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Til: Oslo, 14. juni, 2020 

NTP sekretariatet, v/Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep 

0030 Oslo 

Merk: KONFIDENSIELL behandling (konkurransesensitiv), 

Ref: SH/ia  

SJ Norges AS innspill til NTP 

Bakgrunn 
SJ Norge AS (SJN) er et jernbaneforetak for persontrafikk på følgende strekninger (oppstart 
fom. 8. juni, 2020): Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, 
Nordlandsbanen og Saltenpendelen.  SJN ønsker med dette å komme med innspill til den 
neste NTP. Vi setter søkelyset på dobbeltspor spesielt på Trønderbanen, elektrifisering evt. 
delelektrifisering av våre strekninger, hvor Dovrebanen er den eneste banestrekningen vi 
betjener som drives med elektrisitet. De andre strekningene opereres med diesel. Det vil 
være god miljøpolitikk å elektrifisere alle strekningen som vil være viktige tiltak for at Norge 
skal nå klimamålene som er å redusere de ikke-kvotepliktige klimagassutslippene med 45 
prosent innen 2030, slik Norge har forpliktet seg til. SJN driver en virksomhet som er spesielt 
viktig for våre kunder i distriktene og vil gjerne gi ros til regjeringen for deres satsning på 
samferdselsprosjekter og for at det bevilges rekordmye penger til sektoren. Tidligere 
Samferdselsminister Jon Georg Dale sa at på disse tre første pakkene «sparer» samfunnet ca. 
12 mrd NOK. Det mener SJN bør brukes på vedlikeholdsetterslepet. Vi har registrert at 
vedlikeholdsetterslepet passerer 21 mrd NOK i år. (Kilde: SB 2020/Bane NOR).  

Effektiv samferdsel er bra for produktiviteten og den økonomiske bærekraften i samfunnet. 
Miljøvennlig samferdsel er bra for den miljømessige bærekraften. Tog er langt på vei begge 
deler, og har potensiale til å bli bedre på begge områder. 

I en spørreundersøkelse Arbeidsgiverforeningen Spekter har fått gjennomført, svarer over 
halvparten at reisetid har stor eller svært stor betydning for hvor mye de er villige til å jobbe. 
Nær to tredjedeler svarer at reisetiden til og fra jobb vil ha stor eller svært stor betydning for 
valg av ny jobb dersom de skulle bytte jobb i nær fremtid.  
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N◊RD 

Økt kapasitet, nye togtilbud, reduserte driftskostnader 
Elektrifisering av de i dag dieseldrevne banestrekningene Trondheim-Steinkjer og Hell

riksgrensen vil åpenbart redusere utslippene av klimagasser og lokal luftforurensing fra 

togstrekningen (strekningen Trondheim-Stjørdal og Hell - riksgrensen (Meråkerbanen) ser ut 

til å være vedtatt å bli elektrifisert). Det er vi i SJN meget fornøyde med. Disse bør holde 

tidsplanen som det er lagt opp til i statsbudsjettet 2020. 

Å legge til rette for at vi kan benytte Type 76 på elektrisk drift i stedet for dieseldrift gir en 

rimeligere togdrift for oss og for staten. Elektrifiseringen vil gi flere minutter kortere reisetid 

på Trønderbanen noe som er bonus for våre kunder. 

Det virker unødvendig at det bygges en 4 felts motorvei parallelt 

med jernbanen med delvis 110 km/t, over 10 mil nord for Trondheim. 

En annen viktig strekning er mellom Oslo og Trondheim (Dovrebanen). Her ønsker vi flere 

krysningsspor, slik at vi kan øke kapasiteten, i dag er det nesten full utnyttelse av kapasiteten, 

og svært fulle tog på dag og natt. 
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skiltene bør bl.a. omfatte: Kart over stasjonens nærområde og info. om turistdestinasjoner 

og andre attraksjoner i stasjonens influensområder. 

  

Byutvikling i tilknytning til stasjonene 
Mange steder har det funnet sted og foregår byutvikling i tilknytning til jernbanestasjonene. 

For mange stasjoner ligger det godt til rette for en god byutvikling rundt stasjonene, og 

jernbanestasjonen vil kunne utgjøre en sentral og integrert del av byutviklingen. 

Byutviklingstiltak er også et viktig element for å øke kundegrunnlaget for tog og TogBuss 

konsepter. Bane NOR bør sammen med SJN og berørte fylkeskommuner, 

fylkestrafikkselskaper, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere i fellesskap bidra til 

en jernbanebasert by- og tettstedsutvikling i jernbanens influensområde, der dette er mulig. 

  

Tiltak på stasjonene på Trønderbanen 

Trønderbanen står overfor en meget stor og omfattende utviklingsprosess. Blant de viktigste 

tiltakene er: 

• Idriftsettelse av nye bimodale togsett (BM 76) fra 2021.  

• Innføring av halvtimesruter fra 2024. SJ Norge AS (SJN) vil foreslå at det som del av 
NTP-arbeidet foretas en gjennomgang, prioritering og finansiering av tidskritiske 
tiltak for å kunne igangsette halvtimesruter på Trønderbanen tidligere enn 2024. 

• En rekke tiltak for utbedring og utvikling av infrastrukturen. 

• En rekke tiltak for utbedring og utvikling av stasjonene. 
  

Det nye togmateriellet er under bygging, og mange av tiltakene for å tilrettelegge for 

halvtimesruter er under utførelse eller planlegging. Det er svært viktig at også 

stasjonsutviklingstiltakene på Trønderbanen blir gjennomført. De viktigste 

stasjonsutbedrings- og stasjonsutviklingstiltakene i årene fremover på Trønderbanen er: 

Trondheim Stasjon, Værnes Stasjon og Vikhammer Stasjon.  

Det er viktig at det settes av nok penger til stasjonsutbedrings- og stasjonsutviklingstiltak til 

Trønderbanen slik at alt er klart til det innføres halvtimesruter. 

 

Byvekstavtalen for Trondheimsområdet 

Byvekstavtalen for Trondheimsområdet ble inngått i 2019 og omfatter Trondheim kommune 

og omegnskommunene Malvik, Melhus og Stjørdal. I tillegg til disse kommunene er partene i 

Byvekstavtalen Trøndelag fylkeskommune, Samferdselsdepartementet 

(Jernbanedirektoratet og Veidirektoratet) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

I Byvekstavtalen er Trønderbanen belyst spesielt:   

-Trønderbanen skal være den viktigste regionale kollektivtrafikkforbindelsen i Trøndelag. 

-Prioriterer videre utvikling av Trønderbanen. 

-Sikrer god samordning av byutvikling og utvikling av Trønderbanen og andre 

kollektivtrafikktiltak. 

-Sikrer finansiering til gjennomføring av viktige kollektivtrafikktiltak. 

 






