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s. 23 

Sosialistisk Venstreparti vil på sikt erstatte flytrafikk mellom de store byene i Norge med lyntog. En ny 
høyhastighetsutredning må på plass. Men foreløpig vil dette medlem peke på Stortingets vedtak om 
at ICstrekninger på jernbanen må bygges slik at de kan inngå som del av en framtidig 
høyhastighetsbane. 
 
s. 54 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti ønsker å skape et attraktivt og landsdekkende 
togtilbud for passasjerer og gods gjennom moderne høyhastighetsbaner. Tall fra Eurostat viser at 
nordmenn flyr nærmere ti ganger så mye innenriks som andre europeere. I tillegg reiser vi nest mest 
med bil per innbygger i Europa. Tall fra Den internasjonale jernbaneunionen viser at 80 pst. vil velge 
tog framfor fly når en har reisetider med tog på to og en halv time eller raskere. Derfor er lyntog et 
viktig middel for å få ned klimagassutslipp. 
 
Dette medlem mener lyntog vil styrke distriktene og gi større bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
Samtidig vil det på sikt være er et viktig klimatiltak. I motsetning til fly har tog flere stopp og stasjoner 
underveis og kan slik styrke samfunns- og næringsutvikling i større deler av landet.  
 
Dette medlem vil understreke at godstrafikken på bane har et skrikende behov for styrket kapasitet, 
kvalitet og regularitet, og i samband med persontrafikk danner dette et godt markedsgrunnlag for 
konkurransedyktige lyntogbaner i et flerbrukskonsept. 
 
Dette medlem viser også til at høyhastighetsutredningene fra Jernbaneverket og fra Norsk Bane i 
samarbeid med Deutsche Bahn International. Begge kom til at inntektene fra lyntog ville dekke både 
drift og vedlikehold av banen. Med bl.a. inkludering av godstrafikk, flere stasjoner med variert 
stoppmønster og mer overført flytrafikk fant sistnevnte at inntektene også ville dekke nedbetaling av 
investeringer.  
 
Dette medlem vil kritisere premissene lagt til grunn i den forrige høyhastighetsutredningen fra 
Jernbaneverket for å vurdere for få stopp og ikke ta høyde for variert stoppmønster, godstransport 
og vurderinger av kurver/dynamisk hastighet. En ny lyntogutredning med føringer og forutsetninger 
som er bedre enn i den gamle, må derfor på plass. 
 
Dette medlem viser til at regjeringen ikke setter av midler til strekningsvise utredninger av 
høyhastighetsbaner, til tross for at regjeringen har programfestet i Granavolden-plattformen at de vil 
gjøre det.  
 
Dette medlem mener vi trenger en ny høyhastighetsutredning, men at arbeidet med dette må gå 
raskt. På denne bakgrunn vil det t e medlem fremme følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen få på plass en ny høyhastighetsutredning utarbeidet av eksternt fagmiljø 
med premiss om at høyhastighetsbaner skal være et flerbrukskonsept for gods- og persontransport, 
og som vurderer et variert stoppmønster.» 
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