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Behov og planer for tog

• Tilbudsforbedring i første seksårs-periode av 
NTP (2018-2023) er dekket

• Tilbudsforbedring i siste seksårs-periode 
(2024-2029), reell vekst og fornyelse er ikke 
tilstrekkelig dekket

• Norske tog er «utsolgt» på nye tog



Særegenheter ved tog i Norge

• Et lite jernbaneland

• Lite standardisering 

• Mange gamle tog

• Vanskelig å kjøpe eller leie tog produsert for 
andre land



En viktig anskaffelse

• Norske togs første tog-anskaffelse

• Første anskaffelse i Norge siden NSB 
inngikk kontrakt om kjøp av Flirt i 2008 (hvis 
vi ser bort fra Flytoget). Var opprinnelig 50 
tog med opsjon på 100. Til sammen blir det 
150 når alle Flirttogene er levert i 2022.

• Anskaffelsen av 30 tog gir en investering i 
området 4 mrd kr og oppover avhengig av 
antall bestilte opsjoner i kontraktens levetid.

• I Danmark kjøper de inn 100 tog, i Sverige 
oppgraderer og kjøper SJ tilsammen 100 
tog (30 nye tog) 

Informasjon og innspillsmøte 260919



Det optimale toget – Type 77

• Høy kapasitet

• Tog som oppleves moderne og 
komfortabelt

• Gå rett inn på toget

• Gode informasjonssystemer

• Ventilasjon / temperatur

• Trygt for de som jobber på toget

• God nettdekning ombord som gjør 
arbeid og underholdning mulig

• Moderne og pålitelig teknikk



Dilemma 1: Sitte – eller ståplasser?

• Ståplasser mer effektivt enn sitteplasser

• Sitteplasser mer attraktivt 



Dilemma 2: Kjent teknologi eller nye løsninger?



Dilemma 3: Prioritering av areal

• Toaletter, plass for sykler, barnevogner osv. 

• Fleksible arealer

• Klappseter ved inngang?

• Rask av – og påstigning



Dilemma 4: Ny plattformstandard

• Kjøper tog som er i tråd med 
Bane NORs nye 
plattformstandard

• Togene vil bli lengre enn enkelte 
av dagens plattformer, f.eks. 
Kolbotn og Nordstrand 

• Tar tid før Bane NOR har 
forlenget alle plattformer

• Løses med teknologi

Informasjon og innspillsmøte 260919



Dilemma 5: Dobbeltdekkere eller ikke?

• Flere passasjerer per tog vs. 
færre tog per time

• Utfordring med kjente 
dobbeltdekkere; tar ekstra tid med 
av – og påstigning

• Utfordringer med dagens 
infrastruktur (bredde, høyde)

• Leverandørene tilbyr det toget de 
mener er best egnet



Dilemma 6: Topphastighet vs akselerasjon

• Så raskt som mulig ut og inn på 
stasjoner?

• Så raskt som mulig gjennom f.eks. 
Follo-tunnelen?



Kort kravspesifikasjon

• Maks toglengde 110m

• Høy totalkapasitet 

• Minimum 160km/t i topphastighet

• Høy akselerasjon og retardasjon

• 760mm plattformhøyde

• Innenfor norsk profil

• 1 universelt utformet toalett

• ETCS togstyringssystem



Tentativ fremdriftsplan

Januar 2020

Desember 2019

Desember 2023

Høring kravspek.

Desember 2020



Hvorfor haster det med nye lokaltog?

• Norsk tog er «utsolgt» for tog

• Tog på linje L2 må være utrustet for nytt signalsystem (ERTMS) fra 2024

• Nye lokaltog er eneste måten å øke kapasiteten på linje L2 for reisende 
mellom Ski-Oslo-Stabekk inntil det kan kjøres flere avganger

• Etter åpningen av Follobanen er det enkelte avganger som ikke vil stoppe 
på Kolbotn, Holmlia og Vevelstad


