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Hva er Nasjonal transportplan (NTP)?

• Strategisk plan for  

transportsektoren  behandlet av 

Stortinget 

• 12 års perspektiv 

• Konkret de første seks årene, mer 

overordnet de siste seks

• Rullering hvert 4 (3) år 

• Gjennomføring avhengig av årlige 

budsjetter 
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Supplerende tildelingsbrev 4

Stortingsmelding 

om NTP 2025-2036

Stortings-

behandling

Oppdrag om prioriteringer 

til alle 

transportvirksomhetene

Overordnet fremdriftsplan

Tverretatlig 

utredningsoppdrag



• Utredningsoppdrag:

- Utfordringer, forutsetninger og metodikk for analysearbeid

- NTP 2025–2036: Utredningsoppdrag - svar fra 

transportvirksomhetene til hovedleveranse med frist 22. januar 2023 -

regjeringen.no

• Prioriteringsoppdrag:

- Anbefalt fordeling av ressursbruken innenfor økonomiske rammer

- Anbefalt portefølje og lønnsomhetsvurderinger av investering i ny 

tilbudsutvikling

- Frist 31. mars 2023 med oppdatering av tallgrunnlaget høsten 2023

Tverrsektorielle oppdrag

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ntp-20252036-utredningsoppdrag-svar-fra-transportvirksomhetene-til-hovedleveranse-med-frist-22.-januar-2023/id2960154/


Utredningsoppdraget



Samordningsgruppe 
ledet av departementsråden SD, med 

ekspedisjonssjefer, virksomhetslederne

Ledergruppe med 
virksomhetslederne

Koordineringsgruppen på 
seksjonsleder- og 

saksbehandlernivå

Organisering tverrsektorielt - Utredningsoppdraget

NTP Metodegrupper:  
Samfunnsøkonomi, persontransportmodell, 

godstransportmodell, arealdata

Klima og miljø GodsSamf.sikkerhet Bypolitikk Teknologi UUTransportsikkerhet TEN T

Arbeidsgrupper på tvers av virksomheteneSelvstendig pr. virksomhet

Korridorer



• Stort behov for kutt i klimautslipp

• Inngrep og påvirkning på natur må begrenses

• Økonomisk handlingsrom er trangere

• Transportveksten blir noe svakere

• Sikkerhetspolitisk situasjon er endret

Utfordringsbildet i stort



• Kapasitet

- Strekningen Alnabru-Trondheim-Bodø er erklært overbelastet

- Det ble søkt om flere ruteleier enn det er plass til i R23

- Kan ikke kjøre raskere, flere eller lengre godstog

- Kan ikke tilby frekvens som relevant i et storbyområde

- → kapasitetsøkende tiltak er nødvendig

• Ikke-elektrifiserte baner

• Lokalisering av godsterminal midt i Trondheim sentrum

Utfordringer for jernbane i korridor 6 og 7 
samt Trondheimsområdet



Prioriteringsoppdraget



Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3

28 263 31 403 34 543

Planteknisk ramme for jernbaneformål

• En videreføring av statsbudsjett for 2023 i 

ramme 2

• -/+ 10 prosent i ramme 1 og 3



Skjerpede rammebetingelser

Klima og miljø

Samfunnssikkerhet

Økonomisk trangere tider



Endringer i utfordringsbildet for jernbanen

•Driftsstabiliteten er under 
enda mer press. 
Punktligheten har falt

• Fornyelsesbehovet øker 
ytterligere

• Kapasiteten er fremdeles 
høyt utnyttet der 
etterspørselen er størst

• Forsinkelser og prisvekst i 
leverandørmarkedet 
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Tilbudsutvikling som er bundet

• To ekstra innsatstog/time/rushretning Oslo-Moss 

• Fra ett til to tog i timen og bedret reisetid Oslo-Hamar

• Fra to til fire tog i timen Arna-Bergen 

• Fra ett til to/fire tog i timen Oslo-Tønsberg

• Fra seks til syv fjerntogavganger Oslo-Stavanger 

• Økt ombordkapasitet og komfort, fleksibilitet for gods og 
nullutslipp i Trondheim-byområde

• Økt kapasitet på Nygårdstangen terminal 

• Økt kapasitet for godstog og mulighet for flere 740 m 
lange tog på Ofotbanen

Et togtilbud med høy frekvens og bedret reisetid inn til de 
største byene – foruten Trondheim



Togmateriell

Bestilt/under bestilling:

• 1/4 av eksisterende flåte erstattes i løpet av 
de neste fem årene. Inkluderer lokaltog, 
fjerntog og nattog 

• Det er foreslått restverdisikring for 25 kjøretøy 
som skal benyttes til vekst i persontogtrafikken 
– dekker behovet i og med utbyggingen som er 
i gang

Ytterligere behov i planperioden:

• 1/4 av flåten bør erstattes fra midten av 
planperioden (2030) 

• Det legges opp til hyppige og små 
opsjonsutløsninger for å møte videre, ny 
tilbudsutvikling
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• Ny rutemodell Østlandet

• To tog i timen Oslo-Skien

• Fra 15- til 10-minutterintervall Stavanger-Skeiane

• To tog i timen Trønderbanen

• Økt sikkerhet og raskere tog Arna-Stanghelle

• Kombitransport gods (Oslo-Sverige/Narvik via 

Sverige, Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Trondheim-

Bodø) 

• Bedre nettdekning 

Gjeldende portefølje 
vurderes på nytt

Foto: Njål Svingheim
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Oppdrag i Supplerende 
tildelingsbrev 4

1. Helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet

2. Utredning av tilbudsbaserte effektpakker for 

IC-strekningene

3. Utredning av ny rikstunnel for jernbanen

4. Videre planlegging Kongsvingerbanen

5. Videre planlegging Hovedbanen Nord

Frist 31. mars 2023



• Innspillmøte med KS (fylkene) på administrativt nivå i regi av 

transportvirksomhetene 24. oktober 2022

• Innspillmøte med sentrale myndigheter og med bruker- og 

interesseorganisasjoner i regi av transportvirksomhetene 25. oktober 2022

• Fellesmøte politisk i regi av SD med Sametinget, fylkeskommunene og de 

store bykommunene 12. desember 2022

• Innspillsseminar i regi av SD 13. februar 2023

• Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene våren/forsommeren 

2023, SD sender ut

Involvering



Meråkerbanen
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