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Samfunnsoppdrag

• Jernbanedirektoratet skal ivareta 
den strategiske, helhetlige og 
overordnede koordineringen og 
planleggingen av 
jernbanesektoren, og skal legge 
samfunnsøkonomiske 
lønnsomhetsvurderinger til grunn 
for virksomheten.

Instruks til Jernbanedirektoratet

Effektiv, sikker og 
miljøvennlig 
jernbanesektor



Et effektivt, 
miljøvennlig 

og trygt 
transport-

system 
i 2050

Mer for pengene

Bidra til oppfyllelse av Norges klima-
og miljømål

Enklere reisehverdag og økt 
konkurranseevne for næringslivet

Effektiv bruk av ny teknologi

Nullvisjon for drepte og hardt skadde



Fagorgan

Avtalepart

Myndighetsorgan

Samferdsels-
departementet

Jernbane-
direktoratet

Gjennomføre 
politikken

Gi kunnskaps-
og beslutnings-
grunnlag



Jernbanedirektoratet har et nasjonalt 

koordineringsansvar og faglig ansvar for å samordne 

sektoren 

• Gi faglige råd til Samferdselsdepartementet 

gjennom innspill til NTP og oppfølging av 

Stortingsmelding

• Gjøre konseptvalgutredninger og andre analyser

• Gi faglige råd til Samferdselsdepartementet 

gjennom ad hoc-oppdrag og på eget initiativ

• Gi faglige råd til Samferdselsdepartementet 

gjennom innspill til statsbudsjettet for 

jernbanesektoren

Fagorgan



Jernbanedirektoratet skal inngå avtaler som sikrer 

at helheten og sammenhengene i et velfungerende 

jernbanesystem blir ivaretatt

• Sikre materiell

• Kjøp og forvaltning av persontogtjenester

• Reiseplan- og billetteringstjenester

• Kjøp av infrastrukturtjenester

• Rute-, takst- og billettsamarbeid med 

fylkeskommuner

• Bidra til arbeidet med byvekstavtaler

Avtalepart



Jernbanedirektoratet har myndighet innenfor 

følgende områder: 

• Juridisk lovhåndtering etter jernbaneloven og 

oreigningslova

• Utvikle nasjonale standarder, retningslinjer og 

veiledere

• Drive Norsk fagskole for lokomotivførere

• Etatsstyring av Norsk Jernbanemuseum

Myndighetsorgan
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• Strategisk utvikling av jernbanen gjennom arbeid 
med NTP-leveranser m.v.

• Realisere planlagte ruteforbedringer 

• Gjennomføre direktetildeling for Østlandet

• Øke driftsstabiliteten

• Bedre avvikshåndteringen

• Øke andelen passasjerer som reiser med tog

• Øke andelen gods på bane

• Bærekraft og sikkerhet

Prioriterte områder



Jernbanemuseet
(underliggende etat)

Jernbanedirektør

Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Virksomhetsstyring

HR og samhandling

Sektorsamordning Avtale og kjøp
Kunnskap, innovasjon og 

bærekraft

Forskning og innovasjon

Markedsanalyse og statistikk

Utredning og analyse 

Tilbudsutvikling

Bærekraft, klima, miljø og 
sikkerhet



Sikkerhet i instruks og tildelingsbrev

Instruks

• Jernbanedirektoratet skal 
bidra til en god sikkerhet på 
jernbanen.

• Jernbanedirektoratet skal gi 
faglige råd og bidra til 
utvikling av arbeidet med 
samfunnssikkerhet

Tildelingsbrev 2022

• Styringsmål: Nullvisjon for 
drepte og hardt skadde

• Samfunnssikkerhet
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Eksempler på 
sikkerhetsutfordringer vi har 
håndtert

• Pandemi

• Sårbarheter i verdi- og forsyningskjeder

• Sektorvist responsmiljø for digitale hendelser
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Perspektiver på sikkerhet

• Nullvisjonen

• Klimaendringer og klimatilpasning

• Ny sikkerhetssituasjon i Europa

• Digital sikkerhet
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