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Faglig råd til Samferdselsdepartementet

Gjennomføring av politikk 

FAGDIREKTORAT FORVALTNINGSORGAN

Gi faglige råd

Gi innspill til statsbudsjett for jernbanesektoren

Rolle

Gi innspill til Nasjonal Transportplan

Tjenester

Ansvar Helhetlig ansvar for samordning, avtalestyring og koordinering av Jernbanesektoren

Gjennomføre Konseptvalgutredninger og andre analyser

Samferdselsdepartementet

JERNBANEDIREKTORATET

Utvikle nasjonale retningslinjer og veiledere

Reiseplan- og billetteringstjenester 

Kjøp av infrastrukturtjenester 
Planlegging, Investering, Drift og vedlikehold

Sikre materiell og infrastruktur

Kjøp og forvaltning av 
persontransporttjenester på tog

Utvikle jernbanen som en del av det samlede transportsystemet

Øvrige oppdrag fra Samferdselsdepartementet Rute, pris- og billettsamarbeid
med fylkeskommuner

Fylkeskommuner



Kundeperspektiv



Samfunnsoppdrag
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Mer for pengene
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• Krever nærhet til 
kundene

• Konkurranse kan gi 
bedre kundeløsninger

• …eller suboptimale 
kundeløsninger

Kundeperspektiv

• Krever samordning og 
samhandling

• Samfunnsmål ikke 
alltid ensbetydende 
med kundebehov

Samfunnsutvikling

• Konkurranse skal gi 
mer for pengene

• Tendens til at fokus 
blir mindre penger 
heller enn mer for 
pengene

Mer for pengene

Innovasjonsperspektiv – konkurranse og 
frihetsgrader vs helhet og samordning



Verktøy 1 : Strategisk 
bysamarbeid

Utfordring:

• Porteføljestyring og 
budsjettprosesser nasjonalt

• Koordinering mot andre avtaler 
mellom stat og fylker



Verktøy 2: Rute, pris,- og 
billettsamarbeidsavtaler
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• Kundene får: 
- Et mest mulig sammenhengende 

transporttilbud
- Helhetlig reiseinformasjon
- Gjennomgående billetter der det er 

behov for det
• Storsamfunnet får:

- Bedre bruk av sektorens samlede 
ressurser, dvs mer for pengene



Utfordring

10

• Lokal taktstmyndighet vs togets 
underliggende priser

• Dårlig koordinering mot byvekstavtaler 
og belønningsmidler

• Togoperatørenes frihetsgrader ift
inntektsinsitament (nettoregime)



Verktøy 3: felles nøytral 
kundeplattform



• TP 2: SJ vil betjene strekningen med 
fjerntog

• Fase 2: Konkurranse på sporet på 
strekningen

• Potensielle utfordringer:

- Mindre fleksibilitet ved overgang og ved evt. 
endringer av avganger

- Lavere grad av koordinert håndtering av 
avvikssituasjoner 

- Lojalitetsprogram og låsing av kunder til ett 
selskap

Utfordring: konkurranse på sporet
Eks Oslo - Hamar



Hovedhypotese
utfordringsbilde

Hovedutfordringen er IKKE organisering av selskapene i 

sektoren, og avtaleregimene dem i mellom, men 

1. Å finne balansen mellom å ta ut effekter av 

konkurranseutsettingen, samtidig som man 

ivaretar helhetsperspektiv som krever 

samordning og samhandling. Mao:

- Hva håndterer markedet best, og hva bør 
reguleres og koordineres?

2. Å etablere bedre koordinering av de ulike 

verktøyene/ finansieringsmekanismene som 

staten håndterer



Til slutt

• Pandemien har gitt økt usikkerhet 
for fremtiden

• Hva betyr det for kontrakter og 
ansvarsdeling?

• Hvem skal ta risiko og hvordan?

• Det offentliges rolle i endring?



Takk for meg!
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