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1. Bakgrunn og føringer 
Jernbanedirektoratet har nedsatt et programråd1 for å utvikle en langtidsplan for anskaffelse av 
kjøretøy, hvor Norske tog besitter kompetanse om togmateriell og har ansvar for å anskaffe og leie 
ut togmateriell til operatørene (Vy, SJ, Go-Ahead). En langsiktig plan er viktig for å sikre 
forutsigbarhet for operatørene som skal tilby et godt produkt til de reisende, men er også viktig for 
leverandører av kjøretøy, finansmarkedene, beslutningstakere og eier. Langtidsplanen skal angi når 
en konseptfase bør starte for å sikre en rettidig anskaffelse og implementering av kjøretøy. Dette 
inkluderer også infrastrukturtiltak som er nødvendig for å implementere nye kjøretøy. Planen vil også 
gi et godt grunnlag for fremtidige investeringsbehov. 
 
Planen for anskaffelser av kjøretøy skal bygge på Nasjonal transportplan og Handlingsprogrammet 
for jernbanesektoren, og imøtekomme følgende strategiske prinsipper: 
 

• Kundesentrert - kjøretøyene skal kjøpes inn og utvikles med basis i dyp kundeinnsikt. 
• Bærekraft - kjøretøyene skal kjøpes inn og utvikles på en slik måte at de bidrar til oppnåelse 

av relevante bærekraftsmål. 
• Finansiering - kjøretøyene finansieres slik at de andre prinsippene kan oppnås, med lavest 

mulig kostnad for staten. 
• Fleksibilitet - kjøretøyflåten, det enkelte kjøretøy og bruken av de skal raskt og effektivt 

kunne endres. 
• Pålitelighet - det skal sikres at kjøretøyflåten samlet skal ha en så høy pålitelighet at feil og 

avvik i minst mulig grad påvirker jernbanens tilbud til passasjerene. 
• Livssykluskostnader - kjøretøyene skal bidra til å minimere statens samlede 

livsykluskostnader knyttet til jernbanen. 
 
Norske tog har utarbeidet et innspill for utfasing og anskaffelse av kjøretøy med en faglig 
begrunnelse. Nye anslag for trafikkvekst eller ønsker fra operatørene, konkurransene om 
trafikkpakkene og utviklingen på infrastrukturen vil påvirke planen. 
  

 
1 Formålet med programrådet er å utvikle en kjøretøystrategi som skal gi klare føringer for hvordan sektoren må fornye og utvikle kjøretøyflåten. 
Det betyr at strategien vil være styrende for alle faser, fra konsept til anskaffelse til avhending. Kjøretøystrategien skal sikre beslutninger som gjør at 
målsettingen nås, uansett endrede forutsetning og rammebetingelser. Videre skal strategien gi klare føringer på valg av finansieringsløsninger. Den 
skal sikre at sektoren får mer og bedre produksjonsfaktorer for pengene, og den skal støtte opp under direktoratets styringsmodell. Målsettingen er 
å sikre at Norge har «en kjøretøyflåte som til enhver tid har ønskede egenskaper, muliggjør en optimal konkurranseutsetting av trafikken, og 
utvikling av attraktiviteten til tilbudet.  



 

 3 

2. Utgangspunkt for Norske togs innspill og anbefalinger 
Utgangspunktet for Norske togs anbefalinger for en langtidsplan for kjøretøy er at en stor del av 
materiellparken er svært gammel og uansett vil måtte skiftes ut i løpet av de neste ti årene, og at selv 
før utskiftinger finnes det ikke nok tog til å betjene forventet trafikkvekst. Nyanskaffelser vil derfor 
være nødvendig. Med dette som bakteppe har Norske tog tatt utgangspunkt i følgende forhold i sin 
vurdering av fremtidige anskaffelser og oppgraderinger: 
 

• Totalt behov for kjøretøy. Dette er primært drevet av estimert trafikkvekst for jernbanen, 
men vil også påvirkes av forhold som hvor veksten kommer, beslutninger om rutetilbud, 
samt utnyttelsesgrad og kapasitet på togsettene. Behovet vil også påvirkes av teknologiske 
krav (ERTMS) og eventuelle infrastrukturmessige begrensinger (profil, plattformlengder, etc.) 

 
• Utfasingstakt. Den norske togparken er fragmentert og med mange gamle tog som ikke 

møter de krav som stilles til tog i dag knyttet til universell utforming, pålitelighet og komfort. 
For Norske tog er det et mål i seg selv å levetidsforlenge materiell når det er et reelt 
økonomisk og teknisk alternativ. Reelt sett er ikke alltid levetidsforlengelse et alternativ.  
 

Norske togs anbefalinger er vurdert i lys av mulige tiltak for levetidsforlengelse, kostnadsreduksjoner 
i forbindelse med anskaffelser samt andre muligheter for kostnadseffektivisering. En bærekraftig 
anskaffelsesstrategi innebærer at det må tas rimelig hensyn til alle interesser. Vi har særlig lagt 
følgende hensyn til grunn for vår anbefaling, nemlig å legge til rette for at: 
 

1. Operatørene får de togene de har behov for, slik at de kan levere det tilbudet de har avtalt 
med Jernbanedirektoratet og som de eventuelt i tillegg ønsker å tilby kundene. 

2. Staten får et best mulig togtilbud for skattebetalernes penger. 
3. Norske tog sikres tilstrekkelig fleksibilitet til å håndtere usikkerhet og nye behov i 

eksisterende og kommende trafikkpakker. 
 

«Null-alternativ» urealistisk 
Fornyelsen av togflåten de siste årene har på tross av store investeringer vært for lav i forhold til 
etterspørselsveksten. Tog som etter planen skulle vært faset ut har derfor blitt holdt i drift lengre 
enn planlagt, og gjennomsnittsalderen på flåten har gradvis økt til 18,8 år i 2019. Bak 
gjennomsnittstallene skjuler det seg imidlertid tog som er over 40 år gamle, og som verken fra et 
kunde- eller kostnadsperspektiv er egnet fremover. 
 
Med en helt nødvendig utfasing av kjøretøy, vil kapasiteten bli redusert med om lag 30 prosent i 
løpet av den kommende transportplanperioden, frem til 2033. Dagens flåte, på om lag 300 
togstammer2, kan grovt sett deles i tre:  

• Flirt (type 74, 75, 75-2 og 76) som alle er mindre enn 10 år gamle, hvor totalt 150 er bestilt 
og 115 er levert per 31.12.19. 

• 71 tog fra rundt år 2000 (type 72, 73A, 73B, 93). 
• Ca. 116 tog fra 70-, 80- og 90-tallet (type 69C, 69D3, 69H, 70, 92, Di4, El18, 5, 7 og WLAB2). 

 
2 Her er togstammer regnet som motorvognsett (f.eks. Flirt type 74). Lokomotiv og vogner er totalt regnet som å 
tilsvare 43 motorvognsett (f.eks. er et El18 lokomotiv med Type 7 vogner regnet som to motorvognsett). 
3 69G og 69GA er ombygde versjoner av 69D og inngår i tallene for 69D og 69H i vedleggene. 
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Noen av de eldste togene fra før årtusenskiftet (69D, 69H, 70, 92) vil de neste årene bli erstattet av 
Flirt og nye lokaltog. Men likevel vil det fra 2025 bli en gradvis reduksjon i kapasitet etter hvert som 
gamle tog ikke kan benyttes på strekninger med ERTMS, når sprekker i vognkassene ikke lar seg 
reparere lenger, eller det ikke er mulig å skaffe nye komponenter uten å betale mer enn det koster å 
kjøpe nye tog. Togene fra 2000-tallet vil ha en levetid til en gang ut på 2030-tallet. Deretter vil også 
disse gradvis måtte fases ut. 
 
For å opprettholde dagens kapasitet bør det i den kommende transportplanperioden til 2033 
anskaffes ytterligere om lag 140 tog, i tillegg til de 30 nye lokaltogene som nå anskaffes og Flirt som 
allerede er under produksjon. I første omgang vil det være behov for lokaltog for å erstatte type 69C 
og tre type 70. Deretter fjerntog for å erstatte lokomotivene Di4 og El18, og vognene type 5, 7 og 
WLAB2 (sovevogner). Fra 2030 og utover må ytterligere lokaltog anskaffes for å erstatte type 72 og 
fjern-/regiontog for å erstatte type 73A, 73B og 93. I tillegg kommer behovet for anskaffelser med 
sikte på å kunne håndtere forventet trafikkvekst. 
 
Anskaffelser vs. levetidsforlengelse 
En viktig problemstilling er vurderingen av anskaffelser i forhold til levetidsforlengelse av togene. For 
Norske tog er kostnadene generelt knyttet til finansiering, avskriving og oppgraderinger. Dette 
innebærer at operatørenes eventuelt økte kostander til vedlikehold, avbrudd knyttet til vedlikehold 
og redusert brukertilfredshet er kostnader som påløper «systemet», men som ikke havner på Norske 
togs bøker. En direkte sammenligning mellom kostnader ved levetidsforlengelse versus 
nyanskaffelser kun sett med Norsk togs øyne, blir derfor for snevert. På samme måte kan det for 
staten være lønnsomt å tillate investeringer som øker inntekten for operatørene – og dermed 
verdien av «pakkene» - selv om dette skulle bety økte kostnader for Norske tog. 
 
En løsning er å skape et bedre samsvar mellom kostnad og gevinst/nytte. Et eksempel kan være at 
Norske togs investeringer, og derav leie, tydeligere veies opp av operatørene mot deres kostnader 
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for drift og vedlikehold. Om operatørene ønsker investeringen, og Jernbanedirektoratet godkjenner 
en endringsordre fra operatørene for dette, bør det være «automatikk» i at Norske tog kan 
gjennomføre investeringen. 
 
Ved vurdering av anskaffelser vs. levertidsforlengelser, har Norske tog lagt vekt på den samlede 
nytten av en eventuell levetidsforlengelse. En viktig teknologioppgradering som innføring av ERTMS 
gir et knekkpunkt i perioden 2024-26, hvor noen togtyper anbefales utfaset fordi kostnaden ved å 
installere ERTMS i togene er så høy, at det ikke vil lønne seg dersom togene uansett må fases ut i 
løpet av få år. 
 
Eksempelvis er leien for alle type 7 vognene og 8 El 18 lokomotiver (maksimum 8 togstammer) på om 
lag 60 MNOK pr år. Leien for 8 dobbeltsett av Flirt type 74 med tilsvarende kapasitet ville vært om lag 
100 MNOK per år. Isolert sett ville det med andre ord være dyrere for operatørene å leie Flirt. Men 
med ca. 40 MNOK høyere vedlikeholdskostnader per år på lokomotiv og vogner4 endrer bildet seg. 
Legger vi i tillegg til 60 MNOK i kostnader for sprekkutbedring på vognene, og stor usikkerhet for 
hvilke kostnader som påløper de neste årene, pluss erstatning for utgåtte komponenter på El 18 
(estimert til 300 MNOK for alle lokene), hadde det svart seg å kjøpe nye tog tidligere. 
 
Et annet eksempel er diesellokomotivene Di 4 på Nordlandsbanen. Togene på Nordlandsbanen kjører 
hver dag samlet ca. 3000 km. En Di4 bruker om lag tre liter diesel per km, mens et fullastet bimodalt 
Flirt type 76 i sprengkulde er beregnet å bruke to liter diesel per km. Hvis et bimodalt Flirt type 76 
kunne erstatte en Di4 + vogner ville vi spart om lag en million liter diesel per år. Di4 og type 5 vogner 
er vesentlig dyrere å vedlikeholde enn bimodale Flirt. Forskjellen er estimert til om lag 20 MNOK per 
år5. Vedlikeholdet av Di4 krever også tilgang til lokomotivverkstedet på Marienborg.  Hvis Di4 var 
faset ut ville det heller ikke vært behov for verkstedet. Når Norske tog i tillegg betaler om lag 6 
MNOK per revisjon for Di4 og skal installere ERTMS ombordutstyr for om lag 15 MNOK, hadde det 
svart seg å kjøpe nye tog tidligere. Med delelektrifisering blir nye kjøretøy enda mer 
kostnadseffektivt6. 
 
For operatørene vil det være lettere å ta ut det fulle inntektspotensialet med nyere togmateriell med 
høyere pålitelighet og komfort for de reisende. 
  

 
4 4 tog i hver retning per dag x 500km x 30 kr/km høyere vedlikeholdskostnad. 
5 2 tog i hver retning per dag x 750 km x 20 kr/km høyere vedlikeholdskostnad 
6 Jfr. Jernbanedirektoratets NULLFIB prosjekt 
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3.Norske togs anbefalinger til anskaffelser 
De to viktigste driverne av anskaffelser er knyttet til 1) behovet for økt kapasitet til å møte forventet 
trafikkvekst, og 2) behovet for utskifting av gammelt materiell. Begge punkter handler om at 
operatørene skal få mulighet til å gi et bedre reisetilbud til sine kunder. 
 
Trafikkvekst 
Jernbanedirektoratets beregning tilsier en økning fra 78 millioner passasjerreiser i 2018 til 112 
millioner passasjerreiser i 2033. Hvor stort behov for nye kjøretøy dette utløser er avhengig av blant 
annet hvor økningen skjer, reisemønster der den kommer, ruteplanlegging og fyllingsgrad på togene. 
 
Det er også usikkerhet knyttet til prognosene. For eksempel har Bane NOR nylig kommunisert at de 
forventer mellom en dobling og femdobling av trafikken på Vestfoldbanen når denne åpner. En varig 
nedgang i økonomisk aktivitet kombinert med en overgang til nye kommunikasjonsløsninger post-
Korona, kan også endre bildet. 
 
Selv om Jernbanedirektoratets prognoser bygger på segmenterte estimater for vekst på ulike 
strekninger og innen ulike regioner, vil reisemønster og ruteplanlegging påvirke behovet. For 
eksempel har Oslo en høyere «peakiness» - altså forskjell mellom maksimum antall passasjerer i tog i 
morgenrushet og antall passasjerer i togene mellom morgen- og ettermiddagsrushet – enn andre 
storbyer. Fordi «peak-trafikken» må håndteres gjennom å sette inn flere tog, binder dette opp flere 
kjøretøyer enn om passasjerantallet fordeler seg jevnere gjennom dagen. 
 
I vår anbefalinger har Norske tog lagt Jernbanedirektoratets gjennomsnittsberegninger for vekst til 
grunn for anbefalingene. Gjennom økt standardisering og en vesentlig reduksjon av togtyper, vil 
dette uansett gi økt fleksibilitet med hensyn til utnyttelse av fremtidig togmateriell på tvers av 
regioner og «pakker». Og lange kontrakter for leveranser av tog med mange opsjoner gir fleksibilitet 
for anskaffelsene både i tid og volum. 
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Mye gammelt og dårlig materiell 
Ved inngangen til planperioden har Norske tog følgende kjøretøy: 
 

Type Antall Alder 
(prod.år) Disponering i dag Status / vurdering Plan 

Motorvognsett 

69 C 13 
45 år  

(75–77) Lokaltog Østlandet 

69-serien begynner å nærme seg en 
alder på mellom 40 og 50 år, og til tross 
for teknisk- og interiøroppgradering 
2009 – 2011 av 69 C har disse togene 
lenge vært modne for utskifting. Lavere 
sikkerhetsnivå enn nye tog. 

Type 69C er foreløpig ikke besluttet 
erstattet av nye lokaltog type 77, men 
er lagt inn i planene som opsjon 1 i 
2025.  

69 D 15 
37 år  

(83–94) Lokaltog på Østlandet Som over Skal fases ut i 2023-25.  

69 H 15 
37 år 

 (83–84) Lokaltog på Østlandet Som over Skal fases ut i 2023-25.  

70 16 
28 år  

(92–96) Regiontog Østlandet 

Togsettene er ikke midtlivsoppgradert 
og er nå i en dårlig teknisk stand. Alder 
og teknisk stand taler for snarlig 
utfasing, men økt behov gjør at noen 
togsett eventuelt må beholdes i drift. 
Lavere pålitelighet grunnet manglende 
redundans (reservesystem) 

Deler av flåten vurderes om mulig 
levetidsforlenget til 2026 for å møte 
vekstbehovet. ERTMS på Vestfoldbanen 
kan gjør at disse eventuelt må fases ut 
fra 2024.  

72  36 
18 år  

(02–06) 
Lokaltog Østlandet og 
Jærbanen 

 

Økende utfordringer med feil.  
Nødvendig midtlivsoppgradering 
planlagt 21 – 22. Er planlagt erstattet 
med siste opsjon for nye lokaltog i 
2032/33. Brukes eventuelt lengre som 
innsatstog 

73 A 14 
21 år  

(99-01) 
Regiontog Sørlandsbanen og 
Dovrebanen 

Midtlivsoppgradering gjennomført 2014 
– 2017, og vil gi ytterligere 10 års 
levetid. 

Planlagt benyttet frem til 2029.  
Eventuelt lengre avhengig av 
trafikkpakke 1 og 2 

73 B 6 
19 år 

(2001) 
Regiontog Østfoldbanen og 
til Gøteborg 

Midtlivsoppgradering gjennomført 2014 
– 17, og vil gi ytterligere 10 års levetid. 

Planlagt benyttet frem til 2031.  
Eventuelt lengre avhengig av 
trafikpakke 4. 

74  36 
8 år  

(12–16) Regiontog Østlandet Nye Flirt som fungerer godt.  
Planlegges midtlivs-oppgradert i 
2024/25 for å være klar til oppstart på 
pakke 5 i 2024. 

75  63 
8 år  

(12–17) Lokaltog Østlandet Nye Flirt som fungerer godt. 
Planlegges midtlivs-oppgradert fra 
2028-2030. 

75 – 2 20 
3 år  

(17–19) Gjøvikbanen og Vossebanen Nye Flirt som fungerer godt. 
Planlegges midtlivs-oppgradert fra 
2028-2033. 

76 
Ikke 

levert 
  

Nye lokaltog som leveres fra 2021.  

92  14 
36 år 

(84–85) 
Lokaltog Trønderbanen, 
Meråkerbanen, Rørosbanen 

Teknisk oppgradering 2009 – 2011. 
Snart 40 år gamle og I teknisk dårlig 
stand - må fases ut. 

Fases ut i 2021. 

93  15 
20 år  

(00–02) 

Lokal/regiontog 
Nordlandsbanen, 
Rørosbanen, Raumabanen 

 
Planlagt utfaset i 2030 når togene vil nå 
naturlig levetid, eventuelt senere 
avhengig av trafikkpakke 2 

Vogner 



 

 8 

5  56 
43 år  

(77–81) 

Dovrebanen, Bergensbanen, 
Nordlandsbanen 
(komfort/sitte/familie/ 
restaurant) 

Omfattende teknisk- og 
interiøroppgradering 2011 – 2013. 
Levetid avhengig av levetid på 
lokomotiver  

Er planlagt i bruk frem til 2028. 
Eventuelt lengre avhengig av 
trafikkpakke 1 og 2. 

7  59 
38 år  

(82 88) 

Bergensbanen, 
Sørlandsbanen 
(komfort/sitte/familie/ 
sykkel/ restaurant) 

Teknisk- og interiøroppgradering 2009 – 
2011. Store sprekk-dannelser på 
vognene gjør at det er svært krevende 
for operatørene å benytte materiellet 
og løpende vedlikehold er svært dyrt. 
DNV GL gjør ny vurdering av 
sprekkutvikling. 

Må fases ut.  Usikker levetid.  Estimert 
til 2025. Det er ikke realistisk å forlenge 
levetiden utover dette.  

WLAB2  20 
34 år  

(86–87) 

Sovevogner Sørlandsbanen, 
Bergensbanen, Dovrebanen 
og Nordlandsbanen 

Lett midtlivsoppgradering i 2007. Store 
sprekkdannelser gjør at det er usikkert 
om levetiden kan forlenges etter 2027, 
når erstatning er planlagt.  

 

Alle 20 er planlagt utfaset i 2027.   

Lokomotiv 

Di4  5 
40 år 

(1980) Nordlandsbanen 
 

Elektronikk- og HMS-oppgradering 2008 
– 2011. Lokomotivene er utdaterte og 
det ble forsøkt anskaffet nye i 2019, 
men uten å få inn tilbud. Høyt 
dieselforbruk og CO2-utslipp. 

Lokomotivene oppgraderes i 2020 for å 
kunne holde frem til 2027, men med 
betydelig usikkerhet for om det er 
mulig. Fases ut i 2027   

El18  17 
24 år  

(96-97) 
Dovrebanen, Bergensbanen, 
Sørlandsbanen, Flåmsbanen 

Teknisk oppgradering 2005 - 2006 og 
2011 – 2014. Tilstanden er dårlig og det 
er problemer med å skaffe reservedeler 
til nødvendig vedlikehold.  

Fases ut innen 2028 parallelt med 
vogner. Avhengig av traf 

 
Hovedhensynene i ny anskaffelsesplan 
Det er usikkerhet knyttet til fremtidig trafikkvekst, men uavhengig av dette er det behov for en 
ambisiøs utskiftingsplan. Norske tog anslår behovet på 187 nye togsett i perioden bare for å 
kompensere for de togene som bør fases ut. For å kunne ta unna den estimerte trafikkveksten har vi 
anslått behovet for ytterligere 67 togsett. 
 
Siden alle prognoser er beheftet med usikkerhet, vil de viktigste elementene i en ny 
anskaffelsesstrategi være: 

1. Å enes om en realistisk og forutsigbar plan for utfasing og oppgraderinger 
2. Å utvikle en tydelig strategi for anskaffelser som imøtekommer de prinsippene 

Jernbanedirektoratet har nedfelt for anskaffelser 
3. Å sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelig tilgang til opsjoner på nye anskaffelser som kan 

sikre at behov for nye kjøretøy kan imøtekommes effektivt og raskt. 
 

Hovedtrekkene i anbefalt plan 
I tillegg til mange gamle togsett er mangel på standardisering av togtyper en stor utfordring. Dette gir 
liten fleksibilitet og høye kostnader til drift og vedlikehold. En bunnplanke i anbefalte plan er derfor å 
jobbe for å få en mer standardisert flåte. Norge er et lite jernbaneland og det er derfor viktig å gjøre 
det vi kan for å være et interessant marked for leverandørene. Norske tog mener få, store kontrakter 
med langsiktige opsjonsavtaler, men med stor frihetsgrad, vil gi innsparinger og raskere leveranser. 
En standardisering vil være en fordel med tanke på vedlikehold, felles reservedeler og opplæring av 
personell og fleksibel materielldisponering. Selv om togene er bygd på samme plattform kan hver 
type tilpasses mange ulike bruksområder.  
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Norske tog foreslår derfor en strategi som innebærer å gå fra dagens 17 togtyper (motorvognsett og 
lokomotiv med vogner) ned til tre hovedtyper tog: 

1. Lokaltog, type 77 
2. Regiontog, type 74, 75 og 76 (dagens Flirt) 
3. Fjerntog, type 79 

Lokaltog, type 77 
Anskaffelsen er i gang og togene er planlagt levert fra 2023. Kontrakten er på 30 tog, med opsjon for 
ytterligere 170 tog. Det er planlagt å utløse første opsjon på kontrakten i 2022. Dette er den 
togtypen som vil ta unna veksten som kommer de neste årene. Ifølge Jernbanedirektoratet vil 
hovedvekten av trafikkveksten komme på lokaltogstrekningene. 
  

Regiontog (Flirt), type 74, 75 og 76 
Kontrakten ble signert med leverandøren Stadler i 2008 og det første togsettet ble satt i trafikk i 
2012. i løpet av 2022 vil alle 150 togsett være levert. Det er tog som har vist seg å fungere godt og er 
stabile og effektive i drift. Flirt-togene blir levert i flere versjoner i Norge kalt Type 74, 75, 75-2 og 76. 
Selv om dette er togsett både for lokaltogstrekninger og regiontogstrekninger, og som kan kjøre 
både på elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger, er alle vesentlige systemer og løsninger like 
på tvers av versjonene. 
 

Fjerntog, type 79 
Togene skal trafikkere fjerntogstrekningene Dovrebanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen og 
Nordlandsbanen og eventuelt også brukes på regiontogstrekninger og for tog til Sverige. I dag 
trafikkeres fjerntogstrekningene både med motorvognsett og med lokomotiv og vogner. 
Forberedelser for anskaffelsen er startet og de første togene kan sannsynligvis leveres i 2026/27 og 
vil bli faset inn frem til 2033. Det trengs anslagsvis 78 togsett for å erstatte gamle togsett som må 
fases ut etter å ha nådd sin tekniske levealder.  Dette gir sannsynligvis noe rom for vekst pga. høyere 
gjennomsnittlig kapasitet per togsett. 
 
Muligheten for å anskaffe toetasjes tog vil bli vurdert som del av fjerntogkontrakten sammen med 
forskjellige nattogskonsepter. Det ligger ikke nå inne utskiftning eller økning av kapasiteten på nattog 
før 2027. 
 

Utfasing 
Norske tog planlegger for utfasing av:  

• Cirka 116 tog fra 70-, 80- og 90-tallet (type 69C, 69D, 69H, 70, 92, Di4, El18, 5, 7 og WLAB2). 
Dette er togsett, lokomotiver og vogner som nærmer seg en alder på mellom 40 og 50 år, og 
som ikke lenger imøtekommer grunnleggende krav til standard og pålitelighet. 

• 71 tog fra rundt år 2000 (type 72, 73A, 73B, 93. Dette er tog som i løpet av perioden vil være 
om lag 30 år gamle, og som kunne vært vurdert levetidsforlenget. Disse togsettene har 
derimot kvalitetsutfordringer som gjør det ulønnsomt med levetidsforlengelse ut over 
normal 30-års levetid eller har utfordringer med utgåtte komponenter som har vist seg å 
være svært kostbare og tidkrevende å erstatte. 
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Norske togs dialog med operatørene Vy, SJ og Go-Ahead viser at operatørene i stor ønsker at nytt 
togmateriell fases inn ved trafikkstart på pakkene. 
 

Tidsplan for utfasing og anskaffelser 
På bakgrunn av overstående, foreslår Norske tog nedenfor tidsplan for utfasing og anskaffelser i 
planperioden.  Tidspunktene for anskaffelse og utfasing av kjøretøy er vurdert fra Norske togs 
perspektiv og er usikre7.  Dette er markert i tabellen ved en fargelagt estimert tidsperiode.  
Usikkerheten er både teknisk og økonomisk og ikke minst i forhold til når kjøretøy skal fases inn i de 
forskjellige trafikkpakkene.  Antall tog er plassert på et årstall for å planlegge for restverdisøknader 
og for å få en jevnest mulig investerings- og innfasingstakt. 
  

 
7 Årlige planer justeres for eventuell tidligere utfasing av ubrukt reserve eller utfasing for å dekke 
komponentbehov 
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Plan for utfasing og anskaffelser 

Type 
Antall i 

dag 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ny 
"be-
holdn
ing" 

69 C 13           -13                 0 

69 D 15       -15                     0 

69 H 15         -15                   0 

70* 16     -3       -13               0 

72 36                         -24 -12 0 

73 A 14                   -14         0 

73 B 6                       -6     0 

92 14   -14                         0 

93 15                     -15       0 

5*** 56                 -56           0 

7** 59           -59                 0 
WLAB2

**** 20               -20             0 

Di4 5               -5             0 

El18 17          -6   -4 -7           0 

74 36  4   13                       53 

75 59                             63 

75 - 2 20                             20 

76     14                         14 

77         6 24 16 16 6 8 10 9 18 24 12 149 

79             16   11 16 14 15 6    78 
  
  
*13 av 16 type 70 skal etter foreliggende planer erstattes med 13 type 74, men vurderes levetidsforlenget om mulig til 
2026 for å møte vekst. 3 togsett fases ut ifbm. levetidsforlengelse. Resterende 13 type 70 holdes i drift på 
Vestfoldbanen som innsatstog fram til gjennomgående ruter Skien-Lillehammer etableres. 
**59 type 7-vogner + 6 El18 tilsvarende 16 EMU "ekvivalenter" 
***56 type 5-vogner + resterende El18 erstattes av 16 EMU "ekvivalenter" 
****20 sovevogner + 4 EL 18 + 5 Di4 erstattes av 11 EMU "ekvivalenter", inklusive 6 i reserve (en nattogstamme i 
reserve for hver av trafikkpakkene 1,2 og 3) 

 
Plan for oppgraderinger 
For deler av dagens flåte, er det ikke gjennomført nødvendige oppgraderinger. For å opprettholde 
verdien på kjøretøy må program for midtlivsoppgraderinger følges fremover. Anskaffelsen for 
midlivsoppgradering av type 72 er startet. De neste store oppgraderingene vil være på Flirt. Norske 
tog mener fremtidige oppgraderinger av Flirt vil være mest hensiktsmessig å knytte til oppstart av 
nye trafikkpakker etter konkurranse. Dette vil være oppgraderinger som delvis er nødvendige for å 
oppdatere for ny teknologi (f.eks. MIMO eller 5G mobilforsterkere på Flirt basisordren + opsjon 1, 2 
og 3) og delvis for å tilpasse togene til operatørens nye konsepter. Det vil sannsynligvis være mest 
effektivt å gjennomføre alle oppgraderingene ved bytte av operatør heller enn å splitte noe i 
«teknisk» midtlivsoppgradering og noe i «kommersielt» operatørbytte. Det er vanskelig å anslå hva 
kostnadene for oppgradering vil bli i framtiden, men i planen er 20 til 40 MNOK per togsett lagt til 
grunn. 
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Så langt er det begrenset interesse fra operatørenes side til å bekoste oppgraderinger av kjøretøyene 
de leier. Det viser seg også å krevende å få bygget om ordinære sittevogner til vogner med 
liggestoler, som det ble bevilget penger over statsbudsjettet til å gjennomføre. Dette illustrerer at 
operatørene i liten grad kan prioritere å oppgradere kjøretøy eller leie inn ekstra kjøretøy (f.eks. 
sovevogner), fordi marginalkostnadene vil være store og inntektsøkningen liten. 
 

Plan for oppgradering 
Type 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               
70*       13                     
72   18 18                       

74**           24 12               
75***                  12 12 12  12 12 

                              
*Oppgraderes når type 74 i opsjon 5 er levert. Tidligere om mulig kapasitetsmessig og finansielt 
**Oppgraderes for oppstart trafikkpakke 5 
***Fra 2032: Oppgraderes for neste utlysning av trafikkpakke 4 og omdisponeres eventuelt 

 
Restverdisikring 
Overstående plan krever restverdisikring fra staten for å kunne finansieres. Basert på et estimat 
tilsvarende MNOK  110 til 170 (2019) for nye tog og MNOK 20 til 40 for oppgraderinger, vil anbefalte 
plan samlet gi et investeringsbehov på 30-50 milliarder kr i perioden, hvorav 28-43 milliarder er 
knyttet til anskaffelser og 3-6 milliarder til oppgraderinger.  Dette gir en estimert endring i leie fra 1,2 
mrd. kr i 2020 til 3-4 mrd. kr i 2033. 
 

Restverdisøknad 

År søknad 
sendes 

Stats-
budsjett 

år Type  Antall  
Investering 

(MNOK) Kommentar 
2020 2022 70 MLU 13  260-520    

2020 2022 79 16 1760-2720 Erstatning for type 7 + El18. (Evt 8 lange). 

2022 2024 77 OP 1 32 3520-5440 
16 i vekst i 2025 + 13 som erstatning for type 69 
CII og 3 som erstatning for type 70 i 2026 

2023 2025 74 MLU 36 720-1440 24 i 2025 og 12 i 2026 

2024 2026 77 OP 2 24 2640-4080 13 erstatning for type 70 + 11 for vekst i 2026-
2029 

2025 2027 79 OP 1 27 2970-4590 Erstatning for WLAB2+ B5+El18+"Di4" med 
11+16 EMU i 2027-2028 (evt 17 lange togsett) 

2026 2029 75 MLU 60 1200-2400 MLU over 6 år 2029-2033 

2028 2030 79 OP 2 35 3850-5950 Erstatning av type 73A, 73B og 93 2029-2031 for 
neste runde av trafikkpakker 1, 2 og 4 

2029 2031 77 OP 3 27 2970-4590 Vekst 2030-2031 
2030 2032 77 OP 4 24 2640-4080 Erstatning type 72 
2031 2033 77 OP 5 12 1320-2040 Erstatning type 72 (Jærbanen) 

 
 
Den norske kronen har svekket seg betydelig siden estimatet og restverdisøknaden for nye lokaltog 
type 77 ble utarbeidet, blant annet på grunn av covid-19-krisen. Høsten 2020 vil Norske tog motta 
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pristilbud på nye lokaltog type 77 og midtlivsoppgradering av type 72, samt prisestimater for nye 
fjerntog. Tabellen over vil oppdateres når nye estimater foreligger. 
 
Norsk tog ser ikke at andre finansieringsformer enn den som benyttes i dag ville gi lavere 
innkjøpskostnader. Som en liten jernbanenasjon med særegne tekniske krav til togmateriell, er det 
vanskelig å se for seg at det over tid vil lønne seg for Norge å innføre systemer hvor operatørene selv 
er ansvarlige for å skaffe tog som de tilbyr i konkurransene. 
 

Kostnadsbesparende tiltak 
Norske tog skal ha en effektiv drift, derfor fokuserer selskapet på kostnadsreduserende tiltak. De 
viktigste er: 
 
Samling om færre togtyper: 
Produsentene, Norske tog og operatørene får betydelige engangskostnader hver gang det anskaffes 
en ny togtype. For produsentene er det høye prosjekteringskostnader for å tilpasse togene til norske 
forhold, forberedelser for produksjon og innkjøp, prosjektadministrasjon, kontroll, testing og 
godkjenning. I store prosjekter kan dette beløpe seg til flere hundre millioner kroner. 
 
Det tar 1-2 år før selve anskaffelsen starter og 4-5 år til før de første togene settes i drift. Kostnadene 
for prosjektadministrasjonen i Norske tog (og tidligere NSB) for anskaffelsen av Flirt er hittil på 
130 MNOK og prosjektet vil pågå i ytterligere to år. I tillegg kommer forskudd og 
finansieringskostnader fra kontrakten undertegnes frem til togene settes i drift. For anskaffelsen av 
Flirt beløper finanskostnadene seg hittil til 280 MNOK. I tillegg har operatørene kostnader for 
opplæring av lokomotivførere, konduktører og verkstedpersonale ved repetisjonskurs og opplæring 
av nye ansatte. 
 
En standardisering vil også åpne for mer effektiv og fleksibel utnyttelse av togene, og potensielt gi 
lavere kostnader knyttet til drift og vedlikehold. 
 
Det er vanskelig å anslå hvilken besparelse økt standardisering vil gi for operatører og verksteder, 
men anslagsvis vil dette beløpe seg til flere titalls millioner kroner per år. Det er også vanskelig å 
anslå hva samlet besparelse av standardisering på tre togtyper vil bli, men det er sannsynlig at det 
beløper seg til mer enn 100 MNOK per år. 
 
Store anskaffelser 
Gjennom å legge opp til bruk/kjøp av færre togtyper, åpnes det for større anbud. Dette vil ha en 
positiv effekt på to måter: Tilbyderne vil ha flere togsett å fordele sine faste prosjektkostnader på – 
hvilket vil gi lavere enhetskostnader. I tillegg vil det være interessant for flere tilbydere å delta i 
konkurransen, som normalt vil bringe prisen ned. Planen bør derfor følges opp med få, men store og 
lange kontrakter med mange opsjoner. 
 
Innkjøpssamarbeid 
Fordi størrelse på anskaffelsene har stor betydning for prisen, har Norske tog tatt initiativ til å 
utforske mulighetene for felles anskaffelse av fjerntog. Et felles anbud vil mest sannsynlig bringe 
prisen ned. Et samarbeid kan utløse behov for avklaringer om toetasjes tog i Norge, inkludert 
kostnader ved å tilpasse den norske infrastrukturen til denne typen tog. 
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Oppgraderinger ved operatørskifte 
Å gjennomføre midtlivsoppgraderinger i sammenheng mer operatørskifter vil også være et 
kostnadsbesparende tiltak vi kan gjøre på oppgraderingssiden, ved siden av en standardisering av 
togtyper. 
 
Finansiering 
På finansieringssiden er det særlig to ting som bidrar til lave kostnader; å opprettholde vår gode 
kredittverdighet som bidrar til å redusere lånekostnadene, samt å planlegge kostnader og inntekter 
på en måte som reduserer statens bidrag til egenkapital.  
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Vedlegg: 
 
Oppsummering av anskaffelsesplan 
 

År Utfasing Erstatning Vekst Anskaff-
elser totalt 

Opp-
gradering 

Investering 
MNOK* 

  Type Ant. Ant. 
akk. Type Ant. Ant. 

akk. Type Ant. Ant. 
akk. 

Tog 
sett 

Ant. 
akk. Type Ant.   

               

2021 92 14 14 76 14 14     0 14 14 72 18 1900-3100 

2022 70 3 17 74 3 17  74 10  10 13 27 72 18 1790-2930 

2023 69D 15 32 77 15 32     10 15 42 70 13 1910-3070 

2024 69H 15 47 77 15 47   10 15 57     1650-2550 

2025 69CII 13 60 77 13 60 77  3  13 16 73 74 12 2000-3200 

7+El18 16 76 79 16 76     13 16 89 74 12      2000-3200 

2026 70 13 89 77 13 89 77 3 16 16 105 74 12 2000-3200 

2027 
WLAB2 
+ El18+ 

Di4 
11 100 79 11 100 77 6 22 17 122     1870-2890 

2028 5+El18 16 116 79 16 116 77 8 30 24 146   2640-4080 

2029 73A 14 130 79 14 130 77 10 40 24 170 75 12 2880-4560 

2030 93 15 145 79 15 145 77 9 49 24 194 75 12 2880-4560 

2031 73B 6 151 79 6 151 77 18 67 24 218 75 12 2880-4560 

2032 72 24 175 77 24 175     67 24 242 75 12 2880-4560 

2033 72 12 187 77 12 187   67 12 254 75 12 1560-2520 

                              
 
 
 
 


