
 

 
 
 
 
Samferdselsdepartementet 
Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo 
          Ålesund, 30.06.2020 
 
Prioriteringer i jernbanesektoren, Nasjonal transportplan 2022 – 2033. Høringsuttalelse 
Viser til samferdselsdepartementets oppdragsbrev av 25.11.2019 «Nasjonal transportplan 2022-2033. 
Oppdrag 9 om prioriteringer» og Jernbanedirektoratets og Bane NORs svar i rapporten «Prioriteringer i 
jernbanesektoren», med høringsfrist 01.07.2020. Lyntogfora i Rogaland, Vestland, Vestfold og Telemark, 
Møre og Romsdal og Gudbrandsdalen/Mjøsa1 arbeider for realisering av høyhastighetsbaner i et flerbruks-
konsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk i Norge. Vi ønsker å gi følgende felles høringsuttalelse:  

Sammendrag og nøkkelpunkt 
Jernbanens store økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige potensial ligger i konkurransekraftig 
langdistansetrafikk. Når Jernbanedirektoratet og Bane NOR overser dette, og stor grad behandler 
jernbanen som en slags utvidet T-bane rundt Oslo og noen av de større byene, gir det dessverre langt 
dårligere resultat og måloppnåelse for jernbanen og samfunnet enn det som ellers ville vært mulig.   

Høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk vil være et viktig 
bidrag til å nå måla i NTP 2022 – 2033 om gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, økt konkurranseevne for 
næringslivet, nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken, oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, 
kostnadseffektiv transportpolitikk og vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse.  
 
For Vestlandsbanen over Haukeli (Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger) og Dovresambandet (Oslo – 
Trondheim, Ålesund via Gudbrandsdalen og via både Gjøvik og Hamar) foreligger det gjennom Norsk Banes 
utredning med Deutsche Bahn International (DBI) allerede detaljerte planer og analyser (fra 2011 og 2012) 
med svært gode resultat. Disse viser hvilke muligheter høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil gi for Norge: 

a) Vestlandsbanen og Dovresambandet vil alene redusere klimautslippene med ca. 1,5 mill. tonn CO2 
årlig. Enda mer vil kunne oppnås med et nasjonalt nett. Overført trailer-, fly- og biltrafikk til 
konkurransedyktige baner vil bidra stort til elektrifisering og energieffektivisering av norsk transport 
og slik gi store kutt i klimautslippene. 

b) Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil ha stor positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Netto 
nytte per budsjettkrone er på hhv. + 0,77 og 0,51 for Vestlandsbanen og Dovresambandet. 

c) Billett- og fraktinntektene vil kunne dekke både årlig drift, vedlikehold og fornying av tog og baner, 
samt nedbetaling av infrastrukturinvesteringene i løpet av 30 år.  

d) Godstrafikken på bane vil få høy kapasitet, regularitet og hastighet. Frakttider 5 – 6 timer fra Vest- 
og Midt-Norge til Oslo, ca. 12 timer fra Nord-Norge. Til kontinentet i løpet av hhv. en natt og et døgn.  

e) En venter 121 færre drepte og hardt skadde per år for Vestlandsbanen og Dovresambandet. 

f) Binde landet bedre sammen. Reisetider mellom Oslo og de større byene i Norge og Stockholm på 
ca.  2 ½ time, København ca. 3 timer og Tromsø på vel 6 timer, alle inkludert flere stopp underveis. 

g) Knytte sammen by og land i et nett med mange stasjoner, og danne sterkere regionale bo-, 
arbeids- og kompetanseområde med langt bedre reisetider, kvalitet og komfort enn ellers mulig.   

h) Med grunnlag i de detaljerte planene, kan det være mulig å realisere disse første banene i løpet av 
10 – 15 år. For andre strekninger er det også gjort mye viktig arbeid som kan gi rask realisering. 
 

I sammenligning vil tiltaka Jernbanedirektoratet og Bane Nor anbefaler gi svært liten samfunnsnytte for 
investeringene. Det taler for omfattende tillegg og endringer i deres forslag til prioriteringer. 
 
 

 
1 Lyntogforumene har som medlemmer 3 fylkeskommuner: Rogaland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal, 36 kommu-
ner: Bergen, Stavanger, Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Kvam, Etne, Ullensvang, Vinje, Tokke, Tinn, 
Bykle, Seljord, Kviteseid, Midt-Telemark, Nome, Hjartdal, Notodden, Ålesund, Sula, Vestnes, Fjord, Rauma, Lesja, Dovre, Sel, 
Nord-Fron, Øyer, Ringsaker, Gjøvik, Søndre Land, Østre Toten og Vestre Toten, og 29 bedrifter/organisasjoner. 
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Bakgrunn: Svært gode forutsetninger for høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept i Norge  
Forholdene i Norge generelt, og mellom de største byene i Sør-Norge spesielt, ligger svært godt til rette for 
høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk. Nordmenn flyr i gjen-
nomsnitt 10 ganger mer enn den jevne europeer. De største flyrutene, mellom Oslo og Bergen, Stavanger 
og Trondheim, går i tillegg over korte distanser. Moderne baner fra Oslo til Trondheim, Ålesund og Stockholm 
vil bli om lag 50 mil lange og Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger på hhv. 41 og 43 mil. Det vil gi rom for 8 – 
10 stopp på mellomliggende stasjoner innenfor en reisetid på 2 ½ time, noe som ikke ville vært mulig på 
lengre distanser. 
  
Konkurransedyktige reisetider i forhold til fly- og biltrafikk vil gi grunnlag for høy tilbudsfrekvens. For Bergen 
–Oslo, Stavanger–Oslo og Bergen–Stavanger er det beregnet to avganger i timen i hver retning, som sam-
let blir til fire avganger per time og retning på alle delstrekningene i nettverket. Tilsvarende to avganger i 
timen Oslo–Trondheim og mesteparten av dagen Oslo–Ålesund/Molde, som gir fire i timen i hver retning 
mellom Dombås og Oslo. Til sammenligning gikk det i 2019 daglig rundt 76 fly i hver retning mellom 
Gardermoen/Torp og Bergen/Haugesund/Stavanger og 48 fly mellom Oslo og Trondheim/Molde/Ålesund. I 
tillegg kommer framtidig trafikkutvikling, overført biltrafikk og nyskapt etterspørsel som følge av nye mulig-
heter i arbeid, næring og fritid. Høy frekvens vil igjen gi grunnlag for et skiftende stoppemønster, slik at man 
vil kunne knytte over 20 stasjoner til banen, selv om toga bare vil stoppe på 8 – 10 av dem på hver avgang.  
 

Mange stasjoner, alle med fire spor, og gjennomgående, dobbeltsporete traséer åpner også for godstrafikk 
på samme bane, da raskere persontog vil kunne bruke alle stasjonene, samt ekstra forbikjøringsspor i 
stigninger, til forbikjøring av godstog. Slik vil man endelig også få en konkurransedyktig godstrafikk på 
bane, med høy kvalitet, kapasitet, regularitet og hastighet.  
 

Klima: Flere millioner tonn reduserte CO2-utslipp årlig med høyhastighetsbaner, mot økte utslipp 
ved veibygging og bare 61 000 tonn med Jernbanedirektoratets/Bane Nors planer. 
Innenfor en samlet ramme til investeringer, drift og vedlikehold på 155,040 mrd. kr de første seks årene 
(188,860 mrd. kr de neste seks årene) i den største rammen (B), er de samlede klimaeffektene av 
Jernbaneverkets og Bane NORs prioriteringer til NTP oppgitt å være beskjedne 61 000 tonn CO2 årlig2 (s. 
60). Det skyldes at tiltakene har liten effekt med tanke på overført fly-, trailer- og langdistanse biltrafikk, 
hvor de største klimaeffektene ligger. 

Det er selvsagt et bedre resultat enn for veisatsningen, som vil øke klimautslippene med trolig minst 
500 000 tonn CO2 årlig3. Men resultatet kan bli mye bedre. Klimaeffektene av høyhastighetsbaner i fler-
brukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo – 
Trondheim, Ålesund er beregnet å være nesten 1,5 millioner tonn reduserte CO2-utslipp årlig, fra overført 
fly-, trailer og biltrafikk. Et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner vil gi enda større effekter.   

I forbindelse med etablering av den nye godstoglinjen «Næringsmiddeltoget» mellom Narvik og Malmø 
(driftet av CargoNet i et samarbeid mellom den maritime næringen ved bl.a. Nordlaks, Cermaq, Lerøy og 
NRS/Wilsgård og transportører som Rema, ASKO, DSV, Litra og Nor-Log) opplyser CargoNet: «Gitt at det 
blir daglige togavganger og at de erstatter hovedsakelig trailertrafikk, vil det kunne gi en besparelse på en 
million tonn CO2 i året.»4 Dette anskueliggjør også hvor stort potensial for reduserte klimautslipp som ligger 
i jernbanen, men som ikke Jernbaneverkets/Bane NORs planer når tak i.  
 

 
2 Det er for øvrig mindre en hva Jernbanedirektoratets utredning av Nord-Norgebanen viste, med reduserte klimautslipp på 
86 000 tonn CO2 årlig, og 141 000 tonn CO2 årlig med også elektrifisering av Nordlandsbanen. Og en moderne bane hele veien 
ville gitt langt større effekter enn det Jernbanedirektoratets utredning viste.  
3 Vegvesenet oppgir økte årlige utslipp som følge av økt trafikk på i gjennomsnitt 233 000 tonn CO2 årlig i første seksårsperiode 
(1,4 mill. tonn samlet i perioden) som følge av deres alternativ med lav ramme A og nye 133 000 tonn CO2 årlig ved økt ramme 
B ("NTP 2022 - 2033. Oppdrag 9 - prioriteringer" fra Statens vegvesen, s. 100.). Nye Veier AS oppgir ikke klimaeffekter av sine 
forslag til investeringer, selv om vi oppfatter det som et klart krav å gjøre. Men hvis effektene fra Nye Veiers utbygging er på 
samme nivå som hos Vegvesenet, vil det samlet øke klimautslippene med minst 500 000 tonn CO2 årlig.  
4 Nordlys 07.05.2020 og iLaks.no 08.05.2020 

https://ilaks.no/i-dag-gar-det-nye-laksetoget-fra-narvik-til-malmo/
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Mikroplast: Positivt med reduserte utslipp av mikroplast pga. jernbanesatsingen, men effektene blir 
langt større med høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept 
Slitasje fra bildekk er den største kilden til landbaserte utslipp av mikroplast, med 5 000 tonn av totalt 
10 000 tonn årlig i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Økt veitrafikk vil øke dette. Jernbanedirektoratet/Bane 
NOR oppgir på s. 4 - 5 at planene deres vil gi reduserte utslipp av mikroplast med 42 tonn årlig, fordelt med 
14 tonn fra redusert bil- og busstrafikk (ved hhv. 60 og 8 mill. færre kjørt bil- og busskilometer per år, eller 
1,5 promille av personbiltrafikken i 2019) og 28 tonn fra redusert trailertrafikk (ved 39 mill. færre 
kjøretøykilometer med lastebil per år). Det er positivt, men med høyhastighetsbanene i flerbrukskonsept for 
Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo – Trondheim, Ålesund bli mange ganger høyere.  

Elektrisk, moderne, rask, energieffektiv, arealeffektiv kapasitetssterk, mindre støy- og støvplager  
I en tid med fokus på elektriske og klimavennlige løsninger må vi fremheve at jernbanen allerede er 
elektrisk, klimanøytralt (med «ren» energi i Norge) og samtidig det mest energieffektive, arealeffektive og 
kapasitetssterke transportmiddelet vi har, både for person- og godstrafikk. Sammenlignet med andre, 
motoriserte transportformer vil det gi mindre støy- og støvplager, mindre kø, større sikkerhet, mindre 
inngrep i dyrka mark og naturområder, med mer. På svært mange distanser vil høyhastighetstog også 
være klart raskere enn bil og fly. En slik satsing på lyntog vil modernisere og effektivisere norsk samferdsel 
på en bærekraftig måte som ingen andre tiltak vil kunne konkurrere med. 

IEA (Det internasjonale energibyrået) tilrår i 2019-rapporten «The Future of Rail. Opportunities for energy and 
the environment» en «aggressiv utbygging av tog som veien fremover» siden tog er den mest energi- og are-
aleffektive transportformen, ved færrest belastninger for natur og miljø.  

For å fremme bærekraftig mobilitet, og støtte opp under «The European Green Deal», har EU-kommisjonen 
foreslått at 2021 skal være «Det europeiske jernbaneåret» (jf. pressemelding 04.03.2020). Der skriver de: 
«Som en av de mest bærekraftige og sikreste transportformene vi har, vil jernbane spille en stor rolle i Eu-
ropas fremtidige mobilitetssystem. Jernbane er ikke bare miljøvennlig og energieffektiv – det er den også 
den eneste transportformen som nesten kontinuerlig har redusert sine CO2-utslipp siden 1990, samtidig 
som den økte transportvolumet.» 

I Sverige går regjeringen inn for høyhastighetstog som en del av den «Klimatpolitiska handlingsplanen» fra 
19.12.2019 og slår fast at «Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas»5. Og en av tre betingel-
ser for en corona-hjelpepakke på 7 mrd. € til Air France er at selskapet slutter å konkurrere med høyhastig-
hetstog der disse tilbyr reisetider på 2:30 timer eller mindre6, med lavere utslipp av CO2.  

Høyhastighetsbaner har vært i bruk i Japan siden 1960-tallet, i Europa siden 80-tallet, Kina siden 2007 og 
er velprøvd teknologi, men framstår samtidig som både moderne og attraktiv.  

Nullvisjon for drepte og hardt skadde 
Prognosene viser at Vestlandsbanen Oslo – Bergen, Haugesund, Stavanger og Dovresambandet Oslo – 
Trondheim, Ålesund vil redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken med ca. 121 personer per år, 
fordelt med 35 færre drepte og 86 færre hardt skadde, samt 890 færre lettere skadde per år.  
  
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet 
Mange stasjoner og korte reise- og frakttider vil nærmest oppheve mye av dagens avstandsulemper og 
binde sammen langt større bo-, arbeids- og kompetanseområder enn ellers mulig, jamfør ovenfor og 
vedlagte plansjer over stasjoner og reisetider. Vestlandsbanen over Haukeli vil danne et InterCity mellom 
Voss/Bergen og Stavanger/Sandnes/Egersund. Eksempler på regionale reisetider er 1:35 timer Bergen–
Stavanger, 41 min. Sauda–Stavanger, 25 min Stavanger–Haugesund, 35 min Odda–Bergen. Dovresam-
bandet vil bl.a. knytte sammen Møre og Romsdal med Trøndelag og Mjøsregionen gjennom bane via både  
 

 
5 Tiltak 77, s. 9 i «Klimatpolitiska handlingsplanen – Fakta-PM» fra den svenske regjeringen 17.12.2019 
6 railjournal.com 01.05.2020. 

https://www.carbonbrief.org/eight-charts-show-how-aggressive-railway-expansion-could-cut-emissions?utm_campaign=2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&referer=eDM_2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5&xtor=EPR-40-%5B2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5%5D&utm_emailid=12781
https://www.carbonbrief.org/eight-charts-show-how-aggressive-railway-expansion-could-cut-emissions?utm_campaign=2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&referer=eDM_2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5&xtor=EPR-40-%5B2019_Gr%C3%83%C2%B8nn_Nyhetsbrev_Daglig_Fredag_Uke5%5D&utm_emailid=12781
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_364
https://www.regeringen.se/4af76e/contentassets/fe520eab3a954eb39084aced9490b14c/klimatpolitiska-handlingsplanen-fakta-pm.pdf
https://www.railjournal.com/passenger/high-speed/air-france-ordered-to-curb-competiton-with-rail-in-france
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Gjøvik og Hamar, koblet sammen ved Moelv, som også gir en ringbane rundt Mjøsa. Eksempler på regionale 
reisetider er Gjøvik–Oslo 39 min., Lillehammer–Gjøvik 15 min., Ålesund–Trondheim 2:10, Oppdal–Trondheim 
35 min. og for Otta ca. 1:15 til både Oslo, Trondheim og Ålesund.  
 
Slike attraktive reisetider vil gjelde alle linjer. Det er eks. mulig med reisetid 1:20 t. Stavanger–Kristiansand, 
1 time Oslo–Skien (via Vestlandsbanen og forgreining ved Notodden), 45 min Oslo–Halden og følgende 
reisetider fra Trondheim mot Tromsø: Steinkjer 35 min., Mosjøen 1:40, Mo i Rana 2:00, Bodø 2:55, Narvik 
3:25 t. og Tromsø 4:15 t.  
 
Med reisetid 2 ½ mellom Oslo og de større byene, vil tog være klart raskere enn både fly og bil. I tillegg vil 
togene på alle reiser tilby en større komfort og mulighet til å jobbe underveis. For næringslivet vil begge 
deler bidra til store innsparinger i antall uproduktive arbeidstimer på reise.  
 
Transporttidene med godstog vil komme på 5 – 6 timer fra Vest- og Midt-Norge til Oslo, og over natta til 
kontinentet. Fra Nord-Norge ca. 12 timer til Oslo og et døgn til kontinentet. Slake stigninger på maks. 1,25 
% vil øke lastekapasiteten til godstogene tilsvarende opp mot 70 gjennomsnittlig lastede trailere. Dette vil gi 
rask og klimanøytral godstransport på bane til reduserte kostnader for næringslivet.  
 
Mer for pengene, mest mulig igjen for de midlene staten bruker på transport, kostnadseffektiv 
transportpolitikk, vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse 
Beregningene for Vestlandsbanen og Dovresambandet viser at billett- og fraktinntektene vil kunne dekke 
drift, vedlikehold og fornying av tog og baner, samt nedbetaling av infrastrukturinvesteringene i løpet av 30 
år.7 Det vil i så fall gjøre disse banene til et av de absolutt mest kostnadseffektive klimatiltakene man kan 
sette i gang, da investeringene etter 30 år ikke bare vil være nedbetalt, men vil generere store drifts-
overskudd i den videre levetiden, på om lag 70 – 100 år. Denne muligheten til å drive høyhastighetsbaner 
med store overskudd, sannsynliggjøres gjennom to andre eksempler: 

a) Lyntogutredningen til Jernbaneverket fra årsskiftet 2011/2012 konkluderte også med at inntektene vil 
dekke drift og vedlikehold av tog og baner, selv ved høyst diskutable premisser. Man regnet f.eks. med 
gjennomsnittlige billettinntekter på bare 450 kr Oslo – Trondheim, Bergen, Stavanger, at under 45 % av 
flypassasjerene vil velge tog fremfor fly ved togreisetider på under 2 ½ time (mot 70 % i utredningen til DBI 
og internasjonale erfaringstall på gjennomsnittlig 80 %), at banene vil ha bare 3 – 5 stasjoner mellom ende-
stasjonene (mot vel 20 hos DBI), med tilsvarende lav regionaltrafikk, og at banene ikke brukes av godstog. 
Ved mindre ugunstige premisser ville også Jernbaneverkets utredning kommet til mulighet for å finansiere 
infrastrukturen med driftsinntektene. 

b) I motsetning til det mange tror, er det langdistansetogene som gir de beste økonomiske resultatene også 
for norsk jernbane i dag. Dagtoga på Bergens- og Dovrebanen har i mange år vært drevet uten tilskudd, 
mens persontoga til NSB/Vy ellers hadde et samla subsidiebehov på om lag 3 mrd. kr i 2019, mest i lokal- 
og regionaltrafikken i Oslo. SJ, som vant konkurransen om trafikkering av Dovrebanen, regner med et 
driftsoverskudd på 1,4 mrd. kr i løpet av ti år og Vy med et driftsoverskudd på Bergensbanen på 2,2 mrd. kr 
i løpet av 11 år. Vestlandsbanen og Dovresambandet vil gi reisetider på om lag ⅓ av togreisetidene i dag, 
noe som vil gi trafikk- og inntektsøkning, men også reduserte kostnader pga. produktivitetsforbedringer når 
tog og personale kan gjøre jobben på omtrent ⅓ av tiden i dag. Sammen med lignende effekter for gods-
frakt vil driften slik gi et betydelig overskudd til dekning av infrastrukturinvesteringene.   

I tillegg kan nevnes at lyntoga i Frankrike drives uten offentlig støtte til driften, men betaler 21 mrd. kr årlig 
(tall fra 2017) i baneavgift, for vedlikehold og nedbetaling av baneinvesteringer. Den første høyhastighets-
banen her, Paris – Lyon, ble delvis finansiert gjennom banklån, som ble nedbetalt i løpet av 15 år. Året før 
lyntoget startet, var det 940 000 flyreisende på strekningen. På strekningene Oslo – Trondheim, Ålesund 

 
7 Det er da forutsatt at hele infrastrukturinvesteringen finansieres med låneopptak til knapt 3 % realrente.  
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var det til sammenligning vel 3 millioner flyreisende og på strekningene Oslo – Bergen, Haugesund, Sta-
vanger nesten 5 millioner flyreisende, altså 3 – 5 ganger så mange som på Paris – Lyon.  

For Vestlandsbanen over Haukeli og Dovresambandet et det beregnet en positiv samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet med en netto nytte per budsjettkrone på hhv. + 0,77 og 0,51, dvs. at samfunnet vil få igjen 1,77 
kr og 1,51 kr for hver krone som investeres.  
 

Når det gjelder departementets punkt om «Realistiske forventninger om fordelingen av ressursbruken på 
transportområdet i de ulike landsdelene», vil vi peke på at jernbaneinvesteringene utgjør 45 % av de 
statlige midlene i gjeldende NTP. Det er derfor viktig at NTP legger til grunn et nasjonalt perspektiv på 
utbygging av jernbane. I tillegg til alle gevinstene ved dette for klima, økonomi og samfunnsutvikling, vil det 
gi en vinn/vinn-situasjon for både Østlandet og resten av landet, og der IC-området bl.a. får langt flere og 
raskere avganger enn det som er mulig med markedet bare i Østlandsområdet alene.  
 

Bare et nasjonalt perspektiv, med helhetlige strekninger, vil utløse jernbanens store potensial.  
I oppdragsbrev 9, s. 11, skriver samferdselsdepartementet: «For jernbane vil det være viktig at 
prosjektene/tiltakene som inngår en pakke/strekning vurderes og prioriteres samlet, siden 
tilbudsforbedring/effektene først kan realiseres når hele pakken er gjennomført.» Og på s. 9 bes det om at:  
 «Jernbanedirektoratet legger til grunn en tilbuds- og markedstilnærming for jernbane der det fokuseres på 
hvilket tilbud som skal oppnås, og at investeringsporteføljen avledes av dette innenfor en korridor.»  
 

Dette er viktige føringer som Jernbaneverkets/Bane NORs rapport i liten grad leverer på. Med Jernbane-
direktoratets og Bane NORs prioriteringer, konsentreres innsatsen rundt deler av Østlandet. I inneværende 
NTP ble ca. 90 % av midlene avsatt til baner her. Med forslaget fra Jernbanerverket/Bane NOR vil andelen 
bli minst like stor nå. En ting er at dette blir en stor skjevfordeling av midler, som gi store utslag når jernbane 
utgjør ca. 45 % av de statlige midlene til investering i infrastruktur, noe som er uheldig i et nasjonalt 
perspektiv. En annen ting er at man slik også konsentrerer innsatsen der driftsøkonomien er dårligst. Av 3 
mrd. kr i støtte til drift av persontog i 2019, gikk 70 % til Østlandet, mens langdistansetogene på dagtid 
Oslo–Trondheim og Oslo–Bergen gikk i balanse.  
 

En «tilbuds- og markedstilnærming for jernbane» ligger i et konkurransekraftig tilbud på langdistansetrafikk, 
hvor også klimaeffektene ligger. Vi flyr 10 ganger mer per innbygger enn den jevne europeer, vi reiser nest 
mest med bil og har et skrikende behov for bedre tilbud for godstrafikk på bane. Og når «investeringsporte-
følgen skal avledes av dette innenfor en korridor» vil høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept være et logisk 
svar – enten disse fortrinnsvis bygges i ett grep, eller suksessivt som delstrekninger etter en helhetlig plan.  
 

I figuren s. 4 for «effektpakke persontransport» skriver Jernbaneverket/Bane NOR at deres forslag vil gi 60 
millioner færre kilometer med bil per år, fordelt på 3 millioner færre bilturer. Det står ingen ting om overført 
flytrafikk. Dvs. at hovedmarkedet man sikter seg inn mot er bilturer på i gjennomsnitt 2 mil.  
Og mens Nye Veier AS løfter frem visjoner om reisetider Bergen – Oslo på 4 timer via ny Haukeliveg for 
110 km/t (som dog virker vel optimistisk for en strekning på minimum 40 mil) og konkurranse med flytrafikk, 
fremstår Jernbanedirektoratet/Bane Nor som veldig defensiv med lappinger på dagens baner og i beste fall 
reisetider på 5 – 6 timer mellom Oslo og Trondheim, Bergen, Stavanger. 
 

Nye Veier satser her også på overføring av gods- og persontransport fra jernbane til vei. De skriver: 
«Prognosene viser at veksten i antall tonn for veitransport vil øke langt sterkere enn veksten på jernbane» 
og «Skiftet i godstransportvolumer fra jernbane til vei vil først og fremst være drevet av veitransportens 
styrkede konkurranseposisjon»8. Dette er stikk i strid med politiske føringer både i Norge og i EU, men vil 
bli resultatet om man ikke nå snart innser at det skal mer til enn noen krysningsspor for å gjøre godstran-
sport på bane konkurransedyktig. Og med de ulemper dette medfører for klima, støy, støv, trafikkulykker og 
veilitasje9. Høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept er et nødvendig grep for mer og bedre godstrafikk på bane.  
 

 

 
 

 
8 S. 66 i Nye Veiers rapport til oppdrag 9 til NTP 2022 – 2033 
9 Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at tunge kjøretøy er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier, at 
nesten 90 prosent av veislitasjen skyldes lastebiler, og at tungtransporten står for 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyer. 

https://www.nrk.no/ytring/gronn-transport-i-det-bla-1.14407449
https://www.nrk.no/ytring/gronn-transport-i-det-bla-1.14407449
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Mot Bergen satser Nye Veier på en overføring av også persontrafikk fra Bergensbanen på «10-20 prosent 
innen 2035 for persontransport og opp mot 40 prosent i 2050.» Liknende scenario vil vi kunne oppleve 
andre steder, hvis man ikke jernbanen gjøres mer konkurransedyktig på lengre avstander. Mens veimyndig-
hetene er opptatt av samfunnsøkonomiske gevinster av ganske små fartsøkninger, framstår nasjonale 
jernbanemyndigheter underlig nok ganske blind for de samfunns- og driftsøkonomiske fordelene de 
ekstremt mye rasker frakt- og reisetider som høyhastighetsbaner vil gi, for både jernbanen og samfunnet. 
 
I Kina i 2018 ble 88 % av nye jernbanelinjer bygd som høyhastighetsbaner (4 000 nye km jernbanelinjer, av 
disse 3 500 km høyhastighetsbaner)10, for å knytte landet bedre sammen og gi økt mobilitet og konkur-
ransekraft på en bærekraftig måte. I Spania satt en som mål at de fleste steder i landet skulle nå hoved-
staden innen 5 timer ved hjelp av høyhastighetsbaner. 

Det er viktig at NTP nå legger til grunn et nasjonalt perspektiv på utbygging av jernbane. I tillegg til alle 
gevinstene dette gir for klima, økonomi og samfunnsutvikling, vil det gi en vinn/vinn-situasjon for både 
Østlandet og resten av landet. Som del av høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept får intercityområdet på 
Østlandet bl.a. langt flere og raskere avganger enn det som er mulig med markedet på Østlandet alene.  
 
Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.  
Sammen med delmålene «Enkle reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet», «Mer for 
pengene», «Effektiv bruk av ny teknologi», «Nullvisjon for drepte og hardt skadde» og «Bidra til oppfyllelse 
av Norges klima- og miljømål», fremholder oppdragsbrev 9 til NTP fra Samferdselsdepartementet som 
hovedmålet «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050». Høyhastighetsbaner i flerbruks-
konsept vil være et effektivt middel for å nå alle disse målene. De første banene kan realiseres i løpet av 
10 – 15 år, de neste fortløpende frem mot 2040 og evt. 2050.  
 
Med tanke på erfaringer fra annen jernbanebygging i Norge i dag, kan det høres optimistisk ut. Men mulig-
heten er der. Madrid–Sevilla (47 mil) ble realisert på 6 år. Kina bygde 2 000 mil lyntog fra starten i 2007 til 
2017. Rail Baltica, Warszawa–Tallin (87 mil), skal nå bygges på 6 år11. Vestlandsbanen blir totalt på 60 mil, 
Dovresambandet 81 mil. Det foreligger detaljerte planer fra Norsk Banes utredning med Deutsche Bahn 
International. Og det haster – både for klima og de andre positive virkningene med banen. DBI anslo for 
øvrig byggetiden for høyhastighetsbanene til 6 – 7 år og Jernbaneverket til 8 – 10 år i sine utredninger. 
 
Lyntogforum vil i den forbindelse peke på mulighetene for det offentlige som ligger i at billett- og frakt-
inntektene til Vestlandsbanen og Dovresambandet vil kunne dekke drift, vedlikehold og fornying av tog og 
bane, samt nedbetaling av infrastrukturinvesteringene i løpet av 30 år. Varslene om mulig trangere statlige 
ramme framover gjør denne muligheten til brukerfinansiering ekstra viktig. For å få til en omfattende og 
rask utbygging av bærekraftige og konkurransekraftige jernbaner, må vi planlegge og bygge etter 
konsepter som gjør dette mulig.  
 
 

Med vennlig hilsen 

 

Beate Marie Dahl Eide  Eirik Faret Sakariassen  Thor Håkon Bakke  Tore Johan Øvstebø  Jon Halvor Midtmageli 
 

        Lyntogforum                Lyntogforum              Lyntogforum         Lyntogforum             Lyntogforum 
 Vestfold og Telemark            Rogaland                  Vestland        Møre og Romsdal  Gudbrandsdalen/Mjøsa 

 
10 Reuters 02.01.2018. Kina bygde 2 000 mil høyhastighetsbaner fra sin første i 2007 til 2017. 29 av 31 provinser var da knyttet 
sammen med lyntog. Og så har de planer om nye 2 000 mil innen 2040, jfr. DN 02.01.2017 
11 Dimensjonert for 250 km/t og skal koste bare 5,8 mrd. Euro, altså mindre enn 100 mill. kr per km, jf.  
https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/finances/ og https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/tehnical-parametrs/ 

 

https://www.reuters.com/article/us-china-rail/china-targets-2018-rail-investment-of-113-billion-lowest-since-2013-idUSKBN1ER042?il=0
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/02/0823/Samferdsel/na-apner-kina-en-av-verdens-lengste-lyntog-ruter
https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/finances/
https://www.railbaltica.org/about-rail-baltica/tehnical-parametrs/
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