
Test

2½ t. til Oslo med 8 

- 10 stopp. (1:45 -

1:55 t. nonstop). 

Gods 5 – 6 timer til 

Oslo, over natta til 

kontinentet.

Trasé dimensjonert 

for 270 – 300 km/t 

til persontrafikk. 

18 – 20 stasj. langs 

banen, varierende 

stoppemønster,. 

DBI: Inntekt dekker 

drift, vedlikehold og 

nedbet. investering 

i løpet av 30 år.



Siling av alternativ, før detaljert 

traséforslag i 1:1 1000 (her i 1:50 000)

Tilrådd traséVurderte alternativ

Dagsone Bru Tunnel Kulvert



Eks. DB/JBV: Lilleh. – Tretten

JBV etter Lillehammer: 

Tunnel, som også 

unuliggjør stasjon ved 

Hunderfossen/Hafjell/Øyer.

DB etter Lillehammer: 

Langt mer dagstrekning, 

som også gir stasjon ved 

Hunderfossen/Hafjell/Øyer. 



Sekretariat Lyntogforum i fire 

fylker + Gudbrandsdal/Mjøsa

Lyntogforum M&R

Lyntogforum Vestlands-

banen over Haukeli, i

Hordaland, Rogaland og

Telemark

Lyntogforum Gudbrands-

dalen/Mjøsa 

Enst. i Gjøvik/Lillehammer

Lesja, Dovre, Sel, Nord-

Fron,  Ringebu, Øyer, 

Ringsaker, Gjøvikreg. nå.



NTP 2018 – 2029:

«alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil 

kunne inngå i et høyhastighetsnett…» 

«For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle 

strekningsvise utredninger gjøres nå.» 
(kap. 3.4.3. i regjeringens forslag, og vedtatt av Stortinget)

Viktig om hh-baner i NTP og 

i regjeringserklæringen

Regjeringserklæringen H, Frp, V og Krf: 

"Igangsette strekningsvise høyhastighetsutredninger for 

jernbane i tråd med NTP."
(Under Samferdsel, avsnitt om Jernbane, bymiljø og kollektivtransport, side 97, tredje 

kulepunkt i Granavolden-plattformen av 17.01.2019.)



Miljøvernminister klart for hh-baner



Fundamentering, rasfare, teknisk 
standard, konflikt med togdrift, ...

Sørlandsbanen 
ved Skotbakken
i Sauherad, 2002

Bygge videre på det vi har?



Bygge videre på det vi har? 

Dovrebanen ved 
Strandlykkja i
Stange, 2013

Selv der eksisterende bane er ganske rett, 

brukes ikke en meter av den gamle banen.



Fartsdimensjonering og antall

stopp underveis

250 km/t passer dårlig i Noreg. Større fart, tillempa terrenget, 
gir rom for et mer finmaska stasjonsnett og flere avganger.

Eks: Trondheim – Oslo 



Personkilometer per år

0,6 mrd

1,2 mrd

0,07 mrd

1,6 mrd

0,09 mrd

2,4 mrd

0,4 mrd

5,1 mrd

InterCity, Jbv 
(479 km)

Høyhast., Jbv 
Oslo-Krs-Stvg

(498 km)

Høyhast., Jbv
Vestlandsb.

(583 km)

Deutsche Bahn
Vestlandsbanen
Oslo-Be/Hau/St 

(593 km)

Status 2008

Prognose 2025

Overført fra 
eksist. baner

Oslo – Tr.h./Åles. 

4,9 mrd pkm

Ved gj.sn. bill.innt. ca 2 kr/pkm: Stor forskjell inntekt på invest. kap.



Kun langdistanse dagtogene Oslo – Trondheim/Bergen går 

driftsmessig i balanse.

Resten får til sammen 3,7 mrd i offentlig tilskudd/subsidier

Er det lokal- eller langdistansetog 

som er mest lønnsomme? 

Hvis langdistansetogene blir mer konkurransedyktige, vil 

driften også kunne gi overskudd. 



Lyntog og økonomi, Frankrike

Paris-Lyon: åpnet 1981, 
nedbetalt etter 15 år.

Høyhastighetstog mottar 
ikke tilskudd til driften.

Avgift til RFF (2015, alle 
hh.baner): 19 mrd. kr.



Internasjonal utvikling

Kjelde:UIC



Europa vil ha lyntog

EU- kommisjonens 

”hvitbok” om 

samferdsel (mars 

2011) vil ha 

tredobling av EUs 

lyntognett innen 

2030!

Kart fra UIC, 2009



Vi er jo bare 5,3 millioner……..

Passasjergrunnlag i Norge?



Vi flyr 10 ganger  mer innenriks 

per innb. enn ellers i Europa.

Vi reiser også nest mest med bil per innbygger i Europa.
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Innanriks biltrafikk 2015

2/3 av trafikken over 3 mil

Under 10 km: 13 %
6,95 mill. reiser/dag
8,10 mrd. pkm/år

10 – 30 km: 23,5 %
2,60 mill. reiser/dag

14,70 mrd. pkm/år

30 – 50 km: 14 %
0,64 mill. reiser/dag
8,65 mrd. pkm/år

50 – 100 km: 15,5 %
0,40 mill. reiser/dag
9,55 mrd. pkm/år

Over 100 km: 34 %
0,21 mill. reiser/dag

21,40 mrd. pkm/år

Totalt
10,80 mill. reiser/dag
62,50 mrd. pkm/år

Kjelde: spørjegranskingar 
frå TØI og SSB



Paris – Lyon, 1980, før TGV: 940 000 flyreisende

Madrid – Sevilla, 1991, før AVE: 730 000 flyreisende

Oslo – Trondheim, 2017:     2 090 000 flyreisende

Oslo – Ålesund/Molde, 2017: 973 000 flyreisende

Sum Dovresambandet, 2017: 3 063 000 flyreisende

Oslo – Bergen, 2017:    1 985 000 flyreisende

Oslo – Stav./Hauges., 2017: 2 080 000 flyreisende

Stavanger – Bergen, 2017: 559 000 flyreisende

Sum Vestlandsbanen, 2017: 4 624 000 flyreisende

Flytrafikk i Norge og utlandet

Oslo – Stockholm, 2017: 1 420 000 flyreisende

Oslo – København, 2017: 1 558 000 flyreisende
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Reisetid med tog

Markedsandeler tog og fly

Den Internasjonale Jernbaneunion (UIC): Internasjonale erfaringstall viser at ved 

reisetider på 2,5 timer eller bedre, velger  ca 80 % lyntog fremfor fly. 



Konkurransedyktige reisetider for både langdistanse- regional-

og IC-trafikk styrker gjensidig tilbudet og gir mange avganger. 

Det igjen mulighet for flere stasjoner i varierende stoppemønster. 

Trains* per day and direction**

From Oslo to

Trondheim 31

Ålesund 21

Lillehammer 63

Inkl. ringbane Mjøsa:

Hamar 68

Gjøvik 57

(4 per time rushtid, 3 ellers)

*Trains consisting  of train units with 4 cars and 200 passengers

**Preliminary stopping patterns may change with further investigations. 
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Høy fart med å gi høy frekvens



Test

2½ t. til Oslo med 8 

- 10 stopp. (1:45 -

1:55 t. nonstop). 

Gods 5 – 6 timer til 

Oslo, over natta til 

kontinentet.

Trasé dimensjonert 

for 270 – 300 km/t 

til persontrafikk. 

18 – 20 stasj. langs 

banen, varierende 

stoppemønster,. 

DBI: Inntekt dekker 

drift, vedlikehold og 

nedbet. investering 

i løpet av 30 år.



Lyntog i Japan: Mange stasjoner 
i varierende stoppemønster 

Tokyo – Osaka: 17 stasjoner på 51,5 mil.



Et stort løft for godstrafikken

• Dobbeltspor hele veien

• Forbikjøring for raskere persontog     

i stasjoner (4 spor) og ekstra     

forbikjøringsavsnitt.

• Slake stigninger (maks 1,25 %) 

øker lastekap. fra  800 til 1500 

tonn, tilsv. 70 gj.sn. lastede trailere

• Ca 5 timer frakttid til/fra Oslo.

• 9 godstog per dag i hver retning.

• 3900 færre trailere hver dag med  

Dovresambandet/Vestlandsbanen

230 færre i hver retning Romsdalen
.



Intervjuundersøkelse M&R om 

godstrafikk på HH-baner (2012)



SINTEF fant samme 

markedsgrunnlag for gods som DBI



9 avg. Gods daglig Ålesund – Oslo

460 færre trailere daglig i Romsdalen



67 %: Gods på hh-baner i flerbruks-

konsept gir økt konkurransekraft



Reisetider og billettinntekter
2017-kroner

Strekning Reisetid Gj.sn.

bill.-innt.

Ord. bill. 

2. kl.

Lavpris 

2. kl.

Hafjell – Oslo 1:01 324 371 223

Hafjell – Gjøvik 0:21 109 142 85

Hafjell - Lillehammer 0:06 47 54 32

Hafjell – Trondheim 1:34 589 654 393

Hafjell – Ålesund 1:34 612 679 407



Økonomiske nøkkeltall

Prisjustert frå 2008 til 2017, tall for 2025 Vestlandsb. Trondh./Møre

Anleggskostnad, mill. kr 165.000 186.500

Gods- og persontog, mill. kr 25.100 26.800

Persontrafikk, mill. pkm pr år 5.113 4.875

Billettinntekter, mill. kr pr år (prisnivå NSB i dag) 9.822 9.365

Godstrafikk, mill. tonn-km pr år 3.582 4.324

Fraktinntekter, mill. kr pr år 3.719 4.488

Drift / vedlh. tog / bane, mill. kr pr år 3.163 3.455

Driftsoverskudd, mill. kr pr år 10.378 10.398

Tilbakeføring på 30 år med realrente: +3,3 % +2,9 %

Positiv samfunnsøkonomi +0,77 +0,51

Reduksjon CO2-utslipp per år 752.000 tonn 688.000 tonn

Tilbakebetalingstid utslipp bygging 4,7 år 6,8 år



Lyntog i flerbrukskonsept

Svært konkurransedyktig i flere marked:

Langdistanse

Regional/InterCity

Godstrafikk

Gir større

•Inntjening

•Samfunnsnytte

•Miljøeffekt

Økt produktivitet:

Reise- og frakttider ned mot 1/3 av i dag

Gir reduserte 

kostnader



HH-baner kan gi brukerfinan-
siering av norsk jernbane

Eks: VESTLANDSBANEN over HAUKELI (gjelder tilsv. for andre)

Jbv: Inntekter dekker drift og vedlikehold av tog og baner

(utgjør 76 mrd for dagens baner i NTP 2014 – 2023)

DBI: Inntekter dekker drift, vedlikehold og nedbetaling av investeringer.

Trafikk
mill. pkm

(prognose
for 2024)

Inntekt
mill. kr

(prisnivå 
2009)

1. Trafikkprognose Jernbaneverket (bare 3 stasjoner underveis)

Inntekt på kr 1,13 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 447.(O – T 455 kr) 2 411          2 722

2. Som 1, men billettinntekt per person-km som Deutsche Bahn

Inntekt på kr 1,55 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 614. 2 411          3 737

3. Som 2, men lyntog tar 70 % av flytrafikken, framfor 44,1%. 3 266 5 062

4. Prognose persontrafikk DBI, med 24 stasjoner underveis 5 113          7 925

5. Prognose godstrafikk DBI (mill. tonn-km) 3 582          2 995

6. Inntektsprognose flerbrukskonsept, gods og person (i 2025) 10 920

7. Ekstra inntekt/overskudd til nedbetaling av investeringer per år 8 198

Jbvs lyntogutredning er slik med på å underbygge også DBIs og våre konklusjoner.



Klimautslipp 1990 - 2015:

Norge: +  3,9 % (Veitrafikk + 32,2%, 1990 –2015. 

Transport 1/3 av norske klimautslipp)

Danmark: - 30 %

Romania: - 22 %

Frankrike: - 19 %

Storbritannia: - 20 %

Norge en klimasinke

Hh-baner i flerbrukskonsept vil gi storstilt reduksjon i klimaut-

slipp ved elektrifisering av dagens fly-, trailer- og biltransport.

Brukerfinansiering gjør det til et billig klimatiltak for staten.
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Reduserte CO2-utslipp ved IC og HH-baner

Klimaeffekt IC/HH-baner

Jbv IC NB/DBI O-T/Å         NB/DBI O-B/H/S

IC alene gir liten eller ingen virkning for fly- gods- og langdistanse 

biltrafikk uten at det bygges som del av HH-nett til de større byene. 



Kilde: DBIs resultatrapport Oslo – Trondheim/Ålesund. Planalternativ B er med bane via både Gjøvik og Hamar.

Overført godstrafikk utgjør omtrent ½ av klimaeffektene, overført biltrafikk ¼, 

overført flytrafikk ca. ¼ for Oslo – Tr.h/Ålesund. 

(Jbvs lyntogutreding hadde ikke med godstrafikk, kun 45 % overført flytrafikk og 

lite biltrafikk (ikke IC/3 – 5 stasjoner underveis, som naturligvis gir stor forskjell.)  

Store klimaeffekter av 

flerbrukskonseptet



Reduserer energiforbruk og miljøpåvirkning av transport. 

Tog den mest energieffektive og elektrifiserte passasjertransport. 

Tog 8% av verdens motoriserte passasjertransport og 7% av 

godstransporten. Mest elektrifisert innen transport.

Tog knappe 2% av transportens energietterspørsel. 

IEA: Aggressiv utbygging av tog 

er veien fremover

Link til

rapport



Ca halv bredde i fht. firefelts 

motorvei, men 4x kapasitet

Arealeffektivt, gir mindre inngrep. 13 - 15 m bred på flat mark.



Dekkslitasje største kilden til 

mikroplast fra land i Norge



Ca. 90 % av jernbaneinvesteringene i NTP er på Østlandet!

Samferdselspolitikk som 

sentraliserer

Jernbane utgjør 45 % av investeringene i NTP.

(Og ca. 35 % av totalbeløpet (inkl. drift/vedlikehold) NTP, på 

totalt 1 100 mrd. )

Kina: 85 % av jernbaneinvesteringene i 2018 skal gå til 

høyhastighetstog (3500 km av 4000 km, totalt 113 mrd. dollar)

Bygde 2 000 mil hh-bane på 10 år fra 2007. Plan nye 2 000.

Kina bygger landet. Norge bygger Østlandet? 



Ikke begrens blikket til kun å 

gjelde deler av Østlandet. 

Utvid perspektivet! 



Utvid perspektivet

Ikke mist av syne de 

store effekter og fordeler 

en samlet plan har for 

både Østlandet og 

resten av landet.

Bygg hele landet – ikke 

bare deler av Østlandet!

Hh-baner i flerbruks-

konsept gir en vinn/vinn-

situasjon for alle. 

Bli med i arbeidet!

Planlegg helhetlig!


