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Hvorfor stiller vi spørsmålet?

Persontrafikken på jernbanen i Norge har kapasitetsutfordringer. Nesten alle strekninger er
trafikkert med tett opp mot det antall avganger det er mulig å kjøre. Det foretas
kapasitetsutvidelser på infrastrukturen: bygging av Follobanen og dobbeltspor i IC-området er
delvis i gang og det vil bli bygget dobbeltspor Bergen–Arna. I Nasjonal transportplan er det
avsatt midler til programområder som kan gi økt kapasitet ved å bygge flere kryssingsspor på
noen enkeltsporstrekninger.
Likevel ser vi at det kan bli utfordrende å møte etterspørselen etter togreiser, spesielt i
rushtidene ut og inn av de store byene. Flere passasjerer pr avgang kan da være én del av
løsningen.
Spørsmålet om toetasjerstog kan være en del av løsningen på kapasitetsutfordringene kommer
stadig opp, blant annet i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014–2023. Der
heter det i Innstilling 450 S (2012–2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og
kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023, i romertallsvedtak XII at
«Stortinget ber regjeringen utrede bruk av tog med to etasjer for å utvide togkapasiteten».
Både allmennheten og folkevalgte har sett at toetasjerstog er i bruk i Europa og i verden for
øvrig. Da er det naturlig å stille seg spørsmålet: Kan slike tog løse problemer også hos oss?
Denne rapporten er et fakta- og diskusjonsgrunnlag, og ikke et beslutningsdokument.
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Hvilke av våre utfordringer kan toetasjerstog
tenkes å løse?

Det er først og fremst plattformlengder, men også andre tekniske løsninger som kan være
dimensjonerende for hvor lange togene kan være. Ideen er da enkel: Kan man plassere
passasjerer i to høyder i stedet for bare i én, får man plass til flere. I prinsippet kan man tenke
seg "dobbelt så mange".
Fordelen er at man får inn flere passasjerer på det samme antall meter tog.
Når ikke toetasjerstog er den vanligste løsningen, er det fordi det innebærer en del tekniske og
logistikkmessige utfordringer. I tillegg setter lovverket rund universell utforming andre krav
enn de som ble lagt til grunn da mange av de eksisterende løsningene i sin tid ble utformet. I
denne rapporte ser vi på hvilke muligheter man har for toetasjerstog i det norske
jernbanenettet i dag, med særlig fokus på Østlandet, hvilke begrensninger man må holde seg
innenfor eller må utfordre, og hvilke konsekvenser toetasjerstog kan ha.

Illustrasjonsfoto: Christian Knittler
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Kapasitetsutfordringene arter seg på ulike
måter

Sammenlignet med veier, har moderne jernbanesystemer generelt stor kapasitet i forhold til
det arealet de beslaglegger. For at kapasiteten skal være optimal, må en rekke forutsetninger
være på plass. Vi ser her på de forskjellige kapasitetsutfordringene.

Antall avganger per tidsenhet på sporet - framføringskapasitet
Jernbanens kapasitet omtales oftes som antall tog som kan kjøres.
Store deler av det norske jernbanenettet er enkeltsporet. Kapasiteten begrenses da i stor grad
av avstanden mellom kryssingssporene (de stedene tog i hver sin retning kan møtes). Med kort
avstand mellom kryssingsporene, kan kapasiteten på slike linjer presses opp mot 5 til 7 tog pr
time totalt, men da begynner togene å få betydelige tidstap, alle tog må kjøre omtrent like
sakte og banen blir svært sårbar for forsinkelser.
Videre har vi noen dobbeltsporstrekninger. Med riktig signalsystem er det mulig å kjøre inntil
så ofte som hvert annet minutt på dobbeltspor med raske jernbanetog. Da er det ikke rom for
hastighetsforskjeller.
De nye dobbeltsporstrekningene ut fra Oslo sentrum er supplement til de eksisterende
dobbeltsporene Oslo - Lillestrøm, Lysaker - Asker. Med fire spor kan man separere tog uten
stopp fra tog med mange stopp og i prinsippet ha ens hastighet for alle tog som kjører etter
hverandre. Dermed vil man oppnå optimal utnyttelse av det banen er signalert for. Ved stopp
på stasjoner vil kapasiteten bli en del redusert i forhold til om togene bare kjører etter
hverandre med lik hastighet. På strekningen Oslo S - Lysaker, som er høyt belastet og har ett
spor i hver retning, er kapasitetstapet ved stopp kompensert ved at stasjonene har fått to spor
i hver retning. Dermed blir det mulig å kjøre tog hvert annet minutt også med stopp på
stasjonene så lenge stasjonsoppholdene kan holdes på under ett minutt.
Antall passasjerer per vogn - transportkapasiteten
Antall passasjerer pr vogn avhenger av hvordan vognen er utformet. På noen togprodukter er
det nødvendig med et høyt komfortnivå for at tilbudet skal være konkurransedyktig. Det gir
lang avstand mellom brede seter og dermed få plasser pr meter tog . I en vogn beregnet for
korte reiseavstander og mye plass avsatt til ståplasser kan man få inn mange flere kunder.
Toaletter, bagasjeplass, serveringsarealer og så videre, vil også bidra til at det blir plass til
færre kunder pr vogn.
Begrensninger i antall vogner i toget som følge av korte plattformer
Tidligere var det i jernbanesammenheng en pragmatisk holdning til plattformlengder. Når
toget var lengre enn plattformen, ble det annonserte i toget at enkelte dører ikke måtte
benyttes. Dette anses ikke lenger å være tilstrekkelig sikkert. Det finnes tekniske løsninger som
kan kompensere for for korte plattformer, men de innebærer tidstap som vil være kritisk med
hensyn til antall tog på tett trafikkerte strekninger. Som hovedregel må togene ikke være
lengre enn plattformene.
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Framføringskapasiteten på Østlandet
På dobbeltspor er det i første omgang hastighetsforskjeller som begrenser
framføringskapasiteten. Hvis hastigheten jevnes ut, er det signalsystemer og stasjonsopphold
som blir dimensjonerende. I siste omgang vil sporet uansett være fullt, men det vil alltid kunne
diskuteres hvor stort slingringsmonn man må ha for å fange opp uforutsette hendelser. Her vil
nettets kompleksitet og totalt antall flaskehalser spille inn.
På Østlandet er Oslo målpunktet for en altoverveiende del av de togreiser som foretas. Det
innebærer at antall passasjerer er høyere jo nærmere Oslo man kommer, og det samme
gjelder også antallet tog. For at jernbanesystemet skal yte optimalt må det være en balanse i
kapasiteten. Det hjelper lite for markedet å øke muligheten for antall tog mellom Halden og
Moss, hvis man uansett ikke kan kjøre flere tog Moss - Ski. Fra Ski mot Oslo må det være
kapasitet til å kjøre både lokale tog som tar seg av underveismarkedet, de togene som kommer
fra Moss og de som kommer fra Mysen. Videre må Oslo-navet kunne håndtere den totale
kapasiteten fra både Østfoldbanen, etter hvert Follobanen, Gardermobanen, Hovedbanen og
Gjøvikbanen samt tog vestfra. I tillegg må det være en viss overkapasitet, særlig i sentrum fordi
alle banene har begrensninger som gjør at tog fra de forskjellige banen ikke nødvendigvis
kommer inn til Oslo optimalt i forhold til hverandre.
Hvis man velger å bruke toetasjerstog på Østlandet må det altså ikke bare løse et lokalt
kapasitetsproblem, men også sikre at løsningen ikke virker negativt på den totale kapasiteten i
nettet. Togene må altså kunne innpasses i et totalt trafikkbilde ut og inn av Oslo.
Hvor skal reserven i jernbanesystemet ligge?
Jernbaneinfrastruktur er kostbart og innebærer store investeringer for samfunnet.
Toetasjerstog vil under bestemte forutsetninger kunne bidra til at man får mer ut av den
tilgjengelige infrastrukturkapasiteten på enkelte strekninger. I voksende markeder vil det
måtte gjøres vurderinger av nytten av å investere i toetasjerstog framfor å foreta
infrastrukturtiltak, og i tilfelle hvor lenge man på den måten kan utsette andre
kapasitetsøkende infrastrukturtiltak.
Dette forskyver i prinsippet arbeidsdelingen mellom infrastruktureier og operatør. Blant annet
skal infrastruktureier i følge Fordelingsforskriften §7-9 erklære en strekning for overbelastet
når det er omsøkt flere ruteleier enn det er mulig å etterkomme etter en viss samordning. Hvis
høy kapasitet pr tog skal være et tiltak fra infrastruktureier for å avhjelpe situasjonen, vil det i
tilfelle måtte stilles som krav til togoperatør. Hvorvidt det er lovhjemmel for å stille slike krav,
og om de da må stilles overfor alle selskaper må i tilfelle avklares. På den annen side er det
selvsagt mulig at operatøren ser seg tjent med toetasjerstog.
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Hvilke begrensninger og rammebetingelser gir
det norske jernbanenettet?

Sporvidden
Vår drøfting holder seg naturlig nok til standard sporvidde på 1435 mm som også er den
samme i det meste av Europa. I land med bredere spor, som for eksempel Finland og Spania,
har man andre løsninger for toetasjerstog enn de som er aktuelle i Norge.
Profil
«Fritt profil» eller «begrensningsprofil» er det maksimale tverrsnittet et tog kan utnytte uten å
støte borti faste installasjoner langs banen. Dette varierer noe fra bane til bane, og beskrives
med en skisse som viser bredde, høyde, nedre kant, avrundede eller kuttede hjørner etc.
Det profilet som Jernbaneverket tilbyr (NO1), har kun minimale forskjeller i fri høyde fra
standard UIC –profil (europeisk), slik at det i prinsippet ikke er noe i veien for å kjøre like høye
tog, dvs to etasjer, i Norge som i resten av Europa. NO1 er ca 45 cm bredere enn UIC i en
høyde fra ca. 1,2 til 4m over skinnetopp. Dette har gitt mulighet til å utvikle én-etasjestog for
det norske jernbanenettet som er bredere enn tog i andre land. Avhengig av komfortkravene
kan bredden utnyttes til en setedeling 3+2, det vil si totalt 5 seter i bredde istedenfor normal
setedeling 2+2, som gir 4 seter i bredde.
I en høyde under ca. 1,2 over skinnetopp er det norske profilet imidlertid ikke bredere enn
standard UIC-profil, og differansen er relativt liten i høyden over fire meter. Det er i disse
smale delene at setene må innpasses når man har to etasjer. Dermed blir gevinsten i antall
seter lavere for norsk profil enn for UIC-profil i tog hvor alternativene er toetasjerstog med 4
seter i bredde eller én-etasjestog med 5 seter i bredde. For tog som uansett har fire seter i
bredden vil forskjellen mellom UIC- og NO-profil ikke bety noen forskjell i antall seter når man
sammenligner norske og europeiske forhold. Det kan imidlertid bety en forskjell i antall mulige
ståplasser.
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Figur 1 NO1 profil sammenlignet med UIC-profil. Vi ser at et norsk tog kan være 45 cm bredere enn et
standard europeisk. Men ikke i de områdene hvor seter må innplasseres hvis man skal ha to etasjer.
NO1-profilet er lavere enn UIC, men høyden kan økes der kontaktledningen er løftet for framføring av
høye godsvogner. Det gjelder så å si hele det norske nettet.

Plattformhøyde
Ved nybygging av plattformer har Jernbaneverket lagt seg på den europeiske standarden som
tilsier en plattformhøyde på 760 mm fra skinnetoppen, med mindre det i særskilte tilfeller er
behov for å bygge 550 mm (Jernbaneverkets tekniske regelverk, Overbygning/Prosjektering/
Plattformer og spor på stasjoner, avsnitt 2.1 ). Pr i dag er det mange gamle plattformer som
har andre høyder, dog ingen høyere enn 760 mm.
To etasjer i et tog krever at den nederste etasjen ikke ligger noe særlig mer enn 450 mm over
skinnetoppen.
NSBs nye én-etasjes togmateriell, Flirt, er tilpasset plattformhøyden på 760 mm som muliggjør
trinnløs på- og avstigning på stasjoner med plattformer som er bygd etter ovennevnt standard.
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Passasjerenes funksjonalitetskrav

Trinnfri adkomst, stigning på ramper
TSI PRM (Technical Specification for Interoperability) har krav til trinnfri tilgjengelighet. Her
defineres akseptable høydeendringer. Dersom det er høydeforskjeller, kan disse overvinnes
med heiser eller ramper. Maksimal stigning for ramper er 8 %, men det kan tillates at inntil 150
mm høydeforskjell tas med rampe på en meter – det vil si 15 %. Jernbaneverket har besluttet å
legge seg på 760 mm som standard plattformhøyde ved nye utbygginger. Innstigningshøyde
760 mm og nødvendig lavgulvseksjon cirka 440/450 mm for å kunne ha to etasjer innebærer at
dersom rullestolbrukere skal ned på laveste nivå, vil det kreve 4 meter lang rampe. Alternativt
kan man se for seg å dele høydeendringen på to ramper á 150 mm, men det er vanskelig å se
hvordan dette kan skje uten at det krever uforholdsmessig stor plass.
Man kan konkludere med at eksisterende regelverk tilsier at HC-vognen må være en enetasjes
vogn (gulvhøyde 760 mm). Ved en slik løsning bør det ikke medføre spesielle problemer å
oppfylle kravene i TSI PRM.
Rullestolsplasser
For tog med lengde under 205 meter skal det være minimum 2 rullestolplasser. Alle NSBs
togsett og Flytoget er i dag kortere enn 205 meter.
Toalettadkomst og krav
Det stilles krav om tilgang til universaltoalett med snuradius for rullestol, og fritt rom på begge
sider av selve toalettet. Dette er løst i nyere togmateriell. Toalettrommet vil oppta en del
gulvplass i den delen av toget som er universelt tilgjengelig, uten at dette bør utgjøre noen
forskjell mellom enetasjes- og toetasjerstog.
Midtgangsbredder og setebredder
Minste midtgangsbredde i henhold til TSI PRM er 450 mm. I det videre er det forutsatt at det i
Norge likevel må være minst 500 mm.
NSB har under prosessen med anskaffelse og detaljutforming av togene av type 74 og 75 endt
opp med en midtgangsbredde på minimum 520 mm. Videre har markedsresponsen vist at
minste setebredde ikke bør understige ca 480 mm i regiontog. Det utelukker 3+2 seter i
bredden i tog beregnet for reisetider over 1 – 1,5 timer.
Bagasjeplass
Den vedtatte standard plattformhøyden på 760 mm tilsier at det i toetasjers vogner vil være
trinn mellom inngangspartiet og både første og andre etasje. Det kan være en utfordring med
hensyn til bagasjehåndtering og dermed også stasjonsopphold. Lav takhøyde tilsier også at
plass for bagasjeoppbevaringer på «hattehyller» blir mindre og/eller faller bort. Da må det
etableres tilstrekkelig plass for oppbevaring på steder som sikrer at kunden kan holde oppsyn
med sin egen bagasje. Det vil kunne gå på bekostning av seter, og kan bidra til å redusere
gevinsten ved to etasjer i forhold til beregningen basert på kvadratmeter gulvflate.
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Trygghet og opplevd oversikt
Trapperom og flere avgrensede avdelinger tilsier at både passasjerer og ansatte vil ha mindre
totaloversikt over hva som skjer i toget. Videoovervåkning vil til en viss grad kunne
kompensere for dette.
Sikkerhet
Trapper, oftest noe brattere enn vanlige trapper i tog i bevegelse, vil innebære en økt risiko for
fall og dermed skader. Optimal sikring med rekkverk, sklisikkert belegg etc må etableres.
Løsningene må underlegges en sikkerhetsvurdering og dokumenteres for godkjenning av
materiellet. Lang erfaring med slike løsninger i utlandet, og tilsvarende løsninger for eksempel
om bord i ferger og båter tilsier at dette ikke bør være noe hinder for eventuell innføring av
toetasjerstog i Norge.
Serveringsløsninger – ombordfaciliteter
NSB har pr i dag automater for varme drikker og for snacks og kalde drikker i lokaltog og
regiontog kort. I type 74 og 75 er disse plassert med tilgjengelighet for alle selv om dette ikke
er et TSI-krav. I en situasjon med kun én enetasjes vogn med universell utforming i et tog med
for øvrig to etasjer, vil dette kunne medføre færre «vanlige» seter i denne delen, noe som kan
være følsomt i forhold til nettopp begrepet universell tilpasning og ikke spesialtilpasning. Det
er imidlertid håndtert i dagens togsett. Antall etasjer bør således ikke ha noen avgjørende
betydning for stasjonære serveringsløsninger.

.
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Forhold som kan påvirke drift av toetasjerstog?

Hastighet og kjøreegenskaper
Større kjøretøyshøyde vil føre til en større frontoverflate og dermed økt luftmotstand for
toetasjerstog. Dette kan spesielt gi utslag i tunneler hvor togets forstørrede profil gjør at det er
mindre plass for luften til å strømme forbi toget. Økt luftmotstand i tunneler reduserer
togenes akselerasjonsevne noe, men med tilstrekkelig installert effekt vil det være nok
trekkraft til at den økte motstanden ikke har nevneverdig negative konsekvenser for hastighet
og dermed kjøretid.
Det forutsettes her at et toetasjerstog for generell bruk i Norge vil måtte bygges for en
makshastighet på 200 km/h.
Det finnes i dag toetasjerstog med en maksimal hastighet på 200km/h og akselerasjon på 0,85
m/s2 som er på linje med NSBs type 74 og 75. Disse togene har enten lav
passasjerutvekslingskapasitet på grunn av smale dører, eller hastighetsbegrensninger som
følge av at brede dører er uforenelig med de trykkforhold som oppstår med to etasjer i
tunneler.
I henhold til gjeldende krav fra Jernbaneverket er maksimal tillatt aksellast begrenset til 20,0
tonn for kjøretøyer med maksimal hastighet 200 km/t .
Kontaktledningsanlegg
Kontaktledning og togenes strømavtaker er generelt ingen hindring for innføring av
toetasjerstog. Det norske jernbanenettet er gjennomgått med hensyn til dette i forbindelse
med toetasjers godsvogner for biltransport.
Energiforsyning
Toetasjerstog har som nevnt, større togfront som øker luftmotstanden sammenlignet med énetasjestog. Energibehovet for fremføring av toetasjerstog er således større når det regnes
energiforbruk pr. tog. Imidlertid blir problemstillingen normalt kun relevant ved stor hastighet
siden luftmotstanden øker med kvadratet av hastighetsøkningen. Når det gjelder
energiregnskapet, blir energiforbruket pr. passasjer normalt lavere ved toetasjerstog enn énetasjestog på grunn av lavere togvekt pr. sete.
Behovet for eventuelle infrastrukturtiltak må utredes nærmere i forbindelse med konkrete
planer, spesielt hvis det inngår strekninger med ett-spors-tunneler som skal trafikkeres i høy
hastighet.
Verksteder og renholdsbase/vaskemaskiner
toetasjerstog vil antakelig ha minimalt med utstyr over tak. Dagens verkstedfasiliteter er
tilpasset normal kontaktledningshøyde. Vedlikehold og renhold vil derfor neppe skape
spesielle problemer, med unntak av følgende punkter:
 Løfting av toetasjerstog kan medføre problemer med for lav takhøyde i eksisterende
verksteder. Løfting er spesielt viktig i forbindelse med boggibytte.
 Utvendig renhold kan kreve spesialtiltak ved vasking øverst på veggen med tanke på
sikkerhetsavstand til kontaktledningen.
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 Eksisterende vaskemaskiner må sannsynligvis tilpasses med nye og flere dyser for å nå
høyere. Slik tilpasning bør være relativt rimelig, da grunnlagskostnadene i stor grad er
knyttet til fundamentering etc. Også her kan det bli konflikt med sikkerhetsavstanden til
kontaktledningen. I ytterste konsekvens kan det bli behov for å kunne frakoble eller fysisk
flytte kontaktledningen under vasking.
 Innvendig renhold vil være noe mer komplisert i et toetasjerstog sammenlignet med et
enetasjes togsett. På grunn av to etasjer blir det totalt et større gulvareal som må
renholdes. Flere ramper, trapper og kroker gjør renholdet vanskeligere og mer tidkrevende,
samtidig som muligheten for bruk av mekaniske rengjøringsredskaper reduseres.
Hensettingsspor
Det er ikke kjente begrensninger utover NO1-profil på hensettingområder for persontog.
Driftsplattformer er av varierende høyde, men de utfordringer dette innebærer vil så langt vi
kan se, ikke være forskjellig med hensyn til togets høyde og innvendige utforming.
Trykkforhold
Økt fortrenging av luft i tunneler kan ha negative konsekvenser for trykk, spesielt ved inn- og
utkjøring av tunneler og når to tog møtes i høy hastighet inne i tunnelen. Raske trykkendringer
kan være ubehagelige for passasjerer om bord i toget og kan derfor kreve ekstratiltak for
trykkisolering. I tillegg kan det være nødvending å dimensjonere togenes utvendige deler slik
at de tåler raske trykkendringer. Spesielt tobladsdører er en utfordring når man skal kombinere
trykktetthet og raske åpne-/lukketider. Det finnes ikke tog som kombinerer tobladsdører, 200
km/t og to etasjer pr i dag.
Evakuering og brannsikkerhet
Brannsikkerhet og krav til evakueringsmuligheter er omhandlet i TSI Tunnel og TSI LOC & PAS.
Følgende generelle krav er stilt:
 Det forutsettes at det tar minimum 15 minutter fra antennelse til fullt utviklet brann
 Krav til materialegenskaper er beskrevet i EN 54545
 Maks 16 m til utvendig dør fra passasjersete (målt langs lengdeaksen)
 Fra enhver plass i passasjerkupeer (rom uten gjennomgang) skal det være maksimum 6
meter til nødutgang. Dersom det er mer enn 1.8 m fra nederste del av nødutgangen til
skinnetopp skal det være «tilleggsinnretninger» som letter evakuering. Det finnes ingen
slike krav for normale «storrom».
 En rømningsvei skal være minimum 700 x 550 mm.
 Rømningsveier i tunnel skal utformes etter dimensjonerende tog
Toetasjerstog kan påvirke hva som defineres som «dimensjonerende tog» med hensyn til
utforming av rømningsveier. Dette må gjennomgås som en del av en eventuell innføring av
toetasjerstog i Norge.
For øvrig ligger det ikke noe i gjeldende normer og TSI-krav som skaper spesielle utfordringer
knyttet til brannegenskaper og evakueringsmuligheter i toetasjers materiell. Det kan imidlertid
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se ut som om toetasjerstog ikke er hensyntatt ved utforming av gjeldende regelverk. Det er
derfor usikkert om dette vil endres ved fremtidig oppdatering av gjeldende normer og TSI’er.
Krav til minste antall ombordpersonale
Togframføringsforskriftens § 6-3 krever at én ombordansvarlig ikke kan ha ansvar for mer enn
fem personvogner som er åpne for passasjerer. Det er ikke definert om dette gjelder én- eller
toetasjerstog eller hvor mange passasjerer det er plass til i disse vognene. Sikkerhetsmiljøet i
NSB har så langt ikke utredet eventuelt endrede krav for antallet ombordpersonale i
toetasjerstog.
Arbeidsmiljø ombordpersonale
Ombordpersonalets arbeidsmiljø i toetasjerstog vil bli mest påvirket av økt behov for
trappegåing for å betjene kunder i begge etasjene. Behovet for trappegåing kan reduseres hvis
ikke hele toget blir betjent eller hvis man for eksempel gjør annen etasje generelt ubetjent.
Ombordpersonalet vil uansett ha behov for å bevege seg i begge togets etasjer blant annet for
å yte service eller for å holde brann- og sikkerhetstilsyn. På grunn av togets utforming vil
ombordpersonalet kunne få ansvar for flere kupéer. På lik linje med passasjerene vil
ombordpersonalet da kunne oppleve å ha dårligere oversikt over toget i et toetasjerstog
sammenlignet med et vanlig tog, noe som påvirker arbeidsmiljøet negativt. Det kan utløse
behov for avbøtende tiltak for å opprettholde personalets arbeidsmiljø og mulighet for å
ivareta kundenes servicebehov og trygghet.

Illustrasjonsfoto: Christian Knittler
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7

Hvilke typer toetasjerstog kan tenkes å møte
rammebetingelsene?

Med utgangspunkt i de rammebetingelsene som er trukket opp ovenfor, viser vi her hvilke
eksisterende konsepter som kan tenkes benyttet i Norge.
Kombinasjonen av man i Norge har





valgt å benytte den europeiske standarden for plattformhøyde på 760 mm
at man på Østlandet har en infrastruktur som gjør at tog som skal benyttes på alle baner
må prestere 200 km/t og dermed begrensninger i hvor høy aksellast som kan tillates –
altså hvor mange boggier/hjulganger man må ha å fordele vekten på
et profil som er noe bredere enn det europeiske fra 1200 mm over skinnetopp

legger utgangspunktet for hvilke tog som best kan innpasses på Østlandet og hvilken
kapasitetsgevinst man kan oppnå i forhold til konvensjonelle tog.
På- og avstigning uten trinn mellom tog og plattform er forutsetning for korte stasjonsopphold
og er normalt den beste løsningen for universell utforming av jernbanesystemet. Etter at
plattformhøyden på 760 mm har blitt standard ved fornyelse og nybygging av infrastruktur,
bør tog i Norge ha gulvhøyde på 760 mm.
På grunn av lasteprofilgrensen, både i Norge og i resten av Europa, er imidlertid en gulvhøyde
på 760 mm i den nedre etasjen uforenlig med to etasjer. Togene vil bli for høye innenfor
profilet som er satt av kontaktledning, tunneler, broer og lignende. Kravet til trinnfri av- og
Dører over boggier. Mange dørspor, men ujevn utnyttelse av dem og ujevn fordeling på plattform
påstigning tvinger således frem at det blir mindre tilgjengelig areal for to etasjer. For tiden
finnes to varianter av 760 mm-konseptet som beskrives nedenfor.
Tog med dører med gulvhøyde på 760 mm mellom boggiene
Konseptet har dører mellom boggiene. Imidlertid kan hverken området over boggiene eller
Dører
mellom boggier
over
dørene
utnyttes til en øvre etasje. Siden det bare er mulig å utnytte forholdsvis små
områder for to etasjer, er kapasitetsgevinsten tilsvarende liten, sammenliknet med andre
toetasjerstog.

Dører for høy plattform mellom boggier

Egne2 dørvogner:
Ujevn
på plattform,
men for
store
dørsoner
(mangler
praksiserfaring)
Figur
Prinsippskisse
avfordeling
toetasjerstog
med dører
høy
plattform
mellom
boggier. Røde og
grønne piler er passasjerstrømmer

Tog med dører med gulvhøyde på 760 mm i separat dørvogn
JBV/knch
Vognmateriell
for toetasjerstog er normalt satt sammen av lokomotiv, separate vogner og
styrevogner, eller av motoriserte og ikke-motoriserte vogner i et motorvognsett.
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Dører over boggier. Mange dørspor, men ujevn utnyttelse av dem og ujevn fordeling på plattform

Ideen med konseptet med separate dørvogner er å sette sammen
mellom
boggier
 Dører
korte
vogner
med én etasje og gulvhøyde på 760 mm tilpasset standardplattformhøyde

 lange vogner med to etasjer og ordinære passasjerseter
 universelt tilgjengelig vogn inklusive HC-toalett vil likevel fortsatt måtte være én-etasjes
ForDører
å fordele
lasten jevnt over toget, støtter mellomvognene seg på en felles boggi mellom
for høy plattform mellom boggier
hver vogn, såkalte Jakobsboggier.
Det er foreløpig kun Bombardier Transportation som tilbyr toetasjerstog i et slikt konsept, og
togmateriell av denne kategorien finnes ennå ikke i kundedrift.
Toetajes tog med egne dørvogner

JBV/knch

Figur 3 Prinsippskisse av toetasjerstog med separate dørvogner. Grønne piler er
passasjerstrømmer

Toetasjerstog med toetasjers passasjervogner og énetasjes dørvogner. Foto: Bombardier
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Andre typer toetasjerstog som er uaktuelle

Type med dører i vogn-ende over boggiene
Toetasjers-vogner med dører over boggiene har en gulvhøyde i dørområdet på ca 120 cm. Fra
dørområdet blir det trapp både opp til den øvre og ned til den nedre etasjen.
Denne kategorien gir den største passasjerkapasiteten pr. løpemeter toglengde, men høydeforskjellen
mellom plattform og gulv i inngangspartiet og mellom inngangspartiet og passasjersetene kan ikke
utformes trinnløst. Dette vanskeliggjør/umuliggjør en tilstrekkelig tilrettelegging for passasjerer med
nedsatt bevegelighet (TSI PRM).

Type med dører i nedre etasje mellom boggiene
Alternativet til dørplasseringen over boggiene som er omtalt som aktuell ovenfor er å posisjonere
dørene samt inngangsparti i nedre etasje. Dørene må plasseres nærmest boggiene for minst mulig
spalte mellom tog og plattform i ytterkurve.
Gulvhøyden i nedre etasje er 40–45 cm over skinnetopp med en liten rampe mot dørene. En slik
utforming muliggjør trinnløs inngang ved plattformhøyde på 55 cm. Fri høyde i dørområde blir da ca.
1,95 m. Denne løsningen muliggjør to etasjer også over inngangspartiet ved plattformhøyde 55 cm.
Dette er imidlertid ikke praktisk realiserbart for en plattformhøyde på 760 mm som er besluttet som
standard i Norge.

Spesialtilpassede togtyper
Det finnes løsninger som ikke faller under standardkategoriene. Disse løsningene er tilpasset spesielle
forhold i det aktuelle bruksområdet og er derfor ofte ikke overførbare uten omfattende utredning av
de enkelte stedsspesifikke forholdene.
Et eksempel på en slik løsning er toetasjerstog fra leverandøren Bombardier med seriebetegnelsen
MI09. Togene brukes i storbyregionen Paris på regionaltoglinjen RER A. Togene har dører over
boggiene, men i tillegg dører mellom boggiene på samme høyde. En slik utforming vil blant annet
medføre stor avstand mellom dør og plattform der plattformer ligger i kurve.
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Hvor og i hvilken grad kan toetasjerstog møte
de ulike kapasitetsutfordringene?

Antall personer pr avgang - transportkapasitet.
Som vi har sett ovenfor er det et begrenset utvalg av togkonsepter som vil kunne benyttes som
generelt toetasjerstog i Norge. Vi har gjort en beregning for å anslå potensialet i
transportkapasitet.
Hvilken togtype er det naturlig å sammenligne med?
NSBs nyeste tog er Stadler Flirt: type 74 innredet for korte regiontogstrekninger og type 75
innredet for lange lokaltogstrekninger. Regiontogsløsningen vil ha 234 seter mens
lokaltogsvarianten har 295 seter. Det er henholdsvis 9 og 10 dørpar på togene. Det gir stor
ståplasskapasitet og legger til rette for rask passasjerutveksling.
Dominerende plattformlengde på Østlandet er 220 meter. Dette passer bra med de fleste av
togene anskaffet etter årtusenskiftet som er i underkant av 110 meter og dermed kan kjøres
som doble togsett.
Moderne togsett har «fordelt traksjon» som gjør det mulig å utvide togsettene med
enkeltvogner. Likevel vil det være naturlig å ta utgangspunkt i den vanlige løsningen med 220
meter lange plattformer og tog på i underkant av 110 meter når vi sammenlikner kapasiteten
mellom én og toetasjerstog.
Beregning av transportkapasitet pr tog
Her ser vi på en del kjente og sannsynlige forutsetninger for bruk av toetasjerstog i Norge og
beregner hvilke effekter som kan forventes med hensyn til transportkapasitet under norske
forhold.
Forutsetninger:
 Jernbanemateriell for lokaltogtrafikk skal i henhold til gjeldende normer (EN 15663)
normalt dimensjoneres for å tåle en passasjerlast tilsvarende sittende i alle seter (eksklusive
såkalte klappseter som har redusert komfort, og ikke er beregnet for bruk over lengre
strekninger) pluss 500 kg pr m2 tilgjengelig ståareal. Vekten pr passasjer er satt til 70 kg for
lokaltog. En slik ekstrem last opptrer imidlertid meget sjelden (om noen gang), og i forhold
til belastningene på infrastrukturen har Jernbaneverket fastlagt at man kan benytte
aksellasten med 4 stående pr m2 (lokaltog) som grunnlag. Det tas utgangspunkt i
Jernbaneverkets definisjon ved beregning av mulig passasjerlast i de forskjellige
togvariantene.
 Jernbanemateriell for regiontrafikk skal i henhold til gjeldende normer dimensjoneres for å
tåle en passasjerlast tilsvarende sittende i alle seter (eksklusive klappseter) pluss 160 – 320
kg (2 til 4 passasjerer á 80 kg)/m2 tilgjengelig ståareal. Jernbaneverket har fastlagt at man
kan benytte aksellasten for 2 stående/m2 for regiontog ved sammenligning med deres
tillatte maksimale aksellast. Dersom togene også benyttes på lokaltogstrekninger, med
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omtrent samme stoppmønster som lokaltog, vil kravene for dimensjonering av lokaltog
gjelde.
• Det forutsettes i utgangspunktet at fremtidige tog i Norge blir bygd for en
maksimalhastighet på minimum 200 km/t, dog med unntak av tog for korte
lokaltogstrekninger med svært hyppige stopp. Maksimal aksellast for tog med 200 km/t er i
henhold til kravene fra Jernbaneverket 20,0 tonn. For tog med maksimal hastighet 160 km/t
er tilsvarende maksimal aksellast i henhold til Jernbaneverkets forutsetninger 20,5 tonn.
Det vil aldri være realistisk å regne med at vi oppnår en «perfekt» vektfordeling mellom
akslene. Det er derfor rimelig å forvente at gjennomsnittlig aksellast for et tog med
maksimal hastighet 200 km/t ikke er høyere enn 19,0 tonn. Dette tallet er også relativt
optimistisk - type 75 har en gjennomsnittlig aksellast på ca. 18,5 tonn med 4 stående/m2,
selv om maksimal aksellast med 4 stående/m2 er ca 20,0 tonn. For et tog med maksimal
hastighet 160 km/h kan det tilsvarende forventes at gjennomsnittlig aksellast ikke blir
høyere enn 19,5 tonn.
• Type 75 er 105,5 meter langt, men i denne vurderingen legges en toglengde på 110 meter
til grunn.
• Handicap-vognen antas å måtte realiseres som enetasjes vogn for norsk standard
plattformhøyde. En rampe fra 760 mm til lavgulv på 440/450 mm vil kreve en rampelengde
på nærmere 4 meter, og dette spiser så mye plass at to etasjer ikke kan utnyttes effektivt.
 TSI PRM angir at minste bredde i midtgang er 450 mm (fra gulvnivå opp til en høyde på
1000 mm). Type 75 er realisert med en minste bredde på 520 mm, og det anses lite
realistisk i Norge å anskaffe nytt materiell hvor midtgangsbredden er mindre enn 500 mm,
selv for lokaltog.
Maksimal passasjerlast i forhold til togdesign (tilgjengelig nyttelast relatert til antall
aksler)
 Type 75 veier 218 tonn, men dette vurderes å være et relativt tungt tog. Et énetasjestog av
samme lengde antas å kunne realiseres med en vekt på 210 tonn. Oppjustert til 110 meter
lengde vil dette gi minimum 215 tonn. Type 70 (104,5 meter langt) er 206 tonn, dvs. ca. 216
tonn justert opp til 110 m. Type 72 har tilsvarende en metervekt som svarer til en vekt på
212 tonn for 110 m. Ekstra gulv på 35 - 40 % av lengden, ekstra trapper, høyere vegger
pluss ekstra seter antas å veie minimum 20 tonn. Et toetasjerstog på 110 meter, med 14
aksler som type 75, antas dermed å veie minimum 235 tonn tomt.
 4 vogners toetasjerstog med «normale boggier (16 aksler) antas å kunne realiseres med en
tomvekt på minimum 240 tonn.
 8 kortere vogner med Jacobs-boggier (fordeler vekten av to vogner på én boggi) som for
eksempel Regio 2N fra Bombardier, gir 18 aksler og antatt tomvekt er minimum 245 tonn.
Tabell 1 viser konsekvensen for hvilket antall passasjerer á 70 kg det av rene vekthensyn er
mulig å ha på toetasjerstog med forskjellig antall aksler. For regiontog skal vekten pr passasjer
(inklusive bagasje) beregnes noe høyere (80 kg), men antall stående/m2 er lavere. Det vil
derfor være lokaltogvarianten som er begrensende i forhold til aksellasten.
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Maksimal tillatt
aksellast (beregnet
2
etter 4 stående/m á 70
kg)

Antatt
gjennomsnittlig
aksellast

20 tonn
(200 km/t)

19,0 tonn

20,5 tonn (160 km/t)

19,5 tonn

Antall
aksler

Maksimal
totalvekt

Tomvekt

Maksimal
nyttelast

Antall mulige
passasjerer (á hhv
70 kg/80 kg)

14
16
18
14
16
18

266 tonn
304 tonn
342 tonn
273 tonn
312 tonn
351 tonn

235 tonn
240 tonn
245 tonn
235 tonn
240 tonn
245 tonn

31 tonn
64 tonn
97 tonn
38 tonn
72 tonn
106 tonn

443/388
914/800
1386/1213
543/475
1029/900
1514/1325

Tabell 1: Teoretisk antall passasjerer for en lokaltogvariant med en lengde på 110 m, beregnet kun med
tilgjengelig nyttelast som begrensning

Til sammenligning har Type 75 (105,5 meter langt) en totalkapasitet på 593 passasjerer
(beregnet for 4 stående/m2 tilgjengelig ståareal), hvorav 259 sitteplasser med normal komfort.
Et toetasjerstog med kun 14 aksler vil derfor ikke gi mulighet for økt antall passasjerer i forhold
til dagens enetasjes lokaltogvarianter med 3+2 seter i bredden. Med 16 aksler vil teoretisk
lastekapasitet medføre at det kanskje er mulig å laste rundt 900 passasjerer i et lokaltog uten
at total vekt på toget blir for stor (for tog med maksimal hastighet 200 km/t). Tilsvarende vil
det kunne lastes ca. 1000 passasjerer for et lokaltog med maksimal hastighet 160 km/h. Begge
anslagene er basert på 4 stående/m2 tilgjengelig ståareal.
Setekapasitet
Standard plattformhøyde i Norge er 760 mm. Togmateriell med dører mellom boggiene eller i
separate vogner er den eneste løsningen som sikrer trinnfri innstigning, og vurderes derfor
som best egnet til norske forhold. For denne typen tog anslås maksimalt ca. 30 % av total
toglengde å kunne utnyttes til to etasjer. Resten går vekk til HC-arealer, inngangspartier,
trapper og partier med gulvhøyde ca. 1200 mm over boggiene (benyttet til sitteplasser i en
etasje). Tabell 3 viser mulig økning av setekapasitet ved overgang fra enetasjes- til
toetasjerstog. Det forutsettes da at alle tilgjengelige seterader kan konfigureres som 2+2 hhv
3+2.
Toetasjerstog

Énetasjestog
(tilsvarende
design)

Prosentvis økning av
setekapasitet

Løpemeter
seter i 1. etg.

Løpemeter
seter i 2. etg

Totalt
løpemeter
seter

Løpemeter
seter

2+2 i både enetg. og 2-etg.
varianten

3+2 i en-etg.
varianten og 2+2 i
2-etg. varianten

54 m

31,5 m

85,5 m

62 m

38 %

10 %

Tabell 2 Antall løpemeter med normale seter/prosentvis økning i setekapasitet for et toetasjerstog.
(Regneeksempelet er basert på Bombardier Regio 2N.)

Økningen i antall seter vil være avhengig av hvor tett setene står. Den prosentvise økningen i
antall seter er også avhengig av hvor store arealer som settes av til servicefunksjoner i toget.
Det finnes toetasjers konsepter med setekonfigurasjon 3+2 både i lavgulvseksjon og
høygulvseksjon. Dette forutsetter imidlertid smale midtganger som ikke er i henhold til krav i
gjeldende TSI’er (TSI PRM), og heller ikke forenlig de midtgangsbredder som er benyttet og
generelt akseptert med hensyn til arbeidsmiljø og evakueringsmuligheter i Norge. Det foretas
derfor ingen videre vurderinger for et slikt konsept.
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Ståareal
På toetasjerstog vil det være en del arealer som benyttes til trapper. Trappearealene inngår i
tilgjengelig ståareal, men under trappene vil det forsvinne arealer som ikke kan benyttes til
seter eller ståarealer. Det er også tvilsomt om det er realistisk å anta at passasjerene vil stå
like tett i en trapp som i et inngangsparti, men i normene skilles det ikke på dette. Under
forutsetningen om 31,5 løpemeter med to etasjer, vil det tilkomme nesten 16 m2 «ekstra»
ståareal i 2. etasje, men dette arealet vil normalt ikke benyttes mye til stående passasjerer,
selv om det teoretisk er mulig å stå i midtgangen. Forutsetter vi at trappearealene
kompenserer for «tapt» areal i lavgulvdelen, vil uansett teoretisk ståareal øke med ca. 16 m2 pr
110 meter med toetasjerstog. Dette innebærer at for lokaltogvarianten vil det teoretisk kunne
være 64 flere ståplasser i et toetasjerstog enn i en enetasjesvariant. For et regiontog vil det
tilsvarende være 32 flere ståplasser.
Oppsummering transportkapasitet
Transportkapasitet er i denne sammenheng definert som det totale antall passasjerer med alle
fullverdige seter opptatt pluss 4 stående pr m2 tilgjengelig ståareal for lokaltog og 2 stående pr
m2 tilgjengelig ståareal for regiontog.
Basert på anslagene/vurderingene ovenfor kan effekten på transportkapasiteten ved overgang
til toetasjerstog med dører i 760 mm høyde, lengde 110 meter, og tilsvarende «layout»
(samme andel serviceområde, samme setelayout, samme avstand mellom setene osv.) som
type 75/74 anslås. Dette er vist i tabell 3, 4 og 5.
Lokaltog. Enetasjes 3+2 seter i bredden sammenlignet med toetasjers 2+2
Setekapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog

284

353

Ståplasser
Énetasjestog
Toetasjerstog

343

407

Transportkapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog
tog

627

760

Tabell 3 Økt transportkapasitet for toetasjerstog basert på layout som for type 75 (forlenget til 110 m). 4
2

stående prm tilgjengelig ståareal.

Lokaltog. Enetasjes 2+2 seter i bredden sammenlignet med toetasjers 2+2.
Setekapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog

256

353

Ståplasser
Énetasjestog
Toetasjerstog

343

407

Transportkapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog

599

760

Tabell 4Økt transportkapasitet for toetasjerstog basert på layout som for type 75 (forlenget til 110 m). 4
2
stående pr m tilgjengelig ståareal.

Regiontog. Enetasjes 2+2 sammenlignet med toetasjers 2+2
Setekapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog

253

349

Ståplasser
Énetasjestog
Toetasjerstog

164

196

Transportkapasitet
Énetasjestog
Toetasjerstog
tog

417

545

Tabell 5 Økt transportkapasitet for toetasjerstog basert på layout som for type 74 (forlenget til 110 m). 2
2
stående pr m tilgjengelig ståareal.
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For toetasjerstogmateriell med samme «layout» som type 75 vil transportkapasiteten teoretisk
kunne økes fra 627 til 760, dvs. med ca. 21 %. For type 75 med 2+2 setekonfigurasjon også i
enetasjes varianten vil transportkapasiteten øke fra 599 til 760, dvs. en økning på ca. 27 %.
Dette innebærer imidlertid at både trapper og midtgang i 2. etasje har 4 stående/m2.
For et regiontog (2 stående/m2) vil transportkapasiteten øke fra 417 (253 sittende pluss 164
stående) til 545 (349 sittende pluss 196 stående), dvs. en økning på ca. 31 %.
Dersom det forutsettes at midtgangen i 2. etasje ikke benyttes til stående passasjerer, vil
økningen i transportkapasiteten være betydelig mindre. Erfaringer fra eksisterende
toetasjerstog i trafikk tilsier at selv ved svært fulle tog vil det kun være stående passasjerer av
noe antall i flerbruksområdene og i trappen, men ikke oppe. Dette kan både skyldes lav
takhøyde, smal gang og store utslag ved kjøring over sporveksler, samt at de stående ofte skal
av først og ikke ønsker å oppholde seg langt borte fra dørene. For lokaltogvarianten (med 2+2
også i enetasjes varianten) vil da transportkapasiteten øke fra 599 til 696, dvs. 16 %. I forhold
til en setekonfigurasjon på 2+3 i enetasjes varianten vil transportkapasiteten øke fra 627 til
696, dvs. en økning på bare 11 %.
Vi ser også at den teoretiske transportkapasiteten for et toetasjerstog med lengde 110 meter
vil overstige det som er mulig i forhold til maksimale aksellaster med et tog som bare har 14
aksler. Et tog med 16 aksler og god vektfordeling mellom akslene har imidlertid sannsynligvis
tilstrekkelig nyttelastkapasitet til å ta den økte passasjerlasten. 760 passasjerer gir en midlere
aksellast på ca. 18,3 tonn med tomvekt 240 tonn.
Ovenstående vurderinger er hovedsakelig knyttet til de dimensjonerende begrensninger som
bestemmer mulig transportkapasitet (maksimal aksellast og tilgjengelige arealer). Eventuelle
begrensninger styrt av hensynet til passasjerkomfort kommer i tillegg. Operatørene må ta
stilling til hva som vurderes som akseptabel komfort som kan tilbys passasjerene.

Antall tog på sporet - av- og påstigning
Som vi har beskrevet er antall tog på sporet - særlig i Oslotunnelen, bestemt av hvor lange
stasjonsopphold togene har. Her ser vi på effekten på stasjonsopphold når antall passasjerer
øker uten at toglengden øker.
På stasjoner med høy andel passasjerutveksling kan av- og påstigningstidene bli
dimensjonerende for hvor mange tog som kan kjøres gjennom stasjonen. På det norske nettet
er den største utfordringen med hensyn til oppholdstiden ved stasjoner på strekningen Oslo S Lysaker. For å kunne utnytte strekningskapasiteten på den strekningen best mulig, må
oppholdstidene på Nationaltheatret stasjon i rushtidene ikke bli større enn 60 sekunder.
Hovedkomponentene på oppholdstider er vist i figuren nedenfor.

Toetasjerstog i Norge?

side 19

Hvordan passasjerutvekslingstiden på Nationaltheatret kan påvirke strekningskapasiteten
mellom Oslo S og Lysaker, søkes illustrert med følgende regneeksempel. Eksempelet er basert
på observerte tider for av- og påstigning for NSB Flirt type 75 og Sveitsiske RABe514.

Nr.

Operasjon

Enhet

1

Toppfart

2

Antall dører

3

Dørtype

4

SBB type
RABe 514

200

140

10

8

To-blad

To-blad

Antall dørspor pr. dør

2

2

5 =2x4

Antall dørspor pr. tog

20

16

6

Fast tidsbruk for avvikling av stopp
(avgangsprosedyre, mm.)

s

28

28

Avstigende passasjer pr sekund pr. dør
gulvhøyde=plattformhøyde

Pass/(dør*s)

Avstigende passasjer pr sekund pr. dør
høydeforskjell gulvhøyde-plattform

Pass/(dør*s)

Påstigende passasjer pr sekund pr. dør
gulvhøyde=plattformhøyde

Pass/(dør*s)

Påstigende passasjer pr sekund pr. dør
høydeforskjell gulvhøyde-plattform

Pass/(dør*s)

10

Transportkapasitetsutnyttelse

%

100

100

11

Transportkapasitet
(sum sitte- og ståplasser)

Pass.

593

803

12

Andel avstigende

%

25

25

13
14
15
16
17
18
19
20

Andel påstigende
Sum antall avstigende
Sum antall påstigende
Antall avstigende pr. dør
Antall påstigende pr. dør
Tidsbehov avstigning
Tidsbehov påstigning
Tidsbehov passasjerutveksling

%
Pass.
Pass.
Pass.
Pass.
s
s
s

25
148
148
14,8
14,8
13
15
28

25
219
219
21,9
21,9
29
29
58

Sum oppholdstid

s

56

86

7

8

=12/10x11
=13/10x11
=14/5
=15/5
=16/7
=17/7
=18+19

21 =20+6

Km/t

NSB Flirt
Type 75

1,15
0,87
0,986
0,87

Beregningen viser altså at stasjonsoppholdet tar ca. 60 sekunder for type 75 når 25 % av
kundene går av og på dette énetasjestogsettet, mens oppholdet tar ca. 90 sekunder når den
samme andelen kunder går av og på et toetasjerstogsett av typen RABe 514. Samtidig er det
totalet antallet kunder som går av og på større for toetasjerstoget enn for énetasjestoget i
denne betraktningen.
Litt forenklet kan man si at vi i dag planlegger å kjøre tog på strekningen Oslo S – Lysaker med
120 sekunders (2 min) mellomrom. Rent teknisk er det mulig å kjøre et tog hvert 90. sekund,
men vi trenger 30 sekunder eller 25 % buffer for å ha en robust ruteplan.
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På Nationaltheatret og de andre mellomstasjonene mellom Oslo S og Lysaker finnes det to
plattformspor i hver retning som togene bruker om hverandre. Når vi kjører tog med 120
sekunders mellomrom på strekningen mellom stasjonene, kjører vi altså et tog i hvert av de to
plattformsporene med 240 sekunders (4 min) mellomrom. Av disse 240 sekundene er 60
sekunder satt av til innkjøring, 60 sekunder til utkjøring og 60 sekunder eller 25% til buffer. 60
sekunder er satt av til stasjonsopphold.
Oppholdstiden på 60 sekunder er basert på dagens énetasjes materiell. Når man setter inn
toetasjers materiell som i eksemplet over, vil stasjonsoppholdet øke med 30 sekunder fra 60 til
90 sekunder. For å opprettholde 25 % buffer, må denne nå økes fra 60 sekunder til 70
sekunder. Dermed øker også den totale togfølgetiden for hvert av sporene på Nationaltheatret
fra 240 sekunder til 280 sekunder. På strekningen før og etter stasjonen er togfølgetiden
halvparten av tidene over: Ved bruk av toetasjerstog øker altså togfølgetiden fra 120 sekunder
til 140 sekunder.
Når togfølgetiden – altså tidsavstanden mellom to etterfølgende tog – øker, blir det totalt sett
plass til færre tog på strekningen pr time. Økningen i togfølgetid fra 120 til 140 sekunder
tilsvarer et tap i strekningskapasitet på ca. 15 % eller 3-4 tog pr time.
Resultat
Som vist i eksempelet for strekningen Oslo S – Lysaker over, må toetasjerstog ha minst 15-25 %
mer transportkapasitet pr. avgang enn dagens énetasjes tog for at tapet på trafikkapasitet som
følge av forlenget stasjonsopphold for toetasjerstog skal kompenseres.
For å oppnå en positiv effekt for den totale transportkapasiteten i korridoren Oslo S – Lysaker
som følge av innføringen av toetasjerstog, vil det være nødvendig at:
 Toetasjerstog har plass til minst 15-25 % flere reisende enn énetasjes tog.
 Avgangsfrekvensen på den aktuelle eller andre linjer reduseres i og med at det har blitt
plass til færre tog i navet av jernbanenettet.
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9

Hvordan er kostnadsbildet?

Kostnader - alternative løsninger (lengre tog og plattformer)
Erfaringer fra Europa viser liten forskjell i investeringskostnader pr sete mellom en- og
toetasjerstog. Som vi har sett, blir vanligvis andelen ståplasser i forhold til antall seter redusert
når toget har to etasjer, slik at investeringskostnaden for transportkapasitet målt i totalt antall
personer antakelig vil øke noe ved to etasjer. En beslutning om to kontra en etasje er altså et
valg av komfortnivå sett opp mot transportkapasitet og må defineres for den funksjon det
aktuelle toget skal ha, mer enn et kostnadsspørsmål.
Økte driftskostnader som følge av flere togtyper?
NSB har en strategi som tilsier at det skal tilstrebes størst mulig grad av standardiseringer av
tog for å minimalisere:
 vedlikeholdskostnader i form av kompetanse, teknisk utrustning, reservedelslagre
 opplæring og forskriftsmessig opprettholdelse av kompetanse hos togpersonalet som blir
kostbart ved mange togtyper
 logistikkostnader ved at tog og personale kan benyttes om hverandre i større deler av
nettet
 reserveandel - antall tog for å kunne drive store vedlikeholdsoppgaver, for å håndtere utfall
ved eventuelle uhell og til å stå i bakhånd i normal drift for å håndtere forsinkelser eller
utfall i daglig drift
Alle disse kostnadselementene må uansett vurderes når det skal anskaffes nye tog, og det er
lite som tilsier at en eller to etasjer vil være avgjørende hvis man uansett finner det fornuftig å
avvike strategien om standardisering. Andre togoperatører kan også ha en annen innfallsvinkel
til problemstillingen.
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10

Oppsummering

Her oppsummeres resonnementer og hensyntas beregningsresultatene i de foregående
kapitlene.
Avklarte forhold
 Toetasjerstog kan bidra til økt komfortnivå ved at det kan tilbys sitteplass til en høyere
andel av passasjerene innenfor samme toglengde. Et optimistisk anslag er en økning i antall
seter på om lag 40%.
 Toetasjerstog kan bidra til økt transportkapasitet ved at det blir plass til flere passasjerer pr
togmeter. Anslagene viser fra 11 til 31% økning ved å gå fra en til to etasjer. Realismen
antas å ligge omtrent midt mellom disse ytterpunktene.
 Flere sitteplasser og trapper/dødarealer gir færre ståplasser og dermed kan gevinsten i
total transportkapasiteten bli mindre enn de optimistiske anslagene.
 Norsk profil på jernbanen tillater litt bredere tog en standard Europeiske. Det gir mulighet
for å plassere fem seter i bredden og likevel tilby en akseptabel komfort i lokaltog med en
etasje. Toetasjerstog må ha setene lavt nede ved platformkanten og høyt oppe i toget hvor
norske tog ikke er bredere enn europeiske. Den relative gevinsten ved å gå fra en til to
etasjer blir dermed noe mindre i Norge.
 Kombinasjonen av standard 760 mm plattformhøyde og kravene til universell utforming gir
noe reduksjon av effekten av to etasjer sammenlignet med utenlandske løsninger som ikke
tilfredsstiller disse kravene
 Toetasjerstog vil gi økte stasjonsopphold ved store stasjoner fordi av- og påstigning tar
lengre tid når flere passasjerer skal fordeles på de samme dørene
 På tett trafikkerte dobbeltsporstrekninger (typisk Oslotunnelen) hvor stasjonsopphold er
dimensjonerende for antall tog som kan kjøres, vil effekten av to etasjer raskt kunne spises
opp av at det blir plass til færre avganger Økt stasjonsopphold gir kapasitet til færre tog og
dermed i verste fall redusert totalkapasitet i korridoren.
 Toetasjerstog som skal kunne kjøre i 200 km/t vil ha begrensninger med hensyn til
dørbredde og dermed større utfordringer med hensyn til av- og påstigningstid
Generelt vil toetasjerstog i Norge kunne bidra til høyere komfortnivå på strekninger der
plattformlengden er begrensende for hvor lange tog som kan tilbys. I noen grad vil også den
totale transportkapasiteten kunne økes.
På strekninger med lav framføringskapasitet – typisk en strekning hvor det kun er plass til
halvtimesruter i rushtidene, vil toetasjerstog kunne bidra til at flere passasjerer kan
transporteres i rushtidene.
I Norge i skrivende øyeblikk, er de største kapasitetsutfordringene på Østlandet. Toetasjerstog
synes å kunne bidra til økt sitteplasskapasitet på enkelte strekninger hvor det ikke kan kjøres
lengre eller hyppigere tog. Toetasjerstog bør begrenses til avganger med relativt få stopp.
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Toetasjerstog bør ikke stoppe på Nationaltheatret, neppe heller på Skøyen og Lysaker, da det
vil redusere kapasiteten gjennom Oslo. I realiteten begrenser det toetasjerstog inntil videre, til
trafikk øst for Oslo S idet det er markedsmessig uinteressant å sette opp rushtidsavganger vest
for Oslo som ikke skal kjøre gjennom Oslotunnelen.
Muligheter
På strekninger med begrenset plattformlengde og begrenset mulighet for å kjøre flere
avganger og hvor det ikke er lagt opp til svært tett toggang, vil toetasjerstog kunne være
aktuelt for å øke kapasiteten.
Når dimensjonerende etterspørsel består av litt lengre reiser, slik at ståplasser er uaktuelt, og
det dermed er sitteplasskapasiteten heller enn den totale transportkapasiteten som er viktig,
vil toetasjers-tog være en god løsning.
Dersom det er aktuelt med skreddersøm av tog for enkeltbaner, vil toetasjerstog gi best
uttelling der standarden på 760 mm plattformer ikke er etablert, eller hvor det med enkle
midler kan tilpasses en annen standard – for eksempel 550 mm.
Uavklarte forhold
 Ujevn fordeling av dørene langs plattformen, hva det betyr for stasjonsopphold og dermed
kapasiteten? Erfaring mangler.
 Den aktuelle togtypen tilbys foreløpig bare av én leverandør og finnes ennå ikke i
kundedrift. Erfaring mangler.
 Ombordpersonalets arbeidsmiljø er ikke klarlagt i forhold til norsk regelverk.
 Krav til minste antall ombordpersonale vil måtte analyseres.

 Hvor skal "reserven" i jernbanesystemet ligge? Hva er kort og hva er lang sikt i den
sammenheng?
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