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Bestilling - Vurdering av mulighetene for å gjenoppta grensekryssende 
persontrafikk på tog 
Vi viser til pågående dialog med Jernbanedirektoratet vedrørende mulighetene for å 
gjenåpne grensekryssende persontrafikk på tog.  
 
For å begrense risikoen for importsmitte av covid-19 har regjeringen begrenset adgangen til 
innreise til Norge. Som følge av innreisebegrensninger, test- og karanteneplikt har 
grensekryssende persontransport på strekningene Oslo-Stockholm, Oslo-Gøteborg, 
Trondheim-Storlien og Narvik-Kiruna i stort vært innstilt under den pågående covid-19 
pandemien. I tilleggsavtalene som ble inngått på de offentlig kjøpte strekningene ble det 
avtalt at det ikke lenger skulle være et minimumskrav til grunnproduksjon på rutene. På 
øvrige strekninger har det heller ikke vært kommersielt grunnlag for å gjennomføre reiser.   
 
Jernbanedirektoratet har i lag med togoperatørene vurdert at forventet etterspørsel ikke har 
vært tilstrekkelig for å gjeninnføre togavganger i sommer. Det har vært nødvendig å etablere  
rutiner for test- og grensekontroll dersom myndighetenes krav til testing og innreisekontroll 
skal ivaretas. På flere av strekningene har det også vært gjennomført vedlikeholdsarbeider 
gjennom sommeren og det har derfor til nå vært vurdert som lite hensiktsmessig å starte opp 
grensekryssende persontrafikk med tog. I tillegg har det på flere av strekningene vært satt 
opp et supplerende busstilbud.  
 
I forbindelse med den forventede gjenåpningen av samfunnet er det ønskelig å vurdere 
nærmere hva som må til, både på kortere og lengre sikt, for å normalisere både det 
kommersielle og det offentlig kjøpte grensekryssende togtilbudet. Jernbanedirektoratet bør 
derfor se nærmere på hvordan et slikt test- og grensekontrollregime kunne innrettes for 
jernbanesektoren. Et slikt test- og kontrollregime bør være forholdsmessig og ta høyde for 
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den forventede etterspørselen etter togreiser gjennom høsten og ev. justeringer i kravene 
knyttet til test- og personkontroll for innreise som følge av den gradvise gjenåpningen av 
samfunnet.   
 
Vi ber om at Jernbanedirektoratet oppretter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som på 
egnet måte involverer kopimottakerene av dette brevet i det videre arbeidet med å vurdere 
mulighetene for å innføre et kontroll- og testregime som tilfredsstiller myndighetenes krav iht. 
covid-19 forskriften og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 
folkehelsen. Departementet ber om at en vurdering av hvordan et slikt kontroll- og testregime 
ev. kan innrettes og om det er hensiktsmessig sendes departementet senest innen 24. 
august.    
 
Jernbanedirektoratet bør allerede nå ha nødvendig grad av dialog med togoperatørene slik 
at det grensekryssende togtilbudet kan bli gjennopptatt hurtig dersom det vurderes som 
hensiktsmessig etter denne bestillingen.  
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