Lyntog i flerbrukskonsept
(langdistanse-, regional-, InterCity- og godstrafikk)

•Samfunnsøkonomisk lønnsomt
(Vestlandsbanen+ 0,77/Doversambanet +0,51)
•Brukerfinansiering via billett- og fraktpriser.
•Betales ned over 30 år, inkludert en rente på
investeringer på rundt 3 %, over SPU siden 98.
•Dekker 80 % av Norges befolkning.
•Stor klimaeffekt (minst 1,5 mill tonn CO2 per år)
•Reduserte trafikkulykker (121 færre drepte og
hardt skadde per år)
•Store effekter nærings- og samfunnsliv.

Om Norsk Bane AS
● 350 aksjonærer, det offentlige eier 73 % av aksjene.
● Mener norsk jernbane må utvikles gjennom større vektlegging av marked, konkurransedyktighet og lønnsomhet.
● Utvikler detaljerte planer i dialog med kommuner og fylker.
● Planene viser at Norge kan realisere mange meget lønnsomme baneprosjekt, med høy grad av egenfinansiering.
● Sekretariat for Lyntogforum M&R, Lyntogforum Vestlandsbanen, Lyntogets Venner. Utreder nå Oslo – Stockholm,
forprosjekt bybane Ålesund, m.m.

Lyntogforum Vestlandsbanen
over Haukeli (per 01.01.2016)
21 kommuner: Haugesund, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Odda, Etne,
Ullensvang, Jondal, Kvam, Samnanger, Notodden, Bø, Nome, Sauherad, Tokke,
Kviteseid, Tinn, Vinje, Seljord, Bykle. (Hjartdal og Fyresdal på vei inn?)
1 fylkeskommune: Rogaland fylkeskommune
46 bedrifter/organisasjoner:
Bø: Sparebk. DIN, Bø kom. Eiged, Bø Installasjon, Bø hotell, Sentrumsr. Bø
Haugesund: Haugsd. Næringsf, Destinasjon Hauges, Velde Supply, Danske Bank, Inosa,
Gassco. Larssen Sko, DeltaPump, Kyvik & Co, Hgsd. Spareb. Ravi AS, Møllerodden, HJ
Kyvik, Idrift, Revmalegen
Kvam: Byggm. M Tveit
Kviteseid: Vest-Telem. Regionråd, Vest-Telem. Næringsutv.
Odda: Odda Energi, Oddaprodukt, Odda Plast
Sauda: Sauda Vekst. Eramet Sauda
Suldal: Ryfylke IKS, BG Suldal, KV-bygg, Suldal Elverk, Suldal Billag,Suldal Hytteb.,
Ryfylke Fjordh, Suldal Næringsf. Tokke: VT Kraftlag
Tysvær: Meny Aksdal, Tysvær Næringsf, DP Filterteknikk
Vindafjord: Hatteland
Vinje: Qmatec Drilling, AIR rehab, Kvito, HK Lehmann, Vinje Næringslag

Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.
Godstrafikk ca. 5 timer.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

Haukeli – av gode grunner
• Dobbel-Y pluss Sørlandet

• Sterk bo- og næringskjede
• Høyeste punkt 649 moh
• Gir IC Berg.- Hau.-Stav.
• Mange av arg. for E134
gjelder også for Vestlandsb
Bergensbanen/Vestlandsb.
komplementerer hverandre
– ikke konkurrenter. Bergen
og Hordaland knutepunkt.

Internasjonal utvikling
Kjelde:UIC

Europa vil ha lyntog
Kart fra UIC, 2009

EU- kommisjonens
”hvitbok” om
samferdsel (mars
2011) vil ha
tredobling av EUs
lyntognett innen
2030!

Passasjergrunnlag i Norge?

Vi er jo bare 5 millioner……..
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Vi reiser også mer med bil per innbygger enn Europa ellers.

Reiser med personbil

Bare 1 av 50 bilreiser er på over 10 mil en vei, men slike
reiser utgjør ca. 20 % av all personbiltrafikk i Norge.
Bare1 av 10 bilreiser er på over 3 mil en vei, men slike
reiser utgjør ca. 50 % av all personbiltrafikk i Norge.
Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014. (nyeste av denne
typen).

Flytrafikk i Norge og utlandet
Paris – Lyon, 1980, før TGV:

940 000 flyreisende

Madrid – Sevilla, 1991, før AVE:

730 000 flyreisende

Oslo – Trondheim, 2014:
Oslo – Ålesund/Molde, 2014:
Sum Dovresambandet, 2014:

1 912 000 flyreisende
953 000 flyreisende
2 865 000 flyreisende

Oslo – Bergen, 2014:
Oslo – Stav./Hauges., 2014:
Stavanger – Bergen, 2014:
Sum Vestlandsbanen, 2014:

1 819 000 flyreisende
2 003 000 flyreisende
674 000 flyreisende
4 496 000 flyreisende

Markedsandeler tog og fly
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Reisetid med tog
Den Internasjonale Jernbaneunion (UIC): Internasjonale erfaringstall viser at ved
reisetider på 2,5 timer eller bedre, velger ca 80 % lyntog fremfor fly.

Høy hastighet er
med å gi høy frekvens
Flyavganger per dag,
hver retning, 18.06.2014
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Bergen Oslo/Torp
29 + 8

Stavanger - Haugesund - Stavanger Oslo/Torp
Oslo
Bergen
30 + 5

5 avg. per time til/fra Vestlandet–Oslo (1 per time via Vestfold) + 3 til/fra Oslo–
Kr.sand + ringbane Oslo–Grenland. Telemark et knutepunkt mellom flere baner.

Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.
Godstrafikk ca. 5 timer.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

Et stort løft for godstrafikken
• Dobbeltspor hele veien
• Forbikjøring for raskere persontog
i stasjoner (4 spor) og ekstra
forbikjøringsavsnitt.
• Slake stigninger (maks 1,25 %)
øker lastekap. fra 800 til 1500
tonn, tilsv. 70 gj.sn. lastede trailere
• Ca 5 timer frakttid til/fra Oslo.
• 3900 færre trailere hver dag med
Dovresambandet/Vestlandsbanen.

Økonomiske nøkkeltall
Vestlandsb. Trondh./Møre
Anleggskostnad, mill. kr
146.000
165.000
Gods- og persontog, mill. kr
22.200
23.700
Persontrafikk, mill. pkm pr år
5.113
4.875
Billettinntekter, mill. kr pr år
8.692
8.288
Godstrafikk, mill. tonn-km pr år
3.582
4.324
Fraktinntekter, mill. kr pr år
3.291
3.972
Drift / vedlh. tog / bane, mill. kr pr år
2.799
3.058
Driftsoverskudd, mill. kr pr år
9.184
9.202
Tilbakeføring på 30 år med realrente:
+3,3 %
+2,9 %
Positiv samfunnsøkonomi
+0,77
+0,51
Reduksjon CO2-utslipp per år
752.000 tonn 688.000 tonn
Tilbakebetalingstid utslipp bygging
4,7 år
6,8 år
Prisnivå 2012, tall for 2025

Apropos tilbakebetaling utslipp
under bygging…..
«Ut fra tidligere livssyklusanalyser for noen jernbaneprosjekter
er det sannsynlig at andelen direkte utslipp fra jernbanebygging
er lavere enn fra vegbyggingen.» NTP-vedlegg om «Klimastrategi», s. 18.
Utbygging av veier/flyplasser vil heller ikke gi reduserte utslipp
som betaler tilbake utslipp i byggeperioden. Tvert imot! Det er
primært vei/flyplass som «eier problemet» – ikke jernbanen.
«Dersom alle de beregnede vegprosjektene gjennomføres, vil
det bli en utslippsøkning på 175 000 tonn pr år fra trafikken i
forhold til referansebanen.» NTP-vedlegg om «Klimastrategi», s. 14.

Lyntog i flerbrukskonsept
Svært konkurransedyktig i flere marked:
Langdistanse

Regional/InterCity
Godstrafikk

Økt produktivitet:
Reise- og frakttider ned mot 1/3 av i dag

Gir større
•Inntjening
•Samfunnsnytte
•Miljøeffekt

Gir reduserte
kostnader

HH-baner kan gi brukerfinansiering av norsk jernbane
Trafikk
Inntekt
mill. pkm
mill. kr
Jbv: Inntekter dekker drift og vedlikehold av tog og baner
(prognose (prisnivå
DBI: Inntekter dekker drift, vedlikehold og nedbetaling av investeringer. for 2024)
2009)
Eks: VESTLANDSBANEN over HAUKELI (gjelder tilsv. for andre)

1. Trafikkprognose Jernbaneverket (bare 3 stasjoner underveis)
Inntekt på kr 1,13 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 447.

2 411

2 722

2. Som 1, men billettinntekt per person-km som Deutsche Bahn
Inntekt på kr 1,55 per pkm, tilsv. Oslo – Bergen kr 614.

2 411

3 737

3. Som 2, men lyntog tar 70 % av flytrafikken, framfor 44,1%.

3 266

5 062

4. Prognose persontrafikk DBI, med 24 stasjoner underveis
5. Prognose godstrafikk DBI (mill. tonn-km)

5 113
3 582

7 925
2 995

6. Inntektsprognose flerbrukskonsept, gods og person (i 2025)
7. Ekstra inntekt/overskudd til nedbetaling av investeringer per år

10 920
8 198

Jbvs lyntogutredning er slik med på å underbygge også DBIs og våre konklusjoner.

Norge en klimasinke
Klimautslipp siden 1990:
Norge:

+ 3,9 % (Veitrafikk + 32,2%, 1990 – 2015!)

Danmark:
Romania:
Frankrike:
Storbritannia:

-

30 %
22 %
19 %
20 %

CO2-utslipp Norge: 53,2 mill tonn
Transport: 16,5 mill tonn, ca. 1/3

Mål for transport i NTP: 50 % kutt til 2030, tilnærmet utslippsfri 2050.

Tiltak NTP: «La humla suse»
og håpe at ny teknologi (el/hydrogen) og biodrivstoff redder oss?

Mulige utslippsreduksjoner i 2030.
Kilde: transportetatene og Avinor. NTP.

NB1! Flere spørsmål om biodrivstoff. NB2! Bruk El energieffektivt.

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

Lavt energibehov
Midtfjell Vindkraft,
Fitjar i Hordaland

100 vindmøller (800 GWh per år) kan
drive ny bane Oslo – Bergen / Stavg.:
4 persontog per time og retning,
22 godstog per døgn og retning.

Paris: 40 % klimakutt i Norge
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)

Hh-baner i flerbrukskonsept vil gi en storstilt elektrifisering av
dagens fly-, trailer- og biltransport. Det vil redusere klimautslippene 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.

Klimaeffekt IC/HH-baner
Reduserte CO2-utslipp ved IC og HH-baner
I tusen tonn CO2
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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.

Store klimaeffekter av
flerbrukskonseptet

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.)

Underlig klimastrategi for
langdistansetrafikk i NTP
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.»

Altså ikke høyhastighets/konkurransedyktig jernbane på
langdistanse i fht. bil og fly, hvor klimaeffektene er, men i
stedet et «motorveg- og høyhastighetsvegnett»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kap 14.3 Motorvegplan
4 500 km.
38 % firefelts110 km/t, 56 % 100 km/t, 6 % under 100 km/t.
Kostnad: 1110 kr 20167– kroner. Neg. samfsøk nytte på -0,53.
«vil kunne medføre høyere klimagassutslipp»
«vegtrafikken i Norge øke med 4-5 prosent i 2050»

NTP gir minimal klimareduksjon
fra kollektivtrafikk!

Hh-baner i flerbrukskonsept vil binde sammen landsdelene og
gi helt andre virkninger for person- og godstrafikk.

TGV i 320 km/t ved Crest

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
Støyskjermvoller og
-vegger nær bosett.
100% inngjerdet med
mange passasjer

Mål fremover
Nasjonalt, 2017:
NTP, partienes landsmøter, stortingsvalget, budsjett 2018.
Allianser med andre lyntogfora, Oslo – Stockh, Nord-Norge.
Lokalt/regionalt:
Styrke arbeidet ytterligere politisk og økonomisk gjennom
rekruttering av flere kommuner, fylkeskommuner og bed/org.
Informasjonsaktiviteter: brosjyre, film, stands, aksjoner etc.
Opinion:
Via media, nett, face, info, stands, munn-til-munn etc.
Samarbeide i alle fylker som arbeider for hh-baner i flerbruk.

Trasé dimensjonert for 270
– 300 km/t til persontrafikk.
Reisetid 2 ½ t Oslo – Berg
/Stav med 9 – 10 stopp
(1:45 nonstop). Oslo –
Trond/Åles med 8 stopp.
Godstrafikk ca. 5 timer.

18 - 20 stasjoner underveis
i varierende stoppemønster,
som Lillestrøm og flytoget.
Et nasjonalt IC-nettt
Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang nærmeste stasjon innen 1 t. eller bedre.

