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Forde l ing  og  ansva r  innen  je rnbanesektoren
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• Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for 
togtilbudet og for strategisk planlegging, utvikling av 
infrastruktur, og helhetlig koordinering av sektoren

• Statsforetaket Bane NOR har det operative ansvaret for 
trafikkstyring, drift, vedlikehold og utbygging av jernbanen 
og togstasjonene.

• Statseide Norske tog AS har ansvaret for å leie ut statens 
togmateriell til togselskaper som kjører på oppdrag fra 
staten.

• Statseide Mantena AS og andre selskaper vedlikeholder 
togsettene etter avtale med togselskapene.

• Statseide Entur AS har ansvaret for å selge togbilletter og 
tilby reiseplanlegger og grunnleggende digitale tjenester for 
all kollektivtrafikk i hele Norge.

• SJ Norge, Vy, Flytoget, Go Ahead Norge, og andre 
togselskaper har ansvaret for å kjøre tog på 
jernbanestrekningene ihht avtale med JDIR.

• Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at 
jernbanevirksomhetene oppfyller sine forpliktelser etter 
jernbanelovgivningen.

https://www.jernbanedirektoratet.no/no/
https://www.banenor.no/
https://www.norsketog.no/
https://www.mantena.no/
https://www.entur.org/
https://www.vy.no/
https://flytoget.no/
https://go-aheadnordic.com/no/
https://www.sjt.no/


SJ  Norge  AS

SJ har kjørt tog til og fra Norge i over 100 år.

Når jernbanen i Norge nå endres, ønsker SJ å bidra 
ytterligere til økning av den norske togtrafikken. 

Vi fikk tildelt trafikkpakke Nord med oppstart 
08.06.2021, og vil fremover jobbe for å forenkle og 
forbedre hele reisen med kunden i fokus. 

SJ Norge er et norsk aksjeselskap eid av det svenske 
selskapet SJ. Vi har egen lisens og sikkerhetssertifikat
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Organ isas jon  S JN  – ca .  370  å r sve rk  
Styret i SJN
- Berit Kjøll, styreleder
- Madeleine Raukas
- Monica Lingegård
- Henrik Rättzèn
- Thomas Silbersky
- 3 ansatte rep. 
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Tra f i kkpakkens  innho ld

• Dovrebanen

• Raumabanen

• Rørosbanen

• Trønderbanen 

• Meråkerbanen

• Nordlandsbanen

• Saltenpendelen



6

Merkevaren  NORD

• Merkevaren NORD er etablert for de 
syv strekningene vi skal drifte og skal 
være fundamentet for å levere i 
henhold til kundenes ønsker og 
forventninger. 

• Vi skal hele tiden ligge i forkant med 
digitale løsninger, som skal bidra til å 
levere mer personlige og sømløse 
løsninger for flere reisende med tog i 
fremtiden. 
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Konkur ranseunder lag
Må le t  med  konkur ransen

• Videreutvikle regiontogtilbudet («Trønderbanen») som stammen i 
kollektivtrafikken i Trøndelag.

• Sikre best mulig utnyttelse av togsettene, samt godt vedlikehold av disse.
• Sikre en vellykket innføring av nye togtyper i området.
• Etablere en effektiv, kunde- og markedsorientert organisasjon som driver 

trafikken.
• Etablere et godt samarbeid med berørte kommuner og fylkeskommuner.
• Få på et plass et mest mulig sømløst tilbud mellom persontogtrafikk som 

inngår i Trafikkpakken og øvrig kollektivtransport.
• Få til utprøving av ny teknologi med nullutslippstog på en eller flere linjer i 

Trafikkpakken. 
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Mål  – ove ro rdnet  fo r  S JN  

• Hovedmål: Flere og mer fornøyde kunder.
• Tilleggsmål:

• Alltid prioritere sikkerhet.
• Alltid ha kunden i sentrum. Alt vi gjør skal 

måles i verdi for kunden. 
• Få mest mulig transporttjenester, i riktigst 

mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. 
• Levere på kontrakten og 

leveransebeskrivelsen med 
Jernbanedirektoratet.  

• Utvikle et forhold til morselskap basert på 
godt samarbeid og nødvendig kravsetting.

• Utvikle en kultur hvor vi feirer seire. 
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Det te  ønske r  v i  å  skape  i  Norge

• Et enkelt og 
tilgjengelig tilbud

• Attraktive priser 
og tilbud

• Trafikk-informasjon 
i sanntid

• Pålitelige og 
forutsigbare 
ombordkonsept

• Profesjonell og 
tilgjengelig service

• Nytt, mat-og
drikkekonsept

• Sømløs 
kundeservice

• Høy 
automatiserings-
grad

• Effektiv og punktlig 
drift
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Verd ie r
• Pålitelig. Vi er til å stole på.
• Enkelt. Vi gjør det enkelt for deg.
• Menneskelig. Vi bryr oss.
• Entusiastisk. Vi er engasjerte og positive.

• Visjon. En reise å se frem til.  
• Hensikt. Vi fører mennesker nærmere hverandre hver 

eneste dag. 
• Forretningsidé: SJ skal tilby markedets mest 

kundeorienterte og bærekraftige reise i egen regi og i 
samarbeid med andre. Det innebærer at vi skal være 
best på å se kundenes behov. Vårt sosiale, 
miljømessige og økonomiske ansvar skal gå hånd i 
hånd gjennom hele vår virksomhet



11Punkt l ighet  endes tas jon  a l l e  s t a s joner
S J  Norge

Når vi sammenligner våre tall for 2020 mot samme måned i 2019 ser vi en klar forbedring

Tall i prosent

2019 2020  SJ Norge AS Endring
juni 70,3 juni 80,7 10,39
juli 75,6 juli 94,1 18,52
august 80,2 august 86,9 6,69
september 88,4 september 85,5 -2,93
oktober 83,2 oktober 90,6 7,33
november 89,4 november 93,6 4,27
desember 86,7 desember 96,0 9,27
totalt 82,0 totalt 90,1 8,12



Kunden i  sentrum 

Skape en 
fantastisk 

arbeids-plass

Utvikle og 
opprettholde  

kvalitets-
produkter

Designe en god 
kunde-

opplevelse 
(service-
konsept) 

Vi er en kundedrevet og effektiv organisasjon – vi behøver flere og mer fornøyde kunder



T i l t ak  som v i  i ve rkse t te r  fo r  å  
øke  ko l l ekt i v t ra f i kken  i  
Trønde lag  (  byveks tav ta len )
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• Type 76 erstatter type 
92 på Trønderbanen og 
Rørosbanen i perioden 
juli-desember 2021. 
Dette gir 100 ekstra 
sitteplasser pr avgang + 
mange flere ståplasser

• Innføring av 
timefrekvens ved 
normaltrafikk i 
helgene. Lør. 06:00-
15:00, søn. 12:00-
22:00 fra R22

• Utvidet avgangstider 
man-fre. Første 
avgang04:00 (begge 
veier), siste avgang 
Lundamo – Steinkjer 
22:00.

• Driftsavtale om rute-, 
takst- og 
billettsamarbeid med 
Atb

• Samordning av 
transportledelse 
mellom Atb og 
buss/båt operatører for 
å sikre  forutsigbare og 
kundevennlige 
overganger 

• Stabilisere 
produksjonen med 
egen transportledelse i 
Trondheim med kort 
responstid for 
alternativ transport 
ved avvik

• Økt satsing på 
fjerntogstrekningene 
vil gi flere kunder som 
reiser til/fra Trøndelag
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Nye  un i fo rmer  – ny t t  des ign



N y e  to g  – Ty p e  7 6

• Fases inn i perioden april-desember 2021

• Alle 14 togsett av type 92 skal byttes ut med type 76

• Kan kjøre både på diesel og med strøm fra kontaktledning

• Max hastighet 200 km/t i el-mode og 160 km/t i diesel-mode

• 216+25 sitteplasser 
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Stø ren  og  Ste ink je r

• Støren verksted skal være i drift i løpet av 
Q2 2022

• 9 hensettingsplasser for Type 76 skal 
være tilgjengelig fra januar 2022 – 5 i 
Steinkjer

• SJ Norge vurderer å rendyrke 
strekningene

• Hamar –Støren –Trondheim
• Støren –Steinkjer

R22 blir bestilt med Type 76



17Sa t s ing  på  knutepunkt sutv i k l i ng g i r  f l e re  
ko l l ekt i v re i sende

• Kollektivknutepunkter der kollektivlinjer møtes er svært 
viktige noder i transportnettet

• For å ivareta sin funksjon må kollektivknutepunkter tilby 
effektiv omstigning mellom ulike kollektivlinjer og/eller andre 
transportformer 

• For å oppnå effektiv omstigning vurderer vi følgende forhold 
som viktige:

• Effektiv og trygg trafikkavvikling 
• Gode overgangsmuligheter 
• Korte gangavstander mellom transportformer
• Parkeringstilbud for bil og sykkel
• Koordinert rutetilbud 
• God informasjon for reisende 
• Felles  terminalfunksjoner 

• Stoppesteder vi  vurderer som viktige i utvikling av 
knutepunkter: Trondheim, Værnes, Leangen, Heimdal, 
Ranheim, Levanger, Verdal, Steinkjer, Melhus, Hommelvik, 
Stjørdal 
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Forbedre t  t i lbud  f r a  desember  2021
• En ekstra avgang mandag-fredag Bodø-Rognan t/retur 

• Jevnere frekvens på morgenen (tidspunkt ikke klarlagt) 

• Lørdagsavgang Mosjøen-Bodø t/retur. 
• Avgang ca. 07.00 fra Mosjøen  
• Avgang ca.17.30 fra Bodø

• En ekstra avgang søndag-fredag Oslo S-Trondheim S t/retur 
• Avgang ca. 10.30 fra Trondheim S 
• Avgang ca. 18.00 fra Oslo S

• Utvide driftsdøgnet fra/til Steinkjer på hverdager
• 1 ekstra avgang fra Steinkjer om morgenen, 2 ekstra avganger til Steinkjer om kvelden

• Flere avganger i helgen på Trønderbanen
• 4 ekstra avganger til/fra Steinkjer lørdager
• 5 ekstra avganger til/fra Steinkjer søndager

• En ekstra avgang daglig til/fra Storlien. 
• Avgang ca. 12.00 fra Trondheim S
• Avgang ca. 14.00 fra Storlien

• En ekstra avgang Røros-Hamar t/retur mandag-fredag. 
• Avgang ca. 10.30 fra Røros 
• Avgang ca 14.00 fra Hamar 

• En ekstra avgang Røros-Trondheim t/retur mandag-fredag. 
• Avgang ca. 12.00 fra Røros 
• Avgang ca. 12.00 fra Trondheim. 
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Ukompliser t og forutsigbart når jeg 
reiser

Familiær og vennlig

Profesjonell og ti l  å stole på

Takk for meg
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