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Utfordringer innenfor 
samferdsel

• InterCity-utbyggingen
• Mer godstransport 

med bane
• Finansiering og 

organisering av 
grensekryssende 
transportforbindelser



Befolkningsvekst gir passasjervekst

• Ruter har 320 millioner reiser pr. år.

• 60 % av NSBs togreiser i Norge skjer i 
Oslo og Akershus.



Utnyttelse av strekningskapasitet i makstimen 
2012

• Allerede høy utnyttelse av kapasiteten

• Befolkningsvekst gir behov for mer 
kapasitet



InterCity-utbyggingen

• Et prosjekt – til Lillehammer, Hønefoss, 
Skien og Halden 
– inkl . Oslo-navet 

• Kontinuerlig planlegging og utbygging –
Ferdig i 2025/2030 ?

• Follobanen 2014-18. Ferdig i 2021





Effekter langt utenfor Østlandet

• IC-utbyggingen vil gi redusert reisetid til Bergen, 
Trondheim og Göteborg 

• Framtidig sammenknytning med Sørlandsbanen vil 
redusere reisetiden og binde Sørlandet, Telemark og 
Vestfold sammen til én region.

• InterCity-utbyggingen er avgjørende for gods-
transporten på jernbane i hele Norge – og inn og ut 
av landet. Nesten alt gods går gjennom området, 
både for nasjonal og internasjonal transport.





Fremtidige
godstransporter
på bane
Oslo–
Göteborg–
København–
Kontinentet

Stykkgodsstrøm-
mer til/fra Oslo
(eksl skip). Gods-
volum i Mill.-tonn,
2011 og 2040.
Kilde: Analyse og
Strategi og TØI





Keys to symbols

Existing Railway tracks..Doble track
sections

Planned new double track

Missing Link Halden-Trollhättan)

Length.130 km.Cost:20 billion SEK. Makes 
it possble to shift freight from road to rail

of 2,7 mill. tonn.(ie. reduction of 700 
lorries to  25 daily freight trains). 4 freight

trains passing the border whish is less 
than 10% of the freight tonnage in this

corridor.

Existing railway tracks that can be used to 
freight transport

Little Missing Linkfor freight(Isebakke-
Skee). Lenght=57 km, Cost= 5 Billion SEK. 

Makes it possible for additional freight
trains and highter freqency of passerger

trains on the new InterCity track

Missing Link-A new
railway track
between Halden in 
Norway and 
Öxnered/Trollättan
in Sweden





2011

30,8%
29,3 %

23,4 %

16,5 %

• 530 000 innbyggere i Akershus
• 8 av 10 bor i tettbebyggede områder
• Akershus og Oslo har 1,1 millioner innbyggere
• 40-60 000 nye innbyggere i Akershus frem til 2015
• 750 000 flere i hovedstadsregionen frem til 2060
• Hovedstadsregionen skal vokse til 2 millioner 

mennesker
• Europas raskest voksende hovedstadsområde

1980
Illustrasjonen viser økningen i innbyggertall i de ulike 

regionene i Akershus fra 1980 til 2011. 

Akershus 



Befolkningen i 2030

Antall personer Vekst 2014-2030

Asker og Bærum 227 011 28,3 %

Follo 175 221 30,5 %

Nedre Romerike 225 422 33,7 %

Øvre Romerike 133 652 39,2 %

Akershus 761 307 32,2 %



Kollektivtrafikken vokser mest
Prosentvis vekst større enn befolkningsøkningen 
og større enn veksten i biltrafikken



En plan for veksten

• Stadig flere vil bo i Akershus.

• Det er behov for skoletilbud og omsorgstjenester.

• Folk trenger å bevege seg – og de ønsker å gjøre 
det uten trengsel og kø.

• Vi må plassere fremtidens innbyggere slik at 
infrastrukturkostnadene ikke blir umulige -
plansamarbeidet mellom Oslo, Akershus og våre 
22 kommuner skal legge rammene for det.







Plansamarbeidet for areal og transport

• Oslo og Akershus har 1,2 millioner 
innbyggere. Forventer 260 000 flere 
innbyggere i 2030. 

• Ruter har 309 millioner reiser pr. år.

• Over halvparten av kollektivreiser i 
Norge skjer i Oslo og Akershus.

• Plansamarbeidet er et meget 
godt samarbeid mellom Oslo og 
Akershus om prioritering og 
utvikling av noen lokale byer og 
tettsteder i Akershus.



Samordning 

• Sterkere regionale knutepunkt i Akershus for bosetting og arbeidsplasser 

• Bedre samordning av statlig og regional kollektivtrafikk:

- Jernbanen er ryggraden
- Det regionale busstilbudet bygger opp under jernbanetilbudet

• For å lykkes med felles målsetning er det behov for: 

- mer togmateriell 
- utbygging av flere krysningsspor på sidebanene
- utbygging av lengre plattformer på stasjonene 
- vurdere 2-etasjers tog på kort sikt ut i fra dagens plattformer og 
krysningsspor
- Et sterkere samarbeid mellom NSB og Ruter vil gi smidigere og bedre 

håndtering av avvikssituasjoner

































E18 Vinterbro - Østfoldgrense

• 100% forskuttering av fylkeskommunen.

• Statens bidrag kommer i neste NTP periode.

• Kostnadene er høye og med dagens fordeling mellom 
stat og bompenger blir det høy trafikklekkasje.

• Dette krever omfattende avbøtende tiltak i både Ås og 
Ski.

• Statlig bidrag bør økes for å få reduserte takster.
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Takk for oppmerksomheten !


