
                       

Miniseminar om lyntog 

Ålesund 2. mai 2012 

Har vi råd til lyntog i Norge? 

Eller har vi råd til å la være? 
Jostein Soland 

Seniorrådgiver/prosjektleder 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen 

 



                       

 

Kjernen i all verdiskapning 
• Kunnskap og kompetanse: ”Med kunnskap 

skal landet byggjast” 

• Infrastruktur/kommunikasjon/samferdsel: 

”Med infrastruktur skal landet drivast…” 

• I dag:  

***** 

• Kunnskapssamfunnet 

• Arbeidsstyrkens mobilitet 



                       

 

Jostein Soland 

Adm.dir. Næringsforeningen i Stavanger-regionen 

Rosenkildehuset, 21. juni 2011 

Slaget i Hafrsfjord 



                       



                       

Fra kjøl og hjul til  
• Vei og kjerre 

• Litteratur og presse 

• Bane og tog 

• Vei og bil 

• Luft og fly 

• Radio og fjernsyn 

• Digitalisering og samtidighet 

• Frigjøring av tid: Web og Internett, fly og lyntog 

• Fysisk og psykisk kommunikasjon 

• Tid som konkurransefaktor 

 

 



                       



                       

Noen norske perspektiver 

• Norges geologiske undersøkelser 1950-årene 

• St.meldingen «Om ny mediepolitikk» 1985 

• Petroleumsindustrien mot solnedgangen… 

• Petroleumsmeldingen 2011 og ny soloppgang… 

• Stortinget bestiller lyntogutredning med sikte på å 

bygge lyntoglinjer 

• Utredninger om lyntog- og IC-nett   

• Handlingsregel og nasjonsbygging 

• Petroleumsindustrien og pengebruk 

 

 



                       

Nasjonal transportplan 2010-

2019 
• Jernbaneverkets holdninger 

• Det er typisk norsk å være … 

• Deutsche Bahn, IRIS, Vectura AB 

• Norsk Bane og ny innsikt 

• 2009: Lyntognettet: NOK 240 mrd 

• Nedbetalt over 30 år – avkastning 3-4% 

• 2012: JBV: Lyntog 1.000 mrd og IC-tog 130 mrd 

• Ha er ulønnsomt? Hva er lønnsomt? 

• Kostnader og investeringer… 

• Og nå: NTP 2014-2023 



                       

Lyntog i Europa og resten av verden  

noe personlige erfaringer… 

• (London) – Brussel - Paris (Eurostar) 

• Paris-Marseille-Nice (TGV) 

• Brussel-Lille (Eurostar) 

• Tokyo-Nigata (Shinkansen) 

• Beijing-Nijiang 

• Shanghai-International Airport (Maglev) 

 

 

 



                       

Har vi råd til lyntog? 

• Tid gir penger, penger gir tid… 

• Kunnskapssamfunnet og arbeidsstyrkens  

   mobilitet 

• Kostnader versus investeringer 

• Risiko og sikkerhet 

• Generasjonsperspektivet 

• Mobilitet og konkurransekraft 

 

 



                       

«Oljefondet» 

Fra Statens pensjonsfond utland  

til Statens framtidsfond innland 

Hvordan sikrer vi framtiden? 

Som rentenister? 

Eller aktivister? 



                       



                       

Konkurransekraft 

• Hvor er verdiskapningen? 

• Investeringer i 

 - kunnskap og kompetanse 

 - infrastruktur 

• Vestlandsaksen og norsk verdiskapning 

• InterCity og regionforstørring 

• Kyst- og innlandspotensialet 



                       

Tid er penger… 

Transportkostnadene mellom Stavanger og 

Bergen – dobbelt så høye som mellom Oslo 

og Lillehammer 

Motaksen Bergen-Stavanger 

Regionsforstørring og nye ABS-strukturer  

Lyntog i flerbrukskonsept for langdistanse-, 

regional-/InterCity og godstrafikk for Norge 



                       



                       

Slik bor vi i dag i Norge 



                       

Hvordan samler og bygger vi landet 

for de neste generasjoner? 

• Når det I DAG  er 100% enighet om at IC-
nettet rundt Oslo skal stå ferdig til 2025? 

• Når det er allmenn forståelse for 

   at lyntog innebærer et paradigmeskifte 
nasjonalt og internasjonalt? 

• Når lyntog åpner nye muligheter for 
langdistanse-, regional-/IC- og 
godstrafikk? 

• Når reagerer resten av landet? 



Reisetider til/fra Stavanger 
Kårstø 0:16 
Aksdal 0:24 
Haugesd. 0:27 
Ølen  0:32 
Etne  0:36 
Sauda  0:41 
Odda  1:03 
Bergen 1:35 
Haukeli 1:05 
Skien  2:11 
Tønsbg. 2:44 
Lilleham. 3:20 
Oslo  2:25 

Forus  0:05 
Sandnes 0:10 
Ganddal 0:13 
Klepp  0:15 
Bryne  0:17 
Nærbø 0:20 
Varhaug 0:23 
Vigrestad 0:27 
Brusand 0:30 
Egersd. 0:35 
Hauge 0:43 
Flekkefj 0:50 
Kristnsd. 1:25 



                       



                       

Har vi råd til å la være? 
Lyntog og lange linjer: 

Oil Peak – petroleumspriser 

Sorte svaner? 

Katla! 

Norges særegne potensial 

Det handler om å gjøre større 

deler av landet produktivt 

Det handler om konkurransekraft 

Penger har vi… 



                       

Næringslivet i Trondheim, Ålesund, 

Bergen, Haugesund, Stavanger, 

Kristiansand og Oslo.  
• Vi tenker samferdsel, trivsel og konkurransekraft for 

regionene og derfor nasjonen: Møte i Oslo. 11. mai. 

 

• Vi har lest JBVs utredninger. 

 

• Vi spør: Deutsche Bahn med sine 295.000 konsern-

ansatte og 1.000 utredere i Deutsche Bahn International 

konkluderer med tysk grundighet stikk motsatt av JBVs 

fritt komponerte utredningsteam?  

 



                       

Takk for oppmerksomheten! 


