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Profil 
Øyvind Rørslett er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen i 1976. Han er fra 

juni 2018 tilknyttet Vista Analyse som assosiert partner. Rørslett har en bred erfaring fra 

samferdselssektoren, kollektivtrafikk og fysisk planlegging. Han har erfaring fra både togoperatørsiden, 

konkurranseutsetting av togtrafikk, rådgivning samt utredninger og planer knyttet til kollektivtrafikk.  

Rørslett var avgitt fra Jernbaneverket for å forberede jernbanereformen med etablering av 

Jernbanedirektoratet. Han ble ansatt i Direktoratet fra oppstart med ansvar for takstsamarbeid med 

fylkeskommunene og var sterkt delaktig i utarbeidelsen av konkurransegrunnlagene for trafikkpakke 1 

og 2.   

Øyvind er analytisk, og vant til å jobbe selvstendig og strukturert. Han er ikke redd for å ta initiativ til 

nye løsninger, løsningsorientert og forhandlingsvant. Han er en god formidler. 

Utdannelse  
1976 Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen 

Arbeidserfaring  
2018-dd. Vista Analyse, assosiert partner. Prosjektleder for «Effekter av investeringene i 

Intercity-korridorene». Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet (2019). 

2019-21 Algaut Prosjekt AS (eget firma). Seniorrådgiver i utarbeidelse av tilbud til 
Jernbanedirektoratet for Trafikkpakke 4. Oppdragsgiver: Flytoget AS. Han hadde 
ansvaret markedsanalyser, takstsamarbeid og inntektsvurderinger. 
Seniorrådgiver i utarbeidelse av tilbud til Jernbanedirektoratet for Trafikkpakke 3. 
Oppdragsgiver: Tide/Arriva. Ansvar for markedsvurderinger, tilbudskonsept og 
takstsamarbeid. 

2020 Railsupport AS, assosiert samarbeidspartner. Seniorrådgiver i utredning «Vurdering av 
rute-, pris og takstsamarbeid mellom Brakar/Ruter/ØFK og togselskapene». 
Seniorrådgiver i strategiutredning for Mantena AS (vedlikeholdsleverandør 
togmateriell). 

2017-2018 Jernbanedirektoratet, seniorrådgiver. Utarbeidet konkurransegrunnlag for trafikkpakke 
Sør og Nord. Ansvarlig for utvikling av rute-, takst- og billettsamarbeid med 
fylkeskommunene og deres administrasjonsselskaper. 
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2006-2016 Jernbaneverket, Regional utviklingssjef for Østlandet og seniorrådgiver. Regional 
kontakt mot kommuner og fylkeskommuner. Jernbaneverkets representant i flere 
konseptvalgutredninger, Oslopakke 2 og 3, styringsgruppe for fellesprosjektet 
E6/Dovrebanen, koordineringsgruppe for Areal- og transportplanlegging NTP/ Oslo-
Akershus, forvaltning av jernbanens infrastruktur ift. Plan- og bygningsloven.  
 
Prosjektleder for «Stasjonsstrukturprosjektet» for det nasjonale jernbanenettet. 
 
Avgitt 2013-15 til prosjektgruppen for KVU Oslo-navet, et fellesprosjekt mellom 
Jernbanedirektoratet, Ruter og Statens Vegvesen. 

2003-2006 Norwegian Railconsult, seniorkonsulent. Strategiutvikling, salg- og 
distribusjonsløsninger, konkurranseutsetting av Gjøvikbanen, utredninger av bl.a. 
ruteopplegg for Oslotrikken, samt vurdering av kombinerte transporter for gods fra 
Norge til kontinentet 

2001-2003 Markedssjef i Linx AB er et svensk-norsk joint venture for hurtigtogtrafikk i Skandinavia. 
Først prosjektleder for etablering av selskapet, deretter markedssjef med ansvar for 
markedsføring, salg og distribusjon. 

1985-2000 Plan- og budsjettsjef, markedssjef, markedsdirektør, direktør strategisk utvikling, og 
InterCity-sjef i NSB Persontrafikk med ansvar for forretningsutvikling og utvikling av 
bl.a. tilbringertjenesten til hovedflyplassen og Intercity-tilbudet. Fungert et halvt år som 
jernbanesjef for Østlandet med totalansvar for lokal-, intercity- og utlandstog. 

1982-1985 Rådmannsekretær, fra 1983 Planleggingsleder hos Kommunikasjonsrådmannen, Oslo 
kommune. Ansvar for koordinering av kollektivtrafikkplanleggingen i Oslo, samt plan- 
og samferdselsspørsmål. 

1979-1982 Avdelingsingeniør/samferdselsplanlegger ved Byplankontoret, Oslo kommune. Arbeidet 
med Oslo samferdselsplan, kommunal og regional oversiktsplanlegging. 

1977-1979 Forsker, Transportøkonomisk institutt, utredningsarbeid knyttet til drift av buss, 
samferdselsplanlegging i fylkene og samordning/organisering av transportselskaper. 

Utvalgte prosjektreferanser 
2019-21 Utarbeide tilbud trafikkpakke 4 

Engasjert av Flytoget for å bistå med utarbeidelse av tilbud på trafikkpakke 4. Hadde 
ansvar for utvikling av konsept, markedsvurderinger, inntektsvurdering og 
takstsamarbeid. 

2020 Ny avregningsmodell for takstsamarbeid mellom tog og regional kollektivtrafikk 
Utarbeidet et alternativt oppgjørsopplegg for ny takstavtale mellom 
Jernbanedirektoratet og Ruter/Brakar/ØKT med fastelement og variabel del for pkm-
basert avregning.  
Oppdragsgiver: Brakar, Ruter og ØKT. Rolle: prosjektleder. 

2019-21 Utarbeide tilbud trafikkpakke 3 
Engasjert av Flytoget for å bistå med utarbeidelse av tilbud på trafikkpakke 3. Hadde 
ansvar for markedsvurderinger og avtaler med andre kollektivaktører og 
takstsamarbeid. Samt skrev stor del av tilbudsdokumentet. 

2019 Effekter av investeringene i Intercity-korridorene 
Vista Analyse gjennomførte transport- og samfunnsøkonomiske analyser av en trinnvis 
utvikling av togtilbudet i IC-korridorene på Østfoldbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen. 

Oppdragsgiver: Jernbanedirektoratet. Rolle: prosjektleder. 
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2017 Konkurranseutsetting av persontogtjenester  
Utarbeidet konkurransegrunnlag for trafikkpakke Sør og Nord, med ansvar for 
samarbeidsløsninger med fylkeskommunene 
Rolle: fagansvarlig og forhandlingsleder  
Oppdragsgiver: internt prosjekt i Jernbanedirektoratet 

2016 Jernbanereformen 
Omstrukturering av jernbanesektoren og etablering av Jernbanedirektoratet. 
Rolle: avgitt som prosjektmedarbeider med ansvar for utvikling av relasjonene til 
fylkeskommunene  
Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet 

2015 KVU Oslo-navet 
Konseptvalgutredning for utvikling av hele kollektivsystemet for hovedstadsområdet. 
Rolle: prosjektmedarbeider  
Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og 
Samferdselsdepartementet 

2014 Stasjonsstrukturprosjektet 
Gjennomgang av samtlige stasjoner i jernbanenettet i Norge. Vurdert markedsgrunnlag, 
standard og oppgraderingsbehov. Forslag til kategorisering for ulike standarder, samt 
forslag til nedleggelser. 
Rolle: prosjektleder  
Oppdragsgiver: internt prosjekt i Jernbaneverket, bestilt av Samferdselsdepartementet 

 

Verv 
2015- Styremedlem i Vollheia VA Utbygging SA og Vollheia Vann og Avløp SA 

2014- Styremedlem i Oslo og Omland Friluftsråd  

2010-2017 Styreleder i Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Oslo og omegn 

1990-1994 Styreleder i Norsk Reiseinformasjon AS 

1988-1992 Styremedlem i Norsk Reisebransjeforening 

1987-1988 Styreleder i Akershus Godstrafikk AS 

IKT-kompetanse 

Meget erfaren bruker av Teams, Word, Excel, Powerpoint og Sharepoint. 

Språk  
Norsk Morsmål 

Engelsk Flytende 

Tysk Grunnleggende 

 


