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Jernbanedirektoratets rolle



Samfunnsoppdrag
• 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. 

Effektiv, sikker og 

miljøvennlig 

jernbanesektor



Fagorgan

Avtalepart

Myndighetsorgan

Samferdsels-

departementet

Jernbane-

direktoratet

Gjennomføre 

politikken

Gi kunnskaps-

og beslutnings-

grunnlag



Faglig koordinering

Sømløs mobilitet

Regionale 

fagdirektører

Jernbanemuseet

(underliggende etat)

Jernbanedirektør

Kommunikasjon og 

samfunnskontakt
Virksomhetsstyring

HR og samhandling

Sektorsamordning Avtale og kjøp
Kunnskap, innovasjon og 

bærekraft

Økonomiseksjonen

Styringsseksjonen

Organisasjonsutvikling

Fellesfunksjoner Lokførerskolen

Juridisk stab

Forskning og innovasjon

Markedsanalyse og statistikk

Utredning og analyse 

Tilbudsutvikling

Bærekraft, klima, miljø og 

sikkerhet

Konnekt

Persontrafikk

Infrastruktur

Kjøretøy 
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Jernbanedirektør

Kommunikasjon og 

samfunnskontakt

Virksomhetsstyring

(ass.jernbanedirektør)

HR og samhandling

Sektorsamordning Avtale og kjøp
Kunnskap, innovasjon 

og bærekraft

Samferdsels-

departementet

Jernbane-

direktoratet

Gjennomføre 

politikken

Gi kunnskaps-

og beslutnings-

grunnlag



KVU Green

8



KVU for reduserte utslipp av klimagasser på 
jernbanen

• En vurdering av alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de 
samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse

• En vurdering av driftsform, det vil si dagens løsning vurdert opp mot elektrisk-, batteri-, 
hybrid-, hydrogendrift etc., samt tilhørende behov for investeringer

• En vurdering av behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy

• Kartlegge behov for infrastrukturtiltak for energiforsyning

• En vurdering av fordeler og ulemper ved ulike teknologier, herunder effektiviteten ved 
ulike energibærere

• En vurdering av rekkefølgen av tiltak basert på samfunnsøkonomisk kostnad per tonn 
Co2 med utslippsreduksjon



Tilbudsutvikling Trønderbanen



Stor aktivitet de siste årene 

• Nye tog

• Togparkeringsanlegg Steinkjer og Støren, verksted på Støren

• Stasjonstiltak på Berkåk, Lundamo, Ler, Skansen, Leangen, Ranheim, Vikhammer, Åsen, Røstad, Røra, 
(Steinkjer) samt en rekke mindre tiltak

• Takst- og billettsamarbeid i sone A

• Elektrifisering pågår (Stavne-/Leangenbanen, Trondheim-Stjørdal, Meråkerbanen)

• Oppgraderinger av Meråkerbanen

• Byggestart nye Trondheim S ved årsskiftet (forberedende arbeider i gang)

• Planskilte tverrforbindelser Melhus, Hommelvik og Stjørdal

• Planlegging av to tog i timen
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To tog i timen på Trønderbanen

• Effektpakke i NTP 2022-2033

• Jernbanedirektoratets ansvar er å sørge for at hovedelementene i pakken planlegges 
og koordineres slik at tilbudsforbedringen kan iverksettes til et gitt tidspunkt

• Hovedelementer

- Infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet → Bane NOR (avtale om planlegging av ny infrastruktur)

- Tilstrekkelig antall kjøretøy av riktig type → Norske tog (ihht. JDIRs kjøretøystrategi)

- Persontogtjenesten → SJ Norge (kommende endringsordre til trafikkavtalen for TP2)

- (Billetterings– og reiseplanleggingssystemer → Entur)

- (Rute-, takst- og billettsamarbeid med fylkeskommunen/AtB)



Infrastruktur og kapasitet Kjøretøy Persontogtjenesten
Billettering- og 

reiseplanlegging

Helhetlig koordinering

«To tog i timen»
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Knutepunktutvikling!

• Hva kan kommunene og fylket bidra med?

• Bygge opp under bruken av toget, både 
dagens og kommende tilbud, med «riktig» 
arealutvikling og samspill med øvrig 
kollektivtilbud

• Veldig mye bra som skjer allerede, og stort 
potensiale for mye mer

• Husk at det allerede er to tog i timen på 
relasjoner og tidspunkt med mest trafikk

STEINKJER

RØRA

VERDAL

LEVANGER

STJØRDAL

HOMMELVIK

TRONDHEIM

MELHUS

STØREN
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Tilbudsutvikling Meråkerbanen
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Tilbudsutvikling Meråkerbanen

• I utgangspunktet fokus på den 
offentlig kjøpte trafikken

• Tett samarbeid med Norrtåg og 
Trafikverket

• Vi gjennomfører nå en 
markedsvurdering

• Rapport med anbefaling om 
videre arbeid forventes 
ferdigstilt i løpet av 2022



Forslag til statsbudsjett 2023
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Regjeringens budsjettforslag for 2023

• For kap. 1352 Jernbanedirektoratet foreslås det bevilget 31,4 mrd. kr. 

- 25,4 mrd. kr til drift og vedlikehold, planlegging og investeringer i jernbaneinfrastruktur 

- 5,2 mrd. kr til kjøp av persontransporttjenester med tog 

- 824,2 mill. kroner til drift av direktoratet, direktoratets utredninger (503 mill. kr til 
sammen til Jdir), tilskudd til togmateriell, godsoverføring og kulturminner. 

• Forslaget er om lag 1,3 mrd. kr lavere enn en prisjustert videreføring av 
saldert budsjett 2022.

- En reduksjon på 2.153 mill. kroner på post 73 Investeringer

- En økning på 891 mill. kroner på Post 70 Kjøp av persontransport
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Regjeringens budsjettforslag for 2023

• Viktige satsinger i 2023-budsjettet omfatter bl.a.: 

- forbedret togtilbud til Nordre Follo og Østfold som følge av åpningen av Follobanen.

- timesfrekvens til og fra Gjøvik som følge av ferdigstillelse av kryssingsspor og ERTMS. 

- reforhandlede avtaler om trafikkpakkene 1 Sør, 2 Nord og 3 Vest som bidrar til å 
opprettholde et godt togtilbud etter koronapandemien.

- ny ettårig direktekjøpsavtale om togtrafikk på Østlandet.

- videreføre tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

- høy aktivitet i de store igangsatte prosjektene 

- bl.a. Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen, samt elektrifisering Trondheim-Stjørdal og Meråkerbanen


