
38 JERNBANEMAGASINET JERNBANEMAGASINET 39

UTFASES FØRST UTFASES SENERE

de skal passe for norske forhold med mye turist- og 
fritidsreiser på fjerntogene. 

Lengre togsett. – Betyr det fortsatt lok og vogner?
– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi ser at 

utviklingen i Europa går i retning av stadig mer 
motorvognsett for alle typer tog. For nattogene må 
vi avklare hvordan myndighetene ønsker et slikt 
tilbud skal være i framtida, men det er ingenting i 
veien for å ha deler av motorvognsett med kupeer 
som for eksempel kan være sovekupeer om natten og 
«1.klassekupeer» på dagen, illustrerer Abrahamsen. 
– Togmateriell som står stille store deler av døgnet, er 
ikke det mest økonomiske vi kan anskaffe.

– For fjerntogene er vi åpne for å tenke nytt. Vi kan 
eksempelvis se for oss lange motorvognsett på 8-10 
vogner for Bergensebanen og samme togtype i litt 
kortere versjon for Sørlandsbanen eller Dovrebanen. 
Det er ikke optimalt å innrette seg sånn at vi må kjøre 

avtale og skal først settes inn på «Trønderbanen», 
men vil også være aktuell på Rørosbanen. 

Dagens Di4-lokomotiv for dag- og nattogene på 
Nordlandsbanen trenger også rask avløsning: – Vi 
vet at det finnes aktuelle lokomotiver i markedet. 
For denne leveransen kan leasing være et godt alter-
nativ, sier Kjell Arthur Abrahamsen.

Fjerntogene. – På litt lengre sikt får vi også behov for 
å skifte ut samtlige togsett for fjernstrekningene. 
Vi har så vidt begynt å tenke på ulike konsepter 
for fjerntog. Også her må vi sjekke grundig ut hva 
kunder, operatører og myndigheter ønsker seg med 
hensyn til standard og utforming. Et fjerntog må 
selvsagt ivareta behovene for plass og komfort, sier 
materielldirektøren. - Vi har til hensikt å gjøre tog-
reisen så komfortabel som mulig og slik ivareta og 
styrke togets konkurransekraft. Likevel skal selvsagt 
togene være effektive for operatør og personale, og 

dobbelt opp med kafeer og av andre funksjoner slik vi 
må når to togsett kobles sammen som med type 73.

– Videre ser vi at Nordlandsbanen blir elektrifisert 
opp til Steinkjer, og da kan det være fleksibelt og mil-
jøvennlig med togsett som kjører på både strøm og  
diesel. Men dette er så langt bare tanker og ideer som 
vi skal gå i grundig dialog om med alle interessenter 
om. Vi regner med at vi har 8-10 år på oss før nye fjern-
tog må være i bestilling, konkluderer Abrahamsen. 

Jevne leveranser. Som et hovedmål har Norske Tog 
AS ønske om at togleveransene kan skje jevnere 
med kontinuerlige leveranser, heller enn å få inn 
svært mange nye tog samtidig. Videre er vi opptatt 
av standardisering, vedlikeholdsvennlighet og 
høy flåteutnyttelse som bidrar positivt til lavere 
driftskostnader og større fleksibilitet. Det vil i sin 
tur bety reduserte kostnader til offentlig kjøp og god 
utnyttelse av statens egenkapital.

 Dette er diesel-motor-
vogntog bygget midt på 

1980-tallet av tyske Duewag. 
Togene bærer preg av alderen og 
skal skiftes ut i løpet av ca tre år. 
De utgjør grunnstammen i trafik-
ken på «Trønderbanen». 

 Antall togsett i trafikk: 14

 Største tillatte hastighet:  
140 km/h

 Antall sitteplasser: 
136 + 7 klappseter

 Lengde: 50 meter

 Antall vogner per togsett: 2
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 Dette er arbeidshesten på 
Nordlandsbanen. Loktypen 

er bygget av tyske Henschel i 
1981 og brukes i alle dag- og 
nattog mellom Trondheim og 
Bodø. Lokomotivene er oppgra-
dert flere ganger og har et svært 
høyt kilometerløp. Lokomotivene 
skal erstattes av nye i løpet av få 
år. Både innleie og kjøp vil da bli 
vurdert.

 Antall lok: 5 stk

 Lengde: 20,8 meter

 Største hastighet: 140 km/h

 Motoreffekt:  
2450 kW/3332 hk
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 Motorvognsett levert i 
flere generasjoner fra 1970 

fram til 1993 i seriene A, B, C og 
D. De er bygget av Strømmens 
Værksted. Type 69A er utrangert, 
og i løpet av vinteren 17/18 skal 
type 69 B være tatt ut av trafikken. 
Type 69 C og D er modernisert og 
oppgradert for kunne stå i trafik-
ken inntil ERTMS blir innført. Etter 
hvert vil alle tog på Vossebanen, 
Bratsbergbanen og Arendals-
banen bli kjørt med oppgraderte 
togsett av type 69, noe som vil 
bety en vesentlig standardheving. 

 Antall tog i trafikk:  
10 type 69H, 9 type 69G, 16 type 
69D, 13 69C, 6 69B. 

 Største hastighet:  
130 km/h

 Antall sitteplasser (69H):  
inntil 239 + 1 klappsete

 Lengde:  
77,1 meter

 Antall vogner per togsett:  
3 (type 69B: 2)
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 Motorvognsett bygget av 
EB/Adtranz på Strømmen 

og Duewag i tre serier i perioden 
1992 – 1996. Utgjorde etter 
hvert ryggraden i intercitytrafikken 
på strekningen Skien- Lilleham-
mer. Togene har gått svært mye 
og er oppgradert innvendig flere 
ganger. Etter at Flirt-togene kom, 
har de gjort tjeneste mest som 
innsatstog i rushtrafikken.

 Antall togsett i trafikk: 16

 Største hastighet: 160 km/h

 Sitteplasser: 230/235 + 3 
klappseter

 Lengde per togsett:  
106,4 meter

 Vogner per togsett: 4
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TYPE 70

 Den mest tallrike vogntypen 
utenom motorvognsettene, 

bygget av Strømmens Værksted i 
1982 – 1988.  Vognene har vært 
gjennom to omfattende oppgrade-
ringer, den siste i 2009 – 2011 da 
de fikk blant annet klima-anlegg, 
nytt interiør med nye stoler, infor-
masjonsanlegg og tilpasninger for 
bevegelseshemmede. B7 finnes i 
sju varianter. 

 Antall vogner:  
59 i ulike varianter

 Største hastighet: 160 km/h

 Sitteplasser: 68 (vanlig B7)

 Lengde: 26,1 meter
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 Dette er sovevognene som 
brukes i alle norske nattog. 

Bygget på Strømmens Værksted 
i 1986 – 87. Vognene er store og 
utnytter det norske profilet maksi-
malt. De fikk en lettere oppgrade-
ring i 2007.

 Antall vogner: 20

 Største hastighet: 150 km/h

 Antall senger: 30

 Lengde: 27 meter
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 Har fått omfattende oppgra-
dering. Opprinnelig bygget 

på Strømmens Værksted i 1977 – 
1981, totalrenovert av Bombardier 
i Ungarn i 2011 – 2013 med 
nytt interiør, klimaanlegg, lukket 
toalettsystem, nye dører, vinduer 
og boggier og framstår nå som en 
moderne vogntype. Finnes i fem  
varianter, blant annet som  
bistrovogner, familievogner og 
vogner med komfortavdeling.

 Antall vogner: 56 

 Største hastighet: 160 km/h

 Sitteplasser: 68 (vanlig B5)

 Lengde: 25,3 meter
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 Krengetogene som først 
gikk under navnet Signatur. 

Bygget hos Adtranz på Strøm-
men i 1999 – 2001. Ved hjelp 
av krengemekanismen skulle de 
holde høyere fart på våre kurverike 
baner uten at dette skulle gå ut-
over komforten om bord. Etter en 
innkjøringsperiode, der det blant 
annet ble oppdaget feildimensjo-
nerte hjulaksler, ble krengehastig-
heten satt noe ned. Togene brukes 
i fjerntrafikken på Dovrebanen og 
Sørlandsbanen, samt i Intercityt-
rafikken til Halden og Gøteborg. 
Oppgradert i 2014 -2016.

 Antall togsett i trafikk:  
20 (hvorav 6stk 73B)

 Største tillatte hastighet:  
210 km/h

 Antall sitteplasser:  
201 (type 73B: 242 + 6 klapp-
seter)

 Lengde: 108,5 meter
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 Italienske lokaltog som 
brukes i nærtrafikken rundt 

Oslo og på Jærbanen. Togene 
var de første i Norge der deler er 
bygget med lavgulv med universell 
utforming. Togene hadde en del 
innkjøringsproblemer og det er 
foretatt en rekke tilpasninger over 
flere år. Togtypen går nå meget 
bra og nærmer seg nå en midt-
livs-oppgradering.

 Antall togsett i trafikk: 36

 Største tillatte hastighet:  
160 km/h

 Antall sitteplasser:  
305 + 5 klappseter

 Lengde: 85,6 m

 Antall vogner per togsett: 4

 Lavgulv: i de to midtre vognene

TYPE 72

Utviklingen i 
Europa går i 
retning av flere 
motorvognsett. 
KJELL ARTHUR ABRAHAMSEN, 
Norske togs materiell- 
direktør
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