
  

 

Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 

 

Norsk Jernbaneforbund har følgende innspill til forslag til Nasjonal Transportplan 2014 – 2023: 

Utgangspunktet for våre innspill er viktigheten av å få bygget ut et effektivt, sikkert og miljøvennlig 

transportsystem som skal dekke samfunnets fremtidige transportbehov.  Befolkningsøkning, 

økonomisk vekst og økte inntekter vil føre til en kraftig økning i etterspørsel etter både person- og 

godstransport. 

Det er forventet at antall kollektivreiser i de største byene vil øke med ca. 130 % frem til 2030. Det vil 

bety at for flere av byene vil antall kollektivreiser mer enn tredobles.   I klimameldingen har 

regjeringen som mål å redusere klimautslippene innenfor transportsektoren med 30 prosent innen 

2020. 

Skal regjeringen nå sine mål som Nasjonal Transportplan og Klimameldingen beskriver, må 

godstrafikk flyttes fra vei til bane, persontrafikken må flyttes fra personbil og fly til bane, 

kollektivtrafikken må styrkes betraktelig. 

Norsk Jernbaneforbund støtter transportetatenes forslag om en tredelt transportpolitikk. 

Sterk satsing på kollektivtrafikk i de store byene og restriktive tiltak mot privat biltrafikk. 

Utbygging av jernbane i Intercity-område (triangelet Skien, Halden og Lillehammer) og rundt de 

største byene Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Bygge transportsystem for å redusere avstandskostnader mellom byer og landsdeler for næringsliv 

og innbyggere. 

Jernbanen i Norge er avhengig av et paradigmeskifte for å nå det politiske målet: å overføre person – 

og godstransport fra vei/luft til bane. 

Jernbanens markedsmessige stilling er helt avhengig i at kostnadene for transportselskapene innen 

person- og godstrafikk går ned, slik at prisene senkes.  Frekvens, punktlighet og høyhastighet (250 

km/t).  Ny infrastruktur som takler dette, er en nødvendighet for å få ned kapitalkostnadene for 

transportselskapene innen jernbanesektoren. 

Samtidig er det viktig at transportformer som bygger på fornybar energi, gis fordeler, alternativt at 

forurensende transportformer må bidra til og ”betale” for utviklingen av bærekraftig transport i 

Norge. 

Manglende satsing på infrastrukturen er blitt det største hinder for en videre utvikling av jernbanen.  

På tross av økte bevilgninger fra den rød/grønne regjering, er det langt igjen til vi har et 

tilfredsstillende investeringsnivå.  Forutsigbar finansiering er en forutsetning for å drive store 

investeringsprosjekter på en kostnadseffektiv måte, derfor må midler til investeringer sikres på en  



 

annen måte enn de årlige bevilgningene over statsbudsjettet.  Det må utvikles en helhetlig og 

langsiktig arealplanlegging der målsetningen må være å sikre areal til fremtidige jernbaneformål. 

Stasjoner, stasjonsområder og skiftetomter må reguleres og utvikles ut fra jernbanens interesser og 

med tanke på jernbanes framtidige behov. Eiendomsselskaper må ikke overlates ansvaret for å 

forvalte disse verdiene. 

Staten ved Jernbaneverket skal eie og drifte infrastrukturen 

En infrastruktur for å møte fremtiden må ha noen klare målsetninger. Togreiser mellom de store 

byene må være konkurransedyktig mot fly og bil både på tid og pris.  ICE triangelet og nærtrafikken 

rundt de store byene må være konkurransedyktig på daglige arbeidsreiser.  Godstrafikken må tilbys 

effektive terminaler, økt driftsstabilitet og større kapasitet på sporet. 

En oppsplitting av jernbanesektoren i Norge i mange selskaper, er svært uheldig og vil svekke 

sektoren over tid. Internasjonale erfaringer konkluderer med at jernbanens kompleksitet medfører at 

en velfungerende jernbane er avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. 

Persontrafikken på jernbane må ikke konkurranseutsettes. 

For å få dette til krever Norsk Jernbaneforbund følgende: 

Full utbygging av dobbelspor på ICE triangelet og rundt de store byene må gjennomføres i NTP 

perioden. 

Ny Oslo tunell må utredes tidlig i NTP perioden. 

Høyhastighetsbaner til Stavanger, Trondheim og mot Sverige må bygges ut i forlengelse av IC 

triangelet. Arbeide på en av strekningene må starte opp i NTP perioden. 

Bergensbanen må bygges ut ved å investere betydelige midler på eksisterende jernbanenett 

samt å bygge Ringeriksbanen.  Arbeide må starte opp i NTP perioden. 

Godsterminalene må tilrettelegges for moderne rask, effektiv og framtidsrettet produksjon. 

Terminalene må være en del av infrastrukturen på jernbanen og eies/leies og driftes i offentlig regi 

(Jernbaneverket) 

Det må bygges ny godsterminal på Alnabru snarest. Må gjennomføres i første halvdel av NTP 

perioden. 

Det må bygges nye godsterminaler i Trondheim, Drammen og Bergen. Arbeide må starte opp i NTP 

perioden. 

Det må bygges flere og lengre kryssingsspor for å kunne øke godstog kapasiteten.  Arbeide må 

gjennomføres i NTP perioden. 

Det må bygges dobbelspor på Ofotbanen.  Arbeide må gjennomføres i NTP perioden. 



Raumabanen, Meråkerbanen og Trønderbanen må elektrifisering. Arbeide må starte opp i NTP 

perioden 

I tillegg må dagens infrastruktur moderniseres og sikres tilstrekkelig vedlikehold.  Drift og 

vedlikeholdsbudsjettet må økes noe i forhold til dagens nivå. 

Finansiering: 

For å nå disse målene må investeringer til infrastruktur økes betraktelig i forhold til dagens nivå.  

Utbygging av nytt dobbespor i hele ICE trianglet vil alene koste opp mot 130 milliarder kroner. 

Norsk Jernbaneforbund mener det må brukes 200 milliarder kroner til investeringer i jernbanens 

infrastruktur i kommende NTP periode. 

Staten har penger til en slik nødvendig satsing.  Utfordringen er å få til ordninger der prosjektene full 

finansieres med sluttdato for ferdigstilling.  Vi mener at et alternativ til årlige bevilgninger over 

statsbudsjettet kan være et investeringsfond.  Fondet må finansieres av staten og ved bompenger fra 

vei. 

Spesielt om kollektivtrafikk: 

Det tar tid å utvikle et konkurransedyktig kollektivtilbud, og kollektivløftet krever 

en betydelig økt satsing på infrastruktur, ansatte, nye tog og busser. 

Selskapene som utfører kollektivtransport må sikre stabile og gode økonomiske rammebetingelser. 

Belønningsordning til byer som satser på kollektivtrafikk må økes. 

Det må settes klare og forpliktende kvalitetsmål for fremkommelighet, punktlighet, frekvens, 

komfort, sikkerhet og miljøutslipp.  Antall parkeringsplasser for pendlere må økes 

Bil og transportavgiftene må vris ytterligere i klimavennlig retning.  Køprising og veiprising i 

kombinasjon med lavere kollektivpriser og reduksjon av parkeringsplasser i bysentrum kan være 

riktige virkemidler. Bussfremkommeligheten må prioriteres i egne busskorridorer. 

I kollektivknutepunkt der flere tilbydere opererer må det være et samspill mellom jernbanen og 

andre aktører, slik at man unngår lang ventetid mellom buss og tog. 

I løpet av NTP perioden må det være kontantfrie buss og tog. 

 

 

Kjell Atle Brunborg      Kjell Næss 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


