Gauldalskonferansen

Anne Skolmli

På rett spor: Mer jernbane for pengene
God mobilitet og effektiv transport er viktig for den enkelte kunde og for samfunnet som helhet. Dette er
utgangspunktet for videreutviklingen av transportsystemet i Norge.
Hovedmålene legger premisser for jernbanesektorens videre utvikling:
• Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet
• Å redusere transportulykker i tråd med nullvisjonen
• Å redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling til et lavutslippssamfunn
Handlingsprogrammet er en oppfølging og konkretisering av NTP 2018–2029 og skal være styrende for hvordan en
samlet jernbanesektor skal arbeide for å nå de overordnede målene i transportplanen. Tiltak som må til for å nå de
forventede effektene, og når disse skal gjennomføres, er beskrevet i handlingsprogrammet.
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Kunden i sentrum
• Et sentralt mål med jernbanereformen og Jernbanedirektoratets oppdrag er å
sikre en mer markedsrettet utvikling av togtilbudet, der en tar utgangspunkt i
kundenes transportbehov som grunnlag for utvikling av et rutetilbud
• Brukervennlige løsninger for reiseplanlegging og billettkjøp
• Samarbeid om ruter, takst og billetter
- Styrket samarbeid mellom det statlige og fylkeskommunale nivåer
• Utvikling av transportsystemet i byene
- Transportutfordringer i by skal løses gjennom samarbeid
- Bymiljøavtaler og byvekstavtaler
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Fjerntogstrekningen
2 timers grunnrute

Oppgaven:
Bestilling 1: Mulighetsrommet for
to timers grunnrute
Oslo–Bergen
Oslo–Trondheim
Trondheim–Bodø
Oslo–Stockholm
Oslo–Gøteborg
Tidspunkt for
tilbudsforbedringene,
samt kostnader
(infrastrukturtiltak, personell og
materiell, markedsgrunnlag og
potensial for økte trafikkinntekter
og økt antall reiser)
Konsekvenser for øvrig
togproduksjon
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Bestilling 2: Strategi for
fjerntogstrekninger
i neste NTP
Vi ber Jdir om å se dette
oppdraget i sammenheng
med oppfølgningen av
anmodningsvedtaket
knyttet til trafikken på
fjerntogstrekningene

Årlige reiser med dag- og natt tog, kun fjerntog

Natt tog:
Oslo – Bergen 135 000
Oslo – Trondheim: 145000
Trondheim – Bodø: 153000
Oslo – Stavanger: 90 000
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Konkurranseutsetting

Mål for statens konkurranseutsetting
• Staten vil gjennom konkurranseutsetting av
persontogtrafikken legge til rette for at kundene
skal få et enda bedre togtilbud og at staten får mer
igjen for de pengene som brukes til kjøp av
persontogtjenester
• Den togoperatøren som kan gi det samlet sett
beste tilbudet vinner retten til å levere definerte
togtjenester for en fastsatt periode.
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Bodø

Trafikkpakke 2 Nord
• FJ-tog Trondheim S – Bodø («Nordlandsbanen»)
• R-tog Rognan – Bodø («Saltenpendelen»)
• FJ-tog Oslo S – Trondheim S («Dovrebanen»)
• R-tog Melhus – Trondheim S – Steinkjer
(«Trønderbanen»)
• R-tog Heimdal – Trondheim S – Storlien
(«Meråkerbanen»)
• R-tog Dombås – Åndalsnes («Raumabanen»)
• R-tog Hamar – Røros – Trondheim S («Rørosbanen»)
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Arendal
Kristiansand

Fauske
Rognan

Opsjoner
#
1-1

Linje og innhold
Nordlandsbanen. En ny avgang Mosjøen-Bodø og BodøMosjøen lørdag, for å skape et togtilbud for dagreiser mellom
Helgeland/Salten og Bodø

Dovrebanen. En ny avgang hver vei Oslo S –Trondheim S
1-2 mandag-fredag samt søndag, for å skape en jevnere frekvens i
togtilbudet på Dovrebanen.

1-3

1-4
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Trønderbanen. Krav om timefrekvens Trondheim-Steinkjer
utvides fra kl. 19:00 til kl. 23:00. Krever to nye avganger
Trondheim-Steinkjer på kveldstid.
Dagens tidlig morgenavgang Stjørdal-Trondheim forlenges til
Steinkjer for å gi et tidlig togtilbud til Trondheim Lufthavn
Trønderbanen. Etablere timefrekvens på Trønderbanen lørdag
morgen/formiddag og søndag ettermiddag/kveld

#

Linje og innhold

1-5

Meråkerbanen. Krav til antall avganger pr. dag økes fra 2
til 3. Gjelder mandager-søndager. Ny avgang kan
terminere i Trondheim.

1-6

Rørosbanen. Krav om en ekstra avgang Røros-Hamar og
Hamar-Røros mandager-fredager for å etablere 2 timers
frekvens

1-7

Rørosbanen. En ekstra avgang Røros-Trondheim og
Trondheim-Røros mandager-fredager for å skape et
«lunsj til lunsj» tilbud

Dagens togtilbud i Gauldalen
• Trønderbanen
- Timespendel til Melhus - Steinkjer
- Ca. 2/3 av avgangene går helt til Lundamo
- 1 avg. til/fra Støren
• Rørosbanen
- 3 avg. i hver retning
• Dovrebanen
- 3 avg. i hver retning + nattog
- 1 morgenavgang Oppdal-Trondheim
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Nasjonal transportplan 2018-2029

Høring av NTP grunnlagsdokumentet
• Alle var positive til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, men det var også stort
fokus på et forbedret tilbud for de reisende:
• Nord-Trøndelag fylkeskommune
- Tiltak som gir redusert reisetid og høyere frekvens (30-min.)
• Sør-Trøndelag fylkeskommune
- 40-min. frekvens er uegnet overfor kundene. Det må legges opp til 30-min. frekvens
• Regionrådet for Trondheimsregionen
- 40-min. frekvens er uegnet overfor kundene. Det må legges opp til 30-min. frekvens
• Trondheim kommune
- 30-min. frekvens til Steinkjer, 15-min. frekvens til Stjørdal
• M.fl.
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Høring av Handlingsprogrammet
• Krav om økt frekvens fra
-

14

Trøndelag fylkeskommune
Trondheim kommune
Steinkjer kommune
Trondheimsregionen
Jernbaneforum Midt-Norge
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Fylkesmannen i Trøndelag
M.fl.

Hva må til for økt frekvens på Trønderbanen?
• Økt sporkapasitet! Uavhengig av hvilken driftsform togene har.
• For halvtimesfrekvenser kreves en «skreddersydd» infrastruktur
med kryssingsspor av riktig lengde på riktig sted.
• Et tog som starter på Melhus møter motgående tog hvert 15. minutt
 dvs. ca. 9 «systemkryssinger» med motgående Trønderbane-tog.
• Kryssing med andre tog kommer i tillegg
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Effekt/Tiltak og kostnader

Alt. 1: Ingen elektrifisering

Alt. 2: Full elektrifisering

Alt. 3: Del-elektrifisering

Frekvens

Ca. 30 min. intervall Melhus–Trondheim–
Steinkjer

Ca. 30 min. intervall Melhus–Trondheim–
Steinkjer

Ca. 30 min. intervall Melhus–Trondheim–
Steinkjer

Reisetid Trondheim–Steinkjer (ca. 2:05 i dag)

Ca. 1:56

Ca. 1:55

Som alt. 1

Reisetid Trondheim–Stjørdal (ca. 0:39 i dag)

Ca. 0:37

Ca. 0:37

Ca. 0:37

Reisetid Melhus–Trondheim (ca. 0:25 i dag)

Ca. 0:20

Ca. 0:20

Ca. 0:20

Punktlighet

Kan bli noen utfordringer

Mer punktlig enn alt. 1

Noe mer punktlig enn alt. 1

Restkapasitet

Lav restkapasitet nord for Trondheim

Bedre enn alt. 1

Ikke dårligere enn alt. 1

Stasjoner som ikke betjenes av regiontogene
Melhus-Trondheim-Steinkjer

Hell, Ronglan, Røstad eller Bergsgrav, Sparbu.
Rotvoll erstattes med Ranheim

Hell, Ronglan og Sparbu. Rotvoll erstattesmed
Ranheim

Hell, Ronglan, Røstad eller Bergsgrav, Sparbu.
Rotvoll erstattes med Ranheim

Kjøretøy for regiontog Trønderbanen

12 stk. bimodale motorvognsett + 1 togsetti
reserve

12 stk. elektriske motorvognsett + 1 togsetti
reserve

12 stk. bimodale motorvognsett + 1 togsetti
reserve

Effekt

Årlige utslipp fra regiontog(CO2-ekv)
Trønderbanen

29 100

1 300 (Rørosbanen)

20 500

Elektrifisering/energiforsyning

2501

2 871

1 875

Tiltak stasjoner/hensetting for nytt materiell

604

604

604

Nye kryssingsspor/kryssingssporforlengelser

1 500

1 260

1 500

175

126

150

Totalt

2 529

4 861

4 129

Ramme i Handlingsprogrammet (HP) 18-29

3 843

3 843

3 843

Differanse sammenlignet med ramme i HP

- 1 314

+ 1 018

+ 286

Tiltak og kostnader (mill. 2018-kr)

Avsetting usikkerhet nye tiltak

17

Trinn 1 Trønderbanen (regiontog)
-

STEINKJER

Avg. hvert 30. minutt på hovedstrekning
Melhus-Steinkjer

-

Hvert 60. minutt til Lundamo (evt. Støren)

-

Tiltak  Kapasitetsøkende tiltak
(hovedsaklig kryssingsspor)

SPARBU

RØRA

VERDAL
RØSTAD
LEVANGER

SKOGN

ÅSEN

Elektrifisering – ikke avgjørende for tilbudet,
rutemodeller viser liten forskjell i reiseteid
mellom full elektrifisering, del-elektrifisering
eller ingen elektrifisering

HOMMELVIK

VIKHAMMER

RANHEIM

LADEMOEN
LILLEBY
LEANGE
N

SKATVAL

STJØRDAL
VÆRNES
STORLIEN

MARIENBORG

HELL

-

Optimalisering av stoppmønster i henhold til
togets rolle i Trøndelags samferdselsstrategi

TRONDHEIMS

-

HEIMDAL

MELHUS
KVÅL

LER

LUNDAMO

HOVIN

STØREN

OPPDAL

RØROS

18

Modernisering Trønderbanen (alt. 3)
• 30 minutter mellom hver avgang på Trønderbanen
- Funksjonelt dobbeltspor Marienborg-Trondheim S-Lademoen
- Fullføre dobbeltspor Hell-Værnes
- 4 nye kryssingsspor mellom Stjørdal og Steinkjer
• Nye tog
- Oppgradering av stasjoner
- Hensettingstiltak
- Nytt verksted
• Kutte utslipp
- Elektrifisere Trondheim-Stjørdal (og Hell-Storlien)
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Bimodal 5-vogns Stadler FLIRT

"Powerpack"
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Nasjonal transportplan 2018-2029

Gods tiltak

Godstiltak for Midt-Norge
• Midlertidig kompensasjonsordning (fra 1.mars 2016) og mulig
videreføring gjennom støtteordning for godstransport på jernbane
• Strekningskapasitet og fremføringstid:
- Ler og Kvam kryssingsspor forlenges
- Videre utredning og planlegging av nye kryssingsspor
- Utredning av fremføringstid for godstog mht strakstiltak
• Terminaltiltak
- Har oppgradert Heggstadmoen til kombiterminal og
etablert spor 3 på Heimdal stasjon for godstog
- Påbegynne ny terminal i Trondheim i slutten av NTP-perioden
Pr.dd: Tilleggsutredning av sekketerminal på Torgård
• Elektrifisering
- Elektrifisering av (første del av) Trønderbanen og Meråkerbanen

Total ramme NTP 2018-2029
17,5 Mrd. kr

Heggstadmoen Godsterminal
• Ca 1500 spormeter, fordelt på 6 spor
- Mulighet for 3 tog samtidig på terminalen (med dagens toglengder)
- Elektrifisert spor fram til lastegate
- Begge plan er forberedt for container
- Biloppstillingsplass, venteplass for trailere
- Administrasjonsbygg med fasiliteter for to terminaloperatører
- Forlenge spor 3 fra Heimdal stasjon
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I oppfølgingen av godsstrategien
inngår også følgende tiltak:
• Mer effektiv tilknytning til Fiborgtangen
• Oppgradering av godsterminaler langs Nordlandsbanen
- Mosjøen (gjenåpning av godstrafikk)
- Mo (sidespor til Industrikaia / kai for utskiping av stålprodukter)
- Fauske (nylig re-asfaltert og nytt depot-område. Oppstartet arbeid
med detaljplan for forlengelse av lastespor og lastegate)
• Pågående prosess for ny båtrute fra Bodø til Tromsø (Nordnorgelinjen). Jernbanedirektoratet og
BaneNOR vurderer tiltak for bedring av togruteleie mellom Alnabru og Bodø
• Jfr også pågående EU-støttet utredning «Mittstråket» (Prosjekteier: Länsstyrelsen Västernorrland).
Jernbanedirektoratet bidrar med 300.000 NOK til godsstrømsanalyse i korridoren (Trondheim Sundsvall)

Torgård
oppdrag med en supplerende utredning (2017-2018)
• NTP (2018-2029): Regjeringen tar sikte på å lokalisere
logistikknutepunktet for Trondheimsregionen til Torgård
• Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet våren 2017:
-levere en oppdatert utredning av en godsterminal på Torgård, inkludert en fornyet
samfunnsøkonomisk analyse
- ta utgangspunkt i en «nedskalert» løsning på Torgård (sekketerminal)
- oppdatere og kvalitetssikre det faglige grunnlaget/løsningene

• Leveranse fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet i løpet av
2018.

• SD vil sende den oppdaterte utredningen til ekstern kvalitetssikring
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Takk for meg
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