
REFERAT Jernbaneforum Midt-Norge  
26. november 2021 kl. 10-13 ved Radisson blu hotell Værnes 
 

 

Program.   Presentasjoner finnes her  

Tid Tema Innleder Kommentar og detaljer 

10:00 Velkommen Karin Bjørkhaug,  

leder JBF-Midt-Norge Kort om ståa 

10:10 Jernbaneforum Nord Svein Eggesvik,  

leder av JFB-Nord 

Om Jernbaneforum Nords arbeid med gods og 

persontogpendler 

10:40 Trøndersk 

godsstrømanalyse 

Bjørn-Arve Raanes, 

seniorrådgiver TRFK Om gods-scenarium og påviste potensialer 

11:00 Bane NOR Thor Brækkan, 

Områdeleder Nord, Teams  Plan- og utbyggingsstatus. 

11:30 Jernbanedirektoratet Terje Sivertsvoll og Tor 

Nicolaisen 

Kort om tilbudsutvikling, oppfølging av tiltak og effektpakker: 

Hvordan oppstår, utvikles og prioriteres ideer om 

"effektpakker"? Hvordan kan regionale og lokale 

myndigheter bistå / støtte opp om / påvirke framtidas 

prioritering av jernbanen gjennom effektpakker og 

porteføljestyring?  

12:10 "Togpakke trøndelag" Karin Bjørkhaug,  

leder JBF-Midt-Norge 

Hovedsaker fra spørreundersøkelse og valgmøte - Tanker og 

forslag om felles «Togpakke Trøndelag» som del av plan for 

videre arbeid og bedre resultater for jernbanene midt i 

Norge. Diskusjon 

12:50 Avslutning Karin Bjørkhaug, leder JBF-

Midt-Norge 

Oppsummering av konklusjoner.  

Tid og tema for neste møte 

 Til stede e-post 

Trøndelag FK Kristian Torve  karbj@trondelagfylke.no 

Trøndelag FK Steinar Aspli  krito@trondelagfylke.no 

Trøndelag FK Rakel Therese Trondal  steas@trondelagfylke.no 

Trøndelag FK Karin Bjørkhaug palei@trondelagfylke.no 

Oppdal Arne Braut  arne.braut@oppdal.com 

Midtre Gauldal Sivert Moen sivert.moen@midtre-gauldal.kommune.no 

Malvik Ole-Herman Sveian ole-herman.sveian@malvik.kommune.no 

Stjørdal Ole Hermod Sandvik ole.hermod.sandvik@stjordal.kommune.no 

Steinkjer Øystein Bjørnes oystein.bjornes@steinkjer.kommune.no 

Nordland 
fylkeskommune 

 
Svein Eggesvik 

 
sveegg@nfk.no 

Næringsalliansen Børge Beisvåg borge@nitr.no 

Administrasjon TRFK: Gunnstein Rasmussen  

 Bjørn Arve Raanes  

Referent: Gaute Rolv Dahl  

   

 Ut over disse fulgte ca. 15 personer møtet over Teams 

   

https://www.trondelagfylke.no/jernbaneforum


 
 

 
Tema Konklusjoner 

1 Velkommen og kort om ståa 

Karin Bjørkhaug, leder JBF-

Midt-Norge   

Utsettelsen av frekvensøkning viser - nok en gang- at jernbanene i Trøndelag ikke er 

høyt prioritert nasjonalt. 

2 Jernbaneforum Nords  

arbeid med gods og  

persontogpendler  

Svein Eggesvik, leder   

Politisk arbeidsutvalg har god støtte i «ressursutvalg» der også næringslivet er 

representert + ressurspersoner i fylkeskommunens avdeling Transport og 

infrastruktur. 

 
Behov Nordlandsbanen (NB):  

• Kapasitetsøkende tiltak på jernbane - framføringstid for godstog i 

korridoren Bodø-Oslo til under 18 timer  

• Påliteligheten og regulariteten til jernbanen (er bedre enn bil over 

Saltfjellet, men) må økes 

• Effektive og miljøvennlige terminaler langs NB tilpasset transportbehov  

• Klimavennlig drift til erstatning for dieseldrevet lokomotiv  

• Videreutviklet Saltenpendel og ny regionpendel på Helgeland  

• Alnabru er flaskehals for bl.a. effektiv eksport av norsk sjømat. Bedre, eller 

alternative løsninger må til for å sikre effektive og miljøvennlig godstransport. 

• Tiltak for å forebygge rein- og viltpåkjørsler  
3 Om gods-scenarium og  

påviste potensialer i 

Trøndersk godsstrømanalyse  

Bjørn-Arve Raanes,  

seniorrådgiver TRFK   

TRFK har utarbeidet en Regional godsstrømsanalyse for Båt, bil, tog og fly.  

- Analysen bygger på NGM (Nasjonal Godsmodell)  
o NGM er en økonomisk modell, som ikke har 

kapasitetsbegrensninger  
- Analysen har tre referansescenarioer: 2020-2030-2050  
- Det fraktes mer gods til Trøndelag (7 774 000 tonn) enn det går ut fra 

fylket (5 489 000 tonn). 
- 48% på skip -42% på bil - 10% på bane - Mindre enn 1% med fly 
- 50% av godsmengdene transporteres internt i Trøndelag  

o 99% av all interntransporten i fylket går på bil  
- Det er utarbeidet fire scenarioer som har til hensikt å se på hva som 

skjer med godsstrømmene når det skrues på parametere. En kan 
teste ulike virkemidler i form av alternative utviklingsretninger i 
markedet eller på infrastrukturen eller begge deler. Følgende 
scenario er kjørt: 

o Transportsatsing sjø  
o Helhetlige godsveilenker 
o Jernbanesatsing 
o Bærekraftig godstransport   

- Scenarioanalyser kan brukes som et beslutningsverktøy ved å se på 
mulige effekter ved diverse tiltak. For eksempel etablering av 
godsknutepunkt, endrede avgifter og infrastruktur osv.  
 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Planer/delstrategi-gods/


- Via lenken øverst finnes: 
o Hovedrapport Godsstrømsanalyse Trøndelag 
o Kortversjon av godsstrømsanalyse Trøndelag  
o Interaktiv utgave av regional godsstrømsanalyse  

4 Plan- og utbyggingsstatus. 

Bane NOR Thor Brækkan, 

Områdeleder Nord, Teams  

Hensetting Steinkjer er klar. Støren planlagt ferdig des. 2021. 

Delelektrifisering: Alle entrepriser er kontrahert, bygging av omformerstasjonen 

pågår, sanering av gamle og bygging av nye overgangsbruer planlegges 

Meråkerbanen: nå normal standard - aksellast 22,5 tonn for godstog og 20,5 tonn for 

motorvogner i maksimal hastighet. Nesten alle saktekjøringer fjernet. 

Kapasitetsøkning for to tog/t Trønderbanen: Nødvendig med 16-17  

Enkelttiltak som stort sett krever reguleringsplan. Midlertidig signalanlegg kostbart 

(måtte ev. skrotes etter bygging av ERTMS).   

Antatt byggestart første kvartal 2025. 

Rørosbanen: bruk av nye, bimodale tog klart sommeren/ høsten 2022. 

Dovrebanen: Aktuelle kapasitetsøkende tiltak for både person- og godstog 

identifisert og anbefalt av Bane NOR i juni 2021 (Forlengelse av eksisterende 

kryssingsspor, nye kryssingsspor og stasjonstiltak (nye/ lengre plattformer og planfri 

adkomst til mellomplattformer  mellom Lillehammer og Støren.) 

5 Kort om tilbudsutvikling, 

oppfølging av tiltak og 

effektpakker: 

Jernbanedirektoratet Terje 

Sivertsvoll og Tor Nicolaisen 

•  Jernbanedirektoratet har ansvar for å lage strategi for videreutvikling av 

togtilbudet → NTP • Et nytt tilbud på jernbanen krever at mange brikker passer 

sammen → en samling av innsatsfaktorer →effektpakker 

• Jernbanedirektoratet har ansvaret for at alle brikkene er koordinert mellom 

aktørene i sektoren 

 

Nytt avtalesystem for porteføljestyring under utvikling: Jernbanedirektoratet har 

ansvar for den strategiske porteføljeutviklingen og prioritering mellom effektpakker 

Bane NOR har ansvar for å styre porteføljen av infrastrukturtiltak  

innenfor en effektpakke 

6 Spørreundersøkelse og 

valgmøte = "Togpakke 

trøndelag" 

Karin Bjørkhaug,  

leder JBF-Midt-Norge 

Høydepunkter fra diskusjon om felles «Togpakke Trøndelag»: 

Staten utsetter og står ikke ved egne lovnader. 

Prioriteringene i jernbaneforum har vært ganske tydelige og spisset, så det er kanskje 

ikke uklarhet herfra som er problemet. 

Klare beslutninger kan vannes ut av dårlig forankring / beskjeden lojalitet. 

Arbeidsutvalget har og tar ballen videre. 

7 Avslutning Karin Bjørkhaug, 

leder  

Tid og tema for neste møte – avgjøres av AU 

 


