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To drivere og et sjokk



Jernbanen for 

mennesker



Det gode byliv



Korona – effekter 

• Endrer reisevanene seg 

permanent?

• Har vi et vindu for å tenke nytt?

• Scenariotenkning anbefales

Back to business “as usual” One step back, 
more car usage

One step forward into more 
integrated and sustainable 

mobility system



Gårsdagens fokus – ta markedsandeler

Reiseetterspørsel–

Å reise eller ikke
reise

1

Reiserelasjoner –

Kor ska vi reis 
hen?

2

Reisemåte –

Hvordan skal vi 
reise?

3

Reisevalg –

Vi reiser

4



Nye perspektiver – to skritt tilbake

Reiseetterspørsel–

Å reise eller ikke
reise

1

Reiserelasjoner –

Kor ska vi reis 
hen?

2

Reisemåte –

Hvordan skal vi 
reise?

3

Reisevalg –

Vi reiser

4



Hva gjør 
Jernbanedirektoratet?

• «Korona-analyser»

• Ny prognosemodell/ scenarioanalyser

• Mobilitetsstrategi

• Samhandling m/ kollektivselskaper

• Strategi for stordata

• Ruter: Nye pris,- og betalingsløsninger

• KTF: Målbilde for den nye normalen



«I kjølvannet av 
koronapandemien»

UA- rapport 140/2020»

• 80 prosent av respondenter i 

undersøkelsen er positive til 

redusert pris på avganger med 

ledig kapasitet

• Momentum for å bruke teknologi 

til å få mer for pengene og

fornøyde kunder



Mobilitetsstrategi

• Hvordan kan bærekraftige 

mobilitetsløsninger bli så 

attraktive at de velges av 

befolkningen?

• Rapporten vil anbefale 

konkrete områder for JDir å ta 

tak i, ferdigstilles våren 2021



Samarbeidsavtaler
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• Kundene får: 

- Et mest mulig sammenhengende 

transporttilbud

- Helhetlig reiseinformasjon

- Gjennomgående billetter der det er 

behov for det

• Storsamfunnet får:

- Bedre bruk av sektorens samlede 

ressurser, dvs mer for pengene
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Data gir muligheter
Strategi for stordata i jernbanesektoren utvikles i 2021



Korona i reformenes tid

• Jernbanereform og regionreform 

– konkurranse og samhandling

• Kontraktsformer i usikre tider

• Hvem skal ta risiko og hvordan?

• UITP: Pandemien har vist 

betydningen av at offentlige tar 

en tydelig rolle



Oppsummert +

✓ Mer for pengene handler om 

MYE mer enn billigere 

infrastruktur

✓ Teknologiutviklingen hjelper 

oss å finne løsninger

✓ Virkninger av pandemien gir 

også nye muligheter

✓ Godstransportmuligheter?



Takk for meg!


