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Supplerende tildelingsbrev 6/2019 - Evaluering av sommerstenginger av 
jernbanen og informasjon om innstillinger og forsinkelser 
Departementet viser til tildelingsbrevet for Jernbanedirektoratet for 2019, og særlig hovedmål 
1 - Fremkommelighet.  
 
For å gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og fornyingsoppgaver, har større deler av 
jernbanen i Oslo-området hvert år siden 2009 vært helt stengt over lengre, 
sammenhengende perioder, vanligvis seks uker over sommeren. Bruken av 
sammenhengende stengningsperioder har gjort det mulig å gjennomføre et større omfang av 
vedlikeholds- og fornyelsesarbeid på disse strekningene. Ved å legge slike stengninger til 
sommeren, søkes pendlere skjermet i størst mulig grad, samtidig som lengre, 
sammenhengende perioder kan gi mer effektiv prosjektgjennomføring og redusere behovet 
for opp- og nedrigging. Det har i forbindelse med gjenåpning av trafikk på de sommerstengte 
strekningene vært betydelige problemer i form av innstillinger og forsinkelser.  
 
Informasjon om innstillinger og forsinkelser  
Vi ber om at Jernbanedirektoratet senest torsdag 29. august redegjør skriftlig for omfanget 
av de problemene som har vist seg, hvilke konsekvenser dette har hatt for de reisende og 
hvordan dette har blitt avhjulpet, samt hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak direktoratet har 
satt i gang for å forebygge at slike forhold igjen oppstår. Departementet ber også om en kort 
orientering om hvordan avvikene har blitt formidlet overfor de reisende i denne perioden.  
 
Evaluering av sommerstenginger av jernbanen 
Jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ, både for personer og gods. En 
forutsetning for dette er en godt vedlikeholdt infrastruktur. For at reisende og 
godstransportører skal velge jernbanen, kreves driftsstabilitet i form både av høy oppetid, 
punktlighet og regularitet. Stengning av hele eller deler av jernbanenettet over lengre 
perioder påfører både passasjerer, godstransportører og togselskaper betydelige ulemper, 
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og kan på sikt bidra til å redusere togets attraktivitet. Det er derfor viktig at omfanget av 
stengningsperioder begrenses så mye som mulig. 
 
Samferdselsdepartementet ber med dette Jernbanedirektoratet om å utrede hvorvidt 
fordelene ved dagens praksis med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder 
forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og å foreslå opplegg for kommende 
år. I utredningen bør blant annet en vurdering av følgende tema belyses: 

• Utnyttelsen av stengeperioden (samsvar mellom gjennomført vedlikehold og 
stengning)  

• Behov for stengningsperioder i kommende utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter 
• Muligheter og konsekvenser av kortere stengningsperioder enn seks 

sammenhengende uker 
• Erfaringene med buss for tog  
• Forberedelsene til oppstart etter stenging 
• Konsekvenser av stengninger for transporten av personer og gods  
• Påvirkning av den fremtidige utviklingen av person- og godstransporttilbudet 
• Muligheten for å tilpasse stengningsperiodene ytterligere til pendlernes 

transportbehov 
• Kost/nyttevurdering av eksisterende og ev. ny praksis 

 
Kundeperspektivet skal tillegges stor vekt. I arbeidet bør direktoratet vurdere andre lands 
erfaringer med gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider. Det er viktig at direktoratet 
innhenter synspunkter fra berørte virksomheter og organisasjoner i evalueringsarbeidet.   
 
Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet om å oversende fremdriftsplan og 
opplegg for en slik utredning innen 10. september 2019. Departementet anser det naturlig at 
opplegget også omtaler hvilke aktører som skal involveres i arbeidet og på hvilken måte.  
Arbeidet må organiseres slik at eventuelle endringer kan iverksettes innenfor de rammene 
som gjelder for varsling, planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsarbeider og tiltak 
knyttet til stenginger, om mulig allerede i 2020. Direktoratet skal legge til grunn at eventuelle 
endringer ikke øker behovet for tilførsel av midler. Departementet ber om at direktoratet 
orienterer departementet om utredningen og forestående planer for sommerstenging 
kommende år før det tas beslutninger om dette. 
 
Med hilsen 
 
 
Anders Bjørnsen Werp 
 
 
Kopi 
Riksrevisjonen 
 


	Supplerende tildelingsbrev 6/2019 - Evaluering av sommerstenginger av jernbanen og informasjon om innstillinger og forsinkelser

