Regjeringens forslag til NTP 2019 – 2018, s. 44 (med vår utheving):
3.4.3 Ambisjoner for jernbanen
Regjeringen vil i sin langsiktige satsning på jernbanen legge særlig vekt på å videreutvikle
jernbanens konkurransefortrinn. Jernbanen er et effektivt og miljøvennlig transportmiddel
for personer og gods. For at toget skal være et attraktivt transportmiddel kreves et pålitelig
tilbud, tilstrekkelig kapasitet, god frekvens og reisetid, god komfort og høy sikkerhet.
Jernbanen er særlig godt egnet til arealeffektiv transport av mange mennesker raskt over
mellomlange avstander og store mengder gods over lengre distanser. Overføring av gods fra
veg til bane vil ha betydning for å bedre framkommeligheten på vegene, bedre sikkerhet,
bidra til mindre miljøbelastning og redusere klimagassutslippene fra transportsektoren.
Som en del av strategi- og analysefasen i etatenes arbeid med grunnlagsdokumentet til
Nasjonal transportplan, utarbeidet Jernbaneverket i 2015 en perspektivanalyse for
utviklingen av jernbanen frem mot 2050. Perspektivanalysen skal videreutvikles til et
strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i Norge hvor alle nye
jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen,
Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må
alle strekningsvise utredninger gjøres nå. Strategien vil være basert på fire hovedprinsipper:
Fullføring av påbegynt utbygging i Osloområdet, aktiv inngang i arbeidet med
bymiljøavtalene, videre arbeid med markedsbaserte ruteplaner og videre utvikling av
grunnlaget for utbygging i de fire storbyområdene. Dersom det senere blir aktuelt å bygge
høyhastighetsbaner i Norge, peker strategien på at disse må bygge videre på de utbygde
strekningene på Østlandet og rundt de andre store byene.
For å sikre mot feilinvestering og store ekstrakostnader ved senere utbygging, skal
strekningene som nå bygges, bygges på en slik måte at de legger til rette for eventuell videre
utbygging.
Etter jernbanereformen har Jernbanedirektoratet fått en tydeligere rolle i å utvikle det
langsiktige togtilbudet gjennom utredninger og analyser av fremtidig transportbehov, samt
samordning med resten av transportsystemet og øvrig kollektivtrafikk. Som grunnlag for
utforming av transportpolitikken skal Jernbanedirektoratet videreføre arbeidet med
langsiktige strategier for utviklingen av jernbanenettet i Norge, herunder
fjerntogstrekningene.
For at reisende og godstransportører skal velge jernbanen, må de kunne stole på at toget går
når det skal. Regjeringen vil derfor videreføre satsningen på drift og vedlikehold slik at
infrastrukturens ytelse opprettholdes gjennom planperioden og deler av etterslepet tas
igjen, jf. omtale i kapittel 5.
Forslaget til NTP kan lastes ned fra: www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-3320162017/id2546287/

