ny NTP med 
anleggsstart i første 
seksårsperiode

• Vurderer overføring av felles-
prosjektet til Nye Veier

• Grunnen er potensial for 
kostnadsreduksjoner og bedre 
lønnsomhet



Foto: Olav Heggø

• Vi forvalter fellesskapets midler: 
Både store bevilgninger og 
enorme kostnadsøkninger 
forplikter oss til selvransakelse 
og nye metoder

• Vi må få mer jernbane for 
pengene ved å prioritere, 
effektivisere og optimalisere

• Vi må finne de riktige løsningene 
på de ulike utfordringene innenfor 
de økonomiske rammene

Nasjonal transportplan 2022-2033: Fortsatt stor – men realistisk -
satsing for å styrke jernbanens konkurransekraft 
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