
I strid med NTP-vedtak 2009 om «flerbruksbaner med blan-

det trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk»

Kva med Jernbaneverket si 

lyntogutgreiing?
1) utelèt godstrafikken 

2) la til grunn at under 45 % av flypassasjerane ville velje 

lyntog (internasjonalt 80 % ved tog på under 2 ½  time)

3) berre 3 – 5 stasjonar mellom endepunkta, i eit separat 

transportsystem, utan integrasjon av IC-trafikken. 

4) Gjennomsnittleg billettinntekt 450 kr Oslo – Bergen.

Slike premissa reduserte trafikktal, inntekter og klimaeffekt. 

Likevel fann Jbv at inntektene dekte drift og vedlikehald av 

tog og baner. Endra premiss vil gi nedbetaling investeringar.



Jernbane utgjør totalt ca. 35 % av NTPs totalt ca. 1 100 mrd. 

Ca. 90 % av jernbaneinvesteringene i NTP er på Østlandet!

Samferdselspolitikk som 

sentraliserer

Flybasert samferdsel virker enormt sentraliserende til 

områdene rundt de store flyplassene, særlig Østlandet med 

Gardermoen. 



Er det slik vi vil ha det?

Vestlandet har i dag 
berre banesamband 
til Austlandet.



Missing link?



Vestlandsbanen bind
Vestlandet saman

...og opnar samstundes 
eit snøgt samband mot 
Austlandet og Europa.



Vestlandsbanen bind
Vestlandet saman

Det styrkjar òg grunn-
laget for investeringar i 
Jær- og Bergensbanen.



Reisetider frå Bergen



Gir ICity-nett på Vestlandet,  
som på Østlandet



Underlig klimastrategi i NTP for

jernbane og langdistansetrafikk

Kap 14.1 Langsiktig jernbanestrategi: «Formålet er at jernbanen 

skal bidra til å nå målet om at veksten i persontransport skal tas 

av kollektivtransport,  sykling og gåing i byområdene.»

Etatenes NTP-forslag, kap 14.3 Motorvegplan 
• 4 500 km. 

• 38 % firefelts110 km/t, 56 % 100 km/t,  6 % under 100 km/t.

• Kostnad: 1 110 mrd kr. Neg. samfsøk nytte på -0,53.

• «vil kunne medføre høyere klimagassutslipp»

• «vegtrafikken i Norge øke med 4-5 prosent i 2050»

Altså ikke høyhastighets/konkurransedyktig jernbane på 

langdistanse i fht. bil og fly, hvor klimaeffektene er. I stedet 

fremmes «motorveg- og høyhastighetsvegnett» til 1 100 mrd:



NTP-forslaget gir minimal klima-

reduksjon fra kollektivtrafikk! 

Hh-baner i flerbrukskonsept vil binde sammen landsdelene og 

gi helt andre virkninger for person- og godstrafikk. 
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Reduserte CO2-utslipp ved IC og HH-baner

Klimaeffekt IC/HH-baner

Jbv IC NB/DBI O-T/Å         NB/DBI O-B/H/S

IC alene gir liten eller ingen virkning for fly- gods- og langdistanse 

biltrafikk uten at det bygges som del av HH-nett til de større byene. 



Kilde: DBIs resultatrapport Oslo – Trondheim/Ålesund. Planalternativ B er med bane via både Gjøvik og Hamar.

Overført godstrafikk utgjør omtrent ½ av klimaeffektene, overført biltrafikk ¼, 

overført flytrafikk ca. ¼ for Oslo – Tr.h/Ålesund. 

(Jbvs lyntogutreding hadde ikke med godstrafikk, kun 45 % overført flytrafikk og 

lite biltrafikk (ikke IC/3 – 5 stasjoner underveis, som naturligvis gir stor forskjell.)  

Store klimaeffekter av 

flerbrukskonseptet



Miljø. Energieffektivitet.
(Kilde: UIC, Den Internasjonale Jernbaneunion)



Først og fremst skjerpede tiltak innen transport sektoren, der

utslippene er høye og stadig økende. Men følges det opp???

Den utgjør nå 31 % av norske klimautslipp. (16,5 av 53,2  mill tonn CO2)

Paris: 40 % klimakutt i Norge

Hh-baner i flerbrukskonsept vil gi en storstilt elektrifisering av

dagens fly-, trailer- og biltransport. Det vil redusere klimaut-

slippene med minst 1,5 – 3 mill tonn CO2 per år. 

Lyntog vil også bidra til en massiv energieffektivisering i fht. 

fly, bil og trailere, enten disse går på el, fossil- elle biodrivstoff.

Kan det brukerfinansieres, vil det også være et av de billigste 

tiltakene for staten/samfunnet å iverksette. 



Ca halv bredde i fht firefelts 

motorvei, men 4x kapasitet

13 m bredde på flat 
mark (gjerde-gjerde)

En bane for 300 km/t 
er 40 cm breiere enn
en bane for 160 km/t

100% inngjerdet med 
mange passasjer

Støyskjermvoller og
-vegger nær bosett.



24 kommuner

Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Odda, 

Etne, Ullensvang, Jondal, Kvam, Samnanger, Notodden, Bø, 

Nome, Sauherad, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Fyresdal Tinn, 

Tokke, Vinje og Bykle. 

Rogaland fylkeskommune

46 bedrifter/organisasjoner

Lyntogforum Vestlandsbanen 
over Haukeli

Håper å ønske velkommen i 2017:

Kvinnherad, Stavanger, Bergen, Hordaland og Telemark fk, 

Oslo



Mange arenaer for hh-baner

Bruk dem!

«Lyntogets venner» på facebook

Kommunar, fylker, organisasjonar langs hh-banen Oslo -

Stockholm som er under utgreiing.

Politiske parti, NTP, Stortingsval

Næringsliv, miljøorganisasjonar, Besteforeldrenes 

klimaksjon, Jernbanekampanjen 2017, m.fl.

Evt. utviding med lyntogforum i fleire fylke? 

Lyntoforum Vestlandsbanen og Lyntogforum Møre og 

Romsdal, med Dovresambandet Oslo – Trondheim/Ålesund



I kapittel 3.4.3. i regjeringens forslag til NTP bes det om et:

«strategidokument for den videre utviklingen av jernbanen i 

Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de 

vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, 

Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i 

det vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»

Viktig om hh-baner i NTP



Ikke begrens blikket til kun å 

gjelde deler av Østlandet. 

Utvid perspektivet! 



Utvid perspektivet

Ikke mist av syne de 

store effekter og fordeler 

en samlet plan har for 

både Østlandet og 

resten av landet.

Hh-baner i flerbrukskon-

sept gir en vinn/vinn 

situasjon for alle. 

Bygg hele landet – ikke 

bare Østlandet! 

Vestlandet vil med!

Planlegg helhetlig!


