
Deutsche Bahns og Jernbaneverkets 

utredning om høyhastighetsbaner i Norge: 

 

To forskjellige utredninger.  

 

Med forskjellige 

konsept, grunnlag og konklusjoner. 

 
v/Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane AS. 



Sml. Jbv IC og lyntog med DB  

IC mulighets- 

Studie 

Jan 2011 

IC KVU 

Jan 2012 

JBV HH-utr. 

Jan 2012 

DB HH-utr. i fler-

brukskonsept for 

langdistanse-, 

regional-/IC- og 

godstrafikk. 

Positiv samf. 

øk. netto 

nytte? 

Nei. 

Dovre: (ikke gjort) 

Vestfold: - 0,83 

Østfold:  - 0,93 

Nei. 

Dovre:    - 0,40* 

Vestfold: - 0,67* 

Østfold:  - 0,27* 

Nei. 

-0,68 til - 0,95 

13 strekninger 

Ja. 

O – T/Å:     + 0,51 

O – B/H/S: + 0,8** 

Positiv drift? 

Inkl. vedlikeh/ 

eks. nedb. inv. 

Nei. Nei. Ja. 

(unntatt B – H 

– St via Stord) 

Ja. 

Positiv drift 

også inkl. 

nedbet. inv? 

Nei. Nei.  Nei. Ja. 

Inkl. rente på hhv   

2,9 % og 2,3 %** 

* Det er grunn til å stille spørsmål ved den samf. øk. analysen, som bl.a. ikke tar med investeringer for 38,5 mrd. kr. 

** Tallene til DB for Oslo – Berg / Haug / Stvav er under oppdatering. 



IC: Jbv regner samf.øk. uten alle 

kostnader (38,5 av 133,5 mrd) 



JBV bruker andre premisser i lyn-

togutredning enn i IC og NTP 

enn i! 

Andre premisser gjør alene miljøregnskapet 4 – 5 ganger bedre! 



JBVs lyntogutredning: uten 

gods, uten IC, kun 4 stasjoner. 

Merk: a) Likevel svakt positivt  bedriftsøkonomisk resultat , b) Miljøbalansen ville vært 4 – 5 

ganger bedre, regnet som i IC. c) Økonomi og miljøregnskap enda bedre med  et annet konsept! 

 



DBs Høyhastighetsbaner i 

flerbrukskonsept 

 
Svært konkurransedyktig i flere marked: 

 

Langdistanse 

 

Regional/InterCity 

 

Godstrafikk 

 

 

Gir større 

•Inntjening 

•Samfunnsnytte 

•Miljøeffekt 

Ulike i konsept gir store forskjeller inntekter og samfunnseffekter:  

Hos DB utgjør godstrafikken ca. 1/3 av inntektspotensialet.  

I tillegg kommer inntektene fra IC- og annen regionaltrafikk. 

Bedre reisetider og flere avganger gir også mer overført flytrafikk.  



Deutsche Bahn: Oslo – 

Trondheim via 

Gudbrandsdalen med 18 

stasjoner , forgreining til 

Ålesund ved Dombås, via 

både Gjøvik og Hamar. 
 

Raumabanen tilknyttes 

med Bjorli – Åndalsnes 
 

2 ½ time med 5 stopp via 

Hamar og 7 via Gjøvik. 

Evt. 2:53 med 13 stopp 

via Gjøvik. Varierende 

stoppemønster, som for 

Lillestrøm og flytoget 



Deutsche Bahn 

integrerer 

regional- og IC-

trafikken med 

langdistansetrafikk  

i samme nett, 

dimensjonert for 

270 – 300 km/t, 

med sentralt 

lokaliserte 

stasjoner.  

 



Korte reisetider for både langdistanse- regional- og IC-

trafikk styrker gjensidig tilbudet og gir mange avganger.  
 

Trains* per day and 

direction** 

 

From Oslo to 

Trondheim  31 

Ålesund   21 

Lillehammer  63 
 

 
*Trains consisting  of train units with 4 

cars and 200 passengers 

**Preliminary stopping patterns may 

change with further investigations.  
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DB-konsept gir høy frekvens 



DB: Passasjerer etter opphav 

HSR Passenger Forecast 

Million Passenger-km 2025  -  by mode of 

origin 

Existing 
Rail 25 %

Air
15 %

Car
26 %

Bus
1 %

New
33 %

Corridor Oslo – 

Trondheim / 

Ålesund   

 

with Oslo – 

Hadeland – 

Gjøvik – Moelv 

. 



DB:Et stort løft for godstrafikken 
 

viktig for næringslivet, miljø og trafikksikkerhet 

Transportørene rømmer dagens bane. 

  

Deutsche Bahn har tilpasset hele det 

nye nettet for godstrafikk: 
 

• Dobbeltspor hele veien. 
 

• Forbikjøringsmuligheter for raskere 

  persontog både  i stasjonene (alle har 

  4 spor) og ekstra forbikjøringsavsnitt. 
 

• Slake stigninger (maks 1,25 %)  
 

• Øker lastekapasiteten fra  800 tonn til 

  1500 tonn (tilsv. 75 gjennomsnittlig  

  lastede trailere) 
. 



Revenues and Operation Cost in 2025 

 

Oslo-Trondheim/Ålesund with Gjøvik 

Passenger transport: 7312 Mil. NOK 

With 1.50 NOK/P-km* 

Freight transport:      3502 Mil. NOK 

With 0.81 NOK/t-km 

Cost for operation and maintenance 

       2697 Mil. NOK 

 

Gir et årlig overskudd på:   8117 Mil. NOK  

DB: Inntekter/driftsutgifter per år  

1,5 kr/pkm gir gjennomsnittpris Oslo – 

Trondheim/Ålesund på 750 kr.  



• Revenues from passenger and freight operation will exceed 

Operation and Maintenance costs 

• Return of equity (financing by state, 30 years concession for 

operator):  2.9 %  with Hadeland-Gjøvik branch 

Socio-Economic 

Results: 

 

With  

Hadeland – 

Gjøvik branch 

Economic benefits Bil. NOK (NPV 2025) 341.5 

Economic costs Bil. NOK (NPV 2025) 226.2 

Benefit/Cost ratio 1.51 

DB: Meget positive driftsøk. og 

samfunnsøk.  Resultater. 

Reduserte klimautslipp med 688.000 tonn CO2 per år. 

60 færre drepte og hardt skadde, 409 færre lettere skadde per år.  



  

”Nye høyhastighetsbaner vil gi helt andre muligheter for pålitelig 

og kostnadseffektiv godstransport på bane. Det er derfor 

underlig at Høyhastighetsutredningen ikke tillegger dette verdi. 

 

….høyhastighetsutredningen baserer seg på at dagens banenett 

er pålitelig og har tilstrekkelig kapasitet til å møte 

godsutfordringene. Mye tyder på at dette ikke er tilfellet. Dagens 

baner er for det meste svingete enkeltspor med sterke 

stigninger, utsatt for vær og vind. Dette gir dårlig 

konkurransekraft overfor lastebilen.”   

  

 

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011:  
  Godstrafikken må analyseres nærmere 



”Høyhastighetsutredningen har forutsatt at dagens banenett 

opprettholdes i sin helhet, til tross for at nye baner legges 

nærmest parallelt med gamle. 

 

Bygges det en høyhastighetsbane mellom Østlandet og 

Trøndelag, vil denne mest sannsynlig komme som erstatning 

for én av dagens baner på mesteparten av strekningen. Dette 

vil redusere både kostnadene og klimagassutslippene fra 

vedlikehold og reinvestering i dagens banenett.  

 

..drifts-, vedlikeholds- og fornyingskostnadene årlig i 

størrelsesorden 0,5–1,0 mill. kroner per kilometer. ” 

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011:  

Nye baner som erstatning for gamle (1) 



”Høyhastighetsutredningen har isteden forutsatt at det skal 

opprettholdes et tradisjonelt togtilbud på dagens baner, også 

der dagens baner vil gå temmelig parallelt med nye 

høyhastighetsbaner. 

underkommuniseres trafikkgrunnlaget for 

høyhastighetsbanene. Eksempelvis er det, ifølge KVU-

dokumentene for IC Dovrebanen, om lag 800 000 

passasjerer årlig i Dovrebanens langdistansetog (nord for 

Lillehammer).2 Høyhastighetsutredningen har imidlertid 

forutsatt at bare 4,2 prosent av trafikken i høyhastighetstog 

Oslo–Trondheim via Gudbrandsdalen overføres fra 

tradisjonelle tog, noe som utgjør 186 000 passasjerer årlig.” 

 

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011:  

Nye baner som erstatning for gamle (2) 



”Høyhastighetsutredningen har forutsatt at transporttilbudet 

for de konkurrerende transportformene ikke endres etter 

innføring av et høyhastighetstilbud på bane. For oss er det 

en underlig forutsetning. Dersom flytrafikken faller til kanskje 

en tredel av dagens nivå på rutene som får togkonkurranse, 

er det ganske logisk at dette vil resultere i færre flyavganger, 

som igjen bidrar til at toget får enda flere passasjerer. Dette 

kan tyde på at overføringspotensialet fra fly til tog er 

undervurdert. ” 

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011:  

Markedsgrunnlag persontrafikk  

 



”Høyhastighetsutredningen har vurdert nye baner for 250 og 330 km/t 

for person- og godstrafikk samt for 330 km/t for bare persontrafikk. Å 

dimensjonere for 330 km/t må anses som et ekstremalternativ i Norge 

  

Et utredningsarbeid som fra starten av forutsetter traseer for hastigheter 

på 250–300 km/t, med lavere hastigheter gjennom stasjoner der alle 

tog skal stoppe, ville sannsynligvis resultert i baner med lavere 

utbyggingskostnader og lavere tunnelandel. Eksempelvis har Deutsche 

Bahn i sitt utredningsarbeid endt opp med gjennomgående hastigheter 

på 270–300 km/t.  
 

Det er uansett er forutsetning at planleggerne får god nok tid på seg til 

å vurdere ulike traséløsninger og alternativer godt nok. Vi er usikre på 

om det har vært tilfelle. ” 

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011:  

Traséløsninger og hastighetsforutsetninger  



EUs tekniske spesifikasjoner (TSI) åpner for betydelig krappere 

kurver enn hva som er forutsatt i Høyhastighetsutredningen. 

 

For 250 km/t krever Jernbaneverket normalt en kurveradius på 

4000 meter, mens unntakskravet er 2900 meter. Unntakskravet 

kan brukes ved bygging i vanskelig terreng, og det har vi mange 

steder i Norge. Vi kan ikke se at Høyhastighetsutredningen har 

gjort nytte av unntaksmulighetene, som ganske sikkert kunne ha 

redusert tunnelandelen og øvrige kostnader noe  

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011: 

Tekniske spesifikasjoner  

 



Den valgte løsningen, med full utstøping av tunnelene, gir om lag 90 

prosent høyere klimagassutslipp ved bygging enn hva som er tilfelle for 

tradisjonelle tunneler. 

..ikke den måten Jernbaneverket bygger sine nye tunneler på 

Vestfoldbanen (for 250 km/t) på. 

NTPs beregningsmetodikk gir også et langt gunstigere klimabudsjett 

enn det som framkommer i Høyhastighetsutredningen. 
 

Høyhastighetsutredningen forutsatt at alle tunneler bygges med doble 

tunnelløp.( …) for kortere tunneler (under 1000 meter), som det vil være 

mange av, bør ettløpstunneler være aktuelle, noe som gir ytterligere 

lavere kostnader og klimagassutslipp og også et mindre arealbeslag. 

Eksempelvis vil 60–65 prosent av tunnelene på ny bane Drammen–

Stavanger være kortere enn 1000 meter  

Brev miljøvernorg. til S-dep 9/11-011: 
Tunnelforutsetninger  



Deutsche Bahn Jernbaneverket 

Målestokk 1:5.000 og bedre  1: 50.0000  

Hastighetsdimensjonering Ca. 270 – 300 km/t.  

Fleksibel tilnæring. 

200, 250 eller 330 km/t 

Kurveparameter 250 km/t: 3.000 meter 

300 km/t: 4.500 meter 

(Bedre enn mini. krav  i TSI) 

250 km/t: 4.000 meter 

330 km/t: 6.300 meter 

(Brukt maksimumskrav  i TSI) 

Tunnelandel Oslo – Trondh. 39 % (Gudbrandsdalen) 57 % (Gudbrandsdalen) 

36 % (Østerdalen) 

Tunneler under 1 km Ettløps (med to spor) To separate tunnelløp 

Gir også bredere og dyrere 

dagstrekn., skjæringer, broer.  

Fullstøpte tunneler , armert? Ved behov Alle tunneler, uansett 

Byggekost Gudbrandsdalen 81 mrd  

(2008, O – T via Hamar) 

185,5 mrd (2011) 

(145,4 via Gudbrandsdalen) 

Noen eks. på ulike planmessige 

grunnlag og forutsetninger 



Eks. DB/JBV: Lilleh. – Tretten 

JBV etter Lillehammer:  

Tunnel, som også 

unuliggjør stasjon ved 

Hunderfossen/Hafjell/Øyer. 

 

 

 

DB etter Lillehammer: 

Langt mer dagstrekning, 

som også gir stasjon ved 

Hunderfossen/Hafjell/Øyer.  



Moelv (Rambøll/JBV) 
Rett gjennom boliger i bydel Slettum 

 



Brumunddal (Rambøll/JBV) 

Tunnelstrekningen som er plan-

lagt, går rett gjennom et belte av 

alunskifer. 

1,5 km tunnel gir ca. 240 000 m3 

lavradioaktivt spesialavfall. 



Hamar og Lillehammer (JBV) 

Jbv har planlagt banen utenom Hamar, og forutsatt at togene som skal stoppe på Hamar 

(alle!), skal kjøre en lang sløyfe på ca. 25 km på eksisterende bane. Tilsvarende løsning i 

Lillehammer, med ca. 10 km på gammel bane. Totalt gir dette et tids tap på ca. 20 min. 



Grungedalen i Vinje (JBV) 

Opp mot 26 m høy fylling på bygdevegen, rett 
gjennom bebyggelsen på bildet (Sweco) 



Deutsche Bahn Jernbaneverket 

Gods Ja Nei 

Antall stasjoner underveis O – T 18 4 

Kan erstatte dagens bane (spare drifts. utg)? Ja Nei 

Integrert med IC? Ja Nei 

Anbefalt Gudbrandsdalen? Ja Nei? 

Forgreining til M&R? Ja Nei 

Bane via Gjøvik/ringbane Mjøsa? Ja Nei 

Reisetid O – T med fire stopp (via Hamar) 2:25 (2:15 via Gjøvik) 2:59 

Positiv samfunnsøkonomisk nytte? Ja ( + 0,51 for O – T/Å 

via Hamar og Gjøvik) 

Nei (- 0,77 for O 

– T via Hamar ) 

Positiv driftsøkonomi? Ja Ja 

Som kan betale ned investeringer? Ja. I løpet av 30 år. Nei 

Noen forskjeller for drift/samfunn 



NTP (11.6.09): ”Videre utredninger har bygging av høyhastig-
hetsbane som siktemål.” Grunnlag for vedtak i 2013.  
”… fange opp mellomliggende trafikk.” ”... arbeide spesielt 
med flerbruksbaner for langdist.-, regional- og godstog.” 

 
Budsjett 2010: Hastigheten "for nye linjer som kan tenkes å 
inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 
km/t.” Oslo - Ski etter en helhetlig strategi for Østfoldbanen, 
som ledd i skandinavisk høyhastighetsslinje,uten flaskehalser. 
 

Jbv sin lyntogutredning bryter med 

vedtak i Stortinget 

Jbv sin lyntogutredning: 
•Ikke tatt med godstrafikken 
•Kun 3 – 4 stasjoner underveis på nesten alle strekninger. 
•Ikke integrert IC og lyntog i samme nett.  
 


