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Forord 
I supplerende tildelingsbrev nr 3/2022 har Samferdselsdepartementet (SD) bedt Jernbanedirektoratet 
(Jdir) om å gjennomføre fire konseptvalgutredninger (KVU) av tekniske forhold, med leveringsfrist 
september 2023. En av disse KVU-ene er «Bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk togfremføring (ATO)» 

Innføring av ERTMS er en omfattende og kostnadskrevende oppgave, og investeringen etablerer en 
mulighet og et første trinn for videre utnyttelse og digitalisering av signalsystemene.  

Hensikten med KVU-en er å gi et grunnlag for å beslutte om, og i så fall hvilke, automatiske 
togfremføringskonsepter som er egnet i Norge. Det skal vurderes hvilke kombinasjoner av tiltak som kan 
være aktuelle, hvilke forutsetninger eller andre tilleggssystemer som bør på plass for å gi økt nytte av en 
automatisering, hvilke nivå av automatisering og hvilke strekninger som kan være aktuelle. Det skal 
utformes et sett med designkriterier for framtidig rutemodellarbeid, slik at nytten av det anbefalte 
konseptet kan hentes ut. I tillegg skal det vurderes føringer for ansvars- og kostnadsdeling, og muligheter 
knyttet til satellittposisjonering. 

Arbeidet med KVU for ATO skal følge statens prosjektmodell, siden forventet kostnad ligger over 
grenseverdien for digitaliseringsprosjekter. KVU-en gjennomføres i samarbeid med Bane NOR . Medvirkning 
fra andre jernbaneaktører og interessenter vil skje gjennom forskjellige felles verksteder og separate 
møter.   

KVU-en er i oppstartfasen og første milepel i prosjektet er at forslag til samfunnsmål skal legges fram for 
Samferdselsdepartementet innen 31.10.22. Jernbanedirektoratet har gjennom dette verkstedet lagt opp til 
tidlig involvering av relevante interessenter, for å kartlegge interessentenes behov knyttet til temaet for 
KVU-en, før forslag til samfunnsmål ble formulert. Rapporten fra verkstedet er oversendt deltakerne og 
publisert på jernbandirektoratet.no.  

 

Oslo, 20.10.2022  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/07e14e608dbb4560bab3e8cc6371379c/2022/statbudsjettet-2022-supplerende-tildelingsbrev-nr.-3-jbd.pdf
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1 Formålet med verkstedet 
Samferdselsdepartementet (SD) gav gjennom tildelingsbrev 3-2022 Jernbanedirektoratet i oppdrag å 
gjennomføre en «Konseptvalgutredning for bedre utnyttelse av ERTMS – Automatisk togfremføring (ATO)». 

Innføring av ERTMS er en omfattende og kostnadskrevende oppgave, og investeringen etablerer en 
mulighet og et første trinn for ytterligere utnyttelse og digitalisering av signalsystemene. Det er derfor 
gjennomført flere utredninger for å undersøke hvordan økt effekt kan oppnås gjennom å bygge videre fra 
det første trinnet, enten gjennom teknologiske løsninger eller fysiske tiltak. I rapporten «ERTMS – Mer 
jernbane for pengene (MJfP)» fra 2019 anbefales det å vurdere flere ulike muligheter for bedre utnyttelse 
av ERTMS videre, spesielt i forhold til automatisering av togframføringen og tettere signalering. Bane NORs 
etterfølgende analyser viser at ATO (Automatic Train Operation) bør sees i en større sammenheng for å 
kunne effektivisere og bedre utnytte jernbaneinfrastrukturen. 

Hensikten med KVU for ATO er å gi et grunnlag for å beslutte om, og i så fall hvilke, automatiske 
togfremføringskonsepter som er egnet i Norge. Det skal vurderes nivå av automatisering, hvilke 
forutsetninger eller andre tilleggssystemer som bør på plass, hvilke kombinasjoner av tiltak som kan være 
aktuelle og hvilke strekninger som kan være aktuelle. Hva som skal til for å maksimere 
samfunnsøkonomisk nytte både av nye og tidligere investeringer for bedre utnyttelse av ERTMS, en 
vurdering av kostnader, rekkefølge og andre konsekvenser for operatørene i et samfunnsøk 
Tiltaksalternativenes påvirkning på sikkerheten skal også beskrives. 

KVU-en skal følge Statens prosjektmodell, som oppsummert skal belyse problemer, avdekke mulige 
løsningskonsepter og analysere konsekvenser langs en rød argumentasjonstråd gjennom en definert 
prosess med flere trinn: 

 

Kartlegging av interessentenes behov kan gjøres på forskjellige måter, avhengig av hvor bredt eller detaljert 
konsekvensene av problemområdene påvirker interessentene. I arbeidet med denne KVU-en ble det gjort 
vurderinger av hvilke interessentgrupper som antakelig blir mest berørt av de aktuelle problemstillingene 
som KVU-en skal utrede. Det ble gjennomført et arbeidsverksted, som skal gi prosjektet viktig underlag fra 
interessentene for de to første trinnene i prosessen; problembeskrivelsen og behovsanalysen. Det vil også 
gi en bedre bakgrunn for arbeidet med å utforme strategiske mål.  

Gjennom å invitere til en felles diskusjon om hvilke problemer sektoren står overfor, sett i lys av en 
teknologisk utvikling innenfor automasjon som gir helt nye muligheter for behandling av data og 
effektivisering, ønsket prosjektet å få avdekket hvilke tradisjonelle og nye problemstillinger som vil være 
relevante å belyse i denne KVU-en. I tillegg ønsker prosjektet å få avdekket mer generelt hvordan 
automasjon som sådan vil kunne påvirke interessentene, kanskje også utover de interessentene vi 
tradisjonelt tenker på ved endringer på jernbanen, og som vil være viktig å få kartlagt og forstå som 
underlag for behovsanalysen. I verkstedet ble mange av de mest sentrale aktørene invitert til å gi innspill 
på problemområdene, hvilke interessenter som vil bli berørt og hvilke behov som bør ansees som viktigst, 
og hvilke behov som vil oppstå som konsekvens av problemstillingene. Innspillene ble så kategorisert og 
analysert med tanke på hvilke interessenter som har hvilke behov.  

Gjennom kartleggingen og den økte kunnskapen som blant annet dette verkstedet ga, skal prosjektet 
utlede og formulere forslag til samfunnsmål og effektmål for KVU-arbeidet som en separat leveranse til SD 
innen 31.10.2022.  

Denne rapporten oppsummerer hvordan dette verkstedet ble gjennomført, hvilke funn som ble gjort og vil 
bli oversendt deltakerne og publisert på jernbandirektoratet.no i ettertid.  

Det vil bli arrangert flere verksteder og møter med interessentene i løpet av arbeidet med KVU-en.  
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2 Deltakerliste  
# Organisasjon Deltaker 

1 DSB, Danmark Joachim Bak 

2 Norske Tog Jon Ingebretsen 

3 Norske Tog Simen Farstad 

4 Vy (via JVSF1) Jørgen Kjær 

5 Vy (via JVSF1) Geir Haug Andersen 

6 Vy (via JVSF1) Trond Nordlien  

7 Flytoget (via JVSF1) Odd Lynnebakken 

8 Norsk Jernbaneforbund, NJF Rolf Åge Smith  

9 Norsk fagskole for lokomotivførere Håkon Strøm Andersen 

10 Statens Jernbanetilsyn, SJT Tarjei Kvalø 

11 Bane NOR Kjell Holter 

12 Bane NOR Hege Magnussen 

13 Bane NOR Kjell Kristian Hageland 

14 Bane NOR Stein Troneng  

15 Bane NOR Kenneth Haugland 

16 Bane NOR Tore Haferstrom 

17 Bane NOR Magnus Langeteig 

18 WSP Lene Jahnsen 

19 WSP Patrik Gunnarsson 

20 WSP Ludvig Hambro 

21 Jernbanedirektoratet Ingar Østerby 

22 Jernbanedirektoratet Ida Bøe 

23 Jernbanedirektoratet Øyvind Sunde 

24 Jernbanedirektoratet Geir Hansen 

25 Jernbanedirektoratet Cecilie Bjørlykke 

26 Jernbanedirektoratet Ann Kristin Bjerknes 

27 Jernbanedirektoratet Bjørn Bryne  

 
1 JVSF = Jernbanevirksomhetenes sikkerhetsforening 
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3 Program  
Verkstedet ble gjennomført i Jernbanedirektoratets lokaler i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14A, på 
møterom Samhandlingen i 20. etasje den 27.09.2022 kl. 11:00 – 15:00 ut ifra dette programmet: 

11:00   Velkommen, presentasjonsrunde og lunsj v. Cecilie Bjørlykke, JDIR 

11:30  Utviklingstrekk i Europa og pågående initiativer. Hvordan utnytte automatisering på vår 
jernbane? Eksempler på bruksområder. Presentasjon v. Kjell Holter, Bane NOR 

12:00 Fremtidens førerløse S-bane i København. Presentasjon v. Joachim Bak, DSB 

12:30  
Gruppearbeid Problembeskrivelse: Hvilke problemer er det vi skal bidra til å løse gjennom 
konseptene som utredes?  Innledning v. Cecilie Bjørlykke, JDIR 

• Har vi dekket de viktigste problemstillingene?  

13:20 

Gruppearbeid Behovsanalyse. Innledning v. Cecilie Bjørlykke og Ingar Østerby, JDIR 

• Hvilke interessenter berøres?  

• Hvilke behov har interessentene?  

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

14:45 Oppsummering og avrunding v. Cecilie Bjørlykke, JDIR 
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4 Resultater fra gruppearbeid 
4.1 Innledning  

Behovskartleggingen i Statens prosjektmodell omfatter en kartlegging av relevante interessenter og aktører 
gjennom en interessentanalyse. Fra supplerende tildelingsbrev var det for denne utredningen allerede 
angitt minimum følgende interessenter:  

- Bane NOR SF 
- Norske tog AS 
- Passasjertogoperatørene 
- Godstogoperatørene 
- Jernbaneutvalget i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) 

Alle togoperatører på norsk jernbane kan være medlemmer av Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening 
(JVSF), og kontakt overfor passasjertogoperatører og godstogoperatører ble derfor gjort gjennom denne 
foreningen.  

For vurdering av alle tiltak innenfor jernbanesektoren er konsekvensene for sluttbrukerne av togtilbudet 
sentralt, og i denne KVU-en er de identifisert som interessentene «de reisende» og «varesenderne». Ingen av 
disse to gruppene har noen etablert organisert representasjon i samfunnet, og Jernbanedirektoratet 
sammen med Bane NOR, gjennom sine kundeundersøkelser, ansees som nærmest til å beskrive disse to 
gruppenes behov.  

Siden eventuell innføring av ATO som ny teknisk løsning i norsk jernbane vil ha konsekvenser for både 
sikkerhetsmessige forhold, regelverk og potensielt kunne endre videre operativ forvaltning av infrastruktur 
og kjøretøy, ble Statens Jernbanetilsyn, Jernbanedirektoratet og Bane NOR identifisert som interessenter. I 
tillegg kan innføring av ATO endre arbeidsmiljø og kompetansebehov innenfor jernbanesektoren og i 
betydelig grad påvirke en egen yrkesgruppe, og aktuelle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner ble 
derfor også vurdert som relevante interessenter, sammen med Norsk fagskole for Lokomotivførere.  

Invitasjon til verkstedet ble sendt til alle interessentene som er beskrevet over, men vi ser at det var 
utfordrende å få kontakt gjennom paraplyorganisasjoner. Representanter via Jernbaneutvalget i EBA og 
godstogoperatørene via JVSF ble derfor dessverre ikke representert i verkstedet. For videre arbeid overfor 
disse interessentene ser vi at prosjektet bør endre tilnærming. Siden godstogoperatørene ikke var 
representert på verkstedet, og de representerer en egen driftsprofil som kan ha viktige og unike behov 
knyttet til automasjon, ønsker prosjektet å kartlegge deres behov også som del av arbeidet. Som oppfølging 
av verkstedet vil prosjektet ta direkte kontakt med et utvalg av godstogoperatørene for innspill.  

Det ble av praktiske årsaker ikke tilrettelagt for digital deltakelse på verkstedet. De påmeldte deltakerne 
ble i forkant fordelt tilfeldig på fire forskjellige grupper, men fordelingen ble justert noe, da det ble veldig 
mange fra én interessent på en gruppe. Hver gruppe fikk tildelt en gruppesekretær fra JDIR for å ta notater 
fra arbeidet og bidra til god framdrift.  

I starten av verkstedet ble det holdt to faglige foredrag til inspirasjon. Bane NOR ved prosjektleder Kjell 
Holter orienterte om status i utviklingen av automatisering og førerløse tog i et europeisk perspektiv. Han 
fortalte også om hvilke muligheter for effektiv drift som automasjonsteknologi åpner for innenfor norsk 
jernbane. DSB i København ved chefkonsulent Joachim Bak fortalte om vurderinger, valg og forventninger 
til «Fremtidens førerløse S-bane i København». Videre ble de forhåndsdefinerte problemområdene og de 
forskjellige behovstypene presentert i plenum av JDIRs prosjektleder Cecilie Bjørlykke i forkant av 
gruppeoppgavene.  

Gruppearbeidene i verkstedet ble gjennomført etter en felles mal. Hver oppgave startet med en kort 
individuell vurdering før en åpen diskusjon innenfor hver gruppe. Hovedpunkter fra hver gruppe ble så 
presentert i plenum.  

Resten av dette hovedkapitlet beskriver hvilke tilbakemeldinger og funn som ble gjort i gruppearbeidene. 
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4.2 Har vi fått med de viktigste problemene? 

I forkant av oppgaven ble det presentert disse problemområdene som prosjektgruppen hadde identifisert i 
forkant og de antatt viktigste årsak-virknings-trådene for hvert område:  

• Dagens jernbanetilbud gir liten restkapasitet 
• Dagens jernbanetilbud har for dårlig punktlighet   
• Transport-sektoren må redusere utslipp av klimagasser og øke energieffektiviteten 
• En sikker jernbane krever kontinuerlig arbeid 
• Mer for pengene 
• Ny teknologi kan bidra til å løse samfunns-problemer som ikke er sektorens «tradisjonelle»  

Gruppene fikk presentert spørsmålet «Har vi fått med de viktigste problemene?», og ble bedt om å både 
komme med nye relevante problemstillinger og eventuelt supplere de allerede definerte problemområdene. 

  

Gruppe 1)  

Gruppen diskuterte problemstillinger som faller inn under hovedkategoriene som allerede er identifisert og 
listet opp i 4.2. Kun første punkt er nytt i forhold til listen over 

• Økt kundetilfredshet 
o En av forutsetningene for ATO er forbedret kommunikasjonsbærere, dette kan også 

brukes til å gi (ukjente) tjenester til de reisende som igjen gir økt komfort ved reisen.  
 

• Mer jernbane for pengene: 
o Redusert vedlikeholdsbehov som følge av mindre slitasje på skinnene og øvrige delsystem 

når en fjerner individuell kjørestil hos lokfører 
 

• En sikker jernbane krever kontinuerlig arbeid 
o Jernbanen i et samfunnsikkerhetsperspektiv – viktigheten av at jernbanesystemet har 

tilnærmet full oppetid.  
o Økt sikkerhet ved overføring av barrierer fra menneskelige vurderinger til teknisk system  
o Økt tilgjengelighet av jernbanesystemet ved å frigjøre systemet for avhengigheten til 

lokfører. Erfaringer fra buss-systemet har vist at tilgjengeligheten på bussjåfører varierer, 
og kan begrense tilbudet for de reisende.  

• Transportsektoren må redusere utslipp og klimagasser og øke energieffektiviteten  
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o Færre elementer i sporet gir lavere energiforbruk (ved produksjon av komponentene) – 
nytten er antakelig først og fremst knyttet til ERTMS level 3 

o Lavere energibruk gjennom jevn og forutsigbar kjørestil når individuell kjørestil blir fjernet 

 

Gruppe 2)  

Gruppen startet med å reflektere hva som egentlig ligger i begrepet ATO - alt fra førerassistert til 
selvkjørende tog. Hovedkonklusjon til gruppen var at man har fått med seg de viktigste problemene, i 
diskusjonen kom det imidlertid fram følgende problemer/muligheter: 

• Regularitet - mer effektiv buss for tog - en del av ERTMS 
• Få frem hva nytten med ERTMS er for togoperatørene - forhåpentlig mer stabil drift 
• Standardisering plattformhøyder, signalanlegg, opplæring og utdanning  
• Hvordan skal man løse ulike senarioer? - feil på materiell, dørproblematikk, generelt utdatert 

materiell 
• Variasjoner i geografi, ulike problemer på ulike baner 
• Det må gjøres en investering på plattformer (en høyde), tilpassing for rullestoler og på togene  
• Bedre kjørekomfort for reisende 
• Personallogistikk - rigide kompetanseområder – trenger ny kompetanse 
• Smart vedlikehold, kunne rykke ut tidligere 
• Selvreparerende tog  
• Cybersikkerhet – utenforstående kan også få mulighet til å styre togene  

 

Gruppe 3) 

Gruppen startet med å reflektere over rammene / føringene for oppdraget, nemlig en mer effektiv utnytting 
av ERTMS gjennom ATO. Det ble hevdet at man i stedet burde definere problemene som bør løses og 
målene som bør nås før man ser på løsninger. Sentrale mål som ble framholdt var blant annet kapasitet, 
robusthet og energieffektivitet. Det ble også understreket viktigheten av å løse de fysiske begrensningene 
(stasjonsforlengelser, plattformtiltak etc.). Videre ble det påpekt at når man først ser på løsninger så er ATO 
litt snevert og at man i stedet burde ha sett på automatisering i mer vid forstand.  

Hovedkonklusjon til gruppen var at man har fått med seg de viktigste problemene, dvs. gruppen hadde ikke 
forslag til ytterligere problemområder. I diskusjonen kom det imidlertid fram følgende momenter: 

• Vet ikke helt hva vi får ut av ERTMS – vanskelig å se hvordan vi kan utnytte ERTMS bedre uten at 
vi vet helt hva det innebærer! 

• Mer informasjon vil bli tilgjengelig raskere i framtiden – hvordan kan vi utnytte dette effektivt, for 
eksempel i togledelse og ved avvikshåndtering? 

• Selvkjøring på verksted og hensetting er en mulighet 
• Todelt: Mer kapasitet i sentrale strøk – mer energieffektivitet på langdistanse 
• Redusert energiforbruk kan utnyttes til å kjøpe rimeligere og lettere tog («mer for pengene») 
• Mer fleksibel godstransport: Muliggjøre skifting / lasting og lossing underveis? 

 

Gruppe 4)  

Gruppen gjorde en refleksjon rundt at jernbanen utgjør et rigid system, og en «åpen» jernbane (fysisk 
tilgjengelig for tredjepart og for klimapåvirkning) utgjør et komplekst system for full automatisering. 
Samtidig vil en overordnet felles datainnsamling og styringsmulighet, som et felles automasjonssystem gir, 
kunne gi store forbedringer innenfor mange områder, selv om ikke alle problemer kan løses. 

Gruppen kom ikke fram til noen helt nye problemstillinger, men følgende punkter kom opp som supplering 
av allerede definerte problemstillinger: 

• Automasjon gjør at fører får en annen jobb. Opplæringsperioden for førere blir antakelig kortere. 
Samtidig kan det bli et problem å ivareta førerkompetanse.  
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• Optimalisering av kjørehastighet. Det er et problem i dag at det er vanskelig å forutse og planlegge 
kjøringen optimalt. Utfordringer å få flyt i trafikken på grunn av manglende informasjon om hva 
som er langt foran og hva som er bak. Dette påvirker muligheten for å planlegge, både for å holde 
ruteplan og for å spare strøm. 

• Godstrafikk har problem med ineffektivitet i dag pga. manglende informasjon underveis, og får 
dermed behov for store tidsmarginer. Her er det et potensiale for kjøretidsreduksjon.  

• Det kan ofte bli behov for avvikshåndtering når informasjon ikke når fram i tide 
• Vedlikeholdsutgifter blir lavere ved mer optimal kjørehastighet. Utgifter er alltid en utfordring. 
• Sikkerheten er ikke for lav i dagens løsning, og automasjon kan slå begge veier. Noen risikoer blir 

borte, noen nye vil komme til. Det viktige er samlet resultat. 
• Lengre tog enn plattformer og lav fleksibilitet underveis er utfordring i dag. Mulighet for mer 

presise stopp med hjelp av automasjon. Bedre sikkerhet. Kanskje man også kan slippe å bygge om 
noen plattformer.  

 

4.3 Interessentkartlegging 

I forkant av oppgaven ble gruppene presentert for hva behovsanalysen i en KVU inneholder og de tre 
behovstypene; normative behov, etterspørselsbaserte behov og operasjonelle behov.  

For å kartlegge interessentenes behov ville prosjektet få komplettert listen over aktuelle interessenter. 
Disse interessentene var listet opp fra prosjektet før oppgaven ble gitt:  

• De reisende 
• Varesendere 
• Jernbanedirektoratet 
• Bane NOR 
• Norske Tog  
• Persontogoperatørene (via Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening (JVSF)) 
• Godstogoperatørene (via Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening (JVSF)) 
• Entreprenørbransjen (Jernbaneutvalget i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)) 
• Statens Jernbanetilsyn (SJT) 
• Norsk fagskole for lokomotivførere 
• Norsk Lokomotivmannsforbund 
• Norsk Jernbaneforbund 

Gruppene ble bedt om å besvare spørsmålet «Hvilke interessenter er relevante, i tillegg til de vi har 
funnet?». Følgende nye interessenter ble avdekket i gruppearbeidet:  

Gruppe 1)  

Følgende interessenter ble avdekket i gruppearbeidet: 

• Nyansering av hvem de reisende er, det er ikke en homogen gruppe. Forslag om å dele de reisende 
inn etter hvilke reisehensikter de har (for eksempel arbeidsreiser, pendlere, fritidsreiser osv) 

• Forvaret/totalberedskapen i landet 
• Grunneiere langs jernbanen (kanskje kun aktuelt dersom det skal settes opp installasjoner som 

følge av ATO som omfattende inngjerding) 
• Kollektivselskaper 
• Lokalpolitiske interessenter som kommune og arealplanleggere 

Gruppe 2)  

Følgende nye interessenter ble avdekket i gruppearbeidet:  

• Leverandører av tekniske systemer og vedlikehold 
• Varemottakere  
• Vedlikeholdere i ulike selskaper 
• Naboer, grunneiere etc 
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• Ulike redningstjenester 
• Teleoperatørene 

 

Gruppe 3)  

Gruppen påpekte viktigheten av å inkludere vedlikeholdsvirksomheter (utover entreprenørbransjen som 
allerede er nevnt). Det gjelder både på infrastruktursiden (skinnegang, signalanlegg etc.) og på 
materiellsiden (tog), og i den sammenheng ikke begrenset til Bane NOR og Norske tog. Gruppen var også 
inne på betydningen av tredjepart, eksempelvis grunneiere, dyreliv etc.   

 

Gruppe 4)  

Innledningsvis ble det påpekt at gruppene av interessentene som var gitt som utgangspunkt burde utdypes 
mere i forhold til hvilke interessenter de litt overordnede kategoriene faktisk inneholdt. Listen over 
interessenter ble i gruppearbeidet supplert med følgende interessenter:  

• Naboer til jernbanen (for eksempel brukere av planoverganger) omfatter både kommuner og 
beboere  

• ERA regelverk: Interoperabilitet med Sverige  
• Spordrift  
• Leverandører av kjøretøy 
• Nødetater  
• Leverandører av signalanlegg  
• Vegmyndigheter (for eksempel hvis planoverganger må fjernes)  
• Kollektivtrafikkselskapene, dersom løsninger kan komme til å påvirke punktlighet     

 

4.4 Behovsanalyse: Hvordan tror du at interessentene blir påvirket av problemet? 

Basert på de identifiserte problemområdene og identifiserte interessentene fra de to foregående 
gruppearbeidene, skulle gruppene i denne oppgaven svare på spørsmålet «Hvordan tror du at 
interessentene blir påvirket av problemet?».  

Deltakerne skulle først vurdere oppgaven individuelt ut ifra sitt eget ståsted som interessent.  

For å begrense omfanget av arbeidet ble de tidligere identifiserte problemområdene fordelt på gruppene, 
se nedenfor.  

Gruppe Problemområde 

Gruppe 1 Problemområdene «Mer for pengene» og «Optimal operasjon - effektiv drift og vedlikehold, 
framføring/kommunikasjon. Kompetansebygging» 

Gruppe 2 Problemområdene «Dagens jernbanetilbud gir liten restkapasitet» og «Dagens 
jernbanetilbud har for dårlig punktlighet» 

Gruppe 3 Problemområdene «En sikker jernbane krever kontinuerlig arbeid» og «Ny teknologi kan 
bidra til å løse samfunnsproblemer som ikke er sektorens «tradisjonelle» 

Gruppe 4 Problemområdet «Transportsektoren må redusere utslipp av klimagasser og øke energi-
effektiviteten» 

Hver gruppe skulle så i fellesskap velge de 3 viktigste interessentene ut ifra problemområdene som var 
fordelt til gruppen, og svare på oppgaven ut ifra disse interessentenes ståsted i forhold til det fordelte 
problemområdet. 

Gruppe 1)  

Gruppen identifiserte de tre viktigste interessentene å være 
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• Bane NOR 
o Skal tilby jernbaneinfrastruktur som er tilgjengelig og robust for gjennomføring av 

transporttjenester. «Mer oppetid for pengene» 
o Skal være en attraktiv arbeidsgiver og tilby interessante arbeidsoppgaver. At bedriften 

bruker oppdatert og moderne teknologi er en fordel for å tiltrekke seg attraktive 
arbeidstakere 

o Mange av de sentrale delsystemene som trengs for å gjennomføre trafikk eies og styres av 
BN, som trafikkstyring, signalressurser og øvrige driftspersonell, automatisering fører til 
endrede kompetansebehov for disse gruppene 

• Persontogoperatørene 
o ATO som tiltak for bedre kundetilfredshet, gir jernbanetransport økt konkurranseevne i 

møte med andre transportformer 
• Godstogoperatørene 

o ATO som tiltak for bedre kundetilfredshet, gir jernbanetransport økt konkurranseevne i 
møte med andre transportformer 

o Har i mindre grad staten i ryggen for omlegging til nytt system, gir økt risiko dersom 
kostnader ved overgang til ATO blir lagt på operatørene 
 

Gruppe 2)  

I diskusjonen om hvem som var de viktigste interessentene ble det raskt pekt på de reisende, men 
diskusjonene handlet mest om persontogoperatører, godstogoperatøer og Bane NOR.  

Gruppen ble bedt om å se spesielt på problemområdet «Dagens jernbanetilbud gir liten restkapasitet» og 
«Dagens jernbanetilbud har for dårlig punktlighet» 

Gruppen klarte ikke å prioritere tre interessenter, ble imidlertid enig om disse fire interessenter i prioritert 
rekkefølge, med denne begrunnelse: 

1. De reisende 
At toget går ofte nok, at det går når det skal og kommer fram når det skal (daglige arbeidsreiser, 
fritidsreiser, osv.). Kunder med spesielle behov (PRM) 
Dårlig punktlighet, gir dårlig omdømme og lite lyst til å ta tog 
 

2. Persontogoperatørene 
Restkapasitet – lite robust kjøreplan, mye følgefeil, kapasitetsproblemer 
Punktlighet 
Utdyping fra VY: 
Fordeler: Økt kapasitet, økt punktlighet og høyere regularitet 
Ulemper: Utfordringer ved avvik, feilretting og stoppende feil på linja 
Endrede oppgaver for fører. En kjedeligere hverdag. Overtallighet blant førere 
 

3. Bane NOR (ulike selskaper og avdelinger) 
Større restkapasitet får vi større mulighet til vedlikehold, feilretting av infrastruktur. Forutsetning av 
man fyller opp med mer tog 
 

4. Godstogoperatørene, terminaloperatørene 
Lite restkapasitet, derav dårlig punktlighet 

 

Gruppe 3)  

Den første oppgaven var å prioritere de viktigste interessentene, altså hvem. Dette var noe gruppen slet litt 
med å enes om. Når det gjaldt sikkerhet så ble man etter hvert enig om at de viktigste interessentene var 
kundene (personer og vareeiere), Bane NOR og operatørene (både person og gods). Når det gjaldt det å 
løse samfunnsproblemer som ikke er sektorens «tradisjonelle» klarte man ikke å sette opp en liste. Noe av 
årsaken til det skyldtes at gruppen var usikker på hvilke «utradisjonelle» samfunnsproblemer denne nye 
teknologien vil være i stand til å løse; det ble rett og slett litt for svevende og lite konkret og dermed 
vanskelig å ha noen formening om.  
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Den andre oppgaven var å svare på spørsmålet «Hvordan tror du at interessentene blir påvirket av 
problemet?» og da med fokus på de interessentene man anså for de viktigste; jfr. første del av oppgaven. 
Diskusjonen bar litt preg av å diskutere hvorfor de utpekte interessentene var viktige, der en kom fram til 
følgende: 

• Det viktigste er at kundene er og føler seg trygge. Her er det ikke bare faktisk trygghet som betyr 
noe, men også opplevd trygghet ettersom opplevd trygghet kan ha betydning for kundenes vilje til 
å bruke tog som transportmiddel.  

• Bane NOR er sentral ettersom denne etaten har et sentralt ansvar for fysisk infrastruktur, en del 
regelverk m.m. 

• Togoperatørene er sentrale ettersom disse har ansvar for «human factors», ombordsikkerhet etc. 

Det var ellers mange interessante og relevante tema som ble drøftet med stort engasjement, men det var 
ikke nødvendigvis direkte svar på spørsmålet om hvordan interessentene ville bli påvirket.  

 

Gruppe 4)  

I den innledende diskusjonen om hvem som var de viktigste interessentene ble det pekt på de reisende og 
varesendere, men mye av fokus var på Persontogoperatører, godstogoperatøer og Bane NOR.  

Gruppen ble bedt om å se spesielt på problemområdet der «Transportsektoren må redusere utslipp av 
klimagasser og øke energieffektiviteten» Her ble Jernbanedirektoratet trukket fram som en viktig 
interessent med et overordnet behov for å bidra til utvikling av klimavennlig transport.  

I gruppediskusjonen ble det lagt vekt på å gjennomgå behovene til interessentene som gruppedeltakerne 
representerte: 

Persontogoperatørene  

(her Flytoget)  

Jernbane er et miljøvennlig og grønt valg.  

Produktet som leveres i dag må leveres på en annen måte, dagens produkt 
er basert på mennesker, og en førerløs løsning vil være et nytt produkt.  

Flytoget har ikke behov for å bytte ut flåten. (referanse til DSB sin 
gjennomgang, der investering i nye tog var utgangspunkt for beslutning om 
førerløse tog på S-banen). ATO vil gi mindre interessante arbeidsoppgaver 
for dagens ansatte, men tempoet på utviklingen vil være viktig, noen av 
førerne i dag er i 20 årene.   

Opplevd sikkerhet er en utfordring. Brukerne skal føle seg sikre. Kan være 
en generasjonsutfordring.  

Godstogoperatørene Nyere godstogsmateriell er ofte leaset, og må fungerer i et internasjonalt 
marked. Det kan bli en ekstra kostand å tilbakestille togene til opprinnelig 
stand. Strekningene har ulike utfordringer: eks. Bergensbanen har en 
utfordring med tilgjengelighet ved avvik, dette må løses på en annen måte 
enn i sentrale strøk.  

Statens Jernbanetilsyn 
(SJT) 

Følger gjeldende regelverk  

 

Norsk fagskole for 
lokførere    

Endret kompetansebehov, nytt opplæringsopplegg.  

 

Lokomotivførere / Norsk 
lokomotivmannsforbund 

 

Endret kompetansebehov, nye oppgaver, usikkerhet for arbeidsplass 
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Bane NOR Bedre kontroll og forutsigbarhet over trafikken, men også mer ansvar. 

 

 

4.5 Hva tror gruppen «mer effektiv bruk av ERTMS gjennom automatisering» kan bidra 
med?  

I dette siste gruppearbeidet skulle gruppene utvide perspektivet igjen og svare på spørsmålet «Hva tror 
gruppen «mer effektiv bruk av ERTMS gjennom automatisering» kan bidra med?».  

Spørsmålsstillingen var bevisst vinklet inn mot effektene som kan ligge i mulighetsrommet for automasjon, 
for å hjelpe til å avdekke ytterligere behov som kanskje ikke var avdekket tidligere i verkstedet. 
Spørsmålsstillingen var også ment å gi en vinkling til inn mot problemområdet «Ny teknologi kan bidra til å 
løse samfunnsproblemer som ikke er sektorens «tradisjonelle»», som prosjektgruppen oppfatter som et 
vanskelig problemområde å kartlegge årsak-virkningstråder for. 

Gruppe 1)  

• Reduksjon i driftskostnader 
o Redusert energibruk (reduserte kostnader for operatør) 
o Redusere lokførerkostnader (størrelsen er avhengig av konsept) 

• Forbedret togtilbud 
o Økt kapasitet kan gi forbedret togtilbud, økte marginer og reduksjon i vendetider på 

endestasjon kan løse opp i bindinger 
o Bedre og mer korrekt kundeinformasjon som følge av tilgjengeliggjøring av mer 

trafikkdata (kontinuerlig overvåking av togene)  

Gruppe 2)  

• Mer europeisk standardisering, som får positiv effekt på leveransemuligheter og pris (felles 
europeisk marked) 

• Sikkerhetsaspektet – maskiner er tryggere enn folk 
• Effektivitet – "mindre infrastruktur", færre ansatte, mer robust teknisk løsning, mer kapasitet 
• Økt frekvens, økt punktlighet  

 

Gruppe 3)  

• Mer kapasitet på dobbeltspor (forhåpentligvis) enn ren ERTMS 
• Smart integrering med billetteringssystem (spesielle behov så som rullestol, billettrefusjon etc) 
• Automatisering av forsinkelsesbøter 
• Større fleksibilitet til å justere automatisk ruteopplegget 
• Økt punktlighet (muligens i konflikt med kapasitet) 
• Mer sikkerhet (varmesøkende installasjoner for detektering av dyr i sporet etc.) 
• Mer presis kundeinformasjon 
• Økt energieffektivitet 
• Optimalisering / reduksjon av vedlikehold 

 

Gruppe 4)  

• ATO-nivå lav: Bedre verktøy for lokførere: Mer forutsigbar jobb  
• Bedre verktøy for vareeiere: Hele transportkjeden kan følges videre, gir også mer effektivt bytte 

mellom transportslag 
• ATO +automatkobbel gir nye muligheter til trafikkløsninger  
• Begrenset bidrag til punktlighet (bytte av sikringsanlegg er viktigere)  
• Liten påvirkning på regularitet (snarer tvert imot på høyeste nivå) 
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• Stort bidrag til kapasiteten  
• ATO vil gi en vedlikeholdsgevinst: Reduserte vedlikeholdsutgifter til spor og materiell   
• Økt kapasitet og avvikshåndtering – det skjer jo også ting på andre (digitale)plattformer 
• Gevinst i førerstøttesystemer – gir en anbefaling etc. kjøre i 60 km her. I det innerste navet kan 

ATO gjøre at du klarer å presse inn et par tog til: Hvilken type automasjon vil være avhengig av hvor 
man er i landet  
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5 Systematisering og oppsummering  
Fra verkstedet kom det fram mange behov fra forskjellige interessenter, og mange av utfordringene 
interessentene opplever i dag vil ikke nødvendigvis være gjeldene eller like med de forutsetningene som 
denne KVU-en legger til grunn. Her er det sentralt at denne KVU-en gjennom beskrivelsen i bestillingen tar 
som utgangspunkt at ERTMS er ferdig implementert på alle strekninger. 

Behovene hos de forskjellige interessentene kan være mer eller mindre detaljerte og noen er mer 
overordnet. Noen behov henger sammen og kan også avledes av andre, eller en gruppe av behov kan sees 
i sammenheng for å finne et bakenforliggende mer generelt behov.  

Samtidig er innholdet i noen av de behovene som er framkommet ikke knyttet utelukkende til én 
interessent, men relevant for flere interessenter. Et behov som er felles for alle som kjører tog, vil f.eks. 
være gjeldende både for persontogoperatører, godstogoperatører, Bane NOR som operatør, men også 
vedlikeholds-selskapene for infrastruktur som har mange kjøretøy og dermed førere.  

Resultatene fra verkstedet har derfor vært nødvendig å analysere, justere og filtrere noe for å gi et riktig 
bilde. I beskrivelsen av behovene er det gjort vurderinger og sett på sammenhenger for å komme fram til et 
nivå som er hensiktsmessig for denne utredningen.  

Systematisering og oppsummering av interessenter og behov etter verkstedet er vist i tabellen nedenfor.  

 

oppg. 2 oppg. 3 oppg. 4 
Primær interessent Behov  Behov for endring Nye muligheter 

Reisende. 
For denne analysen 
ser vi at forskjellige 
grupper av reisende 
har samme type 
behov uavh. av 
reisens formål eller 
lengde.  
Det skilles derfor 
ikke her på 
reiseformål eller 
lengde. Når man ser 
på verdien av 
konsekvenser som 
evt. vil vektes 
forskjellig kan man 
detaljere dette.   

Avganger på tidspunkt det 
er etterspørsel, spesielt i 
rushtid. 

Et bedre utbygd og 
samordnet kollektivtilbud 
med et rutetilbud som er 
tilpasset transportbehovet, 
spesielt for pendlerreiser 

  

Punktlighet - Forutsigbar 
avgangstid og ankomsttid 

Transporter som er mer 
presise og forutsigbare 
mht. reisetid og 
ankomsttidspunkt. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

  

Konkurransedyktig reisetid Transporter som er raskere 
og mer effektive enn 
konkurrentene 

  

Konkurransedyktig 
reisekvalitet 

Transporter som gir 
mulighet for en 
større/rikere/bedre 
opplevelse underveis. 

  

Konkurransedyktig 
reisekostnad 

Lavere kostnad for 
transporten. 
Konkurransedyktige 
garantier/ erstatninger ved 
forsinkelser.  
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Gode løsninger for reisende 
med spesielle 
behov/universell på- og 
avstigning (TSI PRM) 

Raskere på- og avstigning, 
mindre påvirkning på tiden 
for stasjonsopphold. 

Kjennskap til hendelser 
fram i tid som kan forsinke 
trafikken kan gi mulighet 
for å bygge opp større 
marginer i forkant som tar 
høyde for hendelsen. 

Sikker transport  
(Oppfatningen av "sikker" 
kan variere mellom 
forskjellige grupper av 
reisende, basert på alder, 
kjønn, kulturell bakgrunn 
osv.) 

At de reisende kommer 
fram med lav risiko for 
skader.  
Opplevelse av at 
transporten er sikker. 

  

Vareeiere. 
Slår sammen 
varesendere og 
varemottakere til 
vareeiere, da de har 
samme type behov, 
og det er eieren av 
varen som eier 
risikoen. Det skilles 
derfor ikke på 
rollene før man ser 
på verdien av 
konsekvenser som 
evt. vil vektes 
forskjellig.  

Avganger på tidspunkt det 
er etterspørsel/  
Konkurransedyktige 
ankomsttider 

Et rutetilbud som er 
tilpasset transportbehovet 
og konkurransen i 
markedet 

  

Punktlighet - Forutsigbart 
leveransetidspunkt til 
markedet 

Transporter som er mer 
presise og forutsigbare 
mht. reisetid og 
ankomsttidspunkt. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

  

Konkurransedyktig 
framføringstid 

Transporter som er raskere 
og mer effektive enn 
konkurrentene 

  

Konkurransedyktig 
transportkostnad 

Lavere kostnad for 
transportarbeidet 

  

Effektive 
terminaler/omlasting 

Transporter som er raskere 
og mer effektive enn 
konkurrentene 

  

Sikker transport At varene kommer fram 
med lav risiko for skader.  
Konkurransedyktige 
garantier/ erstatninger ved 
skader.  

  

Bane NOR Tilstrekkelig kapasitet for 
drift og vedlikehold 

Tilstrekkelig kapasitet 
planlagt og reservert 
tilgjengelig for drift og 
vedlikehold (preventivt og 
korrektivt) 
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Tilstrekkelige 
infrastrukturkapasitet i 
forhold til ruteplan, slik at 
mindre avvik ikke forsinker 
trafikken 

Mer infrastrukturkapasitet 
tilgjengelig for å kunne 
legge en ruteplan med 
marginer som er store nok 
til å maskere mindre 
variasjoner og avvik i 
trafikken.  
Lavere utnyttelsesgrad av 
tilgjengelig 
infrastrukturkapasitet. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

Raskere replanlegging og 
tilbakestilling etter avvik 
(sammen med TMS). 
 
Kjennskap til hendelser 
fram i tid kan gi mulighet 
for å bygge opp større 
marginer i forkant som tar 
høyde for hendelsen. 
 
Et system med kjennskap til 
hendelser bak eller langt 
foran et tog som vil 
forsinke trafikken kan gi 
mulighet for å bygge opp 
større marginer før 
følgeforsinkelse oppstår og 
dermed redusere omfanget 
av følgeforsinkelsen. 

Tilby tilstrekkelig 
trafikkapasitet for 
transportbehovet (innenfor 
hvert kundesegment). 

Løsninger som gir mer 
infrastrukturkapasitet pr. 
krone 

  

Tilby sikker transport All infrastruktur skal 
tilfredsstille krav til sikker 
funksjon. 
Tilgang på tilstrekkelige 
barrierer for å ivareta 
sikker funksjon. 

  

Mer jernbane for pengene Løsninger som gir mer 
infrastrukturkapasitet pr. 
krone. 
Løsninger som gir mer 
kosteffektiv drift og 
vedlikehold. 

Tilby nye funksjoner/mere 
data for mer effektiv 
operasjon hos tog-
operatørene og aktører 
som driver vedlikehold.  

Sikker operasjon Færre manuelle 
operasjoner reduserer 
antall uønskede hendelser / 
uhell. 
Sørge for et transport-
system som er sikkert for 
tredjepart 

  

Kostnadseffektiv operasjon Redusert energiforbruk. 
Reduserte lønnskostnader. 
Tekniske løsninger som 
krever mindre / 
enklere/billigere 
vedlikehold. 
Tilgang på tilstrekkelig 
kompetanse / være en 
attraktiv arbeidsgiver. 
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Persontog-
operatører 

Forutsigbarhet, god 
punktlighet 

Robuste kjøreplaner, 
tilstrekkelige marginer 
Effektiv feilretting og 
avvikshåndtering. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.   

Kjennskap til framtidige 
hendelser som kan forsinke 
trafikken kan gi mulighet 
for å bygge opp større 
marginer i forkant som tar 
høyde for hendelsen. 

Mer tilgjengelig kapasitet Bedre regularitet. 
Utvide togtilbudet. 

  

Attraktiv arbeidsgiver ift. 
arbeidsoppgavene i et 
arbeidsmarked. 
Overtallighet, Redusere 
kostnader til oppgaver som 
ikke er nødvendige 

Ivareta en interessant 
arbeidshverdag for sine 
ansatte. 
Forutsigbarhet ift. 
kompetansebehov i et 
arbeidsmarked. 

  

Kostnadseffektiv operasjon Redusert energiforbruk. 
Reduserte lønnskostnader. 
Lavere kostnad for 
transportarbeidet. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

  

Større inntjening Utvide transporttilbudet   

Tilby sikker transport  Tilstrekkelig bemanning for 
å ivareta de reisendes 
sikkerhet.  
Tilstrekkelig 
kompetansebygging for å 
ivareta nødvendig 
bemanning.  
Tilgang på tilstrekkelige 
barrierer for å ivareta 
sikker funksjon. 

  

Godstogoperatører/ 
Godstransportører 

Effektiv omlasting og 
distribusjon 

Raskere lasting/lossing og 
rangering av togstammer 

  

Konkurranseevne i 
transportmarkedet 

Mer tilgengelig kapasitet 
som kan gi flere avganger, 
kortere kjøretider og bedre 
punktlighet. 

  

Fleksibilitet i ruteleier for 
bedre avgangspunktlighet 

Mer tilgengelig kapasitet 
som kan gi flere alternative 
ruteleier 

  

Forutsigbarhet ved 
togframføring 

Mer kapasitet som kan gi 
større marginer og økt 
punktlighet. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

Kjennskap til framtidige 
hendelser som kan forsinke 
trafikken kan gi mulighet 
for å bygge opp større 
marginer i forkant som tar 
høyde for hendelsen. 
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Kostnadseffektiv operasjon Redusert energiforbruk. 
Reduserte lønnskostnader. 
Lavere kostnad for 
transportarbeidet. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

  

Større inntjening Utvide transporttilbudet   

Tilby sikker transport Tilgang på tilstrekkelige 
barrierer for å ivareta 
sikker funksjon. 
Tilstrekkelig 
kompetansebygging for å 
ivareta nødvendig 
bemanning.  

  

Godsterminal-
operatører 

Punktlighet - Forutsigbar og 
rask operasjon 

Raskere og mer forutsigbar 
lessing/lossing og rangering 
av togstammer. 
Raskere og mer målrettet 
informasjon ved avvik.  

  

Kosteffektiv omlasting og 
distribusjon 

Raskere lessing/lossing og 
rangering av togstammer 

  

Sikker operasjon Færre manuelle 
operasjoner reduserer 
antall uønskede hendelser / 
uhell. 
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 Sekundære 
interessenter/ 
aktører 

Behov Behov for endring Nye muligheter  

Aktører innenfor 
drift og vedlikehold 
av infrastruktur og 
kjøretøy. Begge 
grupper har samme 
typer behov 

Kostnadseffektiv operasjon Redusert energiforbruk. 
Reduserte lønnskostnader. 
Raskere og enklere 
vedlikehold. 
Sikrere vedlikehold. 
Tilgang på tilstrekkelig 
kompetanse / være en 
attraktiv arbeidsgiver. 

  

Naboer/grunneiere 
ved jernbanen 

Enkel og sikker tilgang til 
egen grunn 

Enklere og sikrere kryssing 
av jernbanen. 

  

Ivareta verdi av eiendom Hindre verditap på 
naboeiendommer ved 
inngripende tiltak langs 
jernbanen (tap av areal, 
utsikt, regulerings-
bestemmelser etc.) 

  

Effektiv drift av egen 
næringsvirksomhet 

Beholde lave kostnader for 
naboskap og nærings-
virksomhet langs jernbanen 

  

Kommuner/ 
Naturmiljø og 
arealbruk  

Effektiv drift av egen 
aktivitet  

Beholde lave kostnader for 
naboskap og nærings-
virksomhet langs jernbanen 

  

Tilgang på naturområder 
for lokal fauna 

Færre og mindre barrierer i 
terrenget. 
Sikrere kryssing for vilt. 

  

Lokal forvaltning av 
naturmiljø og 
naturressurser 

Mer lokal politisk 
medbestemmelse 

  

Arbeidstakere i 
jernbanesektoren 

Interessant, stabil og sikker 
arbeidsplass 

Nye tekniske løsninger gir 
endret kompetansebehov i 
sektoren. Tiltak for å sikre 
arbeidsplasser (spesielt ved 
førerløs operasjon).  
Flere tekniske barrierer 
som gir en bedre og sikrere 
arbeidsplass (spesielt for 
førere ved førerassistanse). 
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Andre 
interessenter/  
aktører med større 
behov 

Behov  Behov for endring Nye muligheter  

Vegmyndigheter Sikkerhet ved 
planoverganger eller 
alternative løsninger når 
planoverganger fjernes 

Økt sikkerhet for 
veifarende ved kryssing av 
jernbanen 

  

Norske Tog Mer jernbane for pengene Løsninger som gir større 
transportkapasitet pr. 
krone. 
Raskere og enklere 
vedlikehold. 
Redusert energiforbruk. 

  

Jernbane-
direktoratet 

Planlegge og koordinere 
sektoren, slik at det blir 
tilbudt tilstrekkelig mye 
kosteffektiv og 
klimavennlig transport. 

Tiltak som gjør at 
Jernbanen blir så 
konkurransedyktig eller så 
høyt prioritert som mulig, 
at jernbanetransport blir 
foretrukket 
transportmiddel for 
personer og vareeiere. 
 
Planleggingsmekanismer 
som kan reservere 
tilstrekkelig kapasitet for 
marginer, forskjellige 
togkategorier og drift og 
vedlikehold. 

  

Nødetater Sikker adkomst til 
ulykkessteder 

Ikke diskutert   

Effektiv kommunikasjon for 
raskt å stanse togtrafikken 

Ikke diskutert   

Kompetansegivere/  
utdannings-
institusjoner 

Tilby tilstrekkelig og 
relevant kompetanse til 
aktørene/operatørene. 

Nye tekniske løsninger gir 
endret kompetansebehov i 
sektoren.  
Involvering i planene for ny 
teknologi for å kunne tilby 
relevant opplæring.  

  

Forsvaret / 
Samfunnsbered-
skap 

Effektiv tilgang til ad hoc-
tog 

 Ikke diskutert   

Robust avvikling av 
togtrafikken  
i krisesituasjoner - sikre 
togtrafikken mot sabotasje. 

 Ikke diskutert   
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Andre 
interessenter/  
aktører med mindre 
behov 

Behov  Behov for endring Nye muligheter  

Kollektivtrafikk-
selskaper 

Punktlighet i togtilbudet  Ikke diskutert   

Systemleverandører Ikke diskutert  Ikke diskutert   

Entreprenør-
bransjen 

Kostnadseffektiv operasjon Redusert energiforbruk 
Reduserte lønnskostnader 

  

Togleverandører Ikke diskutert  Ikke diskutert   

Arbeidsgivere  Se person- og 
godstogoperatører 

Se person- og 
godstogoperatører 

  

Regelverk, spesielt 
ift. interoperabilitet 
mot Sverige (ERA og 
andre europeiske 
forvaltninger)  

Ikke diskutert  Ikke diskutert   

Teleoperatører og 
andre som  
yrkesmessig trenger 
adgang til 
jernbanespor 

Sikker adkomst til 
installasjoner 

 Ikke diskutert   
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6 Vedlegg 
6.1 Presentasjoner som deles fra verkstedet 
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