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Fremtidsbilde 2040

Jernbanen er den transportmåten i Norge som både passasjerer og 
godskunder foretrekker å bruke. I hele perioden fram til 2040 har jernbanen økt 
sin markedsandel. 

Togene går punktlig, og reisetiden har gått radikalt ned. På fjernstrekningene 
konkurrerer vi med flyet, og rundt de store byene har vi det viktigste bidraget til 
at kollektivtrafikken har tatt all trafikkveksten. 

Godstogenes markedsandeler har økt på bekostning av vegtrafikken. Vi har 
bidratt til sikrere og mindre miljøskadelig transport i Norge.



Framtidsbilde mot 2040

Utfordringer

- Rask forbedring av punktlighet

- Effektiv modernisering av det norske 

jernbanenettet – gjennomføre NTP og lage 

beslutningsgrunnlag for framtidig satsing



Framtidsbilde mot 2040

Suksessfaktorer

- Jernbaneverket som organisasjon

- Leverandørmarkedet

- Rammebetingelser for gjennomføring



Framtidsbilde mot 2040

Jernbaneverket som organisasjon

- Stort rekrutteringsbehov

- I dag knapphet på kritisk kompetanse

- Omstilling av organisasjonen til å håndtere flere 

og større prosjekter 

- Mer høyteknologi – nytt signalsystem ERTMS



Gjennomføringsevne krever

 Klare mål

 Forpliktende sluttdato

 Forutsigbar finansiering



– Lokal og regiontrafikk 

Oslo

Stavanger 

Bergen

Trondheim

– IC Østlandet

– Gods

Gjeldende strategier



Prioritering av vedlikehold

• Korrektivt og forebyggende vedlikehold må 

prioriteres først av hensyn til sikkerhet og 

punktlighet. Handlingsprogrammet: 700 Mill. årlig kr

• Fornyelsen er tradisjonelt prioritert ut fra rene 

sikkerhetshensyn og alder i anleggene. I NTP 

2010-2019 er det vektlagt å maksimere 

samfunnsnytten. Dette medfører en annen profil 

på fornyelsen enn tidligere. 

Handlingsprogrammet: 1 200 Mill. kr årlig



Nasjonal transportplan 2010-2019

Målene betyr i antall tog:

• Målene betyr at det i 2020 vil gå og komme 

godstog hver:

– 2. time mellom Trondheim og Oslo

– 4. time mellom Trondheim og Bodø

– Dette kan bety 15 godstog (600 meter lange og 1200 

tonn tunge) pr retning Trondheim- Oslo og 6 tog pr 

retning Trondheim - Bodø. 

• Dette betyr at det i 2040 vil det gå og komme 

godstog hver:

– Hele time mellom Trondheim og Oslo

– 3. time mellom Trondheim og Bodø

– Dette kan bety 20 godstog pr retning fra Oslo og 8 

godstog pr retning på Nordlandsbanen



Prioritering Stasjoner (3 470 Mill kr)

• Lukking av myndighetskrav (plattformforlengelser)

• Igangsatte tiltak

• Nødvendige stasjonstiltak for å kunne gjennomføre 

R2012 og ta i bruk NSBs nye togsett

• Oppgradering av tilgjengelighet på stasjoner; 

universell utforming/ tilgjengelighet for alle

• Oppgradering av publikumsinformasjon på stasjoner

Av disse er lukking av myndighetskrav og igangsatte

tiltak gitt førsteprioritet



Nasjonal transportplan 2010-2019
Store investeringsprosjekter.  Mill. 2009-kr.

Region nord
Kostnads-

overslag 2010-13 2014-19 2010-19

Fjernstyring Mosjøen - Bodø 623 124 0 124

Diverse tiltak Trønderbanen 1 600 200 820 1 020

Gevingåsen tunnel 644 354 0 354

Sum store investeringsprosjekter 675 820 1 495



 
      Figur Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet.-1: Trønderbanen. Fra Støren til Steinkjer  

       (laget av Jill Hammari Sveen og Rolf P. Høydal, Utbygging JBV). 

NY STASJON 

FJERNET ST. 

Innhe. Sykeh. 

Ladalen hlp. 

•Utvikling av Trønderbanen

•Utvikling av Meråkerbanen

•Avklaring nytt logistikk 

knutepunkt i 

Trondheimsområdet 

Utfordringer i Trøndelag og Midt-Norge

Gevingåsen 

tunnel

Elektrifisering



Meråkerbanen

en missing link

Trondheim
Østersund

Sundsvall

Stockholm

Oslo

Storlien

Meråkerbanen utgjør et manglende ledd i

øst-vestaksen, Elektrifisering vil kunne gi banen 

konkurransekraft og Midt-Norden en GRØNN RING



Mandat fra Samferdselsdepartementet
(datert 09.12.2009)

• Bakgrunn – fra Ministermøtet 10.august 2009
”Jernbaneverket og Banverket skal i fellesskap gjennomføre et utredningsarbeid for å se 
nærmere på hvilken rolle Meråkerbanen/Mittbanan kan spille i det nordiske 
transportsystemet i framtiden.”

• Målsettinger og innhold
”Gjennom utredningen skal det vises hva som skal til for å styrke Meråkerbanen og 
Mittbanen sin rolle i det midt-nordiske transportsystemet. Et sentralt punkt er å kartlegge 
kostnader opp mot positive (inter)regionale effekter av en elektrifisert Meråkerbane.
Utredningsoppdraget skal ta utgangspunkt i det samlede transportsystemet (veg, bane, sjø 
og luft). Influensområdet for framtidig togdrift må ses i et interregionalt øst-vest perspektiv. 
Det skal drøftes hvordan gods kan overføres fra veg til bane og sjø.”

• Utredningstema
– Effekter for regional utvikling på tvers mellom og internt i landene. Synergi mellom 

transporttilbud og samfunnsutvikling

– Utvikling av transportetterspørselen

– Effekter for togoperatører og togdrift

– Miljø- og klimaeffekter

– Beredskapshensyn

– Investeringskostnader og endrede driftskostnader

• Det utredes flere relevante scenarier med tilhørende strategier og 
tiltakspakker



Meråkerbanen

Jernbaneverkets anbefalte utvikling

 Elektrifisering

 Fjernstyring

For å oppnå økt trafikk av gods- og persontrafikk på 

Meråkerbanen anbefales det at banen på sikt 

videreutvikles etter følgende hovedgrep:



Mandat Samferdselsdepartement

1. april 2009

• Jernbaneverket bes om å vurdere framtidig 

kapasitets- og terminalbehov i Trondheimsområdet

• Utarbeide KVU for godsterminal, arealbruk og 

tilførselsveg til ny godsterminal Trondheimsområdet

• skal omfatte lokalisering av ny godsterminal og 

ulike konsept

• Lokalisering vurderes i forhold til arealbehov, 

marked, kopling til det øvrig transportsystem og 

omgivelsene

• Usikkerhet knyttet til framtidig kapasitetsbehov 

tilsier søk etter fleksible konsepter som muliggjør en 

trinnvis utbygging og utviklingsmuligheter



Lykke til med videre 

jernbanesatsing i 

Midt- Norge –

og takk for meg!


