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Evaluerin g av somm ersten gninger av jern ban en og in formasjon
om inn still in ger og forsinkelser. Supplerende til delin gsbrev
7/2019.
Vi viser til Samferdselsdepartementetsbrev av 27.august 2019, hvor Jernbanedirektoratetfikk i
oppdrag å gjennomføreen evalueringav sommerstengningerav jernbanen og informasjon om
innstillinger og forsinkelser. Jernbanedirektoratetskal utrede hvorvidt fordelen med dagens praksis
med lengre stengningeri tilknytning til ferier og høytidsperioderforsvarer ulempene som påføres
brukerne av jernbanen, og foreslå oppleggfor kommende år.
Bruken av sammenhengendestengningsperiodergjør det mulig å gjennomføreet større omfang av
arbeider på de aktuelle strekningene.Ved å legge slike stengningertil sommeren søkes pendlerne
skjermet i størst mulig grad. Det har i forbindelse med gjenåpning av trafikk på de sommerstengte
strekningene vært betydeligeproblemer som har medført innstillinger og forsinkelser.
Jernbanedirektoratethar et overordnet ansvar for det samlede kundetilbudet med tog i Norge, og
legger etkunde- og markedsfokus til grunn for prioriteringer og anbefalinger. Denne evalueringenvil
i størst mulig grad vurdere de konkrete spørsmålog delaktiviteter i et markedsperspektiv,der en vil
vurdere hvordan kundenes mobilitetsbehovbest mulig betjenes i perioder med driftsstans i
jernbanen.
Jernbanedirektoratethar laget en skisse til oppleggog fremdriftsplan for evalueringenog det legges
opp til utstrakt samarbeid med Bane NORog med togoperatørenei dette arbeidet, ikke minst med
sikte på innhenting av forbedringsforslagfra alle parter.
Det vil bli gjennomførtkundetilfredshetsundersøkelserblant jernbanens person- og godskunder for å
innhente forventninger og erfaringer fra alternativ transport. Det leggesogså opp til å innhente
erfaringer fra andre lands jernbaneforvaltningerog å konsultere uavhengiginternasjonal ekspertise.
Plan for sommerstengning2020 er langt på vei lagt, men er det endringer som på kort varsel kan
iverksettes, vil det tas høydefor dette i gjennomføringen.Direktoratet vil legge til grunn at eventuelle
endringer i utgangspunktet ikke øker behovet for tilførsel av midler.
Evalueringener ikke begrensettil «sommerstengninger»
(6 uker), men vil også omfatte vurdering av
konsekvensenav kortere stengninger.Utredningsarbeidetgjelder primært håndtering av planlagte
stengninger (ikke oppståtte driftsavvik). Utredningsarbeidetgjøres mere generelt enn avgrensettil
Oslo-området,og vil omfatte alle kundegrupper.Det leggesikke opp til at denne utredningen skal
vurdere behovet for at de enkelte investerings-og vedlikeholdstiltakenei infrastrukturen faktisk
gjennomføres.
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Jernbanedirektoratet har etablert en plan for prosjektet som skal sikre fremdrift og leveranse av
nødvendige aktiviteter. Planen beskriver en nedbryting av oppgavene i konkrete studier (kartlegging,
beskrivelser, undersøkelser) som skal gjennomføres, og hvordan disse skal sys sammen til en
endelig anbefaling.

Evaluering av sommerstengninger av jernbanen og informasjon om innstillinger og forsinkelser.
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Organisere prosjekt
Anskaffe rådgiver
Ferdigstille, kvalitetssikre og levere rapport
Kartlegge og beskrive markeder som berøres
Beskrive kundenes forventninger til håndtering av avvikssituasjoner
Beskrive planlegging/ gjennomføring av alternativ persontransport
Beskrive informasjon til kundene før og under stengningene
Beskrive planlegging/ gjennomføring av alternativ godstransport
Kundeundersøkelse erfaringer alternativ transport persontrafikk
Kundeundersøkelse erfaringer alternativ transport godstrafikk
Beskrive arbeidsformer ved infrastrukturarbeider
Beskrive infrastrukturarbeider som krever trafikkstans
Beskrive prosess for etablering av stengningsperioder
Kartlegge av stengningsperioder de siste årene
Kartlegge planlagte stengningsperioder de kommende årene
Mål og resultatstyring, avtaleoppfølging og incitamenter
Innhente erfaringer fra andre forvaltninger
Konsekvensvurdere alternative løsninger
Bistand fra eksterne rådgivere
Sammenstille og analysere forbedringsforslag
Samfunnsøkonomisk analyse kortere stengningsperioder
Anbefale håndtering av fremtidige større arbeider
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De enkelte aktivitetene er nærmere beskrevet i vedlegg.
Arbeidet vil bli oppsummert i en rapport med en disposisjon som omtrent vil følge aktivitetene
opplistet i fremdriftsplanen. Som det fremgår av fremdriftsplanen vil rapporten bli oversendt
Samferdselsdepartementet innen 31.mars 2020.

Med vennlig hilsen
Hanne Bertnes Norli
Direktør Marked og Samfunn

Kopi: [Kopimottakere]
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Ove Skovdahl
Spesialrådgiver

Vedlegg: Utdypende beskrivelse av planlagte aktiviteter
Anskaffe rådgiver
Jernbanedirektoratet vil anskaffe bistand fra ekstern kompetanse innenfor relevante fagområder
Kartlegge og beskrive markeder som berøres
Jernbanedirektoratet vil sette opp en beskrivelse av hvilke konkrete markeder som berøres ved
stengninger av enkeltstrekninger over lengre perioder og hvordan dette påvirker transportoppdraget.
Dette vil inkludere overordnede beskrivelser og tallfesting av de forskjellige transportstrømmer og
kundegrupper innenfor person- og godstransport.
Beskrive kundenes forventninger om håndtering av avvikssituasjoner
Hvilke forventninger jernbanesektoren må forvente fra dagens person- og godstrafikkunder
(differensiert på ulike kundegrupper) i forbindelse med gjennomføring av større infrastrukturarbeider
som påvirker punktlighet og regularitet vil bli beskrevet, basert på generell markedskunnskap.
Beskrivelsen vil ta utgangspunkt i hhv mobilitets- og logistikkperspektiv.
Beskrive arbeidsformer ved infrastrukturarbeider
Gjeldende forskrifter og regelverk legger rammer for gjennomføring av infrastrukturarbeider. For hver
arbeidsform er det klare regler for hvordan ordinær trafikk skal gjennomføres. Det er også innført
flere «standard» former for stengning for arbeider (natt, 36 timer, 72 timer, kun dagtid, 6 uker m.fl.).
Dette vil bli beskrevet. Den historiske utvikling som har ledet til at sommerstengning er blitt vanlig vil
bli beskrevet. Hvilke arbeidsformer som benyttes for ulike typer infrastrukturarbeider skal beskrives
som bakgrunn for vurdering av alternative løsninger.
Beskrivelse av infrastrukturarbeider som krever trafikkstans
Trafikkstans kan være nødvendig for å gjennomføre ulike typer infrastrukturarbeider (signal,
kontaktledning og spor). Hvilke typer arbeider dette gjelder skal beskrives som bakgrunn for
vurdering av alternative løsninger.
Beskrive prosess for etablering av stengningsperioder
Stengningsperioder av alle varigheter beskrives i banetekniske planforutsetninger for
ruteplanleggingen. Det legges også et arbeid i å samordne forskjellige arbeidsoppgaver på samme
strekning til samme stengningsperiode. Prosess og involvering i forbindelse med slik planlegging
skal beskrives. Her inngår også eventuell samordning med andre samferdselsetater for å unngå
samtidige stengninger av parallelle transportårer.
Kartlegge stengningsperioder de siste årene
De siste årene (siden 2012) er det gjennomført betydelige infrastrukturarbeider med ulike
arbeidsformer og varighet, samt med ulik grad av samordning på strekningene. I forskjellig grad har
stengningsperiodene også vært etterfulgt av perioder med redusert kapasitet og punktlighet. Dette
skal kartlegges og oppsummeres som et erfaringsgrunnlag for videre planlegging.
Kartlegge planlagte stengningsperioder de kommende årene
Planlegging av infrastrukturinvesteringer og større vedlikeholdsoppgaver har et perspektiv på 4 år.
Det er allerede nå lagt planer for stengninger for 2021-23. De mest omfattende av disse skal
beskrives i omfang og innhold som bakgrunn for vurdering av alternative løsninger.
Mål og resultatstyring, avtaleoppfølging og incitamenter
Jernbanedirektoratet vil vurdere om det foreliggende oppfølgingsregimet for Bane NOR i tilstrekkelig
grad gir incitamenter til kundevennlig gjennomføring av transportoppdraget ved større
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infrastrukturarbeider, og til at arbeidene gjennomføres med minst mulig ulempe for
transportbrukerne (dvs. effektivt for samfunnet for øvrig)
Innhente erfaringer fra andre forvaltninger
Jernbanedirektoratet vil ta kontakt med jernbaneforvaltninger i de øvrige nordiske land, fra Ruter og
Statens vegvesen (og eventuelt andre) for å innhente erfaringer med gjennomføring av
infrastrukturarbeider som krever trafikkstans. Det vil blant annet bli lagt vekt på arbeide på
strekninger uten omkjøringsmuligheter og på behovet for stengning av begge spor på
dobbeltsporstrekninger.
Konsekvensvurdere kortere stengningsperioder
For et utvalg av de kartlagte infrastrukturarbeidene som krever langvarig trafikkstans de kommende
årene vil det bli gjennomført en konsekvensvurdering av kortere/ mindre omfattende
stengningsperioder. Det vil bli lagt særlig vekt på kostnadsøkninger (effektivitet) og endringer i
oppetid og punktlighet før og etter stengningsperioden.
Beskrive planlegging/ gjennomføring av alternativ persontransport
Planlegging og gjennomføring av alternativ persontransport er et omfattende arbeid som krever bred
involvering, både innenfor jernbanesektoren (Bane NOR, togoperatører Entur m.fl.) og i forhold til
eksterne samarbeidspartnere (Ruter AS m.fl.) og underleverandører. Dette kartlegges og beskrives.
Beskrive informasjon til kundene før og under stengningene
Prosjektet vil systematisere hvilke kundegrupper som berøres av langvarige stengninger;
persontransport (pendlere, fritidsreisende, turister) og godstransport (togoperatører, næringslivet),
og beskrive hvordan hver av disse gruppene i dag informeres om kommende stengninger, både på
forhånd og under stengningsperiodene. Beskrivelsen vil ta utgangspunkt i et mobilitetsperspektiv og
også vurdere i hvilken grad hensikten med de aktuelle arbeidene blir kommunisert og forstått.
Beskrive planlegging/ gjennomføring av alternativ godstransport
Planlegging og gjennomføring av alternativ godstransport er et omfattende arbeid som krever bred
involvering, både innenfor jernbanesektoren (Bane NOR, togoperatører m.fl.) og i forhold til
togoperatørenes kunder og underleverandører. Prosessen skal beskrives som grunnlag for å
anbefale eventuelle forbedringer.
Bistand fra uavhengige rådgivere
Jernbanedirektoratet vil søke om internasjonale eksperter innenfor området, og be om deres
vurderinger og synspunkter på dagens praksis i Norge samt forslag til forbedringer.
Kundeundersøkelse erfaringer alternativ transport persontrafikk
For å få et objektivt grunnlag for de vurderinger og samfunnsøkonomiske analyser som skal
gjennomføres vil det bli gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse blant persontrafikkunder.
Undersøkelsen vil legge vekt på informasjon før og under stengningene samt hvilke ulemper
alternativ transport medfører for de enkelte kundegrupper. Preferanser for stengningsperioder vil
også bli kartlagt.
Kundeundersøkelse erfaringer alternativ transport godstrafikk
Som for persontrafikkunder. Vil gjennomføres i samarbeid med godstogoperatørene.
Sammenstille og analysere forbedringsforslag
Alle innkomne forbedringsforslag vil bli sammenstilt og analysert som grunnlag for videre
anbefalinger.
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Samfunnsøkonomisk analyse kortere stengningsperioder
De samfunnsøkonomiske vurderingene vil ta utgangspunkt i ulike kostnadsbilder for ulike
arbeidsformer (varighet av stengning vs antall stengningsperioder) og veie dette opp mot kostnader
for operatørene og tidskostnader for passasjerer og godstrafikkunder. Økonomisk kvantifiserbare
konsekvenser vil bli supplerte med vurdering av konsekvenser som vanskeligere kan la seg
kostnadsfeste.
Anbefale håndtering av fremtidige større arbeider
På grunnlag av gjennomførte analyser vil det bli konkretisert anbefalinger for gjennomføring av
fremtidige infrastrukturarbeider slik at disse kan få mindre negativ effekt for kundene. I den grad det
underveis i arbeidet identifiseres enkle tiltak vil disse ble anbefalt gjennomført løpende.
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