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Bane NOR – et statsforetak 



3

Fem divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder 



• Eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge.

• Har mer enn 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer 

og tettsteder

• Forvalter alle jernbanes stasjoner, holdeplasser, verksteder, terminaler, driftsbygg 

og infrastruktureiendommer

• Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR. 
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Bane NOR Eiendom 



• Eiendommer 4000

• Bygg 2000

• Stasjoner 350

• Leiekontrakter 3000

• Bygningsmasse 1.200.000 kvm

• Utviklingspotensial 3 millioner kvm

• Porteføljeverdi MNOK 35000

• Årlig investeringsnivå MNOK 1500

• Ansatte 200
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Bane NOR Eiendom i tall 



Jernbanens 

eiendomsforvaltning må 

endres fra statisk til  dynamisk 

og langsiktig
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Etterbruk av nedlagt baner  

• Banestrekninger som er besluttet lagt ned enten som følge av bygging av ny 

infrastruktur eller fordi den er tatt ut av bruk. 

• For Bane NOR representerer nedlagte traseer en potensiell verdi og kan f.eks

inngå i et utviklingsobjekt. Nedlagte banestrekninger kan både representere 

omsettelige verdier, og betydelige sikkerhets- og vedlikeholdsutfordringer. 

• Normalsituasjonen for etterbruk skal være salg, dersom arealene ikke er attraktive 

for egne utviklingsprosjekter. 

• Det overordnede strategiske grep er at Bane NOR skal kvitte seg med gamle 

traseer, også der hvor det kan koste oss tid og penger å gjøre det
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Ny traseer – kan gi nye muligheter 
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Muligheter 

• Det hender noe blir til overs

• Gode traseer, maks 25 

promille stigning

• Ofte i attraktive områder

• Variasjon og opplevelse

• Ofte i friluftsområder

Utfordringer 

• Ansvar opparbeidelse

• Ansvar drift og vedlikehold

• Til dels vedlikeholdskrevende 

anlegg

• Til dels rasfarlige områder

• Konkurranse med annen bruk



Alternativ gjenbruk? 

• Friluftsliv, men kanskje ikke for alle? 
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Mulige løsninger for etterbruk av nedlagt bane 

• Overta eiendom selv for utvikling eller utleie

• Etablering av gang- og sykkelveg, selge 

• Selges som tilleggsareal til eiendom

• LNF områder, friluftsområder etc., selge 

• Fortsatt jernbane, pt. uavklart 

• Fysisk kompensasjon

• Stasjoner og andre bygninger, selges eller utvikles 
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Oversikt over nedlagte jernbanestrekninger

11

Banestrekning med potensiale for 

gang/sykkel/friluftsformål: 

• Nedlagt trase ved Hølen 

• Vormtråkk og Mjøstråkk 

• Farriseidet – Porsgrunn 

• Valdresbanen

• Namsosbanen 

• Ålgårdbanen 

• Kragerøbanen

• Hardangerbanen

• Flere andre småparseller på ulike 

strekninger 

Fredede (eller potensielt fredede) banestrekninger:

• Urskog-Hølandsbanen

• Tinnosbanen

• Rjukanbanen (Norsk industriarbeidermuseum) 

• Setersdalsbanen

• Flekkefjordbanen

• Gamle Vossebanen

• Krøderbanen (Stiftelsen Krøderbanen)

• Numedalsbanen

• Thamshavnbanen (Orkla) 



Videre arbeid med nedlagte jernbanestrekninger 
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• Avtalt møte med Miljødirektoratet og Jernbanedirektoratet i oktober for en gjennomgang av 

nedlagte jernbanestrekninger 

• Fredede eller potensielt fredede strekninger (som eks. Numedalsbanen og 

Tinnosbanen) vil bli holdt utenfor dette arbeidet

• For løsninger for fredede banestrekninger må det inngås en nærmere dialog med 

kulturminnemyndighetene og kommunale/fylkeskommunale aktører. 

• Statens vegvesen er en viktig aktør i dette arbeidet. Det er blant annet et samarbeid om 

gang/sykkel på nedlagt trase mellom Larvik og Porsgrunn. 

• Gjennomgang av vår eiendomsportefølje for å sikre at det tydelig avklares hva som skal 

gjøres med nedlagte banestrekninger/parseller 
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Annet

• Bane NOR arbeider med en kulturminnestrategi på våre fredede/vernede 

bygg og infrastruktur 
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Spørsmål? 
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