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Effektiv, sikker og 
miljøvennlig 
jernbanesektor

. 

Jernbanedirektoratet skal 
ivareta den strategiske, 
helhetlige og overordnede 
koordineringen og 
planleggingen av 
jernbanesektoren, og skal 
legge samfunnsøkonomiske 
lønnsomhetsvurderinger til 
grunn for virksomheten.

Direktoratet skal spesielt ved 
avtaleinngåelse ha fokus på at 
prosjekter og tiltak blir 
optimalisert, dvs. at 
kostnadene søkes redusert og 
nytten økt. 
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Effektpakker

fornye 
infrastruktur 

rutemodell

bygge ny infrastruktur

oppgradere
togmateriell

rute-, takst- og 
billett-

samarbeid

byvekst-
avtaler

vedlikeholde 
infrastruktur

nytt tog-
materiell

Effektpakker
• For å realisere et nytt tilbud på jernbanen, må 

alle brikkene i jernbanesystemet passe 
sammen. 

• Mange av brikkene er i seg selv komplekse
• Jernbanedirektoratet koordinerer mellom 

aktørene i sektoren og lager strategien for 
den videre utviklingen av tilbudet

De viktigste brikkene
• Jernbaneinfrastruktur
• Rutemodell for togselskapene
• Togmateriell
• Offentlige kjøp (subsidiering) av 

transporttjenester



Avgjøre om det frister å 
reise kollektivt igjen

Transport til endelig 
reisemål

Planlegge reisen og 
finne et rutetilbud

Finne informasjon om 
priser og kjøpe billett

Transport til 
togstasjonen

Tilgjengelighet på 
stasjonen

Gjennomføre togreisen 
som planlagt
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Hva er viktigst for de som reiser?
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Transportmiddelet kommer og går til avtalt tid

Mulighet for å reise direkta uten overganger/bytter

Ledig sitteplass

Total reisetid

Transportmiddelet har hyppige avganger dit jeg skal

Lav billettpris

God komfort (lite støy, behagelig temperatur, gode seter, lite risting)

Føle seg trygg om bord

God informasjon ved evt forsinkelser eller innstillinger

romslig plass om bord

mulig å jobbe eller lese/surfe om bord (god plass, god dekning, god…

Det mest miljøvennlige alternativet

god service om bord

god plass til bagasje

holdeplass/stasjon med butikker, toalett osv

Hyggelig venteplass/stasjon



Rutetilbudet blir stadig bedre
• Flere tog på Gjøvikbanen (2022)

• Flere og raskere tog på Østfoldbanen – Follobanen
(2022-23)

• Flere tog på Jærbanen (2024)

• Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (Oslo-Tønsberg) 
(2025-26)

• Flere tog på Vossabanen (Arna-Bergen) (2025-26)

• Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo-Moss) (2026)

• Flere og raskere tog på Dovrebanen (Oslo-Hamar) (2027)

Avgjøre om det frister å 
reise kollektivt igjen

Transport til endelig 
reisemål

Planlegge reisen og 
finne et rutetilbud

Finne informasjon om 
priser og kjøpe billett

Transport til 
togstasjonen

Tilgjengelighet på 
stasjonen

Gjennomføre togreisen 
som planlagt
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• Ni avtaler om rute-, takst- og billettsamarbeid

• Fire byvekstavtaler, med de største kommunene

• Kundene opplever at det er enkelt å kjøpe billetter

• Jernbanedirektoratet jobber med en løsning for å 
kunne kjøpe gjennomgående togbillett fra A til B, på 
tvers av togselskap

Bedre sømløshet

Avgjøre om det frister å 
reise kollektivt igjen

Transport til endelig 
reisemål

Planlegge reisen og 
finne et rutetilbud

Finne informasjon om 
priser og kjøpe billett

Transport til 
togstasjonen

Tilgjengelighet på 
stasjonen

Gjennomføre togreisen 
som planlagt
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• Gamle tog byttes ut med nye moderne

- Flere sitteplasser

- Bedre komfort

- Liggestol på fjerntog

• Vi skal få på plass bedre nettdekning på togene

• Passasjerene er fornøyd med servicen om bord

Bedre togopplevelse

Avgjøre om det frister å 
reise kollektivt igjen

Transport til endelig 
reisemål

Planlegge reisen og 
finne et rutetilbud

Finne informasjon om 
priser og kjøpe billett

Transport til 
togstasjonen

Tilgjengelighet på 
stasjonen

Gjennomføre togreisen 
som planlagt
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Vi må bli bedre på avvikshåndtering
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Færre reiser kollektivt
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Reisende er i hovedsak fornøyd
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Avgjøre om det frister å 
reise kollektivt igjen

Transport til endelig 
reisemål

Planlegge reisen og 
finne et rutetilbud

Finne informasjon om 
priser og kjøpe billett

Transport til 
togstasjonen

Tilgjengelighet på 
stasjonen

Gjennomføre togreisen 
som planlagt



Flere velger å frakte gods på bane
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Prioriteringer for gods

• Infrastruktur

• Effektive terminaler

• Rammebetingelser

Varene lastes om fra 
lastebil til tog 

Varene losses fra tog 
til lastebil

Varene fraktes på 
jernbanen

Velge transport til frakt 
av varer

Varene blir hentet

Varene fraktes til 
mottaker
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• Realisere planlagte ruteforbedringer 
• Gjennomføre direktetildeling for Østlandet
• Øke driftsstabiliteten
• Bedre avvikshåndteringen
• Øke andelen passasjerer 
• Øke andelen gods på bane

Prioriteringer i 2022



Takk for meg!


