
Hele bilaget er en annonse utgitt av Jernbanedirektoratet

Jernbanen
– ryggraden i fremtidens  

transportløsning

Nye tog- 
anskaffelser

Dette gjør  
togselskapene

Toget er  
klimavennlig

Side 19Side 6Side 5



2

Hele bilaget er en annonse utgitt av Jernbanedirektoratet 

Hver dag gleder konduktør Sveinung Groven (45) seg til å skape god 
stemning på toget. Han mener nemlig det er lite som skal til for å gjøre 
passasjerenes dag litt bedre.

Gledessprederen 

– Hei, hei! Skal dere på ferie? Vært en tur 
på byen, ja? Det er jo ikke å forakte! God tur 
videre! 
 
Smilene og småpraten sitter løst når Sveinung 
går mellom togsetene. Han nikker og smiler til 
passasjerene. Innimellom setter han seg ned i 
øyehøyde for å svare på spørsmål eller gi gode 
tips om Vy-appen.
 
– Vi er vertskapet for reisen og togets ansikt 
utad. Det er en meningsfylt oppgave å skape 
god stemning og gjøre togturen til en hyggelig 
opplevelse.  
 
Mens toget ruller gjennom landskapet, forteller 
han om erfaringene han har gjort seg. Ofte er det 
ikke så mye som skal til. 
 
– På lokaltog har folk lave forventninger til 
reisen, bortsett fra å komme fram tidsnok. 
Bare at du sier hei, smiler og ser folk, gjør 
at kundene får en liten plussopplevelse. Det 
føles givende å finne de små inngangene til de 
ulike passasjerene. Det løfter dagen!  

Togturens vokter

Et årvåkent konduktørblikk speider gjennom 
vognene. Toalettet sjekkes, en brusboks kastes. 
Selv om kundeservice er en sentral del av jobben, 
er det en annen oppgave som er enda mer 
betydningsfull.  
 
– Den viktigste arbeidsoppgaven vår er å 
være ansvarlig for sikkerheten og ta vare på 
passasjerene. Det skal oppleves trygt å ta 
tog, både for barn, voksne og ungdommer. Da 
må vi være tilgjengelige, sjekke alle vogner og 
følge med på hva som skjer.  
 
De hyggelige, minnerike hendelsene er det 
absolutt flest av. Som store bursdagsgrupper 
som underholder hele vogna, eller 
barnehagegrupper på tur, som vil prøve lua eller 
holde flagget. 
 
Heldigvis går det lang tid mellom de dramatiske 
episodene.  
 
– Du kan selvsagt ha uflaks, men du får ofte 
den hverdagen du skaper selv. Håndterer du 
situasjoner med en positiv grunntone, løser 
det meste seg på en smidig måte. Og de aller 
fleste kundene er utrolig positive.  

Hver tur teller for Sveinung
ernbanen spiller en viktig rolle i det grønne 
skiftet. Toget har et stort fortrinn som en til-
nærmet utslippsfri transportform. Toget kan 
frakte store volum med gods og mange men-
nesker over lange avstander på en sikker og 

arealeffektiv måte. 
Jeg er glad for at det er mye positivt som skjer i 

jernbanesektoren, som vil bidra til å gjøre reisehver-
dagen så enkel at folk velger å reise kollektivt fremfor 
å kjøre bil.

Det aller viktigste for de som reiser, er at toget er i 
rute. Noen skal rekke skole eller jobb, andre skal kan-
skje på ferie, rekke en avtale eller besøke familie. Da 
må man kunne stole på toget. Hele jernbanesektoren 
jobber hardt for å redusere forsinkelser og innstillin-
ger, dette er et område med høyeste prioritet. Blant 
annet er Bane NOR i gang med å bygge ut et digitalt 
signalsystem i hele Norge, såkalt ERTMS. Det vil gi 
et stort løft for hele jernbanen, både når det gjelder 
sikkerhet og når det gjelder driftsstabilitet. I tillegg 
er vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen et sat-
singsområde i Nasjonal transportplan, og vil bidra til 
å øke punktligheten over tid. 

En annen faktor som er viktig for at folk skal velge 
tog fremfor bil, er et godt rutetilbud med tilstrekkelig 
mange avganger. Vi bygger mer jernbane enn noen 
gang i Norge, og i år er åpningen av Follobanen en 
stor milepæl. Da får innbyggerne som reiser på strek-
ningen mellom Ski, Moss og Oslo enda flere togav-
ganger i tillegg til kortere reisetid. I løpet av 2022 blir 
togtilbudet bedre på flere strekninger. Tilbudsforbe-
dringene gjelder blant annet flere avganger på Dov-
rebanen, flere avganger mellom Bergen og Arna, nye 
kveldsavganger på Trønderbanen, bedre helgetilbud 

på Jærbanen og flere daglige avganger mellom Oslo 
og Stockholm. 

De fleste av oss reiser ikke fra en jernbanestasjon 
til en annen. For å komme oss fra A til B, må vi ofte 
kombinere tog med andre transportmidler. Jernba-
nedirektoratet skal sørge for at toget og den øvrige 
kollektivtrafikken er godt koordinert, slik at det er 
enkelt å reise sømløst med flere transportmidler. I de 
fleste fylker hvor det går tog har vi inngått avtaler om 
felles billettløsninger og korresponderende rutetabel-
ler, slik at de reisende opplever at buss, trikk, t-bane 
og tog er godt koordinert. 

Jernbanen er ganske unik når det gjelder frakt 
av gods over lange avstander på en energieffektiv 
måte. For de som bor langs norske hovedveier vil et 
daglig godstog erstatte rundt 11  000 vogntog på et 
år, som ellers ville passert langs veien. Godstogene 
bidrar dermed også til bedre trafikksikkerhet på vei-
en, i tillegg til mindre støv, mindre støy og mindre 
mikroplast langs veien. Derfor er det veldig gledelig 
at andelen gods som fraktes på bane har økt de siste 
årene. Veksten har fortsatt i 2022 og godsselskapene 
har varslet at de ønsker å kjøre enda flere godstog 
neste år. Det er gode nyheter for både næringslivet og 
for samfunnet.

Jeg har stor tro på at vi skal klare å utvikle jern-
banen ytterligere i årene som kommer, slik at flere 
reisende velger tog fremfor bil og mer gods fraktes på 
bane fremfor vei.

God lesning!

Knut Sletta, 
Jernbanedirektør
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som underholder hele vogna, eller 
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Heldigvis går det lang tid mellom de dramatiske 
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– Du kan selvsagt ha uflaks, men du får ofte 
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Hver tur teller for Sveinung



Man må tåle litt kjeft

Selv om de fleste avgangene går som planlagt, er 
det dager hvor turen ikke går helt på skinner.   
 
– Det mest utfordrende er når det er signalfeil 
og infrastruktur som ikke fungerer, og vi ikke 
vet hva som skjer videre. Med 300 mennesker 
på toget, er det ikke gjort i en håndvending å 
få dem over på busser som tar 50 personer.  
 
Da er det avgjørende å gi god informasjon – og 
sette seg inn i kundens ståsted.  
 
– Du må tåle å stå i det vanskelige sammen 
med kundene, og ha en grunnleggende 
forståelse for situasjonen deres. Alle er på 
toget av en grunn som er viktig for dem, og de 
fleste skal rekke noe.  

 Innimellom lar enkelte passasjerer frustrasjonen 
gå utover konduktøren. Også det tåler Sveinung.  
 
– Litt hardhudet må du være, og det kan også 
hjelpe kunden å få en liten utblåsning. Men 
det er heldigvis lite kjeft å få hvis vi er til stede 
og informerer godt. Og som oftest er vi jo i 
rute.

“Alle er på toget av en 
grunn som er viktig for 
dem, og de fleste skal 
rekke noe.”
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norsk sammenheng deles persontog 
ofte inn i tre kategorier – lokal-, re-
gion- og fjerntog. Fungerende avde-
lingsdirektør for avtaler og innkjøp i 
Jernbanedirektoratet, Erik Lund, kan 

fortelle at det planlegges nyanskaffelser 
innen alle tre segmenter.

– Dette er et spennende tidspunkt, og jeg 
tror ikke det har skjedd før at vi har nyan-
skaffelser på gang innenfor alle kategoriene 
samtidig, sier Lund. 

– Når det gjelder lokaltog, er det allerede 
inngått en avtale om levering av nye lokal-
tog fra den franske togprodusenten Alstom, 
sier Lund. 

– Dette er kjøretøy som skal testes i 2024, 
og fases inn i trafikk på det sentrale Øst-
landsområdet fra mai 2025, sier han.

De nye togene er preget av moderne 
komfort, store flater og større dører som vi 

lette av- og påstigning. De har like mange 
seter som dagens tog, men er en del lenger, 
så det er mye bedre plass til stående passa-
sjerer, forteller Lund.

Ønsker mer standardisering
– De nye lokaltogene skal gå på strekningen 
Stabekk – Oslo S – Ski. Det er lagt til rette 
for mer bruk av ståplasser, også fordi det gir 
større fleksibilitet og plass til barnevogner, 
rullestoler, sykler og sparkesykler, sier han

I dag er det veldig mange ulike typer  
persontogkjøretøy i drift på det norske jern-
banenettet, og strategien fremover er klar: 
standardisering må til. 

– Standardisering av kjøretøyflåten vil 
gjøre vedlikehold, kjøring og tilgang til re-
servedeler enklere. Derfor er vår strategi nå 
å inngå store og fleksible kontrakter med 
færre leverandører, sier Lund. Kontrakten 

For togentusiaster er nye tog alltid noe å se frem til. Og skal 
vi tro Erik Lund, fungerende avdelingsdirektør for avtaler og 
innkjøp i Jernbanedirektoratet, har vi mye å glede oss til.

I
Sånn kan det se ut i kafeteriavognen i fremtidens fjerntog. Ill.: Norske tog.

inngått med Alstom omfatter i utgangs-
punktet 30 tog, men inneholder opsjon på 
170 togsett. Opsjonene åpner også mulighe-
ter for kjøp av kjøretøy som har et høyere 
komfortnivå, slik at de også kan settes inn 
på noe lengre strekninger, sier han

– Det er en enorm kontrakt, når man vet 
at prisen for et lokaltog ligger på ca. 140 
millioner, påpeker Lund.

Konkurranse i gang på fjerntog
Også på fjerntog er det ting på gang. Kon-
kurransen om levering av nye kjøretøy er 
igangsatt, men foreløpig er det ikke kåret 
noen vinner. Det vil skje i 2023, og de første 
togene vil etter planen rulle på Norges leng-
ste jernbanestrekninger i 2026.

Dersom vi konkluderer med å velge 
motorvognsett i stedet for tradisjonelle 
oppsett med lokomotiv og vogner, vil det 
kunne gjøre driften enklere, samtidig som 
løsningene skal kunne tilpasses ulike ope-
ratører og kundegrupper, sier Lund. 

– Poenget er at man kan benytte det sam-
me materiellet til både natt- og dagtog, for 
eksempel ved at sovekupeer lett kan gjøres 
om til arbeidsplass om dagen. Da kan man 
dekke flere behov med samme type kjøre-
tøy, understreker han.

Til sammen skal det bestilles 17 lange 
togsett fordelt på såkalte bimodale tog, som 
kan trafikkere både elektrifiserte og uelek-
trifiserte baner, og ordinære elektriske tog.

Bærekraft og komfort
– Vi er opptatt av togets samlede miljøfot-
avtrykk gjennom hele levetiden, sier Lund, 
som også er opptatt av komfort og passa-
sjerer. 

– Togene vil inneholde mange forskjelli-
ge tilbud, både komfortvogner, bistrovogn 
og sovekupeer, og vil selvsagt være univer-
selt utformet, sier Lund. 

– Passasjeropplevelsen er svært viktig for 
at jernbanen skal fremstå som et attraktivt 
alternativ til bil, og det kommer disse toge-
ne til å innfri, sier han. 

Regiontog –  
konseptutredning pågår
Når det gjelder regiontog, er prosessen kom-
met noe kortere. De siste togene i kontrak-
ten som er inngått med sveitsiske Stadler 
blir levert i løpet av 2022, og hva skjer så?

– Her er det mer åpent, men vi er i gang 
med en konseptutredning som skal under-
søke hvordan vi kan øke passasjerkapasite-
ten i dette segmentet, sier Lund. 

– Da snakker vi kanskje om økt tog-
lengde, kanskje tog i to etasjer – vi skal 
undersøke alle muligheter. Målet er å øke 
passasjerkapasitet uten nødvendigvis å øke 
antall avganger, og det er utrolig spennen-
de, sier Lund. 

– Det vi vet, er at det på enkelte region-
strekninger ligger an til markant vekst i 
togtrafikken, og det må vi være forberedt 
på, sier han.

Sovekupeer som 
også kan benyttes 
som kontor på dag-
tid. Ill. Norske tog. 

Nye tog – hva er på vei?
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os Vy ser man at passasjertal-
lene gradvis stiger, og på en-
kelte strekninger er i ferd med 
å ta igjen det tapte. 

– Vi har nylig lansert den 
nye billettypen Smartpris 

som en direkte respons på situasjonen etter 
pandemien, med økt bruk av hjemmekon-
tor, sier Synne Homble, konserndirektør for 
kundeopplevelser og innovasjon i Vy. 

– Med mer ujevn reiseaktivitet er det 
mange som er usikre på om det fremdeles 
vil lønne seg med månedskort, og dette fan-
ger vi opp med den nye modellen, sier hun. 

– Det handler om å møte nye behov hos 
de reisende, legger hun til.

Månedsbillettprisen er taket
Smartpris, som gjelder på alle strekninger 
på Østlandet, garanterer alle reisende å 
ikke betale mer enn månedsbillettprisen 
per måned. De første fire reisene skjer til 
fullpris, mens øvrige reiser skjer med øken-
de rabatt – helt til taket – prisen for en må-
nedsbillett – er nådd.

– Vi startet med ti pilotstrekninger høsten 
2021 og har gjennomført kundeundersøkel-
ser parallelt. Resultatene er svært gode, og 
et stort flertall av de reisende svarer at de vil 
benytte Smartpris fremover, sier Homble. 

– Dessuten sa én av tre at de hadde reist 
mer med tog enn de ellers ville gjort. Det 
viser at vi har funnet en modell som kunde-
ne ser nytten i, og at vi har lykkes i å gjøre 
togreisen mer attraktiv, sier hun. 

Populært tilbud
Så langt har det blitt solgt over 800 000 rei-
ser med Smartpris, som enkelt kan aktive-
res i Vy-appen når man bestiller reiser. 

–  Rabatten gjelder bare for én bestemt 
strekning, som må strekke seg til minst én 
stasjon utenfor Ruters takstområde. Så nes-
te gang du skal ut å reise med tog, er det 
bare å aktivere Smartpris dersom dette er 
en strekning du trafikkerer ofte, sier Hom-
ble. 

Go-Ahead
I Go-Ahead, som er operatør på Sørlands-

banen og Jærbanen, er administrerende di-
rektør Cathrine Elgin enig i at det er viktig å 
få passasjerene tilbake til toget. Og selv om 
bildet er utfordrende, med belegg på 70-80 
prosent av det man hadde i 2019, øker talle-
ne uke for uke.

 – I 2019 var vi inne i en veldig god ut-
vikling, og stipulerte med en jevn og god 
økning videre. Pandemien satte en effek-
tiv stopper for det, og sammenlignet med 
hvor vi skulle ha vært, er vi nede på seksti 
prosent. Det er selvsagt alvorlig, sier Elgin. 
Hun er imidlertid klar på at en reduksjon i 
rutetilbudet er feil medisin.

 
Vil friste
– Vi må jobbe enda hardere for å friste pas-
sasjerene til å reise med toget igjen, og tilbu-
det må være godt og attraktivt, understre-
ker hun. – Det er utfordringen, tilbudet kan 
ikke reduseres, selv om passasjergrunnla-
get har blitt mindre. Kanskje må vi gjøre 
noen justeringer, sier Elgin.

 Blant de nye tilbudene Go-Ahead har 
lansert, er konseptet Hvile, der passasjere-

ne kan velge ekstra komfortable seter på 
nattavganger og enkelte dagavganger på 
Sørlandsbanen. Hvilestolen kan legges ned 
til 45 graders vinkel, og plassene er utstyrt 
med leselys og stikkontakt. I tillegg har 
de gjennomført en pendlerkampanje, hvor 
pendlerne på Sørtoget fikk 40 prosent rabatt 
på månedskortet. 

 
Interrail på norsk
– I tillegg har vi lansert Go-Ahead Sørpas-
set, en svært fleksibel og unik billett. Vi var 
først ut i Norge med å tilby en slik billett som 
var tilgjengelig i fjor sommer og i fjor høst 
under skolenes høstferie. I år har vi gjentatt 
suksessen. Enda flere valgte Sørpasset da 
de reiste i sommer, og for årets høstferie er 
det igjen mulighet til å reise med Sørpasset. 
Med Sørpasset kan man hoppe på og av to-
gene på Sørlandsbanen og Arendalsbanen i 
10 dager, og billetten er prisgunstig. Vi har 
som konstant mål å fange opp passasjere-
nes behov og utvikle tilbudet slik at det øker 
attraktiviteten til toget, sier Elgin.

Dette gjør  
togselskapene
Passasjertallet gikk ned etter pandemien, 
men er på vei opp igjen. Hva gjør tog- 
selskapene for å få de reisende tilbake på 
toget? Vi har spurt Vy, Go-Ahead og SJ.

 F.v. Synne Hombleer, konserndirektør kundeopplevelser og innovasjon i Vy Cathrine  Elgin, administrerende direktør i  Go-Ahead Norge Cathrine Elgin og administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind. 

H



7

Hele bilaget er en annonse utgitt av Jernbanedirektoratet 

SJ
Rikke Linn i SJ Norge er også togentusiast, 
og hun er like opptatt som kollegaene av å få 
passasjerene tilbake. Og hun er utålmodig.

– Nå er det viktig at vi står sammen og 
gir toget den kraften det fortjener, sier Lind, 
som tiltrådte stillingen som SJ-direktør i ja-
nuar 2022. 

– Toget er det bærekraftige alternativet 
innen samferdsel, og vi må få like gode 
rammevilkår som flytrafikken, sier hun. 
Den tidligere AP-politikeren er også kritisk 
til reverseringen av jernbanereformen. 

 
Ønsker konkurranse
– Konkurranse virker skjerpende og kom-
mer passasjerene til gode, og det er på tide 
at vi slutter å krangle om en reform som gir 
rom for nettopp konkurranse, mener Lind.

 SJ Norge og hennes oppskrift for å øke 
passasjertallet er tettere kontakt med passa-
sjerer og kunder – for å fange opp og imøte-
komme deres behov. Selv er ikke SJ-direk-
tøren i tvil om hvorfor tog er å foretrekke.
 – Toget gjør meg i godt humør, det er kom-

fortabelt, og ikke minst er det så mye vak-
ker natur å se på. Jeg foretrekker så absolutt 
toget fremfor buss og fly, slår hun fast. 

– Vi er allerede i tett kontakt med reise-
livsaktører langs de strekningene vi trafik-
kerer, og håper å kunne presentere mange 
nye og gode tilbud, sier hun.

 
Utvidet rutetilbud
Nye rutetilbud og økt komfort er blant tilta-
kene SJ Norge gjennomfører for å gi passa-
sjerene en enda bedre togopplevelse. 

– På Dovrebanen kan togpassasjerene nå 
reise ekstra behagelig med Premium Pluss, 
våre vogner med nye og komfortable hvile-
stoler. Her er det i tillegg inkludert i prisen 
– et måltid servert ved setet, bestående av 
wrap, eple, vannflaske samt varm drikke. 
På Premium Pluss på nattogene får du i 
tillegg nattogpakke, som består av teppe, 
nakkepute, øyemaske og ørepropper, fortel-
ler Lind. 

– I løpet av september vil to vogner med 
Premuim Pluss settes inn tog også på Nord-
landsbanen, så de reisende på denne strek-

ningen også får dette tilbudet. 
Fra 11. desember vil de nye togsettene 

type 76 kjøre på Trønderbanen. Sammen-
lignet med de gamle togene av type 92, er 
disse nye togene en ny verden for de reisen-
de. Type 76 er moderne tog som både har 
god plass, samt at de oppfyller kravene til 
universell utforming. De reisende vil opp-
leve at det er mindre støy fra togene, samt 
plass til flere sykler og bagasje.

– Dette har både våre kunder og våre 
medarbeidere om bord i togene ventet på i 
mange år, så det er en sann glede å endelig 
se alle de nye togsettene ute i trafikk, for-
teller Lind. 

– I tillegg vil det komme en ny avgang 
begge veier mellom Trondheim og Oslo på 
Dovrebanen fra 11. desember, og fra samme 
dato vil det bli en ny kveldsavgang mellom 
Trondheim og Steinkjer med lokaltog, sier 
hun. 
 Reisende kan også glede seg over nytt di-
rektetog fra Trondheim via Røros og Hamar 
til Oslo fra 2. mai til 1. september. Da vil 
reisende fra Røros slippe omstigning i Ha-

mar for å komme til hovedstaden. Togentu-
siast Rikke Lind er i det hele tatt opptatt av 
å gjøre toget til et naturlig valg for så mange 
som mulig. 

– Mitt aller største ønske er å fylle opp 
togene med mennesker, gjerne så mange at 
vi må utvide tilbudet, sier Lind. 

– Det er vi i gang med nå, og håpet er å 
kunne fortsette å tilby passasjerene stadig 
flere og bedre reisetilbud med toget, sier 
hun.

”Nå er det viktig at 
vi står sammen og 
gir toget den kraft-
en det fortjener.”

”Vi må jobbe enda hardere for 
å friste passasjerene til å reise 
med toget igjen, og tilbudet 
må være godt og attraktivt.”

Foto: Mads Kristiansen, Go-Ahead, SJ Norge.
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Det ligger an til en aldri så liten revolusjon for norske 
togreisende i årene som kommer.  I løpet av de neste 10 
årene vil det rulle nye lokaltog og nye fjerntog inn på det 
norske jernbanenettet. 

De nye lokaltogene vil få et solid løft fra dagens nivå, 
med plass til flere passasjerer og høyere komfort. På de 
lengre strekningene vil togene få høyere toppfart, lig-
gestoler, fleksible sovekupeer, lavt støynivå, god bagasje-
plass, bistro – og ikke minst komfortable sitteplasser med 
god utsikt.

– Togene blir enda mer tilrettelagt for alle typer passa-
sjerer og alle typer reiser, og det skal være mulig å jobbe 
og se på film mens man suser av gårde med toget i Nor-
ge, sier administrerende direktør Øystein Risan i Norske 
Tog.

Tidenes togløft
Totalt skal det brukes flere titalls milliarder kroner på 
nye tog i årene som kommer. Kontraktene vil gjøre det 
mulig å kjøpe inntil 200 nye lokaltog og 100 nye fjerntog, 
noe som gjør dette til det største innkjøpet av tog i Norge 
noensinne. Norske Tog er eid av staten og står for innkjø-
pene av togene, som skal brukes av alle togselskapene 
som opererer her til lands.

– Tog er effektivt, behagelig og klimavennlig, og det 
har flere og flere innsett. Toget har fått en renessanse, 

og det er derfor helt fantastisk at Stortinget har åpnet for 
at vi kan ruste opp den norske jernbanen slik at det blir 
enda enklere å velge toget. Det er en stor og viktig jobb 
vi har fått, og den vil ha betydning for Norge og alle som 
reiser med tog i mange, mange år fremover, sier Risan. 

De første lokaltogene skal etter planen være på plass 
på strekningen Stabekk-Oslo-Ski fra 2025. De første fjern-
togene, som skal gå på Sørlandsbanen til Stavanger, Dov-
rebanen til Trondheim, Bergensbanen og Nordlandsba-
nen til Bodø, blir etter planen levert i 2026. 

Har lyttet til passasjerene
De nye togene vil bli bygget for å dekke behovene både 
samfunnet og passasjerene har.

– Det har vært viktig for oss å finne ut hva som skal 
til for at folk velger tog fremfor bil og fly, og hva som gir 
en god-følelse på toget – også etter pandemien. Både for 
de som reiser mye med tog allerede, og for de vi ønsker 
at skal reise mer med tog i fremtiden, sier Risan, som har 
deltatt i flere dialogmøter før togene ble endelig bestilt.

I de daglige reisene til og fra jobb er kapasitet og 
punktlighet viktig.

– De nye lokaltogene har flere plasser, bredere midt-
gang og fleksible soner der man har plass til mange men-
nesker når det er som travlest, og til sykler og barnevog-
ner på andre tider av døgnet.

På lengre turer ønsker folk å kunne både hvile og ar-
beide.

– På de lengre togreisene må toget rett og slett være 
et godt sted å oppholde seg – enten man ønsker å sove, 
arbeide eller bare nyte turen. Da må det være gode seter 
og senger – og god nettdekning er en selvfølge, selv i et 
tog som går i 200 km/timen gjennom tunneler og i dype 
daler. Mobiloperatørene har ansvar for å bygge ut net-
tet – men Norske tog installerer utstyr inne i togene som 
plukker opp signalene fra utsiden, sier Risan.

40 år gamle arbeidshester
Når de nye togene er klare, betyr det at mange av de aller 
eldste togsettene byttes ut – noen av dem etter mer enn 
40 år i drift.

– Noen av de mest trofaste arbeidshestene våre får hvi-
le nå – etter lang og tro tjeneste. En del av dem er bygget 
så tidlig som på midten av 1970-tallet og har fraktet titalls 
millioner reisende i sin arbeidstid, sier Risan.

Gjennomsnittsalderen på togene i Norge er mer enn 18 
år, og flere vil bli modne for utskiftning snart.

– Store deler av den norske kjøretøyflåten vil måtte 
byttes ut de kommende årene, og dette arbeidet begyn-
ner vi på nå, så vi får tog som gjør det enda enklere å reise 
klimavennlig og effektivt i fremtiden, sier han. 

Slik blir togreisene i fremtiden
40 år gamle arbeidshester byttes ut i det som 
er en etterlengtet opprustning av norske tog.

ANNONSE



9

Hele bilaget er en annonse utgitt av Jernbanedirektoratet 

Slik blir togreisene i fremtiden
Ill: Alstom Transport

Ill: Norske tog

Ill: Norske tog

Nye lokaltog
I desember 2021 annonserte Norske tog at de kjøper 30 nye lokaltog fra den fran-
ske togprodusenten Alstom innenfor en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner, 
med opsjon på å kjøpe ytterligere 170 togsett. Dette er effektive og komfortable 
togsett som fra 2025 skal erstatte dagens opptil 40 år gamle tog på strekningen 
Stabekk-Oslo-Ski. Togene vil gi togpendlerne en langt mer behagelig reise. 
Det nye toget Coradia Nordic er en godt utprøvd togtype, som er spesielt konstru-
ert for tøffe vinterforhold. Togtypen er også i bruk i Sverige og Danmark. Store 
fleksible soner i interiøret gjør toget egnet som lokaltog ved at man kan frakte 
både sykler og barnevogner og ha store områder for stående i rushtid. De nye lo-
kaltogene vil ha en totalkapasitet som er 40 prosent større enn dagens lokaltog. 

Fremtidens fjerntog
De nye fjerntogene skal settes i trafikk av Vy Tog, SJ Norge og Go-Ahead i  
perioden 2026-2033 på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim-Bodø og Oslo- 
Kristiansand-Stavanger. Fire leverandører ble i desember kvalifisert til å delta i 
konkurransen, og tilbud ble levert 2. juni. Det skal i første omgang kjøpes inn 17 
nye fjerntog.  

I de nye togene legges det opp til sovekupeer som kan gjøres om til lukkede 
sittegrupper om dagen. Det gir mulighet til å arbeide i fred og passer perfekt for 
forretningsreisende som ønsker å arbeide mens de forflytter seg.
Norske tog har også utfordret togprodusentene på å lage rimeligere soveløsnin-
ger. Dette kan være liggestoler, som de som finnes på førsteklasse om bord på 
fly. Det vil også bli lagt vekt på god bagasjeplass og familietilbud på togene.

Illustrasjonsbilde av flex-område i fremtidens fjerntog.

Illustrasjonsbilde av sovekupé på dagtid i fremtidens fjerntog.

ANNONSE
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et er Jernbanedirektoratat 
som på vegne av Staten inngår 
avtaler med de fylkeskom-
munale kollektivselskapene. 
Målet er å gjøre det enklere og 

mer oversiktlig å reise kollektivt uavhengig 
av om hele eller deler av reisen går med tog 
eller buss, forteller Jacobsen.

– Et mest mulig gjennomgående og inte-
grert reisetilbud er viktig for å gjøre kollek-
tivtilbudet så attraktivt som mulig og utnyt-
te ressursene optimalt, sier Jacobsen. 

– Det å sørge for at tog korresponderer 
best mulig med annen skinnegående kol-
lektivtrafikk og buss gir god utnyttelse av 
samfunnets investeringer i transportinfra-
struktur, slår hun fast. 

– Derfor er koordinering av kollektiv-
transport en viktig oppgave for Jernbanedi-
rektoratet.

For tanken er at det skal være lett å velge å 
reise kollektivt. Ikke bare skal det være en-
kelt å bytte reisemåte, men felles takstsys-

tem gjør også at billettprisene blir de samme 
for alle kollektivtypene. Ofte gir det reduser-
te priser.

– I Trondheimsområdet har vi for eksem-
pel inngått avtale med AtB, noe som har 
gjort at det nå koster det samme med tog og 
buss. Det betyr at prisen på en togbillett fra 
Værnes til Trondheim er redusert fra 106 til 
42 kroner – det samme som bussbilletten, 
sier Jacobsen.

Også i Oslo, Viken og Stavanger-området er 
det inngått lignende avtaler. Det springende 
punktet er ofte finansieringen, sier Jacob-
sen.

– Ofte vil toget ha høyere priser enn den 
fylkeskommunale kollektivtrafikken, og 
togselskapene får kompensasjon for dette. 
Samarbeidsavtalene finansieres ofte gjen-
nom trafikkavtalene Jernbanedirektoratet 
inngår med den enkelte togoperatør, fortel-
ler hun. 

– Det er et svært komplekst system av av-
taler og tilbud, og samarbeidsavtalen mel-

lom fylkeskommunen og operatøren er en 
underavtale til den overordnede trafikkavta-
len mellom Staten og togoperatøren. Finan-
sieringen kan også skje gjennom byvekstav-
taler eller belønningsmidler – det er mange 
måter å gjøre det på, sier Jacobsen. 

– Derfor kan forhandlingene om disse 
avtalene være tidkrevende. Det er mange 
aktører, og for Jernbanedirektoratet er det 
viktig at alle blir fornøyd med resultatet. 
Dessuten følger vi opp alle avtalene to gan-
ger i året for å forsikre oss om at de funge-
rer. Oppstår det skjevheter, retter vi dem 
opp, sier hun. 

Billett- og takstsamarbeidet mellom Staten 
og fylkeskommuner er først og fremst inn-
rettet for å komme de reisende til gode. La-
vere priser og et sammenhengende og korre-
sponderende kollektivtilbud er viktig for at 
vi skal la bilen stå, mener Jacobsen.

– Vi vet at bilbruken må ned om vi skal nå 
målet om reduserte utslipp. Da er et godt tog- 
og kollektivtilbud helt avgjørende, sier hun. 

Samarbeid om ruter og 
takster er avgjørende for  
å gjøre det enklere å reise
Mange steder i Norge samarbeider Staten med kommuner  
og fylkeskommuner om billett-takster og ruter. Målet er  
å gjøre kollektivreisen så sømløs som mulig, forteller Sefrid 
Jacobsen, regional fagdirektør Østlandet i Jernbanedirektoratet.

Det skal være enkelt å gå rett fra tog til buss. Her fra Sørumsand stasjon. 

”For tanken er 
at det skal være 
lett å velge å 
reise kollektivt.”

D
Sefrid Jacobsen er regional fagdirektør 
Østlandet i Jernbanedirektoratet. 
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Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet.



På utvalgte avganger.
Dovrebanen: kl 10:18 fra Trondheim og 14:02 fra Oslo

Nå blir togreisen premium
Med Premium Pluss får du en ekstra behagelig hvilestol, måltid inkludert, 

bestilling fra kafeen servert til setet og mye mer. 
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Han lover en bedre reisehverdag for passasjerer og gods 
over hele landet, med flere tog i rute når det digitale 
systemet er på plass.

Det er store dimensjoner over prosjektet, og det er en 
av de største satsingene på jernbane i Norge noensinne, 
ifølge Kjenne. Budsjettet er på om lag 30 milliarder nor-
ske kroner.

– Dette er et enormt løft og et svært komplisert pro-
sjekt. Deler av det eksisterende signalanlegget stammer 
fra 1950-årene, og med ERTMS får vi et helt nytt, topp 
moderne system som vil være mye mer robust enn det 
gamle, sier Kjenne. 

Signalsystemet vil også være enklere å vedlikeholde 
og drifte.

Betydelig forenkling
– I dag må vi ha kompetanse på en lang rekke kompo-
nenter og systemer. I fremtiden vil jernbanen i Europa 
benytte seg av det samme systemet. Med det vil vi ha 
etablert en ny og enklere standard, der vi i større grad 
kan benytte oss av hyllevareløsninger, sier han.

Noe av det første passasjerene vil se er at de grønne 
og røde lysene forsvinner fra sporene. ERTMS gjør at all 

signalinformasjon gis til fører av toget via en skjerm i fø-
rerrommet. Færre gjenstander langs sporet betyr mindre 
å vedlikeholde.

– Vi reduserer antallet objekter med 40 prosent, sier 
Kjenne. 

Vant europeisk pris
Flere europeiske land har allerede tatt i bruk ERTMS, og 
i Norge har systemet vært i prøvedrift på Østfoldbanens 
Østre linje siden 2015 – noe som har gjort strekningen 
til en av Norges mest punktlige. Norge er imidlertid det 
eneste europeiske landet som planlegger å innføre det 
samme systemet på samtlige jernbanestrekninger.

– Dette er vi faktisk alene om, og det vekker oppsikt, 
sier Kjenne. 

Tidligere i år ble Bane NOR kåret til vinner av «Euro-
pean Railway Award 2022» for sitt arbeid med ERTMS. 
Prisen hedrer enestående prestasjoner i utviklingen av 
en økonomisk og bærekraftig togtransport, og blir utdelt 
av sammenslutningen av europeiske jernbaneselskaper 
(CER) og europeiske jernbaneleverandører (UNIFE). 
Bane NOR fikk prisen European Railway Award’s Trai-
lblazer Award for ERTMS-programmet.

– Det er veldig hyggelig og en inspirasjon å motta pri-
sen. Norge er først ut med å bygge ett felles signalsystem 
for hele landet, og det blir lagt merke til! Utmerkelsen 
viser at vi baner vei i Europa, og at satsingen har betyd-
ning ut over våre egne grenser, sier Sverre Kjenne.

Åpner i år
Programdirektør i Bane NOR, Lars Jorde, har ansvaret 
for gjennomføringen av prosjektet. Han forteller om 
travle dager før åpningen av den første strekningen med 
ERTMS. 

– Vi åpner den første jernbanestrekningen fra Roa til 
Gjøvik i månedsskiftet november/desember i år. Neste 
strekning ut er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø neste 
år, mens Oslo S får systemet i 2026. Først i 2034 vil ERT-
MS være utbygget i hele landet, forteller Lars Jorde. 

Den globale forsyningskrisen, som har oppstått i kjøl-
vannet av pandemien og krigen i Ukraina, påvirker jern-
banen og innføringen av ERTMS på det norske jernbane-
nettet. Det mangler tilgang til elektroniske komponenter, 
kabler og braketter som skal installeres i togene, og det 
fryktes at utfordringene kan øke framover.

– Dette er et prosjekt med en stram tidsplan, og vi ble 

Siden 2012 har Bane NOR arbeidet med fornyelse av signalanlegget.  
ERTMS – European Rail Traffic Management System – er et felles europeisk, digitalt  

signalsystem som vil gi høyere punktlighet, økt sikkerhet og, på sikt, større kapasitet  
på jernbanen, forteller konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

ERTMS:  
Bane NOR fornyer  

signalsystemet

ANNONSE
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ikke akkurat hjulpet av pandemien.  Nå er det mye te-
sting og formelle godkjenninger som skal på plass, og i 
tillegg skal over 400 tog bygges om til ERTMS-standard 
frem mot 2034. Vi følger leverandørene våre tett, for å 
gjøre det vi kan for å få tak i delene vi trenger,  sier han.

Godt samspill
Prosjektet er komplekst. Det som, ifølge Jorde, gjør pro-
sjektet så interessant, er samspillet mellom infrastruktur, 
jernbanefag og IKT.

– Alle disse «lagene» skal være godt synkroniserte, slik 
at løsningene kan testes og settes i gang samtidig. I tillegg 
skal vi lære opp og sertifisere togledere, lokførere, togsel-
skaper, de som driver vedlikehold og ansatte i Bane NOR. 
Vi har et godt samarbeid med berørte parter, sier Jorde. 

Han forteller om et unikt prosjekt der alle strekker seg 
litt lengre.

– For leverandørselskapene er dette også et enestående 
og komplisert prosjekt av nasjonalt omfang, med en gjen-
nomføringshorisont på 12 år. Alle legger det lille ekstra i 
potten for at vi skal etablere Europas beste og mest robus-
te signalsystem for tog, sier Jorde.

– Samspillet mellom infrastruktur, jernbanefag og IKT gjør prosjektet interessant og komplekst, sier prosjektdirektør Lars Jorde (t.v.) i Bane NOR.  
– Vi bygger om alle tog og installerer ny infrastruktur langs alle jernbanelinjer i Norge. Dette er det største teknologiløftet i jernbanen på svært 
mange år, konstaterer konserndirektør Sverre Kjenne (t.h.).

OM ERTMS

• ERTMS er forkortelsen for European Rail Traffic 
Management System, og er et felles signalsys-
tem for hele Europa.

• Når ERTMS er ferdig utbygget, blir det flere tog i 
rute, og enklere å reise med tog over landegren-
ser.

• På sikt blir det bedre kapasitet og lavere kostna-
der til drift og vedlikehold.

• Prosjektet omfatter hele den norske jernbanen, 
det vil si over 4000 km jernbane og over 330 
stasjoner får ett digitalt signalsystem.

• Over 400 tog må bygges om til ERTMS-standard.
• Bane NOR har kontrakt med tre leverandører: 

Siemens som leverer nytt signalanlegg, Alstom 
som bygger om togene, og Thales som leverer 
det nye trafikkstyringssystemet.

• Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Nor-
ge i november 2012.

Toglederne  
styrer  

togtrafikken
Med ERTMS kommer det også et nytt felles 
trafikkstyringssystem for hele landet, TMS.  

Toglederne er blant dem som blir berørt av 
innføringen av de nye systemene. De overvå-
ker og styrer togtrafikken, og påser at det ikke 
oppstår farlige situasjoner. På togledersentra-
len på Oslo S er togleder Tale Fjeldstad midt i 
skiftet. Hun ser frem til en ny hverdag med ett 
trafikkstyringssystem å forholde seg til. 

– I dag håndterer vi opptil fem ulike 
systemer for å styre togtrafikken i Norge, og 
vi har også togstrekninger uten fjernstyring. 
På disse strekningene sørger lokale togekspe-
ditører for en sikker styring av togtrafikken. 
Med ERTMS vil det etter hvert være det sam-
me systemet som gjelder over hele landet, og 
selv om vi har full kontroll i dag også, vil det 
innebære en forenkling, sier Fjeldstad, som 
har jobbet som togleder siden 2013. 

Nøyaktig posisjon og hastighet
I togledersentralen, som domineres av en 
enorm tavle der togstrekningene er tegnet 
inn, lyser det i skjermer og ringer i telefoner. 
Herfra styres togtrafikken på store deler av 
Østlandet. Bare på Oslo S er det 1040 togreiser 
i døgnet. Tilsvarende sentraler finnes også i 
Drammen, Trondheim og Bergen.

– Med ERTMS kan vi til enhver tid se ak-
kurat hvor hvert enkelt tog befinner seg, og 
hvilken hastighet det kjører med. I dag vet vi 
også hvor togene befinner seg, men ikke med 
så høy presisjon som vi får nå, sier Fjeldstad. 

Hun har stor tro på at ERTMS vil innebære 
en forbedring, men sier landets togledere også 
er spente på hvordan det vil arte seg. 

– Bane NOR har planlagt et omfattende 
opplæringsprogram, og det ser jeg frem til å 
ta fatt på, sier hun.
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Tale Fjeldstad foran skjermen i togledersentralen i Oslo S. 

ANNONSE
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niversell utforming innebærer 

at alle – også personer med 

ulike funksjonsnedsettelser – 

skal kunne orientere seg og be-

vege seg fritt på stasjonsområ-

det og på toget. Informasjon i sanntid, både 

i form av tale og skrift, trinnfri adkomst og 

ikke minst perronghøyde på 76 cm – det-

te er elementer som må på plass dersom 

en togstasjon skal kunne kvalifisere som 

universelt utformet. Farger, kontraster og 

tilstrekkelig luminans (lys), sammen med 

ledelinjer, skal være på plass for synshem-

mede, og alle dører inn til stasjonen skal 

kunne brukes av alle uten assistanse. 

– Av landets 335 stasjoner og holdeplas-

ser er 41 universelt utformet, mens 98 er 

klassifisert som tilgjengelige. Det inne-

bærer at de er tilrettelagt for rullestolbru-

kere, sier Sefrid Jacobsen, regional fag- 

direktør Østlandet i Jernbanedirektoratet. 

– Her er kravet en perronghøyde på 55 

cm. Det skal være mulig å trille   inn på 

toget, sier hun. 

– Alle nye stasjoner som bygges, skal 

oppfylle kravene til universell utforming, 

slår hun fast. 

Toget skal være  
tilgjengelig for alle
Universell utforming av tog og stasjonsområder er et  
mål for Jernbanedirektoratet. – Vi arbeider kontinuerlig 
med å oppgradere stasjonene til universell utforming 
-standard, sier regional fagdirektør Østlandet  
Sefrid Jacobsen.

Nye Holmestrand stasjon er universelt utformet. 

”Alle nye stasjoner som  
bygges, skal oppfylle kravene  
til universell utforming”

U

DETTE ER UNIVERSELL  
UTFORMING

Universell utforming innebærer å 
planlegge produkter, omgivelser, 
programmer og tjenester slik at de 
kan brukes av så mange mennesker 
som mulig på en likeverdig måte. 
Hensikten er å oppnå like mulig-
heter til samfunnsdeltakelse og 
motvirke diskriminering på grunnlag 
av nedsatt funksjonsevne.

Universell utforming kan for eksem-
pel være trinnfri adkomst til trans-
portmidler og bygninger, personlig 
service som et tillegg til selvbetje-
ning, eller teksting av filmer. Målet 
med universell utforming er å fjerne 
eller redusere barrierer som hindrer 
deltakelse gjennom utforming av 
politikk, politiske, sosiale og kultu-
relle institusjoner, bygde omgivelser 
og IKT. Særlig viktig er tilgjengelig-
het til utdannelse, arbeid, kultur og 
offentlige rom.
(Kilde: Store norske leksikon)

DISSE STASJONENE ER PER 
OKTOBER 2020 UNIVERSELT 
UTFORMET  
Askim, Greverud, Harestua, Heg-
gedal, Hell, Holmestrand, Holmlia, 
Høvik, Knapstad, Kråkstad, Leangen, 
Ler, Moelv, Mysen, Nordby, Råde, 
Skotbu, Spikkestad, Spydeberg, 
Stabekk, Stange, Strømmen, Sø-
rumsand, Tomter, Torp, Trondheim 
S, Varingskollen, Voss, Værnes, Øks-
navadporten, Åndalsnes, Nodeland, 
Åsen, Røstad, Røa, Gardermoen, 
Vikhammer, Skansen, Berkåk, Notod-
den og Ski.

Stasjoner som planlegges/bygges 
ut nå med universell utforming 
(ferdige etter 2021): Ski, Drammen, 
Gulskogen, Jaren, Arna, Moss, Nitte-
dal, Movatn, Hakadal, Gjøvik.

Omlegging til universell utforming eller til-
gjengelig-status krever ofte omfattende om-
bygging, siden perrongen i mange tilfeller 
må heves. Det gjør arbeidet kostbart. 

– Mange av stasjonene er bygget for man-
ge år siden, lenge før man hadde tanke for å 
tilrettelegge for personer med nedsatt funk-
sjonsevne. Når hele perrongen må heves, 
sier det seg selv at dette er et omfattende 
arbeid. Men det er et uttalt mål for oss at 
stasjoner skal være universelt utformet. To-
get skal være et tilbud som alle skal kunne 
benytte seg av, sier Jacobsen. 

Perronghøyden på 76 cm er tilpasset slik at 
man kan trille rett inn i tog med lave gulv, 

som Flirt-togene som utgjør ca. halvparten 
av togsettene som er i drift i Norge. Fremti-
dige toganskaffelser vil ta hensyn til målet 
om plattformhøyde på 76 cm.

Det vil i lang tid fortsatt være tog som krever 
bruk av rullestolrampe, men disse vil etter 
hvert fases ut, sier Jacobsen. 

Hun minner om at universell utforming 
ikke bare kommer personer med nedsatt 
funksjonsevne til gode.

– Universell utforming gjør det enklere 
for alle å bevege seg. Enklere av- og påstig-
ning og bedre flyt er noe som gjør hverda-
gen og togreisen mer behagelig – uansett 
om du har en utfordring eller ikke, sier hun.

Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
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– Etter et par års arbeid har vi nå fått godkjent systemet 
hos Teknisk regelverk hos Bane NOR, og Green Trough® 
er også godkjent av Banedanmark og Deutsche Bahn, 
forteller Engemoen. I tillegg til å være svært fleksibelt og 
lett å legge, raskt og legge, er Green Trough® svært mil-
jøvennlig og har et minimalt karbonfotavtrykk sammen-
lignet med tradisjonelle betongkabelkanaler, sier han. 

– Slik sett er det velegnet i en rekke sammenhenger, 
blant annet til jernbane, vei- og energiapplikasjoner. På 
grunn av tidsbesparelser ved legging, ikke bruk av store 
maskiner med mannskap, gir dette en vesentlig bedre 
totaløkonomi. Samtidig er risikoen for skader minimert.

Enkelt og solid
– To personer kan enkelt legge 100 meter kabelgate på én 
time, uten at det oppstår klemfare, og uten bruk av kran 
og maskiner. Det skaper store besparelser, også fordi man 
ikke behøver maskin- og kranførere, sier Engemoen. 

–  Miljøfordelen kommer på toppen av en lang rekke 
praktiske og økonomiske fordeler, også mindre miljøut-
slipp ved bruk av håndkraft kontra bruk maskiner¸ på-
peker han.
I Norge er systemet benyttet i en testinstallasjon på Kva-
laberg stasjon utenfor Stavanger i forbindelse med Go-

Aheads nye tekniske sidespor. Erdaringene var meget 
gode. 

– Brødrene Dahl var med som grossist. ACTE grup-
pen er eneimportør til Norge, Sverige, Danmark og Tys-
kland, men i Norge samarbeider vi med Brødrene Dahl 
om lagerføring, slik at produktet til enhver tid skal være 
tilgjengelig. 

Vunnet anbud
I Danmark har ACTE Rail nylig vunnet en stor anbud-
skonkurranse der miljøaspektet ved Green Trough® ble 
vektlagt. I tillegg ble kvaliteten hensyntatt.

– Systemet er utrolig fleksibelt og har mange fordeler 
fremfor betong, også ut over lav vekt og enkel installas-
jon, sier Engemoen. 

– Blant annet er det tett, slik at ikke skadedyr kommer 
inn og kan skade kablene. Det er låsbart, og kan også leg-
ges som gangsti og sklisikker rømningsvei. Service og et-
tersyn på kabler kan nå gjøres enkelt med én mann uten 
bruk av maskiner og utstyr. Det fører til mindre bruk av 
buss for tog. Bruksområdene er mange, og vi ser frem til 
å presentere Green Trough® nærmere i det norske mark-
edet, avslutter Business Development Manager, Amund 
Korsbakken.

FRA HUSHOLDNINGSPLAST TIL  
MILJØVENNLIGE KABELKANALER
Green Trough® er et gjennomprøvd, holdbart og fleksibelt kabelkanalsystem – laget av 
100 prosent husholdningsplastavfall fra japanske husholdninger. – Dette er et produkt 
som har mange fordeler fremfor tradisjonelle kabelkanaler i betong, sier daglig leder Jan 
Erik Engemoen i ACTE AS. ACTE importerer systemet til Norge og Danmark.

Green Trough®
• Et miljøvennlig, fremtidsrettet og me-
get sterkt kabelkanalsystem, designet 
med lav vekt og fleksibilitet for øye

• Enkelt å installere, svært holdbart og 
robust

• Fremstilt av 100 prosent gjenbruks-
plast, kun tilsatt UV-filter og  
flamme hemmere. 

• Systemet er 100 prosent gjenvinnbart 
til nye kabelkanaler

• Tilfredsstiller alle krav til HMS- og 
sikkerhet

www.acte.no 
info@acte.no
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120 km 

Hvordan skape
fremtidens grønne
infrastruktur?
Urbanisering og befolkningsvekst gjør det stadig viktigere å 
sikre grønn transport. Vi bygger fremtidens transportløsninger 
ved å jobbe bærekraftig både i valg av materiale og prosesser, 
satse på ny teknologi og investere i mangfoldig kompetanse.

Vi er i sterk vekst og trenger fl ere med på reisen Elektrifi sering av 120 kilometer jernbane Om oss

Er du vår neste prosjektingeniør, anleggsleder, elektriker, sjåfør, HMS-ansvarlig 
eller ukjente talent? Nå søker vi etter fl ere hoder og hender som vil bidra til å skape 
en enda mer effektiv, miljøvennlig og trygg reise for tusenvis av passasjerer.  

Les mer om våre stillinger eller send en åpen søknad på nrcgroup.no/karriere 

Vi er en totalleverandør 
av banerelaterte tjenester, 
med sterk tilstedeværelse 
i Norge, Sverige og Finland.
Les mer på nrcgroup.com

Vi har fått oppdaget med å utføre det første store elektrifi serings-
prosjektet på norsk jernbane siden 1970: elektrifi sering av Trønder- 
og Meråkerbanen. Prosjektet benytter lavkarbonbetong som 
reduserer CO2-utslippet med 48 %.  Arbeidet vil gi økt kapasitet 
for person- og godstrafi kk mellom Norge og Sverige.

Ved hjelp av dyktige ansatte og samarbeid 
på tvers av divisjoner og landegrenser 
skaper vi resultater i verdensklasse. 

Kompetanse
Ved å benytte miljøvennlige løsninger som 
biogass-lastebiler og lavkarbonprodukter 
reduserer vi CO2-utslippene i våre prosjekter.

Bærekraft

Ved å bruke egenutviklede boreriggtog til 
å utføre arbeid langs skinnene reduserer 
vi anleggstrafi kk og miljøutslipp.

Teknologi
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or å oppnå dette målet, har staten 
v/Kommunal- og distriktsdepar-
tementet og Samferdselsdepar-
tementet inngått tiårige byvek-
stavtaler med fire av Norges 

tettest befolkede områder: Oslo/Akershus, 
Bergen, Trondheim og Nord-Jæren (inkl. 
Stavanger). Avtalene omfatter alle de tre 
forvaltningsnivåene – stat, fylkeskommu-
ner og kommuner, og følges opp av Statens 
vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsfor-
valteren på vegne av staten. Det er Statens 
vegvesen som har hovedansvaret for opp-
fyllelse av avtalene, mens Jernbanedirekto-
ratet har ansvaret for jernbanedelen.

Koordinering av virkemidler
– Bakgrunnen for byvekstavtalene er øn-
sket om å koordinere virkemidlene innen-
for areal- og transportfeltet mellom staten 
og fylkeskommuner, forklarer Benedicte 
Bruun-Lie som er seksjonsleder for faglig 
koordinering i Jernbanedirektoratet. 

– Gjennom avtalene blir regionene også 
tilført midler til å finansiere tiltak som vir-
ker begrensende på biltrafikken og gjør det 
mer attraktivt å gå, sykle eller reise kollek-
tivt, sier Bruun-Lie. 

Slike tiltak kan være økt bruk av bom-
penger, tilrettelegging for syklister og, ikke 
minst, tiltak som gjør det lettere å reise 
kollektivt. Oppgradering av stasjoner og 
stasjonsområder, økt frekvens og sømløs 

overgang mellom kollektivtransportmidler 
av ulike slag, inngår også.

– Det krever omfattende samarbeid mel-
lom forvaltningsnivåene å få til den øn-
skede utvikling, siden stat, kommune og 
fylkeskommune har forskjellige oppgaver 
innenfor transportsektoren, sier Bruun-Lie. 
Mens fylkeskommunen har ansvaret for 
kollektivtilbud som buss, t-bane og ferge-
trafikk, har staten ansvaret for togtilbudet. 
Kommunen, på sin side, er ansvarlig for 
areal- og transportplanlegging som er et 
sentralt område for utvikling av kollektiv-
trafikken.

Bompengepakke i bunn
– Byvekstavtalene som er inngått, inne-
bærer delvis statlig finansiering i form av 
tilskudd til fylkeskommunal kollektivtra-
fikk og store kollektivinvesteringer som 
Bybanen i Bergen, Fornebubanen i Oslo og 
Bærum, bussveier i Stavanger og Metrobuss 
i Trondheim. I bunnen ligger bompenge-
pakkene som i stor grad finansierer veg- og 
kollektivtransport, sier hun. Tiltakene kan 
også være mer operative, som økning i an-
tall avganger (frekvens) eller opprustning 
av stasjoner.

Jernbanedirektoratets bidrag i byvek-
stavtalene er konkrete tiltak på stasjoner, 
men også utvikling av togtilbudet. Det er 
naturlig at Direktoratet  deltar i oppfølgin-
gen av avtalene, sier Bruun-Lie.

– Det er fordi vi har ansvaret for å ko-
ordinere hele jernbanesektoren, fra å inngå 
avtaler med operatørene til å ha overordnet 
oppsyn med infrastrukturen via Bane NOR 
og materiell via Norske Tog. Det er mange 
aktører som er involvert i å gjennomføre 
tiltak på oppdrag fra Jernbanedirektoratet, 
sier hun.

Utvikling av kollektivknutepunkter og 
etablering av rute-, pris- og billettsamarbeid 
mellom togoperatørene og kollektiveierne, 
er også avgjørende. Slike samarbeid er på 
plass i alle byområder som staten har inn-
gått byvekstavtale med. 

– Samarbeid av denne typen gjør at pas-
sasjerene kan reise på den samme billetten, 
uansett om de reiser med tog eller fylkes-
kommuenes kollektivtilbud, sier Bruun-Lie. 

– Koordinerte rutetilbud skaper også en 
god sammenheng mellom tog og annen kol-
lektivtransport. 

Arealplanlegging i fokus
Arealplanlegging er også en viktig del av 
avtalene. Jernbanen eier mye eiendom i 
byområder, og det kan ofte være behov for 
å utvikle disse arealene i tråd med ønsket 
byutvikling. Det kan gjelde utbygging av 
jernbaneinfrastruktur, men også annen 
infrastruktur, som boliger og næringsvirk-
somhet

– Arealplanlegging er all transports mor, 
fastslår Bruun-Lie. 

– Samordnet areal- og transportplanleg-
ginger derfor nødvending.  Ansvar for vir-
kemidlene er fordelt mellom forvaltningsni-
våer og aktører – godt samspill er derfor 
avgjørende for å nå felles mål om nullvekst 
i biltrafikken – og for å bruke samfunnets 
ressurser mest mulig effektivt. Byvekstav-
talene etablerer en  samhandlingsarena  
som skaper tettere bånd mellom aktører 
som er avhengig av hverandre. Faktisk har 
dette arbeidet som er gjort i Norge fått offi-
siell anerkjennelse av OECD som anbefalt 
virkemiddel i klima- og miljøpolitikken, av-
slutter hun.

Målet er at  
biltrafikken  
ikke skal øke
Gjennom klimaforlikene i 2008 og 2018 har 
Stortinget pålagt norske byer å arbeide for 
nullvekst i persontransport med bil. Det 
betyr at flere av oss må reise kollektivt, gå 
eller sykle. Det krever samhandling mellom 
kommune, fylkeskommune og staten.

Benedicte Bruun-Lie, seksjonsleder for faglig koordinering i Jernbanedirektoratet.

F

BYVEKSTAVTALER
Avtaler inngått mellom Staten, 
fylkeskommuner og kommuner for å 
koordinere virkemidlene for å nå målet 
om nullvekst i persontrafikk med bil i 
storbyområdene.

Avtalene følges opp av Statens veg-
vesen, Jernbanedirektoratet og Statsfor-
valteren på vegne av staten.

Inngått med Oslo/Akershus, Bergen, 
Trondheim og Nord-Jæren. Flere byer 
arbeider med grunnlag for å gå i forhan-
dlinger om å inngå byvekstavtaler.

Anerkjent av OECD som et anbefalt 
miljø- og klimapolitisk tiltak.

Foto: Øystein Grue/Jernbanedirektoratet.
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– Hvis vi tar en strekning som Kornsjø 
på svenskegrensen til Alnabru godstermi-
nal som eksempel, frakter jernbanen cirka 
tre millioner tonn gods på 9302 tog, mens 
1,8 millioner lastebiler transporterer 27 
millioner tonn. Lastebilene gir på denne  
strekningen utslipp på 246 000 tonn CO2, 
840 tonn NOx, 15 tonn svevestøv og 147 
tonn mikroplast fra dekkslitasje, forteller 
Flisnes. 

– For å gi et inntrykk av hva dette er, 
tilsvarer 147 tonn mikroplast vekten av 25 
elefanter, sier han. 

– Dette er utslipp som kunne vært unn-
gått ved bruk av jernbane. 

– Dessuten er energiforbruket for elek-
triske godstog per tonn gods (tonnkilome-
ter) bare 1/3 av energiforbruket til diesel-
drevne lastebiler, legger han til.

Naturpåvirkning og arealeffektivitet
Mens toget er en klar klimavinner, påvirker 
den også naturen på andre måter. Minna 
Wetlesen er utdannet naturforvalter ved 
NMBU og har naturmiljøet som sitt ar-
beidsfelt. Hun peker på at jernbanen er mye 
mer arealeffektiv enn veitrafikk – altså at 
toget beslaglegger mindre areal enn vei sett 
i forhold til transportkapasiteten, og der-
med belaster naturmiljøet i mindre grad. 

Berører naturen
Vern om naturen er en forutsetning for å 
nå de ambisiøse klimamålene, og uansett 

er det en konflikt mellom vårt ønske om å 
komme raskt frem med bil og tog – og hen-
synet til naturmiljøet 

– Vi kan ikke unngå å berøre naturen, 
heller ikke ved utbygging av jernbane, sier 
Wetlesen. 

– Akkurat som veiutbyggingen, vil jern-
baneutbygging dele opp landskapet og der-
med fragmentere det biologiske mangfoldet 
Ved høy hastighet er det også krav om inn-
gjerding av sporet. Dette bidrar ytterligere 
til fragmenteringen. 

– Likevel er toget også med på å strukture-
re arealutviklingen gjennom å skape fortet-
ting rundt knutepunktene. En mer spredt bo-
setting og utbygging ville betydd enda mer 
nedbygging av natur, sier Wetlesen.

Jernbanedirektoratet har nylig fått i opp-
drag fra Samferdselsdepartementet å gjen-
nomføre en såkalt konseptvalgutredning 
(KVU) for utslippskutt i jernbanesektoren. 
Fremdeles er det strekinger i Norge som 
ikke er elektriske, og oppdraget omfatter 
også disse.

–  I denne utredningen vil elektrisk drift, 
batteridrift, hybriddrift og hydrogendrift 
vurderes opp mot dagens driftsform, sier 
Flisnes. Vurderingene vil omfatte både 
kostnader, fordeler og ulemper ved ulike 
driftsformer, samt en vurdering av behovet 
for ombygging eller utskifting av kjøretøy 
og maskiner på sporet. 

– Dette er et viktig skritt i retning av en 
nullutslippsjernbane, sier han. 

i har spurt Morten Kaldhus-
sæter Flisnes og Minna Wet-
lesen i Klima- og miljøseksjo-
nen i Jernbanedirektoratet. 
Flisnes er statsviter med spe-

sialisering innen klima- og miljøforvalt-
ning, og har beregninger av klimautslipp 
som sitt arbeidsområde. Han mener det er 
flere forhold som taler for jernbanen i kli-
masammenheng.

– Vi står overfor en klima- og naturkrise 
som må løses de neste ti årene. Kollektiv-
transport og jernbane er viktige løsninger 
på flere av problemene, sier Flisnes, som 
peker på flere årsaker som gjør toget til en 
nødvendig del av løsningen på fremtidens 
transportbehov. 

– Tog er selve ryggraden i den grønne 
mobiliteten, rett og slett fordi det har stor 
kapasitet. For eksempel kan én togvogn 
frakte like mange passasjerer som rundt 
100 biler, sier han. 

– Derfor er tog en helt nødvendig del 
av det totale transporttilbudet, der sømløs 
overgang fra tog til andre former for kollek-

tivtransport er essensielt. 
– Dessuten er togfremføring energieffek-

tivt, og med elektrisitet fra norsk vannkraft 
gir det et svært lavt klimafotavtrykk, sier 
han.

– Når det kombineres med lave utslipp 
i utgangspunktet, får vi svært lave utslipp 
per passasjerkilometer – faktisk så lavt som 
seks gram CO2. 

– Mens veitrafikken sto for omkring 20 
prosent av CO2-utslippene fra transport-
sektoren i 2019, kom bare 0,1 prosent av de  
samlede utslippene fra jernbanen, til tross 
for økt aktivitet i alle transportformene, sier 
han. 

– I tillegg må vi huske at jernbanen også 
bidrar til å avlaste øvrig transportinfra-
struktur.

Gods på vei og jernbane
Godstransport på jernbane gir også store re-
duksjoner i utslipp. Et 450 meter langt gods-
tog kan frakte like mye som 21 lastebiler, 
uten utslipp av nitrogenoksider, svevestøv 
og mikroplast fra dekkslitasje.

”Vi står overfor en klima- og naturkrise 
som må løses de neste ti årene.  
Kollektivtransport og jernbane er viktige 
løsninger på flere av problemene.”

V

Morten Kaldhussæter Flisnes. Minna Wetlesen.Derfor er tog  
en viktig del av  
løsningen på  
klima- og  
miljøutfordringene
Det er opplest og vedtatt at toget er 
den mest miljøvennlige reisemåten. Men 
hvor miljøvennlig er egentlig jernbanen?

Foto: Njål Svingheim.



20

Hele bilaget er en annonse utgitt av Jernbanedirektoratet 

Effektivt med gods 
fra båt til tog i 

Drammen Havn
I Drammen havn legger jernbanespor til rette for effek-

tiv vareflyt mellom sjø og store deler av Norge. – Direkte 
omlasting av gods fra båt til tog er både miljøvennlig og 

kostnadseffektivt, sier havnedirektør Arne Fosen.

ANNONSE
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I dag gjør sju jernbanespor helt ned til 
kaikanten, Drammen havn til Norges 
mest effektive knutepunkt for gods-
håndtering og hurtig omlasting fra båt 
til bane. De fem nyeste sporene ble bygd 
i 2016, og er først og fremst tiltenkt nye 
biler, som er det mange forbinder med 
Drammen havn.

– Drammen er den største importhav-
na for nybil i Norge, ca. 70 prosent av 
det samlede importvolumet går gjennom 
havna her, sier Fosen. 

– Herfra fraktes det nye biler til hele 
landet, bortsett fra Østlandet. Stavanger, 
Narvik, Bodø – alle endepunktene for 
jernbanen får biler herfra, sier Fosen. 

– Dessuten planlegger CargoNet direk-
tetog fra Drammen havn til Bergen og 
Trondheim med biler og containere, uten 
omlasting på Alnabru. Det vil gi betyde-
lig raskere og mer effektiv levering, sier 
han. 

Men det er ikke bare biler som fraktes 
med tog fra Drammen. Flere industrikun-

der har fått opp øynene for den effekti-
ve togforbindelsen. Norgips produserer 
gipsplater i Svelvik, og har økt togvolu-
mene sine kraftig de siste årene. Snart 
går 30.000 tonn ferdige produkter med 
tog ut fra Drammen årlig. Yara sender 
AdBlue – et tilsetningsmiddel til driv-
stoff, over havna og videre med tog. Og 
arbeidet for å flytte gods fra vei til bane 
pågår for fullt.

– Ranheim Paper & Board, en papir-
fabrikk i Trondheim, transporterer papir 
fra Trondheim til Wien på fast basis. I 
2018 la de om transporten og flyttet 6000 
konteinere årlig til bane og båt – noe som 
reduserer CO2-utslippet med opptil 62 
prosent, forteller Fosen. 

– Godset blir hentet på den andre siden 
i Tyskland, og går også der med tog til 
trykkeriet i Wien, sier han.

Den siste utbyggingen av jernbanen i 
havna betyr at Drammen havn kan ta 
imot dobbelt så lange godstog som tidli-
gere, og i tillegg vil det bli mulig å frakte 

biler og konteinere på samme tog. Med 
flere tusen daglige trafikkbevegelser til 
og fra Holmen, har det vært viktig å skil-
le jernbanetrafikken fra biltrafikken for å 
skape mer effektiv og sikrere drift, sier 
Fosen. Planene fremover er mer tog.

– Nå skal vi legge til rette for at vi kan 
fornye de to jernbanesporene som brukes 
til transport av konteinere, slik at vi kan 
øke konteinertransporten via jernbane, 
sier Fosen. 

– Vi skal være et positivt kraftsenter 
i Drammen, og en samlet operasjon vil 
komme bymiljøet til gode, avslutter Fo-
sen.

Drammen havn er en moderne containerhavn tilrettelagt for omlasting til tog. 

ANNONSE

Foto: Drammen Havn.
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Entur vil ha  
sømløs billettering
Entur er selskapet som sørger for den digitale  
infrastrukturen for ruteplanlegging og billettkjøp.  
De arbeider for at du i fremtiden skal kunne bestille 
hele reisen fra a til b med ett eneste klikk.

ømløs billettering er uttrykket 
Entur og direktør for Digitale 
tjenester, Kristian Gravdal bru-
ker når de skal omtale visjonen. 
Gravdal tenker på det som frik-

sjonsløs billettering.
– For meg handler det om å senke ter-

skelen for å kjøpe den billetten du trenger 
på reisen, enten den foregår med tog, buss, 
ferge eller trikk – eller for den saks skyld 
el-sparkesykkel, sier Gravdal. 

– Tanken er at den reisende skal slippe 
å måtte innom flere apper når reisen skal 

S”Kundeinnsikt er 
avgjørende for å 
utvikle gode digi-
tale løsninger, og 
det er jo det vi er 
her for.”

bestilles, slik at det blir så enkelt som mulig 
å kjøpe billett til kollektivreiser. 

I dag har Entur en egen app, der man får 
kjøpt de fleste – men ikke alle – billetter til 
norsk kollektivtransport. Det har sine grun-
ner.

– Ansvaret for kollektivtransporten lig-
ger dels hos fylkeskommunene, dels hos 
Staten og noe ligger i kommunene. Selv om 
vi kan tilby søk på alle ruter i hele Norge, 
er det noen fylkeskommuner som ikke er 
en del av vårt billetteringssystem. Vi jobber 
kontinuerlig med å oppdatere tilbudet, sier 
Gravdal.  

Enda viktigere enn direktesalget av billetter 
er Enturs drifting av den digitale plattfor-
men som legger til rette for de ulike infor-
masjons- og billetteringskanalene som kol-
lektivaktørene bruker. Den kan alle aktører 
– fra togoperatører til kollektivselskaper – 
benytte seg av i forbindelse med sitt eget 
billettsalg. 

– Mange operatører har et legitimt be-
hov for å drive sin egen kundekontakt, å 
eie kundeforholdet. Da kan de benytte vår 
løsning i bunnen og så legge sine egne løs-
ninger for salg og tilbud på toppen, altså ha 
sine egne salgskanaler i tillegg, forklarer 
Gravdal som har lang erfaring med utvik-
ling av digitale løsninger for Rikstoto og 
Finn.no. 

– Entur skal først og fremst være navet i 

det digitale kollektiv-Norge, ved å legge til 
rette for gode og enkle billetteringsløsnin-
ger.

I tillegg driver Entur et kundesenter som 
betjener reisende med alle togselskap, og 
eier blant annet billettautomater og de mo-
bile terminalene konduktørene bruker. Det 
gir det statlige selskapet god innsikt i hva 
kundene lurer på og mener – innsikt som 
blir brukt i utviklingen av bedre løsninger 
– både hos Entur og togoperatørene. 

– Kundeinnsikt er avgjørende for å ut-
vikle gode digitale løsninger, og det er jo 
det vi er her for, sier Gravdal. 

Ruteinformasjon er en annen del av Enturs 
virksomhet. Neste gang du søker opp en 
reiserute på Apple eller Google Maps, kom-
mer ruteinformasjonen fra våre databaser, 
forteller han. 

– Det er faktisk mer komplisert enn det 
kanskje høres ut. Vi har oversikt over alle 
stoppesteder, holdeplasser og stasjoner i 
Norge, sammen med alt som finnes av ru-
teinformasjon. 

– Etter den digitale revolusjonen skal 
løsningene være superenkle å benytte seg 
av, men det er ikke alltid like enkelt «under 
panseret», sier Gravdal. 

– Her i Norge er vi likevel kommet veldig 
langt i en europeisk sammenheng. Vi opp-
lever å bli lyttet til av for eksempel EU, og 
det er selvsagt stas, avslutter han. 

Entur jobber for at hele reisen kan bestilles og betales ett sted, uansett transportmiddel og operatør. 

Kristian Gravdal er direktør for digitale tjenetser i Entur. Foto: Entur.

Foto: Øystein Grue. 
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Sjekk hvor mye du kan spare!

Mange av våre kunder har spart mye på å flytte 
forsikringene sine til oss. 

Bli kontaktet av en Jbf-rådgiver eller ring oss på 
21 62 26 00 for å få et uforpliktende tilbud på 
forsikringer.

www.jbf.no

motsetning til reisende har gods hatt 
en svært positiv utvikling under pan-
demien, og denne positive trenden 
ser vi også fortsetter utover i 2022, 
sier Stein Batalden, seksjonssjef mar-

kedsanalyse og statistikk i Jernbanedirek-
toratet. 
– Samtidig viser passasjertallene at antall 
reisende er økende for hver måned, og tren-
den i hele Norge er at det fortsatt er flere og 
flere som kommer tilbake, sier han. 

– Hvor mange  som er tilbake, varierer, 
men både på Østlandet og i Nord ser vi at i 
juni var over 90 prosent av reisende fra 2019 
tilbake. Selv om det er et stykke igjen, er vi 
positive til at utviklingen er riktig vei, og vi 
har fortsatt ikke nådd det vi tror er riktig 
nivå, sier han.

Jernbanedirektoratet gjennomfører hvert 
halvår en befolkningsundersøkelse med fo-
kus på sømløshet. Tallene fra våren 2022 vi-

ser at ca. halvparten av respondentene sier 
at de nå reiser omtrent som de gjorde tidli-
gere med kollektivt. 1/7 oppgir de har fun-
net sitt nivå, mens det fortsatt er en del som 
tror de kommer til å reise annerledes enn 
det de gjorde på undersøkelsestidspunktet. 
2/10 oppgir de vil reise mer fremover kollek-
tivt fremover. 

– Tallene fra undersøkelsen viser at det 
fortsatt er mulig å få flere tilbake på kollek-
tivmidler, men at det vil være noe mindre 
totalt sett som reiser kollektivt, sier Batal-
den.

I

Togpassasjerene er på vei tilbake, 
og godstrafikken øker betydelig

Etter en markert nedgang under og etter pandemi-
en, er passasjerene igjen tilbake på toget. Samtidig 
øker godstrafikken på jernbane betydelig. 

Foto: Øystein Grue.

”Tallene fra under- 
søkelsen viser at det 
fortsatt er mulig å 
få flere tilbake på 
kollektivmidler”
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Hver gang du velger kollektivt fremfor bil eller fly, gjør du miljøet en 
tjeneste. Mer enn du kanskje tror. I fjor sparte reisende med Vy utslipp 
tilsvarende 400.000 biler. Så ta kollektivt når du kan, for hver tur teller.

Hver tur teller. 


