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Side 2

«Når departementet 

bestemmer rutestruktur, 

fører det til manglende 

koordinert lokaltrafikk og 

jernbanetrafikk [..] Ruter vil 

stå for en bedre 

koordinering» 

Abid Raja, Venstre

Debatten



Side 3

27 mill. reiser i Oslo 

og Akershus [av 37 

mill.]

3 mill. reiser i 

Stavanger

1,5 mill. reiser i 

Bergen

1,1 mill. reiser i 

Trondheim

84 prosent av alle påstigninger skjer på 

lokaltogene..

Kilde: SSB 2012, Ruter 2012



Side

Hva bør jernbanens rolle være i 

bytransporten?

Trafikkveksten i byene 

skal tas kollektivt

Passasjerene reiser 

stort sett innenfor 

fylkesgrenser

Planlegge for økt 

befolkningsvekst lokalt
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Side 5

Staten Regionale myndigheter

Belgia Finland

Danmark Frankrike

Hellas Italia

Luxembourg Nederland

Norge Storbritannia

Portugal Sverige

Spania Sveits

Østerrike Tyskland

Hvordan er regional jernbane 

organisert i Europa?



Side

Erfaringer fra europeiske land

Samordning med det regionale kollektivtilbudet

 Koordinering av tilbud og takster

 Mulighet til å tenke helhet

Økt bruk av anbud

 Besparelser

 Vridning mot bruttokontrakter
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Side

Erfaringer fra europeiske land

Helhetlig planlegging og prioriteringer

 Fleksibilitet rundt pengebruk

 Kjenner utfordringene

Regionale myndigheter som pådrivere for investeringer

 Vilje til å investere for å videreutvikle tilbudet
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Side

Men..

For små fylkeskommuner?

 Geografi og administrasjon

For lite kapasitet på skinnene?

 Tilgjengelig kapasitet til å øke det lokale tilbudet

 Konflikter i forhold til å prioritere lokaltogtrafikk eller langdistanse

Økt oppsplitting av jernbanenettet

 Lokale prioriteringer i stedet for helhetlig blikk

 Lønnsomme investeringer
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Side

Tre hovedalternativer for 

organisering av regional jernbane i 

Norge
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Side

1. Beholde dagens ordning

Styrke samarbeidet mellom NSB og lokale 

kollektivselskaper
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Side

2.1. Opprette nye organisasjoner

11

(1) NSB omorganiseres til å speile funksjonelle regioner



Side

2.2. Opprette nye organisasjoner
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(2) Det opprettes nye 

regionale 

forvaltningsenheter for 

kollektivtrafikk som 

speiler det funksjonelle 

arbeidsmarkedet



Side

3. Overføre ansvar til regionale

myndigheter

Begynne med Oslo og 

Akershus

Eventuelt utvide med 

fylkeskommuner som 

ønsker det
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Side

Takk for oppmerksomheten!
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