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Hvordan kan InterCity Oslo – Halden bli en 
funksjonell del av et skandinavisk banenett?

Moss, 22.05.2019



Om Norsk Bane AS

350 aksjonærer. Det offentlige eier 73 % av aksjene.
Stiftet i 2002, formalisert virksomhet siden 1994.

Er sekretariat og fagressurs for Lyntogforum i Rogaland, Hor-
daland, Telemark, Møre og R. (og Mjøsa/Gudbrandsdalen).

Utarbeider konsept og detaljerte planer for moderne baner
i Skandinavia.



Funksjonskrav fra Stortinget

”… heilheitleg strategi for den nye Østfoldbanen”, ”unngå 

flaskehalser og kurvaturer med unødvendige hastighets-

begrensingar”,”hastigheiter på minimum 250 km/t.”

Statsbudsjettet for 2010, Inns. 13 S (2009-2010)

”Fremtidige jernbanestrekninger skal planlegges slik at de 

vil kunne inngå i et fremtidig høyhastighetsnett.”

”For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger må alle strek-

ningsvise utredninger gjøres nå.” 

Inns. 460 S (2016-2017) og NTP 2018-2029



Europabanen Oslo – Göteborg

Göteborg-Malmö 2019: 2:20 timer for 
300 km. Delvis enkeltsporet bane.

Med Fehmarnbelt-tunnel: København-
Hamburg 2:30 t., tog i 160-200 km/t.

God standard: Oslo-Ski (Follobanen), 
Såstad-Haug og Öxnered-Göteborg.

Luftlinjeavstand ca. 255 km. Reisetids-
mål tog: 1:30 – 1.45 t. med flere stopp.

Oslo-København på 3 timer og Oslo-
Hamburg på 4:35 timer fullt mulig.



Flytrafikk sørover fra Oslo, 2017

I alt 7,2 mill. flyreisande per år på mulige nattogs-distanser. Mye transfer.

Antall flyreisende
i tusen i året 2017.



Flytrafikk sørover fra Norge

Flysamband på forrige folie 7,2 mill. reisende i 2017

Fra andre byer i Sør-Norge    ca. 3,6 mill. reisende i 2017

Sum ca. 10,8 mill. reisende i 2017

Ved 1,5 % årlig vekst til 2030: 13,1 mill. reisende i 2030

Ved 20 % overgang til tog:  7 200 togreisende/dag

Svarer til 16 dagtog (100 p.) og 10 nattog (200 p.)/dag+ret.

Klimabelastning i 2017: ca. 2,4 mill. tonn CO2e

Mulig reduksjon i 2030: ca. 580 000 tonn CO2e

Effekter som følge av økt togtilbud er ikke medregnet. 



JK

Grunnlag for andre nye baner?

Bergen, Haugesund, Stavanger og Kr.sand 4,603 mill.

Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund 3,239 mill.

Bodø, Harstad/Narvik, Bardufoss og Tromsø 2,889 mill.

Flyreisende til/fra Oslo 2017:

Flysamband i Sør-Norge: 
70-80 % overgang til tog mulig.

Korte distanser, men høye 
klimagassutslipp per km.

Store potensial for regional-, 
langdistanse- og godstrafikk.



Person- og lastebiler per dag

En bane nær 
E6 vil ha et 
klart større 
potensial enn 
en bane via 
Kornsjø og 
Trollhättan.



Personbilar per dag, Norge

Antall personbiler 
per dag i årsgjen-
nomsnittet 2018. 



Pendlarar til/fra Østfold, 2018

Reiseomfanget 
bestemmes bl.a. 
av sjukefravær, 
stillingsprosent, 
helligdager, ferie, 
hjemmekontor, 
kurs og tjeneste-
reiser. Ved 30 % 
”fravær” og arbeid 
i 5 av 7 dager vil  
én pendler reise 
én gang per dag i 
årsgjennomsnittet.

Kartet viser kun 
strekninger på 
minst 25 km og 
med minst 350 
pendlere én veg.



Tog- og personbiltrafikk Norge

IC-tog Oslo-Halden 2017: 6 850 reisende per dag

Gjennomsnittlig reisedistanse: 78 km

Passasjerer i toga (gjen.snitt): 4 000 reisende per dag

Ved tredobling innen 2030 gjennom reduksjon i biltrafikk:

40 flere tog per dag og retning: +13 700 reisende per dag

Mulig reduksjon i klimabelastning: 41 300 tonn CO2e i 2030

Bil, langdist. 2018 (1,85 p/bil): 13 500 reisende per dag

Ved 1,5 % vekst/år, 20 % til tog: 3 200 reisende per dag

Mulig reduksjon i klimabelastning: 41 700 tonn CO2e i 2030



Sammendrag klima, persontog

Reduksjon sørgående flytrafikk: 580 000 tonn CO2e, 2030

Regionaltrafikk Oslo-Halden: 41 300 tonn CO2e, 2030

Langdistansetrafikk Oslo-Göteb.: 41 700 tonn CO2e, 2030

Regionalt Göteb. og over grensa: ?

Overgang fra ferjer over Skagerak: ?

Buss, togtrafikk i dag, ny etterspørsel: ?

► Svært korte reisetider i et finmasket nett av stasjoner.

► Mulighet for å passere enhver stasjon i høy hastighet.

► Mulighet for at svært raske tog kan kjøre forbi andre. 



Gods

Store, sakte skip har små klimagassutslipp. Små skip har

større utslipp, men klart mindre enn lastebil. Skipsfrakt er

ofte billigere enn togfrakt. Ikke mulig å lage enkel kalkyle.

Trailere Svinesund, 12 tonn/bil: 24 000 tonn/dag i 2018

Ved 2,5 % vekst/år, 40 % til tog: +12 900 tonn/dag i 2030

Mulig reduk. i klimabelastning: 350 000 tonn CO2e, 2030

I tillegg:

Godsfrakt med lastebiler på ferjer over Skagerak

Godsfrakt med fly (små mengder, men høye utslipp)



Utfordrende geologiske forhold

Bart fjell Leire Raet



Trenger vi jernbane?

Elektriske personbiler?

Elektriske fly?

Hyperloop? Maglev? …

Elektriske lastebiler?

Statnett mars 2019:

Fullstendig omlegging til 
”ren” energi i transport og 
industri i 2017 ville gitt et  
kraftbehov på +80 TWh.

= 120 Alta-kraftverk eller 
energiøkonomisering og 
vindmøller til havs for ca. 
1000 milliarder kr.

Vi må velge transportfor-
mer med lavt energibehov!

Som tog på moderne bane!



Jernbanens systemfordeler

● Lav rullemotstand, 10 % av personbilens, 15 % av lasteb.

● Lav luftmotstand (slangeform).

● Lav vekt av maskineri. Mer nyttelast / totalvekt enn lasteb.

● Stabil, (tung) konstruksjon, lang levetid og høy sikkerhet.

● Restaurant, konferansekupé, leikerom og WC i persontog.

Areal, støy, dekk- og asfaltslitasje, sikkerhet, pålitelighet, …



Energibehov persontrafikk

Høyfartstog, 65% seteb.: 70-80 Wh per person-km

Elbil, 1,6 personer per bil: 150-250 Wh per person-km

Fly, snitt innenriks 2016: 800 Wh per person-km, fossilt



Økt produktivitet: tog og personale kan kjøre flere turer, 
med tilsvarende økning i trafikk og inntekter per tog og 
ansatt. Samtidig øker andelen betalingsdyktige kunder.

Reisetid Oslo – Göteborg nå: 3:50 t.

Oslo – Göteborg på ny bane: 1:45 t.

Hvorfor kjøre fort?



Høyfartstog i Frankrike

Høyfartstoga mottar ikke 
tilskudd til driften. Tvert 
om: en betalte 2,1 mrd. € 
i 2017 til infrastruktureier.

Veldig nyttig for rask fi-
nansiering og realisering.



Systemfordeler godsfrakt

På ny bane kan ett godstog ta like tung last som 70 trailere. 
Stor kostnadsbesparelse materiell, personale og energi.

Godstog, ny bane: 40-60 Wh per tonn-km
El-trailer, hydrogen: 300-350 Wh per tonn-km
Container-fraktskip: 25-150 Wh per tonn-km



Dovrebanen
ved 

Strandlykkja

Hvordan bygge ny bane?
Opprustning av gamle spor?



Dovrebanen
ved 

Strandlykkja

Hvordan bygge ny bane?
Opprustning av gamle spor?



Nytt spor Härad-Strängnäs 



Brynsbakken er svært bratt. 
Tunge godstog trenger hjelpelok.

Østfoldbanen går gjennom bolig-
områder. Fortetting er ønsket.

Follobanen bygges uten noen 
forbindelse til og fra Alnabru.

Follobanen (i rødt) bygges for 
250 km/t. Skal stå ferdig i 2022.

Behov for helhetlig planarbeid



Østfoldbanen ved Solbråten

Støy fra godstog i nattetimene? Risiko ved frakt av farlig gods?



Problemer også Ski-Moss

Mange fartsbegrensninger Ski-
Moss og store tidstap.

Behov for ny bane både utenom 
Ski stasjon og sør for Ski.

Men da blir det ikke plass til noe 
godstog. Ny bane bare for gods?

Fra 2027 skal det i rush gå 4 IC-
og 4 lokaltog Ski-Moss per time. 



Effekt av fartsendringer

2’25” per mil 3’50” per mil
= + 60 %



Planprinsipp Oslo-Moss

Enkel løsning for koblingen av 
Østf.b. østre linje til Follobanen.

Flere alternativ for forbindelse til/ 
fra Sør- og Vestlandet (Haukeli).

Godstog om natten utenom tett-
bebyggelse, også til Stockholm.

Mulig med Oslo-Moss på 19 min. 
Og passering av Moss i høy fart.



Moss stasjon og forbikjøring

Planen til Bane Nor lar 
seg ikke kombinere på 
en god måte med en 
parallell bane utenom 
Moss stasjon.

Forslag fra
Norsk Bane. 
Flere mulig-
heter finnes.



Moss stasjon og forbikjøring

Planen til Bane Nor lar 
seg ikke kombinere på 
en god måte med en 
parallell bane utenom 
Moss stasjon.

Forslag fra
Norsk Bane. 
Flere mulig-
heter finnes.



Hvor mange spor?



Stiv linjeføring

Dim. fart Horis. radius Vertik. radius Stigning

Motorveg
90 km/t 450 m 6 400 m 6 %

120 km/t 700 m 13 700 m 5 %

Jernbane

200 km/t 1 800 m 16 000 m 1,25 %

250 km/t 3 000 m 20 000 m 1,25 %

300 km/t 4 500 m 24 000 m 1,25 %

Trasébredde for bane: 13-15 meter mellom inngjerdingen (på flat mark).



Stasjonslokalisering?

Sentrumsnært. Gir bedre kol-
lektivtilbud til/fra stasjonen.

Sentrumsnært. Viktig for til-
reisende. Retningsbalansen!

I tyngdepunktet av næring og 
bosetting. Kort vei for mange.

Samtidig lett tilgjengelig for 
bilreisende til/fra utkantene.Fra Basartaket i Moss



Mulig gjennomsnittsfart ved
ulik avstand mellom stopp

Gjelder for tog 
med maksfart 
200 eller 300 
km/t, regnet 
fra avgang til 
avgang, inkl.  
1 min opphold 
på stasjoner.



Terminaler og havnetilknytting

Flere godsterminaler gjør togfrakt 
mer attraktiv på kortere distanser.

Minstekrav til volum er ofte enklest 
å innfri i samspill med en havn.



Nedre Glomma (1)

Nye spor i byene 
kan bygges i da-
gens trasé uten 
konflikt med tog.
Færre hus rives.

Kun få godstog i 
byene: lite støy  
og rom for bolig-
hus nær banen. 
Færre hus rives.

Stasjonene kan 
ha færre spor og 
bli kortere. Åpner 
for nye alternativ.

Rom for krappere 
svinger og mer 
stigning. Gir flere 
mulige traséer. 

Hva skjer hvis en  
bygger rød bane 
først, som tillegg 
til blå bane? 



Nedre Glomma (2)

Banen Moss –
Sarpsborg følger 
Raet. Enkelt å 
legge i kulvert.



Nedre Glomma (3)

Snudd kjøreret-
ning i Fredrikstad 
kan åpne for 
kortere reisetid.



Nedre Glomma (4)

Kanskje heller 
lokaltog mellom 
Sarpsborg og 
Fredrikstad?



Nedre Glomma (5)

Eller én hoved-
stasjon på Rolvs-
øy med lokaltog 
til/fra byene?



Et premium reisetilbud?



Nedre Glomma (6)

Bane via Sarps-
borg i ny og ras-
kere trasé, på 
Raet eller i fjell.



Nedre Glomma (7)

«Rett Linje» via 
Fredrikstad? Med 
senketunnel i 
Glomma og Fre-
drikstad stasjon
i fjell?



Anleggsarbeid

Fra Citybanan i Stockholm

Baner i byer er dyre og kompli-
serte. Fjelltunneler er rimelige.

Mye er avhengig av planløsnin-
gene. Grundige søk svarer seg!

UIC: utslipp av klimagasser: 
ca. 5 tonn CO2e per km bane.

UIC: byggekostnad ny høyfarts-
bane på 150-400 mill. kr per km.



Norsk Bane AS

Tlf. 70 10 16 44

post@norskbane.no

www.norskbane.no

Takk for oppmerksomheten!


