
Jernbane og pendlertog i  Gudbrandsdalen.

Sverre Høven 
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TRAFIKKPAKKE 2:  NORD
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Dovrebanen

Raumabanen

Rørosbanen

Trønderbanen

Meråkerbanen

Nordlandsbanen

Saltenpendelen



SJ NORGE AS

100% eiet  av den svenske stat
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Styret i SJN

• Berit Kjøll, styreleder

• Madeleine Raukas

• Henrik Rättzèn

• Thomas Silbersky

• 3 ansatte rep (ikke valgt enda). 



Kunden i  sentrum 

Skape en 
fantastisk 

arbeids-plass

Utvikle og 
opprettholde  

kvalitets-
produkter

Designe en 
god kunde-
opplevelse 
(service-
konsept) 

Vi er en kundedrevet og effektiv organisasjon – vi behøver flere og mer fornøyde kunder
Delta Jernbane kåret våre uniformer til den beste av jernbaneforetakene i Norge
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VÅRT PRODUKTTILBUD

Frokost servert ved 
setet i Premium.

Modernisering av 
kafe.

Forbedret mobil– og 
internettdekning.

Nyoppussede 
toaletter.

Ny minikafeløsning 
på regiontog.

Nytt, attraktivt 

matkonsept.

Nye kaffemaskiner 

på alle tog.

Nye digitale 

skjermer.

Lounger på Oslo S 

og Trondheim.

SJ Prio

lojalitetsprogram 
(10.000 medlemmer).

SJ Biz firmaavtale.
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SJ NORGE i  GUDBRANDSDALEN



DOVREBANEN OG 
RAUMABANEN FRA R22 
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Øker fra 4 til 6 daglige avganger hver vei              

Trondheim - Oslo - Trondheim i tillegg til nattog 

Dette gir tilnærmet totimersfrekvens

Doble togsett ettermiddag fredag/søndag

Øker fra 4 til 6 daglige avganger hver vei Dombås -

Åndalsnes

Samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune om 

TogBuss Åndalsnes til Ålesund og Molde og Oppdal –

Kristiansund

Samarbeid med reiseliv, destinasjoner og andre aktører 

langs begge strekningene. Kulturelt og historisk viktig 

strekning

Høyt potensial for økt trafikk mellom Oslo og Trondheim

Voksende turistnæring.



Ti lnærmet  to t imersrute  på  Dovrebanen (ut løsning av 
opsjon 1.2)



HVORDAN KAN VI  NÅ FELLES 
MÅL FOR GUDBRANDSDALEN?
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UTFORDRINGER

Vi har vunnet anbudet om å kjøre 
tog på kommersielt grunnlag. Det 
betyr at våre togstrekninger helt 
enkelt må gå i pluss.

Ved planer om nye avganger er 
ikke finansiering avtalt med 
direktorat og departement, men 
det er en løpende og god dialog.

Myndighetene er klare på at nye 
avganger må finansieres av SJ 
Norge, og dermed de reisende 
selv.

Nye avganger må planlegges på 
sporene vi har i dag. Og det er jo 
litt trangt om plassen

Tilpasning lokaltrafikk inn mot 
Oslo og Trondheim.

Nye avganger for pendlertrafikk 
forutsetter økt antall personell på 
jobb. Vi må fylle arbeidsdagen 
deres på andre strekninger. Dette 
er utfordrende planlegging.



MULIGHETER
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Potensialet for å flytte reisende langs 
Dovrebanen over på tog er stort.

Turistnæringen i svært mange kommuner er i 
vekst. Kan man gjøre noe lokalt for at tog og 
hytteturister hører sammen?

Innfartsparkeringer?

Bussparkeringer

Også under avvik. 

Vi har felles sak, og kan arbeide sammen for 
å øke trafikken



Takk,  og velkommen om bord!  

sverre.hoven@sj.no
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