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Norske tog AS

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

• Eier de fleste persontogene i Norge

• Liten, kompetent og kostnadseffektiv 
organisasjon



Agenda

• 09.00 - 09.10: Velkommen v/ Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS

• 09.10 – 09.30: Hva er lokaltogets rolle i mobilitetens tidsalder?
v/ Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter og medlem i regjeringens ekspertutvalg for 
teknologi og mobilitet

• 09.30 – 09.50: Hva er de globale trendene for lokaltogtrafikken – og hva bør Norge tenke på?       
v/ Nigel Harris, Managing Director, The Railway Consultancy Ltd

• 09.50 – 10.10: Hvordan blir den nye generasjonen lokaltog?
v/ Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog AS

• 10.10-10.20: Pause

• 10.20 – 10.50 Behov og ønsker for nye lokaltog på Østlandet
Korte innlegg fra brukergrupper
v/ Magnhild Sørbotten, nestleder i Norges Handikapforbund
Sigurd Bay, kommersiell direktør Tog i Vy
Thomas Tvedt, fylkesdirektør samferdsel i Akershus fylkeskommune

• 10.50 - 11.20: Fasilitert diskusjon mellom innlederne og spørsmål/kommentarer fra salen

• 11.20 – 12.00 Mingling og lunsj



Hvorfor er nye lokaltog viktig?

Handler om å gjøre folks hverdag enklere og bedre



En ny generasjon lokaltog

• Bedre kapasitet

• Mindre forsinkelser

• Bedre nettdekning ombord 

• Bedre ombordinformasjon

• Moderne klimaanlegg

• Lavere støy 

• Tilgjengelig for alle 

• Viktig bidrag til det grønne skiftet -
mer attraktivt å velge tog fremfor bil



Nye lokaltog

• De nye togene skal trafikkere linje L2 Stabekk-Oslo-Ski fra 2024

• Togene skal erstatte Type 69, som ble satt i trafikk fra slutten av 70-tallet 
og som har nådd sin tekniske levealder

• 30 tog av Type 69 som går på strekningen i dag skal erstattes



Vi ønsker dialog og innspill


