
Utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner



Mandat av 19. februar 2010

Jernbaneverket skal 

”anbefale hvilke langsiktige strategier, basert på 

ulike handlingsalternativer, som bør legges til 

grunn for utviklingen av langdistanse 

persontogtransport i Sør-Norge.”

Beslutningsgrunnlag i god tid før behandlingen av 

NTP 2014-23



Mandat: Utredningsalternativer

• Referanse – videreføre dagens jernbanepolitikk 

på fjernstrekningene

• En mer offensiv videreutvikling av dagens 

jernbaneinfrastruktur – også utenfor IC-området

• Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på 

dagens nett og IC-strategi

• Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer



Mandat: Organisering og tidsplan

• Eget prosjekt – ekstern prosjektleder

• Styringsgruppe ledet av Jernbaneverket 

• Ekspertpanel med kompetanse fra bl. a     

internasjonale høyhastighetsprosjekter

• Internasjonal anbudskonkurranse for 

utredningsoppdraget

• Tilrådning fra Jernbaneverket til 

Samferdselsdepartementet 1. februar 2012.



Prosjektleder: Tom R Stillesby

• Har bred nasjonal og 

internasjonal erfaring innen 

prosjektledelse, 

forretningsutvikling og 

organisering

• Er i dag eier av 

rådgivingsselskapet 

Danisman og partner i 

Strategy House

• Kommer fra stillingen som 

seniorrådgiver i Mesta

• Har tidligere hatt 

topplederstillinger i ABB 

Offshore Systems/Vetco 

Aibel og Aker Engineering



Mandat styringsgruppe

• Mandat:

Styringsgruppa skal bidra til å sikre at prosjektet

gjennomføres i tråd med Samferdsels-

departementets mandat for arbeidet når det gjelder:

• Framdrift

• Gjennomføring av en åpen prosess

• Faglig tilnærming 

• Rapportering



Medlemmer styringsgruppen

• Anita Skauge, plan og utviklingsdirektør, 

Jernbaneverket

• Bo Lennart Nelldal, professor i 

togtrafikkplanlegging, KTH Stockholm

• Thomas Havnegjerde, adm. direktør i Espira 

Gruppen

• Nils Olsson, forsker NTNU

• Siri Pettersen Strandenes, professor i 

økonomi, NHH

• Jon Frøisland, spesialrådgiver Jernbaneverket

• Dagfinn Berge, daglig leder i Railconsult AS 



Formål/mandat ekspertpanel

• Formål:

– er å sikre at prosjektet tilføres relevante 

internasjonale erfaringer og skal kunne trekkes inn 

enkeltvis eller som samlet panel, gjennom seminarer, 

uttalelser/innspill til dokumenter, som 

diskusjonspartner eller på andre egnede måter.

• Mandat:

Ekspertpanelet skal bistå prosjektleder i den

utstrekning dette avtales med den enkelte

paneldeltaker, og skal kunne sammenkalles 1-2

ganger årlig ved behov. Prosjektleder definerer

behovet.



Medlemmer ekspertpanel

• Gunnar Malm, generaldirektør i Trafikverket

• Ignacio Barrón, direktør i International Union 
of Railways (UIC)

• Oskar Fröidh, doktor i infrastruktur og samf. 
planlegging, KTH Stockholm

• Richard Eccles, leder av 
ruteplanleggingsdivisjonen i det britiske 
jernbaneverket Network Rail. 

• Steinar Strøm, professor i sosialøkonomi UIO

• Kåre Petter Hagen, professor i samfunns- og 
offentlig økonomi, NHH

• Bjørn Nilsen, professor i ingeniørgeologi ved 
NTNU 
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