Dovresambandet
(langdistanse-, regional-, InterCity- og godstrafikk)

Dovresambandet høyhastighetsbane i flerbrukskonsept
for gods- og persontrafikk
Oslo – Trondheim/Ålesund
Smart samferdsel, for regional og
nasjonal utvikling.

Om Norsk Bane AS
● 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.
● Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet.

● Utvikler detaljerte planer i dialog med kommuner og fylker.
● Planene viser at Norge kan realisere mange meget lønnsomme baneprosjekt, med høy grad av egenfinansiering.

● Sekretariat for Lyntogforum M&R, Lyntogforum Vestlandsbanen, Lyntogets Venner. Utreder nå Oslo – Stockholm,
forprosjekt bybane Ålesund, m.m.

Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

Ny bane via Åndalsnes?
Int. standard er
maks 1,25 %
stigning. Stor
høydeforskjell
Bjorli/Åndalsnes
ville gitt lange
svinger. Trasé
er i stedet valgt
via Valldal, med
felles stasjon
med Raumabanen på Bjorli.
Med togskifte
på Bjorli blir
reisetiden
Åndalsnes –
Oslo ca. 2:45

–> Bjorli
ca. 10 km

Vurderte varianter. Via Vestnes
valgt pga. tilknytning for Molde

Synergieffekter vei/bane

Møreaksen
Molde–Vestnes 20 – 25 min

Høyhastighetsbane
Vestnes–Oslo 2:10 /Trh 1:50

Samlet reisetid
Molde–Oslo, 2:30/Trh 2:10

Fra Moa til sentrum og havna

Grønt: tunnel Blått: kulvert/tunnel Gult: bro Rødt: dagstrekning

Bygge videre på det vi har?

Sørlandsbanen
ved Skotbakken
i Sauherad, 2002

Fundamentering, rasfare, teknisk
standard, konflikt med togdrift, ...
Eks. Dovrebanen: Stengt 30 dager
de 6 første månedene av 2013.
Norge: 2 innstilte godstog per dag.
Flere krysningsspor nok ?
Konkurransedyktig ved oppgradering?

Solvik-Olsen om
”kladding på eksisterende vei”
Ang. E6 gjennom Sørfold i Nordland:
”Solvik-Olsen (…..) lar det tydelig skinne igjennom hva han mener
om å kladde på eksisterende vei.

– Det å oppgradere det vi har, vil ikke være en langsiktig løsning.
Det vil være å bruke mye penger på noe som du uansett må kaste
litt lenger frem i tid, og det er dårlig anvendte skattepenger.”
http://www.bygg.no/article/1226063

Tilsvarende gjelder også for vårt om lag 100 år gamle banenett.

Jernbanen og finansiering
Over statsbudsjettene i NTP 2014 – 2023:
Drift og vedlikehold:
76 mrd kr (av dette ca 30 mrd i tilskudd til NSB)
Investeringer jernbane: 92 mrd kr
Ved ”same procedure”, kan statsbudsjettet alene finansiere?:
InterCity:
150 – 200 mrd kr
Videre utbygging nasjonalt:
XXX mrd kr
Fortsatt underskudd drift/vedlikehold:
XXX mrd kr
Hvor mange tiår vil det i så fall ta? Og hvilket tilbud vil det gi?
Jernbanen trenger prosjekt med egenfinansiering. Med stort
nok kunde- og inntektsgrunnlag og kostnadseffektiv drift.

Brukerfinansiering transport
Vei: 97 mrd i bompenger til riksveger 2014 – 2023. Pluss
bompengefinansiering fylkesveier, bypakker (veiavgift m.m.)
Flyplasser: 37 mrd utbygging for AVINOR, NTP 2014 – 2023.
Brukerfinansieres gjennom landingsavgifter ( + taxfree m.m.)
Havner: Utbygging finansieres i stor grad havneavgifter.
Jernbane: Uten brukerfinansiering av utbygging. All utbygging
finansieres over statsbudsjettet.

Tidsperspektivet jernbane

InterCity og høyhastighet
Tall fra Jernbaneverkets
KVU for InterCity og fra
Jbvs høyhastighetsutredn.

InterCity
(479 km)

Oslo-Krsts. Oslo-Trondh.-Stavanger
Værnes
(498 km)
(525 km)

Lyntog gir mest pkm, tross
i at de utelot IC- og det
meste av regionaltrafikk
Prognose 2025

1,62 mrd

1,61 mrd

1,20 mrd
0,60 mrd

0,07 mrd

0,06 mrd

Trafikale virkninger, målt i antall personkilometer (pkm)

Status 2008
Overført fra
eksist. baner

Spanske persontog 2004
Inntekt
Driftskostnad
Baneavgift
Øre per person-km (ved 1 Euro = NOK 8,50)

6

35

8

38

49

Lokaltog
Cercanías

23

50

62

Regionaltog
Media Distancia

54

39

Langdistansetog
Larga Distancia

97

43

Høyhastigh.tog
Alta Velocidad

Tilsvarende tendenser i Norge
"Tross manglende satsing viser en fersk studie fra Naturvernforbundet at persontog og godstog mellom landsdelene er de
togtypene som per togavgang bidrar til størst kutt i klimagasser.
Langdistansetog på dagtid mellom Oslo og hhv. Bergen og
Trondheim samt alle godstog mottar heller ingen offentlige
tilskudd, annet enn at de får bruke det meste av jernbanenettet
gratis." http://naturvernforbundet.no/kronikkerleserinnlegg/slaa-et-slag-for-langdistansetoget-article31901168.html.

Regional-, lokaltog og nattog mottar 3 mrd. i støtte per år, mens
langdistansetogene på dagtid går i balanse.

Lyntog og økonomi, Frankrike

Paris-Lyon: åpnet 1981,
nedbetalt etter 15 år.
Avgift til RFF (2011, alle
hh.baner): 14,5 mrd. kr.
Høyhastighetstog mottar
ikke tilskudd til driften.

Internasjonal utvikling
Kjelde:UIC

Europa vil ha lyntog
Kart fra UIC, 2009

EU- kommisjonens
”hvitbok” om
samferdsel (mars
2011) vil ha
tredobling av EUs
lyntognett innen
2030!

Passasjergrunnlag i Norge?

Vi er jo bare 5 millioner……..
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Vi flyr10 ganger mer innenriks
per innb. enn ellers i Europa.
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Vi reiser også mer med bil per innbygger enn Europa ellers.

Flyreisende og lyntog
Paris – Lyon, 1980: (året før lyntog)

940 000 flyreisende.

Madrid – Sevilla, 1991: (året før lyntog) 730 000 flyreisende.
Oslo – Trondheim, 2013:
Oslo – Ålesund/Molde, 2013:
Tils. Dovresambandet, 2013:

1 874 000 flyreisende
942 000 flyreisende
2 816 000 flyreisende

Oslo – Bergen, 2013:
Oslo – Stav./Hauges., 2013:
Stavanger – Bergen, 2013:
Tils. Vestlandsbanen, 2013:

1 722 000 flyreisende
1 971 000 flyreisende
721 000 flyreisende
4 414 000 flyreisende

Oslo – Göteborg, 2012:

73 000 flyreisende

Markedsandeler tog og fly
%
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Reisetid med tog
Den Internasjonale Jernbaneunion (UIC): Internasjonale erfaringstall viser at ved
reisetider på 2,5 timer eller bedre, velger ca 80 % lyntog fremfor fly.

Høy frekvens like viktig som
høy fart
Korte reisetider for både langdistanse- regional- og ICtrafikk styrker gjensidig tilbudet og gir mange avganger.
Trains* per day and direction**

Flights per Day (2011)
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From Oslo to
Trondheim
Ålesund
Lillehammer
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*Trains consisting of train units with 4 cars and 200 passengers
**Preliminary stopping patterns may change with further investigations.
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Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

Lyntog i Japan: Mange stasjoner
i varierende stoppemønster

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

Et stort løft for godstrafikken
• Dobbeltspor hele veien
• Forbikjøring for raskere persontog
i stasjoner (4 spor) og ekstra
forbikjøringsavsnitt.
• Slake stigninger (maks 1,25 %)
øker lastekap. fra 800 til 1500
tonn, tilsv. 70 gj.sn. lastede trailere
• Ca 5 timer frakttid til/fra Oslo.

• 9 godstog per dag i hver retning.
• 3900 færre trailere hver dag med
Dovresambandet/Vestlandsbanen
230 færre i hver retning Romsdalen

Behov for alternativ

1 trailer sliter like mye på veiene som 60 000 personbiler,
iflg. studier fra det tyske Samferdselsdepartementet.
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/UI/lkw-maut-innovativ-oekologisch-und-gerecht.html

Investeringskostnader per
strekning og km (2008)
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Justert til prisnivå 2012, er samlede kostnader Oslo – Trondheim
/Ålesund, via både Hamar og Gjøvik, 165 mrd NOK.

DB: Inntekter/driftsutgifter per år
Revenues and Operation Cost in 2025

Oslo-Trondheim/Ålesund with Gjøvik (2008)
Passenger transport:
7.312 Mil. NOK
With 1.50 NOK/P-km*
Freight transport:
3.502 Mil. NOK
With 0.81 NOK/t-km
Cost for operation and maintenance
2.697 Mil. NOK
Gir et årlig overskudd på: 8.117 Mil. NOK
1,5 kr/p-km gir gjennomsnittpris Oslo – Tr.h/Åles på 750 kr.

Kan betale ned investeringene i løpet av 30 år. Rente 2,9 % / 3,3 % O – B/H/S.
Positiv samfunnsøkonomi: +0,51 / + 0,77
Positiv klimagevinst: 688.000 tonn CO2 per år / 752.000. Tils. 1,5 mill. tonn CO2 per år.
Hhv. 60 og 61 færre drepte og hardt skadde per år. Tils. 121

HH-baner kan gi brukerfinansiering av norsk jernbane
Trafikk
Inntekt
mill. pkm
mill. kr
Jbv: Inntekter dekker drift og vedlikehold av tog og baner
(prognose (prisnivå
DBI: Inntekter dekker drift, vedlikehold og nedbetaling av investeringer. for 2024)
2009)
Eks: VESTLANDSBANEN over HAUKELI (gjelder tilsv. for andre)

1. Trafikkprognose Jernbaneverket (bare 3 stasjoner underveis)
Inntekt på kr 1,13 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 447.

2 411

2 722

2. Som 1, men billettinntekt per person-km som Deutsche Bahn
Inntekt på kr 1,55 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 614.

2 411

3 737

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

3 266

5 062

4. Prognose persontrafikk DBI, med 24 stasjoner underveis
5. Prognose godstrafikk DBI (mill. tonn-km)

5 113
3 582

7 925
2 995

6. Inntektsprognose flerbrukskonsept, gods og person (i 2025)
7. Ekstra inntekt/overskudd til nedbetaling av investeringer per år

10 920
8 198

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

Lyntog i flerbrukskonsept
Svært konkurransedyktig i flere marked:
Langdistanse
Regional/InterCity

Gir større
•Inntjening
•Samfunnsnytte
•Miljøeffekt

Godstrafikk
Økt produktivitet:
Reise- og frakttider ned mot 1/3 av i dag

Gir reduserte
kostnader

Store klimaeffekter av
flerbrukskonseptet

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

Overført godstrafikk utgjør omtrent ½ av klimaeffektene, overført biltrafikk ¼,
overført flytrafikk ca. ¼ for Oslo – Tr.h/Ålesund. Jbv ikke har med godstrafikk,
mindre flytrafikk og lite biltrafikk, som naturligvis gir stor forskjeller.
DBI beregner innsparing på 688.000 tonn CO2-utslipp per år (inkl. også Ålesund
og Gjøvik), mens JBV beregner red. på kun 85.000 tonn per år (Oslo – Trondh.)

Investeringskostnad HH-bane
Noen sammenligninger
Jbv, lyntogutredning anslag Vestlandsbanen: 494 mill NOK/km (2009)
Jbv, lyntogutredning Oslo – Tr.h., Gudbr.dal: 414 mill NOK/km (2009)
Sverige, lyntog Stockh. – Göteborg/Malmö:

200 mill SEK/km (2013)

(140 mrd SEK, 70 mil, 320 km/t)

DB, kostnadsanslag Vestlandsbanen:
245 mill NOK/km (2012)
DB, Oslo – Trondheim, via Gudbrandsdalen: 205 mill NOK/km (2012)
Gj.snitt i Europa (UIC: 12 – 30 mrd EUR. Kurs 8,5) 100 – 255 mill NOK/km (2012)
Kilde: UIC (Den internasjonale
jernbaneunion),
http://www.uic.org/IMG/pdf/uic
_lgv-web.pdf, s. 22.

TGV i 320 km/t ved Crest

13 m bredde på flat
mark (gjerde-gjerde)
En bane for 300 km/t
er 40 cm breiere enn
en bane for 160 km/t
Støyskjermvoller og
-vegger nær bosett.
100% inngjerdet med
mange passasjer

Miljø. Energieffektivitet.
(Kilde: UIC, Den Internasjonale Jernbaneunion)

Sundtoft lover klimakutt i Norge
NTB-melding 11.02.2015, gjengitt i bl.a. Stavanger Aftenblad:
1. Styrket klimateknologifond skal gi en grønnere norsk industri.
2. Kraftforbindelsene til Tyskland og Storbritannia skal befeste
Norges rolle som leverandør av fornybar energi i Europa.
3. Videre satsing på CO2-håndtering skal bidra til rensing av
utslipp i andre land
4. Skipsfarten skal gjøres mer miljøvennlig blant annet ved hjelp
av gassdrevne skip og batteridrevne ferjer.

5. Men først og fremst skal det komme skjerpede tiltak
innen transportsektoren, der utslippene i dag er høye,
lover hun.

Transportetatenes forslag NTP
Mål: klimareduksjoner på 40 % innen 2030, sammenlignet
med 1990) og virkemidler/resultater som blir omtalt.

Men liten smh. mål og virkemidler:
s. 77: ”Prognosene viser at veksten for bilførere forventes å
være høyest, med en økning på 43 prosent fra 2014 til 2050.”
s. 78: ”Også for de lange reisene er det bilturer som
beregnes å øke mest (77 prosent), etterfulgt av flyreiser (44
prosent). ”
s. 79: ”Dersom ikke transportsektoren klarer å redusere
utslippene, kan sektoren stå for 50 prosent av de globale CO2utslippene i 2050.”

Lyntoghjula ruller i Sverige
Debatten i Sverige har også i mange år gått frem og tilbake.
Men etter å ha holdt igjen i mange år, gikk også Moderaterna i
valgkampen inn for høyhastighetstog Stockholm – Göteborg/
Malmö/København. Den nye regjeringen går lenger.
De binder seg ikke til en strekning, men slår fast at de skal
”börja bygga banor för höghastighetståg” og at "Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver nya höghastighetsbanor, utbyggd
tunnelbana och spårväg, bättre kollektivtrafik och vägar.”

Ligger enda bedre til rette for
lyntog i Norge enn i Sverige
● Nordmenn flyr ca. 10 ganger mer enn ellers i Europa, 4
ganger mer enn Sverige.
● Vi kjører også mest bil per innbygger i Europa.
● Norsk næringsliv har skrikende behov for bedre godstransp
● Effektene av lyntog vil bli større i Norge.
Stockholm – Göteborg på 3 timer i dag. Med lyntog 2:15. Tog
Oslo – St/B/Tr.h. bruker i dag 7 – 8 timer. Med lyntog 2 ½ t.
● De som sier at reisetider på 4 – 5 timer med tog er bra nok
i Norge, bør merke seg at 3 timer ikke er konkurransedyktig
nok i Sverige. Internasjonal erfaring sier 2 1/2 t eller bedre.

Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

Lyntog i flerbrukskonsept
(langdistanse-, regional-, InterCity- og godstrafikk)

•Samfunnsøkonomisk lønnsomt
(Vestlandsbanen+ 0,77/Doversambanet +0,51)
•Brukerfinansiering via billett- og fraktpriser.
•Betales ned over 30 år, inkludert en rente på
investeringer på rundt 3 %, over SPU siden 98.
•Dekker 80 % av Norges befolkning.
•Stor klimaeffekt (minst 1,5 mill tonn CO2 per år)
•Reduserte trafikkulykker (121 færre drepte og
hardt skadde per år)
•Store effekter nærings- og samfunnsliv.

