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Jernbanedirektoratet skal sørge for at 
jernbanesektoren drives mest mulig 
effektivt, sikkert og miljøvennlig til 
beste for de reisende, godstransporten 
og samfunnet, i tråd med 
jernbanereformens intensjoner. 
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Hovedbudskap i tildelingsbrevet

• Bruke midlene mest mulig effektivt – mest mulig                             
for pengene
• Realistisk budsjettering
• Utnytte eksisterende infrastruktur bedre
•Miljø og klima
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Ny prosess for NTP 2022-33
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Teknologisk utvikling

Klimaforpliktelser

Ny NTP-prosess: Rammer og forutsetninger



Jernbanedirektoratets handlingsprogram 
- fra strategi til handling og finansiering
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Mer markedsorientert godstransport
• Målsetting: Overføring til bane bidrar til grønt 

skifte, økt sikkerhet og mindre trengsel

• Forutsetning: Jernbanen må være 
konkurransedyktig på enhetskostnader, 
pålitelighet og leveringstider.

• Kontinuerlig kontakt med næringslivet er viktig 
for å gjøre de riktige valgene

• 18 mrd i NTP 2018-2029 til en godspakke for 
planperioden, ca. 5,7 mrd. første periode

• Jernbanens Godsstrategi revideres til neste 
NTP (2022-2033)
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Positiv utvikling gods på bane
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Godstiltak rettet mot skognæringen 2

• Elektrifisering Hamar- Elverum-Kongsvinger – planlegging igangsatt
- Grunnet omfang ikke mulig å gjennomføre i første periode
• Forlengelse Løten og Kirkenær kryssingsspor – planlegging i gang, 

anbefalt realisert samtidig med ERTMS i 2024
• Tilsving Elverum – planlegging igangsatt

9



Godsstrategi 2016 - prosess mellom 
jernbanen og skognæringen

• Behov for tiltak identifisert gjennom tømmerstrategi og løpende dialog med næringen

• Definerte tiltak for å øke Skognæringens konkurransekraft gjennom økt bruk av jernbane

• Fokus på etablering av en funksjonell og kapasitetssterk terminalstruktur, og tiltak for å 
sikre rasjonell fremføring på linjen

• Det ble i NTP-forslaget ikke tatt stilling til eierskap og/eller finansieringsform – tiltakene 
ble foreslått med utgangspunkt i full offentlig eierskap og finansiering – de faktiske 
forhold vil kunne variere

• Mindre utbedringer av eksisterende infrastruktur og forbedring av andre driftsmessige 
forhold kommer i tillegg til NTP-tiltakene

10



Godstiltak – Hauerseter kombi- og tømmerterminal

• Konseptutredning er gjennomført
- Blir mer komplisert og kostnadskrevende enn antatt
• Forutsatt videre planlegging, trinn vurderes, ferdigstillelse i 2025
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Godstiltak - Rudshøgda
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• Var forutsatt at planlegging av IC 
Brumunddal – Moelv skulle skje 
samtidig med terminalen
• Bane NOR har mål om å starte 

planarbeid på IC-prosjektet høst 
2019 
- Rudshøgda avventer resultat fra 

dette arbeidet
• Sørli tømmerterminal består og får 

bedre tilgjengelighet med 
nytt dobbeltspor



Godstiltak – Elektrifisering Hamar- Elverum-
Kongsvinger 
• Elektrifisering Hamar- Elverum-Kongsvinger – planlegging igangsatt

- Grunnet omfang ikke mulig å gjennomføre i første periode
• Forlengelse Løten og Kirkenær kryssingsspor – planlegging i gang
• Tilsving Elverum – planlegging igangsatt
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Kapasitetsøkende tiltak Kongsvingerbanen

• Kontaktledningsanlegg fornyes
- Styrker strømforsyningen og bedrer driftssikkerheten
• Bodung og Galterud kryssingsspor – detaljplan pågår

- Økt kapasitet for lange godstog
- Mål om ibruktagelse 2021/2022
• Seterstøa og Sander planoverganger – detaljplan pågår

- Økt sikkerhet og kapasitet for godstog
- Mål om ferdigstillelse 2020
•Magnor kryssingsspor - forenklet hovedplan pågår

- Plan ferdigstilles sommer 2019
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Utredning av godstiltak Kongsvinger-området
• Bane NOR utreder:

- Tilsving Kongsvinger
- Relokalisering av Norsenga
- Kapasitetsøkende tiltak Kongsvinger - Åbogen
- Utredning fullføres sommeren 2019
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Roverud

Kongsvinger

Granli

Åbogen
Matrand

Magnor

CharlottenbergSverige

Raustadmyra

Skotterud

Utvikling godstiltak Kongsvingerbanen
Effektmålene i avtale K02-13 i forhold til 

geografisk plassering

Oslo

Elverum

Grasmo

Pkt. 1: 
Tilsving/kjøretid

Pkt. 2: 
Økt x-spor kapasitet

Pkt. 3: 
Økt tømmerkapasitet

X-spor Magnor 
egen avtale

Utredning leveres 30.06.2019
Utredningen vil anbefale ulike 
tiltak som bør vurderes for 
HP/DP



Tiltak vest for Oslo

• Elektrifisering Hønefoss – Follum ferdig sommeren 2019
• Kongsberg stasjon signaltiltak - planlegging igangsatt

- For å unngå deling av tømmer-/flistog

17

Foto: Frode Skogstad



Tømmerterminal Telemark 

• Terminal til erstatning for Bø og Lunde utredes av Bane NOR
• Etter siling gjenstår tre alternativer:

- Sunde
- Kåsa
- Gransherad
• Bane NOR sin sluttrapport ferdigstilles 30. juni 2019
• Jernbanedirektoratet må deretter ta stilling til veien videre
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Østfoldbanen
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• Jernbanen og Skognæringen har samarbeidet om 
håndtering av sommerstenging
- Gjort erfaringer fra 2018
- Planlagt 2019
• Godstrafikk på Østre linje

- Tidligere benyttet for godstrafikk i avvik
- Ikke godkjent for godstrafikk etter innføringen av ERTMS
- Regelmessig godstrafikk krever utbedringer
- Tilrettelegging for godstog øker kapasiteten for 

godstransport i korridoren
• Utredning i 2020, kapasitetsøkende tiltak for gods og 

persontog
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