
 

 

 
Årsrapport 2020 for Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa  

 
1. Om lyntogforumet og kort sammendrag om arbeidet i 2020 
 

Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa blei etablert i 2019 og bestod i 2020 av kommunene Gjøvik, Østre Toten, 
Vestre Toten, Søndre Land, Ringsaker, Øyer, Nord-Fron, Sel, Dovre og Lesja. Initiativet kom fra Lyntogforum 
Møre og Romsdal, for breiest mulig mobilisering langs traseen for realisering av høyhastighetsbanen Oslo–
Trondheim/Ålesund.  Det er også ønskelig å kunne utvide samarbeidet til Trøndelag, slik det for 
høyhastighetsbanen Oslo–Bergen, Haugesund, Stavanger er lyntogforum i Rogaland, Vestland og Vestfold og 
Telemark. Norsk Bane er sekretariat.  
 

høyhastighetsbanen er planlagt i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk, via både 
Hamar og Gjøvik. Sammenkoblinga ved Moelv, gir også en ringbane rundt Mjøsa. Fra Norsk Bane si utredning 
med Deutsche Bahn International foreligger det detaljerte traséforslag og drifts- og samfunnsøkonomiske 
analyser med særs positive resultat.  
 
Pga. koronakrisa har det i 2020 vært færre fysiske møter enn tidligere. Året har likevel vært prega av høy 
aktivitet, med blant annet mye arbeid inn mot partia sine program til stortingsvalget 2021, høringsuttalelse til 
forarbeida til Nasjonal transportplan 2022–2033 og til Klimakur 2030 og initiativ inn mot Nord-Norge for 
samarbeid, med bane her som mulig videreføring av et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner. 
 
I regjeringa si framlegg til NTP 2022 – 2033 er høgfartsbaner komen inn på med flg. formulering1: 
«Granavolden-plattformens punkt om å igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for jernbane 
følges opp ved at regjeringen vil gjennomføre en høyhastighetsutredning for strekningen Oslo–Trondheim.» 
Vi ser fram til å arbeide videre med oppfølging av dette framover.   

 
2. Viktige prosesser og hendinger i 2020 

a) Samarbeid med lyntogforum i fem fylker 
Det er nå lyntogforum i fem fylker: Lyntogforum Møre og Romsdal, Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa og 
Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, med fylkesavdelinger i Rogaland, Vestland og Vestfold og 
Telemark. 
 
I disse fora samarbeider tre fylkeskommuner, 36 kommuner (fra små til store) og 29 bedrifter/organisasjoner 
for realisering av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk. Her 
bygges også opp en viktig kompetanse for saken, mellom mange sentrale deltakere. Norsk Bane er 
sekretariat og fagressurs. Det er også et positivt signal at Bergen og Stavanger legger sin tyngde inn i 
arbeidet gjennom å gå inn i ledelsen i sine fylkeslag2.  
 

 
1 s. 227, siste setning i kapittel 11.8.5 
2 Leder i Gudbrandsdalen/Mjøsa er ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) i Øyer og varaordfører Guri Ruste (Dovrelista) i Dovre er 
nestleder. Leder i Møre og Romsdal er leder i planutvalget i Ålesund Tore Johan Øvstebø (KrF). Leder i Vestland fylke er byråd for 
samferdsel i Bergen Thor Haakon Bakke (MDG) og ordfører Torgeir Næss (Ap) i Kvam er nestleder. Leder i Rogaland er 
utvalgsleder for oppvekst og utdanning i Stavanger Eirik Faret Sakariassen (SV) og ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) i Sauda er 
nestleder. Leder i Vestfold og Telemark er ordfører Beate Marie Dahl Eide (Sp) i Seljord og ordfører Bengt Halvard Odden (Ap) i 
Hjartdal er nestleder.  
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b) Høringsuttalelse til Klimakur 2030 
Klimakur 2030 skulle utrede ulike tiltak og virke-
midler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i 
ikke-kvotepliktige utslipp. Samferdsel er her en 
av de største kildene til utslipp, men paradoksalt 
er jernbane nesten fraværende i Klimakur 2030. 
I sin felles høringsuttalelse peker de fem lyntog-
fora på at jernbanen er best for klima og energi-
bruk, har høy kapasitet, krever lite areal, gir lite 
støy og er uten utslipp av mikroplast fra bildekk 
og fra vei- og asfaltslitasje. 

I høringsuttalelsen fra lyntogfora inngikk en grafisk 
framstilling av energibehovet til ulike transportmidler. 

Lignende neglisjering av jernbanen så vi i 
rapporten fra det såkalte ekspertutvalget om «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Dette 
står i kontrast til EU, som bl.a. gjør 2021 til Jernbanens år som ledd i European Green Deal. I Sverige er 
høyhastighetstog del av den «Klimatpolitiska handlingsplanen» av 19.12.19.  

Lyntogfora sin uttalelse, som også Stavanger kommune brukte mange poeng fra til sin uttalelse, kan lastes 
ned her: «Jernbane i blindsona til Klimakur». Under overskriften «Velkjent el-teknologi. Raskere enn fly, bil 
og trailere. Mer energieffektiv. Men oversett i Klimakur» (s. 4) pekes det bl.a. på at man er ekstremt optimis-
tisk til alt om nyutvikling av elektriske kjøretøy i lufta, på havet og på veien – men overser moderne høy-
hastighetsbaner, med allerede elektrisk og utprøvd teknologi, som vil gi raskere transport enn fly og motor-
veier. Uttalelsen er nyttig lesning for alle som vil gå grundigere inn i slike spørsmål om klima og transport.  
 
c) Høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets og Bane Nors felles forslag til NTP 2022 – 2033 
Jernbanedirektoratet/Bane Nor sitt forslag til prioriteringer i ny Nasjonal transportplan har nesten utelukkende 
fokus på tiltak rundt byområdene (primært på Østlandet), som en slags utvidet T-bane. Dette er underlig, da 
det er på langdistanse jernbanens store potensial ligger, både for økonomi og klima. Og slik fører priorite-
ringene deres til et forslag som gir svært dårlig resultater. I sist oppdaterte rapport av 25.11.2020 fra Jern-
banedirektoratet/Bane Nor om ny NTP, er det for allerede igangsatte prosjekter innen InterCity-området på 
Østlandet beregnet en negativ samfunnsøkonomi på -0,93 (et tap på nesten ei krone for hver krone man 
investerer) og reduserte klimautslipp på kun 9 300 tonn CO2 årlig.  

De dårlige klimaeffektene for InterCity-området på Østlandet kommer av at det gir liten eller ingen innvirkning 
på overføring av trailer-, fly- og langdistanse biltrafikk til tog, hvor de store klimaeffektene ligger (i nevnte 
rekkefølge), hvis ikke InterCity bygges som del av et nasjonalt lyntognett. Til sammenligning beregnet 
Deutsche Bahn International (DBI) klimaeffektene til hhv. 752 000 tonn og 688 000 tonn CO2 årlig (samlet 
nesten 1,5 million tonn) for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity- og 
godstrafikk Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger (Vestlandsbanen over Haukeli) og Oslo – Trondheim, 
Ålesund (Dovresambandet). Utslipp under bygging av disse banene er beregnet kompensert etter hhv. 4,7 
og 6,8 år.  

For de samme høyhastighetsbanene kom DBI også til en positiv samfunnsøkonomi på hhv. +0,77 og +0,51, 
samt at billett- og fraktinntektene ville dekke drifts- og vedlikeholdsutgifter for tog og bane og gi et årlig over-
skudd som vil kunne betale ned investeringene i infrastrukturen i løpet av 30 år.   

Man kan spørre seg om det finnes et bedre virkemiddel for å nå NTP sitt hovedmål om «Et effektivt, trygt og 
miljøvennlig transportsystem i 2050» og de fem delmålene: «Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne 
for næringslivet», «Mer for pengene», «Effektiv bruk av ny teknologi», «Nullvisjon for drepte og hardt skadde» 
og «Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål».  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://www.regeringen.se/4af76e/contentassets/fe520eab3a954eb39084aced9490b14c/klimatpolitiska-handlingsplanen-fakta-pm.pdf
https://www.norskbane.no/aktuelt/jernbane-i-blindsona-til-klimakur-2030/
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2020/ntp-2022--2023-felles-innspill-fra-jernbanedirektoratet-og-bane-nor-sf/
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Høringsuttalelsen fra lyntogfora er laget med et kort sammendrag og mer utfyllende informasjon på påføl-
gende sider, se https://www.norskbane.no/aktuelt/prioriteringer-i-jernbanesektoren---behov-for-nytenkning/. 
Vi bidro også med innspill til fylkeskommunenes og storbyene Bergen og Stavanger sine uttalelser tidligere 
på året.  
 
d) Air France og Lufthansa kutter fly der høyhastighetsbaner er raskere og mer effektive 
Som betingelse for støtte i forbindelse med koronakrisen, fikk Air France pålegg om ikke å konkurrere med 
tog der jernbanen er et konkurransedyktig alternativ. «Flyet bør ikke lenger være et middel til å transportere 
folk der det kan gjøres til lavere kostnader av CO2 med tog på 2 ½ time eller raskere», sa den franske 
finansministeren Bruno Le Maire. «Dette må være regelen, og vi vil håndheve den.»3 

Og «Lufthansa erstatter tog med fly i Tyskland». Lufthansas Express Rail, som togtilbudet heter, beskrives 
som er mer miljø- og klimavennlig alternativ enn fly på innenriksstrekninger i Tyskland. Det gis anledning til 
å bruke boardingkortet til å reise med tog direkte fra Frankfurt lufthavn til 17 byer, inkluder Basel i Sveits. Det 
Lufthansaeide Austrian Airlines i Østerrike la i juli også ned flyruten mellom Wien og Salzburg samtidig som 
man utvidet samarbeidet med de østeriske statsbaner. 

I EU-kommisjonens framlegg om «Sustainable and Smart Mobility Strategy» av 09.12.2020 foreslås det en 
dobling av lyntogtrafikken innen 2030, tredobling innen 2050 og dobling av godstrafikk på bane innen 2050, 
samt en drastisk heving av avgifter på vei.  
 
e) Norge: 90 % av jernbaneinvesteringene til Østlandet. Kina: mest til høyhastighetsbaner 
Jernbane utgjør ca. 45 % av de statlige investeringsmidlene i Nasjonal transportplan (NTP). 90 % av inves-
teringsmidlene til jernbane i nåværende NTP går til Østlandet. Mye tyder på det samme i kommende NTP. 
Dette gir en stor skeivhet i statligere investeringsmidler til infrastruktur. Og baner som vil gå med underskudd. 

Kina satser derimot nasjonalt, og der ble i 2018 hele 88 % av ny jernbane bygd som høyhastighetsbane4 og 
rundt 50 % i 2019. Selvsagt har jernbanen en stor og viktig betydning for transportkapasiteten på Østlandet, 
så poenget er ikke mindre jernbane her. Men nye baner bør bygges som en del av et landsdekkende nett av 
høyhastighetsbaner. Det vil også gi flere og raskere tog på Østlandet, og gi en vinn/vinn-situasjon for både 
Østlandet og resten landet. Samt en langt bedre økonomi i togdriften (se foran, under pkt. c).  

 
f) Konkurransedyktig, moderne bane videre til Nord-Norge? 
Jernbanedirektoratets utredning av 1.7.19 kom til negative konklusjoner for Nord-Norgebanen, men var 
basert på mange svært diskutable premisser. Det er et sterkt engasjement for Nord-Norgebanen, og flere 
parti har nå med noe om banen i sine programforslag, med ulik grad av forpliktende formuleringer. 
Hovedfokuset for Nord-Norgebanen har vært den store godstrafikken, men det var også ca. 4 million 
flyreisende til/fra/i landsdelen i 2019. Vi ønsker at en slik bane må ses på som en mulig videreføring av en 
høyhastighetsbane i flerbrukskonsept Oslo – Trondheim/Møre og Romsdal, og som del av et slikt nasjonalt 
nettverk. Reise- og frakttider vil da kunne bli redusert til f.eks. ca. 6 ½ time Tromsø – Oslo i persontrafikken 
(litt kortere til Ålesund) og et døgn for godstog til Mellom-Europa. Et samarbeid om dette vil kunne skape 
enda større bredde rundt arbeidet for slike høyhastighetsbaner generelt og for begge disse banestrekningene 
spesielt.  
 
g) Store overskridelse i InterCity-området på Østlandet, særlig på Østfoldbanen 
Kostnadseksplosjonene på særlig Østfoldbanen har ført til en foreløpig stopp for planene fra Råde/Haug mot 
Fredrikstad, Sarpsborg og Halden/Sverige. Og en ny rapport om kvikkleire i Moss har ført til foreløpig stopp 
der. Det er viktig å påpeke at det blir totalt feil å tolke kostnadstallene fra Østfoldbanen som grunnlag for en 

 
3 Kilder: railjournal.com 01.05.2020 og nrk.no 25.05.2020 
4 https://aksjelive.e24.no/article/4d45JR 

https://www.norskbane.no/aktuelt/prioriteringer-i-jernbanesektoren---behov-for-nytenkning/
https://www.moss-avis.no/lufthansa-erstatter-fly-med-tog-i-tyskland/s/5-67-1135977?key=2020-09-02T07:09:35.000Z/retriever/f89ea70b8692364b240d601661690a9e5949417c
https://www.moss-avis.no/lufthansa-erstatter-fly-med-tog-i-tyskland/s/5-67-1135977?key=2020-09-02T07:09:35.000Z/retriever/f89ea70b8692364b240d601661690a9e5949417c
https://www.moss-avis.no/lufthansa-erstatter-fly-med-tog-i-tyskland/s/5-67-1135977?key=2020-09-02T07:09:35.000Z/retriever/f89ea70b8692364b240d601661690a9e5949417c
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2329
https://www.railjournal.com/passenger/high-speed/air-france-ordered-to-curb-competiton-with-rail-in-france/
https://www.nrk.no/urix/air-france-ma-kutte-kraftig-i-co_-utslipp-for-a-fa-redningspakke-1.15029246
https://aksjelive.e24.no/article/4d45JR
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slutning om at «jernbane er forferdelig dyrt». Dette handler om ekstremt dårlig planlegging og valg av traseer 
gjennom områder med ekstremt dårlig grunn.  

Kostnadene kommer heller ikke av høy fart. Utbyggingen i Moss (1 mil og en stasjon til foreløpig over 13 
mrd. kr og trolig nærmere 20 mrd. kr etter den nye rapporten om kvikkleira) har hastighetsbegrensninger på 
ned til 80 km/t. Follobanen, Oslo–Ski, (minimum 36 mrd. kr for 2,2 mil) har svinger for 130 km/t på begge 
sider av Ski stasjon. Planene for Haug–Fredrikstad–Sarpsborg (Klavestad) er beregnet til rundt 46,4 mrd. kr 
for vel 30 km, også her med hastighetsbegrensninger på bl.a. rundt 100 km/t gjennom Fredrikstad og trolig 
ned mot 80 km/t gjennom Sarpsborg. Kostnadene på Østfoldbanen ligger altså på rundt 1,3 til 1,6 mrd. kr 
per kilometer, for baner med sterke hastighetsbegrensninger, og ditto svekket konkurransedyktighet.  

Til sammenlikning er Espoo–Salo, for tog i 300 km/t mellom Helsingfors og Åbo i Finland, kalkulert til 160 
mill. kr per km. Der har man lignende terreng og vansker med marin leire som ved Østfoldbanen. 
København–Ringsted (250 km/t, 6 mil) blei fullført i fjor for knapt 250 mill. kr per km. 
Gjennomsnittskostnadene for høyhastighetsbaner i Europa i perioden 2006 – 2015 var på 284 mill. kr per 
km, ifølge en rapport fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, justert til prisnivået i 2019 med SSBs 
byggeprisindeks.5 Det er da all grunn til å spørre hvorfor man i Norge bygger jernbane til rundt 5 ganger 
prisen, for langt lavere fart og konkurransedyktighet! Det kan en ikke forklare med særnorske forhold. Da 
skulle det samme gjelde motorveibygging, men her ligger kostnadene på om lag samme nivå i heile Norden. 
Det er viktig for oss å kunne løfte fram slik grunnlagsinformasjon i debatten om jernbane i Norge.  
 
h) Kan et Nye Baner gi økt fart i bygging av høyhastighetsbaner og stopp i overskridelser? 
I lys av de store overskridingene i InterCity-omådet på Østlandet vedtok Stortinget i juni å be om at det 
«gjøres vurderinger av om Nye Veier-modellen kan benyttes i utbygging av jernbaneprosjekter.» Denne 
debatten er veldig interessant, og kan være et momentum for å få realisert høyhastighetsbaner så snart som 
mulig.  

Erfaringene fra Østerrike er her interessante, noe også Norsk Bane pekte på for flere år siden. Gjennom 
1980-tallet hadde det der vokst fram en erkjennelse av at jernbanen var i ferd med å forvitre, til tross for 
betydelige investeringer. En innså at grunnleggende problem som lav driftsstabilitet, utilstrekkelig kapasitet 
og svak konkurranseevne ikke lot seg løse med fornying og utbedring av eksisterende baner, men at det 
krevdes et nytt og moderne banenett, basert på et helhetlig planarbeid. Samtidig var det et tydelig behov for 
nytenkning omkring prosjektutvikling, gjennomføring og finansiering. Parlamentet valgte derfor å opprette en 
ny, statlig organisasjon for planlegging og realisering av det framtidige banenettet, mens de østerrikske stats-
banene fikk ansvar for drift og vedlikehold. Etter 15 års virke, i 2005, ble selskapene igjen slått sammen. 
Mange store prosjekt var fullført, og det forelå et godt plangrunnlag for den videre utviklingen av det 
østerrikske jernbanenettet. Og ikke minst fikk utbygging av jernbanen tilført en ny "kultur". 

Det er maktpåliggende med en ny organisering av jernbaneutbyggingen i Norge, som kan få bukt med de 
store forskjellene i kostnader og framdrift mellom norsk og utenlandsk jernbanebygging. Her kan man 
samtidig se på mulighetene til å kunne bygge ut høyhastighetsbanene som helintegrerte selskaper, med 
ansvar for bygging, drift og vedlikehold.  
 
i) Lyntog i partienes programforslag for 2021 – 2025 
Lyntogfora har fulgt opp prosesser her aktivt. Per 28.05.2021 er status at partiene KrF, V, MDG, SV og Rødt 
har høyhastighetsbaner inne i sine vedtatte program.  

Sp bruker i forslaget foreløpig ikke betegnelsen høyhastighetsbaner eller lyntog, men uttrykker mye av det 
samme med formuleringen om at «toget skal kunne konkurrere med fly og veigående trafikk om å være et 
attraktivt transporttilbud mellom landsdelene».  Frp nærmer seg kanskje gjennom å uttrykke ønske om 
jernbane med «høy hastighet» mellom landsdelene.  

 
5 Nya stambanor till lägre kostnader, 25.05.2016, vedlegg 1 s. 49 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.652592.1550157740!/Nya%20stambanor%20till%20la%CC%88gre%20kostnader.pdf


 

 

5 

Ap har ikke lyntog konkret med i sitt vedtatte program, og det har så langt heller ikke i H sitt programforslag. 
Men disse partiene har heller ingen negative formuleringer om høyhastighetsbaner, og har målformuleringer 
om bl.a. kutt i klimagassutslippa, større bo- arbeids- og kompetanseområder og om å binde Norge bedre 
sammen, hvor høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil være et viktig redskap.  

Prosessene inn mot de kommende landsmøtene i H, Frp og Sp vil kunne åpne enda sterkere formuleringer 
om høyhastighetsbaner i ett eller flere av disse partiene.   
 
3. Møtevirksomhet 

I dette koronaåret har møtevirksomheten vært mindre og annerledes enn tidligere, men fremdeles ganske 
omfattende, noen fysiske møter og mest på Teams. I møteoversikta nedenfor har vi også tatt med møter 
knyttet til andre strekninger enn Dovresambandet, da disse også medvirker til ei brei oppslutning om saken 
på nasjonal basis.  
 
23.01. Norsk Klimastiftelse v/leder Lars- Henrik Paarup Michelsen og prosjektleder i i 2°C, Tone Bjørndal. 
23.01. Initiativ Vest v/ styreleder Pål Lorentsen og nestleder Geir Inge Lunde.  
23.01. Politikere fra Utvalg for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestland fk: Jannicke Clarke (Ap, leder), Marthe 

Hammer (SV, nestleder) og Mona Høgli (MDG) og Øystein Bønes (gruppeleder MDG i Bergen) 
30.01. Rådgiver i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget SV, Roman Eliassen (SV).  
30.01. Torleik Svelle, leder av Senterungdommen. 
03.02. Næringssjef Inger Synnøve Remme i nye Ålesund kommune. 
12.02. Presentasjon Rauma kommunestyre. 
05.03. Norsk Lokomotivmannsforbund, Oslo. Med forbundssekretær, leder, nestleder og to til fra styret. 
10.03. Initiativ Vest v/ styreleder Pål Lorentsen, Geir Inge Lunde og Svein Roger Svelle, Geelmuyden Kiese. 
12.03. Kristin Sørheim (SP), leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal 
25.03. Innlegg på videokonferanse om fremtidens transport i regi av SVs stortingsgruppe, Stortinget. 
17.04. Telefonmøte med Ola Elvestuen (V), Stortinget. 
20.04. Videomøte med 12 ansatte i planavdelingen i Västerås kommune om planforslaget for ny stasjon. 
20.05. Transportkomiteen i Bergen Ap v/ Kjetil Daatland, Rolf Brunstad og Shelaine Therese Moldesæter. 
31.08. Videomøte med administrasjonen i Skien kommune v/Mette Gundersen og Marte Bakken Resell. 
08.09. Foredrag på åpent møte i Ås kommune ang. alternative forslag til jernbanetrase og togparkering.  
09.09. Møte med Sindre Martinsen-Evje, ordfører i Sarpsborg kommune. 
15.09. Benedicte Lund, førstekandidat til Stortinget for Østfold MDG og Kristoffer Robin Haug, Viken MDG.  
02.10. Direktør Espen Remme og seniorrådgiver Pål Bakke i NHO Møre og Romsdal. 
19.10. Presentasjon Midt-Telemark kommunestyre. 
21.10. Teams-presentasjon for representanter i Sarpsborg bystyre, arrangert av bl.a. SaFoSa og KrF 
21.10. Teamsmøte med Initiativ Vest v/nyansatt direktør Ole Rasmus Øvertveit og administrasjons- og 

kommunikasjonssjef Tommy Aarethun. 
27.10. Framtidslaben i Ålesund, v/Mariell Furnes. Nytt møte på Teams 23.11. 
10.11. Teamsmøte med Anja Solevågseide (Pir Ålesund AS og styremedlem Initiativ Vest). 
17.11. Teamsmøte med nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran. 
24.11. Jørg deltok som vitne i en rettssak som Bedre Byutvikling Moss har anlagt mot staten. Saken gjelder 

spørsmålet om reguleringsvedtaket for jernbanetraseen der er gyldig. 
01.12. Partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum, på Stortinget. Samt eget møte med rådgiver for Sp i 

Transport- og kommunikasjonskomiteen, Nils Ramsøy.  
10.12. Teamsmøte med Frank Båtbukt (MDGs sekretariat på Stortinget), fung. byråd for klima, miljø og 

byutvikling i Bergen, Eline Aresdatter Haakestad, rådgiver Susanne Waage og Harald Moskvil 
(MDG Vestfold og Telemark).  

I tillegg kommer til sammen 28 Teamsmøter i de fem lyntogfora, møter som også inkluderer mange prosesser 
for lokal, regional og nasjonal oppfølging. Av disse er 6 møter i Lyntogforum i Møre og Romsdal, 5 i 
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Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa.  6 i Lyntogforum i Vestland, 6 i Lyntogforum i Rogaland, 5 i 
Lyntogforum i Vestfold og Telemark. 
 
 
4. Media/formidling 

Sekretariatet bidrar løpende med informasjon og notat på nettsidene til Norsk Bane AS, til samarbeidspart-
nere, Stortinget, lyntogfora og andre. Nettsidene til sekretariatet er i høst omlagt til et format som tilpasser 
seg ulike media, som pc, nettbrett og mobil. I tillegg sørger sekretariatet for en jevnlig oppdatering av 
informasjon om høyhastighetsbaner på facebooksidene til Lyntogets Venner!   

Noen relevante oppslag og innlegg om lyntog i media ellers i løpet av 2020 er: Vil flytte reiser i Norden fra fly 
til tog (Dagsavisen 08.02.20). Bygg by og land med tog (Uttalelse fra fylkesårsmøte i Rogaland Sp, 15.02.20). 
Lyntog for styrket konkurransekraft (Stavanger Aftenblad 08.03.20). Oppslag i Rogalands Avis 03.02.20 og i 
NRK Rogaland 03.03.20 om Erik Sakariassen (SV) fra Stavanger som ble valgt til ny leder i Lyntogforum i 
Rogaland. Kronikken «Lyntog kan realiseres innen 10 – 15 år» i Stavanger Aftenblad 27.03.20, av flere i 
Lyntogforum i Rogaland og Thor Bjørlo. «Vurderer vi Nord-Norgebanen på rettvise premissar?» (Jørg 
Westermann i Nordlys, 25.03.20). «Vi trenger en Marshallplan for lyntog i Norge» i BT 26.05.20, «Lyntog 
viktig del av SVs forslag til Grønn ny deal», Dagsavisen 18.05.20 «Air France kutter fly der det er lyntog på 
inntil 2 t 30 min», railjournal og i NRKs oppslag 25.05.20. «Tvinger Air France til «tog for fly» for å få 
redningspakke», «Ringeriksbanen/E16 må skrinlegges» av leder i For Jernbane 12.05.20. Jørg Westermann 
sin kronikk «Korleis stanse sløsing og feilinvesteringar i jernbanen», Dag og Tid, 19.06.20. Moss Avis 
01.09.20: «Lufthansa erstatter fly med tog i Tyskland». «Enstemmig Viken KrF peker på fordelene med rett 
linje og felles stasjon i Nedre Glomma», og ber Hareide om å utrede andre løsninger.  «Stopp galskapen i 
Moss» av Jørg Westermann i Nationen 29.09. Kronikken «Få Norge på skinner», fra lederne i lyntogfora, 
publisert i Nationen 14.10.20. Skien – Bø på 19 minutt, Varden 21.10.20 (intervju med Thor Bjørlo etter 
presentasjon for Midt-Telemark kommune).  

Vi satser på en enda større synlighet i media i 2021. Innen midten av mars har det resultert i kronikken «Og 
biler skal henrulle…» i Klassekampen  24.02.21,  et større intervju i Dagsavisen 04.03 med overskriften 
«Mener tiden er inne for lyntog», kronikken «Høyhastighetsbane? Derfor!» i Nationen 11.03.21, som også er 
tatt med i jernbaneheftet «Samferdsel for framtida» som Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) publiserte 
12.03.21.  

 

5. Organisasjon 
 

Organisering og finansiering av arbeidet og informasjonstiltak er for lyntogfora i andre fylke lagt opp som et 
breitt spleiselag mellom kommuner, fylkeskommunen og bedrifter/organisasjoner. Men også i Lyntogforum 
Vestlandsbanen, og de tre fylkesvise avdelingene der, starta en først opp med bare kommuner, slik en har 
gjort i Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa. I Møre og Romsdal har fylkeskommunen og bedrifter/organisas-
joner vært med fra starten av. Vi håper at Innlandet fylkeskommune kan også bli en aktiv deltaker så snart 
som mulig.  
 
Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa valgte i 2019 å legge til grunn samme årlige kontingent som man da 
hadde i Møre og Romsdal, med 25 000 kr kommuner under 20 000 innbyggere og 50 000 kr for kommuner 
over 20 000 innbyggere. For bedrifter/organisasjoner er kontingenten satt til 5 000 kr og for fylkeskommunen 
200 000 kr.   
 
Siden kontingenten for de andre lyntogfora ikke var blitt prisjustert fra 2014 til 2019, justerte de kontingenten 
for 2020 i tråd prisstigning fra 2014 til 2020, tilsvarende økning fra 25 000 kr til 30 000 kr og fra 50 000 kr til 
60 000 kr. De vedtok samstundes årlig prisjustering i samsvar med kommunal deflator fra 2021 av. Siden 
Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa var nystartet i 2019, valgt man her å beholde kontingentene på samme 
nivå i 2020, men deretter legge opp til årlig justeringen i samsvar med prisøkning.   

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/vil-flytte-reiser-i-norden-fra-fly-til-tog-1.1660676?fbclid=IwAR0HJYn1MJNltQyLOjcaz0sHTtIwHSdddVUnnWlNBBq7f7ZSHD0WmSEffVg
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/vil-flytte-reiser-i-norden-fra-fly-til-tog-1.1660676?fbclid=IwAR0HJYn1MJNltQyLOjcaz0sHTtIwHSdddVUnnWlNBBq7f7ZSHD0WmSEffVg
https://www.facebook.com/saudasp/photos/rpp.402055089987630/1303338633192600/?type=3&theater
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/LAx3Pq/lyntog-for-styrket-konkurransekraft?fbclid=IwAR2ho5SootUOhNXcsMnwU0xRxAm7gDU5oC6TVLOQL_fkGyNZLXACkaf95WA
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/ny-leder-i-lyntogforum-1.1674771?fbclid=IwAR3fBcLn2YEwXwVqzpVfDO9YzibmD66nIdQ9vReu66V4995D7DOnTc0citc
https://www.nrk.no/rogaland/leder-lyntogforum-1.14926702
https://www.aftenbladet.no/article/sa-3JbwBd.html?mon_ref=retriever-info.com
https://nordnorskdebatt.no/article/vurderer-vi-nord-norgebanen-pa
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/QoVbP4/vi-trenger-en-marshallplan-for-lyntog-i-norge
http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=313
http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=313
http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=311
http://www.norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=311
https://www.nrk.no/urix/air-france-ma-kutte-kraftig-i-co_-utslipp-for-a-fa-redningspakke-1.15029246
https://www.nrk.no/urix/air-france-ma-kutte-kraftig-i-co_-utslipp-for-a-fa-redningspakke-1.15029246
https://jernbane.no/nyheter.php?id=2196
https://www.norskbane.no/aktuelt/korleis-stanse-slosing-og-feilinvesteringar/
https://www.moss-avis.no/lufthansa-erstatter-fly-med-tog-i-tyskland/s/5-67-1135977?key=2020-09-02T07:09:35.000Z/retriever/f89ea70b8692364b240d601661690a9e5949417c
https://www.f-b.no/enstemmig-viken-krf-peker-pa-fordelene-med-rett-linje-og-felles-stasjon-i-nedre-glomma/s/5-59-1965261?key=2020-09-09T06:28:16.000Z/retriever/d94141ad85cc236c8cdaf901ab4498e6d5693ca7
https://www.f-b.no/enstemmig-viken-krf-peker-pa-fordelene-med-rett-linje-og-felles-stasjon-i-nedre-glomma/s/5-59-1965261?key=2020-09-09T06:28:16.000Z/retriever/d94141ad85cc236c8cdaf901ab4498e6d5693ca7
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/stopp-galskapen-i-moss/
https://www.nationen.no/motkultur/debatt/stopp-galskapen-i-moss/
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/fa-norge-pa-skinner/
https://www.varden.no/nyheter/skien-bo-pa-19-minutt-dette-vil-det-koste-a-fa-lyntog-gjennom-telemark/
https://www.norskbane.no/aktuelt/og-biler-skal-henrulle-/
https://www.norskbane.no/aktuelt/og-biler-skal-henrulle-/
https://www.dagsavisen.no/nyheter/2021/03/04/mener-tiden-er-inne-for-lyntog/?fbclid=IwAR2eEyYuNY27raz1YAbH8zz6GDQFEamuD6F0ANE2r_zgsjMwC5E-0-ju-P8
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/hoyhastighetsbane-derfor/
https://www.besteforeldreaksjonen.no/2021/03/samferdsel-for-framtida/
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Møtene har vært gjennomført som videomøte, åpne for alle deltakerne i forumet. Slik er det mulig for alle å 
kunne følge saken gjennom ei kontinuerlig oppdatering via jevnlige telefonmøter og saksdokument. Jon 
Halvor Midtmageli, ordfører i Øyer, er valgt til leder og Guri Ruste, varaordfører i Dovre, er valgt til nestleder.  
 
 
6. Økonomi 
 

Inntektene på 300 000 kroner dekker ikke hele den avtalte godtgjørelsen for sekretariatet på 400 000 kroner. 
Norsk Bane har i denne oppstartsfasen tilbudt seg å dekke som egeninnsats de manglende 100 000 kr i 
2020 for godtgjørelse som sekretariat. Reisekostnadene for 2020 er også bokført i regnskapet til Lyntogforum 
Møre og Romsdal (delt forholdsmessig med Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli for reiser av felles 
interesse og formål).  Mulig vekst og deltaking av nye medlemmer kan gi handlingsrom til ytterligere aktiviteter, 
slik det har gjort det i de andre lyntogfora..  
 
 
 

Lyntogforum Gudbrandsdalen/Mjøsa, 28.05.2021 

 

 
Jon Halvor Midtmageli  Guri Ruste   Thor W. Bjørlo 
Leder    Nestleder   Sekretær 

 


