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Jernbanereformen

Hensikten med reformen:

• Mer kundeorientering

• Bedre samordning i sektoren 

• Større effektivitet

• Mindre politisk detaljstyring
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Jernbanedirektoratet sikrer et hensiktsmessig
samspill på tvers av sektoraktørene.

Togmateriellets 

egenskaper

TransporttilbudBruksmuligheter 

på infrastruktur

Hensiktsmessig

samspill
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Samferdselsdepartementet

Godstogselskap Persontogselskap

Godskunder Reisende

Kjøp av 

infrastruktur-

tjenester

Avtaler om sportilgang, 

tilgang til verksteder, 

stasjoner, 

informasjonssystemer m.m.

Kjøp av 

transport-

tjenester

Samhandlings-

avtale

Leie av

persontog-

materiell

Transport-

avtale

Transport-

avtale
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Arbeidsområder innen trafikk og kapasitet

Monitorere
Overvåke utnyttelsen 

av transport- og 

trafikkapasitet

Utrede
Identifisere lønnsomme

forbedringer av

transporttilbudet

Gjennomføre
Bistå i investeringsfasen 

og konkurranseutsetting 

av persontogtransport
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Kapasitetsmonitorering
Infrastruktur
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Kapasitetsmonitorering
Persontransport
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Kapasitetsmonitorering
Godstransport
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Kvalitetsmonitorering
Forsinkelser
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Mellomlang sikt

10-15 år
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Utrede lønnsomme forbedringer 
Håndtere ulike planhorisont

Infrastrukturens levetid

ca. 80 år*

Mellomlang sikt

10-15 år

* Avhengig av delsystem (IKT-systemer har kort levetid, overbygningskomponenter har middels levetid, jernbanetunneler og -konstruksjoner har lang levetid)

Investeringsperiode Bruks- og videreutviklingsperiode

Nasjonal 

transportplan
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Utrede lønnsomme forbedringer
Håndtere ulike planhorisont

Infrastrukturens levetid

ca. 80 år*

Lang sikt

ca. 30 år

Mellomlang sikt

10-15 år

* Avhengig av delsystem (IKT-systemer har kort levetid, overbygningskomponenter har middels levetid, jernbanetunneler og -konstruksjoner har lang levetid)
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Utrede lønnsomme forbedringer
Håndtere ulike planhorisont

Infrastrukturens levetid

ca. 80 år*

Lang sikt

ca. 30 år

Mellomlang sikt

10-15 år

* Avhengig av delsystem (IKT-systemer har kort levetid, overbygningskomponenter har middels levetid, jernbanetunneler og -konstruksjoner har lang levetid)

Kort sikt

4år

Investeringsperiode Bruks- og videreutviklingsperiode

Utenfor

handlings-

rom for

nye ideer

Langsiktig 

planhorisont

Nasjonal 

transportplan



Mellomlang sikt

10-15 år
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Utrede lønnsomme forbedringer
Ulike typer strategiske utredninger

Tilbudskonsept og banekonsept

Rutemodell og infrastrukturmodell 

Operativ

planlegging
Høy detaljeringsgrad

Middels detaljeringsgrad

Lav detaljeringsgrad

Infrastrukturens levetid

ca. 80 år*

Lang sikt

ca. 30 år

Mellomlang sikt

10-15 år

Kort sikt

4år

* Avhengig av delsystem (IKT-systemer har kort levetid, overbygningskomponenter har middels levetid, jernbanetunneler og -konstruksjoner har lang levetid)

Konseptvalgutredninger

Tilbudskonsept og banekonsept

Prioriteringsutredninger

Rutemodell og infrastrukturmodell 

Operativ

planlegging

Langsiktig 

planhorisont

Nasjonal 

transportplan
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Jernbanedirektoratet inngår avtaler med 
sektoraktørene i tråd med planlagt tilbudsutvikling.

Togmateriellets 

egenskaper

TransporttilbudBruksmuligheter 

på infrastruktur

Valgt konsept og prioriteringer iht. 

Nasjonal transportplan 
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Slik jobber vi.

jernbanedirektoratet.no/kapasitet
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• Rutemodellavhengig infrastrukturutvikling

- Forutsigbarhet i utvikling av jernbanenettet og togmateriell

- Juridisk rammeverk for TTR/ruteleiekatalog

• Gode punktlighets- og robusthetsprognoser

- Verktøy som gjenspeiler realistiske driftsscenarioer

- Verdsetting av god tilbudskvalitet

• Digitalisering

- Datatilgang

- Standardisert filutvekslingsformat

Utfordringer
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