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INFORMASJONSNOTAT FOR LYNTOGFORUM MØRE OG ROMSDAL 
 
Europa og land verden rundt vil ha lyntog. 
Japan fikk sine første lyntog allerede i 1964. Europa fikk sin første strekning, Paris – Lyon, i 
1981. Siden årtusenskiftet har nye planer og nye utbygginger for lyntog eksplodert verden 
over, med land som bl.a. Kina, Taiwan, Korea, Canada, Brasil, Argentina, India, Iran, Marokko, 
Tyrkia, Russland, Tyskland, Frankrike, Spania, Belgia, Italia, England, Skottland og Polen.  
 
EUs hvitbok for samferdsel (mars 2011), setter som mål at EU skal tredoble sitt lyntognett 
innen 2030. Videre skal viktige flyplasser knyttes til jernbanenettet – fortrinnsvis høyhastig-
hets jernbane, og alle viktige havner knyttes til godstransport på jernbane.   
 
Lyntog er blitt et avgjørende viktig redskap for å innfri kravene til moderne mobilitet på en 
bærekraftig måte, redusere avstandsulemper, knytte land, markeder, innbyggere, arbeids-
plasser tettere sammen og slik også styrke konkurranseevnen.  
 
Stortinget vil ha lyntog.  
I Nasjonal Transportplan (NTP) 2010 – 2019 gjorde Stortinget offensive vedtak om lyntog: 
Videre utredninger "skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål", og gi et godt 
beslutningsgrunnlag til behandlingen av neste NTP i 2013. Stortinget ga også føringer om 
"at et framtidig høyhastighetstilbud ikke bare skal binde sammen de store byene, men også 
fange opp mellomliggende trafikk" og at "det spesielt bør arbeides videre med konsepter 
for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk."  
 
Også i etterfølgende budsjettvedtak har Stortinget understreket sitt engasjement for lyntog, 
uttrykt bl.a. i at ”Hastigheten for nye linjer som kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastig-
hetsnett, skal være minimum 250 km/t.” Dette gjelder hele IC-nettet på Østlandet. For Oslo 
– Ski har f. eks. Stortinget satt krav om planlegging etter en helhetlig strategi for 
Østfoldbanen som ledd i skandinavisk høyhastighetslinje, uten flaskehalser. 
 
Folk vil ha lyntog. 
Internasjonale erfaringer viser at med ca. 3 timer mellom endestasjonene, foretrekker 
minst 50 – 60 % av de reisende lyntog framfor fly. Med reisetid på 2 1/2time eller raskere, 
velger 75 – 90 % tog framfor fly.  
 
En intervjuundersøkelse som Urbanet analyse utførte blant flypassasjerer på noen ulike 
strekninger i Norge i 2009, viste også at mellom 75 – 95 % av disse ville velge tog fremfor 
fly ved reisetider med tog på rundt 2 1/2 time1.  
 
En meningsundersøkelse som Respons Analyse uførte på vegne av Aftenposten i 2010 viste 
at 2/3 av Norges befolkning synes det er riktig å satse på lyntog2. 
 
Møre og Romsdal vil ha lyntog. 
Det er viktig å bli en del av satsingen på høyhastighetsbaner Stortinget har satt seg som 
mål. Som et av landets sterkeste næringsklustere og eksportfylke, må Møre og Romsdal 
inngå som en naturlig del av et slikt nettverk.  
 
Med utgangspunkt i Stortingets vedtak om lyntog og de positive konklusjonene i Deutsche 
Bahns utredning for Oslo – Trondheim/Ålesund er Lyntogforum Møre og Romsdal etablert 
med sentrale personer fra fylkeskommunen, kommunene ved banen og næringslivet. 
                                                   
1 http://www.urbanet.no/publisering/ny-rapport-markedet-for-hyhastighetstog-i-norge 
2 http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3590629.ece 
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Målsettingen for arbeidet er at Møre og Romsdal skal bli med i vedtaket om lyntog under 
Stortingets behandling av NTP i 2013, med utbygging innen 2025. En viktig forutsetning for 
dette er at Gudbrandsdalen velges som trasé for strekningen Oslo – Trondheim. 
 
Lyntogforum Møre og Romsdal består januar 2013 av: Gunn Berit Gjerde (fylkesvaraord-
fører og leder av lyntogforumet), Lars Olav Hunstad (ordfører Rauma), Bjørn Inge Ruset 
(ordfører Norddal), Bjørn Inge Lien (ordfører Vestnes), Kari Grindvik (varaordfører Skodje), 
Torgeir Dahl (ordfører Molde), Ronny Frekhaug (kommunalsjef Ålesund kommune), Rolf 
Fiskerstrand (Fiskerstrand Verft AS/Fiskerstrand BRLT), Tore Roppen og Magne Gurskevik 
(Maritimt forum for Søre Sunnmøre/Maritimt Forum Nordvest/Kleven Maritime AS), Monja 
Mjelva (Hotel Union Geiranger), Knut Flakk (Flakk Holding AS), Knut Slinning (Juvet AS), 
Jan Rune Hurlen (Sparebank1 SMN) og Erik Berg (Berg Jacobsen Gruppen AS). Norsk Bane 
AS bistår som sekretariat. 
 
Anbefales for Norge av noen av verdens fremste eksperter på området, Deutsche Bahn. 
Siden tidlig 90-tallet har Norsk Bane AS vært sentral i utviklingen av og debatten om høy-
hastighetsbaner I Norge. I januar 2008 engasjerte Norsk Bane det internasjonalt anerkjente 
Deutsche Bahn International til en omfattende utredning av høyhastighetsbaner i Norge, på 
fritt faglig grunnlag, med Ottmar Grein som prosjektleder.  
 
Grein har 30 års erfaring fra en rekke høyhastighetsprosjekter i hele verden. Grein er 
medlem av høyhastighetskomitéen i Den internasjonale jernbaneunion (UIC) og var bl.a. 
medlem av vitenskapskomitéen for UICs verdenskongress om høyhastighet i Philadelphia, 
juli 2012. 
 
Deutsche Bahn International (DBI) er Deutsche Bahns heleide datterselskap, som tar seg av 
Deutsche Bahns plan- og analyseaktiviteter i utlandet. Selskapet er et av de største og 
mest renommerte innen bransjen internasjonalt, med høy tverrsektoriell kompetanse og 
bred erfaring fra en rekke prosjekter i hele verden. DBI har ca. 1000 ansatte, men benytter 
også ansatte fra hele DB-konsernet. Totalt har Deutsche Bahn 295 000 ansatte og en årlig 
omsetning på 37,9 milliarder € (2011).  
 
Hva er lyntog/høyhastighetsbaner? Hvilken fart gjelder for disse? 
Høyhastighetstog og høyhastighetsbaner er en direkte oversettelse av det engelske high-
speed train og high-speed rail (HSR) og det franske Train à Grande Vitesse (TGV). I Norge 
har betegnelsen lyntog (kortere og mer overskriftsvennlig) også blitt innarbeidet om det 
samme.  
 
Betegnelsen er definert av den internasjonale jernbaneunion (UIC) til å gjelde tog og baner 
for hastigheter på minst 250 km/t. Utviklingen har imidlertid i lang tid gått mot raskere tog, 
på rundt 300 km/t og opp mot 360 km/t. Såkalte magnetsvevetog (Maglev) kan gå enda 
raskere, men disse er til nå ikke utviklet langt nok til bl.a. å kunne brukes også til godstrafikk.  
 
Utover definisjonen av hastigheter på over 250 km/t, er det mange ulike løsninger for 
hvilke konsept som legges til grunn for utbyggingen, pga. av forskjellige forhold og 
forskjellige behov i forskjellige land. Noen land, som Japan og Spania, har lagt opp til å 
knytte mange steder og stasjoner underveis til høyhastighetsbanene. I Tyskland er 
forholdsvis små steder  i tysk målestokk, Limburg (33.500 innb) og Montabaur (12.500 
innb), knyttet til høyhastighetsbanen Köln – Frankfurt, i et varierende stoppemønster. 
Andre land, som f.eks. Frankrike, har færre stopp langs høyhastighetsbanene3.   
 

                                                   
3 Men da finnes gjerne andre gode alternative togtilbud i tillegg. 
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I noen land, som bl.a. i Tyskland og Italia, tilrettelegges høyhastighetsbaner også for 
godstrafikk4, mens andre steder, hvor det allerede finnes baner som er velegnet for 
godstrafikk, bygges ofte høyhastighetsbanene kun for persontrafikk.  
 
Den svenske Botniabanan, mellom Kramfors og Umeå som åpnet i 2010, er dimensjonert 
for 250 km/t, tilrettelagt både for gods- og persontrafikk, har 7 stasjoner på 19 mil, hvorav 
også små som Husum, Nordmaling og Hörnefors med hhv. ca. 2.000, 4.800 og 2.700 
innbyggere5.  
 
Hva med trafikkgrunnlaget? Bare 5 million innbyggere. Men Europas høyest flytrafikk.  
Det er naturlig å spørre om Norge, med sine 5 million innbyggere, har samme trafikkgrunn-
lag for lyntog som andre land i Europa, med atskillig høyere befolkningstall. Men skal man 
drive transport, er det viktig ikke bare å telle antall innbyggere, men antall passasjerer, og 
da blir bildet et ganske annet. Norge har Europas desidert høyeste reiseaktivitet på lange 
avstander i Europa. Innenriks flyr vi 4 ganger mer per innbygger enn neste land på listen, 
og 10 ganger mer enn den jevne tysker. Litt tabloid kan man si at vi flyr som om vi var rundt 
50 million innbyggere. Oslo – Trondheim er Europas 8. mest trafikkerte innenlands flystrek-
ning (2010). Bergen – Oslo følger rett like etter, og Oslo – Stavanger ikke langt bak der igjen. 
 
Noen konkrete eksempler på antall flyreisende, setter også situasjonen i perspektiv:  

• Høyhastighetsbanen Paris – Lyon, ble åpnet 23.09.1981.  
Antall flyreisende per år året før åpning:    940.000 flyreisende6 
 

• Høyhastighetsbanen Madrid – Sevilla, åpnet 20.04.1992.  
Antall flyreisende året før åpning var    730 000 flyreisende   
 

•  Oslo – Trondheim, 2011:      1,752 mill flyreisende.  
Oslo – Ålesund/Molde, 2011:      0,921 mill flyreisende  
Til sammen:       2,673 mill flyreisende 

 
Flerbrukskonseptet Deutsche Bahn har planlagt for Norge, tilrettelagt også for gods-, 
regional- og IC-trafikk på samme bane, bidrar også til å styrke trafikkgrunnlaget, 
inntektspotensialet og økonomien i prosjektene ytterligere. Godstrafikken utgjør f.eks. ca. 
en tredjedel av inntektsgrunnlaget for Oslo – Trondheim / Ålesund. Paris – Lyon ble bare 
bygd for persontrafikk.  
 
Deutsche Bahn anbefaler høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept for langdistanse-, 
regional-/InterCity- og godstrafikk i Norge. 
Det eksisterende norske banenettet er stort sett enkeltsporet, bygget for rundt 100 år 
siden og lite egnet som grunnlag for verken moderne person- og eller godstrafikk. I land 
med et mer tidsmessig eksisterende banenett, kan det ofte være en løsning å bygge nye 

                                                   
4 Spania og Frankrike bygger nå f. eks. høyhastighetsbanen Barcelona – Montpellier for både gods- 
og persontrafikk, mens bl.a. Tyskland og Italia har hatt slike linjer i drift lenge, f.eks. Hannover - 
Würzburg og Roma – Firenze. Den nye Botniabanan i Sverige er også tilpasset godstrafikk, samtidig 
som persontrafikken er dimensjonert for 250 km/t.  
5 http://www.botniabanan.se/Forstasidan-Historia/Om-Botniabanan/Resecentrum/ 
6 Under 700.000 når de begynte å planlegge banen. Investeringene i banen ble nedbetalt i løpet av 
15 år, og genererte et overskudd som siden har bidratt til finansiering av utbygging av andre 
strekninger. I 2006 betalte franske høyhastighetstog 8 mrd. i baneavgifter, som i går grad går med 
til å finansiere utbygging av banenettet. Se http://www.rff.fr/pages/accueil.asp?lg=en / annual 
report 2006 / Financial report, side 10 og Annual report, side 44. Operatørane betalte til sammen 
2,412 mrd. € i "infrastructure fees". 41 % av desse vederlaga, eller ca. 990 mill. €, kom frå 
høyhastighetstog. 990 mill. € tilsvarte i 2006 ca. 8 mrd. kr. 
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baner kun for persontrafikk (som tillater noe høyere stigninger over korte strekninger enn 
baner for godstrafikk), mens godstogene da kan trafikkere eksisterende baner. I Norge er 
det er stort behov for nye tiltak både for gods- og persontrafikken.  
 
Vil nå ca. 80 % av Norges befolkning. 
Hele det nettet Deutsche Bahn har arbeidet med, vil kunne gi ca. 80 % av Norges befolk-
ning tilgang til nærmeste stasjon innen ca. en time eller raskere. (jfr. vedlagte plansje) 
 
I andre land, som f.eks. Spania og Frankrike, har nettet med høyhastighetsbaner blitt stadig 
utviklet med nye baner og nye planer. Det kan også bli tilfellet i Norge, slik at høyhastig-
hetsbanene i neste omgang kan forlenges videre til Tromsø.  
 
Den viktige regional- og InterCity-trafikken underveis.  
Ved også å legge til rette for mange stasjoner underveis, vil man kunne inkludere store 
deler av landet i høyhastighetsnettet, samtidig som kombinasjonen av langdistanse-, 
regional- og InterCity-trafikk vil gi synergieffekter med flere reisende, som igjen gir flere 
avganger, kortere reisetider og et mer attraktivt tilbud.  
 
Avstander mellom Oslo og Trondheim, Bergen, Stavanger på mellom 41 og 50 mil på nye 
baner, gjør det mulig å kunne kombinere konkurransedyktige reisetider i forhold til flytrafikk 
samtidig med flere stopp underveis. Med avstander på 60 – 80 mil mellom endestasjonene, 
som f.eks. strekningen Paris - Marseille i Frankrike på 75 mil, er det vanskeligere å få til 
samme kombinasjonen.  
 
Deutsche Bahns traséer er dimensjonert for 270 – 300 km/t i persontrafikken, med sentralt 
lokaliserte stasjoner. På disse banene ville togene f.eks. kunne kjørt Oslo – Trondheim via 
Gjøvik nonstop på 1 time og 55 min. Hvert stopp tar ca. 4 – 5 min. (varierende litt med 
forhold inn/ut til stasjonen), inkludert nedbremsing, stasjonsopphold og aksellerasjon. Det 
betyr at man får plass til 7 - 8 stopp underveis på en reisetid på 2 1/2 time. Et konkurranse-
dyktig tilbud både i forhold til langdistanse-, regional-, og IC-trafikk gir flere avganger per 
time, som igjen gjør at man kan variere stoppemønsteret noe og få plass til flere stasjoner 
(se mer om dette og antall avganger under neste temaoverskrift). 
 
Deutsche Bahn vurderte også traséer for 330 – 360 km/t, men fant at det ville bli vanskelig 
å kombinere med sentralt lokaliserte stasjoner, gi mer tunneler, inngrep m.m., mens man 
ved fleksibel tilnærming til ca. 300 km/t lyktes å finne svært gode løsninger for Norge. 
Samtidig advarer de mot å dimensjonere for lavere fart, da det vil gi et dårligere konkurranse-
dyktig tilbud, med færre stasjoner og/eller lengre reisetider, som igjen vil gi færre avganger, 
som igjen svekke mulighetene til å variere stoppemønsteret i en negativ spiraleffekt som 
kan spenne bein under mye av de positive effektene de har funnet ved sine planer.  
 
Deutsche Bahn gjorde en kjøresimulering på en trase dimensjonert for 250 km/t hele veien 
Gardermoen. Trondheim, sammenlignet med deres, dimensjonert for 270 – 300 km/t på 
samme strekningen. Den viste at toget ville tape 15 minutter med traseen for 250 km/t. Det 
betyr 3 – 4 færre stopp underveis eller lengre reisetider. Det svekker tilbudet, samfunns-
messig effekt og spredning, markedsgrunnlaget og økonomien i utbyggingen 
 
Trasé, stasjoner, hastighet, reisetider, antall avganger. 
Banen til Møre og Romsdal er planlagt som avgreining ved Dombås av banen Oslo – 
Trondheim via Gudbrandsdalen med stasjoner ved Bjorli7, Valldal, Vestnes, Skodje, Moa og 

                                                   
7 Det er i planen også lagt til rette for etablere flere stasjoner mellom Bjorli og Dombås, da med 
tanke på mulig lokaltogstrafikk. Grunnlaget for disse må vurderes nærmere i senere faser.  
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Ålesund. Deutsche Bahn anbefaler en linjeføring via en stasjon i Valldal for å unngå 
rasfaren fra fjellet Mannen og en bratt stingning 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. Banen er også planlagt på begge sider av Mjøsa, via 
både Hamar og Gjøvik, med sammenkobling ved Moelv, noe som også gir grunnlag for en 
ringbane rundt Mjøsa.  
 
Baner dimensjonert for 270 – 300 km/t i persontrafikken, gjør det mulig å kjøre Oslo – 
Ålesund via Gjøvik8 på 2:30 timer med 7 stopp underveis eller på 2:53 med 13 stopp 
underveis9. 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, det samme som med 
bil fra Molde til Vestnes via den vedtatte undersjøiske veiforbindelsen her. Reisetiden 
Ålesund – Trondheim vil ta 2 timer og 10 min med 8 stopp underveis.   
 
Reisetiden Åndalsnes – Oslo vil komme på ca. 2:50 timer, med ca. 45 minutts reisetid på 
Raumabanen Åndalsnes – Bjorli og bytte 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. 
 
Det er beregnet 21 avganger per dag i hver retning mellom Ålesund og Oslo, to i timen i 
rushtid og 1 i timen ellers. Til sammenligning er i 2011 er det til sammen 15 fly per dag og 
retning på rutene Ålesund – Oslo og Molde – Oslo til sammen. Det er beregnet overført ca. 60 
% av fremskrevet flytrafikk til 2025 her, samt at konseptet også har lagt til rette for mye 
underveistrafikk. Deutsche Bahn har her også valgt å prioritere relativt små tog med fire 
vogner og ca. 200 sitteplasser og høy frekvens, fremfor lengre tog og færre avganger.  
 
Nettet er Y-formet. Med tillegg av 31 tog mellom Oslo og Trondheim10, blir det i alt 52 
avganger i hver retning gjennom Gudbrandsdalen mellom Dombås og Oslo11; 4 per time i 
rushtid, og tre ellers. Mange avganger gjør det slik mulig å betjene flere stasjoner med et 
varierende stoppemønster, hvor man ikke stopper hver gang på alle stasjoner, tilsvarende 
f.eks. slik Flytoget betjener Lillestrøm stasjon. Underveis mellom Oslo og hhv. Ålesund og 
Trondheim er det slik lagt opp til 18 stasjoner. 
  
Den viktige godstrafikken. 
For godstrafikk vil flere krysningsspor på dagens bane øke kapasiteten bare i begrenset 
grad, og effektene vil ofte ikke stå i forhold til kostnadene og transportbehovene. Det vil 
fremdeles ikke gjøre noe med de mange bratte stigningene, som ofte er opp mot 2,0 %, 
noen ganger mer12, noe som nær halverer godstogenes lastekapasitet, sammenlignet med 
baner med maks. 1,25 % stigning i hht. internasjonal standard. Heller ikke gjør det noe med 
de mange krappe svingene. Eller med den dårlige fundamenteringen av dagens baner, som 
gjentatte ganger har sklidd ut og forårsaket stopp i togdriften. Ikke minst har dette gitt 
store problemer i form av dårlig regularitet og rykte i forhold til godstransportørene. Alt 
dette undergraver konkurransedyktighet, kapasitet og markedsandeler for godstrafikk på 
dagens bane. Og trass i de politiske og miljømessige ønskene om det motsatte, kommer 

                                                   
8 Traseen via Gjøvik er ca. 10 min raskere enn via Hamar 
9 Hvert stopp tar ca. 4 – 5 min, inkludert nedbremsing, stasjonsopphold og akselerasjon. Nonstopp 
ville toget brukt vel 1 time og 55 minutter.  
10 I 2011 er det i dag 32 flyavganger per dag og retning mellom Oslo og Trondheim. 
11 I tillegg er det planlagt 11 ekstra avganger per dag fra Lillehammer, til 63 Lillehammer – Oslo. 
12 Sørlandsbanen vest for Kristiansand og Raumabanen har f.eks. en del avsnitt med 2,4 – 2,6 % stigning. 
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media med stadig nye meldinger om godstransportører som flykter vekk fra dagens bane 
og over til godstransport på vei. 
 
Deutsche Bahns forslag om flerbruksbaner vil derimot gi godstrafikken en helt ny kvalitet, 
kapasitet og regularitet.  Traseene er planlagt med maks 1,25 % stigning i hht. internasjonal 
standard for godstrafikk. Det vil nesten doble lastekapasiteten pr. godstog, fra 800 tonn 
totalvekt i dag til 1500 tonn, tilsvarende ca. 70 gjennomsnittlig lastede trailere. De tyngste 
togene, med toppfart 120 km/t, er primært tenkt kjørt om natten. Dobbeltspor, 4 spor i alle 
stasjoner og ekstra forbikjøringsspor sikrer samdrift for person- og godstog også på dagtid 
for lettere godstog (800 tonn) i 160 km/t. Banene vil øke den totale godskapasiteten med 
15 – 20 ganger i forhold til dagens nett.  
 
En ny kvalitet på banene vil også gi en sikker regularitet og leveringskvalitet, noe som vil 
gjøre gods på bane langt mer attraktivt for transportører. Dette vil kunne gi en stor over-
føring av godstransport fra vei til bane og samtidig gi store positive effekter for næringsliv, 
trafikksikkerhet, miljø og veivedlikehold13. 
 
Frakttiden blir ca. 5 timer fra Ålesund til Oslo, eller til kontinentet over natten. Trafikkprog-
nosene for 2025 viser grunnlag for 9 godstog til/fra Møre og Romsdal per virkedag og 
retning. Dette tilsvarer ca. 230 færre trailere per dag gjennom Romsdalen. Gjennom en 
intervjuundersøkelse blant bedrifter i Møre og Romsdal i 2012 har også SINTEF vurdert 
godspotensialet og kommet til tilsvarende konklusjoner om markedet for godsmengdene på 
bane som Deutsche Bahn gjorde ut i fra analyser av tilgjengelig statistisk materiale. Dette gir 
ytterligere bekreftelser på Deutsche Bahns konklusjoner og beregninger.  
 
I tillegg til ordinær godstrafikk, vil også hyppige og raske persontog kunne benyttes til frakt 
av ekspressgods på en god måte. 
 
Investering som lønner seg. Nedbetalt i løpet av 30 år.  
Strekningen Gardermoen – Trondheim via Hamar er kostnadsberegnet til 81,5 mrd. kroner, 
avgreingingen Dombås – Ålesund til 33,7 mrd. kroner og greinen Oslo – Gjøvik – Moelv14 til 
29,9 mrd. kroner, til sammen 145,1 mrd. kroner (2008-priser15). Investeringene i togmateriell 
for både person- og godstrafikk, er beregnet til 20,8 mrd. kroner. 
 
Den samfunnsøkonomiske analysen av hele dette nettet viser en positiv samfunnsøkonomisk 
nytte på + 0,51, der samfunnet for 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. kroner16 
og fra godstrafikken på 3,502 kr, mens utgifter til drift, vedlikehold og fornying av tog og 
baner er beregnet til 2,697 mrd kr. Dette gir et overskudd 8,117 mrd. kroner per år, som i 
løpet av 30 kan betale ned investeringene i tog og infrastruktur med en rente på 2,9 %.  
 
Slik mulighet til egenfinansiering kan føre til raskere utbygging av banenettet. Til sammen-
ligning har statens pensjonsfond utland (”oljefondet”) gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning 

                                                   
13 I flg. tyske modellstudier sliter en trailer like mye på veinettet som 60.000 personbiler.  
14 Inkl. avgreining til Jevnaker med Hønefoss og Bergensbanen 
15 Byggeprisindeksen for vei fra 2008 ut 2011 er steget med ca. 10 %. Det er ikke lignende statistikk 
for jernbane. 
16 Det er lagt til grunn en pris per personkilometer på 1,50 kr, noe som gir en gjennomsnittspris Oslo 
– Ålesund på ca. 750 kroner. Det vil tilsvare en normalpris på ca. 850 kr og en lavpris på ca. 500 kr. 
Selv om dette må anses som veldig konkurransedyktige priser i Norge, gir det likevel et meget høyt 
inntektsgrunnlag sammenlignet med andre land. I Frankrike og Tyskland er f.eks. gjennomsnittlig 
inntekt 1 kr per pkm og i Spania 90 øre per pkm.  
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på 2,42 % fra 1.1.1998 fram til utgangen av 2011. Oljefondet lånte i 2011 ut penger til tyske 
samferdselsprosjekt til en rente på 1,8 %.  
 
Reduksjon av klimautslipp og av trafikkulykker. 
Høyhastighetsbanen i flerbrukskonsept Oslo – Trondheim/Ålesund via både Hamar og 
Gjøvik, vil gi en reduksjon av klimautslipp på 688.000 tonn per år. Omtrent halvparten av 
dette kommer fra overført godstrafikk fra vei til bane, mens overført fly- og biltrafikk 
bidrar med ca. en fjerdedel hver.  
 
Banen vil gi reduksjon i antall drepte og hardt skadde med 60 per år, 18 færre drepte og 42 
færre hardt skadde. Videre er banen beregnet å gi 409 færre lettere skadde per år.  
 
Andre viktige resultater, tall og fakta. 
Høyhastighetsbanen mellom Oslo og Trondheim via Hamar blir på 499 km, noe som er 49 
km kortere enn dagens bane. Via Gjøvik blir banen 476 km. Mellom Oslo og Ålesund 511 km 
via Hamar og 487 km via Gjøvik. Via Hamar, benyttes den eksisterende Gardermobanen, 
mellom Oslo og Gardermoen, slik at lengde ny bane Gardermoen – Trondheim, blir 451 km. 
 
Gardermoen – Trondheim har tunnelandel på 39,2 %. Til sammenligning har dagens 
Gardermobane tunnelandel på ca. 30 %. Oslo – Gjøvik – Moelv har tunnelandel på 44,6 %, 
mens Dombås – Ålesund har tunnelandel på 46,2 %. 
 
Pris per km (i 2008-kroner) er for Gardermoen – Trondheim 180,5 mill kr/km, Oslo – Gjøvik 
– Moelv 185,1 mill kr /km og Dombås – Ålesund 174,4 mill kr/km.  
 
På tross av kupert terreng og relativt høye tunnelandeler er prisene for å bygge høyhastig-
hetsbaner i Norge relativt moderate sammenlignet med land i Sentraleuropa. I andre land 
kan bl.a. inngrepsproblematikk i tettbefolkede områder, dårligere fjellkvalitet og dårlig 
byggegrunn ofte drive kostnadene opp. Det kan f.eks. innebære dyr fundamentering ned til 
10 – 15 meter, eller pæling av banen langt ned i grunnen. Utenom noen en del områder på 
Østlandet er berggrunnen i Norge av god kvalitet, som også gir en solid byggegrunn. Selv 
om strekningen Dombås – Ålesund har litt høyere tunnelandel, har den likevel litt lavere 
pris per km enn Gardermoen – Trondheim, noe som også viser at tunnelandel i seg selv ikke 
nødvendigvis er avgjørende for kostnadene hvis de geologiske betingelsene er gode.  
 
Lyntog gir økt vekst. 
En studie utført ved London School of Economics (LSE) og Universitetet i Hamburg av 
tettstedene Montabaur (12.447 innb.) og Limburg (33.423 innb.) på linja Köln – Frankfurt 
viser at lyntog gir vekst, bedre økonomi og flere arbeidsplasser17.  
 
Verdiskapingsfylket Møre og Romsdal må bli en del av lyntognettet. 
Møre og Romsdal er ett av landets største verdiskapingsfylker gjennom bl.a. maritime 
næringer, mat, møbel, turisme, en stadig voksende petroleumsindustri og Nord-Europas 
største aluminiumsverk i Sunndalsøra. Mye av det som produseres går til eksport. Slike 
livskraftige regioner som Møre og Romsdal er viktig for verdigskapningen også i resten av 
landet. Videre utvikling må sikres gjennom bl.a. bedre samferdselsløsninger. Vi savner en 
rasjonell begrunnelse på hvorfor Møre og Romsdal ble helt utelatt for vurdering i 
Jernbaneverkets lyntogutredning. Det vil være helt uakseptabelt om Møre og Romsdal ikke 
inkluderes i et fremtidig høyhastighetsnett i Norge. For Møre og Romsdal er det også viktig 

                                                   
17 Teknisk Ukeblad, 24.9.10, http://www.tu.no/miljo/article259737.ece 
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at dette nettet bygges ut i et flerbrukskonsept som også inkluderer godstrafikken, jfr. 
planene til Deutsche Bahn.   
 
Reduserte avstandsulemper. Norge fra Steinkjer og sørover i et felles IC-nett.  
Lyntog i flerbrukskonsept gir svært reduserte reise- og frakttider og nærmest opphever 
dagens avstandsulemper. I dag er f.eks. estimert reisetid med bil Ålesund – Oslo ca. 8 timer. 
Selv med en vesentlig utbedring av veinettet og høyning av fartsgrenser er det neppe 
realistisk å forvente reisetider under 7 timer – 7 1/2 time, selv med store investeringer. 
Lyntog er altså om lag 3 ganger raskere. I tillegg gir høy frekvens (21 avganger per dag fra 
Ålesund, 31 fra Trondheim) også høy brukervennlighet og tilgjengelighet. 
 
I dagens InterCity-nett tar det 3 timer med tog fra Oslo til Skien. Men lyntog i flerbrukskon-
sept vil hele Norge fra Steinkjer og sørover få tilsvarende eller langt kortere reisetider – og 
utgjøre et nytt og utvidet InterCity-nett som bygger hele landet og binder det bedre og 
tettere sammen. Slik vil det også bidra til å dempe sentraliseringen og utbyggingspress på 
Østlandet og bidra til økt valgfrihet for å etablere seg, både for beboere og bedrifter.  
 
Flerbrukskonseptet vil også bidra til regionsforstørring og legge til rette for større bo-, 
arbeids- og kompetanseområder. 
 
Bygg for hele landet. Ikke bare Østlandet. Best for begge.  
Jernbaneverket har hatt blikket for nærsynt festet på utbygging av InterCity-nett på 
Østlandet. Slik mister de av synet synergieffektene som flerbrukskonseptet innebærer 
både for Østlandet og resten av landet. 
 
 Det nettet Jbv har planlagt for Østlandet har for lavt dimensjonert hastighet (toppfart 200 
– 250 km/t, men med mange flaskehalser for langt lavere fart, som stekt reduserer 
gjennomsnittshastigheten) som gjør at det heller ikke kan brukes som noe velegnet 
utgangspunkt for en høyhastighetsbane i flerbrukskonsept til resten av landet, jamfør 
planene til DB. Med Jbv sine IC-planer, vil togene bruke ca. 20 min lenger tid til 
Lillehammer enn DBs planer (via Hamar, via Gjøvik er planene til DB ennå ca. 10 min 
raskere). Skal dette tidstapet tas igjen, betyr det 4 – 5 færre stopp underveis i forhold til DB 
sine planer, alternativt lengre reisetid og svekket konkurranse i forhold til fly.  
 
Begge deler reduserer antall passasjerer, noe som gir lavere frekvens, som igjen gir færre 
muligheter til å variere stoppemønsteret, som igjen gir reduserte markedsandeler – og man 
er inne i en negativ spiral i forhold til DB sine planer. Godstrafikk på banene på dagtid er også 
avhengig av mange stasjoner underveis, også for å gi forbikjøringsmuligheter for raskere 
persontog. Med få eller ingen stasjoner mellom Lillehammer og Trondheim/Ålesund, ville ras-
kere persontog fort ta igjen senere godstog og bli kjørende i kø etter disse. Den gode 
økonomien som DBs plan har vist, er basert på gjennomføring av flerbrukskonseptet. Spennes 
bena under for dette, spennes også bena unna for økonomien i og rask realisering av banene.   
 
IC-nettet på Østlandet er beregnet å koste ca. 150 mrd, inkludert ny Oslo-tunnel. Det er av-
gjørende for landet at disse investeringene gjøres på en måte som også resten av landet 
har nytte av. Det er derfor viktig at Vest- og Midt-Norge ikke overlater denne debatten til 
Østlandet.  
 
Jbv sine utredninger viser også at IC-nettet både vil være drifts- og samfunnsøkonomisk 
sterkt ulønnsomt. Det er underlig nok ennå ikke lagt frem noe driftsregnskap, men banene 
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vil sannsynligvis være avhengig av store årlige subsidier fra staten. Det er kun i kombinasjon 
med høyhastighetsbaner at IC-nettet kan bli lønnsomt, slik DBs planer innebærer18.   
 
Flerbrukskonseptet innebærer en vinn/vinn-situasjon. IC-nettet på Østlandet får raskere 
tog flere avganger (bl.a.som følge av overført flytrafikk) og en sunnere økonomi, samtidig 
som resten av landet får ta del i milliardinvesteringene i samferdsel og man demper den 
ytterligere sentraliseringen rundt Oslo som vil være et uvegerlig resultat av utbygging av 
jernbanenettet kun på Østlandet 
 
Realisering innen 2023 - 2025. Evt. i sammenheng med OL i 2022. 
Selve byggingen vil, i flg. Deutsche Bahn, ta 6 – 7 år, i tillegg kommer reguleringsarbeid og 
grunnerverv. DBs detaljerte traséforslag kan gi mulighet for raskere gjennomføring av 
planarbeidet. Med et positivt vedtak i NTP i 2013 og effektiv oppfølging, kan banene stå 
ferdig i 2023 – 2025.  
 
Hvis Oslo søker om vinter-OL i 2022, er Hafjell og Kvitfjell i Gudbrandsdalen aktuelle som 
alpinarena. Gode kommunikasjonsløsninger kan bli avgjørende for å bli valgt. Med Deutsche 
Bahns planer kan Hafjell og Kvitfjell nås på hhv. 1 time og knapt 1t. og 10 min fra Oslo og ca. 
1:30 og 1:20 fra Trondheim. Det vil være fullt mulig å fremskynde planleggingen og byggingen 
slik at banene står ferdig til OL vinteren 2022.  
 
Verken Science fiction eller månelanding, men velprøvd ”kjøkkenteknologi”.  
Dette er ikke Science fiction eller månelanding, men velprøvd ”kjøkkenteknologi”. Japan 
har hatt lyntog siden 1964, Europa siden 1981 og over hele verden satses det nå stort på 
utbygging av lyntog for utvikling av moderne mobilitet på en bærekraftig måte. 
 
Lyntog vil gi et formidabelt utviklingspotensial, på alle samfunnsområder. Reiselivet får en 
helt annen kontakt med markedet. Eksportnæringen er avhengig av raske og gode tran-
sportløsninger. Regionen og lokale bedrifter vil bli mer tilgjengelig og få lettere tilgang til 
viktig kompetansearbeidsplasser. Tid på toget er kvalitets- og arbeidstid – sammenlignet 
med fly og flyplasser. Lyntog kan få veldig stor betydning for utvikling, bosetting og 
sysselsetting i Møre og Romsdal.   

Via Østerdalen eller via Gudbrandsdalen? 
Det er flere grunner til at Deutsche Bahn og Norsk Bane har anbefalt trasé Oslo – 
Trondheim via Gudbrandsdalen. 

a) Det bor langt flere folk (ca. 100. 000 flere) langs trasé via Gudbrandsdalen enn 
langs Østerdalen. Heller ikke de største kommunene i Hedmark, Hamar og Ringsaker 
(med Moelv og Brumunddal) blir betjent av bane via Østerdalen, men av bane via 
Gudbrandsdalen. 

b) I tillegg vil en bane via Gudbrandsdalen også kunne knytte mesteparten av Møre og 
Romsdal befolkning (vel 258.000) til banen, samt bli tilgjengelig også for deler av 
Sogn og Fjordane. 

c) Av samme grunn som a) og b) vil bane via Gudbrandsdalen betjene et langt større 
godsmarked enn via Østerdalen. 

d) Bane via Gudbrandsdalen gir også mulighet til å koble sammen også bane via Gjøvik 
til banen via Hamar ved Moelv. 

e) Høyhastighetsbane via Gudbrandsdalen, kan samordnes og integreres med IC til 
Lillehammer, noe som ikke er mulig via Østerdalen. 

 
 

                                                   
18 Mer om dette på http://norskbane.no/default.aspx?menu=4&id=205,  
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Noen flere forskjeller mellom Jbvs høyhastighetsutredning og DB sin utredning.  
I stikkordsform: 
 
Forskjeller mht. 
planforutsetninger 

Deutsche Bahn  Jernbaneverket  

Målestokk traséplanlegging 1:5.000 (flere steder 
også 1:1.000) 

 1: 50.0000  

Hastighetsdimensjonering  Ca. 270 – 300 km/t.  
Fleksibel tilnæring.  

200, 250 eller 330 km/t  

Kurveparameter  
 
 

250 km/t: 3.000 meter 
300 km/t: 4.500 meter 
(Over min. krav i TSI) 

250 km/t: 4.000 meter 
330 km/t: 6.300 meter 
 (Brukt maksimumskrav i TSI19) 

Tunnelandel Oslo – Trondh.  39 % 
(Gudbrandsdalen)  

57 % (Gudbrandsdalen) 
36 % (Østerdalen)  

Tunneler under 1 km  Ettløps (med to spor)  To separate tunnelløp  
Gir også bredere og dyrere 
dagstrekn., skjæringer, broer.  

Fullstøpte tunneler, armert?  Ved behov  Alle tunneler.  

Byggekost Gudbrandsdalen 81,5 mrd (2008, O – T 
via Hamar)  

185,5 mrd (2011) 
(145,4 via Østerdalen)  

Forskjeller mht. drift/samfunn Deutsche Bahn  Jernbaneverket  

Gods  Ja  Nei 

Antall stasjoner underveis O – T  18  5 via Gudbrandsdalen, 2 via 
Østerdalen 

Kan erstatte dagens bane (spare 
drifts. utg)?  

Ja  Nei 

Integrert med IC?  Ja  Nei 

Anbefalt Gudbrandsdalen?  Ja  Nei 

Forgreining til M&R?  Ja  Nei 

Bane via Gjøvik/ringbane Mjøsa?  Ja  Nei 

Reisetid O – T med fire stopp (via 
Hamar og Gudbrandsdalen)  

2:25 (2:15 via Gjøvik)  2:59 (bl.a. lange omkjøringer 
Hamar og Lillehammer og feil 
formel luftmotstand 
tunneler). 

Positiv samfunnsøkonomisk 
nytte?  

Ja.  + 0,51 for O – T/Å 
via Hamar og Gjøvik. 

Nei. - 0,77 for O – T via Hamar  

Positiv driftsøkonomi?  Ja  Ja 

Som kan betale ned 
investeringer? 

Ja. I løpet av 30 år.  
Med rente på 2,9 % 

Nei 

Red. CO2-utslipp per år  688.000 tonn for O – 
T/Å via H/G 

85.0000 tonn via Gudbrands-
dalen, 60.000 via Østerdalen. 

                                                   
19 TSI er internasjonale tekniske spesifikasjoner. I IC-utredningen bruker for øvrig Jbv flere 

steder minimumskravene i TSI, men i lyntogutredningen bare maksimumskravene.  
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