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Agenda 

 

• Jernbanens rolle 

• Økte rammer 

• IC - strategi 

• Helhetlig bytransportpolitikk 

• Ny prosjektmodell 

• Effektive planprosesser 

• JBVs planstrategi 



 Langsiktig strategi for togtilbudet 

• Togtilbudet skal spille en sentral og strukturerende rolle i 
kollektivsystemet, og skal sammen med annen 
kollektivtrafikk, sykkel og gange ta trafikkveksten i de 
største byområdene 

• Bygge ut og modernisere jernbanen på Østlandet, i 
Bergensregionen og i Trøndelag 

• Gjennomføre utbygging av IC-strekningen med 
dobbeltspor innen 2024 til Tønsberg, Hamar og 
Fredrikstad og med siktemål om ferdigstilling av 
utbyggingen til Skien, Halden og Lillehammer innen 2030. 

• Effektivisering av godsterminaler, øke påliteligheten og 
kapasiteten for godstrafikken 

 



Jernbanens rolle 

• Oslo – området 

 

• Østlandet – IC  

 

• Stavanger – Sandnes 

– Stavanger – Nærbø - Eigersund 

• Bergen – Arna 

– Bergen – Voss 

 

• Trondheim – Værnes 

– Trondheim - Steinkjer 
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Prosentvis vekst fra 
2013-budsjettet: 

• 16,3% første fire år 

• 64% siste seks år 

• 43,8% hele perioden 
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Prosentvis vekst fra 
2013-budsjettet: 

 

• 53,2% hele perioden 

 



InterCity 

• Tidfestet mål: 

Sammenhengende dobbeltspor: 
– Tønsberg 2024 

– Hamar 2024 

– Seut/Fredrikstad 2024 

– Sarpsborg 2026 

• Trinnvis utbygging 
– Innenfra og ut 

– Gradvis tilbudsforbedring 

– Redusert reisetid 

 

• Videre utbygging av kapasitet tar 
sikte på ferdigstilling i 2030 



Gjennomføring 

• Egen prosjektorganisasjon i 
Jernbaneverket 
– Planlegging 

– Gjennomføring 

 

• Mer langsiktig finansiering 
– Flerårig budsjettering for «særskilte 

prosjekter» 

 

• Kortere planprosess 
– Innenfor dagens regler 

– Tidligere involvering 

– Tettere overlapping mellom prosessene 

– Mer bruk av statlig regulering 
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• Ny samarbeidsform mellom staten, fylkeskommunene og 
kommunene i de 9 største byområdene 

 

 Jernbane er del av kollektivsystemet i 7 av disse 
byområdene 

 

• Bymiljøavtaler 

 

Helhetlig, samordnet areal og transportplan 

Mål, integreres med nasjonal, regional og kommunal 
planlegging 

Offentlig kjøp av jernbanetransport kan inngå 

Reforhandling av eksisterende avtaler, på sikt nytt avtaleregime 
i alle byområder, rulleres hvert 4. år 

Bytransport - bymiljøavtaler 
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• Ny ordning for særskilte prioriterte prosjekter 
Fastsatt sluttdato 

Egen prosjektorganisasjon i den enkelte etat 

Kostnadsramme vedtas – gir mer forutsigbar finansiering 

Bindende kontrakter kan inngås innenfor vedtatte rammer 

Årlige budsjettbehov angis ved prosjektstart 

 

• Disse jernbaneprosjektene er aktuelle: 
InterCity: Utbyggingsstrategi legges fram høsten 2014 

Trønderbanen 

Follobanen 

 

• Hever grensen for etatenes egne disponeringer 
500 millioner (fra 50 millioner JBV) 
 

Ny prosjektmodell 
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• Mål å halvere den totale planleggingstiden for store 
samferdselsprosjekter 

• Statlige myndigheter skal praktisere en tidlig medvirkning i 
plansaker 

• Mer enhetlig innsigelsespraksis – forsøksordning der 
Fylkesmannen får ansvar for samordning av statlige etater 

• Samordning av tiltak langs lengre strekninger 

• Mer aktiv samordning og involvering i tidligfase 

• Mål og tidsfrister i planprosessen vurderes 

• KVU/KS1 gir føringer og samordnes bedre med videre 
planprosess etter plan- og bygningsloven 

• Økt bruk av statlig plan 

• Revisjon av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal-, 
bolig og transportplanlegging 

 

Mer effektive planprosesser 
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InterCity – faser 
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Gjennomføringsplan  IC – forprosjekt for 

planfasen 

Forprosjektet består av 5 delprosjekter: 

 

• Prosjektplan 

• Utbyggingsrekkefølge 

• Planprosess 

• Teknisk designbasis for IC utbygging 

• Byområder og knutepunkter 

 

Prosjektet skal være ferdig i juli/aug 2013. 
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Gjennomføringsplan IC – delprosjekter 

Prosjektplan 

• Utarbeide en tid/ressurs/aktivitetsbasert plan for den totale IC-

utbyggingen fra planlegging til utbygging i hht ferdigstillelse i flg NTP 

• Utrede mulige kontraktstrategier og prosjektorganisasjonsmodeller for 

plan- og byggefasen av IC. 

 

Utbyggingsrekkefølge 

• Basert på føringer i NTP, forbereder vi i hvilken rekkefølge utbyggingen 

bør skje og vurderer: 

Flaskehalser identifiseres 

Oppnå tilbudsforbedringer (kjøretid, frekvens – person/gods) 

underveis i byggeperioden 

Vedlikeholdsbehov som gir akutt behov for investeringer 

Omkringliggende forutsetninger som for eksempel utbygging av 

E18 i Larvik 
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Gjennomføringsplan IC –  delprosjekter 
 

Planprosess 

• Gi en beskrivelse av ulike planformer og planjuridiske grep etter plan- og 

bygningsloven, hvor fordeler og ulemper ved ulike tilnærminger diskuteres.  

Statlig, regional og kommunalt nivå 

• Beskrive hvordan vi kan få til effektive planprosesser,. 

• Hvilke type planform / planprosess som er best egnet for de ulike parsellene 

på IC-strekningene.  

 

Teknisk design basis for IC 

• Teknisk designbasis for IC vil være en teknisk spesifikasjon som beskriver 

hvilke parametere IC nettet skal designes for:  

Linjen 

Konstruksjoner 

Stoppested 

IKT infrastruktur 

Energiforsyning 

Teknisk trafikkstyring 
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Gjennomføringsplan IC - delprosjekter 

Byområder og knutepunkter 

 

Stasjonene skal være attraktive knutepunkter som bidrar til bærekraftig 

byutvikling, slik at samfunnet får mest mulig igjen for IC-satsingen.  

 

Utarbeide en veileder som beskriver: 

 

- hvilke funksjoner det må legges til rette for 

- vår rolle og våre virkemidler på ulike plannivå og i ulike faser  

(planlegging, bygging og forvaltning) 

- hvilke aktører vi må samarbeide med;  

deres rolle og virkemidler 

- våre forventninger til eksterne aktører; samarbeid i planprosessen og videre 

oppfølging 

 

 

 

. 
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Utfordringer og suksessfaktorer 

Felles forståelse av premisser og rammer 

 

Prosessavklaring 

 

Målidentifikasjon 

 

Rolleavklaring 

 

Faglige ressurser og kompetanse 

 

Informasjon 
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Vi finner flytsonen! 

Lars.erik.nybo@jbv.no 


