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KRITISK SYN PÅ JERNBANEVERKETS UTREDNING OM HØYHASTIGHETSBANER 

 

Siktemål 

Hensikten med dette notatet er en kritisk gjennomgang av Jernbaneverkets utredning om høy-

hastighetsbaner i Norge. I korthet har Jernbaneverket ikke fulgt Stortingets oppdrag, men har i stedet 

fulgt et snevrere mandat fra Samferdselsdepartement og avlevert en studie med andre forutsetning-

er enn de som ble lagt av Stortinget. I forhold til Stortingets oppdrag er Jernbaneverkets forutset-

ninger ufullstendige og derfor til dels uriktige. Derfor kommer utredningen til konklusjoner som ved 

en kritisk gjennomgang viser seg å bygge på et sviktende grunnlag. En sammenligning med utred-

ningen fra Deutsche Bahn som bygger på forutsetninger som er mer i samsvar med Stortingets opp-

drag, viser hvilke konsepter som kan la seg realisere og ikke realisere i Norge. 

 

Stortingets oppdrag 

Oppdraget å utrede mulighetene for høyhastighets tog i Norge ble gitt av Stortinget. Det ble pre-

sisert at et framtidig høyhastighetstilbud ikke bare skulle binde sammen de store byene, men også 

fange opp mellomliggende trafikk. Det ble uttrykkelig bedt om konsepter for flerbruksbaner med 

blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk. I mandatet fra Samferdselsdeparte-

mentet heter det at utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike 

handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i 

Sør-Norge. 

I stedet har Jernbaneverket levert en utredning utelukkende om høyhastighets persontransport 

over lengre avstander. Et snevert trafikkgrunnlag gir lavere inntekter og dårligere lønnsømhet enn et 

flerbrukskonsept. I tillegg blir ringvirkningene, miljøgevinsten og mulige samfunnsøkonomiske ge-

vinster undervurdert.  

 

Forutsetningene 

Kjernepunktet i kritikken mot Jernbaneverkets utredning gjelder forutsetningene om trafikk-

grunnlaget og inntektene. Strekningen Oslo-Bergen kan tjene som eksempel. 

Jernbaneverket anslår i 2024 en trafikk på 2411 mill. personkilometer, pkm, for en Vestlandsbane 

over Haukeli med tre stasjoner underveis. Billettinntekten er anslått til kr. 1,13/pkm (i 2009-kroner), 

tilsvarende kr. 447 for reisen Oslo-Bergen. Dette gir en inntekt på kr. 2722 mill. (i 2009-kroner) i 

2024. Anslaget for billettpriser ligger langt under dagens prisnivå. Jernbaneverket forutsetter at en 

høyhastighetsbane vil ta 40-50 prosent av persontrafikken mellom Oslo og Bergen. Dette synes påfal-

lende lavt i betraktning av forutsetningen om lave billettpriser som gir toget et betydelig konkurran-

sefortrinn i pris i forhold til fly.  

En alternativ beregning er foretatt av Deutsche Bahn. Her forutsettes 24 stasjoner underveis og 

en betydelig mellomliggende trafikk. Til sammen er anslaget 5113 mill. pkm i 2025. Med en billettinn-

tekt på kr. 1,55/pkm (2009-kroner) gir dette en inntekt på kr. 7925 mill. (2009-kroner). Deutsche 
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Bahn anslår en godstransport på 3582 mill. tonnkilometer, tkm, i 2025 med inntekter på. kr. 2995 

mill. (2009-kroner). De samlede inntekter anslås til kr. 10 920 (2009-kroner) i 2025.  

Forskjellen er oppsiktsvekkende. Deutsche Bahn har et over dobbelt så høyt anslag for passasjer-

kilometer som Jernbaneverket. Differansen kan skyldes mellomliggende trafikk og forskjeller i anslag 

om jernbanens konkurranseevne i forhold til særlig flytrafikk. Med et noe høyere anslag for billettpri-

ser kommer Deutsche Bahn til inntekter fra passasjertrafikken alene som er nesten tre ganger så høyt 

som Jernbaneverkets anslag. Deutsche Bahns billettpriser er likevel ikke høyere enn en gjennom-

snittspris på 615 kr Oslo – Bergen, noe som også må anses å gi svært konkurransedyktige priser. 

Godstrafikken er neste ankepunkt. Jernbaneverkets utredning regner ikke inn noen inntekter fra 

godstrafikk, fordi det konseptet som utredes ikke er et flerbrukskonsept, hvilket Stortinget har bedt 

om. Jernbaneverkets utredning utelukker imidlertid ikke godstrafikk, men påpeker at mulighetene 

ikke har vært gjenstand for analyse. Utredningen medgir dermed sin egen ufullstendighet. I sin opp-

summering påpeker Jernbaneverkets utredning at analysene ikke har kunnet påvise en vesentlig 

overføring av gods fra vei til bane på grunn av høyere fart. Utredningen overser at en dobbeltsporet 

jernbane vil gi bedre fremkommelighet enn dagens utrangerte bane og et forstoppet veinett, og 

dermed bedre punktlighet og høyere frekvens, som næringslivet etterspør. 

Dagens bane, som for det meste er enkeltsporet, med 100 år gammel, dårlig undergrunn, utsatt 

for flom og utgliding, gir et dels dårlig, dels upålitelig tilbud med tynnslitt tillitt i markedet. Transpor-

tører flykter derfor fra dagens bane over til vei. En ny og dobbeltsporet bane ville kunne gi et vesent-

lig bedre tilbud, med en helt annen regularitet, kvalitet og kapasitet for godstrafikk, som igjen ville 

kunne ha et betydelig sterkere gjennomslag i markedet. Det er derfor underlig at Jernbaneverket i sin 

utredning har utelukket godsmarkedet fra de nye høyhastighetsbanene, men har forutsatt at gods-

trafikken i stedet skal kjøres på dagens gamle baner.  

Det kan legges til at et flerbrukskonsept, med en markedsorientert utbygging av godsterminaler 

og hyppige, raske og pålitelige godstog, trolig ville kunne gi en enda større transport av gods, ikke 

minst i lys av veksten i godstransporten på et utilstrekkelig veinett. En målrettet avgiftspolitikk vil 

også kunne bidra til å overføre godstransport fra vei til bane. Slike problemstillinger har vært holdt 

utenfor Jernbaneverkets perspektiv. 

 

Konklusjoner 

Sammenligningen av Jernbaneverkets utredning med uredningen fra Deutsche Bahn viser at et 

flerbrukskonsept kan generere vesentlig høyere inntekter enn et snevert konsept for rask person-

transport mellom to storbyregioner. En umiddelbar konklusjon er at høyhastighetsbaner i Norge bør 

realiseres som flerbrukskonsepter. Et snevert konsept, som utredet av Jernbaneverket, er lite aktuelt 

for norske forhold. I vedtaket i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019, ba også Stortinget om at det i 

utredningen av høyhastighetsbanen spesielt ble lagt vekt på flerbrukskonseptet. 

Et flerbrukskonsept vil kunne generere betydelige inntekter ved mellomliggende trafikk, ikke bare 

mellom ytterpunktene, men også mellom ytterpunktene og de berørte regioner, som innenfor regio-

nene.  

Et av de viktigste fortrinnene ved et flerbrukskonsept ligger i godstrafikken. Selv om en tilpasning 

av en høyhastighetsbane til godstransport krever investeringer i godsterminaler, avkjøringsspor og 

omkjøringsspor, er inntektspotensialet stort og voksende. Det norske veinettet er kritisk underdi-

mensjonert i forhold til mengden av godstransport. Fortsatt høy økonomisk vekst og vekst i folketal-
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let tilsier at godstransporten vil fortsette å tilta. Selv med betydelige investeringer ligger kapasiteten i 

veinettet ikke an til å øke i samsvar med transportmengden. Flaskehalser, forstoppelser og forsinkel-

ser vil derfor fortsatt ramme norsk godstransport på landevei, mest sannsynlig med en forverring. 

Veinettets utilstrekkelighet gir en høyhastighets jernbane gode forutsetninger til å overta betyde-

lige mengder godstransport, under forutsetning av at tilpasninger foretas. På en høyhastighets jern-

bane kan passasjertrafikk og godstrafikk utfylle hverandre ved at passasjertogene for det meste kjø-

rer om dagen, godstogene om natten. For godstransport er levering tidlig om morgenen viktig av 

hensyn til markedet, hvilket tilsier kjøring om natten til tider da banenettet er lite eller ikke trafikkert 

av passasjertog. Resultatet er en bedre utnyttelse av skinnegangen og høyere lønnsomhet på inves-

teringene. Sambruk på dagtid er også mulig i henhold til planene til Deutsche Bahn, da det er lagt 

opp til flere forbikjøringsmuligheter for persontogene i forhold til godstog i lavere fart gjennom fire 

spor i alle stasjonene og ekstra forbikjøringsavsnitt i tillegg.  

Godstransport på norske høyhastighetsbaner må også sees i samband med transport videre til 

eksportmarkedene, først og fremst på kontinentet. I dag går størstedelen av norsk fiskeeksport på 

store lastebiler på dårlige og smale veier. Tidskritisk transport av denne typen ville kunne oppnå be-

tydelige gevinster i tid, pålitelighet og kostnader ved muligheter til gjennomgående godstog fra inn-

lastingssteder i norske distrikter til markedene på kontinentet. I dette perspektivet kan potensialet 

for godstransport være betydelig høyere enn anslaget fra Deutsche Bahn. Potensialet kan ytterligere 

styrkes ved en målrettet offentlig politikk for å overføre godstransport fra vei til bane. 

Ved sine ufullstendige forutsetninger er ikke Jernbaneverkets utredning i stand til å foreta en rea-

listisk vurdering av mulige ringvirkninger, miljøgevinster eller samfunnsøkonomiske virkninger. På 

mange måter er Jernbaneverkets forutsetninger selvmotsigende. Strekningen Oslo-Bergen kan igjen 

tjene som eksempel. Selv om Jernbaneverket anslår at en høyhastighetsbane vil ta nærmere halvpar-

ten av passasjertrafikken, forutsettes flytrafikken å bli oppretthold på dagens nivå. Siden Jernbane-

verket ikke forutsetter godstransport, anslår det heller ingen redusert kjøring med lastebil. 

Under andre forutsetninger kan gevinstene bli påtakelige. Erfaringer fra Europa og Japan er at en 

utbygging av høyhastighetsbaner, som i passasjertrafikken er konkurransedyktige i tid og pris, fører 

til en større overføring av trafikken fra fly til tog enn det som forutsettes av Jernbaneverket, med en 

sterk nedgang i flyfrekvensen på de berørte strekningene. I motsetning til Jernbaneverket er det også 

mulig å forutsette en til dels betydelig overgang i godstrafikk fra vei til bane, med en tilsvarende ned-

gang i kjøring med lastebil over lengre strekninger.  

Under slike forutsetninger kan miljøgevinsten bli betydelig. Lavere frekvens i flytrafikk og redu-

sert kjøring med lastebil vil umiddelbart gi lavere utslipp av CO2. Dette er en viktig politisk målsetting 

som viser seg vanskelig å realisere. Den økonomiske gevinsten er også problematisk å tallfeste. Da-

gens lave karbonpriser i Europa, €3/tonn, gir svake insentiver til innsats. En prising i samsvar med 

kostnadene ved innsamling og lagring av CO2, anslagsvis €60/tonn, ville gi vesentlig sterkere insenti-

ver, samt en betydelig miljøøkonomisk gevinst for høyhastighetsbaner som frakter både passasjerer 

og gods og bidrar til reduserte utslipp fra fly og lastebiler. Satt på spissen kunne skyggekostnaden ved 

lagring av utslipp som ikke finner sted på grunn av en ny høyhastighetsbane, godskrives banens kre-

dittside. 

I tillegg kommer en betydelig lokal og regional miljøgevinst ved redusert støy og forurensning 

langs hovedveiene, færre skader og ulykker, samt tidsgevinster ved bedre fremkommelighet. Dagens 
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store godstransport med lastebil medfører store miljøskader og en høy risiko for ulykker i mange 

norske lokalsamfunn.  

Jernbaneverkets utredning drøfter ikke mulige samfunnsøkonomiske virkninger av høyhastig-

hetsbaner. Det medgis uttrykkelig at utredningsarbeidet ikke har vært i stand til å gjennomføre noen 

inngående analyse av mulige virkninger av høyhastighetsbaner på den økonomiske utviklingen i de 

berørte regioner, herunder utviklingen i arbeidsmarkedet og boligmarkedet. Tidsgevinsten for de 

reisende blir knapt nevnt. Økonomisk vekst medfører høyere inntekter og dermed økende tidskost-

nader. I korthet innebærer dette at forsinkelser blir mer kostbare for samfunnet og tidsgevinster 

tilsvarende mer lønnsomme.  

I denne sammenheng bør det påpekes at norsk næringsliv ikke bare sliter med verdens dyreste 

arbeidskraft, men også med uvanlig høye transportkostnader. Disse konkurransemessige ulempene 

svekker næringslivet og sysselsettingen i norske distrikter. Med et høyt økonomisk aktivitetsnivå er 

det vanskelig å dempe lønnsnivået, men det er mulig å gjøre noe med transportkostnadene. Ingen 

internasjonale avtaler forbyr offentlig utbygging av infrastruktur. Et bedre transporttilbud ville styrke 

distriktene og bidra til å dempe presset på de sentrale delene av landet, først og fremst Oslo-

området. Jernbaneverkets utredning overser denne problematikken. 

Selv om Jernbaneverkets utredning ikke påpeker positive ringvirkninger av investeringer i høyhas-

tighetsbaner, betyr ikke dette at de ikke foreligger; de er bare blitt utelatt i en ufullstendig analyse.  

Andre deler av analysen står også lagelig til for hugg. 

 

Kritikken 

Som påpekt svarer Jernbaneverkets utredning ikke på oppdraget fra Stortinget. I stedet for å ut-

arbeide et helhetlig konsept har Jernbaneverket valgt å analysere et større antall alternative linjefø-

ringer, stort sett ut fra et bygningsteknisk perspektiv. Analysene av markeder, inntekter og ringvirk-

ninger er ufullstendige og misvisende. Fordi Jernbaneverkets utredning i det vesentlige har konsent-

rert seg om linjeføring for høyhastighetsbaner utelukkende for passasjertrafikk mellom store byer, er 

Stortingets oppdrag om et flerbrukskonsept ikke blitt fulgt opp. Satt på spissen kan denne unnlatel-

sen diskvalifisere Jernbaneverket som premissleverandør i den samferdselspolitiske debatten.  

 

Politikken 

Spørsmålet er hvorfor Jernbaneverket i sin utredning ikke følger opp Stortingets ønsker. Storting-

ets oppdrag var en henstilling til Samferdselsdepartementet og regjeringen om å utrede et flerbruks-

konsept. Samferdselsdepartementet ga deretter Jernbaneverket et oppdrag om å utrede en langsik-

tig strategi basert på ulike handlingsalternativ.  

Jernbaneverkets utredning er blottet for strategisk tenkning om arbeidsdelingen mellom de ulike 

transportformene innenfor de ulike segmenter av persontransport og godstransport. Det snevre 

konseptet om langveis persontransport uten mellomliggende transport eller godstransport, blir ikke 

en gang begrunnet, og langt fra drøftet mot andre konsepter. Stortingets ønske om en utredning av 

flere strategiske alternativ blir ikke fulgt opp.  

Det er nærliggende å anta at Jernbaneverket ved denne utredningen har drevet politikk for å leg-

ge debatten om høyhastighetsbaner død. I den utstrekning dette har vært tilfelle, har Jernbaneverket 

ikke bare fraveket Stortingets mandat, men opptrådt i direkte strid med Stortingets ønsker. Det valg-
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te, snevre konseptet, er det som minst lar seg realisere. Et flerbrukskonsept i tråd med Stortingets 

oppdrag, ville være vesentlig mer robust. Dette har Jernbaneverket valgt å se bort fra. 

I denne sammenheng er det påfallende at en rødgrønn regjering som verbalt uttrykker et sterkt 

engasjement i miljøspørsmål og distriktspolitikk, ikke har fulgt opp denne saken bedre. Det er opp-

siktsvekkende at Samferdselsdepartementet under ledelse av Senterpartiet, med distriktspolitiske 

prioriteringer, ikke har fulgt opp sakens distriktspolitiske muligheter i mellomliggende trafikk og 

godstransport.  

Etter mange tiår med utilstrekkelige investeringer i veier og jernbaner står Norge overfor en sam-

ferdselskrise. Et økende transportbehov møter en utilstrekkelig infrastruktur. Belastningen ved for-

sinkelser innebærer et samfunnsøkonomisk tap. Når jernbanen ikke kan møte etterspørselen etter 

godstransport, blir saldoen et ytterligere press på et allerede overbelastet veinett. Dessverre synes 

Jernbaneverket og Samferdselsdepartement å ha en utilstrekkelig forståelse av situasjonen. Utford-

ringen er å ta noen strategiske grep basert på et robust konsept. I samferdselssektoren står den 

norske staten overfor alvorlige og voksende problemer. Pengene finnes, nå står det på tenkningen og 

beslutningsevnen. 

 


