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Supplerende tildelingsbrev nr. 8 

1. Nattog mellom Oslo og København 
Samferdselsdepartementet viser til brev av 29. oktober 2021 med Jernbanedirektoratets 
vurdering av muligheten for nattogstrafikk mellom Oslo og København. 
 
Samferdselsdepartementet ber om at Jernbanedirektoratet utarbeider nødvendig 
grunnlagsmateriale med anbefaling som oversendes til Samferdselsdepartementet som et 
endelig beslutningsgrunnlag for ev. opprettelse av et nattogtilbud mellom Oslo og 
København. Grunnlaget skal blant annet inneholde markedsvurderinger og en 
samfunnsøkonomisk vurdering av et nattogtilbud Oslo – København. Jernbanedirektoratet 
bes gå i dialog med Norske tog for å få vurdert og eventuelt startet ikke forpliktende prosess 
for å kunne skaffe nødvendige kjøretøy for slik nattogtrafikk. Det bes om at 
beslutningsgrunnlaget oversendes til Samferdselsdepartementet innen 20. mai 2021. 
 

2. International Rail Passengers Platform 
Samferdselsdepartementet viser til den europeiske arbeidsplattformen International Rail 
Passenger Platform (IRP). Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet aktivt delta i 
det videre arbeidet til arbeidsplattformen med mål om å bidra til arbeidet med å utbedre 
grensekryssende persontogtrafikk i Europa. Det er fire undergrupper for arbeidsplattformen, 
herunder: 

a. Customer experience, Digitalization; 
b. Defining a network of International Passenger services, including market analysis, 

TEE 2.0 concept, the usage of existing TEN-T corridors and matters of capacity 
allocation; 

c. Green Deal. Identify infrastructure bottlenecks, missing links and interoperability 
issues that once alleviated can substantially contribute to the growth of international 
rail passenger services; 
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d. Regulatory framework, including financial support measures for international rail 
passenger services. Public Service Obligations, support measures for rolling stock, 
and framework conditions for infrastructure charging are key topics. 

 
Jernbanedirektoratet bes vurdere og selv velge hvilke grupper som anses mest relevant å 
delta i for å ivareta norske interesser. Samferdselsdepartementet vil fortsatt delta i arbeidet, 
men på et overordnet nivå for å holde seg oppdatert/orientert om arbeidet, samt å ha oversikt 
over Norges innspill til arbeidsplattformen.  
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