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Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal
Forord fra oppdragsgiver
Bakgrunn
Norsk Bane AS har lenge vært sentral i debatt, tenkning og planlegging av høyhastighetsbaner
i Norge. Daglig leder Jørg Westermann utviklet de første planene allerede tidlig på 90-tallet. Et
interkommunalt selskap ble stiftet i 1994 og omdannet til aksjeselskapet Norsk Bane AS i 2002.
Offentlige eiere står for tiden for ca. 70 % av aksjekapitalen.
I januar 2008 engasjerte Norsk Bane AS Deutsche Bahn International GmbH for en omfattende
utredning av høyhastighetsbaner i Norge, på fritt faglig grunnlag. Deutsche Bahn har høy tverrsektoriell kompetanse med bred erfaring fra en rekke prosjekter i hele verden.
I mai 2009 var høyhastighetsbaner Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen / Haugesund / Stavanger ferdig utredet, med detaljerte traseforslag og svært positive konklusjoner. Deutsche Bahn
undersøkte også en forgreining til Møre og Romsdal, men strekningen ble ikke ferdig utredet
med samme detaljeringsgrad pga. manglende finansiering.
Sommeren og høsten 2010 ble det imidlertid etablert et spleiselag som bidro med 1 million kr til
utredning av høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal. Undersøkelsene kunne da gjenopptas
og resultatene ble første gang presentert av Deutsche Bahn på et frokostseminar 09.02.2011.
Utredningen fikk en svært positiv mottakelse, vakte et sterkt engasjement, og kan bli avgjørende
for å knytte Møre og Romsdal til det nasjonale høyhastighetsnettet Stortinget har satt seg som
mål, jfr. vedtakene i Nasjonal Transportplan 2010–2019 med "bygging av høyhastighetsbane
som siktemål".
Noen hovedpunkter fra Deutsche Bahns utredning
Det er utarbeidet et detaljert traseforslag med økonomiske og samfunnsøkonomiske beregninger for en høyhastighetsbane i flerbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk. Banen har stasjonene Ålesund, Moa, Skodje, Vestnes (med korrespondanse til/fra
Molde), Valldal og Bjorli før Dombås. Dette åpner ikke bare for attraktive togtilbud mot Oslo
og Trondheim, men også internt i fylket.
Deutsche Bahn anbefaler en linjeføring via en stasjon i Valldal for å unngå rasfaren fra fjellet
Mannen og en bratt stigning ned Romsdalen. Det vil også ”åpne” Storfjorden på en ny måte,
samtidig som en felles stasjon med Raumabanen på Bjorli vil sørge for tilknytning til Åndalsnes.
Reisetiden Ålesund – Oslo vil komme på 2:33 timer med 5 stopp underveis og 2:10 timer for Ålesund – Trondheim med 8 stopp. Reisetiden mellom Molde og Oslo / Trondheim blir omtrent den
samme som til/fra Ålesund, siden det vil ta ca. 20 minutt med tog fra Ålesund til Vestnes, like mye
som med bil fra Molde til Vestnes via den planlagte undersjøiske veiforbindelsen.
Høy frekvens gjør det mulig å betjene mange stasjoner med et varierende stoppemønster, tilsvarende f.eks. slik Flytoget betjener Lillestrøm stasjon. Det er beregnet 12 avganger pr. dag og
retning til/fra Oslo og 6 til/fra Trondheim i 2025. Til sammenligning gikk det i 2010 til sammen 15
fly per dag og retning på rutene Ålesund – Oslo og Molde – Oslo.
Reisetiden Åndalsnes – Oslo vil komme på ca. 2:50 timer, iberegnet ca. 45 minutts reisetid på
Raumabanen Åndalsnes – Bjorli og togbytte til høyhastighetstog Bjorli – Oslo. Sunndalsøra,
Surnadal og Rindal kommuner får tilgang til lyntogstasjoner langs høyhastighetsbanen Oslo –

Trondheim. Fra Sunndalsøra vil det f.eks. ta ca. 1 time med bil til Oppdal og derfra ca. 2 timer
med lyntog til Oslo og vel en halv time til Trondheim.
Godstog Ålesund – Oslo vil bruke ca. 5 timer ved toppfart 120 km/t. Disse kjøres kun om nettene.
På dagtid kjøres godstog i opp mot 160 km/t og med ned mot fire timers frakttid. Ekspressgods
kan sendes med persontog. Trafikkprognosene for 2025 viser grunnlag for 11 godstog til/fra Møre
og Romsdal per virkedag og retning.
Strekningen Dombås – Ålesund er på 193 km og kostnadsberegnet til 33,5 mrd. kr. I tillegg
kommer investeringer i togmateriell på 3,0 mrd. kr. Deutsche Bahns markedsmessige og økonomiske beregningene viser at investeringene lar seg nedbetale i løpet av 30 år gjennom overskuddet på billett- og fraktinntektene, med en rente på 1,8 %. Det er bl.a. basert på en gjennomsnittlig billettinntekt på 1,50 kr per personkilometer, som svarer til ca. 850 kr. for en normalprisbillett i 2. klasse og vel 500 kr. for en lavprisbillett.
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal vil redusere utslippene av CO2 med ca. 170.000 tonn
per år, og spare 4 drepte og 10 hardt skadde i trafikken, særlig som følge av redusert lastebiltrafikk. Den samfunnsøkonomiske analysen konkluderer med et positivt nytte-kostnadsforhold
på 1,29.
Takk til bidragsyterne
Vi takker bidragsyterne som gjorde denne rapporten mulig:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune, Rauma kommune v/kraftfondet, Skodje
kommune, Sparebanken Møre, Flakk Holding AS, Ekornes ASA, Farstad AS, NCE Maritime,
STX Norway Offshore AS, Fiskerstrand Verft AS / Fiskerstrand BRLT, Sparebanken 1 SMN,
Volstad Shipping AS, Havila AS, Brunstad, Aas Mek. Verksted AS, Salthammer båtbyggeri AS,
Vestnes Renovasjon AS, Vestnes Fjordhotell AS, Vestnes Brygge AS og Vestnes Høgre.
Takk også til Skantext Gert Imbeck for oversettelse fra tysk til norsk. Og ikke minst: Takk til
Deutsche Bahn for en meget grundig og detaljert utredning. Vi er glade for å kunne offentliggjøre hovedtrekkene i denne gjennom foreliggende rapport.
Møre og Romsdal ble utelatt fra Jernbaneverkets høyhastighetsutredning. Vår utredning med
Deutsche Bahn gir imidlertid en solid faglig begrunnelse for at Møre og Romsdal bør være en
naturlig del av et nasjonalt høyhastighets banenett. Det forsterker betydningen av foreliggende
utredning, som vi sterkt anbefaler å følge aktivt opp videre.
Ålesund, 19.08.2011
Norsk Bane AS
.
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Generelt om høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal

Undersøkelsene for høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal er basert på antagelsen om at
høyhastighetsbanen Oslo – Trondheim vil være tatt i bruk senest samtidig med strekningen
Dombås – Ålesund. Beregningsresultatene fra den allerede foreliggende studien for strekningen
Oslo – Trondheim, og de beregningsmetodene og -forutsetningene som ble brukt der, ble også
benyttet for Dombås – Ålesund. Sistnevnte gjelder for:
– kurvaturparametrene,
– etterspørselsberegningene og datagrunnlaget for disse,
– driftsplanleggingen,
– beregningen av investeringskostnader
– beregningen av drifts- og vedlikeholdskostnader,
– den bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske analysen.
For å beregne de bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske virkningene av høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal, har en tatt utgangspunkt i en høyhastighetsbane kun mellom Oslo
og Trondheim, og vurdert endringene i inntekter, kostnader og samfunnsnytte som følge av
strekningen Dombås – Ålesund.
2

Om linjeføringen

2.1

Mål for planarbeidet

Følgende mål ble satt for planarbeidet:



Togreisetidene fra Ålesund og Molde til Oslo og Trondheim skal være konkurransedyktig i
forhold til flytrafikken;



Togtilbudet skal gi reisetidsreduksjoner for en størst mulig andel av befolkningen, også
utenfor de større byene;



Banen skal være velegnet for godstrafikk;



Togdriften skal være minst mulig følsom for vær og vind.

2.2

Noen viktige resultater

2.2.1 Stasjoner
For den nye strekningen foreslås det seks stasjoner:
– Bjorli
– Valldal
– Vestnes
– Skodje
– Moa
– Ålesund
Disse stasjonene, samt de planlagte stasjonene for Oslo – Trondheim, er vist i figur 1.
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Figur 1: Stasjoner Dombås – Ålesund
og Oslo – Trondheim

2.2.2 Investeringskostnader
Av en total lengde på 193 km går 91 km av den nye strekningen på fylling, i skjæring eller på
bakkenivå. Videre ligger 89 km i tunnel og 13 km på bro. Figur 2 viser en sammenligning
mellom Dombås – Ålesund, Oslo – Trondheim og noen nyere jernbanestrekninger i Tyskland.
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Figur 2: Fordelingen mellom ulike typer infrastruktur
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Kostnadskalkylen for Dombås – Ålesund bygger bl.a. på en mengdeliste for forskjellige infrastrukturelementer. Disse er resultat av traséundersøkelsene, av dimensjoneringskravene og av
kravene fra etterspørsel og drift. Tabell 1 viser et sammendrag av denne mengdelisten. Ved
miljøtiltakene er det bl.a. regnet inn 18 km støyskjermvegger og 13 viltbroer.

Mill. NOK
Grunnerverv

124

Bygninger, stasjoner
Underbygning

1 509
Grunnarbeid
Tunnel
Broer

2 229
13 276
5 319

Annen underbygning
Jernbaneteknikk

Overbygning

50
3 178

Styre- og sikringsteknikk

678

Strømforsyning

880

Andre installasjoner

6

Vedlikeholdsanlegg for togmateriell

120

Miljøtiltak

718

Fjerne eksisterende bane øst for Bjorli, veiomlegging
Sum infrastruktur

98
28 184

Planleggingskostnader

2 255

Totalt

30 439

Inkludert 10 % tillegg for uforutsette kostnader

33 483

Lengde (km)

193,293
173,22

Kostnader per km

Togmateriell

Persontransport

1 913

Godstransport

840

Totalt

2 753

Inkludert 10 % tillegg for uforutsette kostnader

3 028

Tabell 1: Sammendrag av investeringskostnadene for høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund
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3
3.1

Traséen
Grunnleggende vurderinger

3.1.1 Utvikle eksisterende bane?
En moderne høyhastighetsbane stiller langt strengere krav til bl.a. linjeføring, sikkerhet og teknisk standard enn det som er vanlig ved jernbanestrekninger for et langt lavere hastighetsnivå.
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal fylke og Ålesund kan derfor ikke realiseres gjennom
opprustning, utvidelse til dobbeltspor og forlengelse av Raumabanen. Eksisterende trasé har
f.eks. flere steder dobbelt så sterk stigning som en kan akseptere for en moderne bane for
gods- og persontrafikk. Raumabanen har 224 planoverganger1, mens en høyhastighetsbane
ikke kan ha noen. Hverken underbygningen, svillene eller signalsystemet til Raumabanen vil
kunne brukes når en skal bygge en høyhastighetsbane.
På den andre siden vil en ved å bygge høyhastighetsbanen nær eksisterende trasé kunne
unngå nye barrierer og redusere kostnadene til grunnervervet. Disse momentene er imidlertid
ikke så tungtveiende at høyhastighetsbanen nødvendigvis må bygges i samme område som
eksisterende trasé. Særlig hensynet til natur og lokalmiljø tilsier mange steder å finne en helt
annen lokalisering for banen. Dessuten taler konflikten mellom anleggsarbeid og togtrafikk – og
de forsinkelsene og merkostnadene slike gjensidige forstyrrelser fører med seg – ofte for å
bygge ny bane i god avstand fra eksisterende. Dette gjelder imidlertid ikke i samme grad ved

Bilde 1: Her ved Bryggen på nordøstsiden av Lesjaskogvatnet er Raumabanen rettlinjet i ca. to kilometers lengde.
Så følger imidlertid noen krappe svinger. Disse kan ikke rettes ut uten å rasere gårdene Bjørke og/eller Knipstuen.
Derfor blir det også lite aktuelt å bygge høyhastighetsbanen i samme trasé som Raumabanen. Ved opprustning og
utretting av eksisterende baner er slike uløselige konflikter heller regelen enn unntaket. Foto: © Norsk Bane AS.

1

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Jernbanen-i-tall/
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Raumabanen. Strekningen er forholdsvis lite trafikkert og kan uten alvorlige konsekvenser
stenges for togtrafikk i noen dager eller uker.2 Det er derfor ikke like problematisk som andre
steder at ny bane berører eller krysser eksisterende spor enkelte steder.
3.1.2 Avgreningspunktet fra Oslo – Trondheim
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal fylke og Ålesund bør greine av fra høyhastighetsbanen Oslo – Trondheim ved Dombås stasjon. Dette er ikke en planforutsetning gitt av oppdragsgiveren, men konklusjonen etter undersøkelse av mange forskjellige avgreningspunkt
mellom Sjoa i sør og Oppdal i nord. Det ble også undersøkt om endringer i traséforslaget for
Oslo – Trondheim vil kunne åpne for samlet sett gunstigere løsninger når en vurderer banen til
Trondheim og banen til Ålesund under ett.
Nord for Dombås
Sammenlignet med en avgrening ved eller sør for Dombås, vil et avgreningspunkt nord for
Dombås, f.eks. med avgrening fra Engan i Drivdalen eller fra Oppdal, åpne for en betydelig
kortere banedistanse mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, Nord-Norge og Nord-Sverige,
med tilsvarende positiv virkning for bl.a. reise- og frakttidene og markedspotensialet. Banen til
Ålesund vil da også kunne gå nær Sunndalsøra og gi en kortere tilknytning mot Nordmøre enn
det er mulig med stasjonene Oppdal og Berkåk langs høyhastighetsbanen til Trondheim.
På den andre siden vil en slik linjeføring innebære en kraftig – og særlig med tanke på konkurransen mellom tog og fly – svært kritisk økning i banedistanse og reisetid mellom Møre og
Romsdal og Østlandet, Sør-Sverige og Europa ellers. Disse relasjonene synes å ha et flere
ganger større trafikkpotensiale enn relasjoner mellom Møre og Romsdal og områder nordøst for
fylket. Samtidig vil en måtte bygge en minst 20 km lengre bane med klart høyere tunnelandel
enn fra et avgreningspunkt ved Dombås. Alt dette taler mot et avgreningspunkt nord for Dovre.
Sør for Dombås
Andre mulige avgreningspunkter ligger ved Sjoa, Otta eller Sel, som utgangspunkt for en bane
som følger Ottadalen helt frem mot Vuluvatnet, ca. en mil øst for Grotli. Derfra vil banen kunne
gå i tunneler på ca. 21 eller 23 km mot Rødalen eller Kaldhusdalen nær Tafjord, og videre mot
Valldalen og Ålesund. Men med en slik bane vil kjøredistansen Oslo – Ålesund i beste fall bli
noen få kilometer kortere enn via Dombås. Distansen mellom Ålesund og avgreningspunktet i
Gudbrandsdalen vil derimot bli minimum 35 km lengre, med minst tilsvarende økning i anleggskostnadene pga. generelt noe vanskeligere terreng. I tillegg vil kjøredistansen Ålesund – Trondheim øke med minst 70 km, sammenlignet med en avgrening ved Dombås.
Et annet alternativ er å føre banen fra Vuluvatnet i en tunnel på ca. 28 km mot Opplendskedalen nær Geiranger, videre mot Bjørdal og Tryggestad nær Hellesylt, og gjennom Norangsdalen og Velledalen mot Ålesund. En slik bane har mange markedsmessige fordeler og vil samtidig kunne utgjøre den nordligste delen av en evt. baneforbindelse mellom Møre og Romsdal
og Vestlandsfylkene lengre sør. Det er imidlertid svært vanskelig og dyrt å krysse Storfjorden,
uansett sted og teknisk løsning. En fjelltunnel under fjordbunnen fremstår som lite aktuell pga.
stor fjorddybde (over 400 m) og ekstrem tunnellengde (over 70 km ved maks. 12,5 ‰ stigning).
En høybro – f.eks. mellom Sandviksflua om lag 5 km øst for Ørsneset i Sykkylven og Storholmen nær Glomset i Skodje – vil enten kreve verdens lengste spenn (ca. 2300 m) eller en broteknologi som til nå ikke er realisert noe sted i verden. En kunne også tenke seg en bro lenger
øst, f.eks. mellom Vindsneset i Sykkylven og Gausneset i Ørskog, men da ville banen bli minst
25 km lengre og høybroen – med ca. 1750 m fritt spenn – fortsatt bli blant de lengste og dyreste
i verden.

2

Det er en del gods som kommer fra eller skal til steder nær Åndalsnes, men mesteparten kjøres mange mil med
lastebil til eller fra steder lengre vest og nord. I de dagene banen er stengt, vil en kjøre godset til en ny godsterminal
på Dombås og laste om der. Persontrafikken kjøres med buss.
Ålesund – Dombås
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Bilde 2: Vuluvatnet ligger i Ottadalen, 747 moh. En bane nær Vuluvatnet vil kreve minst 70 km bane med forholdsvis
sterk stigning øst for Ålesund. Til sammenligning ligger Bjorli 200 meter lavere, 545 moh. Foto: © Norsk Bane AS.

Disse momentene tilsier i kombinasjon med minst 70 km lengre kjøredistanse Ålesund – Trondheim og en forholdsvis dårlig tilknytning av de midtre og nordre delene av Møre og Romsdal å
forkaste en avgrening ved Sjoa, Otta eller Sel.
Avgrening ved Dombås
I tillegg til kortest banelengde, lavest anleggskostnad, kortest kjøredistanse for de mest trafikksterke relasjonene mellom Møre og Romsdal og Østlandet / Europa, og rimelig kort kjøredistanse for relasjoner mot Trøndelag vil en avgrening ved Dombås også ha andre fordeler. Det
høyeste banepunktet mellom Ålesund og Oslo vil f.eks. kunne ligge betydelig lavere enn ved et
annet avgreningspunkt enn Dombås. Det har mye å si, særlig for godstrafikken. I tillegg vil en
kunne spare drifts- og vedlikeholdskostnadene til Raumabanen der strekningen ikke har høy
attraktivitet for turisttrafikk og der høyhastighetsbanen vil kunne erstatte eksisterende bane. Det
anbefales derfor en avgrening ved Dombås.
3.1.3 Sikkerhet og naturkrefter
Høyhastighetsbanen mellom Dombås og Ålesund vil gå gjennom sterkt varierende terreng.
Spesielt fremtredende er forskjellen mellom forholdene i Oppland og forholdene i Møre og
Romsdal. Dette har vidtrekkende konsekvenser for trasésøket og utformingen av banen.
Dalføret mellom Dombås og fylkesgrensen mot Møre og Romsdal har skogkledde lier med slak
eller moderat helling, kontinentalt klima med kaldt, stabilt vintervær og svært lite nedbør (under
400 mm årsnedbør), sammenlignet med andre områder i Norge. Risikoen for steinsprang, snøskred, jordras, flomskader eller trefall er forholdsvis liten og for det meste begrenset til enkeltområder, f.eks. nær sideelver.
I de indre fjordstrøkene i Møre og Romsdal er fjellsidene derimot generelt mye høyere og brattere. I kombinasjon med et nedbørsrikt og vindfullt kystklima og et jordsmonn som mange steÅlesund – Dombås
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der binder forholdsvis mye vann, gir dette en betydelig fare for ulike typer skred. Skal banen gå i
dagen langs en fjellside, bør fjellsiden helst ikke være høyere enn tregrensen fordi skog gir mindre fare for at store snømengder kan komme i bevegelse. Fjellsiden bør også ha slak helling.
Slike forhold finnes forholdsvis sjeldent i de indre fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Skal banen
gå i dagen ved andre forhold, kreves det beskyttende steinvoller eller -murer i fjellsiden over
banen, like ved sporene og/eller noe høyere oppe i lia på velegnet område. Enkelte steder kan
slike voller også være hensiktsmessige på den andre siden av banen, for å skjerme togene mot
trykkbølgen ved snøskred i motsatt dalside.
Steinvoller koster3 forholdsvis lite, men krever areal og påvirker landskapsbildet. Det kan derfor
flere steder være gunstigere å legge banen under rasoverbygg eller i tunnel.

Bilde 3: I de mest utsatte områdene vil høyhastighetsbanen måtte skjermes av store steinmurer som denne. Bildet er
fra steinmuren like sør for Lausasteintunnelen i Odda kommune i Hordaland. Foto: © Norsk Bane AS.

I kyststrøkene i Møre og Romsdal er skredfaren generelt mindre fordi fjellene er lavere og
mindre bratte. Store nedbørsmengder, sterke temperatursvingninger og kraftig vind kan imidlertid også der utløse naturskader, noe som taler for tilsvarende beskyttelsestiltak.
3.1.4 Tilknytning av Molderegionen
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal bør være mer enn en bane til Ålesund. Riktignok har
Ålesundsregionen fylkets største potensial i både gods- og persontrafikken. Dette potensialet
synes imidlertid ikke å være stort nok alene til å kunne forsvare en infrastrukturinvestering på
3

En jernbane i et fjellandskap med opp til 2 000 m høye tinder vil neppe kunne bygges uten mange tunneler, uansett
skredfare. En del av steinmassene fra tunneldrivingen vil kunne skipes ut, brukes i pukkverk eller komme til nytte i
banens underbygning, men resten vil enten måtte benyttes til steinvoller eller fraktes til deponier, med tilsvarende
transportkostnad og miljøbelastning.
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flere titalls milliarder kroner. Togtilbudet bør også være attraktivt for trafikk til og fra andre deler
av fylket, selv om det vil kunne kreve noe lengre reise- og frakttider til og fra Ålesundsregionen.
I denne sammenhengen er Molderegionen spesielt interessant, ikke minst fordi en god tilknytning av Molde også vil være av stor betydning for Kristiansundsregionen som bare ligger en
times bilreise fra Molde. På den andre siden vil en stasjon i eller like ved Molde sentrum ikke
bare øke banedistansen mellom Dombås og Ålesund med flere mil, men også kreve flere kompliserte fjordkryssinger. Dette ble undersøkt i detalj.
Tunnelløsninger synes lite aktuelle. Skulle banen gå i fjell under Langfjorden, Romsdalsfjorden
og Julsundet, måtte tunnelene bli minst 40 – 80 km lange for at banen ikke skal være for bratt.
Sannsynligvis vil det derimot være teknisk mulig å krysse fjordene med bro. Det krever imidlertid
tre høybroer med svært store spenn: over Langfjorden, f.eks. mellom Herjeskjæret og en 38
meter dyp grunne litt sør for Malo (ca. 1500 m), over Julsundet mellom Julholmen lengst vest på
Moldehalvøya og Nautneset på Otrøya (ca. 1500 m) og mellom Otrøya og Tautreflua, en flu på
16 m dybde nordøst for Tautra (også ca. 1500 m). I tillegg kommer andre store broer: over Isfjorden mellom Åndalsnes og Rønning (ca. 1100 m), over Fannefjorden (forskjellige løsninger)
og mellom Tautra og fastlandet i sør (f.eks. flytebro). Kostnadene til disse broene synes ikke å
stå i et rimelig forhold til de markeds- og samfunnsmessige gevinstene en stasjon i eller like ved
Molde sentrum vil kunne gi. En linjeføring via4 Molde anbefales derfor ikke.
Imidlertid bør Molderegionen få en god tilknytning til høyhastighetsbanen på sørsiden av Romsdalsfjorden. Vestnes synes å være mest velegnet. De reisende vil da bruke bil eller buss for å
komme til stasjonen (ca. 20 – 30 minutts reisetid via en planlagt veitunnel under Romsdalsfjorden). I kombinasjon med f.eks. litt over to timers togreisetid fra Vestnes til Oslo eller 23 minutt til
Ålesund bør tilbudet kunne vurderes som svært attraktivt.
3.1.5 Flere stasjoner i Ålesund?
Ålesund er den største befolkningskonsentrasjonen mellom Bergen og Trondheim og har viktige
sentrumsfunksjoner for hele landsdelen.
Sentrum
Bykjernen kjennetegnes av en høy konsentrasjon av bedrifter og arbeidsplasser, et bredt tjenestetilbud, en betydelig turisttrafikk og et stort antall arrangementer. Hotellkapasiteten er f.eks.
flere ganger større enn i de fleste andre byene i Norge av samme størrelse. Høyhastighetsbanen til Ålesund og en stasjon i sentrum vil øke byens attraktivitet som bosted og lokaliseringssted for bedrifter, og som arbeidsplass og reisemål for personer bosatt utenfor byen. Reisetider
på f.eks. 23 minutt fra Vestnes eller 90 minutt fra Lillehammer vil gi muligheter til dagsreiser og
arbeidspendling som ikke finnes i dag. En stasjon i Ålesund by vil således ha et betydelig trafikkpotensiale med god retningsbalanse. Stasjonen vil ikke bare ha en funksjon for reisende
bosatt i Ålesundsregionen – som primært reiser ut om morgenen og tilbake om ettermiddagen
og kvelden, men også for reisende bosatt utenfor Ålesund – med motsatt etterspørselsfordeling.
En slik retningsbalanse vil være svært gunstig for økonomien i togdriften. Togene bør være
kontinuerlig i drift, med flest mulig reisende i begge retninger. Det krever imidlertid en stasjonslokalisering i gangavstand fra de viktigste reisemålene. Skulle stasjonen ligge slik til at utenbys
reisende må bytte til buss eller drosje for å komme frem, ville togtilbudet blitt langt mindre attraktivt, særlig for dem som alternativt kan bruke personbil.
Moa
I de siste tiårene har etableringen av nye boligområder i de østre delene av Ålesund kommune
flyttet befolkningstyngdepunktet mot øst. 58 % av kommunens befolkning på ca. 43.000 perso-

4

Det ble også vurdert å bygge bare den vestre delen av disse bruene, slik at togene snur i Molde og passerer
Vestnes to ganger på strekningen mellom Ålesund og Dombås. Hverken denne løsningen eller et pendeltog mellom
Molde og Vestnes, med togbytte på Vestnes, synes tilrådelig.
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Bilde 4: Ålesund sentrum har en høy konsentrasjon av bedrifter og arbeidsplasser. Togreisetider på f.eks. 23 min. fra
Vestnes eller 90 min. fra Lillehammer vil gi nye muligheter til dagsreiser og arbeidspendling. Foto: © Norsk Bane AS.

ner bor nå øst for Nørvasundet, mens 42 % har sitt bosted lenger vest.5 På Moa, i Spjelkavik og
i Breivika finnes et større antall bedrifter, selv om disse er spredt over et mye større område enn
i bykjernen. Moa er også et viktig knutepunkt for trafikk til og fra kommunene Sula, Sykkylven
og Stranda, samt Søre Sunnmøre. Dette taler sterkt for å anlegge en stasjon også på Moa.
I tillegg bør det vurderes stasjoner mellom Moa og sentrum for lokal- og regionaltog som kan utnytte ledig kapasitet på sporene. På denne strekningen vil nesten all bebyggelse i tilgrensende
bydeler ligge mindre enn 800 meter fra banen, nesten uansett hvilken trasé som måtte velges.
Gods
Ålesund har en av de største containerhavnene i Norge.6 En direkte omlastingsmulighet mellom
skip og tog vil være et viktig bidrag til utviklingen av rasjonelle transportløsninger7 i, til og fra
Møre og Romsdal. Det anbefales derfor at godsterminalen i Ålesund lokaliseres i havneområdet, f.eks. ved Flatholmen. Andre løsninger, f.eks. i Breivika, er vurdert som mindre aktuelle. Det
ville f.eks. kreve minst 3,5 km bane, for en stor del tunnel, for å kunne overvinne høydeforskjellen mellom et kaianlegg og et avgreningspunkt fra høyhastighetsbanen ved Moa stasjon.
Imidlertid bør det også ved Moa stasjon settes av areal til omlasting mellom tog og bil.
Fordelene med en godsterminal i havneområdet, trafikkpotensialet til en sentrumsstasjon (ikke
minst for utenbys reisende) og mulighetene for lokal- og regionaltog taler mot å begrense høyhastighetsbanen til strekningen Dombås – Moa, selv om det ville ha spart anleggskostnader.
5

Den 01.01.2010 hadde Ålesund knapt 43.000 innbyggere. 24.800 bodde øst for Nørvasundet og 18.200 lenger vest
(inkludert befolkningen på Ellingsøy som har forbindelse til Ålesund sentrum gjennom en undersjøisk veitunnel). Se
http://www.alesund.kommune.no/images/stories/dokumenter/folketall-utvikling-aalesund.pdf
6
Nasjonal containerstatistikk 2009, SSB, http://www.larvik.havn.no/getfile.php/Filer/Container%20Norge%202009.pdf
7
Med høyhastighetsbanen vil det ta ca. 4 – 5 timer å frakte gods mellom Ålesund og Oslo. Pågående banebygging i
Sverige og den planlagte Fehmarnbeltforbindelsen vil bidra til betydelig kortere transporttider til og fra Mellomeuropa.
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Dombås – Bjorli

3.2

3.2.1 Fra Dombås til Lora, vurdering av ulike linjeføringer
Nordvest for Dombås strekker det seg et bredt og over 50 km langt dalføre mot fylkesgrensen
mot Møre og Romsdal. Dalbunnen har meget slak helling. Den ligger ca. 540 moh. ved Bottheim (ca. 8 km vest for Dombås) og når sitt høyeste punkt ved Lesjaskogsvatnet (ca. 30 km
nordvest for Bottheim) på 611 moh. Denne høydeforskjellen er svært liten og gir forholdsvis stor
fleksibilitet ved valg av linjeføring.
Mellom Bottheim og Lora (ca. 20 km nordvest for Bottheim) er dalbunnen dekt av dyrket mark.
I dette området har det tidligere ligget to innsjøer som ble tappet ned mellom 1857 og 1865 for å
øke jordbruksarealet. Området har imidlertid fortsatt et ganske rikt fugleliv nær elva. Dette fuglelivet, hensynet til dyrket mark og fundamenteringsproblemene på bunnen av tidligere innsjøer
gjør det lite aktuelt å bygge høyhastighetsbanen i dalbunnen vest for Dombås. Det finnes derfor
bare tre hovedalternativ for linjeføringen:



i den søndre dalsiden, i god avstand fra elva



i den nordre dalsiden, ovenfor bebyggelsen



i den nordre dalsiden, i beltet med forholdsvis tett bebyggelse, nær eksisterende bane

Bilde 5: Raumabanen og europavei 136 ved Bottheim, sett mot vest. Frem til 1857 lå to store innsjøer i dalbunnen.
Foto: © Norsk Bane AS.

Bane i søndre dalside
Aktuelle lokaliseringer for en knutepunktsstasjon ved Dombås (dvs. en stasjon for togavganger
mot både Oslo, Trondheim og Ålesund) og mulige lokaliseringer for banen i den søndre dalsiden vest for Bottheim (helst over 640 moh.) tilsier å legge banen i en stor bue fra Dombås mot
Ålesund – Dombås
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vest og krysse Lågen på en større bro øst for Bottheim, f.eks. like nord for Slettmo og Nordre
Tråsådal. Derfra vil banen kunne holde en vestlig retning i mange kilometer, men vil måtte dreie
forholdsvis sterkt mot nord ved Lora. Det innebærer en flere kilometer lengre trasé enn om
linjen gikk i nordre dalside. På den andre siden finnes det mye mindre bebyggelse på sørsiden
av dalføret enn på nordsiden.
Bane i nordre dalside, ovenfor bebyggelsen
En bane i den nordre dalsiden må ligge forholdsvis høyt (minst 700 moh.) for å kunne ha tilstrekkelig avstand til boligfeltet ved Lesja og til noen høytliggende gårder vest for Lesja. I tillegg
finnes det like øst for Lesja et ganske stort, kulturhistorisk viktig og fredet område kalt Aurtandefeltet. Det strekker seg oppover fjellsiden, fra grensen mot Raumabanen på ca. 640 moh. og
helt opp mot 740 moh. Skal høyhastighetsbanen gå klar av dette området og den høyestliggende bebyggelsen lenger vest, vil store deler av strekningen måtte gå gjennom urørt natur.
Det er vurdert som ugunstig, med tanke på bl.a. barrierevirkning og støyutvikling i anleggs- og
driftsfasen.

Oversiktskart 1: Fra Dombås til Lora, ulike linjeføringer. © Norsk Bane AS.
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Bane i beltet med tett bebyggelse i nordre dalside
En høyhastighetsbane i nordre dalside, i beltet med forholdsvis tett bebyggelse og nær eksisterende bane, innebærer nødvendigvis en betydelig risiko for konflikter med boliger og kulturminner. Det finnes imidlertid flere momenter som taler for en slik linjeføring:



Den nye banen vil i liten grad kreve inngrep i urørt natur og danne nye barrierer. Banen
vil gå nær E136, slik at støyen8 begrenses til de samme områdene som i dag.



I Oppland nordvest for Dombås finnes det trolig ikke et markedsgrunnlag for flere stasjoner for høyhastighetstog enn Bjorli. Det utelukker imidlertid ikke flere holdeplasser og et
supplerende tilbud med lokaltog på den nye høyhastighetsbanen. Forutsetningen er
selvsagt at banen og stasjonene ligger nær de største folkekonsentrasjonene i dalføret.



En linjeføring nær E136 er gunstigere med tanke på tilsyn og vedlikehold av banen enn
f.eks. en vanskelig tilgjengelig trasé i avsidesliggende skogsområde.

Detaljerte undersøkelser viste at det finnes en trasé for høyhastighetsbanen som ligger i nær
Raumabanen, som muliggjør holdeplasser ved Lesja og Lora, som ikke kommer i direkte konflikt med registrerte kulturminner og som ikke krever innløsning av boliger9 eller fritidseiendommer. Eneste unntak er et bolighus ca. 800 meter øst for Lesja stasjon som vil bli liggende svært
nær banen. Traséen vil heller ikke komme i direkte konflikt med næringslokaler eller offentlige
bygg, om en ser bort fra miljøtunnelen under deler av Kyrkjebygda barnehage på Lesja.

Bilde 6: I desember 2010 var et nytt tilbygg under oppføring på Kyrkjebygda barnehagen. Høyhastighetsbanen er
planlagt i miljøtunnel i fremkanten av og ca. 10 meter lavere enn dette tilbygget. Foto: © Norsk Bane AS.

8

Den samlete støybelastningen vil bli mindre fordi nedgangen i lastebiltrafikken vil redusere støyen mye sterkere enn
veksten i togtrafikk vil øke den. En høyhastighetsbane vil også ha langt bedre støyskjerming enn eksisterende bane.
9
Situasjonen vil ofte bli bedre enn i dag. I noen tilfelle er høyhastighetsbanen planlagt på eksakt samme sted som
Raumabanen, men lavere i terrenget og delvis dekket av et miljølokk.
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Denne traséen anbefales for det videre arbeidet, siden andre hovedalternativer for linjeføringen
ikke ser ut til å ha vesentlige fordeler. Det må imidlertid bemerkes at linjeføringen rommer en
ikke ubetydelig risiko for konflikter med til nå ikke registrerte kulturminner. Det understreker behovet for videre undersøkelser og snarlige avklaringer.
3.2.2 Fra Dombås til Lora, beskrivelse av anbefalt trasé
Publiseres ikke i denne rapporten for Møre og Romsdal.
3.2.3 Fra Lora til Bjorli, vurdering av ulike linjeføringer
Nordvest for Lora endrer dalføret gradvis karakter. Jordbruksarealene i dalbunnen blir mindre,
skogsområdene blir større. Fra Lesjaskogsvatnet og frem mot Bjorli finnes til gjengjeld større
jordbruksareal i nordøstre dalside, ovenfor Raumabanen og E136. Nær Lesjaskogsvatnet og
ved Bjorli ligger også store hytteområder.

Oversiktskart 2: Fra Lora til Bjorli, ulike linjeføringer. © Norsk Bane AS.
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Disse hyttene og jordbruksarealene ved Lesjaskogsvatnet førte til en annen konklusjon om
linjeføringen enn mellom Dombås og Lora. Detaljerte undersøkelser viste at en trasé i nærheten
av eksisterende bane på nordøstsiden av Lesjaskogsvatnet vil føre til uløselige konflikter med
hytteområder, dyrket mark og/eller verdifull kulturarv.
Det anbefales derfor en trasé som ligger nær eksisterende bane frem mot Leirmo, men som så
krysser over dalbunnen mot motsatt dalside. Der er det lite bebyggelse og bare noen få hytter.
Enkelt terreng gjør det også mulig å dimensjonere banen for godt over 300 km/t.
Linjeføringen har imidlertid den ulempen at eksisterende togstasjonen på Lesjaverk neppe vil
kunne opprettholdes. En holdeplass for lokaltog ved Tandsætri, nær broen over Lesjaskogsvatnet, vil delvis kunne kompensere dette og bør vurderes i det videre arbeidet.

Bilde 7: På sørvestsiden av Lesjaskogsvatnet er det mye skog, men også noe bebyggelse og enkelte område med
dyrket mark. Bildet er fra Nordre Tandsætri. Foto: © Norsk Bane AS.

Vest for Lesjaskogsvatnet anbefales en trasé som krysser dalbunnen nordøst for Bjorli flyplass
og går nær eksisterende bane mot Bjorli stasjon. Trafikkgrunnlaget for Bjorli stasjon vil i stor
grad være avhengig av kort avstand til skianlegget og hytteområdene. Linjeføringer som vil
kreve et nytt stasjonsområde lenger sørvest og øke denne avstanden, er derfor vurdert som
mindre aktuelle.
3.2.4 Fra Lora til Bjorli, beskrivelse av anbefalt trasé
Publiseres ikke i denne rapporten for Møre og Romsdal.
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3.3

Bjorli - Vestnes

3.3.1 Fra Bjorli mot Romsdalen, vurdering av ulike linjeføringer
Høyhastighetsbanen vil krysse fylkesgrensen mot Møre og Romsdal omtrent fem kilometer
nordvest for Bjorli. Det er mest nærliggende å søke etter en linjeføring som går gjennom
Romsdalen mot en stasjon på eller nær Åndalsnes. Romsdalen byr på storslått natur og vil
medvirke sterkt til høyhastighetsbanens attraktivitet dersom det lykkes å legge betydelige deler
av traséen i dagen.

Bilde 8: Raumabanen går gjennom Romsdalens storslåtte landskap. Bildet er tatt fra Lyngheimsgjerdet mot Trolltindane i nordvest. Foto: © Norsk Bane AS.

Dette er imidlertid ikke enkelt. Raumabanen går fra Bjorli stasjon på 575 moh. med gjennomsnittlig ca. 20 ‰ fall10 mot to hårnålssvinger i vendetunnelen ved Stavem og på Kyllingbrua ved
Verma (ca. 12 km fra Bjorli). For en høyhastighetsbane for både gods- og persontrafikk er dette
lite aktuelt; den bør ikke ha sterkere stigning/fall enn 12,5 ‰. Banen bør heller ikke ha maksimal
stigning over lange strekninger fordi godstogenes hastighet da går ned og det blir vanskelig å
fremføre godstogene i forholdsvis små tidsvindu mellom raske persontog. Det innebærer at en
ny bane – uten doble vendesløyfer og lignende konstruksjoner – ikke vil kunne ligge lavere i
fjellsiden ved Verma enn ca. 450 moh.11

10

På det sterkeste er fallet på 28 ‰, se http://www.comitato.com/V1/3-3-2-3.pdf , side 25
I teorien kan banen komme ned til 575 – 12 x 12,5 = 425 moh. Det forutsetter imidlertid at banen har maksimalt fall
på hele strekningen, noe som både er lite realistisk og lite hensiktsmessig. Det vil da ikke finnes noen mulighet til å
justere traséen i vertikalplanet, noe som ofte vil gi dårlig terrengtilpasning.
11
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Oversiktskart 3: Fra Bjorli mot Romsdalen, ulike linjeføringer. © Norsk Bane AS.

Fra Verma er det bare noen få kilometer12 til grensen av Romsdalen landskapsvernområde.
Dette verneområdet strekker seg helt frem til Monge (ca. 3 km sørøst for Marstein), fra dalbunnen og høyt oppover fjellsidene – og mot grensen til Reinheimen nasjonalpark i sørvest.
Hele strekningen fra Verma til Monge må altså legges i tunnel.
Men heller ikke ved Monge vil banen kunne gå i dagen. Omtrent tre kilometer vest for Marstein
ligger fjellet Mannen. Et frontparti av fjellet har glidd ut og senket seg 15 – 20 meter fra toppplatået.13 Det er en betydelig risiko for at fjellpartiet raser ned i Romsdalen og demmer opp elva
Rauma. Et byggeforbud er lagt ned, både nedenfor Mannen, et stykke oppover motsatt dalside
og flere kilometer oppstrøms, for de delene av Romsdalen som fryktes kan bli neddemt.

12

Dersom banen går på vestsida av Romsdalen, er avstanden bare ca. 1,5 km, regnet fra Kyllingbroen. Går banen
på østsiden, er avstanden til landskapsvernområdet ca. 3,5 km.
13
”Faren for fjellskred fra fjellet Mannen i Romsdalen”, NGU-rapport 2008.087,
http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2008/2008_087.pdf
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Bilde 9: Mellom Verma og Monge er hele dalbunnen sikret som landskapsvernområdet. Bildet er tatt omtrent midtveis mellom Skiri og Monge, mot sør. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 10: Et frontparti av fjellet Mannen har glidd ut og gir ras- og flomfare for deler av Romsdalen. Raumabanen
sees på den lave fyllingen bak vannet. Foto: © Norsk Bane AS.
Ålesund – Dombås
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I tillegg er det fare for flodbølge nedstrøms ved dambrudd, men denne faren søker man nå å
avverge med en tunnel som kan lede vannet forbi skredmassene. Det nærmeste stedet (sett fra
Verma) der banen vil kunne gå i dagen, er således omtrent ved Romsdalshornet. Der ligger
dalbunnen ca. 50 moh.
Skal banen komme ned til bakkenivået ved foten av Romsdalshornet, må tunnelen fra grensen
mot landskapsvernområdet ved Verma bli minst 36 km lang14 for ikke å få for sterkt fall. Det
reiser spørsmålet om kostnadene til en tunnel av slik lengde står i forhold til den noe begrensete opplevelsen av Romsdalen og om det ikke finnes andre løsninger som f.eks. vil kunne gi
en mye kortere bane til de viktigste markedene nær Molde og i Ålesundsregionen.
Bane via Isfjorden eller Demdal i Innfjorddalen?
En mulig løsning er en ca. 29 km lang tunnel fra Verma mot et sted sør for Øvre Åsen ved Isfjorden. Da vil banen bli omtrent fem km kortere.15 Det nordvestre tunnelinnslaget vil ligge ca. 70
meter høyere enn ved Romsdalshornet og banen vil komme inn mot Åndalsnes fra øst.
Et annet alternativ er en tunnel på knapt 31 km mellom Verma og et sted ved Demdal i Innfjorddalen, 140 moh. Banen vil da ikke gå om Åndalsnes, men distansen til Vestnes og Ålesund blir
vesentlig kortere. Sammenlignet med en linje via Demdal, vil en trasé via Romsdalshornet bli

Bilde 11: En mulig stasjonsplassering er på ura mellom Demdal og Berill øverst i Innfjorddalen. Bildet er tatt fra ura
mot Berill og fjellet Hesten i sørøst. Foto: © Norsk Bane AS.

14

Høydeforskjellen mellom en dagstrekning ved Verma på minimum 410 moh. og en dagstrekning ved Trollveggen
er ca. 360 meter. En tunnel med maksimal stigning på hele strekningen er som nevnt ikke tilrådelig av hensyn til
trafikkavviklingen. Ved f.eks. 10 ‰ stigning – som fortsatt er lite gunstig – må tunnelen bli 36 km lang. Det er betydelig mer enn luftlinjedistansen.
15
Forutsetningen for begge alternativ (via Romsdalshornet og via Isfjorden) er at en bane for gjennomgående tog
krysser Rauma like sør for Setnesmoen og at det bygges en avgrening til og fra stasjonen på Åndalsnes. Forskjellen i
banedistanse er regnet etter banen for gjennomgående tog.
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ca. 27 km lengre.16 Isfjordlinjen blir ca. 22 km lengre. Selv en bane som går rett fra Romsdalshornet mot Isterdalen17 og Innfjorddalen – med ”Åndalsnes stasjon” ved Romsdalshornet eller
nedenfor Trollstigen, vil være minst 19 km lengre enn Demdalslinjen. Slike økninger i banedistanse og anleggskostnad synes ikke å stå i forhold til gevinstene.

Bilde 12: Her ved Fiva like nord for Romsdalshornet ligger dalbunnen bare ca. 10 moh. Stupbratte fjell reiser seg på
begge sider. Det viser hvor vanskelig det er å føre høyhastighetsbanen ned mot Åndalsnes. Foto: © Norsk Bane AS.

Imidlertid er en bane via Demdal heller ingen god løsning. Selv med ny bilvei fra Innfjorden vil
stasjonen ligge ca. 15 minutts bilreisetid fra Åndalsnes og i feil retning, særlig for reisende til og
fra Østlandet. Det tilsier et klart lavere trafikkpotensiale, sammenlignet med en stasjon på eller
like ved Åndalsnes.
Det vil også ta forholdsvis mye tid å stoppe et østgående persontog på en stasjon ved innslaget
til en over 30 km lang tunnel med sterk stigning. Togene vil neppe stoppe spesielt ofte på en
slik stasjon. Også østgående persontog uten opphold vil bruke en god del mer tid enn f.eks. på
en bane med klart slakere stigning. Mot slutten av tunnelen, nær Verma, vil hastigheten være
ca. 15 – 20 % under togets maksimumshastighet, og vil bare øke svært sakte i den påfølgende,
sterke stigningen mot Bjorli. Det taler i seg selv for å undersøke helt andre løsninger.
Dessuten er det vanskelig å finne mer enn noen få korte avsnitt der banen vil kunne gå i dagen
mellom Demdal og Vestnes. Tunnelandelen mellom Bjorli og Vestnes vil bli så stor at den vil
kunne ha en viss negativ virkning på høyhastighetsbanens potensial for persontrafikk.

16

Fra Trollveggen via Setnesmoen til et sted i Innfjorddalen som ligger like langt fra Vestnes som Demdal, er det ca.
18 km. Forskjellen i tunnellengde og banestrekning i dagen ved Verma må legges til.
17
Også en trasé fra Verma direkte til Isterdalen ble vurdert. Da ville tunnelen imidlertid bli enda lengre (ca. 37 km)
fordi dagstrekningen i Isterdalen vil måtte ligge enda lavere (ca. 35 moh.) enn dalbunnen ved Romsdalshornet, av
hensyn til landskapsvernområdet.
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Det gjelder uansett linjeføring nordvest for Demdal. Etter 31 km i tunnel og knapt 1 km i dagen
over Innfjorddalen vil banen måtte gå i en ca. 9 km lang tunnel mot Måndalen og en dagstrekning tvers over dalen på bare ca. 500 m. Derifra kreves enda en lang tunnel (ca. 11 km) for at
banen skal kunne gå mot en ca. 3 km lang dagstrekning i den slake lia ovenfor Daugstad – og
en tunnel mot Vikebukt.18
Raumabanen
Et annet viktig spørsmål er Raumabanens trafikkpotensiale. En nærmere vurdering av dette
potensialet ligger utenfor rammen av denne undersøkelsen. Det kan imidlertid antas at en reisetid med høyhastighetstog på f.eks. litt under to timer fra Oslo til Bjorli og knapt halvannen time
fra Trondheim vil gjøre Raumabanen og et korresponderende togtilbud mellom Bjorli og Åndalsnes bedre tilgjengelig og mer attraktivt enn det er tilfelle i dag.
I de tre sommermånedene 2010 reiste f.eks. 38.000 personer med Raumabanen, mens Flåmsbanen – som kan nåes fra Bergen på ca. to timer – hadde omtrent ti ganger så mange.19 Flåmsbanen har også en ikke ubetydelig trafikk vinterstid.
Det er derfor grunn til å tro at et samspill mellom høyhastighetsbanen og Raumabanen via en
felles stasjon på Bjorli og samlete reisetider på f.eks. ca. 2:45 timer for Oslo – Åndalsnes vil gi
grunnlag for helårs togdrift på Raumabanen, selv ved et høyhastighets togtilbud fra stasjoner på
Vestnes og lengre vest.

Bilde 13: Åndalsnes stasjon. Et samspill mellom høyhastighetsbanen og Raumabanen via Bjorli vil åpne for en reisetid Oslo – Åndalsnes på ca. 2:45 timer og Trondheim – Åndalsnes på ca. 2:20 timer. Foto: © Norsk Bane AS.

18

Et annet alternativ er å legge banen nær Våge, Reistad og Hjelvik. Da blir det et noe hyppigere skifte mellom tunnel og dagstrekning, men banelengden og samlet tunnellengde blir større.
19
Se http://www.andalsnes-avis.no/nyheter/article271901.ece. Flåmsbanen hadde mer enn 500.000 passasjerer i
hele 2010. Ca. 75 % av disse reiste i de tre sommermånedene.
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Disse spørsmålene må også vurderes i sammenheng med de driftstekniske forutsetningene.
Ved en avgang med høyhastighetstog annenhver time til og fra Bjorli (se forslaget til ruteopplegg), ca. 45 minutts kjøretid Åndalsnes – Bjorli og ca. 15 minutts vendetid på hhv. Bjorli og
Åndalsnes vil et korresponderende ruteopplegg på Raumabanen kunne gjennomføres med
bare ett togsett. Det er et godt utgangspunkt for en forsvarlig driftsøkonomi.
I motsatt retning kan det reises spørsmål om en evt. stasjon langs høyhastighetsbanen ved
Demdal i Innfjorddalen vil svekke driftsgrunnlaget for Raumabanen, særlig utenom turistsesongen, siden Demdal bare vil ligge omtrent 15 minutts bilreisetid fra Åndalsnes.
3.3.2 Fra Bjorli mot Valldalen, vurdering av ulike linjeføringer
Et interessant alternativ til en bane mot Innfjorddalen er en trasé fra Verma til Grønningsæterdalen, en av Valldalens sidedaler, og videre mot en stasjon et lite stykke fra Gudbrandsjuvet, i
tunnel til Øvstedalen og langs Tresfjordens vestre dalside til Vestnes.

Oversiktskart 4: Fra Bjorli mot Valldalen, ulike linjeføringer. © Norsk Bane AS.
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En slik trasé har flere fordeler, sammenlignet med Demdalslinjen;



Banens høydenivå kan reduseres fra 575 moh. ved Bjorli til 53 moh. ved Vestnes med
langt slakere fall20 enn det er mulig med en linje via Demdal i Innfjorddalen. Det har stor
positiv betydning for reise- og frakttidene, for godstogenes energibehov og for banekapasiteten.



Det slake fallet gir en betydelig fleksibilitet ved trasésøket. Sørøst for Verma og på sørvestsiden av Romsdalen er f.eks. de nedre dalsidene ganske bratte, mens områdene
over ca. 500 moh. har klart slakere helling. Det resulterer i 39 % tunnelandel mellom
Bjorli og Verma for Demdalslinjen, mens Valldalslinjen – som kunne legges noe høyere i
dalsiden – bare har 8 %.



Tunnelandelen for Valldalslinjen mellom Verma og Vestnes blir høy, men likevel betydelig lavere enn for Demdalslinjen. Det har mye å si for togenes energibehov og for hastigheten i stigninger pga. økt luftmotstand i tunneler. Det vil også være gunstigere med
tanke på plassering og transport av overskuddsmasse.



Den lengste tunnelen på banen blir vesentlig kortere. Tunnellengden mellom Verma og
Grønningsæterdalen blir 24,2 km, mens Verma – Demdal blir 30,8 km. Det har betydelige positive konsekvenser for anleggstida og kostnadene per kilometer fordi tunnelene
ved begge alternativ må drives fra endene. Et ekstra angrepspunkt, f.eks. i tunnelmid-

Bilde 14: En bane fra Verma til Grønningsæterdalen, se bildet, og videre mot en stasjon et lite stykke fra Gudbrandsjuvet vil kreve en 24,2 km lang tunnel. Banen vil kunne gå like bak engen midt på bildet. Foto: © Norsk Bane AS.

20

Et detaljert traséforslag viser f.eks. gjennomsnittlig 7,0 ‰ stigning på den 19 km lange parsellen fra Vestnes til
Øvstedalen, gjennomsnittlig 6,5 ‰ stigning på den påfølgende, 28 km lange parsellen frem til den lange tunnelen fra
Grønningsæterdalen og gjennomsnittlig 5,7 ‰ stigning på de siste 36 km til Bjorli. Til sammenligning vil den 43 km
lange parsellen fra Demdal til Bjorli ha gjennomsnittlig 10,1 ‰.
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Bilde 15: Et tverrslag til tunnelen Verma – Demdal fra et sted nær Rv 63 og tunneltraséen (som f.eks. her ved Byksebrua) ville kreve massetransport gjennom et landskapsvernområde. Det er ikke ønskelig. Foto: © Norsk Bane AS.

ten, ville kreve massetransport gjennom Reinheimen nasjonalpark og/eller tilgrensende
landskapsvernområder, noe som ikke er ønskelig.


Valldalslinjen gjør det øverflødig å krysse Tresfjorden. Pga. fjordterskelen mellom Vikebukt og Vestnes er ikke denne fjordkryssingen spesielt krevende, men det kan bli svært
vanskelig å finne en løsning som også er visuelt tilfredsstillende. En jernbanebro vil
måtte ligge på omtrent 35 meters høyde tvers over hele fjordbredden, mens den planlagte veibroen i omtrent samme område vil ha slik høyde bare over seilingsløpet. På
sidene av seilingsløpet blir veibroen mye lavere, særlig mot fyllingen på Vikebuktssiden.

På den andre siden er Valldalslinjen klart lengre enn Demdalslinjen. En sammenligning av
detaljerte traséforslag viser en forskjell på hele 8,9 km. Valldalslinjen vil likevel fortsatt være
raskere21 og gunstigere med tanke på energibehovet, særlig dersom befolknings- og mobilitetsutviklingen vil resultere i gradvis økende togtrafikk. F.eks. vil kjøretidene og energibehovet for
godstog på dagtid være sterkt avhengig av hvor ofte de må kjøres forbi av persontog. Lange
avsnitt med sterk stigning som på Demdalslinjen og store hastighetsforskjeller mellom gods- og
persontog er i denne sammenhengen spesielt kritiske.
En sammenligning av byggekostnadene fører ikke til noen entydig konklusjon. Selv om Valldalslinjen er betydelig lengre enn Demdalslinjen, blir samlet tunnellengde likevel 6,1 km kortere.
Samlet brolengde blir 1,9 km lengre og samlet lengde på dagstrekningene 13,1 km lengre. Det
resulterer i en kostnadsforskjell som er svært liten og langt mindre enn feilmarginen i kostnadskalkylen.
21

8,9 km svarer til f.eks. til ca. 2 minutt ved 270 km/t. Denne reisetidsøkningen taes imidlertid inn igjen gjennom
høyere hastighet i slakere stigninger og raskere akselerasjon etter stasjonsopphold, bl.a. som følge av lavere tunnelandel. Demdalslinjen har også en hastighetsbegrensing på broen over Tresfjorden og et stykke sør for Vikebukt.
Uten denne begrensningen ville banen ikke en gang kunne ligge i dagen ved Daugstad.
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En sammenligning av folkemengden i stasjonenes influensområder viser derimot større tall for
Demdalslinjen. En stasjon i Innfjorddalen vil ikke bare være gunstig for kommunene Rauma og
Nesset, men også for Skålahalvøya og deler av Nordmøre. Det gjelder særlig dersom det etableres en veiforbindelse over eller under Langfjorden. Imidlertid vil også Valldalslinjen gi disse
områdene et godt tilbud, gjennom tilknytningen av Åndalsnes via Raumabanen og felles stasjon
for høyhastighetsbanen og Raumabanen på Bjorli. Demdalslinjen vil derimot ikke ha tilsvarende
effekt for kommunene Norddal, Stordal og Stranda.
Dessuten er folkemengden i stasjonenes influensområder bare en av mange faktorer som påvirker trafikkpotensialet. Det er f.eks. knapt noen sammenheng mellom befolkningstallene og
antallet turist- og fritidsreiser. Derimot er det et stort potensial for slike reiser til både Romsdalsog Storfjordregionen, dersom områdene blir bedre tilgjengelige.
Kombinasjonsløsninger
En samlet vurdering av Valldals- og Demdalslinjen viser ingen klare fordeler for Demdalslinjen,
men mange gode grunner til å velge Valldalslinjen. Det ble likevel undersøkt om Valldalslinjens
viktigste fortrinn – slak stigning, klart kortere lengste tunnel og lavere tunnelandel – vil kunne
kombineres med en stasjon i Rauma kommune.
Istedenfor å holde en vestlig retning vest for Grønningsæterdalen, vil banen f.eks. kunne dreie
mot nord og et sted i fjellsiden sør for Berill i Innfjorddalen, ca. 260 moh. Det er imidlertid vanskelig å anlegge en stasjon i denne bratte og urete fjellsiden. Stasjonen måtte i så fall ligge på
en massiv fylling på utsiden av fjellskråningen, og bli sikret med et stort rasoverbygg. Det er
heller ingen god løsning å anlegge en stasjon med fire spor22 på broen nordvest for fjellsiden.

Bilde 16: Dersom banen skulle gå fra Grønningsæterdalen mot nord og videre mot Innfjorddalen, ville den trolig
måtte gå her ved Langdalen, på vestsiden av elven (til høyre) og i tunnel nord for gården. Foto: © Norsk Bane AS.
22

Alle stasjonene er planlagt med fire spor. De to sporene i midten er for tog som passerer stasjonen uten opphold
og i høy hastighet, mens de to ytre sporene er for tog som skal stoppe.
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Neste dagstrekning er i øverst i Måndalen, vest for Skare og Venås, fordi banen ligger såpass
høyt i Innfjorddalen at den ikke kan komme ned til andre områder lengre nordøst i Måndalen.
Imidlertid synes en stasjon vest for Venås å ha liten markedsmessig interesse. Også andre
varianter, f.eks. med en tunnel fra Verma mot Jamtebrauta mellom Langdalen og Øvstestølen,
ga ingen tilfredsstillende løsninger.
Det anbefales derfor at Valldalslinjen med Valldal stasjon et lite stykke fra Gudbrandsjuvet
legges til grunn for det videre arbeidet.
3.3.3 Fra Bjorli til Verma, beskrivelse av anbefalt trasé
Høyhastighetsbanen er av markedsmessige grunner planlagt gjennom nåværende stasjonsområde på Bjorli. Det har som konsekvens at banen må krysse elven Rauma tre ganger på de
første to kilometerne nordvest for stasjonen. Slik nærføring til vassdraget er vurdert som uheldig, men vanskelig å unngå uten en betydelig reduksjon av tillatt hastighet. Alternativt måtte

Detaljkart 1: Fra Bjorli mot Verma. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult, tunneler i grønt
og rasoverbygg i mørkt fiolett. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.
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Bilde 17: I dette området ved Bakken (km 58,6) er høyhastighetsbanen planlagt på nordøstsiden av elven (til høyre).
E 136 må flyttes opp mot 15 meter til sides. Raumabanen sees til venstre. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 18: Nedenfor Svamarka (km 64,0) vil banen gå ca. 535 moh. (ca. 160 m over elven), i motsatt dalside og dessverre i 300 meters lengde opptil 60 m inne i et landskapsvernområde. Foto: © Norsk Bane AS.
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banen og Bjorli stasjon blitt flyttet minst 800 meter mot sørvest, med tilsvarende avstandsøkning
til skianlegg og hytteområder. En mindre omfattende flytting ville vært i konflikt med elven
Rauma og flere avsnørte kroksjøer (gamle elveløp) som er viktige våtmarksområder. En flytting
på minst 800 meter mot sørvest ville imidlertid gjort det svært vanskelig å koble Raumabanen til
høyhastighetsbanen. Det synes derfor å være minst problematisk å ikke flytte Bjorli stasjon.
Mellom den andre og tredje elvekryssingen, nær gården Bakken (km 58,6), vil banen ligge like
ved og delvis i samme område som E136. Der må veien flyttes opp mot 15 meter mot nordøst.
Avgreningen fra høyhastighetsbanen til Raumabanen er planlagt ca. 200 meter etter den tredje
elvekryssingen (km 59,1), på høyre side, sett fra Bjorli. Det innebærer at tog fra Åndalsnes vil
måtte krysse høyhastighetsbanens vestgående spor for å kjøre til Bjorli stasjon. En planskilt
forgreining ble vurdert, men forkastet pga. uforholdsmessig store anleggskostnader.
Nordvest for dette avgreningspunktet har høyhastighetsbanen en mer vestlig retning enn Raumabanen. Hensikten er å unngå de verdifulle naturområdene med fosserøykbetinget flora som
ligger langs Rauma like nord for fylkesgrensen, redusere høyden og lengden på broen over
elven Ulvåa og finne et punkt der broen kan krysse Ulvåa i rett vinkel – slik at pilarene får størst
mulig avstand fra elven.
Det har som uheldig konsekvens at banen nord for Ulvåabroen (ved km 64,0) vil ligge i ca. 300
m lengde opp til 60 m inne i et landskapsvernområde. I dette området er grensen til landskapsvernområdet trukket i rett linje mellom noen godt synlige terrengpunkt. Det antas at en stedlig
vurdering vil kunne resultere i en dispensasjon fra vernebestemmelsene for det aktuelle grenseområdet. I motsatt fall vil banen kunne legges lavere i terrenget, i en ca. 2 km lang tunnel under
landskapsvernområdet og to hamrer lengre nordvest.
Anbefalt trasé har derimot bare to korte tunneler ved de to hamrene, samt to rasoverbygg av
hensyn til risikoen for steinsprang fra den øverste delen av fjellsiden. 10. juni 1833 ble to barn

Bilde 19: Bildet er tatt mot nordvest, ovenfor Slettalia (km 68,6). Her vil banen gå på en 280 m lang bro over tre
elver. Vel 300 m etter broen begynner den 24,2 km lange tunnelen til Grønningsæterdalen. Foto: © Norsk Bane AS.

Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

28

drept av stein fra denne fjellsiden på garden Brudeliøien,23 som ligger nede i dalen. Midtstølen,
som hører til samme gård og er et registrert kulturminne, vil ligge ca.110 meter fra og ovenfor
høyhastighetsbanen, ved km 66,2. Et annet registrert kulturminne, Liasætra, vil ligge ca. 70 m
fra og ovenfor sporene ved km 68,1. Der begynner banen å dreie mot vest, krysser tre elver på
en 280 m lang bro og går i tunnel like før Hjellgrova (ved km 69,3).
3.3.4 Fra Verma til Valldalen, beskrivelse av anbefalt trasé
De geologiske betingelsene for den 24 195 m lange tunnelen mellom Verma og Grønningsæterdalen er gunstige. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, uten noen registrert forkastning på hele strekningen. Banen er lagt slik at den ikke går under noen av innsjøene for å
forebygge drenering. Det vil eventuelt være mulig å redusere tunnellengden noe ved å legge

Detaljkart 2: Fra Verma. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult og tunneler i grønt.
Kilometerangivelsen viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

23

http://www.ngu.no/kart/skrednett/?map=Skredhendelser - skredtype
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Detaljkart 3: Tunnelstrekningen sør for Vermevatnet. © Norsk Bane AS. Kartutsnittet er 10 km bredt.

Detaljkart 4: Tunnelstrekningen vest for Bjørnebottvatnet. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt og
tunneler i grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km bredt.
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deler av strekningen under en eller flere av innsjøene. Den største av dem, Vermevatnet, ligger
1186 moh. og er på det meste 90 m dyp. En tunnel under dette vannet vil ligge omtrent 460
moh. og vil således ha mer enn 600 meter overdekning. Det bør være tilstrekkelig. Det kreves
imidlertid grundigere undersøkelser før en slik linjeføring kan tilrådes.
I Grønningsæterdalen er det valgt en linjeføring nord for de tre elvefarene ved Fremsteløvollen
(km 93,6), men likevel så langt mot sør som mulig, for å begrense inngrepet i dyrket mark på
Dalemyrane og kunne krysse Grønningsæterelva mest mulig rettvinklet. Etter broen over elven
dreier banen mot sørvest, mot foten av fjellskråningen sør for gårdene på Grønning. Over ca.
400 moh. er fjellsiden nokså bratt; banen er derfor planlagt i tunnel og under et rasoverbygg ved
Smiura (km 97,2). Med tunnelen unngås også konflikter med et viktig hjortetrekk.
Det ble også undersøkt om det er mulig å legge banen på motsatt side av jordbruksområdene.
Da kunne banen ha gått i større avstand24 fra gårdene og den 535 m lange tunnelen øst for

Detaljkart 5: Fra Grønningsæterdalen til Valldal stasjon. © Norsk Bane AS. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.
24

Ved Hjellbakken ligger anbefalt trasé bare 30 meter sør for løeveggen.
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Bilde 20: Parti fra Grønning (km 97,3), sett mot vest. Banen er banen planlagt i dalsiden, litt ovenfor gårdene til
venstre, delvis under rasoverbygg. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 21: Skjervsura, sett fra Rv 63 mot sørvest (km 98,6). De øvre delene av Fremsteelva (til venstre) og Heimsteelva (til høyre) skimtes øverst i dalskråningen. Gudbrandsjuvet ligger ca. 1 km lenger vest. Foto: © Norsk Bane AS.
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Smiura kunne blitt erstattet av en mye kortere tunnel ved foten av Alstadfjellet. En slik linjeføring
kan imidlertid ikke kombineres med en bane som lenger vest holder seg på sørsiden og i god
avstand fra elven og Gudbrandsjuvet.
Vest for Grønning faller terrenget forholdsvis sterkt. Banen har maksimalt fall, men vil måtte
ligge på en fylling som gradvis øker i høyde mot vest. Ved Fremsteelva vil banen ligge 10 meter
over bakkenivå, og enda mer der broen begynner litt øst for Heimsteelva (km 99,0). Hensikten
med denne svært høye25 fyllingen er å bruke en del av overskuddsmassene fra de svært lange
tunnelene (24,2 km mellom Verma og Grønningsæterdalen og 17,6 km mellom Valldalen og
Øvstedalen). Selv om store deler av tunnelmassene trolig vil kunne komme til nytte, f.eks. i
pukkverk, må det antas at betydelige mengder må deponeres – i den grad de ikke kan brukes til
banes underbygning eller beskyttende voller. En storsteinet ur, og særlig den vegetasjonsfattige
delen av Skjervsura øst for Fremsteelva, synes mindre problematisk til slike formål enn f.eks.
dyrket mark, dyrkbar mark eller skogsområder med stort artsmangfold. Skjervsura er imidlertid
også et populært turområde. Hvor omfattende fyllingen bør bli, må avgjøres når ulike bruksalternativ for overskuddsmassene og aktuelle lokaliseringer for massedeponier er undersøkt. Hvordan fyllingene utformes har også mye å si for hvordan de vil oppleves.
Broen over de vestre delene av Skjervsura og videre mot dalskråningen sørvest for Myra ligger
på meste ca. 60 meter over bakkenivå. Dette punktet (km 99,5) ligger like sør for campingplassen og hovedtunet på Alstadsæter, men nord for noen for tiden ubebodde bygninger som
hører til gården. Det vil være naturlig at broen får et større spenn på dette stedet.

Bilde 22: Blikk fra Alstad mot dalsiden ovenfor Myra og planlagt område for Valldal stasjon (km 100,9). Stasjonen vil
ligge nedenfor de mørkeste granskogfeltene lengst til høyre. Foto: © Norsk Bane AS.

25

Selv om det vil kreve mer areal, synes det hensiktsmessig å bygge opp fyllingen med forholdsvis slak og varierende helling. Fyllingen beplantes med bartrær av lokal forekomst. En ensformet, ”renskåret” fyllingsskråning ville i
mye sterkere grad fremstå som et fremmedelement.
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Detaljkart 6: Fra Valldal stasjon mot Øvstedalen. © Norsk Bane AS. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

Valldal stasjon er planlagt 276 moh. på en liten avsats i fjellskråningen sør for Holane (ved km
100,9), ca. 15 km fra tettstedet Valldal. Avstanden fra østre plattformende til Gudbrandsjuvet vil
være ca. 1200 meter. Det er også vurdert å legge stasjonen ca. 1500 meter lenger vest, i den
slake skråningen nedenfor Holssætra. Da ville broen ved Holane blitt noe lengre, men tunnelen
under Longhammeren betydelig kortere, til en samlet noe lavere kostnad. Stasjonsområdet ville
også fått en ganske spektakulær lokalisering, med storslått utsikt fra den nordvestre enden av
plattformene. På den andre siden vil det trolig ha en stor markedsmessig betydning å kunne gå
til fots fra stasjonen til Gudbrandsjuvet. Det har vært utslagsgivende for forslaget til stasjonsplassering.
Nordvest for Holssetra, akkurat der Valldalen snevres inn nær Berlifossen, vil banen krysse
høyt over dalføret på en stor bro, ca. 80 meter over riksveien og ca. 100 meter over elven.
Broen vil møte motsatt dalside nesten vinkelrett, og banen vil gå i tunnel like etterpå.
Derfra er det 17 610 meter til Øvstedalen i Vestnes kommune. Det ble også vurdert å trekke
traséen noe mer mot sør, med sikte på en kortere dagstrekning nedenfor Omnossætra i VallÅlesund – Dombås
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Bilde 23: Blikk mot Berlia og det stedet der banen vil krysse Valldalen på bro og gå i tunnel like etterpå (km 103,8).
Terrenget har slak helling der broen møter fjellsiden, men høyere oppe er det brattere. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 24: Øvstedalen, sett mot sørøst (km 122,5). Banen er planlagt et lite stykke ovenfor Skorsmyra (det oransje
området uten trær), for det meste på fylling på utsiden av fjellskråningen. Foto: © Norsk Bane AS.
Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

35

dalsbotnen. En slik linjeføring ville imidlertid kreve en betydelig reduksjon i tillatt hastighet og er
forkastet. Derimot kan det evt. bli aktuelt å drive et tverrslag fra et sted nær Omnossætra og
frakte ut tunnelmasse denne veien.
3.3.5 Fra Valldalen til Vestnes, beskrivelse av anbefalt trasé
Tunnelen mellom Valldalen og Øvstedalen har gunstige geologiske betingelser på de første 14
km. Ca. tre km før Øvstedalen (km 118,5) vil tunnelen imidlertid måtte krysse den første av flere
tverrgående forkastninger og like etterpå sannsynligvis også en kort sone med kalkstein. Der
må høyere kostnader påregnes.
Tunnelen er planlagt med svært slakt fall (3,9 ‰) fra Valldalen mot Øvstedalen. Alternativt vil
tunnelen kunne ha slak stigning frem mot midten, for så å falle litt sterkere mot Øvstedalen. Det
vil åpne for et tverrslag fra et sted nær Øverøyane i Stordal kommune og raskere anleggstid for
tunnelen. Dette må imidlertid vurderes opp mot lengre kjøretid, spesielt for østgående godstog,

Detaljkart 7: Tunnelstrekningen nær Øverøyane. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult
og tunneler i grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

36

merkostnadene til tverrslaget, de geologiske betingelsene for en høyereliggende tunneltrasé,
aktuelle bruksalternativ for tunnelmassene og miljøbelastningene som følge av massetransporten.
For parsellen fra Øvstedalen til Vestnes finnes det flere mulige traséer. På østsiden av Tresfjorden finnes det et velegnet område ved Daugstad, men ellers er det vanskelig å se hvor
banen vil kunne gå i dagen på denne siden av fjorden. Fjellsidene er ganske bratte og stedvis
rasfarlige, og har mange framspring og fordypninger. På vestsiden av Tresfjorden finnes derimot en rekke områder med noe roligere terrengformer og forholdsvis slak helling. Anbefalt
trasé går på vestsiden.
Vestsiden av Øvstedalen er imidlertid et problematisk område. Nær dalbunnen har terrenget
forholdsvis slak helling, men over ca. 350 moh. er fjellsiden til Storskorka svært bratt. Banen er
planlagt et lite stykke ovenfor Skorsmyra, for det meste på fylling på utsiden av fjellskråningen.
Det bidrar til å sikre banen mot steinsprang.

Detaljkart 8: Fra Øvstedalen til Bjermelandsnakken. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i
gult og tunneler i grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.
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Bilde 25: Gården Lindset, sett fra vest. Banen vil komme ut av tunnelen under Rona (fjellet til høyre) og gå på bro i
en stor bue utenom og sørvestsiden av gårdene Lindset (km 126,5) og Sjørsletta. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 26: Ved Løvik vil banen ligge ca. 120 moh., mest i nord (til høyre). Det er høyere enn gårdene og kulturlandskapet, men nord for Løvik (km 131,6) likevel lavere enn den øverste av de to kraftlinjene. Foto: © Norsk Bane AS.
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Lenger nordvest er banen planlagt i 2705 m lang tunnel under fjellet Rona (fra km 123,5) og i en
stor bue på bro utenom og på sørvestsiden av gårdene og kulturlandskapet ved Kjersem. Det
ble også vurdert å legge broen vest for Kjersem, men øst for Holan og de vestre gårdene på
Lindset. Da vil tunnelen under Rona, og særlig tunnelen vest for Røsthaugen, bli vesentlig kortere og kostnadskalkylen et tresifret millionbeløp lavere.
Hensynet til miljø og landskapsbilde tilsier imidlertid en noe lengre og dyrere trasé som svinger
utenom hele dette området. Broen vil for det meste ligge over skogsareal, men også to steder
over dyrket mark. Der vil banen imidlertid ligge så høyt over bakken at det ikke vil har noen
konsekvenser for jorddyrkingen. Størst høyde har broen ved Dalelva, ca. 45 meter over bakkenivå.
Nord for tunnelen vest for Røsthaugen er det planlagt en nesten fire km lang dagstrekning, ca.
105 – 125 moh. Banen ligger høyere enn gårdene og jordbruksområdene, men fortsatt nær
eksisterende naturinngrep som f.eks. kraftlinjer og skogsveier. Hele denne dagstrekningen frem
mot tunnelen under Bjermelandsnakken ligger imidlertid i et habitat for hjort og rådyr.

Detaljkart 9: Fra Bjermeland mot Vestnes. © Norsk Bane AS. Kulverten ved Myrateigen er inntegnet i lyseblått.
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Mellom Seljehaugen (km 134,0) og løsmasseplatået like nord for Skorgeelva er banen planlagt
på en lengre bro, og videre på eller litt under bakkenivå øst for gården Skorgeneshaugen.
Avstanden mellom støyskjermveggen ved sporene og nærmeste bygning vil bare være 60
meter, for at banen nord for E136 skal kunne ligge vest for boligområdet ovenfor Skorgevika.
Det ble også undersøkt en trasé vest for Skorgeneshaugen. Broen vil da bli mye kortere, men
tunnelen under Bjermelandsnakken betydelig lengre. Banen vil også måtte ligge i bare ca. 20
meters avstand fra det rødmalte bolighuset lengst vest på Skorgeneshaugen og kreve vesentlig
større inngrep i dyrket mark enn en linjeføring på østsiden av tunet.

Bilde 27: Blikk mot Kjelbotnen, fra øst. Sør for løsmasseplatået ved gården Skorgeneshaugen (midt på bildet) vil
banen ligge på en 985 m lang bro, vest for grustaket ved Skorgå (km 134,7). Foto: © Norsk Bane AS.

Anbefalt trasé krysser over E39 i spiss vinkel og ligger i slakt hellende terreng på vestsiden av
europaveien frem mot Salthammeren ved Vestnes. Flere steder ligger der en del grus over
fjellgrunnen. Banen er planlagt forholdsvis dypt i terrenget, både for å forenkle fundamenteringen26 og for å skjerme bebyggelsen øst for europaveien for støy.
Ved Salthammeren begynner banen å dreie mot vest. Den vil gå vest for gården Holan i dyp
skjæring i ca. 120 meters avstand fra nærmeste bygning, og videre mot broen over Remmemselva. Også nord for broen (ved km 139,3) blir det en dyp løsmasseskjæring like før banen går i
fjelltunnel.
Tunnelen ligger i god avstand fra boligfeltene på Vestnes, i en forholdsvis krapp sving mot vest.
Tillatt hastighet er kun 180 km/t, men dette vil ikke være noen begrensning for de fleste togene,
da nesten alle persontog sannsynligvis vil stoppe på Vestnes stasjon, som også er stasjonen

26

For å oppnå tilstrekkelig stabilitet, må banen enten ligge direkte på fjellgrunnen eller på en steinfylling på fjellgrunnen. En trasé litt under bakkenivå krever en mindre steinfylling enn en bane på et høyere nivå.
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nærmest Molde. Gjennomgående godstog vil med noen få unntak27 heller ikke kunne kjøres i
mer enn 180 km/t. Det blir således bare noen få tog som vil kunne dra fordel av en bane for
vesentlig høyere hastighet. En slik bane ville kreve en mye lengre tunnel og en markedsmessig
langt dårligere stasjonslokalisering, og synes ikke tilrådelig.
Like sør for turløypa ved Myrateigen vil tunnelen få for lite overdekning til å kunne bygges som
en fjelltunnel. Der og lenger vest, fram til et sted ca. 30 meter vest for de siste bolighusene i
Myrateigen, er det planlagt å legge banen i skjæring under et betonglokk og et tilplantet lag med
løsmasser. Vestnes stasjon vil ligge ca. 900 meter lenger vest (regnet til midten av plattformene
ved km 141,3) og 53 moh., i Misfjordskogen.

Bilde 28: Vestnes stasjon (km 141,3) er planlagt i Misfjordskogen, ca. 900 meter vest (til høyre) for bolighusene i
Myrateigen (til venstre i bildet). Området er trolig det eneste som både har meget slak helling, er stort nok for en jernbanestasjon med godsterminal, ligger i kort avstand fra Vestnes sentrum og vil være lett tilgjengelig fra den planlagte
veitunnelen som vil knytte Molde, Aukra og Midsund til Vestnes. Foto: © Norsk Bane AS.

27

Det kan f.eks. være aktuelt å benytte ombygde persontog til ekspressfrakt av post, fersk fisk eller lignende. Disse
vil kunne ha samme hastighet som persontog, 300 km/t.
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3.4

Vestnes – Ålesund

3.4.1 Fra Vestnes til Moa, vurdering av ulike linjeføringer
Den korteste og ut fra topografiske forhold mest nærliggende linjeføringen fra Vestnes til Moa er
en trasé som går nær tettstedene Tomra og Skodje (på nordsiden av Skodjevika), og videre
langs nord- eller sørbredden av Brusdalsvatnet til Moa, alternativt langs Ellingsøyfjordens søndre fjordside.
Det kan imidlertid også tenkes at banen bør gå mot Solnørdalen og en stasjon omtrent midtveis
mellom Sjøholt og Skodje, og videre langs Storfjorden mot de sørøstre bydelene i Ålesund
kommune. Høyhastighetsbanen vil da også kunne benyttes av lokaltog mellom ulike bydeler i
Ålesund. Nærmere undersøkelser viste imidlertid at gode stasjonslokaliseringer på Emleim,
Flisnes, Vegsund og Blindheim ikke lar seg kombinere med kurvaturkravene til en bane for høy
hastighet.

Oversiktskart 5: Fra Vestnes mot Moa. © Norsk Bane AS.
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En helt annen løsning er å legge banen fra et avgreningspunkt ved Kjersem sør for Tresfjorden
til Lande øst for Sjøholt eller til Hatlen øst for Vaksvika, alternativt fra Kjelbotnen via Skorgedalen mot Solnørdalen eller Lande. Vestgående tog vil da snu på Vestnes – enten i en vendesløyfe vest og sør for stasjonen eller gjennom et retningsskifte – og kjøre sørover langs Tresfjorden mot en trekantformet avgrening og Ålesund. For tog som ikke skal stoppe på Vestnes,
vil en slik løsning redusere kjøredistansen med 15 – 20 km, sammenlignet med en linjeføring fra
Vestnes mot Tomra og Skodje. Også samlet banelengde vil kunne bli noen kilometer kortere.

Bilde 29: En trasé via Solnørdalen vil åpne for en lavere linjeføring ved Skodje (se bildet) enn en trasé via Tomra. Da
vil stasjonen f.eks. kunne ligge i samme trasé som kraftlinjen gjennom bygda, delvis i kulvert. Foto: © Norsk Bane AS.

For tog via Vestnes – og det vil trolig bli de fleste av hensyn til banens markedspotensiale – vil
kjøredistansen derimot bli større og reisetiden lengre.28 Dessuten vil en bane nær Solnørelva
eller langs Storfjorden og med bro over Langskipsøya mot Valle være i sterk konflikt med hensynet til natur, kulturlandskap, kulturarv og/eller landskapsbilde. Anbefalt trasé går derfor fra
Vestnes mot Tomra og Skodje.
Lengre vest er det valgt en linjeføring langs Ellingsøyfjorden. Den krever flere og lengre tunneler, medfører større banelengde og har etter alt å dømme betydelig høyere anleggskostnader
enn en bane langs nordsiden av Brusdalsvatnet. Innsjøen brukes imidlertid som drikkevannskilde for Ålesund. En lekkasje fra et godstog med olje, kjemikalier eller lignende last kan få katastrofale konsekvenser.
Risikoen for en slik ulykke er mye mindre enn den risikoen som er knyttet til dagens lastebiltransport på E39 langs Brusdalsvatnet. Det synes likevel ikke riktig å sementere denne situasjonen ved å anbefale en banetrasé langs Brusdalsvatnet.

28

Sporvekslere i en avgrening vil neppe bli dimensjonert for større hastighet enn 220 km/t.
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3.4.2 Fra Vestnes til Moa, beskrivelse av anbefalt trasé
Området i Misfjordskogen er trolig det eneste som både har meget slak helling, er stort nok for
en jernbanestasjon med godsterminal, ligger i kort avstand fra Vestnes sentrum og vil være lett
tilgjengelig fra den planlagte veitunnelen29 som vil knytte Molde, Aukra og Midsund til Vestnes.
Lokaliseringen kommer heller ikke i konflikt med dyrket mark eller verdifulle naturområder.
Også vest for stasjonen er banen planlagt slik at den ikke berører noen av jordbruksarealene,
hverken ved gården Mesfjorden eller ved gården Flate. En fritidsbolig på gården Innlågå vil
imidlertid bli liggende i bare ca. 50 meter avstand fra traséen. Der vil banen begynne å stige
mot vest, gå gjennom en dyp løsmasseskjæring like sør for gården Flate (km 143,3) og videre
mot den 3805 m lange tunnelen mot Tomrefjorden.

Detaljkart 10: Fra Vestnes til Tomrefjorden. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult og tunneler i grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

29

Tunnelen vil sannsynligvis komme ut i dagen noen kilometer nordvest for Flatevågen.
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Bilde 30: Ved gården Mesjorden (km 143,0) vil banen gå like ovenfor jordbruksarealene. Bildet er tatt fra nordsiden
av Flatevågen, mot sør. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 31: Ved Tomra er banen planlagt i dalsiden, ca. 100 moh. Den 8655 m lange tunnelen mot Skodje (km 149,9)
vil begynne ca. 300 m før det mørke granskogområdet som sees til venstre for kranene. Foto: © Norsk Bane AS.
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Banen vil komme ut i dagen et lite stykke ovenfor et grustak ved Langstein (km 148,4). Det er
valgt en linjeføring i omtrent 100 meters høyde over fjorden. Dette er et kompromiss mellom
hellingen i terrenget – som øker med høyden over havet – og mektigheten av løsmasselaget
over berggrunnen – som blir større nede ved fjorden.
Sør for Tomra (fra km 149,9) er det planlagt en lang tunnel på 8655 meter, helt frem til et sted
nedenfor og i god avstand fra Steinsætra. En dagstrekning langs Svartløkvatnet vil være teknisk
mulig med akseptabel stigning sørvest for Vestnes stasjon, men hensynet til våtmarkssystemet
som dannes av Svartløkvatnet og tilgrensende myrer, til den verdifulle løvskogen sørvest for
Frostadsætra og til hele dalførets verdi som turområde tilsier en bane i tunnel.
Tunnelløsningen har også den fordelen at broen sør for Hjellen blir kortere og lavere enn den
hadde blitt med en dagstrekning langs Svartløkvatnet, og at banen kan legges på et lavere nivå
langs Vassberget, i et mindre bratt terreng.

Detaljkart 11: Tunnelstrekningen ved Svartløkvatnet og videre mot Skodje. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult og tunneler i grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km
x 10 km.
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Bilde 32: Sør for gården Hjellen (km 161,4) er banen planlagt på en 1040 m lang bro. Bildet er tatt fra Fylling mot sør
og broen vil ligge ca. 1 km fra gården. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 33: Skodje stasjon foreslås i det området like nordøst for Reitereset (km 163,3), i dyp skjæring lengst vest og
på fylling lengst øst. Foto: © Norsk Bane AS.
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Detaljkart 12: Fra Skodje mot Digerneset. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult, tunneler
i grønt og kulverter i lyseblått. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

Skodje stasjon er planlagt nordøst for Reitereset (km 163,3), 93 moh., like før banen går inn i en
3.340 m lang tunnel mot den nederste delen av Straumsdalen og en lav fylling over noen underganger for padder ved Nøretjønna og Straumsdemma. Det er også vurdert å legge stasjonen
omtrent fem kilometer lenger vest, f.eks. i skjæring på Haugane vest for broen over Rv 661, rett
ved veiknutepunktet. En slik stasjon ville vært lett tilgjengelig fra mange forskjellige retninger.
De tekniske kravene til linjeføringen i et stasjonsområde gjør det imidlertid svært vanskelig 30 å
finne en akseptabel løsning. Det er også bedre plass ved Reitereset, både for selve stasjonen
og for framtidig virksomhet i nærheten av stasjonen. En lokalisering nær Skodje sentrum vil

30

Ved Nøretjønna, nedenfor Straumsdalen, er traséen trukket maksimalt mot sør. Likevel vil banen ligge ca. 10
meter inne i myrområdet rundt tjernet. Ved Reiten er traséen derimot trukket maksimalt mot nord. Likevel er avstanden mellom støyskjermveggen og nærmeste bolighus bare 30 meter. Ved Haugane er traséen på nytt trukket maksimalt mot sør for i det hele å kunne ligge på bakkenivå, og ikke på bro over skråningen mot Grynnevågen. Det viser
vanskelighetene med f.eks. å finne plass til sporvekslere – som ikke kan ligge i en sving.
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Bilde 34: Vestenden av den 3340 m lange tunnelen fra Reitereset vil gå under naturreservatet i Straumsdalen (i bakgrunnen på bildet, fra km 166,5). Bildet er tatt ca. 250 m nord for Reiten, mot øst. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 35: Banen vil gå på bro (fra km 168,8) over Revholmen (fremst) og Digernessundet litt sør (til venstre) for kraftlinjen, og i dyp skjæring nord (til høyre) for gården Digernes, i bakgrunnen (km 169,5). Foto: © Norsk Bane AS.
Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

49

dessuten gi mange flere reisende mulighet til å sykle til og fra toget. I tillegg kan broen over
Revholmen og Digernessundet (fra km 168,6) bli betydelig lavere og mindre dominerende i
forhold til kulturmiljøet rundt de gamle Skodjebroene, sammenlignet med mulighetene31 ved en
stasjon på Haugane. Det vil samtidig gi bedre skjerming av bebyggelsen nær traséen. Anbefalt
stasjonslokalisering er derfor ved Reitereset, nær Skodje sentrum.
På broen over Digernessundet vil sporene ligge ca. 28 moh. ved Revholmen og ca. 25 moh.
ved Digerneset. Det svarer til en seilingshøyde på ca. 21 – 24 meter. Skodjebroene har 14 meter fri seilingshøyde. Også vest for Digerneshaugen er det planlagt en bro, over Bøvika (ved km
170,0), for å unngå at gården Digernes må rives. Banen vil likevel bare ligge 30 meter fra bolighuset, i dyp fjellskjæring.
Vest for Bøvika og frem til Høyvik lengst vest i Skodje kommune er det valgt en trasé nær
Ellingsøyfjorden. I dette området er det vanskelig å se noe sted for en lengre sammenhengende
dagstrekning. Strekningen preges av raske skift mellom tunneler og forholdsvis korte dagstrekninger. De to korteste, ved Kobbevika (fra km 171,9) og Høyvik (fra km 176,7) er bare 495 og
440 m lange, tilsvarende hhv. 6 og 7 sekunders kjøretid ved tillatt maksimalhastighet, som er
270 km/t.32 Denne hastighetsreduksjonen gjør det mulig å legge banen i god avstand fra bygningene på gården Innvik (km 171,1) og la banen gå i dagen både sør for Juvågen og ved Høyvik,
uten konflikt med kulturminnene ved Høyvik.

Bilde 36: Ved gården Innvik (km 171,1) er banen i ca. 700 meters lengde planlagt i samme trasé som kraftlinjen (den
største, i bakgrunnen). Kraftlinjen må legges om eller i kabel i sjakt langs banen. Foto: © Norsk Bane AS.

31

I et stasjonsområde – på minimum 400 meters lengde – kan det ikke være sterkere fall enn maksimalt 2,5 ‰. Uten
noen stasjon på Haugane kan banen derimot ha 12,5 ‰ fall, slik det er planlagt for anbefalt trasé på hele strekningen
fra Reitereset til broen over Digernessundet.
32
Denne hastigheten vil bare kunne kjøres med vestgående tog. Østgående tog vil på langt nær ha kommet opp i slik
hastighet etter avgang fra Moa stasjon.
Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

50

Bilde 37: Ved Juvågen (km 174,3) vil banen gå på fylling lengst øst (ved tunnelen under Utvikfjellet) og i skjæring
lengst vest. Bildet er tatt fra planlagt trasé mot nord. Hildrehesten sees i bakgrunnen. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 38: Ved Høyvik (km 176,7) er det planlagt en 440 m lang dagstrekning i fjellskråningen ovenfor fylkesveien og
bebyggelsen. Bildet er tatt mot sørvest. Foto: © Norsk Bane AS.
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Detaljkart 13: Langs Ellingsøyfjorden. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult og tunneler i
grønt. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås. Kartutsnittet er 10 km x 10 km.

Lenger vest er banen planlagt i tunnel mot en 775 m lang dagstrekning like nord for E39 (fra km
179,4), samt en lengre dagstrekning vest for innmarken til gården Hatlen. Denne linjeføringen er
i strid med ønsket om en bane som ikke går nær Brusdalsvatnet. Det finnes imidlertid ikke noe
annet sted der banen vil kunne gå i dagen, selv ved en betydelig reduksjon i tillatt hastighet. Hele
den nesten fem km lange strekningen fra Høyvik til Breivika måtte da gå i tunnel. Det synes ikke
å stå forhold til gevinsten.
Mellom tunnelen fra Høyvik og Moa ligger anbefalt trasé på nordsiden av E39, men i noe varierende avstand og høydenivå, sett fra veien. Avstanden er størst ved varehusene på Holen. Der
vil banen også ligge forholdsvis dypt i terrenget og i kulvert (km 182,0) under omlagt avkjørsel
fra E39. Lenger vest vil banen gå på fylling med støttemur eller på bro, for å redusere inngrepene i tilgrensende næringsarealer.
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Bilde 39: Ved Reitane (km 179,4) er banen planlagt i dagen ovenfor (til venstre) for E 39. Fjellskråningen i bakgrunnen, like ovenfor planlagt tunnel fra Høyvik, er klassifisert som et verdifullt skogsområde. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 40: På de siste to kilometerne før Moa stasjon vil banen gå like nord for E39. Bildet tatt mot vest, fra varehusene ved Holen (km 181,9). Under åsryggen i bakgrunnen er banen planlagt i tunnel. Foto: © Norsk Bane AS.
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3.4.3 Fra Moa til Ålesund, beskrivelse av anbefalt trasé
Moa stasjon er planlagt 48 moh., like vest for rundkjøringen på E39, tvers over Moavegen og
nord for Spjelkavik kirke og Moa kino og svømmehall (km 183,2). Banen har retning mot sørvest, bl.a. for ikke å komme i konflikt med aktuelle traséer for fremtidig E136 mot Lerstad. Det
innebærer at et verksted og et for tiden ubebodd bolighus tilhørende Vestmo behandlingssenter
må rives. Banen vil ligge dyp i terrenget og i kulvert fra verkstedbygget frem mot fjelltunnelen
som begynner et lite stykke vest for Breivikvegen, under grøntarealet mellom Bredelia og Mulelia. Banen har maksimalt fall mot vest, mens terrenget stiger.
Med denne løsningen for Moa stasjon vil det være mulig å legge banen under de høyestliggende
områdene mellom Lerstad og Åse. Dette er friluftsområder. Frem til Furelia (km 185,4) vil ikke et
eneste bolighus ligge over tunneltraséen. Alle andre linjeføringer, bortsett fra en sannsynligvis
lite ønskelig dagstrekning parallelt med og like sør for Lerstadvegen, vil kreve tunneler som bare
går noen meter under boligområder. Lav overdekning innebærer en viss risiko for setningsskader på bygninger over tunneltraséen og for vibrasjoner, særlig i anleggsfasen.

Detaljkart 14: Østre del av Ålesund kommune. © Norsk Bane AS. Kulverter er inntegnet i lyseblått.
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Også ved Furelia33 vil en kunne legge banen slik at den ikke vil gå under bebyggelse. I dette
området er traséen likevel trukket litt mot sør for å redusere risikoen for drenering av Lerstadvatnet som ligger i et naturreservat. Om ønskelig, kan det like øst for Furelia anlegges en stasjon i fjell for lokaltog. Fra en slik stasjon vil det ikke være lengre enn ca. 300 meter, både til
boligområdene på nordsiden av Lerstadvegen og til sykehuset. Gangavstanden vil kunne reduseres med rulleband.
Vest for Lerstadvatnet dreier banen mot nordvest for å kunne passere nord for og i god avstand
fra Ratvikvatnet som også ligger i et naturreservat. Det har lykkes å finne en tunneltrasé som for
det meste holder seg i god avstand fra bebyggelse. Unntaket er bolighuset i Lerstadvegen 140.
Der vil det bare være ca. åtte meter mellom tunnelhvelvet og kjellergulvet.

Bilde 41: Ratvikvatnet (til venstre i bildet) ligger bare 18 moh. og i et naturreservat. Banen vil gå i tunnel utenom området, ca. 6 moh. (km 187,1). I bakgrunnen i nord sees Larsgården og Ellingsøya. Foto: © Norsk Bane AS.

Fjelltunnelen slutter like vest for Gåseidnesbroen (km 187,8). Banen vil likevel ikke komme ut i
dagen før etter en 190 m lang kulvert, etter å ha passert under E136. Derfra og frem mot Borgundbroen ved Nørvasundet34 foreslås å legge høyhastighetsbanen i eksisterende veitrasé og
flytte veien i traséen som er båndlagt for en eventuell utvidelse til firefeltsvei. Banen er planlagt
med støyskjermvegger som også vil dempe støy fra veitrafikken.
En slik linjeføring vil blokkere en firefeltsvei i dagen i dette området. Imidlertid har Ålesund kommune ved behandlingen av andre veiprosjekter, f.eks. ny Lerstadvei og miljøtunnel i Volsdalen,
lagt stor vekt på miljøhensyn og prioritert tunneltraséer. Det gir grunn til å anta at det vil være
aktuelt å drøfte tunnelløsninger også for en eventuell firefeltsvei ved Nørvasundet, slik at ikke
33

Banen er planlagt under dobbeltgarasjen som hører til Furelia 2, ca. 27 moh., dvs. med 15 meters overdekning.
Et bolighus vest for Skuggetunnelen og like ved E136 må rives. I tillegg kreves bl.a. en ny Skuggetunnel for veitrafikken, noe utfylling i sjøen like vest for Borgundbroen og lengre ramper for avkjørselen på nordsiden av E136.
34
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Detaljkart 15: Vestre del av Ålesund kommune. © Norsk Bane AS. Dagstrekninger er inntegnet i rødt, broer i gult,
tunneler i grønt og kulverter i lyseblått. Kilometerangivelsene viser distansen fra Dombås.

miljøbelastningene for boligområdene på bl.a. Gåseid, Fredsberg, Sørneset og Nørve økes
ytterligere. Forøvrig vil den planlagte undersjøiske veitunnelen mellom Sula og Ålesund berøre
det samme området. Det forsterker argumentene for samordnet planlegging.
Det ble også undersøkt om jernbanen vil kunne legges i tunnel under Nørvasundet. Sporene vil
da måtte ligge i en senketunnel noen få meter under havoverflaten fordi det ikke vil være mulig
å komme dypere enn ca. 12 muh. i Nørvasundet med maksimalt fall fra Moa stasjon. De høye
kostnadene til en slik løsning, både i Nørvasundet og lenger vest, synes ikke å stå i forhold til
gevinstene.
Vest for Borgundbroen er det valgt en trasé i kulvert under Borgundvegen, mellom Høgskolen i
Ålesund i nord og Nørve gravsted og Maritimt Kompetansesenter (under oppføring) i sør. Der
kan det være aktuelt å anlegge en lokaltogsstasjon. Kulverten under Borgundvegen går over i
fjelltunnel ved bussholdeplassen sør for Fagerlia videregående skole, like nordvest for en tverr-
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Bilde 42: Ved Nørvasundet (km 188,7) foreslåes å legge banen i eksisterende veitrasé og flytte bilveien mot sør (til
høyre). Da vil det lysegule bolighuset til høyre for Skuggetunnelen måtte rives. Foto: © Norsk Bane AS.

Bilde 43: Tunnelen fra Nørvasundet vil komme ut i dagen et lite stykke sørvest for Volsdalen kirke, ved Storhallen (til
venstre i bildet). Banen vil krysse over E136 og gå langs veiens sørside til Ålesund stasjon. Foto: © Norsk Bane AS.
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gående forkastningssone. Under boligblokken i Bøgata 42A er fjelloverdekningen allerede 20
meter, og enda mer under noen av de andre boligene i Fagerlia.35
Fra Fagerlia er det ca. fire km til bysentrum. Det foreslås en trasé i tunnel mot Volsdalsvågen
vest for Sunnmørshallen og videre langs E136 til en stasjon på fylling i sjøen vest for Meierikaien, øst for bensinstasjonen nær krysset Keiser Wilhelms gate / Korsegata og nord for skipsvraket på Ballastskjæret, et fredet kulturminne. En slik stasjon vil ligge i kort avstand fra et stort
antall bedrifter, arbeidsplasser, tjenestetilbud, hoteller og arrangementslokale. Plasseringen vil
dermed være svært gunstig for banens markedspotensial og retningsbalanse. Den vil heller ikke
kreve at noen eksisterende bygning i bykjernen må fjernes eller vil få en vesentlig verdiforringelse.
De gunstige geologiske betingelsene for en banetunnel til Ålesund by gir imidlertid også rom for
en rekke andre alternativer. Selve sporlokaliseringen vil i mange tilfeller være en mindre krevende oppgave enn de byplanmessige utfordringene, herunder f.eks. plasseringen av stasjonsbygning og tilhørende tjenestetilbud, tilkomsten for kollektiv- og biltrafikk under hensyn til øvrig
trafikkavvikling i bykjernen, samt konsekvensene for utviklingen av fremtidige bolig- og næringsområder. Ulike disposisjoner av eksisterende arealer og bygninger vil kunne åpne for en rekke
forskjellige løsninger. Disse må utvikles i en dialog med lokale og regionale myndigheter og
eventuelle samarbeidspartnere i næringslivet, og ligger dermed utenfor rammen av denne
undersøkelsen.
Tilsvarende gjelder for lokaliseringen av godsterminalen. Det foreslås en avgrening i tunnelen
mellom Fagerlia og Volsdalsvågen, og videre i en 180 graders bue mot Flatholmen. På denne
måten kan det legges spor til både eksisterende og fremtidig kaiområde sørøst og øst for Flatholmen. Det vil ikke være mulig dersom avgreningen blir lokalisert under Fagerlia, og banen
skulle gå vestover mot godsterminalen. Da ville banen også medføre ytterligere inngrep i turområdet langs ”Borgernes vei”.
Imidlertid finnes det også flere andre aktuelle løsninger for godsterminalen, med til dels svært
forskjellige konsekvenser for byens utvikling. Disse må undersøkes nærmere og avklares i det
videre arbeidet.

35

Ca. 31 meters overdekning under Fagerlivegen 9 og 33 meters overdekning under Fagerlibakken 2.
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4

Trafikkprognoser

4.1

Persontrafikk

4.1.1 Reisetider
Figur 3 viser de korteste, realiserbare reisetidene med tog fra Ålesund, inkludert stopp på mellomliggende stasjoner og et kjøretidspåslag. I tabell 2 vises de oppnåelige reisetidene mellom
ulike stasjoner.

3

Togreisetid fra Ålesund, i timer

2.5
2
1.5
1
0.5
0
Oslo

Gardermoen

Hamar

Dombås

Trondheim

Figur 3: Reisetider til og fra Ålesund med høyhastighetstog

Hurtigtog (stopper på alle stasjonene i Møre og Romsdal og på Bjorli og Dombås)
Dombås
Bjorli
Valldal
Vestnes
Skodje
Moa
Dombås
16
31
45
55
63
Bjorli
14
28
38
46
Valldal
13
23
31
Vestnes
9
17
Skodje
7
Moa
Ålesund

Ålesund
70
53
38
24
14
5
-

Ekspresstog (stopper bare på Vestnes, Moa og Ålesund)
Dombås
Vestnes
Moa
Ålesund
Dombås
35
49
56
Vestnes
13
20
Moa
5
Ålesund
Tabell 2: Reisetider fra stasjonene langs strekningen, i minutt (middelverdi for begge retninger)
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4.1.2 Trafikkprognose
Metodikken og datagrunnlaget for trafikkprognosen er beskrevet i rapporten for Oslo – Trondheim. Denne rapporten viser også beregningene for Dombås – Ålesund, i utvidede vedlegg.
I en tidlig fase av markedsanalysen ble det undersøkt om det finnes nye data eller data som
kun er relevante for Møre og Romsdal, og som kunne øke nøyaktigheten og påliteligheten til
trafikkprognosen. Disse undersøkelsene førte imidlertid ikke til ny kunnskap.
Hovedresultater for 2025:


Antall reiser36 med personbil reduseres med 32 % i forhold til referansealternativet.



Flytrafikken reduseres betraktelig; med ca. 60 %.



Busstrafikken er ikke relevant.



Betraktelig kortere reisetider med tog vil gi en sterk økning i togtrafikken.

Fly

Jernbane

Buss

Personbil

Endring i forhold til
referansealternativet
Passasjerer (mill./år)
Transportarbeid (mill. pkm/år)
Tidsbruk [mill. timer/år]
Tidskostnader (mill. NOK/år)
Reisekostnader (mill. NOK/år)
Tids- og reisekostnader (mill. NOK/år)
Passasjerer (mill./år)
Transportarbeid (mill. pkm/år)
Tidsbruk [mill. timer/år]
Tidskostnader (mill. NOK/år)
Reisekostnader (mill. NOK/år)
Tids- og reisekostnader (mill. NOK/år)
Passasjerer, dagens bane (mill./år)
Transportarbeid, dagens bane (mill. pkm/år)
Passasjerer høyhastighetstog (mill./år)
derav nygenerert trafikk (mill./år)
Transportarbeid høyhas.bane (mill. pkm/år)
derav nygenerert trafikk (mill. pkm/år)
Tidsbruk høyhastighetstog [mill. timer/år]
Tidskostnader høyhas.tog (mill. NOK/år)
Reisekostnader høyhas.tog (mill. NOK/år)
Tids- og reisekostnader h.tog (mill. NOK/år)
Billettinntekter høyhas.tog (mill. NOK/år)
Passasjerer (mill./år)
Transportarbeid (mill. pkm/år)
Tidsbruk [mill. timer/år]
Tidskostnader (mill. NOK/år)
Reisekostnader (mill. NOK/år)
Tids- og reisekostnader (mill. NOK/år)

-1,00
-313
-5,35
-836
-300
-1 136
-0,09
-6
-0,21
-19
-12
-31
-0,02
-7
2,05
0,55
721
206
6,21
1 107
1 082
2 189
1 082
-0,45
-229
-1,70
-386
-552
-938

Virkning for
ny bane
1,00
287

0,09
5

0,02
6

0,45
217

Tabell 3: Resultater av trafikkprognosen, Dombås – Ålesund, år 2025
36

Gjelder kun reiser på minimum 20 km én vei i, til og fra Møre og Romsdal mellom områder nær stasjonene.
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Økningen i togtrafikken gjelder ikke bare for den nye høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal,
men vil også registreres på tilgrensende banestrekninger mot Oslo og Trondheim. Figur 4 viser
opprinnelsen til denne trafikkøkningen. 40 % av transportarbeidet til høyhastighetstogene vil
være overført personbiltrafikk, 30 % overført flytrafikk og nesten 30 % nygenerert togtrafikk, dvs.
reiser som ikke ville blitt gjennomført uten den nye banen.
Figur 5 viser fordelingen av høyhastighetstogenes transportarbeid etter reiseformål. Knapt 60 %
er private reiser. Forretningsreiser utgjør ca. 25 %. De resterende15 % er reiser til og fra arbeid
og utdanning.

Nygenerert
trafikk
28 %
Overført
fra Raumabanen
1%

Overført fra
personbil
40 %

Overført
fra fly
30 %

Overført
fra buss
1%

Figur 4: Persontogtrafikk som følge av høyhastighetsbanen
Dombås – Ålesund, 2025, fordeling etter opprinnelse

Reiser til og fra
arbeid / utdann.
15 %

Private reiser
58 %

Forretningsreiser
27 %

Figur 5: Persontogtrafikk som følge av høyhastighetsbanen
Dombås – Ålesund, 2025, fordeling etter reiseformål
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Som et eksempel på prognostisert togtrafikk på enkeltstrekninger viser tabell 4 utviklingen i
samlet trafikk og sammensetningen av togtrafikken over snittet mellom Bjorli og Dombås. Den
eksisterende jernbane- og busstrafikken er ubetydelig og holdt utenfor.

Reisende per dag, begge retninger til sammen
Personbil 2008
Personbil 2025
Personbil 2025
Personbil 2025
Personbil 2025
Fly 2008
Fly 2025
Fly 2025
Fly 2025

2 150
150
150
-1 150

Mellom Møre og Romsdal og Sørøst-Norge
Relevant37 trafikk på E136 og Rv 15
Økning38 som følge av befolkningsvekst
Økning som følge av veiutbygging
Overføring av biltrafikk til høyhastighetstog

Mellom Møre og Romsdal og Trøndelag/Nord-Norge
-700 Overføring av biltrafikk til høyhastighetstog
2 150
200
-150
-1 250

Ålesund/Molde – Oslo/Trondheim
Økning som følge av befolkningsvekst
Nedgang som følge av veiutbygging
Overføring av flytrafikk til høyhastighetstog
Overført biltrafikk Møre og Romsdal – Sørøst-Norge
Overført biltrafikk Møre og Romsdal – Trøndelag/Nord-N.
Overført flytrafikk
Nygenerert togtrafikk

Høyh.tog 2025
Høyh.tog 2025
Høyh.tog 2025
Høyh.tog 2025

1 150
700
1 250
1 300

Høyh.tog 2025

4 400 Samlet trafikk med høyhas.tog, snitt Bjorli – Dombås

Tabell 4: Utvikling i samlet trafikk og sammensetning av togtrafikken over snittet mellom Bjorli og Dombås

37

På tellepunktene ”Bjorli Vest” på E136 og ”Ospelitunnelen” på Rv 15 ble det i 2008 registrert hhv. 1.209 og 600
personbiler per dag i årsgjennomsnittet, med til sammen ca. 3.200 reisende. Sommertrafikken på Rv 63 Geiranger –
Grotli kommer i tillegg, men går delvis også gjennom Ospelitunnelen.
38
Forskjellige framskrivinger ved fly- og biltrafikken skyldes antakelsen om en sterkere befolkningsvekst i de største
byområdene enn ellers i landet.
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4.2

Godstrafikk

Prognosen for godstrafikken som følge av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund viser virkningene i et nasjonalt jernbanenett. Dermed inkluderer nedenfor oppførte fraktmengder på
strekningen Dombås – Ålesund for eksempel også gods til og fra Kristiansand og Bodø. I de
økonomiske beregningene er det derimot kun tatt hensyn til godsmengdene på høyhastighetsbaner mellom Oslo, Ålesund og Trondheim.
Hovedresultater for 2025



Samlet godsmengde på høyhastighetsbanen vest for Dombås:

3,698 mill. tonn/år

Differanse mellom planalternativet (ny bane Oslo – Trondheim og Dombås – Ålesund) og
referansealternativet (kun ny bane Oslo – Trondheim):


Samlet transportarbeid:



Overført transportmengde fra lastebil:



1,158 mrd. tonn-km/år
1,662 mill. tonn/år

39

Overført transportarbeid fra lastebil :

0,941 mrd. tonn-km/år

Som et eksempel på godstrafikk på enkeltrelasjoner viser figur 6 den forventede utviklingen i
godstransporten mellom Møre og Romsdal og Osloregionen og hvordan den vil fordele seg på
ulike transportmiddel etter hvert som ulike høyhastighetsbaner vil bli realisert. Framskrivingen
fra 2008 til 2025 er basert på en antakelse om at godstransporten vil utvikle seg like sterkt som
brutto nasjonalproduktet i Norge.

3000
2500

2407.9

2314.5

2194.0

2000

1805.9
1640.0
1424.6

1500

1390.7

1172.6
923.8

1000

767.9

500

388.1
252.0

0
2008

2025 uten høyhastighetsbaner
Tog

Lastebil

2025 kun med hh.bane Oslo - Trondh.

2025 med hh.baner
Oslo – Trondheim og
Dombås - Ålesund

Sum tog og bil

Figur 6: Utviklingen av godstransport på relasjonen mellom Møre og Romsdal og Osloregionen
39

Regnet etter distanse på ny bane. Transportarbeidet i referansealternativet inkluderer ikke transportarbeid vest for
Dombås.
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5

Driftsplanlegging

5.1

Persontrafikk

Trafikkprognosen for strekningen Ålesund – Vestnes viser ca. 4 700 togreisende per dag i år
2025. Trafikktallene for strekningen Vestnes – Dombås ventes å bli noe lavere. Det forutsettes
at halvparten av togpassasjerene vil reise i rushtidene40 og den andre halvparten til andre tider
av døgnet. Tabell 5 viser det maksimale antallet passasjerer på ulike strekningsavsnitt og til
ulike tider av døgnet, samt det nødvendige antallet togsett.41

Strekningsavsnitt
Ålesund - Dombås
Dombås - Oslo
Dombås - Trondheim

Reisende
per dag
4 700
3 400
1 000

Togsett per time
og retning
per time
utenfor
i rushtida
ellers
rushtida
120
1,5
0,75
90
1
0,5
30
0,5
0,25

Reisende per retning
per time
i rushtida
2 400
240
1 700
170
500
50

per dag

Tabell 5: Maksimal persontrafikk på ulike strekningsavsnitt og behovet for togkapasitet

Ifølge disse tallene vil det i rushtida være grunnlag for en avgang per time og retning mellom
Ålesund og Oslo, og en avgang annenhver time utenom rushtida. I sum er dette 12 avganger
per dag og retning. Til og fra Trondheim ventes noe lavere trafikk, derfor vil det der bare være
grunnlag for en avgang annenhver time i rushtida og en avgang hver fjerde time utenom rushtida. Til sammen utgjør det 6 avganger per dag og retning. I tillegg vil det være mulig å etablere
overgangsmuligheter på Dombås mellom togene Ålesund - Oslo og Oslo – Trondheim.
Hvor mange ganger et tog skal stoppe mellom endepunktene og hvor ofte forskjellige stasjoner
langs strekningen skal betjenes (noe som også kan variere fra avgang til avgang), må bestemmes i framtidige planfaser. Et mulig eksempel for togtilbudet mellom Ålesund og Oslo er å kjøre
togene vekselvis med fem stopp underveis (ekspresstog) og med elleve stopp underveis (hurtigtog). Når en ser tilbudene Ålesund – Oslo og Ålesund – Trondheim under ett, gir det følgende
ruteopplegg for strekningen Ålesund – Dombås:


En avgang med ekspresstog annen hver time i rushtida og hver fjerde time ellers, og



En avgang med hurtigtog hver time i rushtida, og ellers i en avstand på 1 time og 20
minutt i gjennomsnitt.

For togene mellom Ålesund og hhv. Oslo og Trondheim er følgende stoppemønster lagt til
grunn i driftsplanleggingen:

40
41

5 timer per dag, av disse 2½ timer om morgenen og 2½ timer om ettermiddagen.
Basert på 200 sitteplasser per togsett, minste enhet.
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Ekspresstog Ålesund – Oslo
5 stopp underveis
Stasjon
Ålesund
Moa
Vestnes
Lillehammer
Hamar
Gardermoen
Oslo

km
0,0
9,9
51,8
332,7
386,4
463,3
511,1

dist.
9,9
41,9
280,9
53,7
76,9
47,8

Hurtigtog Ålesund – Oslo
11 stopp underveis
Stasjon
km
dist.
Ålesund
0,0
Moa
9,9
9,9
Skodje
29,8
19,9
Vestnes
51,8
22,0
Valldal
92,2
40,4
Bjorli
135,9
43,7
Dombås
191,9
56,0
5 stopp før Oslo, 2 uspesifis.
Lillehammer 332,7 140,8
Hamar
386,4
53,7
Gardermoen 463,3
76,9
Oslo
511,1
47,8

Hurtigtog Ålesund – Trondh.
8 stopp underveis
Stasjon
Ålesund
Moa
Skodje
Vestnes
Valldal
Bjorli
Dombås
Oppdal
Melhus
Trondheim

km
0,0
9,9
29,8
51,8
92,2
135,9
191,9
264,3
357,8
372,2

dist.
9,9
19,9
22,0
40,4
43,7
56,0
72,4
93,5
14,4

Tabell 6: Mulig stoppemønster for ekspress- og hurtigtog Ålesund – Oslo og Ålesund – Trondheim

Dette driftsopplegget gir følgende gjennomsnittlige reisetider og energiforbruk per tur mellom
Ålesund og hhv. Oslo og Trondheim.

Stoppemønster
Ekspresstog Oslo
Hurtigtog Oslo
Hurtigtog Trondheim

Stopp
underveis
5
11
8

Gjennomsnittlig
reisetid
2:33 t42
2:57 t42
2:10 t43

Gjennomsnittlig
energiforbruk
8.445 kWt
8.896 kWt
6.998 kWt

Tabell 7: Reisetider og energibehov per tur for persontog Ålesund – Oslo og Ålesund – Trondheim

Ved gjennomføring av det foreslåtte driftsopplegget får en de følgende årlige nøkkeltall:
6,1 million togsett-kilometer,
33.700 driftstimer tog,
113,7 GWh i samlet energibehov.
Til det kreves:
6 togsett á 4 vogner hver for Ålesund – Oslo og
4 togsett á 4 vogner hver for Ålesund – Trondheim
10 togsett á 4 vogner totalt
I tillegg er det regnet med en reserve på 20 % (2 togsett) for vedlikehold, slik at samlet behov
for persontog er beregnet til 12 togsett.

42

Gjelder via Hamar. Det undersøkes også en trasé via Gjøvik og Hadeland som sannsynligvis vil tillate ca. 10 minutt
kortere reisetider.
43
Inkluderer 6 minutters opphold på Dombås for å vende toget.
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5.2

Godstrafikk

Trafikkprognosen for strekningen Dombås – Ålesund viser en årlig godsmengde på 3,7 millioner
tonn i 2025. Av dette vil litt over halvparten fraktes til Møre og Romsdal og litt under halvparten
fra Møre og Romsdal. Tabell 8 viser godsmengdene per år og per dag i den retningen som har
den største fraktmengden, og det nødvendige antall togsett for å frakte disse godsmengdene.

Strekning

Tonn per
år (i tusen)
1 666
399

Ålesund – Oslo
Ålesund – Trondheim

Tonn per
dag44
6 663
1 597

Tog per dag
og retning
9
2

Tabell 8: Godsmengder og antall nødvendige godstogsett til og fra Møre og Romsdal

Derav er allerede 5 tog mellom Dombås og Oslo samt 1 tog mellom Dombås og Trondheim
utgiftsført i referansealternativet. I planalternativet er disse togene forlenget til Ålesund.
Med en toppfart på f.eks. 100 km/t gir dette følgende gjennomsnittlige framføringstider og
energiforbruk per tur mellom Ålesund og hhv. Oslo og Trondheim:

Strekning
Ålesund – Oslo
Ålesund – Trondheim
Ålesund – Dombås46

Gjennomsnittlig
framføringstid
6:06 t
4:33 t45
2:12 t

Gjennomsnittlig
energiforbruk
20 293 kWt
15 508 kWt
7 828 kWt

Tabell 9: Framføringstider og energibehov per tur for godstog i 100 km/t til og fra Møre og Romsdal

Ved gjennomføring av det foreslåtte driftsopplegget får en de følgende årlige nøkkeltall:
1,89 million tog-kilometer,
21.200 driftstimer tog,
75,7 GWh i samlet energibehov.
De tunge godstogene vil kjøre på høyhastighetsbanen Ålesund – Dombås og tilgrensende nye
baner til Oslo og Trondheim i tidsrommet som ikke er belagt av persontog, mellom ca. kl. 21 og
23 om kvelden og kl. 6 og 8 om morgenen. For godsfrakt på dagtid er det planlagt lettere godstog med en maksimumsfart på 160 km/t som takket være et stort antall forbikjøringsmuligheter,
bl.a. i stasjonene for persontrafikken, kan integreres i ruteplanen for persontogene uten vesentlige kjøretidsøkninger.

44

Basert på godstogdrift i 250 dager per år.
Inkluderer 10 minutters opphold på Dombås for å vende toget.
46
Gjelder for de togene der kostnadene for kjøringen Dombås – Oslo og Dombås – Trondheim allerede er utgiftsført i
referansealternativet.
45
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6

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Kostnader per år i mill. NOK
Personal Materiell
Totalt

Antall
ansatte

%

Infrastruktur
Vedlikehold av stasjoner
Vedlikehold av banen

4
34

3
20

7
54

1,3
9,9

Sum infrastruktur

38

23

61

11,2

Personalbehov (uten admin.)

58

Persontrafikk
Billettsalg og stasjonsservice
Rengjøring og klargjøring tog
Togframføring
Energi
Vedlikehold togmateriell

27
14
38
11

16
7
8
139
8

43
21
46
139
19

7,9
3,8
8,6
25,7
3,5

Sum persontrafikk

90

179

268

49,4

Personalbehov (uten admin.)

203

Godstrafikk
Salg
Togframføring
Energi
Vedlikehold togmateriell

45
18
26

3
4
99
19

47
22
99
45

8,7
4,0
18,2
8,4

Sum godstrafikk

89

124

213

39,3

Personalbehov (uten admin.)
Totalt

168
216

325

542

100,0

Personalbehov (uten admin.)
47

Tabell 10: Sammendrag

47

429

av drifts- og vedlikeholdskostnader for høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund, år 2025

Mer detaljerte oppstillinger finnes i de utvidete vedleggene til rapporten om Oslo – Trondheim.

Ålesund – Dombås

Rapport februar 2011

67

7

Miljøpåvirkning

Den nye høyhastighetsbanen vil flere steder kreve areal og skjære gjennom områder som ikke
tidligere har vært forringet gjennom infrastrukturtiltak. For å begrense effektene av disse inngrepene, er det planlagt flere byggtekniske tiltak som beskrevet i kapittel 7.1. I tillegg har en vurdert
andre utjevnende tiltak, også slike som går utover økonomisk kompensasjon av grunneiernes
tap. Disse er tatt med i kostnadskalkylen, men må fastsettes i detalj i fremtidige planfaser.

7.1

Byggtekniske tiltak

7.1.1 Støyskjerming
18 km av strekningen Dombås – Ålesund antas å ha behov for støyskjermstiltak. Høyden på
disse veggene eller vollene må fastsettes i en støysoneanalyse. Erfaringene fra andre høyhastighetsbaner tilsier en høyde på omtrent 2 meter, og opp mot 4 meter i spesielle tilfeller.
7.1.2 Viltbroer
I den nåværende fasen av planarbeidet antas et behov på til sammen 13 viltbroer på strekningen mellom Dombås og Ålesund.
7.1.3 Inngjerdingstiltak
På grunn av risikoen for påkjørsler av vilt og husdyr er det planlagt å gjerde inn hele banen på
begge sider. Det kan gjøres på forskjellig vis, tilpasset de lokale topografiske og klimatiske
betingelsene:



Tett og tornet beskyttelsesbeplantning, ca. 1,2 m bred,



Beplantede beskyttelsesvoller, ca. 3 m brede,



Inngjerdinger, ca. 2,5 m høye.

Inngjerdingstiltakene er begrenset til områdene der banen vil gå i dagen, til sammen ca. 90 km.

7.2

Luftforurensning, energiforbruk og klimapåvirkning

Høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund vil føre til en utstrakt overføring av fly-, bil- og lastebiltrafikk til jernbane. Elektrisk drevne tog i Norge vil også i fremtiden kunne anses som CO2-nøytrale, fordi det nødvendige energibehovet fortsatt vil kunne dekkes av fornybare energikilder.
Trafikkreduksjonen for konkurrerende transportformer for gods og personer vil derimot gi en
betydelig nedgang i utslippene av CO2, NOx og partikler. Tabell 11 viser beregningsresultatene
for året 2025.

Personbil
Buss
Tog
Fly
Lastebil
Sum

Trafikkendring
i mill. pkm/tkm
per år
-313
-6
+715
-229
-941

CO2-utslipp
i 1000 tonn
per år
-33,1
-0,2
0,0
-44,3
-94,1
-171,7

NOx-utslipp
i tonn
per år
-89,4
-2,0
0,0
-154,7
-719,9
-965,9

Partikkel-utslipp
i tonn
per år
-7,2
-0,1
0,0
-0,5
-27,3
-35,0

Tabell 11: Utslipp av CO2, NOx og partikler, årlige endringer mellom planalternativ og referansealternativ i 2025
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CO2-utslipp
210 NOK per tonn

Verdsetting

NOx-utslipp
26 NOK per kg

Partikkel-utslipp
80 NOK per kg

Reduserte samfunnsøkonomiske kostnader i mill. NOK per år
Personbil
Buss
Fly
Lastebil
Sum

-6,96
-0,04
-9,31
-19,76
-36,06

-2,32
-0,05
-4,02
-18,72
-25,11

-0,58
-0,01
-0,04
-2,18
-2,80

Tabell 12: Monetær verdsetting av redusert miljøbelastning, endring fra planalternativ til referansealternativ i 2025

7.3

Trafikkulykker

Trafikkulykker resulterer i tillegg til de menneskelige lidelsene også i høye økonomiske kostnader som følge av skade på involverte kjøretøyer, innsats av redningsmannskap og medisinsk
behandling, samt juridiske og forsikringskostnader. I tillegg kommer tap som følge av reduksjoner i produksjon og konsum når mennesker skades eller drepes i trafikken.
Jernbaneprosjekter fører generelt til en reduksjon i antall ulykker fordi togtransport, i likhet med
sjøfart og flytrafikk, er tryggere enn veitransport. Den høye andelen av langdistansetrafikk i
både gods- og persontrafikken i Norge gir grunn til å vente betydelige positive effekter.
En har evaluert statistikken for de siste årene og fremskrevet den positive trenden for å beregne
sannsynligheten for å bli drept eller skadd i veitrafikken i 2025 og senere. Sannsynligheten ble
beregnet ut fra nasjonale gjennomsnittstall, både for ulykker der tunge kjøretøyer er involvert og
for ulykker der slike kjøretøyer ikke er involvert. Nedgangen i antall ulykker som følge av trafikkoverføring fra vei til jernbane er regnet proporsjonalt til reduksjonen i transportarbeidet for hhv.
person- og godstrafikk på vei.

Trafikkulykker
Tunge kjøretøyer
Tunge kjøretøyer
ikke involvert
involvert

Drepte
Hardt skadde
Lettere skadde
Sum kostnader

Drepte
Hardt skadde
Lettere skadde
Sum kostnader

Kostnad i
Sannsynmill. NOK
lighet per
per ulykmill. pkm
kesoffer
26,5
0,0034
10,0
0,0120
0,8
0,1700

Kostnad
i NOK
per pkm

Sannsynlighet per
mill. tkm

Kostnad
i NOK
per tkm

0,090
0,120
0,136

0,0030
0,0070
0,0400

0,090
0,065
0,032

0,346

0,187

Endring mellom planalternativet og referansealternativet
Tunge kjøretøyer ikke involvert
Tunge kjøretøyer involvert
Totalt
Mill. pkm Ulykkes- Kostnad i
Ulykkes- Kostnad i Ulykkes- Kostnad i
Mill. tkm
buss og
offer
mill. NOK
offer
mill. NOK
offer
mill. NOK
lastebil
personbil
per år
per år
per år
per år
per år
per år
-1
-29
-3
-85
-4
-114
-4
-38
-6
-61
-10
-99
-319
-941
per år
per år
-54
-43
-38
-30
-92
-73
-110

-176

-286

Tabell 13: Reduksjon i trafikkulykker og monetær verdsetting, år 2025
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8

Bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk analyse

Både den bedriftsøkonomiske og den samfunnsøkonomiske analysen er en sammenligning
mellom referansealternativet og planalternativet. I begge tilfeller er referansealternativet en
høyhastighetsbane kun mellom Oslo og Trondheim. Planalternativet er høyhastighetsbaner
både Oslo – Trondheim og Dombås – Ålesund. Begge analysene begrenses til en driftsperiode
på 30 år fra 2025.

8.1

Organisering

For en klar avgrensing av ansvar og for å sikre konkurranse er det valgt følgende forutsetning:

8.2



Togoperatørselskaper [TOS] gjennomfører gods- og persontrafikken som private aksjeselskaper i konkurranse med andre operatørselskaper;



Et eget jernbaneinfrastrukturselskap [JIS] er på vegne av staten ansvarlig for bygging,
drift, vedlikehold og fornying av jernbanestrekninger og stasjoner.

Bedriftsøkonomisk analyse

For å beregne de bedriftsøkonomiske resultatene er det forutsatt at togoperatørselskapene
[TOS] betaler gebyrer til jernbaneinfrastrukturselskapet [JIS] for bruken av banestrekningene
og stasjonene. Størrelsen på gebyrene er satt slik at de dekker samtlige drifts- og vedlikeholdskostnader for infrastrukturen, samt den nødvendige fornyelsen av infrastrukturen i hele driftsperioden. Denne forutsetningen tydeliggjør at JIS kun bærer en engangsinvestering og at alle
etterfølgende investeringer blir finansiert av bane- og stasjonsgebyrene.
8.2.1 Togoperatørselskapene [TOS]
Operatørselskapene investerer i togmateriell og i infrastruktur som de trenger for drift og vedlikehold, f.eks. verksteder og togoppstillingsplasser. Videre påløper årlige utgifter for drift og
vedlikehold av denne infrastrukturen, og av togsettene. Dessuten må togoperatørselskapene
betale gebyrer for bruken av bane og stasjoner. På inntektssiden står frakt- og billettinntektene
fra gods- og persontrafikken.
Økningen i billettinntektene som følge av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund er beregnet til
541 mill. NOK i 2025 og 1,20 mrd. NOK i 2054, prisnivå 2008. Her er det forutsatt at prognosen
for persontogtrafikken ikke vil bli nådd frå første dag, men bare med 50 % i det første driftsåret,
80 % i det andre og 100 % i det tredje.48
Figur 7 viser dette og den videre utviklingen i antall reisende og billettinntekter for årene 2025 til
2054. Inntektskalkylen forutsetter en gjennomsnittlig inntekt per personkilometer på 1,50 NOK.
Det svarer f.eks. til en gjennomsnittlig billettinntekt på rundt 750 NOK for en reise Ålesund –
Oslo.

48

I tabell 3 er det ført opp billettinntekter i 2025 på 1,082 mrd. NOK. Dette er en prognose for en situasjon der høyhastighetsbanen har vært i drift i noen år.
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Figur 7: Utvikling i antall reisende og billettinntekter som følge av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund

I godstrafikken vil høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund føre til en økning i transportarbeidet
for jernbanen på 1,16 mrd. tonn-km i 2025. Ved en gjennomsnittsinntekt per tonn-km på 0,81
NOK svarer det til fraktinntekter på 938 mill. NOK i år 2025 og 1,70 mrd. NOK i 2054.
Disse inntektene gir togoperatørselskapene ikke bare mulighet til å dekke alle løpende kostnader, inkludert bane- og stasjonsgebyrer, men også til å beregne seg en avkastning på sin egenkapitalinnsats på 10 % per år. I tillegg vil inntektene være tilstrekkelige til at operatørselskapene
kan betale såkalte konsesjonsavgifter (”baneavgifter”) til JIS. Disse konsesjonsavgiftene bidrar
til finansieringen av de nye banene og stasjonene.
Tabell 14 viser kontantstrømmene for togoperatørselskapene, diskontert til året 2025 med 10 %
rente per år, i prisnivå 2008 og ved en analyseperiode på 30 år etter baneåpning.

Investeringer i togmateriell og infrastruktur
Reinvesteringer i togmateriell og infrastruktur
Restverdi togmateriell og infrastruktur
Drifts- og vedlikeholdskostnader
Bane- og stasjonsgebyrer
Salgskostnader
Billettinntekter persontrafikk
Fraktinntekter godstrafikk
Innsats av lånekapital
Konsesjonsavgift

Nåverdi i mill. NOK
diskontert til 2025
-3 241
-788
79
-4 119
-2 015
-699
9 902
10 660
675
10 454

Tabell 14: Bedriftsøkonomisk resultat for togoperatørselskapene, kontantstrømmer egenkapital

8.2.2 Jernbaneinfrastrukturselskapet [JIS]
Infrastrukturselskapet investerer i hele infrastrukturen, inkludert stasjoner, strømforsyning og
styrings- og sikkerhetstekniske anlegg. (Infrastruktur for vedlikehold og stalling av togmateriell
er derimot ikke JIS sitt ansvar.) I tillegg drifter og vedlikeholder JIS banene og stasjonene, og
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foretar re-investeringer. De sistnevnte kostnadene blir dekket av de årlige gebyrene fra togoperatørselskapene.
Tabell 15 viser de bedriftsøkonomiske resultater JIS kan oppnå hvis det legges det samme
avkastningskravet til grunn for finansieringen av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund som
for virksomheten til statseide bedrifter. Dette kravet ligger nå på 4,5 % per år. Tabellen viser
inntekter og kostnader for jernbaneinfrastrukturselskapet, diskontert til 2025 og i prisnivå 2008
ved en analyseperiode på 30 år. Legg merke til at kontantstrømmene er diskontert med en
rentesats på 4,5 % per år. Konsesjonsavgiftene for TOS i tabell 14 er selvsagt identiske med
konsesjonsinntektene for JIS i tabell 15; de er bare diskontert med forskjellige rentesatser.

Investeringer i infrastruktur
Restverdi infrastruktur
Reinvesteringer i infrastruktur
Drift og vedlikehold av infrastruktur
Bane- og stasjonsgebyrer
Inntekter fra utleie og reklame
Konsesjonsinntekter
Underdekning

Nåverdi i mill. NOK
diskontert til 2025
-38 780
4 701
-2 212
-1 274
3 484
356
18 064
-15 661

Tabell 15: Bedriftsøkonomisk resultat for jernbaneinfrastrukturselskapet, høyhastighetsbane Dombås – Ålesund

Tabell 15 viser at avkastningskravet på 4,5 % per år ikke blir helt oppnådd. Avkastningen er dog
positiv. En balanse mellom kostnader og inntekter kan oppnås hvis JIS ved finansieringen av
høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund aksepterer en årlig forrentning på 1,8 %.

8.3

Samfunnsøkonomisk analyse

Figur 8 viser den samfunnsøkonomiske nytten (ekstern nytte og brukernytte) av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund for de første 30 årene etter baneåpning. Mer detaljerte oppgaver for
både nytten og kostnadene finnes i tabell 16.
Den samlete samfunnsøkonomiske nytten er beregnet til 66,1 mrd. NOK, diskontert til 2025. De
samfunnsøkonomiske kostnadene kommer på i alt 51,4 mrd. NOK. Det svarer til et nytte-kostnads-forhold på 1,29.
Reisetidene med ulike transportmidler og endringene fra referansealternativet til planalternativet
ble hentet fra markedsanalysen. For å ta hensyn til de forskjellige samfunnsøkonomiske kostnadene av disse reisetidene i den samfunnsøkonomiske analysen, inngår tidskostnadene til togreiser bare med 70 % av de gjennomsnittlige49 tidskostnadene for bilreiser, mens tidskostnadene til flyreiser inngår med 120 %. Dette begrunnes med at reisetiden på tog kan brukes mer
produktivt enn i bil, mens reisetiden på fly kan brukes endå mindre produktivt enn i bil.
Reisekostnadene for brukere av personbil består av drifts- og vedlikeholdskostnadene til kjøretøyet inkludert avskrivinger, årsavgifter og eventuelle bompenger og ferjekostnader. Disse totale
kostnadene inkluderer avgifter som brukes til å kompensere deler av de eksterne effektene som
luftforurensning, ulykker m.m. Slike eksterne effekter prissettes separat i den samfunnsøkonomiske analysen. Avgiftene ble derfor trukket ut av transportkostnadene for bil, fly og lastebil.50
49

Se Håndbok 140, Statens Vegvesen for ulike grupper bilreisende.
Som det går fram av tabell 16, andre rad, resulterer dette f.eks. i lavere transportkostnader med lastebil enn med
tog på ny bane, når eksterne kostnader holdes utenfor.
50
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Figur 8: Sammensetning av den samfunnsøkonomiske nytten av høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund

Nytte i mill. NOK
diskontert til 2025

Reisekostnader
Fraktkostnader
Reisetid
Luftforurensning
Klimaendring
Trafikkulykker
Nygenerert trafikk
Inntekter fra utleie og reklame
Billettinntekter persontrafikk
Fraktinntekter godstrafikk
Sum nytte
JIS, investeringer i infrastruktur
JIS, drift og vedlikehold av infra.
JIS, re-investeringer i infrastruk.
JIS, restverdi infrastruktur
TOS, investeringer i infrastruktur
TOS, drift, vedlikeh. og re-invest.
infrastruktur
TOS,
restverdi infrastruktur
TOS, investeringer i tog
TOS, drift og vedlikehold av tog
TOS, re-investeringer i tog
TOS, restverdi tog
TOS, salgskostnader
Sum kostnader
Kostnader i mill. NOK
diskontert til 2025

Tabell 16: Samfunnsøkonomisk analyse for
Dombås – Ålesund
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4 262
-2 318
12 560
1 294
3 705
5 479
3 313
356
17 764
19 686
66 101
38 780
1 274
2 212
-4 701
168
37
-14
3 030
7 366
2 334
-355
1 221
51 351
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8.4

Sammendrag av resultatene

Tabell 17 viser et sammendrag av resultatene fra den bedriftsøkonomiske og den samfunnsøkonomiske analysen for høyhastighetsbanen Dombås – Ålesund.

Tabell 17: Sammendrag av resultatene fra den bedriftsøkonomiske og
den samfunnsøkonomiske analysen

Ålesund – Dombås

Internrente for
jernbaneinfrastrukturselskapet

1,8 %

Internrente for
togoperatørselskapene

10 %

Samfunnsøkonomisk
internrente for
prosjektet

6,2 %

Samfunnsøkonomisk
nytte-kostnadsforhold

1,29
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