
Informasjon- og 
innspillsmøte om 
anskaffelse av nye fjerntog



Program
• Veien videre mot nye fjerntog v/Øystein Risan, Administrerende direktør i Norske tog AS

• Startskuddet for nye fjerntog går nå v/John-Ragnar Aarset, Statssekretær Samferdselsdepartementet

• Hvordan ser fremtiden for fjerntog ut? v/Kirsti Slotsvik, Jernbanedirektør

• En erfaren togpassasjers perspektiv v/Sigrid Elsrud, Togbloggen.no

• Behov og ønsker for nye fjerntog - operatørenes perspektiv

SJ v/ Sverre Høven, Administrerende direktør
Go-Ahead v/ Cathrine Elgin, Administrerende direktør
Vy Tog v/ Arne Fosen, Konserndirektør
Spørsmål og kommentarer

• Tog i hele landet og muligheter for reiselivet

Fjord Tours Group v/Vibeke Tvedt Raddum, Kommersiell direktør
Naturvernforbundet v/ Holger Schlaupitz, Fagsjef

• Behov og ønsker for nye fjerntog - innspill fra noen brukergrupper

Norsk Jernbaneforbund v/Ronald Lerøen
Norsk lokomotivmannsforbund v/Rolf Ringdal, Forbundsleder
Handikapforbundet v/Magnhild Sørbotten, Nestleder

• Spørsmålsrunde

• Oppsummering v/Øystein Risan



Informasjon- og innspillsmøte
om anskaffelse av nye fjerntog

Øystein Risan
Administrerende Direktør, Norske tog AS



Norske tog AS

• Norske tog anskaffer, eier og forvalter togmateriell for 
utleie til persontogoperatører i Norge

• Eier de fleste togene i Norge, unntatt Flytogets 
materiell

• 36 ansatte, tre kunder (Vy, Go Ahead og SJ Norge)

• Store prosjekter nå: Anskaffe opp mot 200 lokaltog, 
ombordutstyr for nytt signalsystem (ERTMS), 
oppgradere lokaltog type 72, installerer 
mobilforsterkere i togene

• Finansierer toganskaffelser gjennom leie fra 
operatørene og restverdisikring fra Stortinget



Norske togs langtidsplan 
for toganskaffelser



Fornyelsen av flåten har vært for 
lav ref. etterspørselsveksten 

• Kapasiteten vil bli redusert med 
om lag 30 prosent med naturlig 
utfasing av gamle tog

• Flere tog er over 40 år

• Gjennomsnittsalderen på flåten 
var 19 år i 2019



Trengs ytterlige 140 tog
I tillegg til de 30 nye lokaltogene som nå anskaffes og Flirt som allerede er under 
produksjon til 2033



En mer standardisert flåte

Dagens flåte

• 17 togtyper (motorvognsett 
og lokomotiv med vogner) 

Fremtidens flåte

• Tre hovedtyper tog: 

1. Lokaltog, type 77 

2. Regiontog, type 74, 75 og 76

3. Fjerntog, type 79



Lokaltog (type 77) 

De tre hovedtypene kjøretøy

Regiontog (type 74, 75 og 76) Fjerntog (type 79) 

? ?
• Anskaffelsen er i gang 
• Planlagt levert fra 2023/24
• Kontrakt på 30 tog, med opsjon for 

ytterligere 170 tog

• Kontrakt signert med leverandøren 
Stadler i 2008

• I løpet av 2022 vil alle 150 togsett 
være levert

• Først hybrid-togene leveres høsten 
2020

• De første togene kan leveres i 2026
• Nye nattog er en del av denne 

anskaffelsen 



Kun illustrasjoner

Nye fjerntog for Dovrebanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen 



Hvorfor trenger vi nye 
fjerntog? 



1. Mange gamle kjøretøy

Fire viktige forhold 

2. Mange ulike tog 3. Forventet trafikkvekst 4. Nye klimamål 



Dagens fjerntog begynner å bli veldig gamle

Type Hva Antall Levert Alder

Type 7 Personvogner 59 1981-1988 32-39

Type 5 Personvogner 56 1977-1981 32-43

Type 
WLAB2

Sovevogner 20 1986-1987 33-34

Type El 18 Elektrisk lokomotiv 17 1996-1997 23-24

Di4 Dieselelektrisk 
lokomotiv

5 1981 39

Type 73 Elektrisk 
motorvognsett

20 1999-2001 19-21

Type 93 Diesel motorvognsett 15 2000-2002 18-20



Mange ulike tog

• Norske tog eier i dag 17 forskjellige typer kjøretøy og 
rundt 300 togsett 

• Komplisert og dyrt å skaffe reservedeler til togtyper som 
har gått ut av produksjon

• Flere av kjøretøytypene er i dårlig stand og krever mye 
vedlikehold



Forventet trafikkvekst

• Dagens materiellpark har ikke 
kapasitet til å ta en betydelig 
etterspørselsvekst

• Tall fra Jernbanedirektoratets KVU

• Prognosene kan endres post-
korona
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Økte klimakrav

• Dieseltogene som trafikkerer 
Nordlandsbanen, Raumabanen og 
Rørosbanen slipper ut ca. 24 000 
tonn CO2 pr. år

• Regjeringens klimamål forutsetter 
lavere utslipp 

• Passasjerene ønsker å reise 
klimavennlig

• Kjøretøy med lave utslipp – og etter 
hvert null utslipp, må anskaffes



Hva vil nye fjerntog gi?



Målene i KVU-en

Samfunnsmål:

Et fjerntogtilbud som har tilfredsstillende kapasitet og attraktivitet til å møte 
de reisendes behov, og bidra til økt andel klimavennlige reiser

Effektmål:

• Kapasitet

• Attraktivitet

• Økt andel klimavennlige reiser



Anskaffelsesprosessen 



Alstom Avelia Pendolino



Bombardier Zefiro Express Intercity



CAF Civity



Hitachi Masaccio



Siemens Viaggio Next Level



Stadler SMILE



Talgo Vittal



Fremdriftsplan

Tentativ fremdriftsplan fjerntog:

1. tog i trafikkHøring krav-
spesifikasjon

Spesifikasjon 
for struktur 
og over-
ordnede krav

Kontrakt-
signering

1. tog til 
testing i 
Norge

Jan 
2021

Juli 
2021

Jan
2023

Juli
2025

Jan
2026

To tog fases 
inn per 
måned



Å kjøpe nye tog tar lang tid - minst 
fem år. Derfor må vi komme i gang 

nå. 



Hovedspørsmål:
Hvor mange tog bør vi anskaffe?
Hvor mange passasjerer må vi ha plass til?
Hvilke tilbud må være om bord?
Hvordan skal togene oppleves for de som reiser?
Hvordan får vi mest mulig tog for pengene?



Dilemmaer 

•



Dilemma 1: Standardisering eller modulbasert?

• Lok og vogn eller motorvognsett?

• Er lok og vogn egentlig så fleksibelt 
som det kan høres ut som?

• Mange fordeler med å ha ett 
standardtog



• Hvordan løse ulike behov for 
ulike operatører, strekninger 
etc.?

• Hva trengs av komfort og tilbud?

• Bistrovogn, familievogn, sykkel -
og bagasjevogn, 1. klassevogn, 
kupeer for arbeid og møter...

Dilemma 2: Fleksibilitet i innredning



Dilemma 3: Kapasitet og 
toglengde – standard eller ikke?

• Må ses i sammenheng med 
hensettingskapasitet, verksteder og 
plattformer 

• Lengre tog vil utløse investeringer i 
infrastruktur

• Begrenser kapasiteten i ett togsett

• Hva er minste sitteplassbehov per 
togsett?

• Like tog på Nordlandsbanen og 
Bergensbanen med helt ulikt 
trafikkgrunnlag?



Dilemma 4: Sitteplass eller sovekupe?

• Hvilke nattogkonsepter skal vi satse 
på?

• Hva er behovet for 
soveplasser/liggestoler etc. i et 
togsett?

• Hvem skal evt. betale det plass i 
sovekupeer reelt koster?



Dilemma 5: Nullutslipp eller diesel?

• Nordlandsbanen blir ikke full-elektrifisert til 
nye fjerntog skal fases inn 

• Har batteriteknologi kommet langt nok?

• Norske tog ønsker raskest mulig 
overgang til nullutslippstog. Trolig krav om 
at nullutslippsløsninger kan installeres i 
tråd med teknologiutviklingen



Norske tog ønsker innspill og dialog 



Innspill tas gjerne imot på post@norsketog.no 



John-Ragnar Aarset
Statssekretær Samferdselsdepartementet



Hvordan ser fremtiden for 
fjerntog ut?
Kirsti Slotsvik, 
Jernbanedirektør 
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41Bunntekst

Hvorfor er det smart å utvikle fjerntogtilbudet? 
• Flere lange reiser med tog bidrar til å nå klimamålene 

• Transport på bane er sikker transport

• Et godt reisealternativ på bane bidrar til et robust 
transportsystem

• Fjerntogtilbudet bidrar til næringsutvikling 

• Flere av strekningene var drevet kommersielt før 
konkurranseutsettingen

• Jernbaneinfrastrukturen ligger der i dag, et økt tilbud 
bidrar til effektiv utnyttelse

• Fjerntogtilbudet utnytter store deler av jernbanenettet, 
og har nytte av tiltaksporteføljen i NTP
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Utvikling av fjerntogtilbudet 

Reisetid Frekvens
Andre behov og 
reiseopplevelse 

Tiltakene i NTP bidrar til 
vesentlige 
reisetidsreduksjoner for 
de lange reisene

Konkurranseutsetting 
av trafikken vil gi flere 
avganger på 
fjerntogstrekningene

Nytt materiell muliggjør en bedre 
tilpasning til fjerntogkundenes 
behov, bedre reiseopplevelse og 
økt attraktivitet 



Bunntekst 44

Behov for felles helhetlig 
organisering og styring

Strategi og 
Konsept KS1 KS2 Anskaffelse Mottak



45Bunntekst

Behov for utvikling av fjerntogflåten 
• Behov og mål følger kundenes behov for 

togtransport og samfunnets behov for mer 
klimavennlige reiser 

• Dagens materiell har begrenset restlevetid, og 
består av en rekke ulike materielltyper

• Konkurranseutsetting bidrar til tilbudsutvikling og 
forventning om passasjervekst, og staten har 
forpliktet seg til å levere egnet togmateriell

• I utredninger av dag- og nattilbudet anbefales en 
utvikling av tilbudet 



Bunntekst 46

Vår felles anbefaling 
• Erstatning av dagens materiell gjøres med en mer 

enhetlig fjerntogflåte 

• I tillegg til anskaffelsen av nytt materiell med 
tilsvarende kapasitet som dagens, anskaffes materiell 
med tilstrekkelig kapasitet til å møte trafikkveksten 
frem mot 2035 

• Anskaffelsen gjøres trinnvis, med mål om å ha nytt 
materiell tilgengelig før de første vognene må fases ut

• En trinnvis anskaffelse muliggjør en tilpasning til 
etterspørsel over tid 



Bunntekst 47

Videre prosess 
• KS1 av KVU-dokumentet pågår, konseptvalget 

forventes avklart før jul

• Forprosjekt med styringsdokument er under 
arbeid, KS2 vil starte tidlig januar

• Anskaffelsesprosessen videre er planlagt i tråd 
med ambisjonen om å starte innfasing av nytt 
materiell innen utgangen av 2025 





En passasjers perspektiv 

TOGBLOGGEN.NO

Norske tog – innspillsmøte nye fjerntog 
28. oktober 2020



#reiseglede

BERGENSBANEN

DOVREBANEN

NORDLANDSBANEN

SØRLANDSBANEN



Hvorfor bruker vi ikke fjerntogene mer? 
Mitt ståsted: 

qTogbloggens mål er å få flere til å velge tog på fritidsreiser   #klima

qJeg tror likevel innspillene er relevante også i et større bilde 



Nye norske fjerntog
qStørre bredde i tilbudet

qSkape mer begeistring

Ikke kneippbrød til alle, alltid. Mer à la carte!

En liten rundtur til fem land for å vise noe eksempler:   



Russland: Lange reiser, bredt tilbud 

Interiørfoto hentet fra RussianTrain.com 

Konferansekabin3. klasse, sitteplass dagtid, nattog Sete i bistrovogn



Østerrike: Nattog

Hentet fra Nightjet.com

Sleeper cabin 
For 1, 2 eller 3

Standard eller
delux

Couchette
4 eller 6 køyer

Familie kan 
kjøpe hele

Sitteplass



Sveits: Panoramatog som merkevare



Tsjekkia: Restaurant på skinner



Norge: Familievogn og lekerom



Norske fjerntog – også over landegrenser

Vi vil reise med tog i Norden og Europa.

Turister vil komme hit med tog. 

Legg inn opsjoner også med tanke på tog til 
internasjonal trafikk! 



I stedet for å oppsummere kort her, har jeg gjort det langt på Togbloggen: 

Norske fjerntog – hva ønsker vi oss?

Takk for 
meg! 



Behov og ønsker for nye 
fjerntog
Operatørenes perspektiv



Norske togs d ia log og innspi l lmøte om nye f jerntog –
behov fra  SJ
Ons. 28.10.2020, Sverre Høven 
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SJs  behov og ønsker for  nye f jerntog

*Underlag – https://www.norsketog.no/nyheter/2020/norske-tog-inviterer-til-informasjon-og-innspillsmote-om-anskaffelse-av-nye-fjerntog

SJ er ikke enige i denne analysen 
og Di4-bør prioriteres å byttes ut 
først.
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Behov og ønsker for  nye f jerntog

For å koordinere sektoren er programmet for materiellanskaffelser etablert, som omtalt i kapittel 1.1.2. Kjøretøystrategien er et 
styringsverktøy for programmet og programadministrasjonen, og er bygget på følgende seks strategiske prinsipper 
(Jernbanedirektoratet, 2020*):  

Fleksibilitet  à Di4, ikke fleksibel på grunn av for eksempel arbeidsmiljørelaterte problemer

Det lave pålitelighetsnivået à Di4 har den laveste påliteligheten blant våre tog

Livssykluskostander à Høye livssykluskostnader på grunn av blant annet omfattende vedlikehold, revisjon og verkstedkostnader, 
etc. Har overskredet design- og teknisk levetid med fem år ifølge rapporten «Fjerntogmateriell, konsepvalg»

Kundesentrert à Står for en stor andel av stoppe- og driftsfeil på Nordlandsbanen med stor kundepåvirkning som følge av dette

Bærekraft à Diesel, høye utslipp sammenlignet med moderne lokomotiver, for eksempel bimodale lokomotiver

Finansiering à Relativt liten investering i tilfelle av 4-5 lokomotiver



SJ´s ønsker for nye f jerntog

64

Raskere innfasing av mer miljøvennlig materiell

Di4 bør være en prioritet

Fleksibel flåte, det vil si en overgang til en enhetlig 
flåte i den grad det er mulig for å møte passasjerenes 
behov

Forenkler opplæring

Reduserer administrasjonskostnadene
Lavere vedlikeholdskostnader

Økt kapasitet for nattogtjenester

Også andre alternativer en det eneste produktet 
som tilbys 

Produkt som også kan brukes mer på dagtid (for 
eksempel kontorer)



Norske tog | Innspillsmøte om nye fjerntog



Vårt felles ansvar:
• Norge kan kutte  40 millioner tonn CO2 

innen 2030. 

• Nær 30 % av kuttene kan tas på 
veitransport.

• Utslippene fra personbiltransporten og 
lufttransporten var på henholdsvis 4,68 
millioner tonn CO2 og 1,29 millioner 
tonn CO2 i 2018.

• For jernbane var tallet 0,05 tonn CO2. 

• For hver passasjer som flyttes fra bil og 
fly til tog, oppnår vi en betydelig 
klimagevinst. 

Togturen er en del av klimakuren!



Hvis vi sammen skal sørge for at flere 
velger tog fremfor fly, buss og bil, må 
togtilbudet bli enda mer attraktivt



Vi i Go-Ahead jobber hver dag med å 
gjøre vårt ytterste for at kundene skal 
oppleve:
• Høyest mulig punktlighet
• Et best mulig rutetilbud 
• Kompetente og hyggelige lokførere og 

konduktører
• Tilgjengelig informasjon
• Attraktivt kafétilbud
• Færrest mulig avvik

Dette gjør vi gjennom å bygge:
• Høy trivsel blant ansatte
• Gode relasjoner med togfamilien



Vi har store 
ambisjoner 
for passasjervekst!



Nye og bedre fjerntog er viktig for å 
sørge for at flere skal velge Sørtoget i 
årene fremover



Go-Aheads ønsker for nye 
fjerntog:
1. Motorvognsett -ikke lokomotiv og vogner

2. Krengefrie tog

3. Seter som kan brukes som soveseter i nattog

4. Alternative sovekupeer -såkalte sove-pods

5. Kupeer som også kan benyttes på dagtid

6. Løsninger om bord som muliggjør utnyttelse 
av reisetiden, eks møte/seminar/kulturelle 
innslag/m.m

7. Familievogn med lekemuligheter

8. Selvbetjent kafèløsning

9. Til tross for økende grad av informasjon på 
smart devices, bør vi ha vogner med effektive 
informasjonsdeling



Skal vi lykkes med å få flere til å 
velge tog, trenger vi nye 

fjerntog raskt!



Nye fjerntog

Arne Fosen, Vy tog
28. oktober 2020



INTERN 

Vy ønsker å gjøre det mer attraktivt å velge kollektive og miljøvennlige 
transportløsninger

Vy vil tilby reiser som er…

…smarte …miljøvennlige …trygge …og kostnadseffektive



Fremtidens togtilbud -
Behov og ønsker for nye fjerntog



INTERN 

Fremtidens togtilbud må utnytte 
togets fordeler på en positiv måte
• En helhetlig reise - Fra sentrum til sentrum. Reisetiden kan 

benyttes mer effektivt og fornuftig.

• Den gode reiseopplevelsen - Togreisen er en del av 
opplevelsen, man har mulighet for se omgivelser og 
landskap.

• Enkelt - Både i forhold til av/påstigning, bagasjehåndtering 
og å slippe sikkerhetskontroller.

• Bevegelsesfrihet og god plass.

• Bagasjemuligheter- Bedre enn på f.eks. en flyreise. Man 
kan bl.a. ha med større gjenstander som ski og sykler, og 
også kjæledyr.

• Miljøhensyn kommer opp som positivt aspekt med å reise 
med tog.



INTERN 

Hva forventer kundene?
- basisprodukter

• Behagelige seter

• Gode og oversiktlige informasjonsflater (til f.eks
stoppesteder/rutetabeller/overganger/seteanvisere)

• God, trygg og sikker plass til bagasje

• God plass til sykler, ski, barnevogner mv.

• Nettilgang/strøm/lademuligheter

• Tilstrekkelige og funksjonelle toalettfasiliteter

• Gode avfallsløsninger tilrettelagt for kildesortering

• Universell utforming



Hva forventer kundene?
- konsepter

• Et tilbud for mat og servering ombord 

• Et oppgradert produkt med høyere komfort

• Et tilbud for reisende med barn

• Et tilbud for å reise om natten 



Serveringskonsepter
- alle reisende 

• Egen vogn eller avdeling med kafé/restaurant.

Kundeintervjuer viser at kunder som reiser 
med fjerntog ønsker servering fra kafévogn, 
fordi det gir et hyggelig avbrekk, er en sosial 
møteplass og oppleves som komfortabelt

• God tilrettelegging materielt for å ivareta et variert 
tilbud for matservering (tilstrekkelig strøm, kjøl- og 
frysmuligheter, lagerplass og plass og  fasiliteter for  
tilberedning av mat

• Kaffeautomater av god kvalitet



Tilbud til reisende med barn
- barnefamilier

• Plass til at barna kan bevege seg og leke

• Rom for at barna ikke trenger å være helt stille

• Plass til barnevogn

• Enkel tilgang til stellebord og toalettfasiliteter

• Muligheter for oppvarming av mat



Et oppgradert produkt
- forretningsreisende og ferie- og fritid

• Behagelige seter, høy grad av komfort

• Visuell forskjell fra resten av toget 

• Mer eksklusive løsninger 

• Godt tilrettelagt for ferie- og fritidsreisende som reiser 
sammen og vil dele opplevelser

• Store vindusflater for god utsikt

• Godt tilrettelagt for å jobbe på toget
• Strøm, nettilgang, arbeidsbord
• Seksjoner for arbeidsro, stillesoner



Nytt fjerntog bør ha variasjon i tilbud om soveløsninger

• Store sovekupéer med dusj/toalett

• Mindre kupéer med plass til 1-3 reisende

• Enklere liggevognsløsninger med plass til flere 
reisende

• Gode dusj- og toalettløsninger, private og til deling

• Tilrettelagt for digital innsjekking - dørlås

• Plass til bagasje

Tilbud til reisende på natten
– alle reisende



INTERN 

Elementer som kan gi utslag 
på etterspørsel ved 
introduksjon av nye fjerntog

1. Økt komfort 

2. Nye typer konsepter og produktutvikling

3. Et bedre totalprodukt

4. Nytt materiell reduserer risiko for avvik knyttet 
til materiell



Operative perspektiver

• Hastighet

• Vinteregenskaper

• Vedlikehold



Takk!



Spørsmålsrunde



Tog i hele landet og muligheter 
for reiselivet



IInnspill nye fjerntog 
Norske Tog 

28 oktober 2020
Vibeke Raddum, Kommersiell Direktør



Litt om hvem vi er

Fjord Tours Group, er et reiselivsselskap eid av VY og Fjord1. FTG er Norges
største leverandør av bærekraftige rundreiser basert på kollektivtransport. Vi 
tilbyr også over 200 aktiviteter og opplevelser i Norge og håndterer
togbookinger for B2B markedet på vegne av VY og SJ. Vårt mestselgende
produkt er “Norway in a nutshell”

• Vi selger rundreiser via vår online bookingplattform. 

• Vår målgruppe har inntil nå vært 95% internasjonale kunder og vi selger 
world-wide. Vi selger til individuelle reisende og til grupper. 

• Togomsetning i 2019; 175 mill og 425.000 reiser



Turisten som målgruppe
Etter konkuranseutsettelsen blir reiselivet en enda viktigere målgruppe 
for transportørene for å nå deres overordnede kommersielle mål.

• Turisten har andre behov enn en norsk, kollektivreisende innbygger

• Mange turister velger bort toget pga manglende tilretteleggelse!

Det finnes flere type reisende – alle med forskjellige behov;

• Individuelle reisende

• Gruppereisende

• De kommer fra forskjellige markeder – med forskjellig togkultur og 
dermed forventning.

Toget og reisen er IKKE transport for disse kundene
– de har kjøpt en opplevelse. Ofte en highlight på turen



Behov

Plass til bagasje

• Turisten er på en lenger reise, de har med mer bagasje enn en nordmann 
som skal til Geilo, evt en student som skal hjem til Trondheim for å feire jul.

• I dag velger mange turoperatører som arrangerer gruppeturer toget helt, 
eller delvis bort pga manglende bagasjeplass. De fleste er tvunget til å sende 
gruppens bagasje med en buss som kjører parallelt med toget, med dertil 
hørende tilleggskost.

• Mange turister er redde for å sette fra seg bagasjen «ulåst» når den ikke er i 
nærheten av der de selv sitter. De har andre kulturelle referanser som ikke er 
så fundert på tillit som det norske samfunnet. Dette bør hensyntas i 
utformingen for å skape trygghet på reisen.

• Mange turister som ønsker å ta toget velger bil fordi det er lite plass til sykler 
og ski, eller kun plass til dette på enkelte avganger



Behov forts….

Vindu

• Turisten ønsker å se ut og nyte omgivelsene – dess 
større vindu dess bedre og gjerne fra gulv og i tak.

• Vindu må ikke reflektere – de tar bilder!
• Ikke ha jakkeheng i vinduet – det tar utsikt!



Behov forts…

Interiør
• Godt wifi og ladepunkt, benstøtte og søppelbøtte ved hver stol
• Vendbare seter er veldig viktig så de kan sitte i kjøreretning og se fremover

Annet
• Bistro / restaurantvogn, evt også bar/pub
• Lekeområde
• Komfort-/første klasse avdeling med gode seter
• Lounge på stasjonene
• Tematiserte tog: 

norsk eventyr, kjent designer/kunstner, naturfenomen (nordlys/midnattsol



Eksempel på 
tematiserte tog i Japan

Vi kunne bruke 
kunstnere, nordlys, 

eventyr etc



Sovekupe

Tenke andre sovemuligheter istedenfor den klassiske 
sovevogn som ikke er fleksibel dag/natt, som tar mange 
«ordinære seter» og som i dag oppleves umoderne.
• Tog i Thailand nederste bilde

• Se til flybransjen, bilde i midten. De er gode til å utnytte 
plass og optimere bruk av stolene – og samtidig levere 
komfort

• Eller, som alternativt gå helt motsatt vei og satse på 
luksussegmentet – øverste bilde.



Eksempel på tog som tar
kundens behov for 

opplevelse på alvor mht utsikt.

«Twilight express» i Japan



Takk for oppmerksomheten



Informasjons- og innspillsmøte om nye fjerntog
Norske tog 28. oktober 2020

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet



Hvorfor fjerntog i et miljøperspektiv

Kilde: Jernbanens klimafortrinn og Norges klimarisiko – Bedre 
klima for pengene. Norconsult (2020)



Betydelig andel alt i dag

Lokaltog Oslo; 
885

Andre lokaltog 
inkl. 

Gjøvikbanen; 
322

Regiontog korte 
strekninger; 99

Interlity; 939

Nattog og 
fjerntog; 1 086

Flytoget; 
346

Grensekryssende tog; 39

Millioner personkilometer med tog i 
2019. SSBs statistikkbank, tabell 10484



God ressursutnyttelse
Strekningsvise beleggsprosenter

Strekningsvise 
beleggsprosenter i 2019. 
Personkilometer delt på 
setekilometer. SSBs 
statistikkbank, tabell 10484
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Nytt materiell – hva bør vektlegges?

Tilstrekkelig med materiell
Fleksibelt materiell
Materiell som dekker ulike behov



Tilstrekkelig med materiell
Skal toget bety noe i et miljøperspektiv, må kapasiteten 
økes. Mer togmateriell er viktig for å utnytte de 
investeringene som gjøres i infrastrukturen
Vi trenger nok materiell til å øke frekvensen, slik at tilbudet 
blir mer attraktivt (avganger minst hver andre time)
Vi trenger nok materiell til å ta unna trafikktoppene. (De er 
dyre, men kanskje enda dyrere om trafikken flyttes til andre 
transportmidler)
Regneeksempel pre-covid19:
Om 50 personer fra hvert fly som lander før kl. 08.00 eller 
etter 21.30, går over til sovevogn på hovedstrekningene i 
Sør-Norge, så trengs det ca. 40 ekstra sovevogner



Fleksibelt materiell

For å kunne ta unna trafikktopper og takle variasjon i 
etterspørselen bør materiellet være fleksibelt med tanke på 
kapasitet
Muligheter for å enkelt koble på og av vogner for å tilpasse 
togstørrelsen til etterspørselen er derfor viktig
Danskene har i mer enn 30 år har kjørt togsett som enkelt 
kan skjøtes og deles underveis, slik at kapasiteten kan 
tilpasses etterspørselen, og for å kunne tilby omstigningsfrie 
reiser på flere relasjoner

Fleksibiliteten må også gjelde framdriftsteknologi: elektrisk 
fra kontaktledning, batteripakke, diesel etc.



Materiell som dekker ulike behov
Folk er forskjellige og stiller ulike krav

• Noen verdsetter komfort og arbeidsmuligheter og vil betale for det, 
og der har toget mye å bidra med

• Gode forhold for barnefamilier er et stort pluss

• Andre prioriterer lav billettpris, men da bør vi fortsatt være bedre 
enn bussen (noe som dessverre svikter iblant)

Tradisjonelle sovevogner må fortsatt være en viktig del av 
tilbudet, men mer fleksible løsninger som dels retter seg 
mot lavprissegmentet - som liggevogner - trengs også
Toget må kunne ta med ski, sykler og tung bagasje – gjerne 
kombinert med klappseter (for å utnytte arealet godt)



Behov og ønsker for nye 
fjerntog
Innspill fra noen brukergrupper



Ronald Lerøen
Norsk Jernbaneforbund



Rolf Ringdal
Norsk Lokmotivmannsforbund



Behov og ønsker for nye fjerntog
Magnhild Sørbotten

Nestleder Norges Handikapforbund



Spesielle behov?

• Bli transportert frå A til B
• Forutsigbar transport
• Kunne velge miljøriktig transport



Av- og påstigning

• Terskelfritt
• 91% av norske stasjonar er ikkje universelt utforma
– Ramper på toget – må virke
– Ramper på stasjonen – toget må stoppe på rett plass



Inne på toget

• Plass nok til rullestol
– 120 cm-grensa stenger fleire av dei vanlegaste rullestolane

ute

• Kan rullestolbrukarar vere på jobbreise?



Brukerinvolvering
• Fokus: alle skal kunne reise
• God kravspek
• Brukarmedvirkning
• Utprøvingsmuligheiter



Spørsmålsrunde



Oppsummering
Øystein Risan, 
Administrerende direktør, Norske tog 



Innspill tas gjerne imot på post@norsketog.no 
Takk for gode innspill!


