
 

 

CBTC for Metro (CBTC for T-banen) 

 

Information on the process of purchasing and 
implementing a new CBTC signalling system for 

the Oslo Metro 

(Informasjon om prosessen for anskaffelse og implementering av et nytt CBTC 

signal- og sikringsanlegg for T-banen i Oslo.) 
 

 

General Information (generell informasjon) 

Project owner (prosjekteier): Sporveien Oslo AS 

Implementation period (Antatt anleggsperiode): 2017-2023 

Scope of Work (Hva skal gjøres?): 

Engelsk: 

The Oslo Metro network consists  of 100 stations and more than 87 route kilometers 

carrying around 315,000 passenger journeys a day. The existing signalling system is 

reaching end of lifetime, and in addition there is a need for higher capacity and the 

possibility to connect new lines, like Fornebubanen. 

Sporeveien intends to purchase a CBTC signalling system, to replace all existing 

systems and be implemented for the complete Metro network 

Norsk: 

T-banen i Oslo består  av 100 stasjoner og mer enn 87 km T-banelinje som frakter 

rundt 315 tusen passasjerer hver dag. Det eksisterende signal- og sikringsanlegget er i 

ferd med å nå slutten av sin levetid, og i tillegg er det behov for en kapasitetsøkning og 

mulighet for å koble til nye linjer, så som Fornebubanen. 

Sporveien skal anskaffe og implementere et nytt CBTC signalanlegg som skal erstatte 

de eksisterende systemer og implementeres i hele T-bane nettet. 

Contact persons (kontaktpersoner):Prosjektansvarlig Per-Ronny Johansen tlf. +47 916 04 275, 

Prosjektleder John Ytterhaug tlf +47 918 41 839 

Email (epost): firmapost@sporveien.com 

mailto:CBTC@sporveien.com
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Nyhetsarkiv: 

Februar 2015: 

Tekniske avklaringer med leverandører av CBTC 

Engelsk: 

The purpose of the ongoing RFI process is to keep Sporveien updated on the 

technological development of CBTC and to learn and evaluate how to specify and 

perform an optimal implementation. 

Sporveien see a four step contact with the suppliers in this RFI phase. 

 Sporveien has sent a list of technical and implementation related questions/ items 

to discuss with the suppliers. As a preparation for this, a survey of Sporveien 

network has been performed with the suppliers. 

 Sporveien will arrange separate meetings with the suppliers, to discuss and clarify 

the questions/ items, in addition to a general discussion on the subject CBTC. 

 Sporveien would like to visit reference installations, to learn from the experiences 

of ongoing and completed projects. 

 Sporveien will build a financial model for the project, and will invite the suppliers 

to provide input to the model, in order to be able to establish a realistic project 

budget 

 

Norsk: 

Hensikten med den pågående RFI prosessen er å oppdatere Sporveien på den 

teknologiske utviklingen av CBTC og for å lære hvordan en spesifisering og 

implementering best skal gjennomføres. 

Sporveien ser en fire stegs kontakt med leverenadører i denne RFI fasen. 

 Sporveien har sendt ut spørsmål og temaer de ønsker å diskutere med leverandører. 

Som er forberedelse til dette er det arrangert besøk hos Sporveien med 

leverandørene for å informere om eksisterende infrastruktur. 

 Sporveien vil arrangere separate møter med leverandørene for å diskutere de 

spørsmålene og temaene som er oversendt, i tillegg til en generell diskusjon rundt 

implementering av CBTC. 

 Sporveien ønsker også å foreta referansebesøk, for å lære av erfaringen med 

pågående og sluttførte prosjekter. 

 Sporveien vil utarbeide en økonomisk modell for prosjektet, og vil invitere 

leverandørene til å gi input til denne slik at det kan etableres et godt budsjett. 

  



Sporveien Information - CBTC for Metro  Page 3 of 4 

June 2014: 

Engelsk: 

Sporveien is about to start a Forprosjekt (a pre-project / feasibility study) that will end 

up in a Steering Document, as required by the municipality. This will be followed by 

another quality assurance (KS2). This process is estimated to take one year, and the 

decision to start the project will follow. 

Sporveien plan to prepare and issue an RFQ for a CBTC system in 2016, and intends to 

sign a contract in 2017. 

In the process with the feasibility study, Sporveien will contact suppliers to discuss and 

learn more about functionality, technology, capacity, implementation, operation, 

maintenance etc. 

Sporveien will also seek information from other operators and from international 

consultancy companies with experience from implementing CBTC. 

Norsk: 

Sporveien er i ferd med å starte opp et Forprosjekt som vil ende opp i et 

Styringsdokument, slik det er krevet av myndighetene. Dette vil følges av en ekstern 

kvalitetssikring (KS2). Denne prosessen er estimert til å ta ett år, med en etterfølgende 

beslutning om å gjennomføre prosjektet. 

Sporveien planlegger å lage en forespørsel (RFQ) for anskaffelse av et CBTC anlegg i 

2016, og regner med å kunne inngå en kontrakt i 2017. 

I forbindelse med forprosjektet, vil Sporveien kontakte leverandører av CBTC anlegg 

for å kunne diskutere og lære mer om funksjonalitet, teknologi, kapasitet, 

implementering, drift, vedlikehold etc. 

Sporveien vil også søke informasjon fra andre operatører og fra internasjonale 

konsulentselskaper som har erfaring med implementering av CBTC. 
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April 2014: 

Engelsk: 

Sporveien Oslo AS has in 2013 performed a concept study (KVU) to find the best 

alternative for a future signalling system for the metro. The conclusion was that a 

Communication Based Train Control (CBTC) system with a Semi-automatic Train 

Operation (STO) is the preferred solution. 

Ruter has in 2014 performed a quality assurance (KS1) of the above mentioned KVU, 

with the same conclusion. 

With a CBTC system, Sporveien will get a modern computer-based system with a 

higher capacity and with flexibility for changes, extensions and future upgrade of 

automation. With a CBTC system, signals and track-circuits will be removed, and 

balises and radio communication will be new components. The trains will also be 

equipped with required CBTC components. 

Norsk: 

Sporveien Oslo AS har i 2013 gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for å 

finned et beste alternativet for et fremtidig signal- og sikringsanlegg for T-banen. 

Konklusjonen var at et kommunikasjonsbasert (Communication Based Train Control / 

CBTC) system med en halvautomatisk kjøring (Semi-automatic Train Operation / 

STO) var den foretrukne løsningen. 

Ruter har i 2014 fått utført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av den ovenfor nevnte 

KVU, med same konklusjon. 

Med et CBTC system, vil Sporveien få et moderne datamaskin-baser system med en 

høyere kapasitet og med en fleksibilitet for endringer, utvidelser og fremtidig 

oppgradering av automatisering. Med et CBTC system vil signals, sporsløyfer etc. 

fjernes, og baliser and radioutstyr vil bli nye komponenter. Togene vil også bestykkes 

med nødvendig CBTC utstyr. 

 


