
Velkommen til verksted! 
Konseptvalgutredning for bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk 

togfremføring (ATO)



Konseptvalgutredning for bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk togfremføring (ATO) 

Jernbanedirektoratets lokaler i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14, 

Møterom Samhandlingen, 20 etg.  27. 9 Kl. 1100 – 1500 

1100  Velkommen, presentasjonsrunde og lunsj

1130 
Utviklingstrekk i Europa og pågående initiativer. Hvordan utnytte automatisering på vår 
jernbane? Eksempler på bruksområder v. Kjell Holter, Bane NOR

1200 Fremtidens førerløse S-bane i København v. Joachim Bak, DSB

1230 

Problembeskrivelse: Hvilke problemer er det vi skal bidra til å løse gjennom konseptene som 

utredes?  Innledning v. prosjektet

• Har vi dekket de viktigste problemstillingene? 

1320

Behovsanalyse; innledning v. prosjektet

• Hvilke interessenter berøres? 

• Hvilke behov har interessentene? 

• Hvordan kan «mer effektiv bruk  av ERTMS gjennom automatisering» bidra? 

1445 Oppsummering og avrunding 
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Konseptvalgutredningen skal bl.a. inneholde:

• En vurdering av muligheter for bedre utnyttelse av ERTMS-

investeringene, herunder hvilke skritt som bør tas for å 

maksimere samfunnsøkonomisk nytte både av tidligere og 

ev. nye investeringer.

• En vurdering av om, og i så fall hvilke, automatisk 

togfremføringskonsepter som er  egnet i Norge. Det skal 

vurderes nivå av automatisering og hvilke strekninger som 

kan være aktuelle.

• En vurdering av ulike kombinasjoner av ERTMS-nivå og 

ATO-nivå på ulike strekninger.

• En vurdering av kostnader, rekkefølge, effekter og andre 

konsekvenser for operatørene i et samfunnsøkonomisk 

perspektiv.

• En vurdering av tidsperspektiv for hvilke teknologier og 

nivåer av disse som kan være aktuelle. Teknologisk 

modenhet og nødvendig investeringer i infrastruktur og tog 

skal belyses og vurderes.

• En vurdering av hvorvidt det bør legges føringer for ansvars 

og kostnadsdeling mellom staten og togoperatørene som 

kommersielle aktører.

• En vurdering av mulighetene knyttet til 

satellittposisjonering av tog

Oppgaven vår: 



4

Innholdet i KVU-en 

Problem-
beskrivelse

Behovs-
analyse

Strategiske 
mål

Ramme-
betingelser 

for 
konseptvalg

Mulighets-
studie

Alternativ-
analyse

Føringer for 
forprosjekt-

fasen

Ferdig KVU 
m. vedlegg

31.10.
2022

15.9. 
2023



Utviklingstrekk i Europa og pågående initiativer. 
Hvordan utnytte automatisering på vår jernbane? 
Eksempler på bruksområder 
v. Kjell Holter, Bane NOR



KVU ATO

Hva skjer i Europa
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I N T E R N
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I N T E R N

I N T E R N

ERTMS Level 2
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I N T E R N

I N T E R N
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Hvordan bygge smartere



I N T E R N

I N T E R N

ERTMS Level 3

11

Belagt spor

Avtrykk Avtrykk

Belagt spor

Faste blokkavsnitt

Flytende blokk

Level 2

Level 3



I N T E R N

I N T E R N

Satellittposisjonering av tog
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Baliser i sporet kan fjernes, gir økt tilgjengelighet og reduserte levetidskostnader



I N T E R N

I N T E R N
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ATO – Automatic Train Operation
Selvkjørende tog
GoA 1 – 4

• Kapasitetsøkning antas inntil 20 % 

• Reduksjon i energiforbruk antas 10 - 20 %

• Mulig reduksjon i tog- og sporvedlikehold

ATO 

Onboard

ATO 

Trackside

TMS

ERTMS

Train 

computer

Ruteprofil

Styring av pådrag/brems

Utstyr i toget

Aktuelt trafikkbilde

Utstyr i signalanlegget



I N T E R N

I N T E R N

14

DAC 
Digital 
Automatic 
Coupling



Fremtidens førerløse S-bane 

i København 

v. Joachim Bak, DSB



Hvilke problemer skal vi bidra til å løse? 
Problembeskrivelsen 
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Fra veiledning til KVU 
for digitaliserings-
prosjekter: Digitaliseringsprosjekter i 

Statens prosjektmodell - Veileder (ntnu.no)

«Beskrive 

samfunnsproblemet 

uten bindinger til 

det teknologiske 

mulighetsrommet» 

https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/veileder_digitaliseringsprosjekter.pdf/03a3e5bc-388d-7704-96f6-9281e8b1b26f?t=1581060710864
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Dagens 

jernbanetilbud 

gir liten 

restkapasitet

Dagens 

jernbanetilbud 

har for dårlig 

punktlighet  

Mer for pengene

Transport-

sektoren må 

redusere utslipp 

av klimagasser 

og øke energi-

effektiviteten En sikker 

jernbane krever 

kontinuerlig 

arbeid

Ny teknologi kan 

bidra til å løse 

samfunns-

problemer som 

ikke er  

sektorens 

«tradisjonelle» 

Bedre utnyttelse 

av ERTMS 

gjennom 

automatisering
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Dagens 

jernbaneinfrastruktur 

har høy kapasitets-

utnyttelse og kjente 

kapasitetsutfordringer

Årsak Observert problem Hva innebærer problemet? Samfunnsmessige konsekvenser  

Etterspørsel etter 
jernbanetransport 
overstiger tilbudet på flere 
strekninger og i flere 
markeder

Utvikling av togtilbudet har 
ført til tettere togtrafikk 

Flere av togtilbudene 
starter/ender i de store 
byene, de fleste 
byområdene opplever 
kapasitetsutfordringer

Liten / ingen restkapasitet 
til nye ruter eller avganger

Liten tilbakestillingsevne
ved driftsavvik (lav 
robusthet)

Begrensede muligheter for  
tilbudsutvikling for å dekke 
økende etterspørsel  

Krevende rammer for 
vedlikehold av infrastruktur 
(både et tidsaspekt og et  
slitasjeaspekt)

Liten tid til vedlikehold av 
infrastruktur på strekninger 
med høy belastning 

1.1 Dagens jernbaneinfrastruktur har for lav kapasitet 

Punktlighet, se 1.2



Dagens jernbanetilbud 
har 
punktlighetsutfordringer 

Årsak Observert problem Hva innebærer problemet? Samfunnsmessige konsekvenser  

Kapasitetsutfordringer (se 
1.1)

Særlig omtale av 
utfordringer med dagens 
signalanlegg 

Kombinasjon av tilstand på 
materiell, infrastruktur og 
tett trafikk

Redusert forutsigbarhet for 
de reisende

Et transporttilbud med redusert 
pålitelighet/ redusert 
attraktivitet for miljøvennlig 
transport 

Redusert verdiskapning for 
næringslivet

Økte kostnader for togselskaper

Stor risiko for hendelser 
som gir forsinkelser 
gjennom hele «reise-
logisitikken»

Redusert forutsigbarhet for 
varesendere

Økte reisetidskostnader for 
passasjerer

1.2 Dagens jernbanetilbud har for dårlig punktlighet
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Det er for høye 
klimagassutslipp og for høy 
energibruk i 
transportsektoren 

Årsak Observert problem Hva innebærer problemet? Samfunnsmessige konsekvenser  

Observerte klimaendringer 
og fastsatte klimamål med 
strenge krav til reduksjon av 
utslipp fra 
transportsektoren 

Økende forbruk av energi, 
og knappe energiressurser 

Økt konkurranse om knappe 
energiressurser, økte 
energipriser

Overgang til et 
lavutslippssamfunn krever 
økt bruk av klimavennlige 
transportløsninger 

Økte transportkostnader og 
behov for energiøkonomisering  

Behov for tilbudsutvikling, ref
1.1

1.4 Transportsektoren må redusere utslipp av klimagasser og øke energieffektiviteten
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Digitalisering og økt 
aktivitet på og nær 
jernbanen gjør det 
nødvendig med 
kontinuerlig arbeid for å 
opprettholde og 
forbedre 
sikkerhetsnivået

Årsak Observert problem Hva innebærer problemet? Samfunnsmessige konsekvenser  

Økt aktivitet på og nær 
jernbanen

Digitalisering gir nye 
muligheter og utfordringer 

Økt trafikk på jernbanen gir 
økt risiko for ulykker

Økende digitalisering øker 
risiko for uønskede 
hendelser/cyberangrep

Øktende risiko for 
ulykker/storulykker følger av 
større aktivitet 

Økende bruk av digitale 
løsninger øker sårbarheten til 
transportsystemet

1.5 En sikker jernbane krever kontinuerlig arbeid 

Økt trafikk nær jernbanen 
gir økt risiko for ulykker
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Mer for pengene ved en 
bedre utnyttelse av ERTMS

Årsak Observert problem Hva innebærer problemet? Samfunnsmessige konsekvenser  

Økende utgifter innen helse 
og folketrygd, reduserte 
statlige inntekter

Reduserte rammer for nye 
investeringer  

Transportutfordringer må i 
større grad løses gjennom 
optimalisering av dagens 
infrastruktur, tog og -tilbud

Manglende langsiktige konseptvalg 
for utnyttelsen av investeringer i 
teknologi kan gjøre at nytten av 
allerede vedtatte investeringer ikke 
tas ut, eller utsettes i tid   

Investeringer må utnyttes 
på en slik måte at de gir 
størst mulig nytte /mer for 
pengene

Mangler systematisert 
kunnskap om mindre tiltak 
som kan gi effekt

1.3 Mer for pengene ved en bedre utnyttelse av ERTMS

ERTMS er et omfattende og 
kostbart 
investeringsprosjekt som 
omtales som «trinn 1» i en 
teknologisk utvikling
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Ny teknologi kan bidra 
til å løse 

samfunnsproblemer 
som ikke er sektorens 

«tradisjonelle»

«Digital teknologi gir muligheter som vi 

som samfunn må søke å utnytte. Digital 

teknologi kan svare på problemer og 

behov vi i utgangspunktet ikke  kjenner til 

at vi har, før vi blir presentert for 

løsningene»

24
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Gruppeoppgave 1: 

Har vi fått med de viktigste 

problemene? 

5 min individuell tenking

Runde i gruppen

Felles drøfting

Presentasjon 

Bestem hvem som skal presentere innspillene fra gruppen! 



Hvilke behov må en fremtidig løsning møte 
for å redusere problemene? 

Behovsanalyse 
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Behov og behovsanalyse 

«Behovsanalysen skal ta utgangspunkt i problembeskrivelsen, men fokusere 
mer på hvilke ytelser brukere og andre interessenter trenger for å løse eller 
begrense problemene»

Vi kartlegger tre typer behov: 

• Normative (overordnede politiske mål)

• Etterspørselsbaserte

• Operasjonelle (identifisere de viktigste brukerne og interessentene og avdekke hvilke 
utfordringer de står ovenfor, hvilke konsekvenser det fører med seg og hva de trenger og 
hvorfor)

De viktigste behovene peker videre til samfunnsmålet 
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Behovsanalyse//normative behov 

Effektiv bruk av ny teknologi: flere av problemstillingene som ofte adresseres 
gjennom løsninger i infrastruktur eller materiell, undersøkes løst gjennom 
teknologiske tiltak

Mer for pengene; behovet møtes gjennom SØA

Samlet: Behov for å optimalisere, og søke ytterligere effekter av allerede 
besluttede investeringer

Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål; behov for å styrke 
jernbanens konkurransekraft og vurdere ytterligere muligheter for 
energieffektivisering

Nullvisjon for drepte og hardt skadde; økt transport på bane bidrar til sikrere 
transport, men økt aktivitet stiller også større krav til barrierer som kan 
forhindre storulykker. Økt digitalisering gir behov for andre sikkerhetstiltak  

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet; behovet 
belyses, og besvares gjennom mulighetsstudien og alternativanalysen
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Behovsanalyse//etterspørselsbaserte behov

De sentrale driverne for etterspørsel etter transport er økonomisk vekst og 
befolkningsvekst

Andre trender som kan påvirke behovet for transport og transportmiddel-
fordeling: Mer fleksibilitet i arbeidssted og -tid, økt miljø- og klimabevissthet, mer 
netthandel, aldrende befolkning, sentralisering, næringsomstilling og global handel. 

Virkningene av pandemien er i ferd med å flate ut, men nye hendelser som 
påvirker transportetterspørsel har oppstått

Nye prognoser for gods- og persontransport utarbeides i forbindelse med NTP 
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Behovsanalyse//Operasjonelle behov 

Identifikasjon av hva som er prosjektets interessenter og gjennomgang av 
ulike interessentgruppers behov

Gjennomføres som gruppearbeid! 
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Gruppeoppgave 2: 

Kartlegging av interessenter: 

Hvilke interessenter er relevante, 

i tillegg til de vi har funnet?

❑ 5 min individuell tenking

❑ 10 min 

• Runde i gruppen

• Felles drøfting

❑ Kort presentasjon av hvilke nye interessenter
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Gruppeoppgave 3: 

Hvordan tror du at interessentene blir påvirket 

av problemet? 

❑ 5 min individuell vurdering av egen interessent.

❑ Bruk noen få minutter i fellesskap til å bli enige om hvem som er 

de tre viktigste interessentene.

❑ Svar så på spørsmålet i forhold til egen interessent og disse tre 

viktigste interessentene:

• Runde i gruppen 

• Felles drøfting

❑ Presentasjon

Bestem hvem som skal presentere innspillene fra gruppen! 
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Gruppeoppgave 4: 

Hva tror gruppen «mer effektiv bruk  

av ERTMS gjennom automatisering»  

kan bidra med? 

❑ 5 min individuell tenking

❑ Runde i gruppen

❑ Felles drøfting

❑ Presentasjon 

Bestem hvem som skal presentere innspillene fra gruppen! 

2
1

3



TAKK FOR 
INNSATSEN!


