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Mer på skinner setter 
mindre spor

VÅR VISJON



Vi har ansvar for jernbanenettet i Norge:

Trygg, bærekraftig
og forutsigbar 

transport.
For deg som reiser, og for 

togselskapene.



Sikkerhet skal være 
fundamentet i alt vi gjør



Enklere 
reisehverdag
– mer attraktivt å 
reise miljøvennlig

Vi samarbeider 
med kommunene 
og andre transport-
aktører, og 
koordinerer mot 
Bymiljøavtalene

Tilrettelegge for bil-
og sykkeldeling, 
tilbringertjenester, 
sykkelparkering

Digitale løsninger 
som gjør det 
enklere å reise



På skinner mot en

grønnere
fremtid

Foto/illustrasjoner: Bane NOR, Øystein Grue, Einar Aslaksen, Aksel Jermstad, Øyvind Haug, Terje Borud, Arild Pedersen, Lars Petter Rypdal, 
Stockfoto. 

Sandnes sentrum stasjon, 
nye adkomster

Bussvei 
holde-
plass



Pilotprosjekt 2022, Samferdselsdepartementet. 
«Kartlegging av tilgjengelighet på fossilfrie maskiner i Rogaland»
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Sandnes sentrum stasjon, nye adkomster. 

Utslippsfri anleggsplass – lar det seg gjøre ?
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• Nettstasjon på andre siden av 
St. Olavs gate

• På grunn av høyt effektbehov 
må det bygges ny nettstasjon

• Bane NOR kommer ikke til å 
stille krav til utslippsfri 
anleggsplass

• Krav til entreprenører om å 
utarbeide klimagassregnskap 
og redusere utslipp i forhold 
klimagassbudsjett.

• Opsjon på ny nettstasjon og 
bruk av elektrisk 
høytrykkspumpe og andre 
maskiner med høyt 
effektbehov?

• Ikke tilgjengelig elektrisk 
høytrykkspumpe i Norge idag

• Pilotprosjekt 2023 i 
Samferdselsdepartementet ?



Seks gode 
grunner til å 
ta toget

Redusert 
energi-
forbruk

Ikke noe 
eksos og
svevestøv

Mer tid
til deg

Ingen 
CO2-utslipp

Ikke noe
mikroplast

Areal-
effektivt

Takk for 
oppmerksomheten!
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