DOVRESAMBANDET
OSLO - DOMBÅS - ÅLESUND/TRONDHEIM

LYNTOG I FLERBRUKSKONSEPT

SMART SAMFERDSEL
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Lyntog er fremtiden:

Norge må med
Møre og Romsdal må med
I dag har de fleste land i Vest-Europa utviklet lyntognett. Nye baner planlegges og bygges i økende tempo både i
Europa og resten av verden. EU vil tredoble sitt lyntognett innen 2030. Det er ikke i Norges interesse å bli en hvit
flekk på det europeiske høyhastighetskartet. Med høyhastighetsbaner for gods- og persontrafikk vil Norges og
Møre og Romsdals avstandsulemper i stor grad oppheves. Uten lyntog blir de ytterligere understreket.

Hva er lyntog?
Lyntog/høyhastighetstog er definert av den
internasjonale jernbaneunion (UIC) som tog
og baner for hastigheter på minst 250 km/t i
persontrafikken. Stadig flere baner bygges for
ca. 300 km/t og raskere. Baner bygges etter ulike
konsept avhengig av nasjonale forhold; med få
eller mange stasjoner underveis, og med eller
uten godstrafikk.
Hvorfor lyntog?
Lyntog er blitt et avgjørende redskap for å innfri
kravene til moderne mobilitet på en effektiv og
bærekraftig måte. Lyntog reduserer både klimagassutslipp og avstandsulemper. De knytter land,
markeder og arbeidsplasser sammen, og styrker
næringslivets konkurranseevne. Lyntog er smart
samferdsel.
Folk vil ha lyntog
Internasjonale erfaringer viser at ved ca. 3 timers
reisetid mellom endestasjonene, foretrekker
ca. 60 % av de reisende lyntog fremfor fly. Med
reisetid på 2 ½ time eller raskere, velger minst
75 % tog fremfor fly.
En intervjuundersøkelse av Urbanet Analyse
blant flypassasjerer på noen ulike strekninger i

Norge i 2009, viste at 75–95 % av de spurte ville
velge tog fremfor fly ved reisetider med tog på
rundt 2 ½ time. En rekke andre undersøkelser
viser også at det norske folk er klar til å ta i
bruk lyntog.
Velprøvd “kjøkkenteknologi”
Japan har hatt lyntog siden 1964, Europa siden
1981, og over hele verden satses det nå stort på
utbygging av høyhastighetsbaner. Lyntog er velprøvd ”kjøkkenteknologi”, og med effektiv oppfølging kan lyntog i Norge bli en realitet allerede
innen 2025. Det vil gi store ringvirkninger for
samfunns- og næringsliv og bli et viktig tiltak
for miljø og klima. Lyntog vil være en historisk
viktig milepæl i den videre utviklingen av Norge,
men noen komplisert månelanding i teknisk og
økonomisk forstand er det ikke.
Bergensbanen bød i sin tid på utfordringer helt
i grenseland av hva datidens teknologi kunne
makte og ble av Kong Haakon kalt ”vår tids
storverk”. Prisen tilsvarte også mer enn et helt
statsbudsjett. Pionérvirksomheten i Nordsjøen
er kalt ”oljeeventyret” men har da også krevd
enorme investeringer, 200 milliarder bare i 2013.
Vi har da knekt nøtter før.

Åse Kristin Ask Bakke er leder av Ungdomspanelet i Møre
og Romsdal, valgt av Ungdommens Fylkesting. De vil ha
lyntog til Møre og Romsdal som del av et lyntognett
mellom Oslo og Trondheim/Ålesund via Gudbrandsdalen.
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DEUTSCHE BAHN:

Anbefaler lyntog i Norge
Etter en omfattende og svært detaljert utredning gir Deutsche Bahn International klare anbefalinger om
snarlig utbygging av høyhastighetsbaner i Norge, i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk. Det gir svært gode reise- og frakttilbud i flere markeder samtidig og meget gode økonomiske
og samfunnsøkonomiske resultater.

Investeringene kan brukerfinansieres
Lyntognettet mellom Oslo, Trondheim og Ålesund
er planlagt med et knutepunkt ved Dombås og
baner på begge sider av Mjøsa, med samlet
anleggskostnad på 145,1 mrd kroner.
Den økonomiske analysen viser stor positiv
samfunnsøkonomisk nytte. Norge får en gevinst
på 1,51 kr for hver krone som investeres. Driften
av banen er i 2025 beregnet å gi inntekter fra
persontrafikken på 7,313 mrd kroner (med gjennomsnittlig billettpris på 750 kr Oslo–Ålesund)
og fra godstrafikken på 3,502 mrd kr. Utgifter til
drift, vedlikehold og fornying av tog og baner er
beregnet til 2,697 mrd kr årlig. Dette gir et overskudd på 8,117 mrd kroner per år, som i løpet av
30 år kan betale ned investeringene i tog og infrastruktur med en årlig rente på 2,9 %. Resultatene for sambandet Oslo–Bergen/Haugesund/
Stavanger er omtrent på samme nivå. Til sammen-

ligning har oljefondet gitt en gjennomsnittlig
årlig avkastning på 2,42 % fra 1998 fram til utgangen av 2011.
At både bygging og drift kan brukerfinansieres,
kan også gi raskere utbygging av banene.
Reduksjon av klimautslipp og trafikkulykker
Lyntognettet Oslo–Trondheim/Ålesund vil gi en
reduksjon av klimagassutslipp på 688 000 tonn
per år. Omtrent halvparten av dette kommer
fra tungtrafikk overført fra vei til bane, mens
overført fly- og biltrafikk vil bidra med ca. en
fjerdedel hver.
Antall drepte og hardt skadde i trafikken kan
reduseres med 60 per år; 18 færre drepte og 42
færre hardt skadde. Antall lettere skadde vil gå
ned med 409 per år.

DOVRESAMBANDET
OSLO – TRONDHEIM/ÅLESUND:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjennomsnittlig billettpris Oslo–Ålesund: 750 kr
Samlet anleggskostnad: 145,1 mrd kr
Driftsinntekter persontrafikk per år: 7,3 mrd kr
Driftsinntekter godstrafikk per år: 3,5 mrd kr
Driftskostnader per år: 2,7 mrd kr
Årlig overskudd til inndekning av investeringer: 8,1 mrd kr
Nedbetalingstid investeringer: 30 år, med en årlig rente på 2,9 %
Reduksjon klimagassutslipp per år: 688 000 tonn
Reduksjon antall drepte per år: 18
Reduksjon antall hardt skadde per år: 42
Samfunnsøkonomisk gevinst på 1,51 kr per investert krone

(Alle tall i 2008-priser. Fra 2008 til 2012 har byggeprisindeksen for vei og baner steget med 13,5 %)

Land i Europa som har høyhastighetsbaner i drift, eller klare planer for dette.
Land i Europa uten høyhastighetsbaner i drift, eller vedtatte planer for dette.

LYNTOGFAKTA
Deutsche Bahn International GmbH er Deutsche Bahns heleide datterselskap som tar seg av Deutsche Bahns planog analyseaktiviteter i utlandet. De ble i 2008 engasjert av Norsk Bane til en utredning av høyhastighetsbaner i
Norge. Internasjonalt anerkjente Ottmar Grein, med 30 års erfaring fra planlegging av høyhastighetsbaner og
medlem av den internasjonale jernbaneunionens høyhastighetskomité, har vært utredningsleder. Svenske Vectura
AB bistod med norske og nordiske erfaringstall for bygge- og driftskostnader.
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Passasjergrunnlag Norge 2013:

50 millioner innbyggere
Mange tror at befolkningstallet i Norge er så lavt at det ikke vil lønne seg å drive høyhastighetstog. Men ser
man på passasjergrunnlaget, blir bildet et annet. Norge har Europas desidert høyeste antall innenriks flyreiser per
innbygger. Oslo–Trondheim er Europas åttende mest trafikkerte flyrute, og vi flyr 10 ganger mer enn den jevne
tysker. Litt tabloid kan man si at vi flyr som om vi var rundt 50 million innbyggere. I tillegg kjører vi lengst med
bil per innbygger i Europa og har svært mye godstrafikk, særlig på lange distanser.

Flyforbindelsene Ålesund–Oslo og Molde–Oslo
har til sammen like mange reisende i året som
Paris–Lyon hadde året før åpningen av lyntogbanen der, og langt flere enn det var mellom
Madrid og Sevilla før åpningen av den høyhastighetsbanen. I dag har Oslo–Trondheim dobbelt
så mange flyreisende som Paris–Lyon hadde
før lyntogene kom i drift der. Det Y-formede
lyntognettet Oslo–Trondheim/Ålesund vil bli et
samband med et svært høyt trafikkgrunnlag.
I 2013 går det til sammen 47 fly daglig i hver
retning mellom Oslo og Trondheim/Ålesund/
Molde. Lyntog gjennom Gudbrandsdalen vil
være et raskere, rimeligere og mer komfor-

tabelt alternativ til disse flyvningene. I tillegg vil
lyntog kunne ta opp passasjerer underveis, i
motsetning til fly. Mange arbeidsreisende, pendlere og fritidsreisende som i dag oftest bruker bil,
får et meget godt tilbud. Samlet vil det ved åpning
i 2025 være grunnlag for minst 3 avganger med
lyntog i timen gjennom Gudbrandsdalen, i hver
retning.
Utvider markedsgrunnlaget
Flerbrukskonseptet som er planlagt, bidrar til å
styrke trafikkgrunnlaget, inntektspotensialet og
økonomien i prosjektene ytterligere. Godstrafikken utgjør for eksempel ca. en tredjedel av inntektsgrunnlaget for Oslo–Trondheim/Ålesund.

Flystrekning

År

Antall reisende

Høyhastighetsbane

Paris–Lyon

1980

940 000

I drift siden 23.09.1981

Madrid–Sevilla

1991

730 000

I drift siden 20.04.1992

Dovresambandet

2012

2 766 000

Oslo–Trondheim

2012

1 819 000

Oslo–Ålesund/Molde

2012

948 000
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Nasjonalt høyhastighetsnett:
BINDER NORGE TETTERE SAMMEN

Selvsagt kan lyntog stoppe underveis!

Lyntog for alle

Dovresambandet inngår i planer for et nasjonalt høyhastighetsnett
som vil gi 80 % av Norges befolkning tilgang til nærmeste stasjon
innen ca. 1 time eller mindre, samt forbindelse videre til Sverige,
Danmark og kontinentet. Andre utvidelser, som forlenging nordover
fra Steinkjer, kan også være aktuelle.

Deutsche Bahn har anbefalt et lyntogkonsept som ikke bare vil binde sammen de store byene, men også vil gi
svært gode togtilbud for mellomliggende stasjoner. Lyntog vil berøre folks liv på en positiv måte, bidra til mer
robuste regioner, skape større bo-, arbeids- og kompetanseområder og binde Norge tettere sammen.

Det er en myte at lyntog ikke kan stoppe underveis. Høyhastighetsbanen Tokyo–Osaka (51,5
mil) har for eksempel 17 stasjoner, som betjenes
i et varierende stoppemønster. Et eksempel fra
Sverige er Botniabanan, mellom Kramfors og
Umeå, som åpnet i 2010. Denne er dimensjonert
for 250 km/t, tilrettelagt både for gods- og persontrafikk og har 7 stasjoner på 13 mil, hvorav også
små som Husum, Nordmaling og Hörnefors med
henholdsvis ca. 2 000, 4 800 og 2 700 innbyggere.
Deutsche Bahn International har i sin utredning
for Norsk Bane foreslått 19 stasjoner mellom Oslo
og Ålesund og 18 mellom Oslo og Trondheim.
Tilsvarende vil også gjelde for andre strekninger.
Slik vil store deler av landet ta del i utviklingen,
og negative sentraliseringstendenser reduseres.
Med traséene som er planlagt av Deutsche Bahn,
rekker man å stoppe 7–10 ganger underveis, uten

å bruke mer enn 2 ½ time mellom de store
byene. Konkurransedyktige reisetider i forhold
til både fly og bil vil gi rom for mange avganger.
Det er planlagt én avgang i timen i hver retning
mellom Ålesund/Molde og Oslo, to i timen
mellom Trondheim–Oslo, og noen flere i rushtrafikken. Det blir 3–4 tog per time i hver retning
gjennom Gudbrandsdalen.
En slik høy frekvens gir mulighet for å variere
stoppmønsteret, slik vi kjenner det fra for eksempel Flytogets stopp på Lillestrøm, og flere
andre stasjoner i det øvrige norske jernbanenettet. Mindre steder trenger ikke 4 tog i timen,
men vil ha veldig stor nytte av å bli knyttet til
lyntognettet med 1–2 stopp i timen. Slik kan
antall stasjoner utvides til 18–20 per strekning.
Med et lyntognett i flerbrukskonsept, vil 80 % av
Norges befolkning få lyntog.

Steinkjer

Trondheim

Molde
Ålesund

Dombås

Lillehammer
Gjøvik

Bergen

LYNTOGFAKTA
Det går til sammen 47 fly daglig i hver retning mellom Oslo og Ålesund/Molde/Trondheim. Lyntog gjennom
Gudbrandsdalen vil være et raskere, rimeligere og mer komfortabelt alternativ til disse flyvningene. I tillegg
vil lyntoget kunne ta opp passasjerer underveis. Raske tog vil åpne for ny næringsaktivitet, dagpendling og
fritidsreiser over større avstander.

Hamar

Oslo
Haugesund
Stockholm

Stavanger

Gøteborg/København
Kristiansand
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Havnevik finner
alternativt bilde

Bygge på løsmasse eller fjellstøtt?

Norsk grunnfjell
et godt grunnlag for lyntog
Blir det for dyrt eller rett og slett umulig å bygge høyhastighetsbaner i Norge på grunn av alle fjellene?
Eller kan norsk geografi og geologi by på fordeler for bygging av høyhastighetsbaner?

Tunnelbygging er faktisk betydelig rimeligere i
Norge enn i de fleste land i Europa, blant annet
på grunn av gode geologiske betingelser de fleste
steder, særlig utenfor det sentrale Østlandet. Det
berglendte terrenget gjør det også enklere å bygge
fundamenter for broer og dagstrekninger.

ligge under det nivå som er nødvendig for mange
prosjekter i Mellom-Europa.

Tettbefolkede områder i Europa kan derimot by
på store utfordringer for planlegging av høyhastighetsbaner. Tradisjonelt europeisk jordbruksland
kan være krevende for fundamentering av banene.

Det også interessant at anleggskostnadene per
kilometer for Dombås–Ålesund (174 mill. kr/km)
er beregnet å bli lavere enn for Gardermoen–
Trondheim (185 mill. kr/km), selv om Dombås–
Ålesund har høyere tunnelandel. Forklaringen
er blant annet generelt bedre geologiske betingelser i Møre og Romsdal enn på Østlandet og i
Trøndelag.

Ifølge Deutsche Bahn International vil derfor
byggekostnader for norske høyhastighetsbaner

Kanskje det ikke er så dumt å bygge landet på
steingrunn likevel?

Strekning

Andel åpen linje

Andel tunneler

Andel broer

Oslo – Gjøvik – Moelv

Planlagt

49,8%

44,6%

5,6%

Dombås – Ålesund

Planlagt

46,8%

46,2%

6,9%

Gardermoen – Trondheim

Planlagt

55,9%

39,2%

4,9%

Oslo – Bergen/Stavanger

Planlagt

33,4%

60,2%

6,4%

Ski – Ørje

Planlagt

66,3%

24,4%

9,3%

Köln – Rhein/Main

I drift

68,4%

27,4%

4,2%

Hannover – Würzburg

I drift

53,8%

37,0%

9,2%

Flytoget Oslo S – Gardermoen

I drift

68,4%

31,1%

0,5%
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Flerbrukskonseptet gir:

Effektiv godstransport
Det eksisterende norske banenettet er bygd for rundt hundre år siden, er stort sett enkeltsporet, utdatert og lite
konkurransedyktig for både person- og godstrafikk. Transportørene rømmer derfor fra dagens bane over til vei,
på tross av målsettinger om det motsatte. Nye dobbeltsporede høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept vil skape
en helt ny kvalitet, kapasitet og regularitet for godstrafikk på bane.

Begrenset effekt ved flere kryssingsspor
Flere kryssingsspor på dagens baner vil bare i
begrenset grad øke kapasiteten for godstrafikk, og
effektene vil ofte ikke stå i forhold til kostnadene
og transportbehovene. Banene vil fortsatt gå
mange steder på ustabil undergrunn og langs
rasutsatte fjellsider. Hyppige stans i togtrafikken
vil fortsatt være et problem. Flere kryssingsspor
vil heller ikke gjøre noe med de mange krappe
svingene og bratte stigningene i dagens banenett. Dovre- og Raumabanen er for eksempel
flere steder dobbelt så bratt som internasjonal
standard krever. Alt dette reduserer jernbanens
kapasitet, konkurranseevne og markedsandel i
godstransporten.
Nye forhold for godstrafikken
Med dobbelsporete høyhastighetsbaner i
flerbrukskonsept vil jernbanen derimot ikke
bare vinne tilbake tapt konkurranseevne innen
godstrafikken, men også bli en drivkraft for
næringsutvikling. Nye, og betydelig kortere
traséer, med romslige svinger og slake stigninger
vil spare energi, slitasje, tid og kostnader. Banene
er planlagt med maksimalt 1,25 % stigning i
henhold til internasjonal standard for godstrafikk. Det vil nesten doble lastekapasiteten per
godstog, fra 800 tonn totalvekt i dag til 1500
tonn, tilsvarende 60–70 gjennomsnittlig lastede

trailere. De tyngste togene, med toppfart på
120 km/t, er primært tenkt kjørt om natten. På
dagtid kjøres lettere godstog (800 tonn) i opptil
160 km/t. Dobbeltspor, fire spor i alle stasjoner
og ekstra forbikjøringsspor sikrer samdrift for
person- og godstog også på dagtid. Den totale
transportkapasiteten vil øke med 15–20 ganger i
forhold til dagens banenett.
En ny kvalitet på banene vil gi bedre regularitet
og leveringskvalitet, noe som vil gjøre godsfrakt
på bane langt mer attraktivt for transportørene.
Det legger til rette for en stor overføring av godstransport fra vei til bane og samtidig gi store
positive effekter for næringsliv, trafikksikkerhet,
miljø og veivedlikehold. Ifølge modellstudier
fra Samferdselsdepartementet i Tyskland sliter
for eksempel en trailer på 40 tonn like mye på
veinettet som 60.000 personbiler.
Frakttiden blir ca. 5 timer fra Ålesund og
Trondheim til Oslo, eller til kontinentet over
natten. Den kombinerte vei- og jernbaneforbindelsen som bygges over Fehmarn-beltet
mellom Danmark og Tyskland er også med på
å gi en sammenhengende forbindelse videre til
Europa. I tillegg til ordinære godstog, vil også
hyppige og raske persontog kunne benyttes til
frakt av ekspressgods på en god måte.

LYNTOGFAKTA
•
•
•
•
•

Total godskapasitet økes med 15–20 ganger i forhold til dagens jernbanenett.
Togene vil ankomme til avtalt tid på grunn av bedre kvalitet på banene.
Et godstog vil kunne ta like mye last som 60–70 gjennomsnittlig lastede trailere.
Mer gods fra vei til bane.
Store positive effekter for næringsliv, miljø, veislitasje og trafikksikkerhet.
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Traséer og stasjoner
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Et løft for samfunn og næringsliv:

Med lyntog
til Møre og Romsdal

Rindal

Surnadal

Berkåk

Molde*
Vestnes

Ålesund

Møre og Romsdal er et av landets fremste verdiskapings- og eksportfylker. Videre utvikling må sikres gjennom
blant annet bedre samferdselsløsninger. Livskraftige regioner som Møre og Romsdal er viktig for verdiskapingen
også i resten av landet. Fylkeskommunen, kommuner langs traseén og næringslivet har gått sammen og dannet
Lyntogforum Møre og Romsdal, for å arbeide for realisering av lyntog i flerbrukskonsept til Møre og Romsdal.
Dersom nødvendige politiske vedtak blir gjort, er det fullt mulig å gjennomføre utbyggingen innen 2025.

Moa

Skodje

Sunndalsøra

Åndalsnes

Oppdal

Valldal
Bjorli

Dombås
Trasé og stasjoner
Høyhastighetsbanen til Møre og Romsdal er
planlagt som avgreining fra banen Oslo–Trondheim gjennom Gudbrandsdalen. Fra knutepunktet
Dombås følger stasjonene Bjorli, Valldal, Vestnes, Skodje, Moa og Ålesund. Deutsche Bahn
International anbefaler en linjeføring via en
stasjon i Valldalen for å unngå rasfaren fra fjellet
Mannen og en bratt stigning i Romsdalen. Det vil
også ”åpne” området rundt Storfjorden på en ny
måte, mens Raumabanen til Åndalsnes, som er
kåret av Lonely Planet til Europas vakreste togreise, kan bevares, og få en langt bedre markedstilknytning gjennom felles stasjon med høyhastighetsbanen på Bjorli.
Dovresambandet er planlagt med baner på begge
sider av Mjøsa, via både Hamar og Gjøvik, med
sammenkobling ved Moelv, noe som også gir
grunnlag for en ringbane rundt Mjøsa.

Hastighet og reisetider
Alle traséene er dimensjonert for 270–300 km/t
i persontrafikken, noe som gjør det mulig å kjøre
Oslo–Ålesund via Gjøvik på 2 ½ time med 7–8
stopp underveis eller på 2:53 timer med 13 stopp
underveis. Reisetiden mellom Molde og Oslo/
Trondheim blir omtrent den samme som til/fra
Ålesund. Det vil ta 25 minutter med tog fra Ålesund til Vestnes (inkludert stopp på Skodje), det
samme som med bil fra Molde til Vestnes via den
planlagte Møreaksen. Ålesund–Trondheim vil ta
2:10 med 8 stopp underveis.

“Høyhastighetstog vil flytte markedene
nærmere og gjøre våre turistperler mer
tilgjengelige.” –Monja Mjelva, Hotel Union Geiranger

LYNTOGFAKTA
Oslo–Ålesund via Gjøvik vil ta 2 1⁄2 time, med 7–8 stopp underveis. Hvert stopp øker reisetiden med 4–5 minutter,
inkludert nedbremsing, stasjonsopphold og akselerasjon. Uten stans ville toget brukt ca. 1 time og 55 minutter.

Raumabanen
Veiforbindelse
*Ny undersjøisk veiforbindelse Molde – Vestnes, reisetid ca. 25 min.
Tilsvarende reisetid med lyntog Ålesund – Vestnes.

Reisetider persontrafikk
Ålesund – Oslo (via Gjøvik)

Ålesund – Oslo (via Hamar)

Ålesund – Trondheim

Ålesund

0:00

Ålesund

0:00

Ålesund

0:00

Moa

0:05

Moa

0:05

Moa

0:05

Skodje

0:15

Skodje

0:15

Skodje

0:15

Vestnes

0:25

Vestnes

0:25

Vestnes

0:25

Valldal

0:35

Valldal

0:35

Valldal

0:35

Bjorli

0:50

Bjorli

0:50

Bjorli

0:50

Dombås

1:05

Dombås

1:05

Dombås

1:05

Otta

1:15

Otta

1:15

Oppdal

1:30

Vinstra

1:25

Vinstra

1:25

Berkåk

1:40

Fåvang

1:30

Fåvang

1:30

Gauldal

1:50

Hafjell

1:35

Hafjell

1:35

Melhus

2:05

Lillehammer

1:40

Lillehammer

1:40

Trondheim

2:10

Gjøvik

1:55

Moelv

1:50

Raufoss

2:00

Brumundal

1:55

Jaren

2:10

Hamar

2:00

Grua

2:15

Stange

2:05

Nittedal

2:20

Tangen

2:10

Reisetidene er avrundet til

Oslo

2:30

Eidsvoll

2:15

nærmeste 5 minutt.

Gardermoen

2:20

Lillestrøm

2:30

Oslo

2:40

Alle reisetidene er basert på 7–8
stopp mellom endestasjonene, i
et varierende stoppemønster.
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Verdiskapingsfylket Møre og Romsdal:
STØRST EKSPORT PER SYSSELSATT I 2012

“Høyhastighetsbane i flerbrukerkonsept til Møre og Romsdal vil være viktig for å utvikle
vår region og styrke den samlede konkurransekraften for våre bedrifter.”
– Rolf Fiskerstrand, CEO Fiskerstrand BLRT AS
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Reisetiden Åndalsnes–Oslo vil være ca. 2:50
timer, med ca. 45 minutters reisetid på Raumabanen Åndalsnes–Bjorli og bytte til høyhastighetstog Bjorli–Oslo. Sunndal, Surnadal og Rindal
kommuner vil få tilgang til lyntogstasjoner langs
høyhastighetsbanen Oslo–Trondheim. Fra Sunndalsøra vil det for eksempel ta ca. 1 time med bil
til Oppdal og derfra ca. 2 timer med lyntog til
Oslo og ca. en halv time til Trondheim.
Antall avganger
Det er planlagt 21 avganger per dag i hver retning
mellom Ålesund og Oslo, to i timen i rushtid og
én i timen ellers. Til sammenligning er det i 2013
til sammen 15 fly per dag og retning på rutene
Ålesund–Oslo og Molde–Oslo. Ca. 60 % av flytrafikken i 2025 er beregnet overført til lyntog
(ca. 70 % for Oslo-Trondheim). I tillegg kommer
blant annet betydelige overføringer av biltrafikk

til og fra mellomliggende stasjoner. Deutsche
Bahn International anbefaler hyppige avganger
med forholdsvis korte tog (fire vogner og ca.
200 sitteplasser) fremfor lengre tog og færre
avganger.

5

Godstrafikken er viktig for Møre og Romsdal
Trafikkprognosene for 2025 viser grunnlag for
9 godstog per dag i hver retning mellom Møre
og Romsdal og Oslo. Flere av disse togene vil
kjøre videre til eller komme fra Mellom-Europa.
Dette vil føre til ca. 230 færre trailere per dag
og retning gjennom Romsdalen. Gjennom en
intervjuundersøkelse blant bedrifter i Møre og
Romsdal i 2012 har også SINTEF vurdert godspotensialet. De kom til tilsvarende prognoser
for godsmengdene på bane som Deutsche Bahn,
som hadde basert sin prognose på tilgjengelig
statistisk materiale.

Fylke
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LYNTOGFAKTA
•
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•

21 avganger med persontog i hver retning per dag mellom Møre og Romsdal og Oslo.
To avganger per time og retning i rushtid.
En komfortabel og effektiv reisemåte, hvor du kan bruke tiden slik du selv vil.
Bidrar til å knytte regioner tettere sammen.
9 godstog Ålesund–Oslo daglig i hver retning.
230 færre trailere per dag og retning gjennom Romsdalen.
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Eksport per
sysselsatt i tusen kr

1

Møre og Romsdal

2

Hordaland

566

711

3

Vest-Agder

495

4

Sogn og Fjordane

459

5

Nordland

423

6

Telemark

397

7

Rogaland

385

8

Vestfold

375

9

Aust-Agder

314

10

Buskerud

278

11

Akershus

262

12

Oslo

237

13

Østfold

229

14

Finnmark

202

15

Sør-Trøndelag

178

16

Troms

173

17

Nord-Trøndelag

172

18

Oppland

166

19

Hedmark

92

Kilde: “Eksport fra norske regioner - Hvorfor så store
forskjeller”, Menon-publikasjon 2/2012, s. 13. Eksport
av råolje og gass er holdt utenfor statistikken.
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Oppsummering:

Realiserbart, bærekraftig,
lønnsomt
Med effektiv oppfølging kan lyntog i Norge bli en realitet allerede innen 2025. Økonomisk, teknisk og
markedsmessig ligger forholdene godt til rette.

For få innbyggere i Norge?
Hovedpoenget er ikke antall innbyggere, men
antall passasjerer. Norge har flere ganger høyere
innenlands flytrafikk per innbygger enn andre
land i Europa. Flytrafikken mellom Ålesund/
Molde og Oslo er på samme nivå som mellom
Paris og Lyon (940.000 flyreisende per år) før
lyntogbanen ble åpnet der i 1981. Flystrekningene
Oslo–Bergen og Oslo–Trondheim har begge rundt
1,8 mill. reisende per år og er blant de mest
trafikkerte i Europa. Når banene, i tillegg til
fjerntrafikken, også legges til rette for regional-,
InterCity- og godstrafikk gjennom et flerfunksjonskonsept, gir det et svært høyt trafikk- og
inntektsgrunnlag.
For dyrt å bygge?
Høy tunnelandel er ikke til å unngå. På den
annen side er tunnelbygging betydelig rimeligere
i Norge enn i de fleste land i Europa, blant annet
på grunn av gode geologiske betingelser de fleste
steder. Berglendt terreng gjør det også enklere å
bygge fundamenter for broer og dagstrekninger
enn for eksempel på jordbruksland, der fundamenteringen kan være mye mer krevende.
Byggekostnader for norske høyhastighetsbaner
vil ligge under det nivå som er nødvendig for
mange prosjekt i Mellom-Europa.
Dyre billetter?
Deutsche Bahn International (DBI) har regnet
med ca. 750 kr i gjennomsnitt for en reise mellom
Oslo og Trondheim eller Ålesund. Det tilsvarer
en ordinær billettpris i 2. klasse på ca. 850 kr, ca.
50 % høyere billettpriser i 1. klasse og forskjellige
rabatterte billetter, med lavprisbilletter til ca.
480 kr i 2. klasse. Andre rabatter, for eksempel
for grupper, barn og honnør, er også lagt inn.

Er lyntog lønnsomt?
Etter DBIs beregninger vil flerfunksjons høyhastighetsbaner i Norge gi så store årlige billettog fraktinntekter at de vil dekke både løpende
drifts- og vedlikeholdsutgifter og nedbetaling av
investeringene i tog og bane i løpet av 30 år.
Hva sier andre utredninger?
Jernbaneverkets lyntogutredning fra januar 2012
konkluderte også med at inntektene ville dekke
både drift og vedlikehold, men ikke med at de
ville være tilstrekkelige til nedbetaling av investeringene. Men da hadde Jernbaneverket valgt
blant annet å utelate gods- og InterCity-trafikken og mesteparten av underveis- og regionaltrafikken (de regnet med kun 3–5 stasjoner
underveis). Jernbaneverket forutsatte også at
bare 40–50 % av flypassasjerene vil velge lyntog
ved mindre enn 2 ½ timers togreisetid og satte
billettprisene helt ned til 455 kr i gjennomsnitt
for Oslo–Trondheim (normalpris i dag er 885
kr). Lyntog i flerbrukskonsept for langdistanse-,
regional-/InterCity- og godstrafikk, jfr. blant
annet DBIs utredning, vil gi større markedsgrunnlag, inntekter og overskudd, som også kan
benyttes til å betale ned investeringene.
Bør vi ikke bygge ut InterCity først?
Det er viktig å planlegge slik at man løser utfordringene både for langdistanse- og InterCitytrafikken. Men med Jernbaneverkets IC-planer
for Østlandet, vil tillatt hastighet de fleste steder
bli begrenset til 130–200 km/t, mange steder til
enda lavere hastighet. 250 km/t vil bare unntaksvis være oppnåelig, og bare på svært korte
strekninger. Gjennomsnittfarten fra Oslo til Skien,
Halden og Lillehammer vil etter Jernbaneverkets
planer bli bare ca. 100 km/t for de raskeste togene.

Det er dessverre ikke i samsvar med fremtidens
krav og internasjonal utvikling. Flerfunksjons
høyhastighetsbaner for 270–300 km/t er en
fordel for både Østlandet og resten av landet.
Østlandet vil få både kortere reisetider og langt
flere avganger ved at IC-nettet blir bygget som
en integrert del av høyhastighetsnettet.
Hva med inngrep i naturen?
Ethvert infrastrukturprosjekt fører naturlig nok
til inngrep. Men blir inngrepene større av en 13
meter bred bane i forhold til en 26 meter bred
fire felts motorvei? Og vil høyhastighetsbaner
føre til større inngrep enn dagens utbyggingsplaner fra Jernbaneverket? Det er mer et spørsmål
om planlegging og planpremisser, og ikke om
200 km/t eller 300 km/t. For eksempel blir
utretting av dagens bane og utvidelse til dobbeltspor ofte lite miljøvennlig fordi eksisterende
spor mange steder ligger på jordbruksland, nær
vassdrag og bebyggelse. DBI anbefaler av flere
grunner å bygge bane i ny trasé fremfor utretting
av eksisterende. For eksempel var en østlig
høyhastighetstrasé for Eidsvoll–Hamar for 300
km/t, slik Norsk Bane og DBI anbefaler, klart
foretrukket av miljøbevegelsen fremfor Jernbaneverkets traséforslag for 200 km/t i Mjøsas strandsone. Et annet eksempel er traséforslaget for
Oslo–Trondheim nord for Dombås. Der har DBI
planlagt en 16,5 km lang tunnel under Fokstumyra
og en 5 km lang tunnel under Hjerkinnhø. Slike
tunneler under reintrekkene vil være en klar
miljøforbedring i forhold til dagens situasjon og
evt. utrettinger av dagens spor.
Bedre med kryssingsspor for godstrafikk?
Flere og lengre kryssingsspor på eksisterende
enkeltsporete baner kan riktignok bedre situasjonen for godstrafikken, men er ikke tilstrekkelige
til å oppnå det nødvendige løftet i kapasitet og
attraktivitet. Planene fra DBI innebærer dobbeltspor på hele strekningen, samt forbikjøringsmuligheter for raskere persontog i alle stasjoner
(som har fire spor) og ved ekstra forbikjøringsspor. I tillegg kommer langt slakere stigninger
som dobler lastekapasiteten per tog, kortere
kjøredistanser, romslige svinger og en ny, ikke
rasutsatt linjeføring på stabil undergrunn. Ny
infrastruktur av høy kvalitet vil gi høy regularitet
og sikre leveranser.

Hva er klimagevinsten?
DBI har beregnet at strekningene Oslo–Trondheim og Oslo–Bergen/Haugesund/Stavanger
alene vil redusere CO2-utslippene med ca. 1,5
mill. tonn årlig fra 2025 pga. overført fly-, bilog tungtrafikk.
Er ikke 4–5 timer bra nok?
Noen innvender at omlegging av dagens baner
mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim
for reisetider ned til 4–5 timer må være ”bra nok”.
Slik tilsynelatende realisme er nok mer snusfornuftig enn fornuftig. Sammenlignet med
høyhastighetsbaner er forskjellen i anleggskostnadene svært liten, mens forskjellen i markedspotensialet, inntektene og samfunnsnytten er
svært stor. Internasjonal erfaring viser at tidsfaktoren er avgjørende. Ved 4 timers togreisetid
er flyet fremdeles klart dominerende, ved 3
timer tar toget rundt 50–60 % av markedet, ved
2 ½ time eller bedre velger minst 75 % toget. En
intervjuundersøkelse blant norske flypassasjerer
bekrefter det samme. Madrid–Barcelona var for
eksempel Europas mest trafikkerte flyforbindelse i 2007, på tross av en togreisetid på knapt
4 timer. Derfor bygde Spania ny høyhastighetsbane mellom byene som åpnet i februar 2008.
Også mellom Paris og Lyon brukte togene ikke
mer enn fire timer før Frankrike bygde lyntog der.
Kan høyhastighetstogene stoppe underveis?
Ja. Den japanske lyntogbanen Tokyo–Osaka har
for eksempel 17 stasjoner, som betjenes i et varierende stoppemønster. Etter DBIs traséforslag
Oslo–Ålesund ville toget brukt ca. 1:55 timer hvis
det kjørte uten stopp. Hvert stopp øker kjøretiden med ca. 4–5 minutt, inkludert nedbremsing,
stasjonsopphold og akselerasjon. Togene har slik
tid til 7–8 stopp innen en reisetid på 2 ½ time.
Det er tilstrekkelig for konkurransen med fly.
Overført flytrafikk (47 flyavganger per dag i hver
retning mellom Oslo og Trondheim/Molde/
Ålesund i 2013) gir, sammen med biltrafikk og
nygenerert etterspørsel grunnlag for minst 3–4
lyntogavganger per time og retning gjennom
Gudbrandsdalen. Det gir igjen grunnlag for å
variere stoppemønsteret og slik utvide antall
stasjoner til 18 fra Oslo til Trondheim og 19 til
Ålesund.
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