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Nye tider med lyntog 

– som del av et nasjonalt 

og internasjonalt nettverk

Lyntog til Ålesund



Høyfartsbaner i verden



Høyfartsbaner Europa 2025



Rødt: 

ferdige 

detaljerte 

traséforslag

Blått: under 

arbeid.

IC rundt Oslo: 

egen plansje



18 stasjoner mellom
Oslo og Trondheim

7 stasjoner mellom
Trondh. og Steinkjer

5 stasjoner mellom 
Ålesund og Dombås

Avganger pr time og retning
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Reisetid med tog

Markedsandeler tog og fly



Dobbeltspor på 
hele strekningen

Halv stigning -
doblet lastekapa.

Fire spor i stasjo-
ner / forbikj.avsn.

4 – 5 t. frakttid, 
ekspress 2,5 t.

Inntekter/nytte: ↑ 
Kostnader: ↓

En ny kvalitet for godsfrakt



Komfort, hvile, lese, arbeid



Flytoget på topp når det gjelder kundetilfredshet i Norge. Gir 
et signal om slike muligheter også for lyntoget i Norge.

Høyhastighetstog Madrid – Sevilla: 

Mer enn 5 minutter forsinket gir pengene igjen.

Øvrige spanske høyhastighetslinjer:

Tilbake 50 % av billettprisen ved mer enn 15 min forsinkelse 
og 100 % ved mer enn 30 min forsinkelse. 

Høy kundetilfredshet 

og punktlighet

Japanske høyhastighetstog, som også betjener meget kupert 
terreng med snø og kald vinter, har gjennomsnittlig 
forsinkelse på 0,7 min. 



Store innsparingsmuligheter for

næringslivet

En oppgave ved Handelshøyskolen i Bergen i 2008 beregnet 

produktivitetsgevinsten ved mer anvendbar tid på lyntog (hele 

reisen) i forhold til fly (30 min). De fant flg. årlige innsparinger 

pr. strekning og firma pr. år: 

DNB NOR ASA: 12 mill    kr. Bergen – Oslo. 

FORSVARET: 7,7 mill   kr. Bergen – Oslo 

STATOILHYDRO ASA: 62,5 mill kr. Bergen – Stavanger



Montabaur (12.447 innb.) 
og Limburg (33.423 innb.) 
på linjen Köln – Frankfurt. 

Studie av London School
of Economics and 
Political Science (LSE) og 
Universitetet i Hamburg:

Lyntog gir vekst, bedre 
økonomi og flere 
arbeidsplasser. 

Større bo-, arbeids- og kompetanseområder. Øker valgfrihet. 

Lyntog gir vekst
Teknisk Ukeblad,24.09.10



Reisetid på ca. 1/3. Ansatte og tog kjører flere turer pr. dag.

Reisetid Oslo – Trondheim nå: 6:38 - 7:44 t.

Reisetid Oslo – Trondheim i 2020: 2:30 t

Høyhastighet gir økt 

produktivitet og lønnsomhet

”Flere lyntog og mindre statsstøtte. Transportmin. Hans Chr. 

Schmidt (V) lancerer ny strategi for DSB” (Berlingske Tidende 24.09.10)

Lønnsomme lyntog kan gi langt raskere utbygging av baner.



Ålesund/Molde - Oslo, 2007: 740.000 flyreisende

Høyhastighetsbane åpner xx.xx.202x

Flyreisende og lyntog

Paris – Lyon, 1980: 940.000 flyreisende

Høyhastighetsbane åpnet 23.09.1981.

Madrid – Sevilla, 1991: 730.000 flyreisende

Høyhastighetsbane åpnet 20.04.1992.

Oslo – Trondheim, 2007: 1,6 mill. flyreisende

Høyhastighetsbane åpner xx.xx.202x.


