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  Føreord 
 
Jernbaneverket har i 2006 og 2007 gjennomført ei utgreiing av 
føresetnadene for og konsekvensane av høgfartsbaner i Noreg.  
I denne samanhengen har ein bede Norsk Bane AS om å skrive 
ein rapport om planane for Haukelibanen. 

Rapporten er i tråd med oppdraget frå Jernbaneverket utforma som 
ei samanstilling av nøkkelinformasjon. Presentasjonen er tillempa 
eit utgreiingsarbeid på konseptnivå og utan for stor grad av detal-
jering. 

I tillegg femner rapporten om ein del forklaringar og grunngjevin-
gar for valet av ulike banetekniske parameter, lineføring, togtilbod 
og tekniske løysingar.  

Meininga er kunne presentere ein rapport som omhandlar dei tek-
niske aspekta av planframlegget for Haukelibanen og samstundes 
gjev eit minimum av informasjon om andre aspekt. Rapporten vil 
såleis òg kunne nyttast som ei meir samla framstilling av Haukeli-
banen. 

Rapporten er utarbeidd av Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef, 
og Jørg Westermann, dagleg leiar i Norsk Bane AS. Kontaktper-
sonen hjå Jernbaneverket var Randi Birgitte Svånå. 
 

Ålesund, 15.11.2007 
 

Norsk Bane AS 
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 1. Bakgrunnen for prosjektet og hovudkonklusjonar 

 
Haukelibanen er resultat av eit grunnleggjande utviklingsarbeid, 
basert på tre spørsmål: 

− er det mogeleg å etablere eit transportsystem i Noreg med 

sterke positive konsekvensar for klima, miljø og ressursbruk? 

− kan eit slikt transportsystem samstundes gje eit kraftig løft for 

kommunikasjonane, næringsliv og busetjing i store delar av 

landet? 

− korleis kan ein finansiere eit slikt transportsystem? 

Dette utviklingsarbeidet resulterte etter grundige studiar av både 
internasjonale røynsler og særeigne nasjonale tilhøve i følgjande 
hovudkonklusjonar: 

 
 1.1. Høg fart avgjer 

Høgfartstog er den einaste kjente transportformen som vil kunne  

få svært mange til å velje miljøvenlege og lite ressurskrevjande 

reise- og fraktalternativ. Høgfartstog tek ut jarnbanen sitt farts-

potensiale, vinn store marknadsdelar og aukar produktivitet og 

lønsemd. 

Norsk og internasjonal røynsle1 viser eintydig at kortare reise- og 
frakttider med tog enn med bil og fly, inkludert transport til og frå 
stasjonar og terminalar, er det viktigaste vilkåret for å kunne over-
føre trafikk til bane i større omfang. 

Reisetida mellom stader med flysamband må difor ikkje bli lengre 
enn om lag 2:30 timar. Først ved eit gjennomsnittleg fartsnivå på 
over 250 km/t vil jarnbanen kunne vinne tevlinga mot fly på dei 
mest trafikkerte rutene i Noreg. Det vil samstundes gje eit solid 
grunnlag for gode alternativ til laste- og personbilkøyring på lan-
ge og kortare distansar i store delar av landet, sjå kap. 1.3 og 1.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 M.a. http://www.uic.asso.fr/download.php/gv/HighSpeed.pdf , side 7. 

Høg fart har alltid vore viktig for 
jarnbanen, både for god bruk av 
tog- og banekapasiteten, høg pro-
duktivitet og god driftsøkonomi. 
Frankrike gjennomførde allereie i 
1955 prøveturar i 330 km/t på eit 
47 km langt baneavsnitt frå 1800-
talet. 
Bildet er frå høgfartsbanen Lyon 
− Avignon ved Crest, opna i 2001 
og dimensjonert for rutegåande 
trafikk i 320 km/t.  
Foto: © Norsk Bane AS 
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Slike alternativ er avgjerande føresetnader for merkbare reduk-
sjonar i luftureining, arealtap, trafikkulukker og køproblem. Ved  
korte togreise- og frakttider kan overgangen til bane òg bli så stor 
at ein kan spare kapasitetsutvidingar av vegar og flyplassar. 

Tevleføre togtider er vidare den viktigaste føresetnaden for god 
bruk av tog- og banekapasiteten. Først då vil ein overgang frå fly 
og bil til tog resultere i sterkt redusert energi- og ressursbruk. Å 
drive baner for eitt tog annankvar time eller med 25 % setebelegg, 
er ikkje udelt positivt for miljøet. 

I tillegg vil energibruken minke ytterlegare når toga køyrer på nye 
baner. I Noreg kan ein vinne mykje med kortare køyredistansar,2 
slakare stigningar, jamnare fart3 og kraftforsyningssystem med 
høgare virkningsgrad. Desse vinstane vil klårt overgå ulempene 
av fleire tunnelar og større luftmotstand pga. høgare fart. 
 
 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
2 Nye baner vil kunne korte ned distansen Oslo − Bergen frå 460 km (via Roa) til 413 km (−10 %), Oslo − Stavanger frå 
587 til 435 km (−26 %) og Oslo − Trondheim frå 547 til 483 km (−12 %). 
3 Det krev mykje energi å stadig måtte endre fartsnivået frå t.d. 90 til 70 til 120 til 80 km/t, slik det er tilfelle mange stader 
i det eksisterande banenettet. 
4 Høgfartstog Japan: http://www.railway.bham.ac.uk/courses/conference_1105/ , session 4c / kl. 9:50 / information sheet, 
side 13. 14,7 kWh pr. sitjeplass for den 515 km lange strekninga svarer til 5,7 kWh pr. 100 pkm ved 50 % kapasitetsbruk. 
Høgfartstog Tyskland: rapport 114 frå september 1999 om "Energieeinsparungen bei der Bahn", frå Förderkreis für Schie-
nenfahrzeugtechnik Hannover e.V., Institut für Schienenfahrzeuge und maschinelle Bahnanlagen, Universität Hannover.  
7,2 kWh pr. pkm ved 47 % kapasitetsbruk er omrekna til 6,8 kWh ved 50 %. Franske TGV ligg på om lag same nivå, sjå 
t.d. http://www.inrets.fr/infos/cost319/MEETDeliverable17.PDF , side 74 og 76. For Haukelibanen er det rekna med 10,5 
kWh pr. 100 pkm. Talet inkluderer oppvarming av kupéane før avgang, tomkøyring til / frå verkstader, overføringstap o.l. 
NSB og Flytoget: http://www.jernbaneverket.no/multimedia/archive/01621/Miljorapport_2006_1621061a.pdf , side 9. 
Bybuss Oslo: http://www.sporveien.no/upload/Dokumentvedlegg/arsrapport_2006/aarsrapport_2006_publ_0110.pdf . 
Fly: http://sasems.port.se/ pluss påslag for gjennomsnittleg driftsavvik og reiser til/frå flyplass. 

Dei nyaste høgfartstoga på strek-
ninga Tokyo − Osaka krev berre 
5,7 kWh pr 100 pkm, ved toppfart 
270 km/t og 206 km/t i gjennom-
snittet. Det skuldast m.a. god ae-
rodynamikk og lange togsett, dvs. 
låg luftmotstand pr reisande.  
Dersom ein òg reknar inn energi-
bruken til drift og vedlikehald av 
infrastrukturen, blir argumenta for 
høg fart endå tydelegare. 
Kjelder: sjå fotnote 4. 
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Høg gjennomsnittsfart tyder dessutan høg produktivitet. Ein kan 
på same tid køyre fleire turar enn ved lågare fart − med tilsva-
rande auke i passasjertal og inntekter pr tog og tilsett. Samstundes 
står ein sterkare i tevlinga om dei mest betalingsdyktige kundane. 
Her ligg nøkkelen til lønsam togdrift og realistiske finansieringar, 
sjå kapittel 1.8. 

Dei detaljerte traségranskingane for Haukelibanen og for andre 
banesamband i Noreg synte − i alle høve utanfor Oslo-området − 
heller ikkje nokon signifikant auke i byggjekostnadene ved ein 
auke i maksimumsfarta frå t.d. 220 til om lag 270 til 300 km/t.5 
Det gjeld uavhengig av om banene blir dimensjonerte for gods- 
og persontrafikk eller berre for persontrafikk. 

 
 1.2. Godt grunnlag for eit nytt nasjonalt banenett 

Høgfartsbaner på sterkt trafikkerte fjernstrekningar i Noreg har 

eit monaleg trafikkpotensiale, i sær når desse òg etablerer gode 

alternativ til biltrafikken på regionaldistansar. Nye baner i store 

delar av landet vil gje viktige ringverknader for næring og buset-

jing. 

Dei mest trafikkerte flyrutene i Noreg er blant rutene med størst 
passasjertal i Europa. Flydistansane er heller ikkje lengre enn at 
høgfartstog vil kunne etablere minst like snøgge reisealternativ, 
òg ved seks til åtte stogg undervegs, sjå kapittel 1.3. Ved eit hø-
veleg ruteopplegg vil slike alternativ til flytrafikken samstundes 
vere attraktive for bilreisande på lang- og regionaldistansar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
5 Konklusjonen er basert på etter måten rommelege traséparameter, jfr. kapittel 2. Ved andre parameter vil ein kunne kome 
til ein annan konklusjon.  

Norsk Bane AS sitt framlegg til eit 
nytt norsk høgfarts-banenett. Nye 
baner er innteikna med heiltrekte 
raude liner, framtidige påbygg 
med stripla. Granskingane for 
Oslo - Stockholm er førebels ikkje 
tilstrekeleg detaljert for oppgåver 
om reisetid og lineføring. 
Reisetidene i timar:minutt gjeld til/ 
frå Oslo inkludert opphald under-
vegs. Frakt med tunge godstog vil 
på dagtid ta om lag 4,5 til 5 timar 
på dei lengste distansane, og ned 
mot 3,5 til 4 timar om natta. 
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Dersom t.d. 40 % av flypassasjerane på norske innanriksruter i 
2015 skulle velje tog framfor fly, ville det gje ein togtrafikk på 
om lag 3,2 mrd. person-km pr år.6 Dersom snøgge tog i tillegg 
skulle redusere personbiltrafikken i det 8.600 km lange norske 
stamvegnettet7 med gjennomsnittleg 15 %, ville togtrafikken auke 
med ytterlegare 3,6 mrd. person-km pr år.8 Saman med eksisteran-
de og nyskapt trafikk ville det − fordelt på t.d. 2.500 km ny bane 
− gje grunnlag for om lag 42 avgangar9 med persontog pr dag og 
retning i gjennomsnittet. Godstog kjem i tillegg. 

Dette indikerer at ein ved gjennomtenkt utforming av eit framtidig 
nasjonalt banenett vil kunne oppnå eit forsvarleg trafikkgrunnlag. 

Eit slikt banenett vil føre til strukturelle samfunnsendringar. T.d. 
vil verksemder i større grad velje lokaliseringar nær bane når dei 
kan nå kundar, leverandørar og tilsette i store delar av landet på 
ein god måte med tog. Det vil redusere transportbehova og leggje 
føringar for val av transportmiddel i framtida. 

Gode kommunikasjonar i store delar av landet − og ikkje berre i 
byområde nær sterkt trafikkerte flyplassar − vil vidare medverke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
66 Innanrikstrafikken med fly var på 4,438 mrd. pkm i 2006. Det er rekna med 4 % årleg trafikkauke frå 2006 til 2015 og 
banedistansar som er om lag 25 % lengre enn distansane mellom flyplassane. Kjelde: Statistisk Årbok 2006. 
7 Det vil ikkje krevje eit banenett på 8.600 km. Nye baner ofte vil redusere biltrafikk på fleire ulike stamvegar samstundes. 
Det gjeld t.d. for E6, RV3 og RV4 (Oslo − Trondheim), og E18/E39, E134, E16, RV7/RV52, RV9, RV13, RV23 og RV36 
(Oslo − Bergen / Stavanger). Nye baner vil òg redusere biltrafikk på vegar som ikkje er stamvegar, t.d. RV44 i Rogaland, 
RV7 i Hordaland og RV160 i Akershus. Det er dessutan store skilnader i trafikken på ulike stamvegar. T.d. ligg 36 % av 
stamvegane, målt i veg-km, nord for Trondheim. Desse vegane har til saman berre 12 % av personbiltrafikken. Meir infor-
masjon om stamvegnettet finn ein på www.vegvesen.no / Aktuelt / Nasjonal Transportplan / Stamvegutredninger.  
8 Personbiltrafikken på stamvegane var på knapt 13,4 mrd. køyretøy-km i 2006. Det er rekna med 2 % årleg auke frå 2006 
til 2015 og 1,5 reisande pr. bil. Kjelde: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet v/ Kjell Johansen. 
9 Persontogtrafikken i Noreg var på 2,83 mrd. pkm i 2006. Det er rekna med 2,4 % årleg auke fram til 2015, føresett at 
banebygging med vesentleg betydning for transportmønsteret ikkje vil bli fullførd før 2015 og at ein før den tid heller ikkje 
vil innføre nemneverdige restriksjonar for bil og fly. Det er vidare lagt til grunn at 60 % av eksisterande togtrafikk, tilsva-
rande 2,1 mrd. pkm, vil nytte nye baner når slike kjem i drift. I tillegg vil eit nytt banenett truleg generere ny etterspurnad, 
stipulert til 2,6 mrd. pkm av totalt 11,5 mrd. pkm pr år (3,2+3,6+2,1+2,6). Ved 150 reisande pr. tog og 2.500 km ny bane 
svarer dette til 42 avgangar pr dag og retning. Kjelde: Statistisk Årbok 2006. 

Dei siste tiåra har personbilen 
levert mange av premissane for 
samfunnsutviklinga. Jarnbanen 
har i beste fall kunne dempe dei 
verste utvekstane. Med eit nytt 
nasjonalt høgfarts-banenett vil ein 
derimot kunne styre utviklinga i 
retning av større omsyn for klima, 
miljø og tryggleik − og samstun-
des redusere avstandsulempene 
og transportkostnadene. 
Bildet er frå Drammenbanen og 
E18 ved Høvik i Bærum i Akers- 
hus. Foto: © Norsk Bane AS. 
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til ein meir balansert busetjingsstruktur. "Folkevandringa" til nye 
bustadområde i utkanten av dei største byane fører ofte til sam-
funnsstrukturar som genererer mykje biltrafikk, trass i gode kol-
lektivtilbod. Slike strukturar vil ein kunne motverke med eit na-
sjonalt høgfarts-banenett. 

 
 1.3. Samarbeid mellom fjern- og regionaltrafikk 

Høgfartsbaner må ikkje bli eit separat transportsystem som blir 

utvikla uavhengig av annan jarnbane i Noreg. Eit samspel mellom 

fjern- og regionaltrafikk vil auke trafikken, tilbodet, effektiviteten 

og lønsemda for begge. Men høg fart krev nye løysingar for stog-

gemønsteret. 

Regiontog på det sentrale Austlandet10 stoggar i dag kvar time på 
stasjonar i ein avstand på om lag 15 km. Ved slik avstand mellom 
stogg vil eit tog på ny bane ikkje oppnå høgare gjennomsnittsfart 
enn om lag 100 km/t, same kva fartsnivå banen måtte vere dimen-
sjonert for. Det vil som regel vere for sakte til å kunne å tevle med 
bil på motorveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Høgare gjennomsnittsfart krev ganske lang køyring mellom stogg. 
Når stasjonane ligg i ein avstand på 15 km, må toga altså passere 
ein del stasjonar utan opphald. Éin måte å "løyse" dette problemet 
på, er å sløyfe dei minst trafikkerte stasjonane og i tillegg køyre 
mindre snøgge "oppsamlingstog" mellom småstasjonar og større 
knutepunktsstasjonar. Slike opplegg kan fungere i storbyområde 

                                              
10 Toga trafikkerer strekningane Oslo − Skien, Oslo − Halden og Oslo − Lillehammer. 

Tabellen viser korleis avstanden 
mellom stogg, maksimumsfarta 
og stasjonsplasseringa (sentralt i 
by/tettstad eller fritt plassert) på-
verkar gjennomsnittsfarta som eit 
tog kan oppnå i rutegåande tra-
fikk. Dersom banen og toget t.d. 
tillet 270 km/t og stasjonane ligg 
fritt plasserte, vil ein kunne oppnå 
180 km/t i gjennomsnittet ved 
stogg i 45 km avstand. På distan-
sar som Oslo − Stavanger via 
Haukeli (435 km) tyder det om lag 
ni stogg undervegs. Ved større 
fart enn 270 km/t og plassering av 
stasjonar på bakketoppar vil toga 
kunne vere endå litt snøggare.  
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ved fire til seks avgangar pr time og retning. I regionaltrafikken er 
det lite rasjonelt, pga. tidkrevjande og tungvinte reiser, få reisande 
og liten fleksibilitet når det gjeld å tillempe tilbodet til etterspur-
naden.11 

Då er det betre for både passasjerar og operatørselskap at alle toga 
stoggar på både større og mindre stasjonar, men berre på nokre av 
dei og slik at ein varierer stoggestadene frå avgang til avgang. Det 
kortar ned reisetidene for alle. 

Opplegget fungerer likevel berre ved stor trafikk. Dersom toga t.d. 
i gjennomsnittet skal passere annankvar stasjon utan opphald, må 
ein køyre dobbelt så mange tog for å kunne tilby like mange 
avgangar som når alle toga stoggar på alle stasjonane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men tevleføre togtilbod i regionaltrafikken krev ikkje berre svært 
korte reisetider. Toga må òg køyre svært ofte. Timesfrekvensen  
til regiontoga på det sentrale Austlandet i dag bør i det minste bli 
dobla. Det vil saman med ønsket om korte reisetider krevje ei 
fleirdobling av togtrafikken. Kvar skal den kome frå? 

For å kunne køyre eitt ekstra tog pr time og retning, treng ein mi-
nimum 3.000, helst 4.500 nye reisande pr dag.12 Det er store tal. 
T.d. vil personbiltrafikken på E6 nokre mil sør for Hamar nærme 
seg 12.000 reisande pr dag13 i 2015. Men mange av desse vil av 

                                              
11 På strekningar og til tider av døgnet med lite etterspunad kan talet på reisande i dei mindre snøgge toga bli så lite at det 
ikkje vil vere forsvarleg å køyre noko tog i det heile. Nyttar ein derimot fjerntog òg til regionaltrafikk, sjå neste avsnitt, er 
det ikkje særleg problematisk å leggje inn eit stogg på ein mindre stasjon − sjølv om t.d. berre 20 reisande stig av eller på. 
12 3.000 reisande pr dag svarer til 15 avgangar pr dag i årsgjennomsnittet og 100 reisande pr tog. Ein bør helst ha 150.  
13 I 2006 talde ein 6.820 personbilar pr døgn ved Uthus. Det er rekna med 2 % årleg trafikkauke og 1,45 reisande pr bil. 

Skissa viser eit mogeleg ruteopp-
legg for strekninga Bergen − Røl-
dal på Haukelibanen. <x> tyder at 
toget stoggar, <|> at det køyrer 
forbi. Det er ikkje tilfeldig at ein-
skilde avgangar er planlagde med 
fleire opphald enn andre, i alle 
høve på delar av distansen. Det 
gjer det enklare å køyre godstog. 
Ved avgang like etter Tog4 eller 
Tog6 vil eit godstog kunne køyre 
nokså langt før det påfølgjande 
persontoget vil nærme seg gods-
toget. Men sjølv Tog7 vil med 42 
minutt Bergen − Odda tilby svært 
tevleføre reisetider. 
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ulike grunnar (turisme, varetransport, komfort, m.m.) ikkje velje 
tog, same kva jarnbanen måtte tilby. Dessutan vil mange ha stader 
langt utanfor det sentrale Austlandet som start eller mål for reisa. 

I tillegg vil truleg over 9.000 personar pr dag14 reise med fly mel-
lom Trøndelag / Møre og det sentrale Austlandet i 2015, pluss 
fleire tusen med bil.15 Svært mange av desse vil vere potensielle 
togkundar. 

Desse tala viser tydeleg at strekninga Oslo − Hamar vil få langt 
større togtrafikk som del av eit høgfarts-banenett Oslo − Trond-
heim / Ålesund enn utan. 

Det skuldast ikkje berre at potensialet i fjerntrafikken er mykje 
større i Noreg enn i mange andre land, sett i høve til regional- og 
lokaltrafikken. Den viktigaste forklaringa er at regionaltrafikk på 
det sentrale Austlandet blei sett i samanheng med fjerntrafikk i 
fleire ulike retningar. Det er summen av trafikk til og frå Trønde-
lag, Møre, Gudbrandsdalen, Lillehammer, m.m. som vil gje det 
nødvendige volumet for å kunne tilby både høg rutefrekvens og 
svært korte reisetider på regionalstrekningar som Oslo − Hamar. 

Noko av det same gjeld for godstrafikken. Store frakt-
volum gjev grunnlag for mange, snøgge avgangar mel-
lom eit stort tal terminalar. Ein bør difor velje lineførin-
gar som tener trafikk i ulike retningar. Ein høgfartsbane 
Oslo − Trondheim via Gudbrandsdalen vil t.d. ha eit 
minst dobbelt så stort potensiale for overførd lastebil-
trafikk som ein bane gjennom Østerdalen. 

Eit slikt nettverkskonsept synte òg størst effekt for Oslo 
− Bergen − Stavanger, sjå punkt 1.4, både for gods- og 
persontrafikk, på langdistansar og i bynære områda. 

Det tyder altså at ein må "løfte blikket" for å kunne opp-
nå resultat på Austlandet. Samstundes vil meirtrafikken 
på regionale distansar og innsparingane16 frå samspelet 
mellom fjern- og regionaltrafikk gjere det mykje lettare 
å utvikle lønsame baneprosjekt enn om ein skulle nytte 
nye baner for gods- og persontrafikk berre mellom store 
byar. Det har mykje å seie for ei realistisk finansiering. 
 

                                              
14 Flytrafikken var på 2,373 mill. reisande i 2006. (Trondheim − Oslo / Sandefjord hadde 1,565 mill. reisande og Oslo − 
Ålesund / Molde 0,720 mill. reisande.) Ved 4 % årleg trafikkauke fram til 2015 vil det svare til 9.250 reisande pr dag. 
15 Nøyaktige tal eksisterer ikkje. Ulike granskingar, m.a. http://www.toi.no/article19174-8.html indikerer at folk på reiser 
mellom byområde nytter fly om lag dobbelt så ofte som bil, medan bil blir nytta i sterkare grad på andre relasjonar. 
16 Ikkje alle fjernreisande frå t.d. Vest- og Sørlandet til Austlandet følgje toga heilt til hovudstaden. Mange vil gå av på 
Kongsberg, i Drammen eller andre stader vest og sørvest for Oslo – og gje plass for påstigande regionalreisande. Dette vil 
spare både driftskostnadene til ei heil rekkje regionaltog og driftstilskota ein elles måtte yte, m.a. grunna sterkt minkande 
passasjertal i regionaltog ved aukande avstand frå Oslo.  

Illustrasjonen viser at mest alle 
vogntog og semitrailarar gjennom 
Østerdalen er på veg mellom det 
sentrale Austlandet (eller stader 
lengre sør) og Trøndelag (eller 
Nord-Noreg). I Gudbrandsdalen 
går store delar av trafikken deri-
mot til / frå Møre, Nordfjord og 
Lillehammer. Ein høgfartsbane 
Oslo − Trondheim via Otta vil så-
leis vere eit alternativ til tungtra-
fikken på begge rutene. Legg ein 
banen derimot gjennom Øster-
dalen, vil ein misse store delar av 
trafikken i Gudbrandsdalen.  
Tala viser berre køyretøy som er 
over 12,5 m lange. I tillegg finst 
det annan tungtrafikk på begge 
rutene, i sær i Gudbrandsdalen.  
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 1.4. Haukelibanen − alt i eit nett 
For å oppnå eit gunstig tilhøve mellom togtrafikk og byggjekost-

nader − og med dette god prosjektøkonomi − er det svært viktig 

at trafikk i fleire ulike retningar kan nytte same bane. 

Dei to desidert mest trafikkerte fjernstrekningane i Sør-Noreg er 
mellom Oslo-området og Hordaland og mellom Oslo-området og 
Rogaland. Begge vil m.a. ha over 6.000 flyreisande pr dag17 i 
2015. 

Avstanden mellom Bergen og Stavanger er berre 160 km i luft-
line. Det taler for eit nettverk der tog frå Austlandet mot både 
Bergen og Stavanger vil kunne nytte same bane fram til ei forgrei-
ning på vestsida av Haukelifjellet, nær Røldal. Sett i høve til to 
separate baner − ein til Bergen og ein til Stavanger − vil eit slikt 
banenettverk spare fleire hundre kilometer ny skjenegang. 

Samstundes vil ein på denne måten − og utan å måtte byggje om 
lag 200 km ekstra bane langs Vestlandskysten − kunne realisere 
eit banesamband Bergen − Haugesund − Stavanger. Også denne 
strekninga har svært mykje trafikk.18 Nettverkskonseptet vil altså 
gje nær dobbelt så mykje langdistansetrafikk for kvar meter ny 
bane som separate baner Oslo − Bergen, Bergen − Stavanger og  
Stavanger − Oslo.  

Men det sluttar ikkje der. Tilhøvet mellom trafikk og banelengde 
vil bli endå gunstigare om ein vel ei lineføring på Austlandet med 
eit forgreiningspunkt i Midt-Telemark. Derifrå er det berre nokre 
få mil til Grenland. For etter måten små meirkostnader vil ein alt-
så kunne realisere ein høgfartsbane Oslo − Grenland (som er halv-
parten av ein høgfartsbane Oslo − Kristiansand) og ein høgfarts-
bane mellom Vestlandet / øvre Telemark og Grenland med for- 
greiningar mot Vestfold og Agder.  

Dette vil vere svært viktig for godstrafikk til og frå hamnene i 
Grenland og for Vestfoldbanen. Direkte høgfartssamband mellom 
Vestfold og Hordaland, Rogaland, Agder og Kongsberg / Notod-
den19 vil auke trafikken mest i sørvest. Der har fjerntrafikken mest 
å seie for både togtilbodet og driftsøkonomien.20 

 

                                              
17 Flysambanda Bergen − Oslo / Sandefjord hadde til saman 1,635 mill. reisande i 2006. Ved 4 % årleg trafikkauke fram til 
2015 vil det svare til 6.370 reisande pr dag. Stavanger / Haugesund − Oslo / Sandefjord hadde 1,601 mill. reisande i 2006 
og vil under same føresetnad ha 6.240 reisande pr dag i 2015. Kjelde: Avinor. 
18 Flysambanda Bergen − Haugesund / Stavanger hadde til saman 0,742 mill. reisande i 2006. Ved 4 % årleg trafikkauke 
fram til 2015 vil det svare til 2.890 reisande pr dag. I tillegg kjem fleire tusen bilreisande på ulike ruter. 
19 Ein bør køyre tog i ringrute Oslo − Kongsberg − Notodden − Grenland − Vestfold − Oslo. 
20 Eit sterkt innslag av hovudstadsretta trafikk på Vestfoldbanen vil føre til minkande regionaltrafikk med aukande avstand 
frå Oslo. Det vil ein kunne jamne ut med fjerntrafikk til / frå Vest- og Sørlandet, med m.a. fleire og snøggare avgangar på 
strekninga og høgare setebelegg i toga som resultat. Det vil i sin tur òg styrkje lønsemda til investeringar i Vestfoldbanen. 
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 1.5. Andre banesamband og alternative traséar i Sør-Noreg 
Omsynet til samfunnsutviklinga nær Bergens-, Vestfold- og Sør-

landsbanen tilseier den same konklusjonen som andre argument 

for Haukelibanen: ein bør ikkje byggje nokon høgfartsbane Ber-

gen − Oslo via Geilo, ei heller køyre fjerntrafikken mellom Roga-

land og Oslo-området via Kristiansand. 

Før Haukelibanen tok form, blei alle tenkjelege linjeføringar for 
høgfartsbaner granska inngåande, inkludert Bergen − Oslo og Sta-
vanger − Oslo nær eksisterande traséar.  

Den største utfordringa for einkvar bane mellom Bergen og Oslo 
er høgfjellet. Ved ei lineføring via Haukeli vil det høgaste punktet 
på banen kunne liggje på om lag 815 moh. med tunnelar på maks. 
21 km, eller på 660 moh. med tunnelar på maks. 30 km. I begge 
tilfella vil banen i sin heilskap liggje under tregrensa. 

Lineføringa via Haukeli er den einaste som kan ha så låg gjen-
nomsnittleg stigning at godstog vil kunne halde nokså høg fart på 
heile strekninga. Det er viktig når ein skal trafikkere banen med 
gods- og persontog på same tid. Alle andre tenkjelege lineføringar 
vil krevje svært lange baneavsnitt med maksimal stigning. Der vil 
ein få problem med godstog i låg fart. 

Dersom ein ny bane t.d. skulle gå nær eksisterande trasé om Voss, 
Myrdal og Finse (1.222 moh.), måtte dei første 90 km (!) aust for 
Voss ha maksimal stigning og gå i fleire mil lange spiralar for å 
overvinne høgdeskilnaden.21 Det er uaktuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
21 Nye baner for gods- og persontrafikk må ikkje ha sterkare stigning enn maks. 12,5 ‰. Høgdeskilnaden mellom Voss og 
vestenden av Finsetunnelen er 1.183 – 56 m = 1.127 m. Det svarer til 90,16 km med 12,5 ‰, eller 35 km meir enn kortaste 
trasé via Mjølfjell og Myrdal på 55,4 km. 

Ved ei lineføring via Haukeli vil 
ein bane Bergen − Oslo kunne nå 
det høgaste punktet på vestsida 
av vasskiljet allereie i dette områ-
det aust for Roaldkvam i Suldal i 
Rogaland, berre 550 moh. Det vil 
krevje ein tunnel på 30 km til Flot-
hyl i Vinje i Telemark, 660 moh. 
Det lengste avsnittet med maksi-
mal stigning vil vere 12 km lang. 
Alternativt vil det høgaste punktet 
på Vestlandet kunne liggje like i 
nærleiken, om lag 640 moh. Det 
vil krevje ein tunnel på 21 km til 
Vågsli, 815 moh., og 20 km bane 
med maksimal stigning. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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Alle andre tenkjelege lineføringar nord for Haukeli går 
langt frå Myrdal og Finse, men nært nok til å påverke 
trafikken på Bergensbanen. Skulle ein realisere ein av 
desse, ville eksisterande trasé over høgfjellet bli lagt ned, 
ev. bli turistbane i nokre sommarmånader.22 

Ei av desse lineføringane går frå Voss via Ulvik mot Hau-
gastøl − 1.000 moh. − og Geilo. Det ville krevje 75 km 
med maksimal stigning og by på utfordringar for tryggleik 
og regularitet på høgfjellet vest for Geilo. Alle andre tra-
séar23 nord for Haukeli ville bli så lange at ein får vanskar 
med å køyre Bergen − Oslo på tevlefør tid i høve til fly.  

Også aust for Geilo finst det gode grunnar24 til å velje heilt 
andre lineføringar enn nær eksisterande trasé, t.d. via Nu-
medalen. Det vil føre til driftsstans på Bergensbanen. 

Ein høgfartsbane Bergen − Oslo nord for Haukeli ville alt-
så ha mange positive konsekvensar for Voss og ev. Geilo, 
men svært negative for dei fleste andre stadene langs Ber-
gensbanen. Om lag 75 % av trafikken på banen er i dag 
regionaltrafikk. Store delar av denne togtrafikken ville bli 
overførd til bil og buss. 

                                              
22 Kostnadene til å drifte ein bane over høgfjellet om vinteren vil ikkje stå i høve til meirtrafikken.  
23 Det finst berre to alternativ: a) via Fillefjellet, høgaste punkt 520 moh. ved Borlaug i Lærdalen, med tunnel Aurland − 
Grøtte (25 km) og Borlaug − Øye ved Vangsmjøsa (26 km), og b) frå Voss til Oppheimsvatnet og Berekvam midt i Flåms-
dalen. Derifrå er det 41 km i tunnel til Skoro i Sudndalen, 820 moh. og 17 km frå Geilo.  
24 I Numedalen er det langt enklare terreng for ei nedstigning frå Geilo. Ein ny bane nær eksisterande trasé ned mot Ål 
ville bli alt for bratt. Dette gjer det heller ikkje tilrådeleg å nytte eksisterande bane for tyngre godstog dersom ein ny bane 
for persontrafikk skulle gå gjennom Numedalen.  

Ein ny bane for gods- og person-
trafikk (maks. 12,5 ‰ stigning) via 
Voss, Myrdal og Finse ville krevje 
milelange spiralar for å overvinne 
høgdeskilnaden. Ei lineføring via 
Haukeli vil derimot tillate ein bane 
som i gjennomsnittet har klårt sla-
kare stigning enn 12,5 ‰. Det har 
mykje å seie for godstoga og re-
gulariteten ved dårleg vêr og føre. 

Eit av vilkåra for høgfarts-togdrift 
om vinteren er at det ikkje må gå 
lang tid mellom togpasseringane. 
Elles vil det kunne leggje seg ein 
del snø i spora, slik som her på 
Bergensbanen ved Haugastøl. 
På Haukelibanen vil det gå minst 
fire persontog pr time og retning, 
pluss godstog.  
Foto: © Norsk Bane AS 
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Går høgfartsbanen Bergen − Oslo derimot via Haukeli, vil person-
trafikken på Bergensbanen gå opp.25 Strekninga vil bli integrert i 
eit nasjonalt høgfarts-banenett. Turen frå t.d. Voss til Stavanger 
vil berre ta 2,5 timar − via Arna. Reisande frå Hallingdalen vil nå 
Telemark, Sørlandet og Vestlandet sør for Bergen på langt kortare 
tid enn no. Det vil styrkje både Bergens- og Haukelibanen. 

I tillegg vil ein høgfartsbane Oslo − Trondheim / Møre, med spor 
på begge sidene av Mjøsa, gjere det mogeleg å byggje ei om lag 
16 km lang avgreining frå ein stad nord om Harestua mot Jevna-
ker. Ei slik avgreining vil korte ned reisetidene mellom Oslo og 
Hallingdalen med 45 minutt − til ein brøkdel av kostnadene av ein 
Ringeriksbane − men vil aldri bli realisert om høgfartsbanen Oslo 
− Bergen skulle gå gjennom Numedalen. 

Lineføringa via Haukeli vil altså vere den mest tilrådelege for 
sambandet Oslo − Bergen, og samstundes ha vesentleg større fø-
remonar for samfunna langs Bergensbanen enn ein ny bane via 
Voss og Geilo. 

Oslo − Stavanger 

Kan ein seie noko av det same om Oslo − Stavanger?  Rett nok 
treng ein ikkje meir enn om lag 170 km bane for å kople både Sta-
vanger og Haugesund til ein høgfartsbane Bergen − Oslo via Hau-
keli, nær Røldal. Men Jæren og Agder har òg mykje trafikk, i sær 
på regionale distansar. Det vil kunne tilseie ei lineføring Oslo − 
Stavanger via Kristiansand, trass i minst 200 km ekstra bane. 

Problemet er banedistansen. Med om lag 540 km26 via Vestfold 
og dei kystnære tettstadene på Jæren − eller om lag 100 km meir 
enn via Haukeli − ville strekninga bli så lang at toga i beste fall 
vil ha tid til tre eller fire opphald undervegs når dei samstundes 
skal tevle mot fly Oslo − Stavanger. Det er svært få opphald på ei 
lang strekning med mange folkekonsentrasjonar i kort avstand.27  
Fjerntoga vil heller ikkje kunne gå så ofte som via Haukeli pga. 
mindre trafikkgrunnlag.28 

                                              
25 Rett nok vil somme reisande på Bergensbanen gå over til Haukelibanen. Men Bergensbanen er i dag primært ein bane 
for turistar og reisande på regionalstrekningar. Dei vil ha liten interesse i ein bane i ein annan landsdel, med 43 % tunnel. 
26 Banedistansen vil kunne bli ca. 490 km dersom ein vel lineføringar gjennom lite folkerike område som t.d.  Drammen − 
Grenland via Svarstad og Flekkefjord − Sandnes via Vikeså. Men slike lineføringar vil i alle fall ikkje kome regionaltra-
fikk i Vestfold eller på Jæren til gode. Dei vil tvert imot slå bein under baneinvesteringar som t.d. Porsgrunn − Larvik. 
27 Til samanlikning vil det vere mykje lettare å køyre Oslo − Trondheim, om lag 483 km, med seks stogg. Der er det jamt 
over vesentleg lengre mellom folkekonsentrasjonane. Mellom Dombås og Oppdal, 73 km, er det t.d. bortimot folketomt. 
28 Store delar av trafikken til og frå Haugesundsområdet vil falle bort pga. lang banedistanse (om lag 600 km) Haugesund 
− Kristiansand − Oslo. Haugesundsområdet har om lag 25 % av folketalet i Rogaland. Og potensialet i fjerntrafikken mel-
lom Agder og Oslo-området er mindre enn halvparten så stort som mellom Sør-Rogaland og Oslo-området. Nokre tal for 
2015, reisande pr døgn, ved 2 % årleg auke i biltrafikken, 2,4 % i togtrafikken og 4 % i flytrafikken: Fly Stavanger − Oslo 
/ Sandefjord: 5.000 reisande. Fly Kristiansand − Oslo: 1.610 reisande. Fly Stavanger − Kristiansand: 180 reisande. Person-
bilar på E39 ved fylkesgrensa Rogaland / Vest-Agder: 3.370 pr døgn. På E 18 ved fylkesgrensa Aust-Agder / Telemark: 
5.770 personbilar (inkl. trafikk til/frå Sør-Rogaland). Togtrafikk ved Lunde i Telemark: 1.420 reisande pr døgn.  
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Konsekvensen blir at ein på dei fleste stadene − i sær mellom 
Drammen og Sandnes − berre vil sjå høgfartstog når dei køyrer 
forbi. Det viktige samspelet mellom fjern- og regionaltrafikk, sjå 
punkt 1.3, vil det ikkje bli noko av. Store delar av det regionale 
trafikkpotensialet vil gå tapt for jarnbanen.29  

Eit samband mellom Stavanger-regionen og Nord-Rogaland, Hor-
daland og Austlandet via Haukeli synest difor å vere mest tenleg. 
Det vil òg styrkje grunnlaget for nye baner i Agder. Toga vil ikkje 
måtte tevle med fly Oslo − Stavanger og vil såleis kunne ha fleire 
opphald, t.d. på strekninga Oslo − Kristiansand, tillempa eit sam-
spel mellom regionaltrafikk og fjerntrafikk Oslo − Agder.30  

Eit slikt samspel vil ikkje berre gagne Agderfylka, men òg Bus-
kerud, Telemark og Vestfold. Det blir fleire tog gjennom desse tre 
fylka og fleire avgangar i både Vestfold og mellom Oslo og Gren-
land via Notodden. Det vil i sin tur, og i eit samarbeid med fjern-
trafikken mellom Aust- og Vestlandet, gjere det lettare å kunne 
stogge nokså ofte på mange ulike stasjonar mellom Drammen og 
Oslo. 

Dette viser tydeleg kva for vinstar ein vil kunne oppnå gjennom  
samspel i eit nettverk, og korleis ein på denne måten vil kunne 
auke lønsemda til investeringane i ulike banesamband. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
29 Ved Omre, nær Grimstad og Lillesand midtvegs mellom Arendal og Kristiansand, altså i eit etter måten sterkt trafikkert 
område, vil ein ved 2 % årleg trafikkauke frå 2006 kunne rekne med 9.440 personbilar i 2015. Ein vesentleg del av dette 
vil vere fjerntrafikk mellom Rogaland / Vest-Agder og Austlandet. Skal regionaltog kunne køyre éin avgang pr time og 
retning, må minst 30 % av regional biltrafikk gå over til bane. Det synest lite realistisk ved ein slik tilbodsfrekvens, i sær 
når mange av stasjonane langs Skagerakkysten knapt vil kunne liggje sentralt plassert. Altså vil toga gå sjeldnare. 
30 Det tyder sjølvsagt at reisetida Oslo − Kristiansand blir lengre enn om ein køyrte tog med særs få opphald på strekninga. 
Men ca. 1:35 timar eller 1:55 timar har lite å seie. Fire, fem fleire opphald er derimot viktig for tilbodet på andre distansar. 

Etter alt å døme vil persontrafik-
ken på Haukelibanen og tilgren-
sande høgfartsbaner i Vestfold og 
mot Kristiansand og Egersund i 
2020 vere tilstrekkeleg for eit om-
fattande rutetilbod. Kvar heiltrekt 
line viser ein avgang pr time og 
retning på kvardagar. Stripla liner 
viser ein avgang annakvar time, 
t.d. Bergen − Oslo via Grenland 
og Vestfold. I tillegg kjem andre 
tog, t.d. Stavanger − Egersund − 
Kristiansand, Geilo − Hokksund − 
Oslo og Spikkestad − Oslo. Ni av-
gangar med høgfartstog pr time 
og retning Drammen − Oslo vil 
saman med andre tog gje svært 
høg tilbodsfrekvens og grunnlag 
for fleire parallelle baner i Vest-
korridoren. 
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 1.6.  Godsfrakt på høgfartsbaner 
Godsfrakt på nye baner vil ha svært mange føremonar og få ulem-

per, samanlikna med frakt i det eksisterande banenettet. 

Det norske banenettet utgjer i dag eit langt dårlegare grunnlag for 
rasjonell godsfrakt med tog enn banenetta i dei fleste andre land.  
I Noreg vil ein difor ha særs mykje å vinne med godsfrakt på nye 
baner: 

− Banene i Noreg er jamt over svært bratte, samanlikna med stoda 
i utlandet. Eit nytt banenett i Noreg vil berre ha nær halvparten 
så sterke stigningar og såleis tillate nær dobbelt så mykje last pr 
tog og lokomotiv. Det vil spare kapital-, energi- og personal-
kostnader. På ny bane vil eitt godstog kunne frakte like mykje 
last som 80 vogntog med gjennomsnittleg kapasitetsutnytting.31  

− Nye baner vil redusere frakttidene til litt over det halve av nivå-
et i dag. Det vil mest doble produktiviteten og gjere godstoga 
meir tevleføre i høve til både bil- og flyfrakt. Gods som t.d. blir 
sendt frå Stavanger om kvelden, vil ikkje berre kunne kome til 
Austlandet neste morgon, men òg til Trøndelag, Sverige eller 
Danmark. Lettgods vil kunne bli sendt med persontog på endå 
kortare tid. 

− Større fraktprofil og aksellast enn i 
det eksisterande banenettet vil auke 
produktiviteten og talet på kundar. 
Ein vil t.d. kunne køyre transporttog 
for lastebilar, ikkje berre for semitrai-
larar utan trekkvogn. Kvart vogntog 
på 40 tonn slit like mykje på vegane 
som 60.000 personbilar.32 

   Skulle godstrafikken framleis bruke 
eldre baner, ville det krevje store 
summar for å ruste opp det eksiste-
rande nettet til same aksellast som t.d. 
i Sverige. Om ikkje, risikerer ein at 
gods må bli lasta om ved grensa. 

− Lågare fraktkostnader på nye baner vil tillate lågare prisar og 
gje større volum. Større volum vil minske terminalkostnadene, 
tillate eit meir finmaska nett av terminalar, gje endå større vo-
lum og tillate fleire direkte tog utan bruk av terminalkapasitet til 
omlasting. 

På den andre sida er baner for gods- og persontrafikk til vanleg 
mykje dyrare å byggje enn baner berre for persontrafikk. Av ulike  

                                              
31 Eit vogntog på norske vegar fraktar i gjennomsnittet om lag 13 tonn pr tur, irekna 26 % tomkøyring. Kjelde: SSB  
32 Kjelde: Samferdsledepartementet i Tyskland, jfr. http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm 

Transporttog for laste- og person-
bilar er eit vanleg syn i Mellom-
europa. I Noreg bør vognene vere 
lukka eller ha veggar som hindrar 
nedising om vinteren. Bildet er frå 
strekninga Dresden − Praha, sør 
for Pirna. Foto: © Norsk Bane AS 
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særnorske grunnar, sjå kapittel 2.2, gjeld dette berre i liten grad i 
Noreg. 

Det valdar heller ikkje uløyselege problem for trafikkavviklinga å 
køyre gods- og persontog på same dobbeltspora høgfartsbane til 
same tid, i alle høve om ein følgjer ein del retningsliner: 

− Som det går fram av kapittel 1.3, er det svært viktig at person-
toga ikkje køyrer lange distansar utan opphald, men òg stoggar 
undervegs. Det vil samstundes redusere fartsskilnaden mellom 
gods- og persontog. I tillegg bør ein køyre somme persontog-
avgangar med litt fleire opphald enn andre, og køyre godstog 
framfor avgangane med flest opphald. Då vil godstoget kunne 
køyre nokså langt før persontoget vil nærme seg. 

− Nettverkskonseptet, sjå kapittel 1.4, er ikkje berre viktig for stor 
togtrafikk. Det er òg gunstig for trafikkavviklinga. Ein kan t.d. 
leggje opp rutene slik at eit godstog frå Bergen til Oslo vil nå 
forgreininga ved Røldal nokre minutt før eit persontog frå Ber-
gen til Stavanger. Samstundes vil ein kunne køyre eit persontog 
frå Stavanger til Oslo slik at det vil nå forgreininga ved Røldal 
nokre minutt før godstoget. Då vil det igjen ta ein del tid før det 
neste persontoget vil nærme seg godstoget. 

− Aukande merksemd omkring støy33 og vibrasjonar frå godstog 
har i dei seinare åra påskunda innføringa av høgverdig vogn-
materiell med betre fjæring og meir effektive bremssystem.34 
Slikt materiell tillet ved aerodynamisk velutforma lasterom og 
noko lågare aksellast og totalvekt35 å køyre godstog i 140 − 160 
km/t.36  

Desse momenta tilseier i sum at det er fullt mogeleg og lønsamt37 
å køyre godstog på dagtid. T.d. vil frakttida Bergen − Oslo kunne 
kome ned i om lag 4,5 timar, og i under fire timar om natta.  

Med eit meir finmaska nett av terminalar enn i dag blir det heller 
ikkje slik at godstog på ny bane berre vil tape tid når dei blir for-
bikøyrde av persontog. Ein vil òg kunne nytte tida til av- og pålas-
ting av gods. 

                                              
33 T.d. etterlet godstog med tradisjonelle klossbremsar ujamne avtrykk på skjenene. Desse aukar òg støyen frå persontog. 
Sjå m.a.: Schulte-Werning, Beier, Grütz: "Auf dem Weg zur leisen Bahn", Eisenbahntechnische Rundschau 1/2-2003, side 
39, http://www.eurailpress.com/archiv/form.php?datei=/erparchiv/etr2003/01schulte-werning.pdf . 
34 T.d. støysvak skivebrems med elektrisk styrd aktivering framfor klossbrems med trykkluftaktivering. 
35 T.d. 22,5 tonn ved 140 km/t og 20 tonn ved 160 km/t. 
36 På dagtid bør ein av omsyn til korte akselerasjons- og retardasjonstider avgrense vognvekta til om lag 800 tonn. Slike 
godstog vil kunne bli forbikøyrt på einkvar stasjon pga. 400 m lange plattformer. Det aukar fleksibiliteten ved driftsavvik. 
Sjå m.a. Timon Heinrici: "Parcel Intercity: Eine glückliche Verbindung", Internationales Verkehrswesen 7/8-2000, side 
334, http://www.eurailpress.com/archiv/showpdf.php?datei=/erparchiv/iv2000/07henrici.pdf og KTH rapport 0512/2005: 
High-speed Rail Freight, http://www.infra.kth.se/jvg/Rapporter/0512_inlaga.pdf .  
37 Det er viktig at lokomotiva er i drift mesteparten av døgnet. Eit lokomotiv kostar meir enn alle vognene til saman.  

Nye dobbeltspora baner for høg 
fart og med slake stigningar vil 
opne for pålitelege leveransar på 
kortare tid enn med bil, for frakt 
av breiare, tyngre og lengre kolli, 
og for klårt lågare prisar. Slikt vil 
ikkje vere oppnåeleg på svingete 
einspora baner med kryssings-
spor. Bildet viser møtande gods-
tog på Dovrebanen ved Harpe-
foss. Foto: © Norsk Bane AS 
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 1.7. Traséval på fritt grunnlag 
Det er viktig å velje lineføringar utan førehandsbindingar til ek-

sisterande baner. Det vil spare tid og pengar, og opne for betre 

løysingar.  

Krava til høgfartsbaner skil seg sterkt frå standardane for bane-
nettet i dag, både når det gjeld tryggleik (rasfare, planovergangar, 
m.m.), fundamentering, tunneltverrsnitt, kurveradier, stignings-
nivå og styrings- og sikringssystem. Ein har ein mest aldri38 noko 
å vinne med nye baner nær eldre spor. 

Tvert om: ein får vanskar med togdrift gjennom byggjeområdet. 
Som oftast må ein leggje om spora fleire gongar og arbeide lite 
rasjonelt. Slikt byggjearbeid er både dyrare og meir tidkrevjande. 
Det er difor ikkje riktig at ein bane kan kome tidlegare i drift om 
den går nær eksisterande skjenegang. Realiserer ein større saman-
hengande banesystem på byggteknisk optimal tid, kjem resultata 
både snøggare og til lågare pris enn om ein bind lineføringa til 
eksisterande spor og byggjer ut i små etappar. 

Det er difor viktig at baneprosjekt er fullfinansierte frå første dag 
og at ein ikkje let finansieringa påverke valet av lineføring. Det 
må heller ikkje bli slik at byggjer parsellar utan godkjende planar 
for større samanhengande banesystem.  

Vinsten av traséval på fritt grunnlag blir endå tydelegare om ein 
set tid og kostnader i høve til effektane av byggjearbeidet. Parsell-
vise utbyggingar av eksisterande baner inneber drastiske avgren-
singar i talet på aktuelle traséalternativ. Det ein helst burde ha rea-
lisert av omsyn til høg fart og produktivitet, blir ofte korkje øko-
nomisk eller politisk gjennomførbart. 

Resultatet blir baner med mange krappe svingar mellom korte av-
snitt for høg fart, høg energibruk og nokså låg gjennomsnittsfart, 
trass i høge byggjekostnader. Slikt kan og bør ein unngå med heil-
skapleg planlegging på fritt grunnlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
38 Det som har størst verdi i eksisterande banenett, er stasjonsområde i byar og tettstader. Det tilseier likevel ikkje å byggje 
nye baner midt gjennom dei. I staden bør ny bane gå utanom, med forgreiningar inn til stasjonsområdet, sjå kapittel 2.3. 

Mellom Ski og Sandbukta ved 
Moss går Østfoldbanen i ny trasé, 
opna i mellom 1987 og 1996. Like 
sør for Ski stasjon er det bygt ein 
sving for 80 km/t, sjå bildet. 7 km 
lengre sør, ved Ås, er fartsgrensa 
130 km/t. Same fartsgrense gjeld 
ved Vestby, 14 km frå Ski. Desse 
flaskehalsane er eit resultat av ei 
parsellvis utbygging av Østfold-
banen. Foto: © Norsk Bane AS 
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 1.8. Finansiering 
Togdrift i høg fart genererer monalege inntekter som ein kan 

nytte til finansiering av ny infrastruktur.  

I mange europeiske land er forvaltaren av jarnbanen sin infra-
struktur − i Noreg: Jernbaneverket − organisert på same vis som 
Avinor. Infrastrukturforvaltaren får som hovudregel ikkje statlege 
løyvingar, men finansierer verksemda si med bruksvederlag frå 
operatørselskapa. Denne ordninga tillet ein del slutningar om øko-
nomien i europeisk togdrift: 

− Bruksvederlaga aukar sterkt med fartsnivået på banen. For tra-
fikkering av høgfartsbaner betaler operatørselskapa t.d. opp til 
fem gongar så mykje som for lokaltogstrekningar.39 

− I dei fleste landa er inntektene frå drift av høgfarts- og fjerntog 
tilstrekkelege for å dekkje bruksvederlaga til infrastrukturfor-
valtaren. Regional- og lokaltog krev derimot til dels store tilskot 
frå stat og/eller fylke for å kunne betale vederlaga. 

− Bruksvederlaga frå operatørselskapa dekkjer som hovudregel 
drift, vedlikehald og investeringar i ny infrastruktur. Vederlaga 
frå franske høgfartstog kom t.d. på om lag åtte mrd. kr i 2006.40 
Store delar av dette blir no nytta til nye baneinvesteringar. 

Desse røynslene let seg ikkje utan vidare overføre til Noreg. Det 
er likevel all grunn til å tru at norske fjerntog − som, bortsett frå 
nattog, i dag ikkje mottek anna driftstilskot enn vederlagsfri tra-
fikkering av banene − kunne ha betalt monalege vederlag om dei 
kunne ha køyrt dobbelt så snøgt. 

For løna til personalet om bord blir betalt pr time. Kundane beta-
lar derimot pr distanse, og gjerne litt ekstra når ein kjem fram på 
kort tid. Toga kunne ha vore meir i bruk.41 Fleire kundar kunne ha 
delt på trafikkuavhengige basiskostnader. Ein kunne ha spart store 
summar i tilskot til regionaltog gjennom eit samspel med fjerntog. 
Og så bortetter. 

Det er òg grunn til å tru at t.d. flytoga til og frå Gardermoen ville 
ha generert vesentleg større driftsoverskot om dei t.d. ikkje måtte 
ha køyrt i berre 55 km/t mellom Oslo og Asker. 

Ein vil såleis kunne vente at eit høgfarts-banenett vil generere 
monalege inntekter42 til dekning av infrastrukturkostnadene. 

                                              
39 Sjå t.d. http://www.db.de/site/shared/de/dateianhaenge/infomaterial/sonstige/db__netz__trassenpreisbroschuere.pdf  
40 Sjå http://www.rff.fr/pages/accueil.asp?lg=en / annual report 2006 / Financial report, side 10 og Annual report, side 44. 
Operatørane betalte til saman 2,412 mrd. € i "infrastructure fees". 41 % av desse vederlaga, eller ca. 990 mill. €, kom frå 
høgfartstog  990 mill. € var i 2006 om lag det same som 8 mrd. kr. 
41 I dag er det ikkje mogeleg å køyre fjerntog etter om lag kl. 18 av di dei ikkje ville kome fram til tider som folk vil reise. 
Ved om lag 2,5 timars reisetid vil det siste dagtoget kunne gå kring kl. 22. 
42 Sjå kapittel 3.5 for bedriftsøkonomisk kalkyle for Haukelibanen. 
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 1.9. Politiske og organisatoriske føresetnader 
Realiseringa av Haukelibanen og av andre samband i eit nasjo-

nalt høgfarts-banenett føreset viktige avklaringar i Stortinget. 

Dersom vesentlege delar av eit slikt banenett skal vere i funksjon  

i 2020, må Stortinget gjere vedtak seinast i 2009. 

Å realisere eit nytt nasjonalt banenett med fleire tusen kilometer 
ny bane, vil bli særs krevjande. Ein skal byggje opp omfattande 
kompetanse og kapasitet innan utvikling, planlegging, gjennom-
føring og kontroll. Ein slik prosess krev langsiktige og pålitelege 
organisatoriske rammer. 

Ein av føresetnadene er at Stortinget gjer bindande vedtak om eit 
utbyggingsprogram der ein steg for steg og i løpet av t.d. femten 
til tjue år realiserer ulike delar av eit nytt nasjonalt banenett. Eit 
slikt vedtak bør i det minste avklare 

− kven som skal gjennomføre utbyggingsprogrammet 
− i kva omfang Stortinget vil medverke til finansieringa 
− kva krav Stortinget vil stille til dei bedrifts- og samfunnsøkono-

miske resultata av investert kapital, og 
− kven andre som får høve til å delta i finansiering og inntening. 

Det sentrale i eit slikt vedtak er at Stortinget gjev forpliktande til-
segner om investeringar i mange år framover − alternativt overlet 
finansieringa til andre. 

Dette er viktig. Med eit slikt vedtak vil Stortinget kunne gje byg-
gjebransjen i inn- og utlandet eit grunnlag for omfattande inves-
teringar i utstyr, maskiner og opplæring av fagpersonale. Vedtaket 
vil stimulere bransjen til å involvere seg i ein tidleg planfase og til 
å tileigne seg detaljerte kunnskapar om vilkåra for trygg og rasjo-
nell togdrift. Slik vil ein i fellesskap kunne utvikle gode og rime-
lege baneløysingar, planlegge ressursinnsatsen og optimere logis-
tikken. Alt dette er avgjerande for låge byggjekostnader og fullfø-
ring av arbeidet innan planlagt tid. 

Eit Stortingsvedtak med økonomiske konsekvensar for mange år 
framover gjer det naturleg å skipe ein eigen prosjektorganisasjon 
som er uavhengig av årlege løyvingar. Denne organisasjonen kan 
anten vere heileigd av staten eller inkludere private interessentar. 

Truleg vil det vere enklare og snøggare å gjennomføre ein realise-
ringsprosess og oppnå god bruk av den framtidige infrastrukturen 
når lokalsamfunn eig delar av prosjektorganisasjonen enn om sta-
ten eig organisasjonen åleine. 

Det vil òg redusere presset i økonomien dersom private investorar 
medverkar til finansieringa av eit nytt nasjonalt banenett enn om 
all kapital skulle kome frå statlege finansar. 
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Realiseringsarbeidet bør byrje med dei mest lønsame prosjekta. 
Granskingane til Norsk Bane AS indikerer at Haukelibanen vil ha 
noko høgare lønsemd enn andre delar av eit nasjonalt høgfarts-
banenett. Påfølgjande prosjekt bør liggje i nærleiken av tidlegare 
realiserte høgfartsbaner. Slik vil ulike prosjekt kunne styrkje kva-
randre. 

Ein bør leggje opp plan- og byggjearbeidet på ein slik måte at 
planarbeid, reguleringsendringar og grunnkjøp for påfølgjande 
prosjekt er ferdige når byggjearbeidet for det første prosjektet er 
fullført. Det vil tryggje kontinuerleg bruk av byggjekapasiteten. 

Før byggjestart må ein rekne med om lag to år til å byggje opp ein 
prosjektorganisasjon med høveleg kapasitet. I løpet av denne tida 
bør organisasjonen saman med ekstern kompetanse utarbeide ein 
analyse som er tilstrekkeleg detaljert til å kunne avklare aktuelle 
konsept og lineføringar for høgfartsbaner i Noreg. 

Ein vil òg trengje minimum tre til fire år til konsekvensutgreiingar 
av ulike tekniske løysingar og traséalternativ, høyringar, klage-
handsaming, reguleringsvedtak, grunnkjøp, finansiering og tilde-
ling av byggjeoppdrag. Tidlegast fem år seinare kan utbygginga 
vere ferdig og toga i drift. I tillegg må ein rekne minst eitt år frå 
baneopning til ein får full effekt av det nye togtilbodet. 

Frå vedtaket om etablering av ein prosjektorganisasjon til signifi-
kante verknader for miljø, næring og busetjing vil altså gå minst 
elleve eller tolv år. Skal vesentlege delar av eit nasjonalt høgfarts-
banenett vere i funksjon i 2020, må Stortinget gjere vedtak seinast 
i 2009. 
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 2. Utforming av infrastrukturen 

 
Lineføringa for ein gjennomgåande dobbeltspora bane via Hauke-
li og for andre høgfartsbaner i eit nytt norsk banenett er m.a. tufta 
på kurvaturparameterane i tabellen nedanfor. Desse parameterane 
kan synest unødig vanskelege, men har likevel gode grunnar. 

For det første tilseier ein del særnorske tilhøve å velje noko rom-
melegare parameter enn det er vanleg i utlandet, sjå kapitla 2.1 og 
2.2.  For det andre har det vore viktig å velje parameter som rom-
mar reservar med tanke på byggjekostnader og køyretider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Framlegget til lineføringa for Haukelibanen er utarbeidd med om 
lag ein meters presisjon og etter omfattande drøftingar med fag-
instansar og politiske organ på lokalt og regionalt nivå. Ei rekkje 
kommunar opplysar alt om aktuelle traséar i arealplanane sine. 
Likevel vil ein måtte rekne med at framtidige reguleringsprosessar 
vil kunne konkludere med andre og ev. dyrare eller driftsmessig 
mindre gunstige lineføringar enn ein i dag går ut frå. 

Dette er det teke høgde for. Det vil vere fullt forsvarleg å redusere 
kurveradiene i horisontalplanet og lengdene til overgangskurvene 
med mellom 10 og 15 % – ved same fartsnivå! 43 Desse reservane 
tillet monalege traséjusteringar utan å auke reise- og frakttidene. 
Samstundes ligg her eit urealisert potensiale for betre terrengtil-
pasning og lågare byggjekostnader, alternativt for kortare køyre-
tider, større driftsinntekter og høgare produktivitet. 

                                              
43 Potensialet for reduksjonar er minst ved 240 km/t og størst ved 300 km/t. Potensialet for kortare overgangskurver gjeld 
òg når kurveradius blir redusert og overhøgde auka for å unngå for stor manglande overhøgde. 

Tabellen viser minste horisontal 
kurveradius r(h), overhøgde (oh), 
manglande overhøgde (mo) ved 
maksimalfart, lengda på over-
gangskurver (l) og minste vertikal 
kurveradius r(v) for ulike fartsnivå 
(v), slik dei ligg til grunn for Hau-
kelibanen. Dei vertikale kurveradi-
ene gjeld for lågbrekk og for høg-
brekk i tunnel. Høgbrekk i dagen 
er berre planlagde i skjering (for å 
unngå fare for togvelt ved mykje 
snø og sterk sidevind) og har på 
rettlina baneavsnitt minst 30 %,  
i sving minst 50 % større radius, 
m.a. av omsyn til fri sikt. 
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 2.1. Horisontal kurveradius, overhøgde og overgangskurver 
Omsyn til tryggleik, miljø og byggjekostnader tilseier å velje rom-

melege horisontale kurveradier for høgfartsbaner i Noreg.  

Samanlikna med internasjonalt regelverk,44 viser kurvaturparame-
terane for Haukelibanen etter måten store horisontale kurveradier 
og små verdiar for overhøgda.45 Det kan synest underleg. Ein 
skulle tru at større overhøgde tillet krappare svingar ved same 
fart, og med dette betre terrengtilpasning og lågare byggjekostna-
der. Tilhøva er likevel meir kompliserte enn dette, i sær i Noreg: 

− I flatt eller slakt hellande terreng har det ofte ikkje mykje å seie 
om ein bane ligg t.d. 20 meter til sides for den mest ideelle lo-
kaliseringa. I noko brattare terreng kan eit avvik på 20 meter 
derimot krevje ein tunnel eller ei bru der banen elles kunne gått 
i skjering eller på fylling. I Noreg er det difor jamt over svært 
viktig å finjustere lineføringa. 

   Slik justering krev ofte at banen må skifte retning fleire gongar 
på etter måten korte strekningar. Det kan vere vanskeleg. Ein 
sving med stor overhøgde krev lengre overgangskurver46 enn 
ein sving med låg overhøgde. Mange stader ville svingane blitt 
alt for lange47 om dei skulle fått maksimal overhøgde og mini- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
44 Jfr. TSI infrastruktur, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2002/l_245/l_24520020912sv01430279.pdf  
45 I svingar ligg ytterskjena noko høgare enn innerskjena. T.d. tyder 90 mm overhøgde at ytterskjena ligg 90 mm høgare 
enn innerskjena. 
46 Ei overgangskurve er baneavsnittet mellom rettline og (sirkelforma) sving. I ei overgangskurve aukar overhøgda gradvis 
frå null til nivået i svingen, samstundes som kurveradien minkar gradvis frå uendeleg til kurveradien i svingen. 
47 Sjølv om ein skulle ta ut alle reservane og nytte både større overhøgde og vesentleg kortare overgangskurver enn i tabel-
len på førre side, ville det ved t.d. 250 km/t krevje minst 700 meter bane frå byrjinga til slutten på ein sving. Her er det 
rekna med minimum 2 x 280 m overgangskurver og to sekunds køyretid (= 2 x 70 m) frå slutten av den første til byrjinga 
av den andre overgangskurva. 

Blikk over Røldalsvatnet i Odda i 
Hordaland, sett mot sør. Haukeli-
banen er planlagd langs vestre 
vatnkant (til høgre i bildet), delvis 
i tunnel forbi rasutsette parti, del-
vis på fylling i det regulerte vat-
net. For å kunne følgje vikene, 
må banen skifte retning nokså 
ofte. Det krev etter måten korte 
overgangskurver og såleis låg 
overhøgde og stor kurveradius. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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mal kurveradius. Der er det gunstigare med lågare overhøgde og 
større radius. 

− Høgbrekk48 og lågbrekk kan liggje i svingar og på rettline, men 
ikkje i overgangskurver. Lineføringar med lange overgangskur-
ver – som følgje av stor overhøgde – gjer det difor vanskeleg å 
tilpasse banen til terrenget i vertikalplanet. 

− Omhyggeleg traséutforming og -tilsyn kan ikkje eliminere ein-
kvar risiko for steinsprang, jordras, snøskred, vindfall o.l. på ba-
ner i Noreg, i sær ved aukande omfang av ekstreme vêrtilhøve. 
Det er difor svært viktig at lokføraren tidleg kan få auge på ev. 
farlege situasjonar. Krappe svingar innsnevrar synsfeltet ster-
kare enn rommelege. Også dette tilseier baner med etter måten 
store kurveradier, sett i høve til fartsnivået. 

Desse retningslinene har resultert i eit framlegg til lineføring for 
Haukelibanen der 98 % av traséane tillet minst same fart som i 
svingar med 3.900 m kurveradius. Om lag halvparten av traséane 
tillet minst same fart som i svingar med 4.600 m radius.49 

Lineføringar med litt mindre kurveradier blei vurderte, men synte 
ikkje nemneverdige kostnadsreduksjonar. Tunneldelen kunne ha 
gått ned, men banen hadde blitt lengre. Vesentleg betre terrengtil-
pasning vil ein berre kunne oppnå med radier på under om lag 
1.200 m, dvs. ved eit fartsnivå (140 – 160 km/t) som er lite inter-
essant for produktiviteten og kundepotensialet i persontrafikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
48 Høgbrekk og lågbrekk er avsnitt der banen endrar stigningsnivået. Høgbrekk ligg på bakketoppar, lågbrekk i dalbotnar. 
49 Her er det berre rekna inn dei avsnitta der eit persontog vil kunne oppnå det aktuelle fartsnivået i rutegåande trafikk. T.d. 
er rettlina baneavsnitt mellom svingar med 3.900 m kurveradius berre rekna som avsnitt for eit høgare fartsnivå dersom det 
vil vere mogeleg å halde dette fartsnivået i minst 15 sekund.  

Kurveradiene til Haukelibanen er 
mindre enn det ein har realisert i 
utlandet dei seinare åra, men 
nokså rommelege, sett i høve til 
fartsnivået. Med unnatak av To-
kyo – Osaka og Roma – Firenze 
er alle høgfartsbanene i tabellen 
dimensjonerte for 300 km/t eller 
meir. Kurveradiene til Haukeli-
banen varierer med terrenget, 
men ligg for det meste mellom 
3.900 og 5.400 meter (ved mak-
simal overhøgde). 
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  2.2. Stigning og fall 
Høgfartsbaner i Noreg bør ha maksimalt 12,5 ‰ stigning. Hau-

kelibanen er dimensjonert for høg tryggleik og låg energibruk.  

Risikoen for steinsprang, jordras o.l. – jamfør siste strekpunkt i 
det førre kapitlet – tilseier ikkje berre god sikt for lokføraren, men 
òg korte bremsvegar, og med dette baner med slakt fall.  

På den andre sida skulle tru at baner med sterke stigningar lettare 
kan følgje terrenget og såleis bli rimelegare. Dette er ikkje alltid 
riktig. For det første er fjella som regel så høge og bratte at banen 
må under dei i tunnel, same kva stigningsnivå ein måtte velje. For 
det andre kan bratte baneavsnitt ikkje bli lange, elles kan maski-
neriet i toga bli for varmt. På høgfartsbaner i Europa er t.d. avsnitt 
med over 20 ‰ stigning avgrensa til om lag 200 meter høgdeskil-
nad. Det monnar ikkje mykje i Noreg. 

Store endringar i stigningsnivået krev vidare lange50 høg- og låg-
brekk. Det ein kan vinne med betre terrengtilpasning i vertikal-
planet, blir ofte gjort til inkje av dårlegare tilpasning i horisontal-
planet. Ein kan ikkje ha overgangskurver i låg- eller høgbrekk.  

Og ikkje minst: baner med sterke stigningar over meir enn nokre 
få kilometer fører som regel til monalege tidstap og høg energi-
bruk. Desse utslaga er ekstra store i Noreg pga. vanskelege klima-
tiske tilhøve, sjå illustrasjonen. Tidstapa reduserer produktiviteten 
og inntektspotensialet, eller må bli kompenserte av høgare fart på 
andre baneavsnitt. Det vil kunne krevje større byggjekostnader 
eller færre opphald undervegs – med tilsvarande trafikktap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
50 Ved 20.000 m vertikal radius krev det t.d. om lag 800 m bane å endre stigningsnivået frå 20 ‰ fall til 20 ‰ stigning.  

Illustrasjonen viser energibruken 
til det tyskproduserte persontoget 
ICE3, eitt av dei snøggaste toga i 
verda. Toget er dimensjonert for 
330 km/t, men på lange baneav-
snitt med t.d. 12,5 ‰ stigning vil 
motoreffekten berre tillate om lag 
270 km/t, ved vindstille (jfr. punk-
tet der orange kurve møter raud, 
heiltrekt kurve). Ved motvind (jfr. 
orange kurve med svarte prikkar), 
snø (jfr. kurve med kvite prikkar, 
gjeld for snødjupne over toppkan-
ten av skjenene) eller i lange, ein-
spora tunnelar vil farten bli lågare, 
i sær når trekkrafta minkar pga. 
sterkt regn eller lauv på skjenene 
(jfr. raud prikka kurve). Slike farts-
reduksjonar vil vere langt sterkare 
på avsnitt med t.d. 25 ‰ stigning, 
jamfør rosa kurver. 
Kurvene gjeld for toget ICE3, men 
andre aktuelle tog for Haukeliba-
nen ville synt svært like resultat. 
Oppgåvene for energibruk gjeld 
ved 50 % utnytting av setekapasi-
teten, utan energibruk til komfort-
føremål og ved måling ved kraft-
inntaket frå kontaktleidninga. To-
get sin køyremotstand er kalkulert 
til W = 3300+24,22·v+0,572·v2, 
med v i m/s og W i Newton. 
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På denne bakgrunnen har ein avgrensa stigningsnivået på Hauke-
libanen til maksimalt 12,5 ‰.51 I tillegg har ein for baneavsnitt 
med lågare fartsgrense enn 270 km/t valt endå slakare stigningar, 
slik at eit tog på Haukelibanen aldri vil måtte bremse i fall eller 
framfor ein sving52  – med mindre det skal stogge i ein stasjon. 

Dette har mykje å seie for tryggleik og energibruk: sjølv ved total 
bremsesvikt vil eit persontog på Haukelibanen aldri kome opp i 
høgare fart enn banen og toget53 er dimensjonert for. Toget vil 
heller ikkje ha større energibruk enn på horisontal bane. Auken i 
energibruken i stigningar vil vere like stor som nedgangen i ener-
gibruken på baneavsnitt i fall.54 

Hadde ein derimot valt sterkare stigningar eller dimensjonert ba-
nen for lågare fart ved same stigningsnivå, ville energibruken til 
toga blitt til dels vesentleg større enn på horisontal bane.55   

Haukelibanen er vidare planlagt slik at toga vil kunne køyre lange 
avsnitt med slak stigning eller fall mellom avsnitta med maksimal 
stigning.56 Dette og mange tunnelar – der ein verken har snø, sterk 
motvind eller svært glatte skjener – gjer det mogeleg å køyre mest 
alle stader og i begge retningar i den høge farten som banen er di-
mensjonert for, òg ved vanskeleg vêr og føre. Investeringane i ny 
bane vil såleis gje maksimal effekt. 

Godstogtrafikk 

Baneutforminga som er omtalt i dette, førre og komande kapittel, 
har ikkje grunnar som er særskilt relaterte til godsfrakt. Den legg 
likevel eit godt grunnlag for rasjonell godstogtrafikk: 

− Ein bane med maksimalt 12,5 ‰ og t.d. under 9 ‰ gjennom-
snittleg stigning på rampene vest for høgfjellet tillet godstog 
med om lag dobbelt så mykje last som det eksisterande bane-
nettet. Det vil gje store produktivitetsvinstar. 

                                              
51 I dette ligg eit monaleg potensiale for framtidige traséjusteringar og reduksjonar i byggjekostnadene. Det vil vere fullt 
forsvarleg å auke stigningsnivået utover 12,5 ‰ på korte baneavsnitt dersom stigningsnivået i gjennomsnittet ikkje blir 
større enn 12,5 ‰ og dersom ein ikkje gjer dette like etter stasjonar eller andre stader der tog vil kunne ha låg fart. 
52 Den nedste orange kurva i illustrasjonen syner at eit høgfartstog på baneavsnitt med 12,5 ‰ fall må bremse dersom ba-
nen tillet mindre enn om lag 270 km/t. Har banen derimot berre 10 ‰ fall, jfr. den nedste gule kurva, kan fartsgrensa vere 
på om lag 240 km/t utan at toget må bremse. Det gjeld ved vindstille og utanfor tunnel. I tunnelar er luftmotstanden større 
enn på dagstrekningar. Der kan banen trass i 12,5 ‰ fall ha noko lågare fartsgrense enn 270 km/t utan at toget må bremse. 
53 Tog på Haukelibanen bør vere dimensjonerte for minimum 270 km/t.  
54 Jfr. den grøne kurva midt mellom dei to gule eller orange kurvene.  
55 I så fall ville toga måtte bremse på baneavsnitt i fall, og øyde bort energi. Rett nok nyttar elektriske tog motorane som 
generatorar ved bremsing, og produserer elektrisk kraft som kan kome til nytte i andre tog eller i det ålmenne forsynings-
nettet. Men omdanningsprosessen frå elektrisk til mekanisk og atter til elektrisk energi har om lag 30 % tap. I tillegg kjem 
tap på overføringa til andre tog / mottakarar. Ekstra stor blir tapet når eit tog samstundes bremsar for å stogge i ein stasjon. 
Då vil motor-/generatoreffekten ofte ikkje vere tilstrekkeleg til å omdanne all mekanisk energi til elektrisk energi. Dvs. ein 
må i tillegg nytte varmeutviklande bremstypar.  
56 Sjå t.d. illustrasjonen i kapittel 1.4. Alle dei fire lange tunnelane mellom Bergen og austsida av Haukelifjellet har mindre 
enn 8 ‰ stigning.  



Rapport av 15.11.2007 Høgfartsbanen over Haukeli            Kapittel 2 
  
 

Norsk Bane AS –  Kirkegata 2,  N – 6004 ÅLESUND  –  www.norskbane.no 26 

− Slake stigningar og eit driftsopplegg for persontrafikken der alle 
toga har ei rekkje stasjonsopphald, sjå kapitla 1.3 og 1.6, opnar 
ved noko lågare last (maksimalt 800 tonn irekna vognmateriell) 
for godstogtrafikk på dagtid og med høg gjennomsnittsfart.  

− Stasjonar med plattformlengder i tråd med internasjonal stan-
dard (400 m), sjå kapittel 2.5, gjer det mogeleg for persontog å 
nytte einkvar stasjon til forbikøyring for godstog. Avgreiningar 
frå gjennomgangsspor til sentralt lokaliserte stasjonar, sjå kapit-
tel 2.3, opnar for at snøgge godstog kan køyre forbi ikkje fullt 
så snøgge godstog om nettene, utan å bruke motsett spor. 

− Godstog kan pga. fare for lastforskuving og togvelt berre trafik-
kere baner med låg overhøgde. Som det går fram av kapittel 2.1, 
finst det mange andre grunnar til å velje slike parameter.    

− Sterk trafikkerte høgfartsbaner med sviller i pukk treng vøling 
kvar natt. For Haukelibanen er det valt ein annan og nær vedli-
kehaldsfri type skjenegang, sjå kapittel 2.6, m.a. for at godstog 
kan nytte banen (på begge spora) både på dagtid og om nettene. 

Rogalinken − unnatak frå kravet til maksimalt 12,5 ‰ stigning  

Framlegget til lineføring for Haukelibanen viser berre eitt bane-
avsnitt med meir enn 12,5 ‰ stigning, nemleg Rogalinken, den 
planlagde banetunnelen under Boknafjorden nord for Stavanger. 
Her har ein valt maksimalt 20 ‰ stigning av særskilde grunnar: 

− Ved å velje 20 ‰ stigning, blir tunnelen over 15 km kortare enn 
den hadde blitt med 12,5 ‰ stigning. Dette har mykje å seie for 
tryggleiken, jamfør kapittel 2.4. 

− Strekningane med 20 ‰ fall vil ikkje vere lengre enn om lag  
18 km. Dersom eit persontog køyrer inn i ein av dei to einspora 
tunnelane i 250 km/t, vil farten på det djupaste punktet (om lag 
360 muh.) ikkje kome over 280 km/t – utan at toget må bremse! 
Energieffektiviteten vil altså vere den same som ved 12,5 ‰ 
fall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eikjetjørna i Tysvær i Rogaland, 
sett mot nordvest. Om lag 1 km 
lengre nordaust (mot høgre på 
bildet) ligg eit aktuelt område for 
nordportalen til Rogalinken. Som 
alle lange tunnelar er Rogalinken 
planlagt som to parallelle einspo-
ra tunnelar og gasstette slusar dei 
imellom. Avstanden til sørportalen 
like nord for Stavanger vil kome 
på 40.780 m. Andre alternativ, t.d. 
med nordportalen ved Gismarvik, 
vil bli om lag to til tre km lengre.  
Foto: © Norsk Bane AS 



Rapport av 15.11.2007 Høgfartsbanen over Haukeli            Kapittel 2 
  
 

Norsk Bane AS –  Kirkegata 2,  N – 6004 ÅLESUND  –  www.norskbane.no 27 

− Sjølv om ein ikkje kan garantere at det aldri vil kunne falle stein 
eller betongdelar frå eit tunnelkvelv, er korte bremsvegar langt 
mindre viktige i ein tunnel enn på dagstrekningar.   

− For å kunne køyre godstog til og frå Sør-Rogaland med like stor  
last som ein elles på Haukelibanen kan køyre om nettene (om 
lag 1.500 tonn irekna vognmateriell), må ein kople til eit ekstra 
lokomotiv. Det gjeld berre for turen gjennom Rogalinken. 

Slik ekstra trekkraft er normalt nokså kostbart, men ikkje her. 
Rogalinken vil m.a. bli trafikkert57 av transporttog for person- 
og lastebilar som vil gå mykje oftare på dagtid enn om nettene. 
Lokomotiva til desse transporttoga vil altså ha ledig kapasitet 
når ein skal køyre58 dei tyngste godstoga. 
 

 2.3. Gjennomgåande dimensjonering 
Nye baner må tillate høg fart alle stader. Det krev nye løysingar i 

tettbygde strok og tilseier ei oppgradering av Jernbaneverket sine 

utbyggingsprosjekt på det sentrale Austlandet. 

Tevleføre reise- og frakttider og eit ruteopplegg med varierande 
stoggemønster, sjå kapittel 1.3, krev nye baner som er gjennom-
gåande dimensjonerte for høg fart. Samanlikna med ein bane som 
tillet 250 km/t utan unnatak, vil det t.d. ta om lag 60 % (!) meir tid 
dersom banen har ein sving for 100 km/t annakvar mil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
57 Transporttilbodet mellom av- og påkøyringsstasjonar både nord og sør for Stavanger og ved Gismarvik og Aksdal vil bli 
etablert same om det vil kome ein parallell vegtunnel eller ei. Mange bilreisande, i sær når dei skal forbi det sterkt trafik-
kerte Stavanger-området, vil ha interesse i eit snøggare og rimelegare transporttilbod.  
58 Det vil heller ikkje ta mykje tid å kople til eit ekstra lokomotiv. Godsterminalen for Stavangerområdet ligg nær sørporta-
len til Rogalinken og godsterminalen for Haugesundsområdet nær nordportalen. Mange godstog skal innom begge stadene. 

Når ein skal byggje ein høgfarts-
bane nær eksisterande trasé (sjå 
raud line) og gjennom eksisteran-
de stasjonar (gule prikkar), opp-
står det ofte ein uløyseleg konflikt 
mellom krav til høg fart og omsyn 
til lokalmiljø. Ein får mange krap-
pe svingar, i sær nær stasjonane 
(sjå blå line). Legg ein derimot 
høgfartsbanen utanfor busetjinga 
og byggjer avgreiningar til stasjo-
nane (sjå grøn line), sparer ein 
både tid, kostnader og påkjennin-
gar for lokalmiljø. Slike løysingar 
er valde for Haukelibanen m.a. 
ved Bø, Notodden, Kongsberg, 
Hokksund og Mjøndalen.  
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Det tyder ikkje at ein må byggje høgfartsbaner tvers gjennom alle 
byar og tettstader. Ofte er det mykje gunstigare å leggje høgfarts-
banen utanom tettbygde strok og nytte ein annen, t.d. eksisterande 
trasé for tog som skal stogge i stasjonen. Den treng ikkje å vere 
dimensjonert for høg fart.59 

Slik unngår ein halvgode kompromissar med tanke på fartsnivået, 
kostbare konstruksjonar i tettbygde strok og uheldige inngrep i lo-
kalmiljø. Tog som ikkje skal stogge i stasjonen, vil nytte gjen-
nomgangsbanen og spare busetjinga for støy. Samstundes vil ein 
få auka banekapasitet, m.a. for forbikøyring av godstog, og som 
oftast reduserte byggjetider og -kostnader.60  

Det tilseier ei omfattande oppgradering av Jernbaneverket sine ut-
byggingsprosjekt, i sær på det sentrale Austlandet. Desse er ikkje 
gjennomgåande dimensjonerte for høg fart. Køyretidene blir lange 
− sjølv ved få stogg undervegs. Ein risikerer at viktige strekningar 
på Austlandet ikkje vil bli trafikkerte av høgfartstog.61 

Ei slik oppgradering vil som regel gje rimelegare baner på eit tid-
legare tidspunkt og kortare reisetider og fleire avgangar for både 
regional- og fjerntrafikk, sjå kapittel 1.3. Dette understrekar at eit 
høgfarts-banenett ikkje bør kome som tillegg til annan jarnbane, 
men saman med ein ny utbyggingsstrategi for heile landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                              
59 Ved mindre enn om lag seks tog pr time og retning på ein dobbeltspora bane treng ikkje forgreininga å vere planskild i 
begge ender. Ein kan akseptere ei forgreining i same plan i den enden der eit tog etter avgang frå stasjonen vil måtte krysse 
motgåande spor. Der vil det vere lite problematisk å la toget vente litt i stasjonen ved forseinkingar. Derimot vil det vere 
lite heldig om eit tog må krysse motgåande spor før det kjem til stasjonen − der det vil blokkere trafikk som kjem etter. 
60 Ein kan byggje gjennomgangsbanen mest uhindra av togtrafikk, og unngår byggjearbeid i stasjonsområde når stasjonen 
er i drift. Det vil t.d. vere mogeleg å opprette mellombelse haldepunkt langs gjennomgangsbanen. Sjå også kapittel 1.7. 
61 I følgje samanslutninga av europeiske baneselskap (UIC) sin definisjon køyrer høgfartstog i 250 km/t eller meir. 

Illustrasjonen viser fartsgrenser 
på Drammen-, Vestfold- og Øst-
foldbanen etter fullstendig utbyg-
ging for 200 km/t i tråd med Jern-
baneverket sine noverande pla-
ner. Desse planane og tidlegare 
realiserte prosjekta bør bli opp-
graderte for at banesambanda 
skal kunne bli ein fullverdig del av 
eit framtidig norsk banenett. 
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 2.4. Høg tryggleik 
Saman med omsyn til natur, miljø og kulturarv har høg tryggleik 

for passasjerar og lokalsamfunn vore det viktigaste kriterium for 

utforminga av infrastrukturen for Haukelibanen. 

Som det går fram av kapitla 2.1 og 2.2, er valet av kurvaturpara-
meter for ein stor del motivert av omsynet til tryggleiken. Det 
gjeld m.a. for lokføraren si reaksjonstid, bremsvegane og konse-
kvensane av total bremsesvikt. Tilsvarande prioriteringar har på-
verka utforminga av infrastrukturen òg på alle andre område: 

− Tilkomst ved ulukker: Haukelibanen er utan unnatak planlagt 
nær eksisterande bilvegar. Ved ev. ulukker skal bergingsmann-
skap kunne kome til toget på kort tid og med alt nødvendig ut-
styr. Samstundes har ein valt ein type skjenegang som gjer det 
mogeleg for vanlege utrykningskøyretøy (med gummidekk) å 
køyre på banen, sjå kapittel 2.6. 

− Tilkomst til tunnelar: Det er planlagt tilkomstvegar til portalane 
til alle lengre tunnelar (>1,5 km), og helikopterlandingsplassar 
ved alle tunnelar som er meir enn 6 km lange. Bergings-, brann-
slokkings- og medisinsk utstyr er planlagt stasjonert like innan-
for portalane. Tilkomstvegane må haldast opne heile året. Fleire 
lange tunnelar vil ha rømingsvegar til parallelle vegtunnelar. 

− Tunnellengder: Med unnatak62 av Rogalinken er ikkje nokon 
tunnel planlagd lengre eller brattare enn at eit persontog i van-
leg rutefart vil kunne kome ut av tunnelen i køyreretning, sjølv 
om straumforsyninga eller maskineriet skulle svikte når toget 
køyrer inn i tunnelen. Det kan vere viktig ved ein ev. brann i 
toget eller tunnelen. 

− To løp: Alle lengre tunnelar (>1,5 km) er planlagde med to løp 
og gasstette slusar dei imellom i 500 meters avstand. Det er ein 
føresetnad for å kunne trafikkere banen med godstog (som kan 
ha farleg last) og persontog på same tid. 

− Under tregrensa: Haukelibanen vil i sin heilskap liggje under 
tregrensa. I høgfjellsområde kan kombinasjonen av vind og snø 
skape farlege situasjonar for høgfartstog. Rett nok kan ein leg-
gje banen på ein høg, frittliggjande voll for å få vinden til å 
blåse snøen av sporet. Men ved ei slik lokalisering får vinden 
auka fart, noko som aukar risikoen for togvelt. Høgare fart enn 
180 − 220 km/t er ikkje tilrådeleg,63 heller ikkje ved val av tog-
sett med stor tyngde på dei fremste akslingane. 

                                              
62 For å kompensere dette, er det (i tillegg til rømingsvegane til det andre sporet) planlagt rømingsvegar til stader nær Tun-
genes, Kvitsøy og Arsvågen, dvs. i vel 10 km avstand. Det er òg planlagt restriksjonar for avstanden mellom påfølgjande 
tog. Same kvar eit persontog måtte vere i tunnelen, skal det ikkje vere eit anna tog i same avsnitt mellom to rømings vegar. 
63 Sjå t.d. P.-E. Gautier, N. Paradot: Quelques applications en aérodynamique dans le domaine ferroviaire: résistance à 
l’avancement et sensibilité aux vents latéraux, http://www.gdr2493.cnrs-mrs.fr/Huit_Gautier.pdf  
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− Sidevind: For trygg togdrift ved ekstremt sterk vind 

er Haukelibanen lagt i skjering, bak støyskjermvol-
lar eller mellom tett vegetasjon. I tillegg vil alle 
bruer liggje i lågbrekk når dei ikkje er rettlina. Der 
vil toga bli pressa litt ekstra ned mot sporet. 

− Nytt frå grunnen av: Haukelibanen vil utan unnatak 
vere ein ny bane. Sjølv baneavsnitt på nøyaktig 
same stad som eksisterande spor, vil bli fornya frå 
grunnen av. Mange avsporingar i dagens banenett 
skuldast dårleg fundamentering. 

− Solslyng: Skjener som er monterte på ein betong-
bane, vil ikkje ha solslyng. Ein slik skjenegang gjer 
det òg mogeleg å bruke virvelstraumbrems. Eit slikt 
bremssystem er uavhengig av vêr og føre, men kan 
ikkje nyttast på vanlege spor av di skjenene kan bli 
for varme. 

− Planovergangar: Haukelibanen vil ikkje ha planovergangar. 
Somme stader, m.a. nordaust for Bø / Skien, vil det minske 
støyen av di ein ikkje lenger vil høyre varslingssignal frå toga. 

− Bruer over jarnbanen: Ferdselsvegar over jarnbanen er ikkje 
planlagde som bruer, men i form av minst 25 meter lange be-
tonglokk over banen, med vegetasjon på kvar side av vegen. 
Det gjer det lite sannsynleg at køyretøy vil hamne på spora. 
Samstundes vil ein etablere ein faunapassasje. I kombinasjon 
med fjelltunnelar og rommelege jarnbanebruer vil det tillate 
passasjar over eller under Haukelibanen i maks. 600 m avstand. 

To bilde frå Bergensbanen: bildet 
til høgre er frå vestsida av Finse-
tunnelen, bildet nedanfor frå ein 
stad vest for Gråskallen. Begge 
stader ligg banen på høg fylling. 
Der er toga utsette for sterk vind, 
noko som gjer slike område lite 
aktuelle for høgfartsbaner. 
Omsynet til natur og landskap til-
seier heller ikkje baner på høge 
fyllingar. Dessutan kan ein ikkje 
sjå bort frå at gjerder som skal 
halde vilt bort frå banen, vil kunne 
snø ned. Foto: © Norsk Bane AS 
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− Inngjerding: Haukelibanen vil i sin heilskap bli inngjerda. Uta-

for tettbygde strok vil gjerdene ikkje nå heilt ned til bakken, 
men ha ei opning som gjer det mogeleg for små dyr (rev o.l.) å 
krysse spora. Gjerdene vil ha ei avrunda skjene i nedre kant for 
å hindre at dyr kan setje seg fast. Små dyr vil i tillegg ha mange 
andre passasjar under spora, gjennom røyr o.l. 

− Tilsyn: Høg tryggleik føreset eit kontinuerleg og grundig tilsyn 
med gjerder, skjeringar, fjellsider, tunnelar, bruer, signalsystem 
og alle andre kritiske område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høgfartstog i Frankrike trafikkerer 
både nye og gamle baner. Bildet 
er frå gammal bane like vest for 
Chambery. Den 23.9.88 kolliderte 
eit høgfartstog med ein lastebil 
som hadde fått motorstogg på ein 
planovergang ved Voiron, nokre 
mil lengre sør. Toget køyrte i 140 
km/t. Lokføraren blei drepen og 
36 passasjerar skadde. 
Også bruer over jarnbanen er kri-
tiske. Det tok ikkje mange måna-
der etter opninga i 1998 før den 
første bilen fall ned på Gardermo-
banen. Norsk Bane AS planlegg 
difor ikkje ordinære bruer over 
høgfartsbaner.  
Foto: © Norsk Bane AS 

Grungedalen i Vinje i Telemark, 
sett frå Mogane mot vest. Hauke-
libanen er planlagd i lia, om lag 
640 moh. eller 100 m høgare enn 
vatnet. Om sommaren framstår 
området som svært idyllisk, men 
vinterstid vil risikoen for skred og 
ras fleire stader vere for stor for 
ein høgfartsbane. Over 40 % av 
Haukelibanen i Grungedalen er  
planlagd i tunnel. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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 2.5. Andre parameter og dimensjoneringar 
Låg energi- og ressursbruk, og få påkjenningar for lokalmiljø har 

vore eit viktig mål under utforminga av Haukelibanen. 

− Tunneltverrsnitt: Tunnelane på Haukelibanen er planlagde med 
tverrsnitt på 60 m² i einspora og 110 m² i dobbeltspora tunnelar.  
Her har ein prøvd å finne ein balanse mellom omsynet til rom-
melege gangvegar (for ev. evakuering), låg luftmotstand og låg 
energibruk på den eine sida og omsynet til byggjekostnader og 
påkjenningar for lokalsamfunn som følgje av massetransport på 
den andre. 

− Sporavstand: Kombinert gods- og persontrafikk på same bane 
og tidspunkt og utan ekstraordinær lastsikring tilseier ein spor-
midtavstand på 4,8 m på dagstrekningar og i korte tunnelar. Av-
standen er sett til om lag 12 m der banen går i to parallelle ein-
spora tunnelar. For å redusere arealbehovet til forskjeringar til 
lengre64 tunnelar, har ein mange stader valt å endre sporavstan-
den i enden av tunnelen, og ikkje på dagstrekninga. Store tun-
nelportalar vil òg gjere det enklare å unngå "tunnelsmellen".65 

− Sporvekslarar: Sporvekslarar ved forgreiningar er med få unna-
tak dimensjonerte for 220 km/t i avvik. Mange stader er det sett 
av litt ekstra plass for å kunne velje vekslarar for høgare fart 
dersom framtidig teknisk utvikling vil gjere dette tilrådeleg.66 
Det vil kunne redusere fartsendringane og energibruken. 

Vekslarar for overgang mellom parallelle spor er dimensjonerte 
for 160 km/t og ligg i om lag same avstand som stasjonane.   

− Støyskjerming: Vollar, veggar og naturlege skjeringskantar er til 
vanleg planlagde så høge at togpassasjerane vil kunne sjå over 
dei, dvs. om lag 2 m over toppen av skjenene. Slik skjerming vil 
i kombinasjon med høgfartstog som har maskineriet under pas-
sasjerarealet, redusere støyen67 nokså mykje. 

− Stasjonar: Avstanden mellom stasjonane vil kome på maksimalt 
35 km. Mange stader har det lukkast å finne lokaliseringar for 
stasjonane slik at dei ligg høgare enn tilgrensande baneavsnitt. 
Desse "bakketoppane" vil korte ned akselerasjons- og retarda-
sjonstidene, og spare energi for tog som skal stogge der. Spora i 
stasjonane vil vere minst 400 m lange, rettlina og horisontale. 

                                              
64 Tunnelar som er meir enn om lag 1,5 km lange. 
65 Når eit høgfartstog køyrer inn i ein lengre tunnel, oppstår ei trykkbølgje som blir delvis reflektert i motsett tunnelende. 
Denne delrefleksjonen kan under visse vilkår høyrest som ein smell dersom tunnelportalen ikkje har høveleg utforming. 
66 Jamfør t.d. Hubertus Höhne: Schienentechnik der HGV-Strecke Madrid – Grenze Frankreich, Der Eisenbahningenieur 
12/2003, http://www.eurailpress.com/archiv/showpdf.php?datei=/erparchiv/ei2003/12hoehne.pdf  
67 Togstøy har ved same styrkje som støy frå vegtrafikk høgare intensitet i det øvre frekvensområde (diskant) og lågare 
intensitet i det nedre (bass). Lågfrekvent støy går "rundt hjørne" og er såleis vanskeleg å dempe. Høgfrekvent støy frå tog 
spreier seg derimot meir som ein stråle og blir såleis sterkt redusert når støykjelda ligg bak ein veg eller voll. 
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− Straumforsyning: Haukelibanen er dimensjonert for 50 Hz og 

25 kV. Av historiske grunnar − som ikkje lengre har nokon re-
levans − blir elektriske tog i Noreg i dag forsynte med veksel-
straum på 16,7 Hz og 15 kV. Frekvensen i det ålmenne forsy-
ningsnettet er derimot 50 Hz. I dag må krafta til toga altså gjen-
nom ein omformingsprosess, med om lag 6 − 7 % tap. I tillegg 
kjem monalege investeringskostnader til omformarane. 

Det tilseier å nytte realiseringa av eit nytt nasjonalt banenett til 
å leggje om kraftforsyninga til 50 Hz og 25 kV, slik ein har 
gjort det i Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike og mange 
andre land.68 Noko betre høve er i alle fall vanskeleg å tenkje 
seg i dei komande tiåra.69 

− Signalsystem: Toga på Haukelibanen vil ikkje bli styrde av lys-
signal langs banen, men av moderne kommunikasjonssystem i 
tråd med den internasjonale standarden ERTMS. 

 
 2.6. Spor på betongbane 

For Haukelibanen har ein valt å leggje skjenene på eit tynt gum-

milag på ein betongbane, ikkje på sviller i pukk. 

Dei seinare åra har ei rekkje land valt å byggje høgfartsbaner med 
skjener på ein gjennomgåande betongbane eller på fem, seks me-
ter lange betongplater. Teknologien har vore i bruk i om lag 40 år, 

                                              
68 I Europa nyttar Sverige, Tyskland, Sveits og Austerike framleis 16,7 Hz og 15 kV, i tillegg til Noreg. 
69 Dei vanlege motargumenta, m.a. om at det blir vanskelegare å overføre energien frå kraftproduserande tog (som brem-
sar) til kraftkrevjande tog, har liten relevans for eit banenett der toga − i motsetnad til stoda i dag − ikkje støtt må bremse 
framfor krappe svingar og i avsnitt med fall. 

Ved Kaldeim i Etne i Hordaland. 
Haukelibanen er planlagd i blikk-
retning (mot aust) litt til venstre 
for midten på bildet. På brua som 
er planlagd i bakgrunnen, vil ba-
nen liggje 115 moh. Det er 47 m 
lågare enn eit aktuelt område for 
Etne stasjon, om lag 5 km lengre 
vest (bak fotografen). Det tyder at 
eit austgåande tog etter avgang 
frå Etne stasjon vil akselerere på 
eit baneavsnitt i fall, sjølv om to-
get køyrer mot Haukelifjellet der 
banen ligg på minst 550 moh. 
I tillegg er det planlagt fleire andre 
tiltak for å korte ned tidene ved 
stasjonsopphald. Det gjeld m.a. 
for utforminga av togmateriell, 
rutinar og avgangsprosedyrar. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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men førebels finst det mindre enn 3.000 km av ein slik banetype i 
heile verda. Det finst òg mange ulike variantar. Byggjekostnadene 
ber difor framleis preg av høge utviklingskostnader.  

Likevel tyder røynslene på ein reduksjon i vedlikehaldskostnade-
ne som overkompenserer meirkostnadene til bygging, samanlikna 
med tradisjonell skjenegang i pukk. I tillegg har spor på betong-
baner eller -plater mange andre føremonar: 

− Ein kan køyre på sporet med vanlege utrykningskøyretøy. 

− Ein unngår solslyng. 

− Ein kan nytte virvelstraumbremsa. 

− Reisekomforten blir vesentleg betre. Det blir òg færre vibrasjo-
nar til sjenanse for områda langs banen. 

− Ein slepp å fjerne vegetasjon frå sporet og sparer såleis natur og 
miljø for bruk av kjemikaliar eller stråling. 

− Ein unngår at pukken skadar tog og skjener når snøklumpar som 
samlar seg under toga, fell ned i sporet. 

− Banen tillet mykje lengre driftstider. Nettene vil ein t.d. kunne 
nytte til godstrafikk. 

− Behovet for parallelle driftsvegar blir mindre. Ein kan køyre på 
spora med vanlege køyretøy. 

På den andre sida reflekterer ein betongbane (med glatt overflate) 
støyen frå toga vesentleg sterkare enn baner med pukk − i alle fall 
så lenge det ikkje ligg snø i sporet. Det tilseier auka omfang av 
støydempande tiltak. 

Spor på betongbane eller -plater 
finst i mange ulike variantar. Bil-
det viser eit avsnitt av høgfarts-
banen Köln – Rhein/Main ved 
Idstein, nokre mil nordvest for 
Frankfurt a.M. Her har ein mon-
tert skjenene på sviller og støypt 
desse i to smale betongbaner. 
Andre stader, t.d. i Taiwan eller i 
tyske banetunnelar, er det betong 
over heile banebreidda. Der kan 
ein køyre med utrykningskøyretøy 
med gummihjul. 
Det finst òg baner med støydem-
pande plater mellom skjenene. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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 2.7. Kryssing av Hardangerfjorden 
Ei flytebru er eit av alternativa for å krysse Hardangerfjorden. 

Aukande trafikk vil kunne tilseie andre løysingar. 

I planane for Haukelibanen inngår ei 1.580 m lang flytebru over 
Hardangerfjorden mellom Belsneset i Jondal og Høgebjørgodden 
i Kvam, i kombinasjon med ei vippebru over ein 75 meter brei 
kanal gjennom Belsneset, aust for det austre landfestet til flyte-
brua. Flytebrua er planlagd i ein boge. Avstanden mellom land er 
1.550 meter. 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ei slik bru vil by på fleire utfordringar, i tillegg til dei konstruk-
sjonstekniske: 

− Meir enn om lag 20 meter høge skip vil ikkje kunne passere 
under flytebrua og vil måtte bruke kanalen. Det inneber hindrin-
gar for både skips- og togtrafikken. Rett nok vil trafikken med 
store skip truleg knapt bli så stor at ein treng å bruke kanalen 
meir enn nokre gongar pr dag. Det er òg fullt mogeleg å utvikle 
ein tilfredsstillande ruteplan så lenge ein ikkje skal køyre meir 
enn fire person- og eit godstog pr time og retning − sjølv om ba-
nen skulle bli stengd i 15 minutt ein gong kvar time. Men fleire 
tog vil kunne gje monalege vanskar. 

− Same kva ein måtte installere av varslings- og styringssytem for 
skipstrafikken, vil det alltid vere ein viss risiko for at flytebrua 
kan bli påsegla. 

                                              
70 Sjølv ved store spenn kan slike konstruksjonar vere svært stødige. Sjå t.d. brua over Main ved Nantenbach i Tyskland, 
208 m fritt spenn, i boge og for tog i opp mot 200 km/t, http://en.structurae.de/photos/index.cfm?JS=53362  

Noreg har to flytebruer for vegtra-
fikk: Bergsøysundsbrua ved Kris-
tiansund (933 m) og Nordhord-
landsbrua (1.242 m) ved Bergen 
(sjå bildet). Samanlikna med sist-
nemnde, vil den planlagde flyte-
brua over Hardangerfjorden ha 
nær dobbelt så breie pontongar 
(25 x 70 m mot 20 x 42 m, tilsva-
rande 6 cm nedsenking pr 100 t 
lastauke). I staden for ein 5,5 m 
høg stålkasse som på bildet vil 
brua over Hardangerfjorden pga. 
høgare stabilitet og betre lastfor-
deling ha ein 15 − 25 m høg fag-
verkskonstruksjon70 på toppen av 
pontongane. Konstruksjonen vil 
ha lågast høgde i vest og størst i 
aust, der om lag 20 m høge skip 
vil kunne passere under flytebrua. 
Omsynet til trygg togdrift i mest all 
slags vêr og til lang brukstid for 
brua tilseier å avgrense farten til 
100 km/t for persontog og 60 km/t 
for dei tyngste godstoga. Det vil 
heller ikkje vere aktuelt å køyre 
andre tog over brua når eit gods-
tog er på flytebrua. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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Desse utfordringane vil ikkje bli vesentleg mindre dersom flyte-
brua skulle bli bygd som kombinert veg- og banebru. I så fall ville 
konstruksjonen bli breiare og stødigare og ville tillate større seg-
lingshøgde under flytebrua. Mange skip ville likevel måtte bruke 
kanalen. 

Det var difor naturleg å granske alternative løysingar. Følgjande 
er vurdert: 

− Anna lineføring: Det kan tenkjast at Haukelibanen bør krysse 
Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune, på flytebru mellom 
Lyngstranda og Skjelnesodden på Varaldsøy, og på høgbru over 
Bondesundet71 (om lag 800 m fritt spenn). Det ville gje ei full-
god løysing for skipstrafikken.  

Ulempen er lengda på flytebrua (om lag 2,8 km) som vil krevje 
ein vesentleg stivare og dyrare konstruksjon enn ved Belsneset. 
Heller ikkje ved Varaldsøy kan ein garantere at flytebrua ikkje 
vil bli påsegla, sjølv om risikoen vil vere vesentleg mindre. 

Det er òg vurdert å krysse Hardangerfjorden i undersjøisk tun-
nel sør for Leirvik på Stord, men då vil banedistansen Bergen − 
Haukeli − Oslo bli for lang for tevlinga med fly når ein sam-
stundes skal stogge undervegs. Tilsvarande gjeld t.d. for ein 
bane Bergen − Ulvik − Eidfjord − Odda − Oslo / Stavanger. 

− Dykka røyrbru: Ein slik konstruksjon blei utgreidd i detalj for ei  
planlagd vegbru over Høgsfjorden i Rogaland, men er førebels  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
71 Ein tunnel under Bondesundet vil krevje for sterk stigning. Banen må liggje minst 200 muh. For kart, sjå neste kapittel. 
Varaldsøya ligg like nordvest for Gjermundshamn. Bondesundet er sundet på nordvestsida av Varaldsøy. Frå austsida av 
flytebrua vil banen kunne gå vidare mot Odda eller Rosendal. 

Belsneset i Jondal, til venstre i bil-
det, sett mot sørvest. Høgebjørg-
odden i Kvam ligg på motsett side 
(lengst til høgre i bildet). Ein 75 m 
brei kanal gjennom Belsneset vil 
på austsida (mot venstre i bildet) 
krevje ei skjering på opp til 30 m. 
Dersom ein vel å fundamentere 
det austre landfestet for flytebrua 
under havoverflata, vil kanalen 
kunne bli breiare. Alternativt vil 
skjeringa kunne bli lågare. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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ikkje realisert nokon stad i verda. Risikoen for påsegling eller 
kritiske skader er liten, men mange reisande vil likevel kjenne 
seg utrygge i eit slikt røyr. Kostnadene er usikre, men vil truleg 
vere lågare enn for dei fleste andre alternativa. 

− Høgbru på pontongar: Høgbrua blir bygd på pontongar som er 
trekte nokre meter under havoverflata med stag som boltast fast 
på senkekasser på fjordbotnen. Desse pontongane går ikkje opp 
og ned med flo, fjære og sjøgang. Kjørebanen kan difor liggje 
mykje høgare enn ved ei vanleg flytebru, t.d. 70 m over vass-
flata. Konstruksjonsprinsippet blei lansert tidleg på 1990-talet, 
men er førebels ikkje realisert nokon stad i verda. Kostnadene 
er ukjende. Ein kan ikkje utelukka at brua blir påsegla. 

− Hengebru, skråstagsbru eller liknande høgbruer: Hardanger-
fjorden er svært brei for den type bruer. Den lengste brua som 
til no er bygd for veg og ordinær jarnbane, er Minami Bisan 
Seto brua i Japan med eit fritt spenn på 1.100 m. Men Japan har 
òg bygt ei vegbru med 1.991 m fritt spenn, Akashi Kaikyo brua, 
som opphaveleg var planlagt som kombinert veg- og banebru. 
Italia har planar for ei kombinert veg- og banebru over Messina-
stredet med 3.300 m fritt spenn. Ei høgbru vil altså vere teknisk 
mogeleg, men prisen vil knapt liggje under 6 – 10 mrd. kroner.  

Ei høgbru av slik storleik vil vere så stor at det − utanom asfalt, 
lys og tilgrensande vegar − knapt vil koste noko ekstra å dimen-
sjonere den òg for vegtrafikk. 

I tillegg til tekniske vurderingar må ein m.a. ta omsyn til korleis 
ulike brutypar vil påverke landskapsbiletet. T.d. vil ei høgbru vere 
synleg på lang avstand, medan ei flytebru like over vassflata ikkje 
vil synest like tydeleg i eit storskala landskapsrom som Hardan-
gerfjorden.  

Det er difor viktig å leggje stor vekt på ei god arkitektonisk utfor-
ming av ei slik bru. Samstundes bør ein nytte høvet til å fjerne 
kraftleidninga som går i luftspenn over fjorden i dag og leggje den 
i kabel langs banen. I tillegg kjem andre vurderingar, m.a. av dy-
relivet i og langs fjorden, som kan tale for ulike prioriteringar. 

Alt dette tilseier svært grundige granskingar før ein endeleg kan 
avgjere korleis Haukelibanen skal krysse Hardangerfjorden. Føre-
bels har ein valt å tilrå ei flytebru i kombinasjon med ein kanal 
gjennom Belsneset, ikkje minst av di meirkostnadene til ei høgbru 
synest å bli svært store i samanlikning. 

Denne konklusjonen vil kunne endre seg i favør av ei høgbru der-
som den framtidige transportutviklinga i Noreg skulle tilseie ve-
sentlege større volum enn ein har gått ut frå til no. I så fall vil ein 
òg ha økonomi til å dekkje meirkostnadene. 
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 2.8. Framlegg til lineføring 
Som nemnt i innleiinga til kapittel 2, er det i samråd med politiske 
styresmaktar og faginstansar for m.a. natur, miljø, kulturarv og 
geologi utarbeidd eit detaljert framlegg til lineføringa for Haukeli-
banen. 

I tillegg er det utarbeidd ei rekkje framlegg til alternative linefø-
ringar. Somme av desse framstår førebels som mindre aktuelle. 
Andre vil vere klårt gunstigare med tanke på banedistanse, køyre-
tider, o.l. Det trengst likevel meir inngåande granskingar, m.a. av 
grunntilhøva og miljøkonsekvensane, før ein kan ta desse trasé-
alternativa opp i planane. 

Hordaland 

For ein bane som skal gå frå Bergen i søraustleg retning mot Oslo 
og Stavanger, finst det i berre to hovudalternativ: 

− Banen kan til å byrje med gå mot aust, mellom Sørfjorden og 
Samnangerfjorden. Det vil vere nærliggjande å velje ei linefø-
ring som òg vil kome Bergensbanen til gode. Høgfartstog bør 
stogge på Arna, slik at reisande til og frå område nord og sør for 
Bergen slepp å reise gjennom bysentrum. 

− Banen kan til å byrje med gå mot sør, snu mot aust og krysse 
Samnangerfjorden på den smalaste staden (om lag 800 m mel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette kartet og karta på dei neste 
sidene viser Haukelibanen og an-
dre nye baner (raudt), eksisteran-
de baner (fiolett) og dei lengste 
tunnelane (prikka). Terrenget har 
ulik farge etter høgde: 300, 600, 
900 moh., osb. Stasjonane er inn-
teikna med nokre reisetidsdøme. 
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lom land), på høgbru over mot sørvestenden av halvøya Bøg-
øyna.72 Ein stasjon ved Nesttun vil vere gunstig, m.a. med tanke 
på reisande som har kortare veg til / frå Bergen lufthamn Fles-
land enn til / frå Bergen sentrum. 

Det sistnemnde alternativet er vurdert som mindre aktuelt, trass i 
klårt større marknadspotensiale. Det skuldast omsynet til kjensle-
vare område søraust for Nesttun (m.a. nær Gåssand) og vanskane 
for lineføringa aust for Bogøyna, m.a. ved Ådlandsfjorden.73  
 
74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Haukelibanen er difor planlagt via Arna, nokså nær, men konse-
kvent på sørsida av eksisterande trasé for Bergensbanen, fram mot 
om lag 1,5 km før Trengereid.75 Der vil Haukelibanen gå noko 
høgare i terrenget og inn i ein om lag 6,5 km lang tunnel, mot 
Samnanger kommune. 

Etter om lag 2 km inne i tunnelen vil ein kome til ein stad der ein 
ny trasé for Bergensbanen vil kunne greine av mot nord og kome 
inn på eksisterande spor like sør for Vaksdal. Ei slik lineføring vil 
vere klårt betre for Bergensbanen enn om ein skulle byggje vidare 
på den tronge Hananipatunnelen76 − med ekstra lang bane i vest 
og ein krapp sving i aust som uunngåeleg konsekvens. 

Gjennom Samnanger er Haukelibanen planlagt etter måten høgt i 
terrenget, ofte på bru. Slik unngår ein konfliktar med kulturland-
skap og busetjing. Neste kommune er Kvam. Haukelibanen vil gå 
i ein vel 11 km lang tunnel under Tveitakvitingen mot Stranda-
dalen og nedover mot brua over Hardangerfjorden, sjå kap. 2.7. 

                                              
72 Bogøyna ligg vest for Eikelandsosen. Kryssingspunktet blir vest for den første "n" i "Samnangerfjorden", sjå kartet. 
73 Ådlandsfjorden ligg parallelt med Samnangerfjorden, søraust for Bogøyna. 
74 Holmefjord ligg inst i Ådlandsfjorden, like aust for "g" i "Samnangerfjorden", sjå kartet. 
75 Trengereid ligg der Haukelibanen fjernar seg frå Sørfjorden.  
76 Hananipatunnelen ligg like nordaust for Trengereid. Ved portalen nærast Bergen går spora i retning nord-sør. 

Blikk over Ådlandsfjorden mot 
Bogøyna (med busetjing) og fjella 
på vestsida av Samnangerfjorden 
(i bakgrunnen). Ein bane frå Nest-
tun mot Bogøyna må anten ta ein 
om lag 6 km lang omveg om Hol-
mefjord74 eller gå på ei 1.000 m 
lang bru / fylling over Ådlandsfjor-
den. Begge deler synest lite tilrå-
delege. Foto: © Norsk Bane AS 
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Det blei òg vurdert å leggje banen nær Norheimsund. Det ville ha 
auka banen sitt marknadspotensiale, men resultert i store inngrep i 
landskapet eller om lag 90 % tunneldel − i tillegg til om lag fem 
km lengre bane.  

Mot høgfjellet 

På austsida av Hardangerfjorden byrjar stigninga mot tunnelane 
under høgfjellet, i små steg om gongen. Ved Flatabø inst i Mau-
rangerfjorden vil Haukelibanen liggje om lag 45 moh. Odda sta-
sjon er planlagt 145 moh. Derifrå vil banen gå ned igjen mot 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blikk over Nordvikvatnet i Sam-
nanger, 16 moh. Haukelibanen er 
planlagt på motsett side, i skog 
og utmark, 120 - 125 moh. Line-
føringa gjennom Samnanger vil 
gje mange flotte utsyn for passa-
sjerane. Nordvest for Hardanger-
fjorden vil den lengste samanhen-
gande dagstrekninga vere på vel 
2,5 km – i Strandadalen i Kvam.  
Foto: © Norsk Bane AS 

Ved Flatabø vil Haukelibanen gå i 
lia, noko høgare enn jordbruks-
området og gardstuna. Bildet er 
teke i planlagd trasé, med blikk 
mot sør. Banen vil ha litt fall mot 
ei låg bru over Øyresdalen (i bak-
grunnen) og halde fram mot Odda 
i ein 14,8 km lang tunnel. Tunne-
len vil ha ein kort rømingsveg ut 
mot området ved bomstasjonen 
for Folgefonns(veg)tunnelen. I til-
legg vil det bli rømingsvegar mel-
lom veg- og banetunnelane, både 
Jondal − Maurangar og Mauran-
ger − Odda. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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moh., for å krysse Buer-
dalen så djupt i terrenget, 
så lite synleg og i stor av-
stand frå Buerbreen som 
mogeleg. Ved Skare vil 
Haukelibanen liggje 265 
moh., og 389 moh. ved 
Røldal stasjon. 

Tilsvarande gjeld for li-
neføringa frå Stavanger 
og Haugesund. Banen vil 
t.d. liggje 174 moh. ved 
Sauda stasjon, og 270 
moh. ved Hellandsbygda, 
om lag ei mil lengre aust.  

Mellom Sauda stasjon (vest før 
Åbødalen) og Hellandsbygda er 
Haukelibanen planlagt for ein stor 
del i dagen, m.a. langs foten av 
fjellet til høgre i bildet. Der vil ein 
kunne nytte ein del av steinmas-
sane frå lange tunnelar lengre 
aust. Foto: © Norsk Bane AS 
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Rogaland 

For Rogalinken, ein undersjøisk togtunnel mellom Sør- og Nord-
rogaland finst det berre få aktuelle traséalternativ. Alle saman har 
nordportalen på austsida av Karmsundet. Det er mindre gunstig 
for Haukelibanen sitt marknadspotensiale enn om banen hadde 
gått nær dei folkerike og høgproduktive områda på Karmøy. Men 
Karmsundet er diverre for djupt for at tunnelen vil kunne kome 
opp i dagen på Karmøy. Næraste stasjon for Karmøy blir difor 
Kårstø (via T-sambandet) eller Haugesund. 

Eit anna spørsmål er korleis ein skal knyte Haugesund til Haukeli-
banen. Ein granska m.a. om banen vil kunne gå frå nordportalen 
av Rogalinken mot vest, på bru over Førdesfjorden og via Hauge-
sund til Aksdal og Bergen / Oslo. Resultatet var negativt. Alle va-
riantane viste seg å bli i beste fall meir kompliserte enn ei direkte 
lineføring Stavanger − Bergen / Oslo med ei avgreining til Hauge-
sund frå ein stad nær Aksdal. 

Ei slik lineføring krev at persontog frå Stavanger via Haugesund 
vil måtte snu retning i Haugesund. Det er ein ulempe for mange 
av passasjerane, og for togdrifta. Til gjengjeld vil tog som ikkje 
skal stogge i Haugesund, få om lag 20 km kortare køyredistanse. 

Aust for Aksdal er Haukelibanen planlagt på sørsida av Skjolda-
fjorden. Der har ein enklare terreng enn på nordsida, og lettare for 
å unngå konfliktar med gardstun og dyrka mark. Til gjengjeld 
krev ein bane på sørsida ei bru nord for Skjoldastraumen. Den vil 
bli godt synleg i landskapet. 

Frå Knapphus til Etne vil Haukelibanen gå i få kilometers avstand 
frå europaveg 134, for det aller meste i liene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blikk frå europaveg 134 ved Sol-
heim aust for Isvik, mot søraust. 
Haukelibanen er planlagt nær 
foten av fjellet i bakgrunnen, på 
berglendt, men stort sett flatt ter-
reng og i god avstand frå myr og 
vatn. Baneavsnittet nær fjellfoten 
vil vere del av ei 12,5 km lang 
strekning utan ein einaste tunnel 
på over 100 m lengde. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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Telemark 

Som det går fram av kapittel 1.5, er Haukeli mest veleigna for å 
krysse høgfjellet mellom Aust- og Vestlandet. Her har ein fleire 
alternativ: via Vågsli, via Flothyl (fem km vest for Haukeli) og 
via Hovden i Bykle. Traséen via Vågsli er innteikna på kartet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet viser europaveg 134 om 
lag 2 km vest for Mostøyl i Tokke, 
sett mot vest. Her er Haukeliba-
nen planlagd midt i vegtraséen – 
og vegen planlagd i tunnel nokre 
titals meter mot nord (til høgre). 
Også fleire andre stader, t.d. ved 
Røldal og i Etne, er det planlagt å 
leggje om og heve standarden på 
vegar, ikkje minst for å utnytte 
overskotsmassane frå banetun-
nelane. Foto: © Norsk Bane AS 
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Ein bane via Hovden vil krevje ein bane som aust for Hovden går 
anten fleire mil gjennom urørde område vest og sør for Dalen i 
Tokke, på ei fleire hundre meter høg bru over minst ei av dalføra 
nord og nordvest for Dalen, eller i ein over 20 km lang tunnel 
med maksimalt fall mot Åmot i Vinje. 

Dei førstnemnde alternativa for ein tunnel under Haukeli gjer det 
derimot langt lettare å finne tilrådelege lineføringar, ikkje minst 
med tanke på godstog som bør køyre på baner med låg gjennom-
snittleg stigning. Førebels har ein basert seg på lineføringa via 
Vågsli (815 moh.) − som m.a. inkluderer eit haldepunkt ved Botn 
for einskilde persontog − og ein tunnel på 21,2 km.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport av 15.11.2007 Høgfartsbanen over Haukeli            Kapittel 2 
  
 

Norsk Bane AS –  Kirkegata 2,  N – 6004 ÅLESUND  –  www.norskbane.no 46 

Dersom ein derimot vel å byggje ein 30 km lang tunnel mellom 
ein stad ved Nesflaten i Suldal og Flothyl i Vinje, vil det høgaste 
punktet på Haukelibanen kunne liggje på ikkje meir enn 660 moh. 
I så fall vil banen òg bli mange kilometer kortare, både på aust- og 
vestsida av høgfjellet. 

Dette sistnemnde momentet vil òg kunne tilseie at Haukelibanen 
seinast etter Åmot i Vinje går rett austover, via Hjartdal, Sauland 
og Notodden. Det ville gje klårt kortare bane mellom Vestlandet 
og Oslo enn lineføringa som er innteikna på kartet. 

På den andre sida ville det krevje ein bane som ligg minst 600 
moh. fram til ein stad om lag to mil vest for Hjartdal, for så å gå 
ned mot Notodden med maksimalt fall over knapt 50 km distanse. 
Slikt er lite tilrådeleg for både gods- og persontrafikk. Det vil òg 
gjere det svært vanskeleg å tilpasse traséen til terrenget av di ein 
knapt vil kunne justere lineføringa i vertikalplanet.  

Alternativt kunne ein ha lagt banen noko høgare i terrenget, og 
såleis redusert fallnivået. Det ville til gjengjeld krevje fire bruer 
over tverrgåande dalføre, m.a. like ved Notodden, av langt større 
dimensjonar enn t.d. den brua som er planlagd ved Brunkeberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For Haukelibanen er det valt ei lineføring som tillet låg gjennom-
snittleg fall, som opnar for korte køyretider mellom Vestlandet og 
Grenland, Vestfold og Agder, og som vil ha eit langt større grunn-
lag for lokalisering av stasjonar enn ein bane via Hjartdal. T.d. er 
Brunkeberg stasjon planlagt midtvegs mellom tettstadene Seljord 
og Kviteseid. 

Dalføra i Telemark har jamt over 
om lag same retning som Hauke-
libanen. Det gjer det mindre van-
skeleg å tilpasse traséen til ter-
renget. Somme stader vil ein like-
vel måtte krysse tverrgåande dal-
føre, som t.d. her ved Brunkeberg 
i Kviteseid, sett mot nordvest. Ba-
nen er planlagt på ei 600 m lang 
bru over dalen i bakgrunnen, like 
ved garden Åmland (ikkje synleg 
på bildet). Foto: © Norsk Bane AS 
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Dessutan kan ein tenkje seg mange andre traséalternativ mellom 
Bø og Notodden enn det som til no er lagt inn i planane. Ein tun-
nel frå ein stad nord for Gvarv i Sauherad til Nautesundet77 vil t.d. 
kunne korte ned banedistansen mot Oslo med om lag fem km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det vil òg kunne vere aktuelt å leggje banen til / frå Grenland på 
vestsida av Norsjø, via Ulefoss i Nome. Det vil vere gunstigare 
for trafikk mot Kristiansand enn ei lineføring gjennom tettbygde 
strok i Skien og delar av Porsgrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
77 Nautesundet ligg om lag 5 km nord for Nordagutu. Der finst det i dag to vegbruer over fuglefredingsområdet i sundet. 

Bildet viser Bratsbergbanen ved 
Limi i Skien, sett mot nord. Hau-
kelibanen er planlagt på vestsida 
av (til venstre for) eksisterande 
bane, for unngå hindringar av tog-
trafikk og byggjearbeid og av di 
undergrunnen ikkje er tilstrekke-
leg stabil til å kunne leggje ein ny 
bane i nøyaktig same trasé. Der 
banen går i dag, vil det kome ein 
om lag to meter høg støyskjerm-
voll. Foto: © Norsk Bane AS 

Ei traséføring mellom Bø og Not-
odden via Nautesundet reiser 
spørsmålet om kvar banen til / frå 
Grenland skal greine av. Dersom 
forgreiningspunktet ligg på aust-
sida av sundet, vil det krevje ein 
etter måten lang bane for tog mel-
lom Vestlandet og Grenland (med 
mindre den går via Ulefoss). Ligg 
forgreiningspunktet derimot på 
vestsida, vil det krevje to bruer 
over vassdraget: ei over Naute-
sundet og ei over elva Saua eit 
stykkje sør for Sanden, der dette 
bildet er teke. I området ligg til 
dels mektige lag med lausmassar 
på fjellgrunnen. Her treng ein næ-
rare granskingar for å kunne seie 
noko om konsekvensane av ein 
slik bane. Foto: © Norsk Bane AS 
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Buskerud 

Både ved Kongsberg, Hokksund og Mjøndalen har ein valt å tilrå 
ein bane for gjennomgåande tog utanom tettbygde strok i kombi-
nasjon med ein bane til eksisterande stasjon. Ei slik løysing vil 
vere klårt gunstigare enn ein høgfartsbane tvers gjennom eksiste-
rande stasjon eller ein ny, lite sentral stasjon langs ein bane uta-
nom tettbygde strok.78 

Dei konkrete framlegga − 13,7 km (ved Kongsberg) og 18,0 km 
(ved Hokksund og Mjøndalen) lange baner inn til stasjonane − er 
derimot å sjå på som eit utgangspunkt for det vidare arbeidet.79 
Ein kan tenkje seg mange andre løysingar etter same planprinsipp, 
men med vesentleg kortare baner og køyretid for stoggande tog. 
Desse traséalternativa treng likevel grundigare granskingar før ein 
kan gå vidare med dei. 

For strekninga Drammen − Oslo har ein lagt til grunn80 at det blir 
bygd ein ny bane heilt fram til Oslo sentralstasjon. Kapasiteten i 
Oslotunnelen er alt i dag utnytta til det maksimale. Framtidige in-
vesteringar i Vestkorridoren og i Vestfold vil knapt kunne gje full 
effekt utan fire spor vest for Oslo S. Ein ny bane vil samstundes 
opne for stasjonar for høgfartstog i "nye" område, t.d. på Major-
stua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
78 For personar som er busette i byen / tettstaden, vil det ofte ikkje vere særleg problematisk å nytte nye stasjonar utanfor 
sentrum. Men for reisande som skal til arbeidsplassar, butikkar, hotell, konferansar o.l. i byen / tettstaden, vil ei slik sta-
sjonslokalisering vere ein stor ulempe. Det vil gje ein skeiv retningsbalanse i togtrafikken. 
79 T.d. vil persontog som stoggar i Kongsberg, ha om lag åtte (!) minutts lengre køyretid enn gjennomgåande tog. Normalt 
vil ein kunne rekne med om lag fire minutt ekstra. 
80 Sjå kap. 3.4 for korleis dette inngår i den driftsøkonomiske kalkylen for Haukelibanen.  

Garden Nedre Rygg, like aust for 
Mjøndalen, sett mot sørvest. For 
tog som ikkje skal stogge i Mjøn-
dalen, er det planlagt ein bane i  
ein 2,3 km lang tunnel utanom 
tettstaden. Austportalen er plan-
lagt like sørvest for garden, på 
motsett side av E 134. Vanskeleg 
fjell (sandstein) tilseier høge tun-
nelkostnader. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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Agder, Vestfold og andre fylke 

Norsk Bane AS har òg svært detaljerte planar for ny bane i Vest-
fold, mellom Grenland og Kristiansand og i fleire andre fylke, 
jamfør kapitla 1.2, 1.3 og 1.4. Denne rapporten er i tråd med 
oppdraget avgrensa til Haukelibanen. 

 
 2.9. Køyresimulering 

Det er gjennomført køyresimuleringar for Haukelibanen og dei 

andre høgfartssambanda Norsk Bane AS har planlagt. Simulerin-

gane tek omsyn til behovet for energieffektiv køyring ved liten risi-

ko for forseinkingar. 

Føresetnadene for køyresimuleringa81 er valde slik at dei synleg-
gjer dei situasjonane der risikoen for forseinkingar er størst. T.d. 
er det lagt inn vesentleg større reservar i rutetidene når eit tog 
køyrer med maksimal trekkraft enn når det har "noko å gå på". 
Dette kjem m.a. til uttrykk gjennom valet av låge verdiar for frik-
sjon og for maksimal akselerasjon. 

I tillegg er det lagt inn større reservar i dei situasjonane der ein 
har mest å vinne på energinøysam køyring. Dette kjem t.d. til ut-
trykk ved at rutetidene er baserte på køyring utan bruk av brem-
ser, med mindre toget skal stogge ved ein stasjon. 

Det tyder t.d. at toget på rettlina bane ikkje akselererer meir enn  
at farten vil kome ned på lovleg nivå i neste sving berre ved hjelp 
av luftmotstand og ev. tyngdekraft. Skulle toget vere forseinka, 
vil ein sjølvsagt kunne køyre i høgare fart til like før svingen, og 
bruke bremsespaken i siste liten. 

Heilt konkret har ein valt følgjande føresetnader for persontrafikk: 

− Togmateriell: Køyresimuleringa er gjennomførd for det franske 
høgfartstoget TGV-Réseau. Dette togsettet er veleigna for opp-
gåva, men har pga. berre åtte motordrivne akslingar (av 26 aks-
lingar i toget) vesentleg lågare trekkraft enn mange andre høg-
fartstog. Valet har si forklaring i balansegangen mellom køyre-
tekniske kvalitetar på den eine sida og omsynet til m.a. reise-
komfort, driftsstabilitet og pris på den andre. Mest truleg vil 
togmateriellet ikkje innfri alle ønskje like godt. 

− Trekkraft: Trekkrafta er avgrensa til 15 % av tyngda på motor-
drivne akslingar, fallande med 15 % pr. 100 km/t. Det svarer til 
ålglatte skjener. Ved gjennomsnittlege vêrtilhøve vil trekkrafta  

                                              
81 Det generelle matematiske grunnlaget for kalkylen er presentert i: Sven Erik Vestby: På tur med Signatur. Energibehov 
ved bruk av krengande togsett på Sørlandsbanen. VF-notat 5/2000. Vestlandsforsking, side 6-22. Køyremotstanden til 
ulike tog er korrigert for norske klimatiske tilhøve. T.d. er luftmotstanden kalkulert ved +5ºC, mot +15ºC i vanlege kal-
kylar. 



Rapport av 15.11.2007 Høgfartsbanen over Haukeli            Kapittel 2 
  
 

Norsk Bane AS –  Kirkegata 2,  N – 6004 ÅLESUND  –  www.norskbane.no 51 

kunne vere mest 70 % større, i alle høve i det nedre fartsområ-
det (opptil om lag 110 km/t). 

− Akselerasjon og retardasjon: Fartsendringane er avgrensa til 
maksimalt ±0,5 m/s² pluss tyngdekraft. Det tyder at toget får lov 
å akselerere med om lag 0,62 m/s² og bremse med om lag 0,38 
m/s² på avsnitt med 12,5 ‰ fall. Her ligg monalege reservar for 
stasjonsopphald. 

− Vind og snø: På bruer og dagstrekningar har ein rekna med stiv 
kuling (15 m/s) rett mot toget, men ikkje med snø over toppen 
av skjenene. Dette vil gjere seg sterkt gjeldande ved høg fart. 

− Tunnelar: Auken i luftmotstanden i einspora og dobbeltspora 
tunnelar er stipulert til 75 %. For dobbeltspora tunnelar er dette 
klårt for mykje. Ein har her teke høgde for at ev. framtidige jus-
teringar av traséen primært vil slå ut i auka tunneldel. 

− Generelt tillegg: Rutetidene er kalkulerte som resultat av køyre-
simuleringa, pluss eit tillegg på 7,5 sekund pr. mil. Det svarer til 
5 % ved 240 km/t og 6,25 % ved 300 km/t. 

Resultata av køyresimuleringane dannar saman med marknads-
vurderingar og om lag eitt minutts opphald pr stasjon grunnlaget 
for ruteplanframlegga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For godstog er det rekna med tilsvarande føresetnader. Trekkrafta 
for fireaksla lokomotiv med ein motoreffekt på 5.600 kW er sett 
til 200 kN ved start (mot 300 kN på godt føre). 
 
 

Illustrasjonen viser eit utdrag frå 
resultata av køyresimuleringa 
nær Sauda stasjon i Rogaland. Til 
venstre står kilometreringa, rekna 
frå Haugesund stasjon (øvst, kvit 
skrift) og det tilsvarande generelle 
køyretidspåslaget på 7,5 sekund 
pr mil (nedst, lyseblå skrift), rekna 
frå startpunktet på km 0,225. Dei 
utvalde målepunkta er start eller 
slutt på tunnel, bru e.l. Senter-
punktet til Sauda stasjon ligg på 
km 75,191. Firkantane med fiolett 
ramme viser farten i km/t (øvst til 
venstre, gul skrift), køyretida i mi-
nutt og sekund (øvst til høgre, kvit 
skrift) og køyretida irekna påsla-
get, i sekund (nedst, raud skrift). 
Kolonnen til venstre gjeld for eit 
tog som køyrer utan opphald. Ko-
lonne 2 viser tid og fart for eit tog 
som stoggar på Sauda stasjon. 
Kolonne 3 gjeld for eit tog som 
stoggar både på Etne (23 km før 
Sauda) og Sauda stasjonar. Ko-
lonne 4 gjeld for eit tog som stog-
gar i Etne, men ikkje i Sauda. 
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 3. Marknad og drift 

 
 3.1. Togtilbodet 

Ruteopplegget: For persontog på Haukelibanen er det planlagt ei 
rekkje direkte ruter (utan togbyte). Tabellen nedanfor viser tilbo-
det på kvardagar. 
 
 

Køyrerute Talet på tog pr retning Stogg undervegs 

Bergen – Oslo82  3 tog i løpet av 2 timar       7 – 883 

Stavanger84 – Oslo 3 tog i løpet av 2 tim.85       7 – 8 

Bergen – Gren. – Vestf. – Oslo 1 tog i løpet av 2 timar     10 – 11 

Stavg. – Gren. – Vestf. – Oslo  1 tog i løpet av 2 tim.86     11 – 12  

Bergen – Stavanger  4 tog i løpet av 2 tim.87       5 – 6  

Kristiansd. – Grenland – Oslo88 2 tog i løpet av 2 timar       4 – 5  

O. – Kgsbg. – Grenl. – Vf. – O.  2 tog i løpet av 2 timar     11 – 12 

 
 

 
Tilbodsfrekvens: Talet på avgangar frå ulike stasjonar vil variere 
med storleiken på trafikken, men sjølv på dei minst trafikkerte 
stasjonane vil det stogge eitt tog pr time i kvar retning.89 

Reise- og frakttider: Karta i kapittel 2.8 viser nokre døme på rei-
setider for alle eksisterande og planlagde stasjonar langs Haukeli-
banen, og for nokre av stasjonane langs andre baner. Frakttidene 
for tyngre godstog vil variere alt etter kor mykje last ein skal losse 
av og på undervegs, men vil på dagtid kunne kome ned i om lag    

                                              
82 Toga frå Vest- og Sørlandet til Oslo vil halde fram mot Gardermoen, Moss, Hamar og/eller andre stader, avhengig av 
standarden på banenettet elles. 
83 På alle rutene vil talet på opphald vil variere litt. T.d. tek eit opphald i Kongsberg om lag like lang tid som opphald på to 
andre stasjonar. Opphald på stasjonar i kort avstand, t.d. Hokksund og Mjøndalen, Ølen og Etne eller Majorstua og Sand-
vika, tek mindre tid enn opphald på stasjonar i fleire mils avstand. 
84 Ved vidare utbygging mot Egersund vil fleire av toga ha start- / endepunkt i Egersund. 
85 To av desse vil køyre via Haugesund. 
86 Alle vil køyre via Haugesund. 
87 Tre av desse vil køyre via Haugesund. 
88 Talet på opphald mellom Kristiansand og Grenland vil vere avhengig av standarden på strekninga. Ein høgfartsbane 
Grenland − Kristiansand er planlagt som andre utbyggingssteg etter Bergen / Stavanger − Oslo / Skien. 
89 Det tyder ikkje at det blir minst ein avgang pr time til alle andre stasjonar. Frå Røldal stasjon blir det t.d. ein avgang kvar 
time til Odda og Bergen, men berre ein avgang annakvar time til Oslo og Stavanger.  
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4,5 timar mellom Vestlandskysten og Oslo / Grenland, og under 
fire timar om natta. Lettgods vil ein kunne sende med persontog. 

Avstand til næraste stasjon: Med unnatak av baneavsnittet under 
høgfjellet, er det planlagt stasjonar langs Haukelibanen i ein av-
stand på maksimalt 35 km. Avstanden blir mindre på det sentrale 
Austlandet og nær Bergen, Haugesund og Stavanger.  

Valet av stasjonsavstand er basert på visse minstekrav til togtra-
fikken. Den aukar med innbyggjartalet nær stasjonen, men er òg 
avhengig av mange andre faktorar. Personar som er busette utan-
for tettbygde strok, reiser t.d. som regel mindre ofte, men til gjen-
gjeld over lengre distansar. For slike reiser kan jarnbane lettare 
vere eit godt alternativ. Stasjonslokaliseringane har òg samanheng 
med utfartstrafikken til viktige friluftsområde og med potensialet 
for framtidig folketalsauke.  

Billettprisar: Nokre døme på prisar for ordinær billett i 2. kl., 
prisnivå90 2005: 
 
   Bergen – Oslo:   kr 695     Stavanger – Oslo: kr 763 
   Bergen – Stavang.:   kr 463     Bergen – Odda: kr 139 
   Bergen – Haugesd.:   kr 352     Haugesund – Oslo: kr 652 
   Stavanger – Sauda:   kr 233     Skien – Oslo:  kr 249 
   Skien – Bergen:   kr 572     Kongsberg – Oslo: kr 134 
   Haukeli – Oslo:   kr 361     Brunkeberg – Skien: kr 153  

                                              
90 Prisane inkluderer 7 % meirverdiavgift. I 2007 har avgifta auka til 8 %. Ein må altså auke billettprisane med 1 % − ut-
over den generelle prisstigninga − for å få same nettoinntekt for driftsselskapet. 

Høg reisekvalitet og stor bruks-
verdi av reisetida er viktige argu-
ment for å velje høgfartstog fram-
for fly og bil. Bildet viser interiøret 
til det tyskbygde "ICE 1", i første 
vognklasse. Her tilbyr ein m.a. 
kontinuerleg mobiltelefonsam-
band (òg i tunnelar) og servering 
av mat og drikke ved setet. Toget 
har òg restaurantvogn. 
Foto: © Norsk Bane AS 
 

Norsk Bane AS sine inntekts- og 
kostnadskalkylar for Haukeliba-
nen er baserte på prisnivået i 
2005. Konsumprisindeksen vil 
truleg auke med 3 % frå 2005 til 
2007.  
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Billettprisane i 1. kl. blir om lag 65 % dyrare. Passasjerar som rei-
ser til lite etterspurde tider, vil få opp mot 40 % rabatt. Liknande 
gjeld for grupper, familiar, studentar, honnørreisande osb. 

Korrespondansar: Haukelibanen vil vere del av ei transportkjede. 
Det er difor viktig at alle ledd har høg kvalitet, m.a. med tanke på 
påliteleg framføring, reinhald og design. T.d. har ein i driftsbud-
sjettet rekna med årlege overføringar på 120 mill. kr til korrespon-
derande bussar og båtar, med sikte på auka tilbod og standard. 

Det er vidare planlagt eit felles prissystem med samarbeidande 
kollektivoperatørar. Ein skal kunne løyse éin billett når ein skal 
t.d. frå Rjukan til Kopervik og nyttar buss både til og frå toget.  

 
 3.2. Marknaden for persontrafikk 

Overførd trafikk frå fly er venta å stå for 41 % av persontogtrafik-
ken på Haukelibanen, og for 44 % av billettinntektene. For kvar 
flysamband i Haukelibanen sitt marknadsområde er det utarbeidd 
analysar av potensialet for trafikkoverføring til bane, m.a. på basis 
av informasjon om transfertrafikk, reiseføremål og avstandane 
som ulike reisande har til / frå flyplass og næraste jarnbanestasjon.  

Resultata av analysen går fram av tabellen91 nedanfor. Ein har her 
rekna med ein gjennomsnittleg auke i flytrafikken på 2,3 % pr år92 
frå 2006 fram mot 2018, som vil vere det tredje driftsåret ved ba-
neopning i 2015. Hadde ein t.d. gått ut frå 4,0 % trafikkauke, ville  
 

 
 
Flysamband 

Reiser 
2006 (fly) 

Reiser 
2018 (fly) 

Over- 
føring 

Reiser 
2018 (tog) 

km 
(tog) 

mill. 
pkm 

Bergen − Oslo 1.513.000 2.050.000 65 % 1.333.000 410 547 
Stavanger − Oslo 1.194.000 1.619.000 60 % 971.000 435 422 

Haugesund − Oslo 309.000 419.000 80 % 335.000 385 129 

Kristiansand − Oslo 412.000 366.000 45 % 165.000 320 53 
Bergen − Stavanger 697.000 945.000 75 % 709.000 270 191 

Bergen − Sandefj. / Skien 148.000 200.000 45 % 90.000 380 34 

Bergen − Haugesund 44.000 60.000 20 % 12.000 220 3 
Bergen − Kristiansand 125.000 169.000 40 % 67.000 465 31 

Stavanger / Hgsd. − Sdfj. 97.000 132.000 40 % 53.000 390 21 

Stord − Oslo 28.000 38.000 30 % 11.000 375 4 
 4.567.000 5.998.000 62 % 3.746.000 383 1.435 

 

                                              
91 Nest siste kolonne viser gjennomsnittleg reisedistanse med tog. Siste kolonne viser transportarbeidet, målt i person-km. 
92 I dei første 10 månadene i 2007 har flytrafikken auka med om lag 6 %. Året før var auken på 9 %. Sjå www.avinor.no . 
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resultata blitt 22 % større. Tilsvarande gjeld ved seinare baneop-
ning enn i 2015. 

Tilsvarande analysar er gjennomførde for overførd personbiltra-
fikk. Resultata er vesentlege mindre enn for overførd flytrafikk, 
sjølv om relevant personbiltrafikk i det aktuelle området er fleire 
gongar så stor som flytrafikken. Prognosane er truleg for varsame, 
i sær dersom tiltak mot klimagassar vil tvinge fram restriksjonar 
av biltrafikk. 

I tillegg har ein rekna inn overførd trafikk frå buss og snøggbåt, 
nygenerert togtrafikk og overførd togtrafikk, sjå oversikta nedan-
for. Som den gjennomsnittlege reisedistansen i kolonne 3 indike-
rer, vil det sistnemnde i all hovudsak vere togtrafikk som utan 
Haukelibanen ville ha gått på Sørlands- og Bratsbergbanen mel-
lom Bø / Skien og Oslo. Overføringa av togtrafikk mellom ytter-
punkta på Bergens- og Sørlandsbanen vil til saman utgjere mindre 
enn 3 % av trafikkprognosen for Haukelibanen. 

Som det går fram av kolonne 5, ventar ein ulike inntekter pr reise 
og km for ulike typar trafikk. Det skuldast m.a. at dei som alterna-
tivt ville ha reist med fly, i større grad vil løyse ein billett i 1. kl. 
enn dei som alternativt ville ha køyrt bil. Sidan ein har valt mode-
rate billettprisar og attraktive rabattordningar, vil inntektene for 
driftsselskapet i gjennomsnittet bli mindre enn t.d. kr 530 pr over-
førd flyreise.93  

I sum visar prognosane ein persontrafikk på 3,52 mrd. person-km 
og billettinntekter på 4,47 mrd. 2005-kr i det tredje driftsåret. 
 
 

 Reiser km 
mill. 
pkm 

kr pr 
pkm 

mill. kr 

Overførd flytrafikk   3.746.000 383 1.435 1,38 1.980 

Overførd biltrafikk   8.060.000 107    860 1,23 1.060 

Overførd frå buss og båt      913.000   88      80 1,23      95 

Nygenerert persontrafikk   5.270.000 155    815 1,23 1.005 

Overførd togtrafikk   2.430.000 136    330 1,00    330 

Sum  20.420.000 172 3.520 1,27 4.470 

 
 

                                              
93 Gjennomsnittleg 383 km multiplisert med 1,38 kr. Billettprisen for private reisande blir 8 % høgare pga meirverdiavgift. 
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 3.3. Marknaden for godstrafikk 

Marknadsprognosen for det tredje driftsåret viser overførd gods-
trafikk frå fly og lastebil på 1.005 mill. tonn-km. Det svarer til ein 
nedgang i køyredistansen for store lastebilar på 200.000 km pr 
dag − eller 7 % av all lastebilfrakt på over 150 km distanse i heile 
Noreg, målt i tonn-km.94 

I tillegg er det rekna med overførd trafikk frå andre banesamband 
(i hovudsak frå Bergens- og Sørlandsbanen) på 590 mill. tonn-km. 
Sistnemnde er godsfrakt som vil krevje vesentleg færre ressursar 
på ny bane via Haukeli enn på eksisterande traséar. 

Ein liten del av godsfrakta, om lag 8,5 % eller 135 mill. tonn-km, 
vil vere frakt av lettgods med persontog. Det gjeld ikkje berre tra-
disjonell flyfrakt, men all transport der tidsvinsten står i høve til 
gjennomsnittlege fraktkostnader på kr 4,85 pr tonn-km. Ratane 
for frakt av tyngre kolli på ordinære godstog er kalkulerte til gjen-
nomsnittleg kr 0,60 pr tonn-km, ved totalt 1.460 mill. tonn-km. 

Det er ikkje rekna inn ny godstrafikk som følgje av auka nærings-
aktivitet eller inntekter frå biltransporttog. Sistnemnde er planlagt 
gjennom Rogalinken og under Haukelifjellet, og vurdert for fleire 
andre strekningar. Førebels er Norsk Bane AS sine analysar ikkje 
tilstrekkeleg detaljerte til å kunne kvantifisere trafikkpotensialet. 

Som det går fram av oversikta nedanfor, vil godstransport truleg 
stå for 1,53 mrd. kr eller 25,5 % av dei samla driftsinntektene på 
nokså nøyaktig seks milliardar 2005-kroner i det tredje driftsåret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
94 Innanlands godstransport med norskregistrerte køyretøy og berre irekna turar der både av- og pålasting skjer i Noreg, var 
på 15,3 mrd. tonn-km i 2006. Om lag 70 % av all lastebilfrakt på norske vegar, målt i tkm, er frakt over 150 km distanse. 

 
 
 
       Overførd flytrafikk                Overførd biltrafikk 
         1.980 mill. kr          1.060 mill. kr 
 
 
 
                            Frå buss / båt
                     95 mill. kr 
          Overført 
       gods (tungt) 
        875 mill. kr                Nyskapt trafikk 
                 1.005 mill. kr 
 
        Overført gods (lett)             Overførd togtrafikk: 330 mill. kr 
              655 mill. kr 
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 3.4. Metodiske spørsmål 

Person- og godstog på Haukelibanen vil trafikkere tilgrensande 
banesamband som anten eksisterer i dag eller der ein har føresett 
at nye baner er realiserte seinast samstundes med Haukelibanen 
og i tråd med internasjonale standardar for høgfartsbaner. Det 
gjeld m.a. for strekningane Oslo − Drammen, Bergen − Trenger-
eid, Vestfoldbanen og Grenlandsbanen. 

For den som eig slike baner, vil det vere naturleg at eitkvart tog på 
banen dekkjer ein høveleg del av drifts-, vedlikehalds- og kapi-
talkostnadene for banen. For strekninga Oslo − Drammen har ein 
rekna inn dette på følgjande måte: 

− Ein har utgiftsført eit årleg trafikkeringsvederlag på 120 mill. kr 
til infrastruktureigaren, aukande i takt med togtrafikken. 

− Ein har ikkje rekna inn inntekter frå reisande som vil nytte høg-
fartstog berre mellom Drammen og Oslo. Det inneber at ein har 
utelate inntekter på fleire hundre millionar kroner årleg. På 
kvardagar vil høgfartstog trafikkere strekninga ni gongar pr 
time og retning med til saman om lag 25.000 disponible sitje-
plassar pr dag, for ein stor del når regionaltrafikken mellom 
Drammen og Oslo vil vere størst.95 Denne sterke auken i til-
bodsfrekvensen og gjennomsnittsfarten på strekninga vil slå ut i 
ein monaleg trafikkauke som altså heller ikkje er inntektsført. 
Alle kostnadene til drift av høgfartstoga er derimot utgiftsførde. 

− Høgfartstoga vil kome som erstatning for mange av regional-
toga på strekninga Drammen − Oslo, og for flytog til og frå 
Gardermoen. Ein vil altså spare både driftskostnader for regio-
nal- og flytog og driftstilskot til regionaltog. Desse innsparin-
gane er heller ikkje inntektsførde.  

I sum har Norsk Bane AS altså utgiftsført (eller ikkje inntektsført) 
minimum ein halv milliard kroner årleg.  

Ein har òg vurdert om ein skulle utgiftsføre byggjekostnadene for 
ein ny bane mellom Oslo S og Lieråsentunnelen (eller ev. Dram-
men), og inntektsføre trafikkeringsvederlag frå all annan togtra-
fikk på banen. Det ville ha reist kompliserte spørsmål, m.a. om 
kor store vederlag andre tog bør betale. Norsk Bane AS har difor 
valt det førstnemnde alternativet, òg for alle andre strekningar. 

 

                                              
95 Høgfartstoga vil ha størst ledig kapasitet nærast Oslo. Ikkje alle reisande frå Vestlandet, Sørlandet og Telemark vil 
følgje toga heilt til hovudstaden, men vil gradvis gå av og på stasjonar sørvest og vest for Oslo. Det vil gje fleire og fleire 
ledige plassar for påstigande reisande. Hovudtyngda av fjerntrafikken vil dessutan først kome til Oslo mellom kl. 8 og kl. 
10, dvs. om lag ein til to timar seinare enn hovudtyngda i regionaltrafikken. Likeeins om ettermiddagen: dei som vil reise 
heim til Sør- og Vestlandet, vil i større grad enn i regionaltrafikken vere fritids- og forretningsreisande, og reise seinare 
enn arbeidsreisande. Dessutan er etterspurnadstoppane om ettermiddagen ikkje fullt så sterkt utprega som om morgonen. 
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 3.5. Driftskostnader 

Som nemnt i kapittel 1.1, er høg gjennomsnittsfart einstydande 
med høg produktivitet. På same tid og med same innsats av tog-
materiell og personale kan ein køyre fleire turar enn elles. 

Høg fart tyder òg at persontog vil kunne køyre i fleire timar pr 
dag. Reisetidene i det eksisterande banenettet gjer det i dag lite 
aktuelt å køyre eit fjerntog etter kl. 18. Toget ville ikkje kome 
fram til tider som folk vil vere på reise. På Haukelibanen kan det 
siste dagtoget derimot gå om lag kl. 22.  

Slike produktivitetsvinstar går tydeleg fram av kalkylen for drift 
av persontog på Haukelibanen, samanlikna med fjerntog på eksis-
terande baner. Kalkylen viser samla driftskostnader på 63 øre pr 
person-km, eller 2,2 mrd. kr totalt, mot 127 øre i billettinntekt. 
Drifta vil altså gå med overskot. Fjerntog på eksisterande baner 
vil derimot berre kunne dekkje delar av kostnadene sine. 

For tyngre godstog er driftskostnadene kalkulerte til 580 mill. kr 
pr år, og til 160 mill. kr pr år for frakt av lettgods.  

 
Resultat Føresetnader 

 Høgfarts. Fjerntog  Høgfarts. Fjerntog 

   Nypris persontog, pr sete, kr 450.000 360.000 
Kapitalkostnad tog pr pkm96 13 øre 31 øre Køyredistanse pr tog og dag 1.650 km 560 km 

Vedlikehaldskostnad pr pkm97 7 øre 12 øre Vedlh.kost. i prosent av nypris 4,5 % 3,5% 
Personalkostnader pr pkm98 8 øre 18 øre Gjennomsnittsfart 175 km/t 80 km/t 

Energikostnad pr pkm99 9 øre 8 øre Energibruk pr pkm 105 Wh 95 Wh 

Drift og vedlh. bane pr pkm100 6 øre 45 øre Drift og vedlh.kost pr km, kr 330.000 360.000 
Andre driftskostn., pr pkm101 20 øre >  20 øre Persontrafikk, pkm pr km  5,4 mill. 0,8 mill. 

Sum kostnader pr pkm: 63 øre >134 øre 

Sum inntekter pr pkm: 127 øre <  90 øre 

Driftsresultat pr pkm + 64 øre negativt  

 
 
                                              
96 Resultata er baserte på 50 % setebruk og lånefinansiering med 6 % realrente over 20 år, tilsvarande 8,72 % av kjøps-
prisen i årlege avdrag og renter. For høgfartstog tyder det kr 450.000 x 0,0872 x 2 delt på 1.650 km/dag og 365 dagar. 
97 Resultatet for høgfartstog er kalkulert til kr 450.000 x 0,045 x 2 delt på 1.650 km/dag og 365 dagar.  
98 Resultata føreset ein personalkostnad pr timeverk om bord i toget på kr 440 og ein tilsett (lokførar og ombord-personale) 
pr 30 reisande. Resultatet for høgfartstog er kalkulert til kr 440 delt på 175 km/t delt på 30 reisande. 
99 Ein har rekna med ein energikostnad på 85 øre pr. kWh. 
100 For fjerntog er resultatet basert på gjennomsnittleg 0,8 mill. reisande pr år (person-km pr km) og at persontrafikken sin 
del av drifts- og vedlikehaldskostnadene for infrastrukturen utgjer kr 360.000 pr år. For høgfartstog er dei tilsvarande tala 
5,4 mill. reisande og kr 330.000. Resultatet for høgfartstog er kalkulert til kr 330.000 delt på 5,4 mill. reisande. 
101 Dette gjeld billettsal, stasjonsdrift, trafikkstyring, driftsplanlegging, marknadsføring, fondsavsetningar osb. Kostnadene 
er ikkje nærare spesifiserte her. For fjerntog på eksisterande baner vil desse kostnadene vere klårt større pga lågare trafikk. 
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 4. Byggjekostnader 

 
Trass i vanskeleg topografi er det nokså rimeleg å byggje bane i 
Noreg, i alle fall utafor det sentrale Austlandet. Det skuldast m.a. 
geologien. Nye baner for tog i 250 – 300 km/t, eller 70 – 83 meter 
pr. sekund, må liggje på ein stabil undergrunn. 

Eit slikt fundament er ikkje vanskeleg å byggje i berglendt terreng 
i Noreg. I område der det er fleire titals meter ned til fast fjell, blir 
det derimot svært krevjande. Dagstrekningar i Mellomeuropa er 
ofte dyrare enn fjelltunnelar i Skandinavia. 

Nye baner for fjerntrafikk i Noreg vil òg bli rimelege av di ein i 
stor grad vil kunne unngå konfliktar med bustader og annan infra-
struktur i tettbygde strok. 

Kostnadene til nye baner vil likevel vere sterkt avhengige av po-
litiske og organisatoriske vilkår, jamfør kapittel 1.9. Skulle ein 
t.d. realisere Haukelibanen utan stabile, langsiktige investerings-
rammer, ville byggjekostnadene bli langt større enn ein har rekna 
med her. 

 
 4.1. Røynsler frå realiserte prosjekt 

Både Sverige og Finland har realisert dobbeltspora høgfartsbaner 
til kostnader102 på 40 − 45 mill. norske 2005-kroner pr kilometer 
dobbeltspora bane, irekna byggherrekostnader, men eksklusiv 
meirverdiavgift. Dette er baner utan tunnelar, men med ei rekkje  
jarnbane- og vegbruer,103 og til dels med nye stasjonar. 

Baner med tunnelar er dyrare. Her finst det få relevante røynsler 
frå utlandet. I Sverige har ein t.d. valt å dimensjonere tunnelar på 
ein måte som er lite aktuell for Haukelibanen.104  

Det kan difor vere av interesse å sjå kva vegtunnelar kostar i No-
reg. Ei rekkje tunnelar i grunnfjellsområde er bygde til prisar på 
om lag 40 − 45 mill. 2005-kroner pr kilometer, inkl. byggherre-
kostnader, men ikkje meirverdiavgift. I fleire tilfelle105 har kostna-
dene vore endå lågare enn dette, trass i store lengder. 

                                              
102 M.a. Lahti – Kerava i Finland, sjå http://www.rhk.fi/pa_svenska/?x31365=45937 , 63 km ny bane for 331 mill. euro, 
opna september 2006, og Prässebo − Torbacken i Sverige, sjå http://www.vv.se/bv_templates/Page____22167.aspx , 6,5 
km bane for 305 mill. SEK, opna juli 2006. 
103 Sjå t.d. http://www.srantala.com/referenssit/luhdanmaen_ratasilta/  for Lahti – Kerava.  
104 Sverige byggjer lengre tunnelar for dobbeltspora baner med eitt stort løp for to spor, pluss parallell "servicetunnel". For 
lengre tunnelar på Haukelibanen er det derimot planlagt to parallelle einspora løp med til saman vesentleg mindre tverr-
snitt. Haukelibanen vil få ein type skjenegang som gjer det mogeleg å køyre med vanlege køyretøy (med gummidekk) på 
banen. Ein ekstra "service"-tunnel vil difor vere overflødig. Jfr. kapitla 2.5 og 2.6.  
105 Nokre døme: Lærdalstunnelen, http://www.vegvesen.no/region_vest/prosjekter/lardalstunnelen/index.stm (24,5 km for 
38 mill. kr pr km, irekna mva., prisnivå 2000), Folgefonntunnelen, http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=28930 
(11,15 km for 35,4 mill. kr pr km, irekna mva., prisnivå 2004). Meirverdiavgifta utgjer om lag 10 %. 
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Desse vegtunnelane har mest same tverrsnitt som ein einspora 
banetunnel for høgfartstog. To parallelle tunnelar ville ha kosta 
klårt mindre enn det doble av prisen for éin. 

Ved større tverrsnitt aukar prisane, men ikkje dramatisk. Det finst 
døme på nye tre-felts vegtunnelar, jamvel under havbotnen, til 
under 55 mill. 2005-kroner pr km.106 Røynslene er relevante for 
tunnelar i store delar av Hordaland, Rogaland og Telemark, men 
ikkje i Buskerud aust for Kongsberg. Der og mange andre stader 
på Austlandet er bergartene mindre veleigna for tunnelbygging. 

I dei seinare åra har ein likevel sett ein tydeleg prisoppgang for 
veg- og baneprosjekt i Noreg. Strengare krav til helse, miljø og 
tryggleik i byggjebransjen har ført til ein viss kostnadsauke. Sam-
stundes medverkar høg aktivitet til stigande prisar. 

I kva grad dette vil påverke byggjekostnadene for Haukelibanen, 
er vanskeleg å seie. Byggjearbeidet vil i beste fall kunne byrje i 
2011. Ordretilgangen for norske entreprenørar på dette tidspunktet 
er ukjent. Dessutan vil eit prosjekt av Haukelibanen sin storleik i 
stor grad involvere utanlandske entreprenørar. 
 

 4.2. Banelengder og omfang av bruer og tunnelar 

Haukelibanen er sett saman av ei rekkje delstrekingar på til saman 
628 km lengde. Oversikta på neste side viser at 323 km, eller over 
halvparten av banen, er planlagt i fjelltunnel. 45 km vil gå på bru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
106 Eiksundsambandet, den djupaste, undersjøiske vegtunnelen i verda, vil ha ein kostnad på om lag 53 mill. 2005-kroner,  
http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=Page&cid=1179813238040&pagename=VPEiksund%2FPage%2FVPside . Tunne-
len vil opne i februar 2008. 

Mellom Trengereid ved Bergen 
og knutepunktet i Brattlandsdalen 
(med banen frå Stavanger) er  
heile 73 % av Haukelibanen plan-
lagt i tunnel. Men i Oddadalen vil 
store delar av traséen gå på bruer 
og korte dagstrekningar i og pa-
rallelt med vestre fjellside. Det vil 
opne for mange flotte utsyn for 
togpassasjerane. 
Bildet er frå Vetrhus, nokre kilo-
meter nord for Skare, sett mot 
vest. Banen vil ikkje kome i kon-
flikt med bygningar eller andre 
kulturminne i området, m.a. ei kol-
mine. Foto: © Norsk Bane AS 

Kvifor er ikkje Drammen – Oslo 
blant desse delstrekningane? 
Svaret står i kapittel 3.4. 
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Delstrekning km i alt dagstrekning bru betongtunnel fjelltunnel 
Trengereid107 – Brattland 118,910 25,190 7,170 1,065 85,485 
Brattland – Nordagutu  172,060 67,880 13,200 1,085 89,895 
Nordagutu – Drammen  75,370 39,290 5,860 0,695 29,525 
Haugesund – Brattland  105,205 40,980 12,245 0,505 51,475 
Stavanger – Aksdal aust108  64,205 14,200 2,235 0,125 47,645 
Aksdal tverrsamband 3,180 1,375 0,090 0,000 1,715 
Brattland tverrsamband 3,005 0,580 0,370 0,000 2,055 
Bø, avgreining til stasjon 8,695 7,180 0,190 0,030 1,295 
Gvarv, avgreining til stasjon 1,980 1,835 0,120 0,025 0,000 
Nordagutu sør, avgreining 5,780 5,035 0,065 0,035 0,645 
Nordagutu nord, avgreining 1,130 0,985 0,040 0,000 0,105 
Nordagutu – Skien  31,575 20,560 2,105 0,095 8,815 
Kongsberg, avgreining til st. 13,710 9,485 0,550 0,080 3,595 
Hokksund og Mjøndalen 18,030 16,900 0,335 0,230 0,565 
Andre spor, nær stasjonar 5,320 4,810 0,330 0,065 0,115 

Sum 628,155 256,285 44,905 4,035 322,930 
%  100,0 % 40,8 % 7,1 % 0,6 % 51,4 % 

 

 
 

 4.3. Byggje- og finanskostnader for Haukelibanen 

Kostnadene for kvar einskild bru, tunnel og banestrekning i dagen 
er vurderte individuelt. Dersom ein delar summen for alle bruer, 
dagstrekningar og tunnelar − med unnatak av brua over Hardan-
gerfjorden og Rogalinken − gjennom dei respektive lengdene, får 
ein følgjande gjennomsnittskostnader pr km, runda til næraste fem 
millionar kroner, prisnivå 2005,109 inkl. byggherrekostnader og 
ekskl. meirverdiavgift: 

   Dagstrekningar:     45 mill. kr 
   Bruer:    160 mill. kr 
   Korte110 fjelltunnelar:     80 mill. kr 
   Lengre fjelltunnelar:   100 mill. kr 
   Betongtunnelar:   125 mill. kr 

Av desse summane utgjer baneteknisk utrusting inkludert skjener 
på betongbane eller -plater om lag 25 mill. kr pr km. Lengre fjell-
tunnelar står for om lag 70 % av samla tunnellengd. Multiplisert 

                                              
107 Frå Bergen stasjon til enden av fellesstrekninga med Bergensbanen ved Trengereid er det 16,26 km. 
108 Banen frå Stavanger vil kome inn på banen frå Haugesund 17,125 km aust for Haugesund, ved Søvik.  
109 Norsk Bane AS sine inntekts- og kostnadskalkylar for Haukelibanen er baserte på prisnivået i 2005. Konsumpris-
indeksen vil truleg auke med 3 % frå 2005 til 2007.  
110 Under 1,5 km lengde. Korte fjelltunnelar er planlagde med to spor i eit løp med 110 m² tverrsnitt, medan lengre er plan-
lagde som to einspora tunnelar med 60 m² tverrsnitt kvar. 



Rapport av 15.11.2007 Høgfartsbanen over Haukeli            Kapittel 4 
  
 

Norsk Bane AS –  Kirkegata 2,  N – 6004 ÅLESUND  –  www.norskbane.no 62 

med lengdene som er nemnde i førre kapittel, resulterer dette i 
følgjande kostnader: 

   Dagstrekningar:   11,3 mrd. kr 
   Bruer:      7,1 mrd. kr 
   Fjelltunnelar:    30,1 mrd. kr 
   Betongtunnelar:     0,5 mrd. kr 
   Sum:    49,0 mrd. kr 

Tillegg 

Ein har vidare rekna inn ei rekkje tillegg, m.a. for brua over Har-
dangerfjorden (2,2 mrd. kr totalt, tillegg111 1,95 mrd. kr), Roga-
linken (7,2 mrd. kr totalt, tillegg 2,8 mrd. kr), stasjonar, lastespor 
for gods- og biltransporttog, tilkomstvegar, vegomleggingar og 
uføresette utgifter (5 %), til saman om lag 8,9 mrd. kr. Det aukar 
summen til 57,9 mrd. kr. 

Frådrag 

Når ein realiserer eit prosjekt av ein slik storleik, har ein eit stort 
potensiale for å utvikle nye byggjeteknikkar. Det gjeld særleg av 
di Haukelibanen berre vil vere eit første steg i ein mangeårig byg-
gjeprosess mot eit nytt nasjonalt banenett. 

Det blir t.d. eit heilt anna reknestykke når ein tunnelboremaskin til 
fleire hundre millionar kroner kan vere i kontinuerleg drift i 
mange år enn når maskina berre skal nyttast til éin eller to tunne-
lar. Tilsvarande gjeld t.d. for prefabrikkering og standardisering 
av betongkonstruksjonar og andre komponentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
111 Dersom ein multipliserer brulengdene på 1.580 m (flytebru) + 85 m (vippebru) med gjennomsnittsprisen, får ein om lag 
250 mill. kr. Tilsvarande gjeld for Rogalinken. 

Haukelibanen vil som andre byg-
gjeprosjekt av slik storleik opne 
for mange innsparingar, t.d. gjen-
nom utvikling av meir rasjonelle 
byggjeteknikkar og innkjøp av 
store kvanta.  
Bildet viser leveransar frå ein an-
leggsmaskinprodusent ved Gre-
noble i Frankrike.  
Foto: © Norsk Bane AS 
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I tillegg arbeider byggjebransjen i Noreg og i utlandet kontinuer-
leg med å auke produktiviteten.112 Dette tilseier saman med det  
førstnemnde momentet ein viss reduksjon i byggjekostnadene. 
Innsparingspotensialet er stipulert til 8 %, eller 4,6 mrd. kr. Irekna 
tillegg og frådrag blir total byggjesum 53,3 mrd. 2005-kroner.113 

Risikoen for avvik 

Så lenge det ikkje er gjennomført konsekvensutgreiingar av ulike 
traséalternativ med tilhøyrande granskingar, må einkvar kostnads-
kalkyle sjølvsagt ha ein monaleg feilmargin. Det er likevel ikkje 
rett å plusse på store reservar. Slikt vil kunne medverke til gale 
oppfatningar om eit "normalt" kostnadsnivå hjå både styresmaktar 
og entreprenørar, og i neste omgang føre til prisauke. Jernbane-
verket sine budsjettjusteringar på pluss 50 − 80 % etter røynslene 
frå Romeriksporten har t.d. blitt ein sjølvoppfyllande profeti.114 

Dimensjoneringa av reservar i ein kostnadskalkyle må òg bli sett  
i samanheng med reservane i marknads- og inntektsprognosen. 
T.d. er ordinær billettpris Oslo − Bergen i 2. kl. sett til kr 695, 
noko som er under halvparten av prisen for ein flybillett. Hadde 
ein auke billettprisen med kr 100, ville inntektene ha auka med 
minimum 200 mill. kr årleg, trass i ein viss trafikknedgang. 

Dessutan rommar kurvaturparameterane for Haukelibanen eit mo-
naleg potensiale for kortare og rimelegare bane med betre terreng-
tilpasning ved uendra køyretid, jamfør innleiinga til kapittel 2. 

Finanskostnader 

Byggjearbeidet for Haukelibanen vil ta om lag fem år, irekna eit 
halvt år til utprøving. Ved 6 % realrente pr år og ei fordeling av 
byggjekostnadene med 10 % i det første året, 20 % i det andre,  25 
% i det tredje, 30 % i det fjerde og 15 % i det femte året, vil 
finanskostnadene kome på 14,6 % av byggjekostnadene, eller om 
lag 7,8 mrd. kr. Diskontert til tidspunktet for baneopninga, blir 
samla kostnad altså 61,1 mrd. kr. Summen blir lågare ved lågare 
rentesats. 

 

 

 

 

                                              
112 Det gjeld særleg i tider med noko redusert aktivitet. Gjennom store delar av 1990-talet har byggjeprisane i Noreg etter 
justering for inflasjon gått ned. Sjå t.d. http://193.160.165.34/emner/08/02/30/nos_d363/tab/tab-5.html . 
113 Ved ein auke i konsumprisindeksen på 3 % frå 2005 til 2007 svarer dette til 54,9 mrd. 2007-kroner. 
114 Kostnadsnivået til baneprosjekt i regi av Jernbaneverket har utvikla seg til å liggje langt over det som er vanleg i gran-
nelanda våre. Kostnadene til desse prosjekta som for ein stor del ligg geologisk vanskelege område på Austlandet og der 
byggjearbeidet ofte blir hindra av togtrafikk, er lite relevante for bygging av høgfartsbaner elles i landet. 
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 5. Bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønsemd 

 
 5.1. Bedriftsøkonomi 

Dei økonomiske nøkkeltala for Haukelibanen − rekna i 2005-kro-
ner og for det tredje driftsåret − er som følgjer:  

   Driftsinntekt persontrafikk:      4,47 mrd. kr 
   Driftsinntekt godstrafikk:      1,53 mrd. kr 
   Driftskostnad persontrafikk:   − 2,20 mrd. kr 
   Driftskostnad godstrafikk:   − 0,74 mrd. kr 
   Driftsoverskot:       3,06 mrd. kr 

   Byggjekostnad:     53,30 mrd. kr 
   Finanskostnad:115        7,80 mrd. kr 

   Driftsoverskot / byggje- og finanskostnad:      5,0 % 

Desse tala er i seg sjølve ikkje tilstrekkelege til å vurdere den be-
driftsøkonomiske lønsemda til Haukelibanen. Eit viktig spørsmål 
er t.d. korleis trafikken vil utvikle seg etter baneopning. I dei to 
første driftsåra vil togtrafikken truleg vere lågare enn i det tredje. 
Grunnleggjande strukturendringar, jamfør kapittel 1.3, vil ta meir 
tid enn nokre få månader. Men etter kvart vil næringsliv og privat-
personar endre reisevanar og i aukande grad nytte føremonane ein 
høgfarts-banenett som Haukelibanen vil gje. 

All røynsle frå utlandet viser at trafikken vil auke i mange år etter 
baneopning. Aukande trafikk som følgje av større næringsaktivi-
tet vil resultere i fleire togavgangar som igjen styrkjer jarnbanen i 
tevlinga med personbil, fly og lastebil. 

Ein skal likevel vere varsam med reknestykke for fleire tiår fram i 
tid. Sjølv ein tilsynelatande moderat trafikkauke på t.d. 2,5 % pr 
år inneber 85 % meir trafikk etter 25 år. Slikt treng ikkje vere rea-
listisk − eller ønskjeleg. 

Ein annan viktig faktor er kalkulasjonsrenta. Ulike føresetnader 
på dette punktet kan gje høgst ulike konklusjonar. 

Dessutan vil ein kunne inkludere ei rekkje andre inntekter og 
kostnader i kalkylen. Førebels er det t.d. ikkje inntektsført poten-
sielle inntekter frå utleige av infrastrukturen til m.a. kraftleidnin-
gar, fiberoptiske kablar, gassrøyr- og CO2-returleidningar, ei hel-
ler leigeinntekter frå serveringsstader og reklameflater på stasjo-
nane eller Haukelibanen sin positive verknad for persontogtrafik-
ken på baner nord, aust og sør for Oslo. For ikkje å snakke om 
potensialet for auka togtrafikk ved tildeling av individuelle CO2-
kvoter for verksemder og privatpersonar! 

                                              
115 Finanskostnaden gjeld ved 6 % realrente. 
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Alt dette gjev grunn til å tru at Haukelibanen trass i atterhald om 
framtidige justeringar av inntekts- og kostnadsprognosane vil bli 
eit så lønsamt prosjekt at driftsinntektene ved moderate føreset-
nader for rentenivå og trafikkutvikling etter baneopning vil kunne 
dekkje både driftskostnadene og alle eller store delar av kapital-
kostnadene til infrastrukturen. 

 
 5.2. Samfunnsøkonomi 

Dei etablerte metodane for å kalkulere den samfunnsøkonomiske 
lønsemda til eit samferdsleprosjekt kan vanskeleg resultere i anna 
enn eit høgst diskutabelt reknestykke. Det skuldast m.a. at ein om-
reknar somme verknader til pengeverdiar og andre ikkje − utan 
synleg logikk. 

Det er t.d. heilt vanleg å operere med teoriar for kva ulike perso-
nar måtte vere viljuge til å betale for eit minutt kortare reisetid.116 
Derimot er det i beste fall uvanleg å kvantifisere verdien av intakt 
natur eller betalingsviljen for ikkje å måtte køyre på vegar med 
mykje tungtrafikk. 

Det synest difor meir rett å sjå nærare på dei viktigaste verkna-
dene av Haukelibanen enn å presentere eit samfunnsøkonomisk 
reknestykke med avgrensa informasjonsverdi. 

Inngrep i natur, landskap og miljø 

Framlegget til lineføring for Haukelibanen er resultat av eit nært 
samarbeid med faginstansar for natur, miljø og kulturarv. Alle tra-
séalternativ som etter desse instansane si vurdering ikkje er aksep-
table, er forkasta. 

Bygginga av Haukelibanen vil likevel bli eit omfattande inngrep 
med mange lite ønskjelege konsekvensar for områda langs banen. 
Desse må ein vege opp mot færre inngrep andre stader: 

− Haukelibanen vil etablere reelle alternativ til fleire av dei mest 
trafikkerte flyrutene i Europa. Mange stader vil ein kunne sløyfe 
ytterlegare flyplassutbyggingar117 eller utsetje dei i fleire tiår. 
Oslo lufthamn Gardermoen har t.d. kravd 12 km² god matjord. 
Haukelibanen vil krevje om lag 9 km², for det meste utmark.118 

 

                                              
116 Det spesielle med slike reknestykke er òg at ein ikkje skil mellom reisekvaliteten og bruksverdien av reisetida for ulike 
transportmiddel. Dersom det t.d. vil ta 2:15 timar å reise ei strekning med fly, men 2:30 timar med tog, vil ein overgang frå 
fly til tog resultere i negative "tidskostnader." I realiteten vil ein derimot vinne mykje tid til meir produktive gjeremål enn 
å stå i kø. 
117 Det vil òg ha ein del positive konsekvensar for økonomien i luftfartsnæringa. Den sterke trafikkveksten fører for tida til 
at eksisterande flyplassar blir ombygde og utvida lenge før dei når sin økonomisk optimale brukstid. Det resulterer i klårt 
større kapitalkostnader enn ved ein mindre sterk trafikkauke.  
118 Basert på gjennomsnittleg 30 m trasébreidde inkludert støyvollar, fyllingar, skjeringar, massedeponiar, stasjonar m.m.  
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− Ved hjelp av eit varierande stoggemønster, jamfør kapittel 1.3, 

vil Haukelibanen gjere det mogeleg for svært mange å velje tog 
framfor bil. Ein har valt ei lineføring som m.a. vil gje maksimal 
effekt for regionaltrafikken på det sentrale Austlandet. 

I Telemark vil banen t.d. gå etter måten langt sør, for å kunne 
køyre snøgge togavgangar mellom Vestlandet og Oslo både via 
Notodden, Kongsberg, Eiker og Drammen og via Grenland og 
Vestfold. Det vil på begge rutene føre til eit vesentleg betre tog-
tilbod enn andre lineføringar for høgfartsbaner.119 Ein vil såleis 
kunne spare mange kapasitetsutvidingar av vegnettet som elles 
vil kunne tvinge seg fram. 

Føresetnaden er sjølvsagt at nye baner på Austlandet blir bygde 
i samsvar med internasjonale standardar for høgfartsbaner. 

− Haukelibanen vil dempe eller snu flyttestraumen til såkalla sen-
trale strok. Nedbygginga av verdfulle område utanfor dei største 
byane vil bli redusert. 

Desse momenta tilseier i sum ein monaleg reduksjon av inngrepa 
i natur og landskap, i alle høve på lengre sikt. T.d. har dobbelt-
spora høgfartsbaner ved same arealbehov minst fem gongar så 
stor kapasitet som bilvegar. 

Luftureining 

Haukelibanen vil gjennom overføring av fly-, personbil- og laste-
biltrafikk til bane redusere utsleppa av CO2 og andre klimarele-

                                              
119 Skulle ein høgfartsbane Oslo − Bergen t.d. gå via Ringerike − det minst folkerike området utafor hovudstaden − ville 
verknadene for regionaltrafikken blitt heller marginale. 

Den einaste staden der Haukeli-
banen er planlagt like ved eit na-
turreservat, er ved Rogholt- og 
Landtjørn naturreservat i Sauhe-
rad i Telemark, sjå bildet. Områ-
det er verna av omsyn til sjeldne 
plantar i myra. Det tilseier m.a. at 
banen ikkje må påverke vasstil-
siget frå område utanfor naturre-
servatet til myra. Det vil òg vere 
viktig å avgrense støvutviklinga 
under byggjearbeidet. Likevel vil 
byggjearbeidet og togdrifta repre-
sentere påkjenningar for området 
som vil kome i tillegg til andre 
påkjenningar. Etter gjeldande for-
skrifter vil ein m.a. kunne drive 
motorisert tømmertransport gjen-
nom naturreservatet når myra er 
frosen og snødekt. 
Foto: © Norsk Bane AS 
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vante gassar med om lag 900.000 tonn CO2-ekvivalentar120 i det 
tredje driftsåret. I tillegg kjem reduksjonar i utslepp av helsefar-
lege og forsurande utslepp.  

Høgfartsbaner utviklar dessutan langt mindre støy, svevestøv og 
andre forureiningar enn bilvegar ved like stor trafikk. Støy frå tog 
er òg enklare å skjerme enn støy frå bilar, jamfør kapittel 2.5. 

Tryggleik 

Overføringa av person- og lastebiltrafikk frå veg til bane vil redu-
sere risikoen for alvorlege ulukker både for dei som reiser med 
tog og for andre trafikkantar, ikkje minst som følgje av redusert 
tungtrafikk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Næring og busetjing 

Haukelibanen vil spare næringsliv og hushaldningar for monalege 
kostnader. Dei som vil velje tog framfor fly, vil t.d. spare billett-
kostnader på om lag 3,6 milliardar kr pr år121 − vel å merke ved 
dagens prisnivå for flybillettar! Liknande innsparingar gjeld for 
personbil- og godstrafikk. 

Alle desse momenta gjev grunn til å tru at Haukelibanen vil ha 
stor nytte for samfunnet, sett i høve til ulempene og ressursinn-
satsen.  

                                              
120 Det føreset at krafta til toga blir produsert i vass-, bølgje- eller vindkraftverk. Ved kraftproduksjon i gasskraftverk utan 
CO2-handtering vil innsparinga av klimagassutslepp bli på om lag 700.000 tonn CO2-ekvivalentar. Togdrifta vil krevje om 
lag 500 GWh pr år, tilsvarande produksjonen av 75 vindmøller av same storleik som i vindmølleparken på Smøla. 
121 Ved gjennomsnittleg kr 1.300 pr flybillett og kr 200 til reisa til og frå flyplassen (ekskl. mva.) vil 3,745 millionar flyrei-
sande (sjå kapittel 3.2) betale 5,6 mrd. kr for billettane sine, men berre 1,98 mrd. kr dersom dei vel tog på Haukelibanen. 

I tillegg til den generelle ulukkes-
risikoen som er knytt til tungtra-
fikk, er mange trafikantar og lokal-
samfunn òg utsette for risikoen 
frå transport av farleg last. Bildet 
er teke ved E 134 mellom Åmot i 
Vinje og Høydalsmo i Tokke. 
I persontransporten har høgfarts-
tog vist seg å vere svært trygge. 
T.d. står høgfartstoga i Japan for 
større persontrafikk enn fly, bil, 
tog og buss i Noreg til saman. 
Toga køyrer i korte avstandar. 
Likevel har det ikkje skjedd éi 
ulukke med tap av menneskeliv 
heilt sidan toga kom i drift i 1964. 
I same periode (1965-2006) mista 
15.810 menneske livet på norske 
vegar. Foto: © Norsk Bane AS 


