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1. Innledning
1.1. Dette dokumentet
Dette dokumentet er oppsummeringsrapporten av resultatene i fase 2 i det norske prosjektet for vurdering av
høyhastighetsbane (HHB). Det oppsummerer i ett dokument resultatene av alt arbeidet som er gjort i fase 2.
Det er kun et oppsummeringsdokument, og har ikke til hensikt å gi en tolking av de individuelle rapportene.
Der det har vært praktisk gjennomførbart, har den opprinnelige skrivestilen i de orginale rapportene vært
forsøkt ivaretatt. Det gjelder både "grammatisk tid" og stilistisk utforming av de engelske setningene.
Oppsummeringsdokumentet er et resultat av grundig bearbeidelse. De fullstendige dokumentene er
tilgjengelige på http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/, og skal legges til
grunn ved en eventuell teknisk analyse av tredjeparts resultater eller metodebruk.
Arbeidet som ble gjennomført i fase 2 av det norske prosjektet for vurdering av høyhastighetsbaner, ble
startet i september 2010 og fullført i februar 2011.

1.2. Studien
Jernbaneverket har fått i mandat av Samferdselsdepartementet å utrede høyhastighetsbaner i Sør-Norge.
Utredningen skal gi anbefalinger for langtidsstrategier som vil utgjøre basis for langdistansepassasjertrafikk i
Sør-Norge i fremtiden. Utredning og anbefalinger skal leveres departementet i februar 2012. Mandatet finner
du i dokumentet som vedlegg A.
Mandatet presiserer at utredningen skal gjennomføres i tre separate, forhåndsdefinerte faser:






Fase 1. Formålet på dette stadiet i undersøkelsen er å gi en oversikt og presentasjon av den
kunnskapen om HHB som allerede foreligger i Norge. Det innebærer å studere det som allerede er
utredet av Jernbaneverket og andre interessenter, som Norsk Bane AS, Høyhastighetsringen AS og
Cocinco North. Det arbeidet som er gjort omkring HHB i Sverige, er også inkludert i utredningen.
Fase 2. Formålet med fase 2 i studien er å identifisere felles premisser for HHB-konsepter som kan
være relevante for norske forhold. Dette omfatter blant annet markedsanalyser, evaluering av
forskjellige konseptuelle løsninger relatert til bruk av dedikerte spor, stoppmønstre og
stasjonsdesign, forskjellige fartsstandarder og mulighetene for trinnvis utvikling av det eksisterende
jernbanenettet. I tillegg er det nødvendig å vurdere faktorer som inntekter og utgifter, miljøhensyn,
energibruk, vedlikehold under vinterforhold og organisering.
Fase 3. Basert på funnene i fase 2 vil fase 3 gjennomgå spesifikke analyser av handlingsplanene for
de individuelle korridorene, inkludert anbefalinger for langtidsstrategier.

Fase 1 av studien ble gjennomført tidlig i 2010. Funnene i fase 1 er oppsummert i et dokument produsert av
COWI-konsulenter, med tittel: Jernbaneverket, kunnskapsstatus om høyhastighetsbaner i Norge,
rapport, juli 2010.
Dette dokumentet er et oppsummeringsdokument for fase 2 av studien. Det representerer arbeidet i fase 2
som er gjennomført mellom september 2010 og februar 2011. I fase 2 av studien ble analysene gjennomført
for seks separate områder:






Markedsanalyse. Omfatter en vurdering av markedsforhold og trafikkbase for forskjellige typer
passasjer- og godstrafikk i de konseptene som ble vurdert.
Jernbanespesifikk planlegging og utvikling. Omfatter en vurdering av bruk av enkeltspor og
dobbeltspor for HHB, en studie av stasjonsutvikling og stoppmønstre, og konsekvenser for
kollektivtransporten generelt.
Teknisk og sikkerhetsmessig analyse. Omfatter vurdering og bruk av HHB-standarder, tekniske
aspekter ved konstruksjon av høyhastighetsbaner samt sikkerhets- og verdisikringsvurderinger.
Finansiell og økonomisk analyse. Omfatter en studie av egnede samfunnsøkonomiske
vurderingsmetoder, sannsynlige kostnads- og inntektsstrukturer, betydning for andre transportmåter
og vurdering av risiko og usikkerhet.
Miljøanalyse. En vurdering av metoder og premisser for miljøanalyser, som landskapsanalyser,
effekt av miljømessige inngrep, effekt av støy og energiforbruk og vurdering av klimarelaterte
miljøeffekter.



Kommersielle og organisasjonsmessige temaer. Vurdering av forskjellige organisasjonsmessige,
kontraktsmessige og forretningsmessige strategier i forbindelse med planlegging og konstruksjon av
høyhastighetsbaner.

Hvert enkelt av disse områdene vil bli gjennomgått i hoveddelen av dette dokumentet.

1.3. Konsepter som skal vurderes
Mandatet bekrefter at følgende korridorer i Sør-Norge og inn i Sverige vurderes som en del av studien:







Oslo – Kristiansand – Stavanger
Oslo – Bergen
Oslo – Trondheim
Oslo – Gøteborg
Oslo – Stockholm
Bergen – Haugesund/Stavanger

Mandatet bekrefter at det for hver korridor skal vurderes en rekke forskjellige scenarioer, med utgangspunkt i
varierende grad av oppdatert infrastruktur. Scenarioene som ble valgt for vurdering i fase 2 var følgende:
Scenario A: Eksisterende jernbane: referanseprosjektet – innføring av tjenester med høyere
hastighet basert på den eksisterende jernbanen, i henhold til det som er beskrevet i Nasjonal
Transportplan ("NTP") 2010-2019
Scenario B: mer investering i baneinfrastuktur både innenfor og utenfor InterCity-området
Scenario C: innføring av høyhastighetstjenester basert på eksisterende InterCity-banestrategi og
tilsvarende forbedringer eller ny infrastruktur utenfor InterCity-området
Scenario D: innføring av høyhastighetstjenester som i stor grad drives på dedikert høyhastighets
infrastruktur
I resten av denne rapporten vil disse scenarioene henvises til som scenario A til D.

1.4. Materialet
1.4.1. Kontraktene
Totalt seks kontrakter ble satt ut for å dekke de seks arbeidsområdene i fase 2. Disse kontraktene samt
hvilke konsulenter som leverer tjenestene, er vist i tabellen under.
Tabell 1.1 – Fase 2: Arbeidskontrakter

Arbeidstema

Konsulenter

Markedsanalyse

Atkins sammen med Rand Europe, The Institute
of Transport Studies (University of Leeds), og
Significance

Jernbanespesifikk planlegging og utvikling

WSP

Teknisk og sikkerhetsmessig analyse

Pöyry sammen med Sweco, Karlsruhe Institute of
Technology og Interfleet Technology

Finansiell og økonomisk analyse

Atkins sammen med Faithful & Gould og Ernst &
Young

Miljøanalyse

Asplan Viak sammen med MISA, VWI GmbH og
Brekke Strand

Forretningsmessige og organisasjonsmessige temaer PriceWaterhouseCoopers
Hver av konsulentene har levert resultatene fra sine analyser i en serie av fase 2-rapporter. Disse
rapportene er brukt som basis for å utarbeide denne oppsummeringsrapporten. De spesifikke dokumentene
som er produsert under hver av kontraktene, er angitt under. En gjennomgang av dokumentene under
danner basis for denne fase 2-oppsummeringsrapporten.
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1.4.2. Markedsanalyse
Følgende dokumenter er produsert som del av dette temaet.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 5: Markedsanalyse.
Tema 1: Etterspørselsprognose. Endelig rapport. Atkins, 04/03/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 5: Markedsanalyse.
Vedlegg til Tema 1: Etterspørselsprognose. Modellutviklingsrapport. Endelig rapport. Atkins,
18/01/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 5: Markedsanalyse.
Tema 2 og 3: Forventet inntekt og passasjerenes valg. Endelig rapport. Atkins sammen med Rand
Europe,18/02/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 5: Markedsanalyse:
Beliggenhet av og tjenester på stasjoner/terminaler, endelig rapport. Atkins, 17/02/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 5: Markedsanalyse.
Tema 5: Markedsforhold for hurtige godstog. Endelig rapport. Atkins, 14/02/2011.

1.4.3. Jernbanespesifikk planlegging og utvikling
Følgende dokumenter er produsert som del av dette temaet:
Prosjekt for vurdering av norske høyhastighetsbaner, fase 2. Analyse av banespesifikk planlegging og
utvikling. Endelig rapport. WSP.

1.4.4. Teknisk og sikkerhetsmessig analyse
Følgende dokument er produsert som del av dette temaet:
HHB vurdering, Fase II. Jernbaneverket. Teknisk og sikkerhetsmessig analyse. Rapport. Februar
2011. Pöyry sammen med Karlsruhe Institute of Technology, Sweco og Interfleet Technology.

1.4.5. Finansiell og økonomisk analyse
Følgende dokumenter er produsert som del av dette temaet.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 6: Finansiell og
økonomisk analyse. Tema 1: Effekt på vei- og flytrafikksektorene. Endelig rapport. Atkins, 14/02/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 6: Finansiell og
økonomisk analyse. Tema 2: Anslag på og vurdering av investeringskostnader. Endelig rapport.
Atkins, 18/02/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 6, Tema 3: Finansiering og drift av
infrastruktur. Endelig. Ernst& Young, 18. februar 2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 6: Finansiell og
økonomisk analyse. Tema 4: Økonomisk analyse. Endelig rapport. Atkins, 18/02/2011.
Jernbaneverket. Prosjektet for vurdering av norske høyhastighetsbaner. Kontrakt 6: Finansiell og
økonomisk analyse. Tema 5: Usikkerhetsanalyse. Endelig rapport. Atkins, 04/02/2011.

1.4.6. Miljøanalyse
Følgende dokument er produsert som del av dette temaet:
Metodologi for miljøvurdering – prosjekt for vurdering av norske høyhastighetsbaner, Fase 2.
Endelig raport rev. 1. Jernbaneverket mars 2011. Asplan Viak sammen med MISA, VW1 GmbH og
Brekke Strand.
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1.4.7. Forretningsmessige og organisasjonsmessige temaer
Følgende dokument er produsert som del av dette temaet:
HHB Norge – langdistanse persontrafikk med bane i Norge. Kommersielt, kontraktsforhold og
organisasjon. Rapport Fase 2. Februar 2011. PriceWaterhouseCoopers.

1.5. Struktur av dokumentet
Resten av denne rapporten er strukturert på følgende måte:







Kapittel 2 oppsummerer arbeidet utført som del av markedsanalysen
Kapittel 3 oppsummerer arbeidet utført som del av banespesifikk planlegging og utvikling
Kapittel 4 oppsummerer arbeidet utført som del av teknisk og sikkerhetsmessig analyse
Kapittel 5 oppsummerer arbeidet utført som del av finansiell og økonomisk analyse
Kapittel 6 oppsummerer arbeidet utført innen miljøanalyse
Kapittel 7 oppsummerer arbeidet utført som del av forretningsmessige og organisasjonsmessige
emner
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2. Markedsanalyse
2.1. Innledning
Hensikten med markedsanalysekontrakten er å kartlegge den potensielle størrelsen på passasjer- og
godsmarkedet i de forskjellige HHB-scenarioene. Dette innebærer identifisering av det nåværende markedet
og forventet vekst, reisemåteandel og preferansene og prioritetene i disse markeder. Det nåværende
markedet brukes som et utgangspunkt, sammen med forventet vilje til å betale for nye tjenester, for å forutsi
hvor mye av dette markedet som vil tiltrekkes av nye HHB-scenarioer, og hvor mye ekstra etterspørsel som
kan bli generert.
Markedsanalysekontrakten består av fem temaer:






Tema 1: potensiell etterspørsel etter HHB-tjenester i Norge
Tema 2: analyse av forventet billettinntekter
Tema 3: passasjerens valg – preferanser for reise og type transport
Tema 4: beliggenhet av og tjenester på stasjoner/terminaler
Tema 5: markedsforhold for hurtige godstog

Denne rapporten oppsummerer resultatene av arbeidet utført som en del av fase 2 med hensikten å
informere om pågående arbeid for den norske HHB-studien. Arbeidet er utført av Atkins sammen med
Rand Europe, The Institute of Transport Studies (University of Leeds) og Significance.
De andre kontraktene i fase 2 av denne studien arbeider hovedsakelig med undersøkelse av litteratur for
informasjon og bygging av modeller som skal brukes i fase 3 av studien. Mens markedsanalysekontrakten
omfatter bygging av modeller som skal brukes i fase 3, innebærer den også en stor andel av ny forskning,
spesielt i norsk sammenheng.
Hvert av de fem temaene omtales for seg i resten av dette kapittelet.

2.2. Tema 1: Potensiell etterspørsel etter HHB-tjenester i Norge
2.2.1. Innledning
Dette avsnittet gir resultatene fra etterspørselsprognosen (Tema 1) som er foretatt for å underbygge
markedsanalysen. Det eksisterende passasjermarkedet ble vurdert og en modell ble bygget for å forutsi hvor
mye etterspørsel som kunne overføres fra andre reisemåter til HHB. Den gir også et estimat på hvor mye
etterspørsel som kunne genereres som et resultat av forbedringer i jernbanenettet.
Etterspørselsprognosen er en viktig faktor for den samfunnsøkonomiske vurderingen av de foreslåtte
forbedringene. Prognosen for bruk av de forbedrede tjenestene og overføring fra andre reisemåter brukes for
å beregne inntekten og regne om forbedringene til pengemessige fordeler. Disse sammenlignes igjen med
byggekostnadene for å forstå hvilke forbedringer som er økonomisk forsvarlige.

2.2.2. Størrelse på eksisterende reisemarkeder
2.2.2.1.

Innledning

HHB-tjenestene som undersøkes i studien, forbinder fem viktige norske byer: Oslo, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Kristiansand. Ruter mot Gøteborg og Stockholm vurderes også. Det finnes mindre urbane
områder mellom disse nøkkelbyene som også kunne betjenes av rutene dersom det er tilstrekkelig
etterspørsel. Etterspørselsanalysen har fokusert på langdistansemarkedet. Kortere avstandsflyt til og fra
Oslo omfattes av den parallelle InterCity-studien og inkluderes ikke i vår analyse.

2.2.2.2.

Distribusjon av befolkning og inntekt

Norge er et forholdsvis tynt befolket land på grunn av store fjellområder og fjorder, som begrenser utvikling
av urbane områder i store deler av landet. Norges befolkning er hovedsakelig fokusert sør-øst i landet der
topografien er mye mindre kupert, og langs kysten.
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Figuren under viser befolkningstettheten i Norge i 2010 fordelt på kommuner. Denne figuren viser de store,
tynt befolkede områdene i midten av Norge, og den tette befolkningskonsentrasjonen rundt Oslo. Det finnes
klare områder med vesentlige befolkningsmengder langs sør- og vestkysten. Inntektsdistribusjon følger stort
sett samme mønster med den høyeste gjennomsnittlige nettoinntekten langs sør- og vestkysten, samt i
områdene rundt Oslo.
Distribusjonen av befolking og inntekt viser at den dominerende etterspørselen for HHB sannsynligvis vil
være for reiser mellom storbyer. En annen faktor for HHB er at den største viljen til å betale for
tidsbesparelse generelt finnes i byene og omkringliggende forsteder, slik at plassering av stasjoner og
forbindelser med lokal transport vil ha stor innflytelse på implementering av enhver HHB-tjeneste.
Figur 2.1 – Befolkningstetthet i Norge gruppert per kommune

2.2.2.3.

Etterspørsel etter langdistansereiser: By-til-by

Etterspørsel mellom byene som er omfattet av denne studien, er angitt som årlig etterspørsel for 2010,
utledet fra NTM5-modellen. Etterspørselsmatriser for reiser med tog og fly ble kalibrert ved bruk av
henholdsvis billettsalgsdata fra Norges Statsbaner (NSB) og passasjertall fra Avinor.

1

Befolkningstall for Statistisk sentralbyrå (jan 2010):
http://www.ssb.no/english/subjects/02/01/10/folkber_en/tab-2010-12-16-01-en.html
Kommuneområder fra Statens kartverk (2010): http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Arealer_og_tall/
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Nåværende langdistansereiser mellom byene (turer over 100 km mellom byparene) vises i tabellen under
sammen med fordeling på reisemåte og reisens hensikt. Det er merkbart at bilreiser er forholdsvis begrenset,
siden denne tabellen kun viser reiser mellom byer. For langdistansereiser fra områder utenfor byene er
bilreiser mye mer dominerende, særlig for fritidsreiser.
Omtrent 65–70 % av reisene mellom Oslo og hovedbyene Bergen, Stavanger og Trondheim er fritidsreiser,
men i Bergen-Stavanger-korridoren dominerer forretningsmarkedet mer enn på de andre rutene. Flyreiser
dominerer forretningsmarkedet for langdistansereiser, 74 % av forretningsreiser mellom disse byene foregår
med fly.

Buss

Forretning

Fritid

Oslo – Bergen

484

337,000

45 %

28 %

23 %

4%

35 %

65 %

Oslo – Stavanger

599

171,000

50 %

15 %

31 %

4%

36 %

64 %

Oslo – Kristiansand

365

121,000

23 %

22 %

39 %

16 %

29 %

70 %

Bergen – Stavanger

N/A

192,000

35 %

1%

54 %

9%

41 %

59 %

Oslo – Trondheim

553

277,000

47 %

17 %

31 %

4%

33 %

67 %

Klassisk
jernbane

Avstand med Antall
bane (km)
reiser
(2010)
Fly

Rute

Bil

Tabell 2.1 – Total årlig etterspørsel for nøkkelkorridorer i Norge for hovedreisemåter (2010)

Andel flyreiser er mest dominerende på de lengste rutene. Dette drives av reisetider og av at passasjerer
som reiser med fly setter en høyere pris på sin tid enn de som reiser på andre måter. Hyppighet av avganger
bidrar også til at større volumer av forretningsreiser foretas med fly, gitt at klassisk jernbane kun har fire eller
fem avganger per dag mellom hovedsentrene, mens det er inntil 28 flyvninger per dag. For kortere avstander
(f. eks. Oslo – Kristiansand) er reiser med fly mindre dominerende.
Til sammenligning domineres fritidsmarkedet av bilreiser, der 45 % av langdistansereisene mellom disse byparene foregår med bil. 25 % av by-til-by-fritidsreiser foretas med fly, 22 % med tog og kun 8 % med buss.
Klassisk jernbane har lav andel for forretningsreiser (10–20 %), men har flere fritidsreisende (20–30 %).

2.2.2.4.

Turistmarkedet

En vesentlig turistindustri er en viktig faktor for langdistansereiser i Norge. Det finnes to forskjellige
turistmarkeder i Norge:




Et turistmarked om vinteren basert hovedsakelig på tilgang til skisteder. Dette er et mer spredt
marked som hovedsakelig er fokusert på reisende fra Norge, Sverige og Danmark og med en lavere
andel av internasjonale ankomster med fly. Reisende ankommer ofte med bil og/eller ferge og reiser
til private skihytter eller steder i Sør-Norge.
Et turistmarked om sommeren med en vesentlig andel reiser til kysten av Vestlandet, særlig til
"fjordlandet" rundt Bergen. Dette markedet har en større andel av internasjonale reisende som
ankommer med fly, med potensial til å bruke HHB for tilgang til områder i Norge utenfor Oslo.

Ut fra studien av det eksisterende turismerelaterte reisemarkedet kan følgende konkluderes:





De fleste populære skistedene og naturlige severdighetene befinner seg i fjerntliggende strøk borte
fra hovedkorridorene som driver etterspørselen etter reiser.
Noen av de mest populære attraksjonene der det kreves inngangspenger, befinner seg i store
urbane områder, og turismen kan videre tiltrekke etterspørsel til disse byene.
Flertallet av overnattinger av innen- og utenlandske besøkende foretas langs Bergen- og Trondheimkorridorene.
Eksisterende turister ankommer hovedsakelig med ferge og fly. Svenske turister, forståelig nok,
bruker landtransport, med en lav andel av ankomster med fly.
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2.2.3. Sammenligning av tjenester
Ut fra analysen av det nåværende tjenestetilbudet er det klart at flyreiser gir den beste tjenesten for reisende
mellom byer på de fleste korridorene, med over 20 flyvninger per dag mellom Oslo og Bergen, Trondheim og
Stavanger. I Kristiansand- og Gøteborg-korridorene er det mindre hyppige flyvninger, antagelig på grunn av
veier med høyere kvalitet på disse rutene og dermed mer håndterlige reisetider med bil. Det finnes også
hyppigere bussruter på disse korridorene. Det nåværende tjenestetilbudet for tog er lavt for
langdistanserutene, med ca. 5 tog hver dag mellom hovedbyene. For mer lokale reiser finnes det hyppigere
avganger. Billettprisene har en tendens til å være høyere for fly enn med tog og buss, skjønt flybilletter bestilt
god tid i forveien har omtrent samme pris som buss- og togbilletter bestilt på reisedagen.

2.2.4. Internasjonal erfaring
Når det gjelder å tiltrekke trafikk fra nåværende tjenestetilbud til nye høyhastighetstjenester, har HHB i andre
land hatt en tendens til å konkurrere med fly, og domineres derfor av forretningsreisende med et sterkt
behov for reduserte reisetider. Hovedsakelig finner fritidsreisende at å reise med bil er den mest egnede
reisemåten.
For at HHB skal kunne konkurrere effektivt med bil, må det sørges for gode forbindelser til HHB-stasjoner og
nøye vurdering av stasjonenes beliggenhet. Det er en ømfintlig balanse mellom optimalisering av den totale
reisetiden for forretningsreisende med fly og nok stoppesteder underveis til å tiltrekke fritidsreisende som
ellers ville reist med bil.
Fra en internasjonal benchmarkings-oversikt har vi fastslått at størrelsen på det potensielle markedet i Norge
er mye mindre enn HHB-markeder som allerede er etablert i land som Frankrike og Tyskland, men
markedets potensielle størrelse er mer på linje med det i Sverige. Erfaring fra andre europeiske land der
HHB allerede er godt etablert, viser at det noen ganger har vært en nesten total flukt fra flyreiser på ruter
betjent av HHB, siden lengden på togreisen er blitt vesentlig redusert og hovedstasjonene har en mer
beleilig beliggenhet enn flyplassene.

2.2.5. Fremtidig "gjør minst mulig"-reisemarked
Gitt at det er sannsynlig at enhver HHB-plan ikke blir gjennomført på mange år, så er arbeidet omtalt i denne
delen utført med en forventet vekst i reiseetterspørselen selv før HHB blir implementert. Vekst fra
nåværende nivå til fremtidig nivå ble konstatert ved bruk av NTM 5-modellen. På mellomsikt antas det at
etterspørselen etter togreiser vokser rundt 2 til 3 % per år avhengig av ruten, og at etterspørsel etter flyreiser
vokser med rundt 2 % per år. Dette vil øke det potensielle markedet for HHB-tjenester.

2.2.6. Potensiell etterspørsel etter HHB-tjenester
2.2.6.1.

Innledning

Innen fase 2 av det totale HHB-vurderingsprosjektet har arbeidet med markedsanalyse utviklet en
fremgangsmåte for prognoser som kan brukes til testing av detaljerte alternativer i fase 3 i prosjektet.
For marginale forbedringer i den eksisterende tjenesten er NTM 5-prognosemodellen for
langdistanseetterspørsel egnet for etterspørselsprognose for de forbedrede tjenestene. Imidlertid ble det
bygget en ny og mer egnet modell for forbedringer som gir en markant endring i jernbanetjenestene. Den
nye modellen bruker resultatene fra Stated Preference-spørreundersøkelser (SP) (se avsnitt 2.3 og 2.4 i
dette kapittel) for å fastslå passasjerenes sannsynlige reaksjon på de nye tjenestene. Omfanget av arbeidet
med etterspørselsprognosen er langdistansereisemarkedet. Markedet for InterCity-lokaltog til Oslo ble
spesielt utelatt siden det er emnet for en særskilt studie utført av Jernbaneverket.
Flere eksempler på alternativer ble testet for å vise modellens velegnethet for prognoser, gi foreløpige data
om den potensielle størrelsen på HHB-markedene og muliggjøre videreutvikling av alternativene i studiens
fase 3. Merk at disse testene ikke ble foretatt for å etablere individuelle scenarioer slik det blir påkrevd i fase
3. Disse korridoralternativene er vist i figur 2.2 under:
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Figur 2.2 – Foreslåtte HHB-ruter
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De indikative resultatene fra det første settet med modelleringstester vises i tabellen under. Kun for
Scenario D presenteres forskjellige verdier for etterspørsel og inntekt basert på forskjellige billettpriser. Det
er viktig å merke seg at når lavere billettpriser legges til grunn, blir etterspørselen høy, men total inntekt blir
redusert. Den høyere inntekten som vises, korresponderer med alternativet der HHB-priser er forutsatt lik
flybillettpriser, og selv om det er færre passasjerer, er prognosen for total avkastning høyere. Videre testing
av flere kombinasjoner av andre hyppigheter, reisetider, stoppmønstre og priser blir utført i fase 3 og tilføyd
dette første settet med tester.
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Tabell 2.2 – Oppsummering av Scenario D-resultatene (kun modelltesting – skal ikke brukes til vurdering av individuelle
alternativer)

Korridor

Total bane- DM
Generert
etterspørsel etterspørsel etterspørsel
(million)
(million)
(million)

Daglig
DM
baneetterspørsel

Inntekt
(million
NOK)

HHB

Fly

Bergen

2,1

0,7

0,5

5,855

1,912

1,019

63,3 %

36,7 %

3,0

0,7

0,7

8,342

1,912

1,003

70,9 %

29,1 %

4,4

2,1

0,8

12,088

5,647

1,938

64,8 %

35,2 %

6,0

2,1

1,0

16,479

5,647

1,945

72,4 %

27,6 %

3,3

1,4

0,6

8,934

3,734

1,312

60,2 %

39,8 %

4,4

1,4

0,8

11,956

3,734

1,291

68,6 %

31,4 %

2,8

1,0

0,4

7,559

2,803

1,290

68,8 %

31,2 %

3,2

1,0

0,5

8,658

2,803

947

76,3 %

23,7 %

0,8

0,03

0,3

2,307

68

574

64,5 %

35,5 %

1,1

0,03

0,5

2,890

68

434

73,6 %

26,4 %

1,2

0,3

0,3

3,175

910

671

100,0 %

0,0 %

1,3

0,3

0,3

3,647

910

479

100,0 %

0,0 %

0,7

0

0,3

2,025

11

530

72,6 %

27,4 %

0,9

0

0,4

2,526

11

395

79,4 %

20,6 %

Y-rute

Stavanger

Trondheim

Stockholm

Gøteborg

Haugesund

Med den raskeste reisetiden mellom Oslo og Bergen (Scenario D, 2 timer og 30 minutter direkte,
sammenlignet med nåværende 6 timer og 30) forventes 1,5 til 2,5 millioner turer per år å bli overført til HHBtjenestene avhengig av prisforutsetningene som er lagt til grunn, og genererer opptil 1,3 milliarder NOK per
år. Totalt antall togturer i korridoren vil tilsvare mellom 2,1 og 3 millioner turer per år. Dersom reisetiden
reduseres til ca. 4 timer og 30 minutter (Scenario C), overføres ca. 1,1 millioner turer per år (forutsatt stopp
på Hønefoss, Gol og Voss). Sammenlignet med Scenario D blir litt flere turer overført fra bil og litt færre fra
fly.
Mellom Oslo og Stavanger via Kristiansand forutsier Scenario D generering av mellom 2,0 og 3,1 millioner
turer per år, og opptil 1,7 milliarder NOK per år på HHB-tjenester. Tjenesten vil bruke 2 timer og 30 minutter
pluss stopptid (sammenlignet med 7 timer og 40 minutter i dag) med stopp i både Kristiansand og
Porsgrunn. Total antall togturer i tilsvarende korridor vil være mellom 3,3 og 4,4 millioner turer per år. Den
mer langsomme Scenario C-tjenesten tar 5 timer og 30 minutter totalt og stopper på alle nøkkelsteder, og
genererer 1,3 millioner turer og 0,7 millioner NOK per år. Skjønt de raskere Scenario D-tjenestene forutses å
skape overførsel av 0,7 til 1,8 millioner flere turer per år, fungerer den langsommere tjenesten som stopper
flere steder, forholdsvis godt, til tross for vesentlig lengre reisetider. Avveiningen mellom generert inntekt og
infrastrukturtjenestens kostnad bør undersøkes i fase 3 for å finne ut hva som er den optimale tjenesten,
siden infrastrukturen for de raskere tjenestene kan koste vesentlig mer enn for de langsommere.
Vekselvirkninger med Inter-City-studien bør også tas i betraktning grunnet den indirekte muligheten til
forbedring av reisetidene mellom Oslo og Sør-Norge.
Det er en foreslått "Y-formet" rute fra Oslo til både Bergen og Stavanger. Denne tjenesten forventes å
skape overførsel av 2,5 til 4,1 millioner turer per år (med et totalt marked for togreiser på 4,4 til 6 millioner
turer per år). Dette er mindre enn kombinasjonen av de alternative Bergen- og Stavanger-rutene, som til
sammen har mellom 3,5 og 5,6 millioner i etterspørsel, siden de betjener mer mellomliggende markeder enn
Haukeli-ruten. Opptil 2,5 milliarder NOK genereres per år på HHB-tjenester med dette alternativet.
Innføring av en tjeneste fra Bergen til Stavanger forventes å gi overførsel av 0,7 til 0,9 millioner HHB-turer
per år med stopp i Haugesund og vil generere opptil 0,5 milliarder NOK. Ingeniørarbeidet som skal til for å
bygge forbindelsen, blir sannsynligvis utfordrende grunnet nærheten til kystlinjen og behovet for å krysse
fjorder. I fase 3 skal kostnadene forbundet med dette undersøkes, og sammen med alle andre alternativer
blir det foretatt en vurdering av hvorvidt generert inntekt og goder kan rettferdiggjøre kostnadene.
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Forbedrede reisetider mellom Oslo og Trondheim fra nåværende 6 timer og 40 minutter til 2 timer og 45
minutter forventes å gi overførsel av mellom 1,8 og 2,2 millioner per år på HHB-tjenester (2,8 til 3,2 millioner
totalt antall togturer per år i korridoren), med stopp på Gardermoen flyplass, og generere inntil 1,3 milliarder
NOK per år. Gardermoen flyplass er en viktig faktor i HHB-etterspørselen, vi anbefaler at alternativer for
HHB til Bergen og Stavanger utvikles slik at de inkluderer direkte forbindelser til flyplassen for å øke
etterspørselen ytterligere.
På rutene til Stockholm og Gøteborg viser dagens etterspørselsprognoser 0,8–1 millioner reiser som kan
flyttes til HHB (totalt for begge rutene, og opptil 0,7 milliarder i omsetning for hver korridor). HHB-ruten til
Stockholm tar 3 timer sammenlignet med dagens 6 timers tjeneste, og reisetiden til Gøteborg forventes å bli
redusert fra rundt 4 timer til 2 timer og 30 minutter. Ruten til Gøteborg har mest etterspørsel, skjønt
begrenset tilgang på data betyr at denne prognosen bør tas med visse forbehold.
Scenario B gir mindre forbedringer av reisetiden sammenlignet med Scenario A (vanligvis en besparelse på
rundt én time i forhold til dagens tider). Rundt 0,1 millioner togturer blir overført i korridorene fra Oslo til
Bergen, Stavanger og Trondheim. Ruter for Scenario B mot Sverige ble testet, men påvirkning på
etterspørselen var ubetydelig grunnet manglende etterspørsel innenfor omfanget av prognosemodellen.

2.2.6.2.

Endring i reisemåte

For de mindre forbedringene i reisetid som Scenario B gir, forventes 90 % av økningen i etterspørsel å være
nye turer eller overgang fra bilreiser. På ruten til Bergen er 78 % av etterspørselen generert, og 14 % er
overgang fra bilreiser. På ruter til Stavanger og Trondheim er nesten 60 % av overførte togturer generert, og
rundt 30 % er overgang fra bilreiser. Mindre enn 5 % er overgang fra buss eller ferge og rundt 5 % er
overgang fra fly.
For de raskere tjenestene i Scenario C og D som er testet så langt, forventes generelt at en tredjedel av
etterspørselen tiltrukket til HHB vil være nygenererte reiser, 40 % er overgang fra flyreiser, 15–20 % fra
bilreiser og mindre enn 10 % er overgang fra nåværende togtjenester og buss. De klare unntakene til dette
er følgende:




60 % av etterspørselen overført til tjenester til Trondheim som stopper på Gardermoen, er fra fly.
Mellom Bergen og Stavanger kommer mindre av den overførte HHB-etterspørselen fra fly (34 %),
mer er overført fra bil (24 %) og ingenting kommer fra tog, der det for øyeblikket ikke finnes noen
tjenester.
En betydelig del av etterspørselen til Gøteborg overføres fra bil (67 %) og nesten ingenting overføres
fra fly. For rutene til Stockholm er mindre enn 10 % overført fra bil og mye mer (rundt 50 %) fra fly.
På ruter til Stockholm er rundt 40 % av HHB-turene nygenerert, men færre på ruten til Gøteborg
(rundt en tredjedel). Disse konklusjonene bør tas med forbehold på grunn av nåværende
begrensninger i svenske data om etterspørsel.

2.2.6.3.

Reisens hensikt

For passasjerer som bytter til de nye HHB-tjenestene forventes generelt at 60–65 % av turene er
forretningsreiser og at 35–40 % er fritidsreiser, som viser at HHB konkurrerer mer med fly for markedet som
krever høyere hastigheter og kvaliteten på tjenesten som HHB tilbyr. For mer langsomme tjenester er
prosentandelen av forretningsreisende på den nedre delen av denne skalaen. For eksempel, for Oslo til
Bergen for Scenario C-tjenester forventes 59 % av etterspørselen å være forretningsreiser, men for Scenario
D-tjenester er 63 % forretningsreiser. De viktigste unntakene til dette er:





Mellom Oslo og Stavanger forventes forretningsreiser å være på den øverste delen av skalaen på
66 % for Scenario D-tjenester og 64 % for Scenario C.
Fra Bergen til Stavanger, er forretningsreiser vesentlig høyere, 74 % til tross for at det er mindre
overgang fra fly til HHB.
Tjenestene til Gøteborg har mye høyere etterspørsel fra forretningsreisende, nesten 80 % til tross for
nesten ingen overgang fra fly.
Ruter til Stockholm har mye færre forretningsreisende, rundt 30 % av etterspørselen, til tross for
større overgang fra fly.

For de mindre forbedringene i reisetid i Scenario A til B er 25–30 % av den forventede etterspørselen som er
overført til togtjenester, forretningsreiser. Dette i motsetning til 60–65 % andel av forretningsreiser med mer
betydelig forbedring i reisetid i Scenario C og D.
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2.2.7. Neste trinn
I fase 3 blir videre forbedringer i modellering og scenariotester foretatt i lys av en gjennomgang av
resultatene fra kontrakt 1 – Teknisk og sikkerhetsmessig analyse, og kontrakt 2 – Jernbanespesifikk
planlegging og utvikling. Anbefalinger fra studien om rutesamordning og teknisk gjennomførbarhet vil hjelpe
med mer detaljerte korridorsamordninger, stoppmønstre og reisetider. Flere kombinasjoner av stopper og
hyppighetene kan testes for å finne optimale tjenester sammenlignet med kostnaden for å forstå den
finansielle levedyktigheten sammen med etterspørselen som blir generert.
Det vil også være vekselvirkninger med kontrakt 6 – Finansiell og økonomisk analyse, for å få med
kostnaden for hvert alternativ og beregne de relative fordelene av hvert alternativ. Det vil være en
gjentagende prosess mellom etterspørsel- og inntektsprognoser og samfunnsøkonomisk vurdering.
Det vil være viktig å ta med i betraktningen tjenester som betjener hovedflyplassene, spesielt Trondheim
Værnes og Sandefjord Torp, siden rutene som betjener Gardermoen, genererte en vesentlig etterspørsel.
Avveiningen av tapt etterspørsel etter forbedringene fra Scenario C mot lavere kostnader bør være i fokus
for å forstå hvorvidt de ekstra fordelene fra vesentlig høyere hastigheter forbundet med Scenario D er
forsvarlige gitt de økte kostnadene.
Vekselvirkninger mellom scenarioene som definert i denne studien, og de som forfølges i Inter-City-studien,
bør undersøkes for å se om det oppstår ekstra fordeler på grunnen av forbindelser mellom HHB og
forbedrede lokale togtjenester, spesielt sør-øst i Norge i fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold og
Vestfold.
I tillegg skal det gjøre ytterligere forbedringer i fremgangsmåten for prognoser for å dra fordel av eventuelle
nye data som er blitt tilgjengelige – spesielt i forbindelse med reiser til og fra Sverige og markedet for
langdistansereiser med bil.

2.3. Tema 2: Analyse av forventede billettinntekter
2.3.1. Innledning
En egen undersøkelse ble designet, gjennomført og analysert i henhold til målsetningene i Tema 2 (analyse
av forventet billettomsetning) og Tema 3 (passasjervalg – preferanser for reiser og transportmetode).
Følgende to avsnitt dokumenterer nøkkelkonklusjonene fra analysen av undersøkelsens resultater.
Undersøkelsens resultater ga også parameterne for etterspørselsmodellsystemet som ble utviklet i Tema 1
(Potensiell etterspørsel etter HHB i Norge), som også ble brukt for billettsalgsprognoser for HHB. Arbeidet
som skal rapporteres i dette avsnittet, er sentralt i vurderingen av levedyktigheten av
høyhastighetstogtjenester i Norge, siden den gir skreddersydd bevis fra en ajourført undersøkelse om
faktorene som påvirker reisendes beslutninger om reisemåte når de vurderer HHB.
Tema 2 fokuserer på hvor store inntekter HHB vil generere fra billettsalg. En ramme for prognosen er utviklet
ved å konstatere hvor mye passasjerene potensielt vil være villige til å betale for de nye tjenestene, og derfor
gi en prognose på hvor mange passasjerer som vil bruke de nye tjenestene. Dette bestemmes av hvor mye
reisende er villig til å betale for å spare reisetid (passasjerens verdsettelse av tid), og nytten de får fra HHBtjenestene sammenlignet med alternative reisemåter.
Merk at modelleringen som er foretatt i fase 2, ikke indikerer hvilke billettpriser som bør endres, men den
sannsynlige økonomiske effekten. Lave billettpriser kan være et politisk mål i seg selv, eller kan være en
konsekvens av et ønske om å maksimere endring i reisemåte og/eller forbedre samfunnsmessig tilgang til
høyhastighetstogene.

2.3.2. Verdsettelse av tid
Modellene som er utviklet fra valgeksperimentene, gir en forståelse for påvirkningen av forskjellige faktorer
på sannsynligheten for at forskjellige grupper med reisende velger å bytte til høyhastighetstog. Disse
modellene fanger opp både tids- og kostnadsfølsomheten for de som foretar langdistanseturer, og fra dette
er det mulig å antyde verdien mennesker setter på besparelse i reisetid. Disse modellene foreslår at
kostnadsfølsomheten er ikke-lineær, med marginal reaksjon på kostnad etter hvert som reisekostnaden
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øker. Dette betyr at verdien av tid varierer med kostnaden på reisen som vurderes, spesielt at tidens verdi
2
øker med økende reisekostnad. Dette resultatet er i tråd med resultatene fra andre steder .
Figur 2.3 – Eksempel på verdier av tid fordelt på reisemåte (NOK per time)
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Modellene antyder også at svarpersonenes kostnadsfølsomhet går ned etter som husstandens inntekt øker.
Det er mulig å gjøre noen sammenligninger med etablerte verdier ved å se på middeltall- og median-VOT
(Verdi av Tid) som kan forventes ut fra den observerte fordelingen av reisekostnader innenfor prøven (etter
at inntektsfordelingen er vektlagt etter reisemåte og hensikt for å gjenspeile inntektsfordelingen for
langdistanseturer innen NTS).
Tabell 2.3 – Verdier av tid per time for langdistanse fritidsreiser i Norge, NOK (2009)

Håndbok 140

3

Fly

Bil

Tog

Buss

303

172

94

80

Tabell 2.4 – Gjennomsnittlig verdsettelse av tid per time fra denne studien, NOK (2010)

Verdsettelse av tid (NOK/time)
Forretningsreise

Ikke-forretningsreise

Fly

Bil

Tog

Buss

HHB

Gjennomsnitt 372

105

373

197

331

Median

127

356

163

337

Gjennomsnitt 109

21

144

88

97

Median

22

146

91

100

374

112

Ved sammenligning av verdsettelse av tid i Håndbok 140 ser vi at anbefalte verdier for fly og bil er nærmere
de vi finner for forretningsreiser, mens de for tog og buss er nærmere de som denne studien finner for ikkeforretningsreiser. Forskjell i verdier mellom studier kan forventes, og man må være klar over at verdiene fra
denne studien relaterer seg til valg av reisemåte, og mer spesifikt til valg mellom reisemåter som er
tilgjengelig nå, og HHB.
Videre kan mer kompliserte modellspesifikasjoner undersøkes, for eksempel fordelte parameterverdier, med
det til hensikt å se hvordan disse kan påvirke implisitt kostnad og følsomhet for tid for alle reisemåter. Vi vil
også foreslå en felles estimering som bruker dataene fra estimeringen av NTM5-modellene ved siden av
dataene fra den nye SP-undersøkelsen til å skape en enkel modell som er sterkere over bredden av alle
mulige scenarioer, og som blir bedre integrert med reiser over kortere distanser der bilen dominerer som
reisemåte.

2.3.3. Implisitt villighet til å betale for tjenester ombord
Modellene gir også en kvantifisering av villigheten til å betale for en rekke forskjellige tjenester ombord.
Diagrammene nedenfor viser verdien som er gitt en rekke forskjellige tjenester, og kan brukes til vurdering
av hvorvidt et økonomisk argument kan fremmes for forskjellige konfigurasjoner av rullende materiell. I hvert
tilfelle av hver faktor er nivåene verdsatt i forhold til basissituasjonen (som ble brukt til å beskrive standard
2

Komplett informasjon om litteraturen som er brukt til vurdering av sammenlignbarheten av modellresultatene
er gitt i den fullstendige rapporten.
3

Statens Vegvesen
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vognkonfigurasjon i valgeksperimentet). Disse har nullverdier i diagrammene. Feilstolpene i diagrammene er
95 % konfidensintervaller på estimatene for villigheten til å betale. Det synes at det er noen tilfeller der
villigheten til å betale for marginale forbedringer ikke er signifikant forskjellig fra null (der feilstolpene krysser
aksen).
Figur 2.4 – Villighet til å betale (NOK per t/r-billett) for forbedrede tjenester ombord (forretningsreiser)
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Figur 2.5 – Villighet til å betale (NOK per t/r-billett) for forbedrede tjenester ombord (ikke-forretningsreiser)
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2.3.4. Påvisning av effekten av valg av reisemåte
2.3.4.1.

Innledning

Valgmodellene ble implementert innenfor en prognoseramme for å gi prognoser om markedsandeler og
billettinntekter i forskjellige høyhastighetstogscenarioer (forskjellige tider ombord (ITV – "tid ombord" – hvor
mye tid som tilbringes på selve toget), billettpriser og tjenestens hyppighet). For denne rapportens formål er
noen tester omtalt for Oslo-Bergen-korridoren. Tabellen nedenfor viser resultatene av noen av disse testene
der et basisscenario til en HHB-tjeneste testes, der HHB har en tid ombord på 2 timer og 30 minutter, et
intervall mellom tog på 60 minutter og en billettpris lik aktuell flybillettpris. Ekstra scenarioer viser deretter
påvirkningen av endring i tid ombord, billettprisen og intervallet mellom togavgangene.
Tabell 2.5 – Påvirkninger av valg av reisemåte (Oslo-Bergen)

Intervall
mellom tog

Billettpris

IVT

Test

HHB tjenestespesifikasjon

Antall passasjerer årlig,
(k)

Årlig inntekt, NOK (m)

% generert

IVT
(min.)

Intervall
Billettpris
Total
mellom tog (% av flybill.
pris)
(min.)

Forretn IkkeTotal
ingsreis forretni
e
ngsreis
e

Forret Ikkeningsre forretn
ise
ingsreis
e

140

60

100 %

1468

929

539

1076

766

310

34,0 %

150

60

100 %

1363

862

501

999

711

288

33,3 %

160

60

100 %

1282

803

479

938

662

276

32,6 %

150

60

80 %

1547

954

593

902

629

273

34,2 %

150

60

90 %

1452

907

545

955

673

282

33,7 %

150

60

100 %

1363

862

501

999

711

288

33,3 %

150

60

110 %

1279

818

461

1034

742

292

32,8 %

150

60

120 %

1200

776

424

1061

768

293

32,4 %

150

60

100 %

1363

862

501

999

711

288

33,3 %

150

120

100 %

1321

833

488

968

688

280

33,0 %

150

240

100 %

1241

779

462

908

642

266

32,6 %

Disse resultatene viser inntektene som kan oppnås i denne korridoren under forskjellige scenarioer. Tabellen
viser også at nivåene av turgenerering som modellen foreslår, kan forekomme.
Resultatene kan også brukes til beregning av etterspørselselastisiteter som kan sammenlignes med andre
studier. Endringen i HHB-tider ombord ovenfor gir gjennomsnittlige implisitte reisetidselastisiteter på -1,01 for
alle passasjerer (-1,09 for forretningsreiser og -0,88 for ikke-forretningsreiser). Disse er innenfor området
som er rapportert i internasjonal litteratur om påvirkningene av HHB. 10 % endring av HHB-billettprisene i
begge retninger gir gjennomsnittlige implisitte elastisiteter på -0,63 for alle passasjerer (-0,51 for
forretningsreiser og -0,84 for ikke-forretningsreiser). Igjen tilsvarer disse elastisitetene de som rapporteres i
litteraturen. Disse testene antyder at modellen gir rimelige elastisiteter når den sammenlignes med
eksisterende dokumentasjon.
Følgende figur viser forventet endring i HHB-inntekt på Oslo-Bergen-korridoren mot endring i billettprisene
(målt som % av flybillettprisene).
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Figur 2.6 – Oslo-Bergen: HHB-billettpris mot -inntekt (2024)

Figuren over antyder følgende:




Total HHB-inntekt vil nå en topp med en billettpris på 160 % av dagens flybillettpris, skjønt den totale
inntekten varierer med mindre enn 2 % mellom en gjennomsnittlig billettpris på 130 % og 180 %.
Inntekt fra ikke-forretningsreisende vil nå en topp på en billettpris tilsvarende 120 % av dagens
flybillettpris.
Inntekt fra forretningsreisende forventes å nå en topp på en billettpris tilsvarende 170 % av dagens
flybillettpris.

2.3.4.2.

Sammenligning med observerte data

Reisemåteandel
Tidligere studier har undersøkt forholdet mellom reisetiden på markedsandelen for tog og tog-fly. En sterk
sammenheng observeres mellom de to siden mesteparten av reisetiden med fly ikke er tid ombord.
Prognosene foretatt på Oslo-Bergen-korridoren antyder at HHB forventes å få



65 % av HHB-fly markedsandelen med en reisetid på 2 timer og 30 minutter (Scenario D)
45 % av HHB-fly markedsandelen med en reisetid på 4 timer og 30 minutter (Scenario C)

Dette er i tråd med resultatene fra sammenlignbare internasjonale undersøkelser, som vist i grafen under.
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Figur 2.7 – Tog-fly-markedsandel (Steer Davies Gleave, 2006)

Generert
Prognosene for generert trafikk på Oslo-Bergen-korridoren er også i tråd med internasjonal erfaring, skjønt
for denne korridoren er prognosene mot den høyere enden av området forventet fra litteraturen – genererte
reiser står for mellom 32 % og 34 % av total HHB-etterspørsel. Der er imidlertid verdt å notere seg at
andelen genererte reiser vil variere for forskjellige høyhastighetskorridorer, siden endringene i total
tilgjengelighet forårsaket av innføring av HHB er en funksjon av både den nye tjenesten og den eksisterende
alternative tjenesten for en gitt reise.
Vi konkluderer derfor at modellene som er estimert fra valgeksperimentene, gir intuitive resultater og gir en
prognoseramme som nå kan brukes til å vurdere et bredt utvalg av forskjellige HHB-scenarioer i alle
korridorer.

2.4. Tema 3: Passasjervalg – preferanser for reise og transportmåte
2.4.1. Innledning
Målet for Tema 3 var å få en kvantitativ forståelse av aspektene med tjenesten som motiverer reisendes valg
mellom høyhastighetstog og andre transportmåter som fly, bil, buss og ferge.
Dette avsnittet gir en komplett spesifisering på hvordan svarpersonene i undersøkelsen vektla ulike faktorer.
Gitt at fokus i forrige avsnitt var på markedsetterspørsel og -inntekt for HHB når det anses som en
konkurrerende transportmåte til fly, er det informativt å gjennomgå faktorene som flyreisende i prøven sa ville
påvirke HHBs tiltrekning sammenlignet med fly.

2.4.2. Rangering av HHB sammenlignet med nåværende transportmåte
Første sett med spørsmål fulgte avsnittet som presenterte svarpersonen for HHB, og ba svarpersonen gi en
umiddelbar vurdering av hvordan HHB vil kunne sammenlignes med deres nåværende transportmåte for
reisen de hadde foretatt. Figuren under viser rangeringen av flyreisenes attributter sammenlignet med HHB,
sortert i rekkefølge for å vise attributtene som svarpersonene mente gjorde deres nåværende transportmåte
mindre attraktiv.
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Figur 2.8 – Påvirkning av faktorer på hvor attraktiv nåværende transportmåte er (eksisterende flyreisende)
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For flyreiser var svarpersonenes første inntrykk (før de fullførte valgeksperimentene) at HHB er mer attraktiv
enn fly for alle attributter. Noen svarpersoner mente fly er bedre i noen dimensjoner, men var i gjennomsnitt
mer positive om fordelene med HHB. Bil- og bussbrukere var også generelt positive til HHB. Bilbrukere
identifiserte spesielt personlig sikkerhet som en nøkkelfaktor, og bussbrukere satte pris på forbedret komfort.
Eksisterende brukere av jernbanen var langt mindre positive til HHB, selv ved å se at tiden for å gjennomføre
reisen er kortere enn med tog. Dette er antagelig et resultat av stor lojalitet til eksisterende togtjenester, og at
svarpersonene tar turer som egner seg godt for det eksisterende jernbanenettet.
Det er verdt å merke seg at etter at svarpersonene har fått en indikasjon på de sannsynlige HHB-reisetidene,
oppfattes HHB å gi en gevinst i tid i forhold til fly. Det er klart at i de fleste tilfeller vil lengden på selve
flyvningen være lavere enn HHB-tiden ombord (gitt at fly går raskere enn tog), slik at det ser ut som
svarpersonene har, uten å bli fortalt det, tatt hele reisetid i betraktning, dvs. inkludert tiden det tar å komme
seg til flyplassen, sjekke inn, gå gjennom sikkerhetssjekken og vente på ombordstigning. Dette støttes av
den høye rangeringen som også er gitt for hvor enkelt det er å reise med HHB sammenlignet med fly. Det er
også interessant å merke seg at attributtet som flyreisende er minst positive til, er den potensielle
påliteligheten av HHB-tjenestene (skjønt dette anses generelt som bedre enn for fly). Dette antyder at det
kan være en fordel å understreke denne dimensjonen av den nye tjenesten når HHB-planer markedsføres
ovenfor flyreisende, spesielt i tilfeller der nye dedikerte traséer brukes som kan tillate høyere pålitelighet enn
delte spor.

2.4.3. Tjenestefaktorenes effekt på sannsynligheten for bruk av HHB
Svarpersonene ble også spurt om en rekke faktorers innvirkning på sannsynligheten for at de vil bruke HHB.
Fra disse rangeringsspørsmålene ser vi at faktorene som svarpersonene gjengir som viktige for å velge
HHB, er vesentlige besparelser i reisetid samt korrespondanse med buss og tog som kan gi en totalintegrert
kollektivtrafikk. Alle brukere, for alle transportmåter, legger størst vekt på grunnleggende ting som reisetid,
tilgjengelighet og sikkerhet. Komfortrelaterte faktorer har også innflytelse, men kommer generelt lenger ned
på prioriteringslisten for den reisende.
Det er interessant å merke seg at faktoren som i størst grad påvirker folk til å bruke HHB (for alle
transportmåter), er tilslutningsmulighetene til buss- og togtjenester som vil gi en integrert reise med
kollektivtransport, og vesentlige besparelser i reisetid. Det er interessant at bilparkeringsplasser også er høyt
på listen, men at det legges mer vekt på tilslutning med kollektivtransport. Alle brukere, for alle
transportmåter, legger størst vekt på grunnleggende faktorer som reisetid, tilgjengelighet og sikkerhet.
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Komfortrelaterte faktorer har også innflytelse, men kommer generelt lenger ned på prioriteringslisten for den
reisende.
Figuren under spesifiserer oppfatningen av ulike faktorers innvirkning på sannsynligheten for å bruke HHB
for eksisterende flyreisende, som et eksempel.
Figur 2.9 – Faktorers innvirkning på sannsynligheten for å bruke HHB (eksisterende flyreisende)
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2.4.4. Holdninger til tuneller
Svarpersonene ble informert om at for å kunne opprettholde høye hastigheter må en stor andel av
jernbanelinjen sannsynligvis bygges i tuneller, og at dette vil redusere reisetiden, men også medføre en
reduksjon i passasjerenes utsikt. Når de ble spurt om sin holdning til at en vesentlig andel av reisen vil
foregå i tuneller, svarte et flertall (79 %) at å reise gjennom tuneller ikke vil påvirke deres valg om å bruke
høyhastighetstog.
Figur 2.10 – Tunellers innvirkning på sannsynligheten for å bruke HHB
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De 16,5 % av svarpersonene som antydet at de enten "bestemt" eller "sannsynligvis ikke" ville reise med tog
dersom en vesentlig del av reisen foregikk i tuneller, ble deretter spurt om sine viktigste bekymringer. Den
vesentligste bekymringen var i forhold til manglende utsikt på turen, den nest viktigste bekymringen var
følgene av en togulykke inne i en tunell.
Disse resultatene antyder at det er mange potensielle faktorer i tillegg til billettprisene som vil påvirke
passasjerenes beslutning om valg av transportmåte, og at disse kan danne grunnlag for strategiene som bør
utvikles for bedre å informere publikum om hva en gitt HHB-tjeneste kan eller ikke kan tilby.

2.5. Tema 4: Beliggenhet av og tjenester på stasjoner/terminaler
2.5.1. Innledning
Målene til Tema 4 var som følger:






studere befolknings- og sysselsettingstilgjengelighet av lokasjoner over hele Norge for å fastslå
stedene der plassering av stasjoner vil levere optimalt etterspørselsnivå
vurdere utvikling av eksisterende multimodale terminaler som del av et HHB nettverk
forutsi påvirkningen på etterspørsel og inntekt av bestemte stoppmønstre og se på avveiningen
mellom å redusere reisetidene og å gi best mulig tilgang til stasjoner
vurdere relative fordeler og ytelse av stasjoner som ligger i bysentrum og utenfor byen (med
parkering)
vurdere multi-modale forbindelser på potensielle lokasjoner for HHB-stasjoner
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2.5.2. Norges HHB-korridorer
2.5.2.1.

Innledning

Korridorene som vurderes i studien av norske høyhastighetsbaner, er vist i figuren under.
Figur 2.11 – Potensielle HHB-korridorer i Norge
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Når vi ser på befolkningsfordelingen og sysselsettingen i Norge som helhet, og på strategiske multi-modale
overganger innenfor de totalt seks foreslåtte HHB-korridorene, ser vi at korridorenes endepunkter er de
viktigste punktene. Videre ble det konstatert at mellomliggende befolkningssentra bidrar med vesentlig
lavere befolkning og antall jobber, med Kristiansand som det eneste unntaket.
Potensielle plasseringer av mellomliggende stasjoner i hver av korridorene undersøkes i resten av dette
avsnittet.

2.5.2.2.

Trondheim

Det er flere byer, som Lillehammer, Hamar og Gjøvik, som kan være store nok til å rettferdiggjøre et HHBstopp. Området rundt disse byene har en forholdsvis stor befolkings- og sysselsettingstetthet og det er mulig
at én enkelt stasjon kan vurderes for hele området. Dersom én enkelt stasjon blir valgt, viste
tilgjengelighetsanalysen at Hamar er den beste plasseringen for stasjonen. Nord for Lillehammer er
regionen tynt befolket og flere stoppesteder er usannsynlig, med et mulig unntak av Otta eller Dombås for
å gi en forbindelse til Raumabanen. Rutesamordningen kan sannsynligvis betjene Gardermoen flyplass,
som vil rettferdiggjøre et HHB-stopp på den internasjonale innfallsporten til Norge.

2.5.2.3.

Bergen

Bortsett fra Bergen og Oslo er markedene i Bergen-korridoren små. De fleste eksisterende stasjonene
langs ruten har færre enn 1000 mennesker innenfor 20 minutter, som viser at det norske innlandet er tynt
befolket. Det er sesongbetont etterspørsel til stasjoner som Gol og Geilo for skigåing, og noe turisme
forbundet med selve banen, som sammen med Flåmsbanen regnes som en av de mest naturskjønne i
verden. Det er forventet få forretningsreiser til de mellomliggende stedene. Det er et potensial for HHBstasjoner på Hønefoss, den største mellomliggende lokasjonen, og på Voss, som er endestasjon for
lokaltoget fra Bergen.
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2.5.2.4.

Stavanger

Stavanger-korridoren er mye tettere befolket og omfatter to ruter. Sørlandsbanen som følger en rute
langs sørlandskysten, og Vestfoldbanen som betjener en ring av befolkningssentra i Vestfold. Kristiansand,
som er en større havneby og sysselsettingsenter, er den viktigste mellomliggende byen og vil kunne
rettferdiggjøre en HHB-stasjon. Kystbyene i Telemark og Vestfold fylker, spesielt Porsgrunn/Skien,
Sandefjord og Tønsberg, er det største sammenhengende området med høy tilgjengelighet, til tross for at
det per i dag ikke betjenes av hovedlinjen. Arendal er en viktig lokasjon langs sørlandskysten som kan
betjenes direkte dersom en ny HHB-samordning vurderes. Drammen er også en stor by med høye
befolkningstall og høy sysselsetting, og bør vurderes som et potensielt HHB-stopp.

2.5.2.5.

Sverige

I Stockholm-korridoren er det ingen større norske bosetninger, men Kongsvinger er blitt vurdert som et
potensielt stoppested dersom nåværende samordning opprettholdes. Selv om det er utenfor rammen av
denne studien, antas det at korridoren vil kobles til Karlstad i Sverige og bruke Värmlandsbanan før den
knyttes til Västra stambanan ved Laxå. Gøteborg-korridoren er tett befolket innen Norge, og det kan
være forsvarlig med flere stoppesteder, spesielt Fredrikstad/Sarpsborg, Moss og Halden. Det er viktig å ta
hensyn til Oslo Intercity-studien, som har foreslått bygging av Follobanen mellom Oslo og Ski.

2.5.2.6.

Bergen – Stavanger

Det finnes per i dag ingen togruter mellom Bergen og Stavanger, det skyldes vanskelig terreng som krever
kryssing av flere fjorder. Haugesund er den største byen i denne regionen, og er et viktig regionalt
sysselsettingssenter. Leirvik og Odda er de nest største bosetningene i regionen, men er meget små
markeder og området for øvrig er tynt befolket.

2.5.2.7.

Oppsummering

Tabell 2.6 gir en oppsummering av potensielle prioriterte stopp i hver korridor som er verdt videre
vurdering.
Tabell 2.6 – Prioritering av mellomliggende stasjonsstopp i HHB-korridorer

Korridor

Stopp i prioritert rekkefølge
1

2

3

4

5

6

Trondheim

Gardermoen

Hamar

Lillehammer

Gjøvik

Otta/
Dombås

Bergen

Hønefoss

Voss

Kongsberg

Bø

Gol

Geilo

Stavanger

Kristiansand

Drammen

Porsgrunn/
Skien

Sandefjord

Tønsberg

Arendal

Stockholm

Lillestrøm

Kongsvinger

Gøteborg

Sarpsborg/
Fredrikstad/

Moss

Halden

Ski

Bergen/
Stavanger

Haugesund

Leirvik (Stord) Odda

2.5.3. Stasjonsfasiliteter
2.5.3.1.

Innledning

Det er viktig å forstå at stasjonene må sikres tilstrekkelig kapasitet og nok fasiliteter for å møte krav og
forventninger fra passasjerene på HHB. For å kunne vurdere ytelsen til de eksisterende stasjonene som det
forventes skal fungere som stasjoner på HHB-nettverket, foretok Atkins passasjermeningsmålinger og
intervjuet stasjonssjefer i hver foreslått høyhastighetskorridor. Fasilitetene som fantes, ble sammenlignet
med de som er tilgjengelig på HHB-stasjoner i Europa, for å kunne identifisere mangler i fortjenestekvalitet
på stasjonene i studien.
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2.5.3.2.

Forventninger til HHB-stasjoner

Oppsummert inkluderer hovedforventningene til HHB følgende:







Et bredt tjenestetilbud for å imøtekomme lengre ventetider og forventning til tjenester forbundet
med langdistanseturer. Dette inkluderer bedre handels- og restaurantfasiliteter, komfortabel plass til
arbeid mens du venter og muligheter for bagasjeoppbevaring.
Tilslutninger til/fra andre transportmåter er kritisk – en HHB-stasjon skal være plassert ved
senteret av det lokale nettverket.
Sikkerhet må bygges inn i stasjonen og kompletteres med høy tilstedeværelse av personell.
Tilgjengelighet for alle er svært viktig, men norske stasjoner yter allerede godt på dette området.
Billettkjøp- og informasjonsfasiliteter må være klart merket og finnes i rikelig omfang. Dersom
det finnes flere operatører, er det ønskelig med en felles fremgangsmåte for billettsalg.
Sanntidsinformasjonen må være av høy kvalitet. NSBs spørreundersøkelser om
passasjertilfredshet antyder at dette er en hovedsvakhet på nåværende stasjoner.

Det er kritisk at stasjonene har disse fasilitetene i nødvendig omfang for å ta hensyn til den ekstra
etterspørselen som genereres av forbedrede togtjenester.
Stasjonsdesign av høy kvalitet, både ingeniørteknisk og estetisk, er nødvendig for å konkurrere med
flyplassterminalene, som generelt er av utmerket kvalitet i Norge.

2.5.3.3.

Passasjertilfredshet

Tabell 2.7 fremlegger en oppsummering av kundetilfredshetsundersøkelser hos lokale og regionale
passasjerer for årene 2006–2009.
Tabell 2.7 – Resultater fra NSB passasjertilfredshetsundersøkelser 2006 – 2009

Kriterium

Tjeneste

Gjennomsnittspoeng
2006

2007

2008

2009

NSB Lokaltog

77

72

75

72

NSB Regiontog

85

84

82

81

NSB Lokaltog

61

59

62

58

NSB Regiontog

77

74

74

73

Informasjon når
NSB Lokaltog
forsinkelser oppstår
NSB Regiontog

41

35

35

34

57

51

51

50

Stasjonsområde

Informasjon på
stasjonsområdet

Resultatene fra spørreundersøkelsen antyder at sanntidsinformasjonen er et aspekt av reiseopplevelsen
som passasjerer føler kunne være mye bedre på det eksisterende nettverket. For HHB er klar informasjon og
oppdateringer av ankomsttider vesentlig, på grunn av videre forbindelser og avtaler. Av denne grunn vil
oppgradering av den eksisterende infrastrukturen for sanntidsinformasjon være nødvendig, dersom
eksisterende elementer i jernbanenettverket blir en del av fremtidig HHB.

2.5.3.4.

Vurdering av stasjoner

Stasjonsvurderinger ble foretatt ved hjelp av data fra Jernbanemeldingen, ved besøk på de viktigste
stasjonene og ved diskusjoner med ledelsen for banene. 30 stasjoner ble vurdert for å forstå i hvilken grad
de er klare for eventuell innføring av HHB når det gjelder fasiliteter og modal tilgang. Figur 2.12 kategoriserer
de studerte stasjonene i tre klasser i henhold til investeringsbehovene for å løfte stasjonens standard til det
nivå som forventes for HHB.
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Figur 2.12 – Konklusjoner på hvor klart det er for HHB-etterspørsel

*Større utbygging allerede planlagt på disse stasjonene

2.5.3.5.

Oppsummering

En vurdering av de eksisterende stasjonene i Norge viser at kun stasjoner på den eksisterende HHBruten gjennom Oslo tilfredsstiller HHB-forventningene. Stasjonene i de største byene, som Bergen og
Stavanger, har allerede ypperlige multi-modale forbindelser rundt seg, men fasilitetene er ikke på et
tilstrekkelig nivå for den forventede økningen i etterspørselen. Investeringer er nødvendig for å gi kapasitet
og bredde av fasilitetene som forventet for HHB, og stasjonene på noen av de potensielle stoppestedene
trenger vesentlig utvikling, f.eks. i Kristiansand. Oslo Sentralstasjon kan trenge utvidelser for å takle en stor
økning i antall passasjerer, men det er mindre sannsynlig at det blir tilfellet etter at nåværende (foreslåtte)
oppgraderingen er ferdigstilt.

2.5.4. Påvirkning av mellomliggende stasjoner på etterspørsel og inntekt.
2.5.4.1.

Innledning

Etterspørsels- og inntektsmodellen, utviklet som en del av Tema 1, ble brukt til å vurdere innvirkningen av
bestemte stoppmønstre på etterspørsel og inntekt. Tidlige antagelser ble gjort med hensyn til reisetider,
billettpriser og stoppmønstre. Det er sannsynlig at det blir gjort endringer i disse antagelsene når mer
detaljerte rutesamordninger og samfunnsmessige og økonomiske fordeler er etablert, som vil ha en
innvirkning på resultatene gitt her. For øyeblikket har det imidlertid blitt konkludert at følgende stoppmønstre
for hver korridor vil maksimere HHB-etterspørsel og -inntekt.

2.5.4.2.

Trondheim

Modellresultatene viser at det sannsynligvis blir stor etterspørsel mellom Oslo og Trondheim, som er overført
fra fly til HHB. På grunn av den store avstanden mellom Oslo og Trondheim er denne overførselen imidlertid
følsom for HHB-reisetiden og mellomliggende stasjoner har en netto negativ innvirkning på ende-til-endeflyten basert på de testede reisetidene. Grunnet Gardermoens nasjonale viktighet er det sannsynlig at en
rute via flyplassen vil være nødvendig for den gitte ende-til-ende-reisetiden. Derfor fungerer Oslo –
Gardermoen – Trondheim som det beste stoppmønsteret for denne korridoren, men dette vil måtte
undersøkes i mer detalj i fase 3 etter at det er blitt utarbeidet mer detaljerte rutetider.
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2.5.4.3.

Bergen

Resultatene antyder at utvalgte mellomliggende stopp kan generere vesentlig etterspørsel, som kan bedre
inntekten og den generelle forretningsmessige lønnsomheten. Man fant at Haukeliruten med stopp på Bø og
Odda produserer den høyeste inntekten, men noe av etterspørselen som driver dette, kommer fra regioner
langs sørlandskysten som vil være bedre tjent med Stavanger-HHB-ruten. Derfor ble Hallingdal-ruten testet
sammen med Stavanger-ruten, og det ble funnet at Voss er det beste stedet for en mellomliggende
stasjon for den gitte ende-til-ende-reisetiden.

2.5.4.4.

Stavanger

Resultater antyder at HHB-etterspørselen for Kristiansand er av samme størrelsesorden som
Stavanger, som igjen betyr at et stopp der er absolutt nødvendig. Det forventes også et vesentlig antall turer
mellom Drammen/Skien og Stavanger (men ikke Kristiansand). Det er mulig at en stasjon i Arendal ville bli
godt brukt hvis det ble bygget en der, men dette vil stjele etterspørsel fra Kristiansand og redusere
Stavanger-Oslo-etterspørselen, slik at det ikke anbefales. Det forventes også mange turer mellom Porsgrunn
og Stavanger. Derfor anbefales det stopp i Kristiansand og Porsgrunn for den gitte ende-til-endereisetiden, med Porsgrunn som gjenstand for en videre undersøkelse av samspillet mellom Intercityprosjektet og HHB-langdistansenettverket.

2.5.4.5.

Stockholm

Det anbefales en stasjon på Lillestrøm, som allerede har god standard på de multi-modale
overgangsmulighetene. Den eksisterende stasjonen har allerede blitt utvidet som en del av utbyggingen av
Gardermobanen, og vil gi bedre tilgjengelighet fra forstedene øst for Oslo.

2.5.4.6.

Gøteborg

Gøteborg-korridoren innen Norge er tett befolket, men mange pendlere til Oslo er ikke godt tjent med
langdistansetjenesten. Intercity-studien forsøker å gi høyhastighets lokaltog til Oslo. Imidlertid kan det hende
at en stasjon i Fredrikstad/Sarpsborg kan forsvares. Grunnet mangelen på etterspørsel etter turer på
mindre enn 100 km i etterspørselsprognosemodellen er det ikke mulig på nåværende tidspunkt å vurdere
virkningen av mellomliggende stopp i denne korridoren. Dette blir tatt tak i som en del av modellutviklingen i
fase 3.

2.5.4.7.

Bergen – Stavanger

Det finnes gode argumenter for et stopp i Haugesund dersom denne ruten følges. Det bør imidlertid innses
selv på dette tidlige tidspunktet at kostnaden av dette er sannsynligvis svært høy.

2.5.4.8.

Oppsummering

Tabell 2.8 under oppsummerer etterspørselen og inntekten for hver korridor, basert på stoppmønsteret valgt,
som et resultat av vurdering ved bruk av etterspørsels- og inntektsmodellen.
Tabell 2.8 – Oppsummering av etterspørsel og inntekt for valgte stoppmønstre

Stoppesteder

Forretnings- Fritidsreisende (per reisende
dag)
(per dag)

Inntekt
Forretning,
(millioner gjennomsnittsNOK)
avkastning
NOK

Fritid,
gjennomsnittsavkastning
NOK

Oslo, Gardermoen, Trondheim

3014

1909

1290

834

535

Oslo, Voss, Bergen

2615

1589

1019

745

534

Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn,
Oslo

3530

1830

1312

761

495

Stockholm, Lillestrøm, Oslo

673

1578

574

872

625

Stavanger, Haugesund, Bergen

1470

540

530

835

410

2.5.4.9.

Videre arbeid

Det har også blitt registrert at blandede stoppmønstre kan gi fordeler, med ekstra stopp og raske ikkestopp-tjenester som maksimerer modus-overganger til HHB for det viktige ende-til-ende-markedet, med en
økning i den totale markedsstørrelsen. I tillegg vil det være mulighet for å legge inn ekstra stopp dersom
ende-til-ende-reisen justeres slik at den oppnår gjennomsnittshastigheter som er mer i tråd med andre
europeiske "høyhastighets"-jernbanenettverk. Disse mulighetene må undersøkes i studiens fase 3.
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2.5.5. Beliggenhet av stasjon i by
2.5.5.1.

Innledning

Selv om det ikke er under behandling på dette trinnet i etterspørsels- og inntektsprognosen, har man sett på
de relative fordelene av forskjellige beliggenheter og verdien av flere HHB-stasjoner i de største urbane
områdene. Det er klare fordeler ved å redusere tilgangstider ved å inkludere en sekundær stasjon i de mest
tettbygde områdene. Det kan imidlertid være noen negative virkninger ved de økte ende-til-ende-reisetidene.
Alternative steder utenfor bysentra kan være mer attraktive for tilgangen enn i bysentra for den regionale
befolkningen, men arbeidsplassene er generelt lettere tilgjengelige fra bysentra.

2.5.5.2.

Oslo-området

Selv om det er bestemt at HHB-tjenestene skal slutte på Oslo Sentralstasjon, som er navet i det norske
jernbanenettet, er det flere stasjoner med gode forbindelser i Oslo-området, som kunne hjelpe med
spredning av passasjerer i området. Lysaker og Lillestrøm har spesielt sterke multi-modale
transportforbindelser og har allerede funksjoner for HHB – slik at de kan regnes som potensielle ekstra stopp
innen Oslo. Konklusjonen vedrørende flere stopp i Oslo-området må også vurderes sammen med Intercitystudien, som vil se på den høye etterspørselen etter lokaltog inn til Oslo.

2.5.5.3.

Bergen

Alternative beliggenheter for HHB-stasjonen ble vurdert i Bergen:




Eksisterende sentralstasjon – ved å dra nytte av de ypperlige multi-modale forbindelser, og
plassering like ved det sentrale forretningsområdet (Central business district - CBD).
Nesttun – et eksempel på en potensiell stasjon med parkering. Dette er et signifikant bysentrum
utenfor det sentrale forretningsområdet med multi-modale forbindelser.
Bergen (Flesland) flyplass – flyplassen ligger sørvest for Bergen og er den nest travleste flyplassen
i landet. Den mangler banetilknyting i dag, med kan tilknyttes via en planlagt forlengelse av
jernbanen.

Analysen antyder at:



Bergens sentrale forretningsdistrikt ligger i nordenden av byområdet, med mye av den regionale
befolkningen fordelt i sør og på øyene i nordvest.
En stasjon nær Nesttun i midten av det bebygde området gir bedre tilgang enn sentralstasjonen for
rundt 40 % av regionen.
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Jernbanens rute til Bergen forandrer den totale tiltrekningen av en stasjon på Nesttun. Dersom HHB
kommer til Bergen via Voss, vil den høye kostnaden ved å forlenge jernbanen samt den ekstra
reisetiden svekke argumentet for en stasjon i sør.
Selv om flyplassen er den nest travleste i Norge, vil en HHB-stasjon på Flesland ikke være attraktiv
av tilgjengelighetsårsaker.

Derfor anbefales det at dersom banen til Bergen blir via Voss, skal kun den eksisterende
sentralstasjonen videreutvikles. Dersom man derimot velger Stavanger-Bergen-ruten, vil en stasjon
på Nesttun være attraktiv. Ved valg av den Y-formede ruten (fra Oslo til Bergen og Stavanger), vil
stasjonen på Nesttun også kunne anbefales.

2.5.5.4.

Trondheim

Alternative beliggenheter for en HHB-stasjon ble vurdert i Trondheim:





Eksisterende sentralstasjon – ved å dra nytte av relativt gode multi-modale tilknytninger og
potensielle forbedringer.
Heimdal – et eksempel på en potensiell stasjon med parkering. Heimdal er den travleste stasjonen i
det lokale jernbanenettet og har god tilgang til veinettet. Dersom en stasjon skal bygges utenfor
byen, vil det vær fornuftig å velge en beliggenhet med eksisterende forbindelser til andre
transportmåter.
Trondheim Værnes flyplass – flyplassen ligger øst for Trondheim og i nærheten av mindre
tettsteder som Stjørdal.

Analysen antyder at:






Trondheim sentralstasjon ligger nær fjorden i nordenden av byen, noe som reduserer tilgangen
sørfra.
Heimdal virker som en attraktiv sekundær stasjon, og vil kunne brukes av en større befolkning.
Trondheim sentralstasjon er plassert i utkanten av det sentrale forretningsområdet.For arbeidsreiser
er den eksisterende stasjonen derfor lettest å bruke. I tillegg blir statusen og beliggenheten av
sentralstasjonen ytterligere forbedret når fornyelser på sjøsiden er ferdige.
Selv om den sekundære stasjonen gir forbedret tilgangstid for en del av den regionale befolkningen,
har lengre reisetider til bysentrumet en negativ innvirkning totalt sett.
En stasjon på Værnes ble vurdert for å betjene både flyplassen og tettstedene nordøst for
Trondheim. Det gir ingen reisetidstraff for Trondheim sentralstasjons passasjerer, siden Værnes
ligger lenger nord.

Derfor bør en sekundær stasjon vurderes på Værnes for å forbedre tilgang fra nordøst for Trondheim
og flyplassen, men ekstra infrastruktur kan være nødvendig for å forlenge HHB-tjenestene. En
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stasjon på Heimdal vil sannsynligvis skape mindre etterspørsel, med mindre reisetiden til stasjonen
kan motbalanseres.

2.5.5.5.

Stavanger

Alternative beliggenheter for en HHB-stasjon ble vurdert i Stavanger:




Eksisterende sentralstasjon – som drar fordel av de gode forbindelsene til andre transportmåter og
nærhet til det tradisjonelle bysentrumet.
Sandnes – betraktes som et viktig vekstpunkt og nærmere enkelte store arbeidsgivere (f.eks. Statoil
på Forus).
Stavanger flyplass (Sola) – forbindelse til flytrafikken og veinettet.

Analysen antyder at:





Fordelingen av sysselsetting rundt Stavanger gjør en sekundær stasjon på Sandnes attraktiv,
spesielt dersom ruten legges gjennom den sørlige delen av det bebygde området. Sandnes er et av
de raskest voksende områdene i Norge og er allerede et godt utviklet regionalt trafikknutepunkt.
Analyse viser at dersom en sekundær stasjon blir inkludert, vil den tiltrekke seg like mange
passasjerer som sentralstasjonen på grunn av den store sysselsettingen rundt Sandnes, Forus og
Sola samt den høye befolkningstettheten.
En stasjon på Sola er også attraktiv, spesielt med tanke på forbedret forbindelse til flyplassen. I
realiteten vil forbindelsen til flyplassen kanskje være best tjent med en skyttelbuss fra Sandnes.
Dersom ruten er sørfra, vil den andre stasjon være negativ med tanke på reisetiden til Stavanger
sentralstasjon. Imidlertid synes den andre stasjonen på Sandnes å være like viktig som
primærstasjonen i Stavanger.

Derfor anbefales det, avhengig av ruten som velges, at en sekundær stasjon bygges i Sandnes.
Samtidig bør det opprettes en forbedret forbindelse fra Sandnes til flyplassen på Sola.
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2.5.5.6.

Kristiansand

Tre steder ble vurdert i Kristiansand:




Eksisterende sentralstasjon – å beholde den eksisterende stasjonen betyr nærhet til bysentrum og
at forbindelse til fergen opprettholdes.
Parkering – en ny stasjon kan utvikles der Sørlandsbanen nå har et Y-kryss til Kristiansand. Den
kan nås fra Setesdalsveien og plasseres 3,5 km nord for den eksisterende stasjonen.
Kristiansand Kjevik flyplass – dette stedet ligger 8 km nordøst for Kristiansand.

Analysen antyder at:




Det er spesiell interesse for påvirkningen av endring av stasjonens beliggenhet i Kristiansand, fordi
det eksisterende stedet har begrenset utviklingspotensial og kan være vanskelig å bruke som en
HHB-stasjon.
Et alternativt sted ble vurdert 4 km nord for den eksisterende stasjonen, og viser seg å være meget
godt tilgjengelig. Tilgang til bysentrumet reduseres i noen grad, men dette kan utbedres med egnet
lokaltransport. Flytting av stasjonen vil ha liten påvirkning regionalt.
Kjevik flyplass er fysisk adskilt fra mesteparten av det bebygde området ved Topdalsfjorden, slik at
den er ikke så attraktiv som en alternativ stasjon.

Det er sannsynlig at en ny stasjon helst bør bygges rett nord for bysentrumet for å unngå behovet for
å snu togene i Kristiansand, siden bygging av en gjennomgående høyhastighetsrute vil være
vanskelig.

2.5.5.7.

Oppsummering

Generelt gir ekstra stasjoner mulighet til å forbedre tilgangstidene, men da nedslagsdistriktene normalt
overlapper hverandre, blir det ikke generert mye ekstra etterspørsel. Tillegget i reisetid reduserer fordelene
ved ende-til-ende-reiser noe. Det synes å være gode argumenter for en stasjon i Sandnes i tillegg til
Stavanger. I Bergen og Trondheim kan det være argumenter for stasjoner på Nesttun og Heimdal, men
argumentene er ikke så sterke. I Kristiansand bør det vurderes en ny stasjon med parkering. Det ble for alle
tilfellene påvist at flyplasstasjoner ikke er så lett tilgjengelige, på grunn av deres relativt isolerte
beliggenheter i forhold til boliger og arbeidsplasser.
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2.6. Tema 5: Markedsforhold for hurtige godstog
2.6.1. Innledning
Mandatet for studien for Tema 5 krevde vurdering av følgende:






kombinert gods- og passasjertog, inkludert behovene for stasjoner/terminaler, og tiden som brukes til
lasting/lossing av lasten samt eventuell innvirkning på toghyppigheten
markedet for høyhastighets godstog, inkludert en studie av nåværende fraktflyt i korridorene (for alle
transportformer), og en vurdering av mulige overførbare volumer til høyhastighets godstog
interessen blant transportørene for å bruke hurtige godstog og de viktigste faktorene i valg av
transportmåte
vurdering av jernbanens fordeler og ulemper sammenlignet med vei- og flytransport for godstransport
villigheten til å betale for den nye tjenesten og forventet pris for HHB-godstransport, sammenlignet
med kostnadsnivåene for andre transportmåter

Denne markedsanalysen har vurdert:







konsepter eller scenarioer for HHB eller forbedret jernbane som skal testes for bredere
passasjerstudier for HHB
eksempler på (eller forslag til) hurtige frakttjenester eller HHB-frakttjenester i andre land
resultater fra en spørreundersøkelse blant potensielle brukere av slike HHB-frakttjenester i Norge og
Sverige
bruk av den norsk/svenske fraktmodellen til vurdering av sannsynlig markedsetterspørsel
en vurdering av kostnadene ved å tilby slike frakttjenester
en totalvurdering inkludert finansielle og ikke-finansielle aspekter

2.6.2. Hoveddefinisjoner
2.6.2.1.

"Hurtig" og "høyhastighets" jernbanefrakt

Mandatet for denne studien henviser til både "hurtige" og "høyhastighets"’ jernbanefrakttjenester. Etter å ha
sett på lignende tjenester i andre land, har vi definert disse tjenestene som følger:



"høyhastighets" jernbanefrakt: maksimumshastighet høyere enn 200 km/t
"rask" jernbanefrakt: maksimumshastighet høyere enn 120–160 km/t

Til sammenligning har "tradisjonell" jernbanefrakt en maksimumshastighet på mindre enn 120–160 km/t – i
praksis er hastighetene i drift mye mindre enn dette på grunn av forsinkelser forårsaket av behovet for
pensing og togsammensetting (den norsk/svenske fraktmodellen antyder at nåværende
jernbanefrakttjenester i korridorene har en gjennomsnittshastighet på 65 km/t eller mindre).

2.6.2.2.

Typer hurtige godstog

To hovedtyper for hurtige/høyhastighets frakttjenester ble vurdert:



rene godstog
blandede passasjer-/godstog

Det ble antatt i lys av tidligere studier at de tekniske funksjonene til HHB-nettverket vil bli definert primært av
passasjertogenes behov. HHB-godstog vil derfor trenge lignende egenskaper som passasjertogene (for
eksempel akselerasjon, akseltrykk, aerodynamikk, osv.). Dette antyder at HHB-godstog vil være ombygde
passasjertogsett, som vi gi størst mulig fleksibilitet i planlegging av rutetider.
Gitt det klare behovet for å beholde hovedfordelene ved HHB-frakt, hastighet og pålitelighet, har vi antatt at
begge typer tog vil være med fast konfigurasjon. Vi har konkludert at det vil være vanskelig å drive HHBfrakttjenester dersom det er et behov for å ha deltog eller "vogntrafikk" – der individuelle vogner eller grupper
med vogner vil måtte penses sammen for å lage komplette tog – siden dette vil forårsake forsinkelser som vil
ha en negativ innvirkning på reisetidene.
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En fordel med blandede HHB-tog for passasjerer og gods er at det ikke vil være konflikter i ruteplanene
mellom gods- og passasjertjenestene. Den største ulempen er at det nødvendigvis vil være en begrenset
kapasitet tilgjengelig for frakt, og enda viktigere er at denne kapasiteten enten vil stjeles fra
passasjerkapasiteten eller resultere i lengre tog.

2.6.2.3.

Potensielle HHB-scenarioer

Studien vurderte muligheten for å kjøre parallelle godstjenester i hver av Jernbaneverkets (JBV) fire
scenarioer for utviklingen av HHB-nettverket.
Det ble antatt at hverken Scenario A eller B gir mulighet for utvikling av hurtige eller høyhastighets
frakttjenester. Scenario C gir mulighet til "hurtige" frakttjenester på jernbanen, og Scenario D gir mulighet til
høyhastighets frakttjenester.
Det er også blitt antatt at infrastrukturen som utvikles primært for HHB-passasjertjenester, ikke vil ha
vesentlig ekstra kapasitet for gods. Å kunne tilby denne ekstra kapasiteten vil gi et tillegg i kapitalkostnaden
som sannsynligvis er vesentlig.
For enkeltsporede HHB-korridorer er det usannsynlig at de videreutvikles for å opprettholde en vesentlig
frekvens av rene HHB-godstog, og at kun blandede passasjer-/godstog vil være gjennomførbart. Dersom
korridorene for høyhastighetsbane er dobbeltsporede, vil det være enklere (og billigere) å utvikle ekstra
kapasitet for togruter for enten HHB-godsttransport eller regionale passasjertog.

2.6.3. Oversikt over potensielle effekter
Den klare hovedfordelen med hurtige eller høyhastighets frakttjenester er økt hastighet. I tillegg, på grunn av
behovet for å holde fast ved en HHB-ruteplan for passasjertjenester, vil frakttjenestene være mer pålitelige
enn tradisjonelle jernbanefrakttjenester (der transporttidene typisk er mye mer fleksible).
Ulempen med HHB-frakt i blandede passasjer-/godstog er at på grunn av behovet for rask lasting og
begrenset fraktplass, vil mengden med gods som kan fraktes, være begrenset.
Overføring av frakt fra fly- og veitransport vil ha noen samfunnsmessige fordeler, spesielt:



redusering av trafikkulykker grunnet færre reiser på veiene totalt
redusert utslippsprofil – inkludert CO2 (selv om det bør noteres at høyhastighetstog har høyere
utslipp totalt sett enn tradisjonelle tog)

En effekt av HHB-nettverksutviklingen kan være en kapasitetsfordel for tradisjonelle frakttjenester (på grunn
av reduksjon av tradisjonelle passasjertogtjenester), selv om denne effekten forventes å være relativt liten på
grunn av behovet for fortsatt å betjene mindre mellomliggende stasjoner (som ikke vil bli betjent av HHBpassasjertjenesten).
Den norske fraktmodellen viser et vesentlig potensial for økning i antall tonn med gods som fraktes med tog,
dersom transporttidene med tog kan reduseres betraktelig.

2.6.4. Nivå og potensiell størrelse på markedsinteressen
2.6.4.1.

Innledning

Hurtige jernbanefrakttjenester kan konkurrere med parallelle frakttjenester med fly og på veien (i tillegg til
tradisjonelle togtjenester). Det kan også tenkes at det er konkurranse mellom leverandører av frakttjenester
på hurtigtog – skjønt dette virker usannsynlig gitt den høye "inngangsbilletten" for spesialisert rullende
materiell og begrensede bruksområder for dette.
Tilbakemeldingen fra markedet er blandet. Flere svarpersoner har bekreftet at pålitelige, hurtige HHBfrakttjenester kan spille en rolle i deres distribusjonstjenester. Imidlertid vil kostnad være et viktig spørsmål
på grunn av konkurransen fra transport på vei, med fly og på tradisjonell jernbane.
Som markedsstudien har vist, vil den potensielt attraktive prisen som transportører vil akseptere for hurtig
frakt / HHB-frakt være avhengig av hvilken transportmåte som brukes nå:



100–110 % av de nåværende kostnadene av veitransport (for trafikk som nå fraktes på veien)
100–107 % av de nåværende kostnadene av jernbanefrakt (for trafikk som nå fraktes på bane)
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opptil 200 % av nåværende kostnaden av veitransport eller halvparten av den nåværende
flyfraktkostnaden (for trafikk som nå fraktes på fly)

2.6.4.2.

Blandede HHB-tog for passasjerer og gods

Markedsundersøkelsen har vist at det kanskje er etterspørsel etter en overføring av innenlandske HHBfrakttjenester dersom fraktprisene er rundt 50 % av nåværende flyfraktpriser, og dersom korte transporttider
kan garanteres.
Størrelsesorden på flyfrakt i gjeldende korridorer (titalls tonn per dag) er mer egnet for fraktkapasiteten til
blandede passasjer-/godstog enn for rene godstog. Dessuten kan noen produkter, som aviser og blader,
transporteres på effektivt vis til bysentra med en blandet passasjer-/frakttjeneste.
Konklusjonen er at det kan være tilstrekkelig etterspørsel etter frakt av gods på HHB med blandede
passasjer-/godstog, og at en slik tjeneste kan være forretningsmessig levedyktig. Et vesentlig krav vil være
en levering tidlig på morgenen i passasjerruteplanen.

2.6.4.3.

Rene hurtige/høyhastighets godstog

Som det er blitt fastslått ved undersøkelsen og den norske fraktmodellen er det en potensielt vesentlig
etterspørsel etter overføring fra vei til hurtig frakt / HHB-frakt, men transportører er ikke villige til å betale
vesentlig mer for å bytte fra vei til bane – selv med en dobling eller tredobling av
gjennomsnittshastighetene.
Dersom kostnadene for tjenestene kan holdes lave, kan etterspørselen potensielt bli større enn kapasiteten
som kan leveres for blandet passasjer-/godstransport, enn for hurtig/høyhastighets godstansport. Å kunne
levere nok sporkapasitet for rene godstog vil komme i tillegg til det som er nødvendig for å betjene
passasjermarkedet, og vil derfor sannsynligvis betyr ekstra kapital- og driftskostnader.
Vi har ikke vært i stand til å vurdere den potensielle etterspørselen fra Posten Norge, som uansett har en
policy som tilsier bruk av så mye tog som mulig, og antagelig vil være interessert i å forbedre sitt
tjenestenivå. Indikasjoner fra erfaring i andre land tilsier imidlertid at postverket, som er i et meget
konkurranseutsatt logistikk- og distribusjonsmarked, vil har vanskeligheter med å finansiere en førsteklasses
HHB-tjeneste for post.

2.6.4.4.

Bane-mot-bane konkurranse

Hurtige frakttjenester på jernbanen vil konkurrere med eksisterende tradisjonelle tjenester. Det kan også
tenkes at det er konkurranse mellom leverandører av frakttjenester på hurtigtog – skjønt dette virker
usannsynlig gitt den høye "inngangsbilletten" for spesialisert rullende materiell og begrensede bruksområder
for dette.

2.6.5. Villighet til å betale og prispåslag
Lufttransport kan overføres ved en høyere pris, men mengden av slik trafikk er begrenset og kan være mer
konsistent med blandede passasjer-/godstog.
For at en HHB-frakttjeneste skal være forretningsmessig levedyktig, må kostnadsstrukturen være lik som for
veifrakt.



For delte passasjer/frakttjenester kan dette kanskje være mulig – men da vil mengden med gods
som kan fraktes, være begrenset.
For rene hurtige godstog virker det usannsynlig at kapital- og driftskostnadene vil være de samme
som for veitransport, selv med de forholdsvis lange distansene i korridorene som er identifisert.

Dermed virker det usannsynlig at rene hurtige godstog vil være konkurransedyktige i pris over lengre
distanser sammenlignet med veitransport, selv om tradisjonelle godstog kanskje er det. Internasjonal
erfaring synes å støtte denne konklusjonen – det eneste rene HHB-godstoget (TGV La Poste) har måttet
innskrenke tjenestene sine på grunn manglende etterspørsel.
Det er ikke mulig å være mer presis om dette forholdet før flere detaljer er tilgjengelig om det spesifikke
norske rullende materiellet for HHB, og om infrastrukturkostnadene.
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2.6.6. Forretningsmessig levedyktighet
Flyfrakt er forretningsmessig sett det mest attraktive markedet, siden det kan være mulig å oppnå et
prispåslag. Dette markedet er imidlertid forholdsvis lite og kan betjenes tilstrekkelig med den begrensede
kapasiteten som blandede passasjer-/frakttjenester gir.
For større flyt av frakt, tilstrekkelig for å forsvare rene HHB-godstog, vil det være nødvendig å tiltrekke trafikk
fra veitransport, og det vil være liten mulighet noe prispåslag. Det er også sannsynlig at rene hurtige godstog
vil ha vesentlig ekstra kapitalkostnader (både infrastruktur og rullende materiell) og driftskostnader.
Innføringen av hurtige/høyhastighets frakttjenester vil kreve investering i:




rullende materiell
stasjons-/terminalfasiliteter
fraktcontainere og håndteringsutstyr

Inntektene vil måtte dekke togkapitalen og driftskostnadene før det kan gi bidrag til eventuelle nødvendige
infrastrukturkostnader.
For øyeblikket er det ikke mulig å avgjøre om blandede HHB-passasjer-/godstog eller spesielle HHB-godstog
er økonomisk lønnsomme. Det må gjøres flere analyser for å avgjøre dette, basert på det pågående arbeidet
med rullende materiell og tilpasninger innenfor dette prosjektet. Likevel viser internasjonal erfaring at "envogns" HHB-frakttrafikk neppe er forretningsmessig lønnsomt, men at blandet passasjer-/godstogstrafikk –
slik det gjøres i Tyskland – kan være lønnsomt.

2.6.7. Potensielle bidrag til forretningsmodellen og kost/nytte-forholdet
På grunn av det relativt lille markedet for lufttransport (hvor det kan være mulig på ta et prispåslag), ville det
være mer forretningsmessig lønnsomt å levere slike tjenester som blandet passasjer-/godstrafikk, som vil
være hyppig, men med begrenset kapasitet.
For større strømmer av gods kan spesielle HHB-godstog bli nødvendig. Dette markedet vil være avhengig av
å overføre trafikk fra vei, noe som vil gi plass for lite prispåslag. Det kan også ventes at spesielle godstog vil
ha vesentlige kapitalkostnader og driftskostnader. Av den grunn forventer vi ikke at spesielle godstog for
høyhastighetsbaner vil være forretningsmessige lønnsomme. Flere analyser vil være nødvendig for å
bekrefte dette, basert på det pågående arbeidet med rullende materiell og tilpasninger under fase 3 i dette
prosjektet.
Andre samfunnsmessige eller miljømessige effekter vil avhenge av graden av trafikkoverføring fra luft- og
veitransport. For blandede høyhastighets passasjer-/godstog er de forventet å være små (på grunn av de
relativt små volumene av gods som vil bli overført), for rene høyhastighets godstog kan de bli større.

2.6.8. Påvirkning på tradisjonell godstransport på tog
Et aspekt som ikke er vurdert (da det ligger utenfor rammene av denne studien), er potensiell innvirkning på
tradisjonell godstransport med tog pga. utviklingen av ekstra HHB-passasjerkapasitet.
Det kan antas at forbedringer på jernbanenettet vil gi ekstra kapasitet for andre tradisjonelle tjenester,
inkludert godstransport. Dette kan gi en mulighet for å bedre noe av den tradisjonelle godstransporten og
øke markedsandelen for godstransport på bane. Den norske modellen for godstransport (Norway Freight
Model) viser en vesentlig etterspørsel etter redusert transporttid på bane (basert på de eksisterende
prisene), og spørreundersøkelsene viser etterspørsel etter raskere godstransport, så lenge kostnadene ikke
er vesentlig høyere enn for veitransport.

2.6.9. Konklusjoner
2.6.9.1.

Konklusjoner fra markedsundersøkelsen

Den totale vurderingen av denne markedsundersøkelsen kan oppsummeres som følger:



Internasjonal erfaring viser noen eksempler på at hurtig eller høyhastighets frakttransport kan være
teknisk mulig på norske høyhastighetsbaner.
Det eneste eksempelet på et ren HHB-godstog (TGV La Poste) har vært drevet vellykket, men møter
et synkende marked og har (til nå) vist seg ute av stand til å diversifisere til ekspressfraktmarkedet
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Det tyske eksempelet med Lufthansas datterselskap for ekspressbudtjenester basert på
eksisterende hurtigpassasjertog er fortsatt vellykket og har en kobling til lufttransport som kan
videreutvikles i fremtiden.
I Sverige ble imidlertid raske budtjenester på passasjer-/godstogene X2000 stoppet, tilsynelatende
av økonomiske grunner.

Det er lavt volum på lufttransporten på HHB-korridorene som er del av denne studien – den travleste er av
størrelsesorden en trailer per dag eller mindre. Men denne trafikken kan overføres til HHB selv med et
prispåslag.
Volumet av godstransport på vei som kan overføres til hurtigtog eller HHB ser ut til å være stort, men:



Det er tegn som tyder på at selv om transportørene kan være interessert i raskere transport med
jernbane, vil de ikke være villig til å betale noe vesentlig prispåslag for rask banetransport.
Posten Norge, som er en potensiell stor kunde, er allerede bundet opp til buk av konvensjonell
godstransport på jernbane (dvs. i stedet for veitrafikk).

Den travleste fraktkorridoren (vesentlig større) er sannsynligvis Oslo – Bergen.

2.6.9.2.

Konklusjoner på studiens mandat

Ut fra de spesielle kravene i studiens mandat, kan følgende konklusjoner trekkes:
For lasting/lossing av gods på hurtigtog:



Godsoperasjoner for kombinerte gods-/passasjertog bør skje på samme plattform som for
passasjerer, og hovedsakelig innen samme tidsrammer (som vist f.eks. ved ic:kurier i Tyskland).
Godshåndtering for rene godstog bør utføres ved separate godsterminaler, på grunn av lengre tider
for lasting/lossing og bruk av nødvendig mekanisk utstyr (som vist f.eks. ved TGV La Poste i
Frankrike).

Markedet for høyhastighets godstransport på bane kjennetegnes ved:






Det er vesentlige fraktvolumer i korridorene som går over vei, bane, luft og kysttransport, men bare
en liten del av denne trafikken kan overføres til raske banetjenester, primært: flyfrakt,
ekspresspakker, kurertransport og post.
Det mest lønnsomme markedet (i betydningen av potensielt prispåslag) er flyfrakt, men det aktuelle
totale volumet innen korridorene er lite – av størrelsesorden mindre enn ett trailerlass per dag.
Muligens kan halvparten av flyfrakten overføres til høyhastighetsbane ved omtrent halve prisen av
gjeldende pris for flyfrakt.
Det er et vesentlig marked for rask godstransport på bane overført fra vei (og muligvis fra
tradisjonelle godstog), men det ser ikke ut til transportørene er villige til å betale noe prispåslag for
dette (i forhold til prisen på veitransport).
En øvre grense for denne overføringen fra veitransport er totalt rundt 1,5 millioner tonn per år
(forutsatt uendrede priser for godstransporten), den mest populære korridoren er ventet å være
Oslo – Bergen, der 70 % av trafikken kan overføres.

De avgjørende faktorene for transportørenes valg av transportmåte vil være:





Hastighet, som er svært viktig for flyfrakt og er attraktiv for eksisterende veitransport.
Kostnad: For å overføre eksisterende veitrafikk til rask jernbanetrafikk må kostnaden være den
samme som for gjeldende priser på veitransport.
Mulighet for levering tidlig om morgenen til bestemmelsesstedet (for samme-dag leveringer).
Pålitelighet: Dette var en vanlig kommentar fra flere som ble intervjuet, og flere hadde også dårlige
erfaringer med påliteligheten av banetjenester.

Jernbanens fordeler og ulemper sammenlignet med vei- og lufttransport kan oppsummeres som følger:



For eksisterende brukere av flyfrakt er den viktigste fordelen ved rask jernbanetransport vesentlig
lavere kostnader sammenlignet med flyfrakt.
For eksisterende brukere av veitransport vil den viktigste fordelen være vesentlig kortere
transporttider (ved samme kostnad som for veitransport).
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Betalingsvillighet for de nye tjenestene kan oppsummeres som følger:



For overføring av gods fra flyfrakt til rask jernbanetransport er det villighet til å betale opp til
halvparten av gjeldende pris av luftfrakt (rundt NOK 2000 per tonn).
For overføring av gods på vei til rask jernbanetransport er det liten vilje til å betale mer enn gjeldende
pris på veitransport (forventet pris på rundt NOK 500 per tonn).

2.6.9.3.

Risikoer og grad av usikkerhet

Det er opplagt en høy grad av usikkerhet når det gjelder den potensielle markedsstørrelsen så vel som den
forretningsmessige lønnsomheten av godstransport med hurtigtog/HHB. Denne usikkerheten kan reduseres
når flere detaljer om kostnad på rullende materiell for HHB og infrastrukturen avdekkes.

2.6.10.

Neste trinn

Den følgende prosessen foreslås for en oppfølgingsstudie:







definere forutsetningene for tilgjengelighet (om det finnes) på transportrutene, kapasitet og
transporttid (i samarbeid med leverandøren av rullende materiell) innen hver korridor, i samsvar med
de foreslåtte passasjertjenestene
fastsette den ekstra kostnaden for raske transporttjenester (enten blandet passasjer-/godstrafikk eller
som rene godstog) i forhold til infrastruktur og rullende materiell kun for passasjerer
fremskaffe prognoser på etterspørsel og omsetning som kan oppnås fra frakttjenester på bane
(kanskje på basis av den norske fraktmodellen – Norway Freight Model, som vi har gjort i denne
studien), spesielt videre undersøkelse av forventet oppførsel fra transportører med veitransport ved
gjennomsnittlig transporttid på under 120–160 km/time
sammenligne omsetning med ekstra kapitalkostnader og driftskostnader for å fastslå total
forretningsmessig lønnsomhet av godstransporten
vurdere andre samfunnsøkonomiske kostnader og fordeler ved slike tjenester

I tillegg må behov for eventuell konkurrerende etterspørsel etter kapasitet for lokaltog drøftes.
Konseptet med rene hurtige/høyhastighets godstog for kurér-/posttrafikk bør følges opp sammen med
Posten Norge for å se om de vil være villige til helt eller delvis å finansiere kapitalkostnadene for denne
investeringen.
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3. Banespesifikk planlegging og utvikling
3.1. Innledning
Hensikten med kontrakten for banespesifikk planlegging og utvikling er å studere tre nøkkelemner som selv
forholder seg til flere temaer i forhold til planlegging og utvikling av HHB.


Emne 1 – Videre vurderinger av enkeltspors HHB
- akseptkriterier for punktlighet på dedikerte høyhastighetsbaner og på linjer med blandet trafikk
- design av krysningsspor på enkeltspors HHB og virkningen det har på kapasitet, reisetid og
unngåelse av forsinkelser



Tema 2 – Sporforbindelser på dobbeltspors HHB
- skiftespor som brukes for fleksibilitet i drift og for midlertidig enkeltsporsdrift
- passeringsspor som brukes for forbikjøring av tregere tjenester



Tema 3 – Stasjoner på HHB-linjene
- stasjonsdesign
- effekt av HHB-stopp og fordeler med etablering av stasjon
- erfaring fra andre land

Dette avsnittet oppsummerer alle resultatene fra arbeidet som er utført som en del av denne fase 2kontrakten, for å informere om det pågående arbeidet med den norske HHB-studien. Arbeidet ble utført av
WSP Consulting Engineers.
Kontrakten for banespesifikk planlegging og utvikling er primært opptatt med å etablere regler og betingelser
som skal brukes i fase 3 av den totale studien. I tillegg til en teoretisk undersøkelse ble det foretatt en
spørreundersøkelse hos jernbanemyndigheter i land som allerede har høyhastighetsbaner. Resultatene fra
spørreundersøkelsen er benyttet i anbefalingene.
Hvert av de fem temaene omtales for seg i resten av dette kapittel.

3.2. Tema 1: Videre gjennomgang av enkeltspors HHB
3.2.1. Innledning
Tema 1, banespesifikk planlegging og utvikling, består av to deler. Den første delen omhandler en analyse
av akseptkriteriene for punktlighet ved en gjennomgang av tidligere punktlighetsstudier. Den andre delen
omhandler en analyse av designen på krysningssporene ved kapasitets- og forsinkelsesanalyse av
forskjellige designvarianter innen flere driftsstrategier.

3.2.2. Akseptkriterier for punktlighet
Punktlighet er en viktig faktor i jernbanedrift. Det er et sentralt mål på ytelse og brukes i stor grad til
evaluering av effektiviteten av infrastrukturinvesteringer og justeringer i rutetabellen. Forsinkelser og
punktlighet har en direkte innvirkning på jernbanens fordeler. Infrastrukturen må utformes nøye, slik at
forsinkelser og forplantning av forsinkelser kan holdes på et relativt akseptabelt nivå.



Primære forsinkelser kan holdes på et lavt nivå ved hyppig vedlikehold av infrastruktur og vogner,
men også gjennom løsninger og design med et begrenset antall komponenter som kan feile og
forårsake forsinkelser.
Forplantning av forsinkelser kan unngås og holdes på et lavt nivå gjennom godt designede
infrastrukturløsninger. Dette inkluderer design og plassering av krysningsspor, passeringsspor og
skiftespor. Den etterfølgende analysen viser hvordan forskjellige infrastrukturløsninger, vogner og
primære forsinkelser påvirker forplantning av forsinkelser.
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En gjennomgang av tidligere studier om punktlighet ble utført, og forsinkelsesstatistikk fra eksisterende linjer
er samlet og presentert under. Statistikken gir nyttig innsikt i forsinkelses- og punktlighetsnivåene som er
oppnådd på eksisterende linjer. På en måte danner disse nivåene nedre grenser på forsinkelses- og
punktlighetsskalaen som skal vurderes under planlegging og design av nye høyhastighetslinjer.
Gjennomgangen av forsinkelsesstatistikken er oppsummert i den følgende tabellen.
Tabell 3.1 – Forsinkelsesstatistikk for eksisterende linjer

Gjennomsnittlig
forsinkelse [min]

Punktlighet på
5 min. nivå

Avgang

Ankomst

Avgang

Ankomst

Norge

3–5

3–4

75–85 %

85 %

Sverige

1–2

4–8

75–95 %

65-85 %

Spania (tradisjonelle tog)

89–95,9 %

Spania (AVE
høyhastighetslinjer)

97,3–98,9 %

Foreslåtte akseptkriterier

1–3

1–3

85–95 %

85–95 %

Konklusjonen og forslaget fra analysen som er utført, er at de nye høyhastighetslinjene skal bygges for
punktlighet på et fem minutters nivå innenfor intervallet 85–95 %. Her er den nedre verdien en nedre grense
i overensstemmelse med eksisterende drift i Norge, mens den høyere verdien er oppnåelig for godt
vedlikeholdte systemer med god design. Ved antatt negative eksponentielt distribuerte forsinkelser
samsvarer disse verdiene med gjennomsnittlige forsinkelser på 1–3 minutter.
Det er viktig å gå ut fra rimelige punktlighetsnivåer. Dersom den antatte inngangspunktligheten er høyere
enn den som virkelig blir oppnådd, blir infrastrukturen underdimensjonert og vil gi større forplantning av
forsinkelser og lavere punktlighet enn antatt. Dersom den antatte inngangspunktligheten er lavere, blir
infrastrukturen overdimensjonert og effekten av mindre forplantning av forsinkelser vil ikke korrespondere
med høyere byggekostnader.

3.2.3. Design av krysningsspor
3.2.3.1.

Innledning

Krysningsspor er vesentlig på enkeltsporede seksjoner. Dette avsnittet vurderer infrastrukturdesignen av
enkeltsporede seksjoner i et potensielt fremtidig norsk høyhastighetsnett. Flere forskjellige designvarianter
ble testet for flere driftsstrategier. Vurderingen er delt opp i to uavhengige deler:



kapasitetsanalyse
forsinkelsesanalyse

Hver av disse to delene omtales for seg i resten av dette avsnittet.

3.2.3.2.

Kapasitetsanalyse

Kapasitetsanalyse er en generell analyse av rutetabellen der ulike design av infrastrukturen testes og
vurderes under forskjellige trafikkforhold. En generisk algoritme (TVEMS) brukes for å fastslå kapasiteten for
forskjellige sammensetninger av trafikk for forskjellige infrastrukturdesign.
Resultatene fra analysen viser klart at det er kapasitetsbegrensninger på en enkeltspors linje som drives
med en blanding av høyhastighetstog og tregere tog.

3.2.3.3.

Forsinkelsesanalyse

Dette arbeidet omhandler å finne ut hva som er kravene for å oppnå korte og pålitelige reisetider for drift av
dedikert høyhastighetstrafikk, eller sjeldne blandinger av høyhastighetstrafikk og tregere trafikk. Statistiske
metoder og modellering av signalsystemet og vognbevegelsene brukes for å estimere forplantningen av
forsinkelser, og for å kalkulere de nødvendige tillegg i tid som må til for å håndtere forplantede forsinkelser.
Det er svært viktig at den planlagte trafikkblandingen er kjent ved design av enkeltsporede seksjoner.
Trafikkblandingen og tjenestenes hyppighet er de viktigste faktorene som må tas i betraktning under
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designarbeidet. Det anbefales på det sterkeste at flere rutetabellstudier gjennomføres når de alternative
infrastrukturdesignene skal evalueres.

3.2.3.4.

Konklusjoner

Blandet trafikk er en utfordring allerede på dobbeltsporede linjer der raskere tog innhenter tregere tog. For
enkeltsporede linjer kombineres dette fenomenet med krysninger (møtende tog). Dette betyr at både
krysninger og forbikjøring må håndteres. Innhentingseffekten resulterer også i gliper i rutetabellen, som igjen
gjør det vanskelig å finne brukbare rutetabell-løsninger for krysninger. Basert på de utførte analysene
anbefales følgende:
Høyhastighets- og regionaltrafikk:
 En hyppighet på 0,5 høyhastighetstog/t/retning og 0,5 regiontog/t/retning vil fungere på en normal
enkeltsporet linje.
 En kombinasjon med 1 tog/t/retning for en av togtypene og 0,5 tog/t/retning for den andre vil
sannsynligvis fungere på en justert enkeltsporet linje.
Høyhastighets- og godstrafikk:
 En hyppighet på 0,5 høyhastighetstog/t/retning og 1 godstog/t/retning vil fungere på en normal
enkeltsporet linje.
 En hyppighet på 1 høyhastighetstog/t/retning og 0,5 godstog/t/retning vil også fungere på en normal
enkeltsporet linje med gjennomsnittlig avstand mellom krysnings-/passeringsspor på 10 km.
Homogen høyhastighetstrafikk:
 En hyppighet på 1 høyhastighetstog/t/retning vil fungere på en normal enkeltsporet linje.
 En hyppighet på 2 høyhastighetstog/t/retning vil sannsynligvis fungere på en justert enkeltsporet
linje.
Design av enkeltsporede linjer for homogen høyhastighetstrafikk
Et system for homogen høyhastighetstrafikk kan reguleres for svært høy driftsytelse. Dette krever:





Krysningsspor av høy standard.
En avstand mellom krysnings-/passeringsspor på ikke mer enn 20 000 m. Kortere avstander er
nødvendig for å gi fleksibilitet i tidtabellen.
Plassering av passasjerholdeplasser og krysninger på samme sted. Denne kombinasjonen resulterer
i mindre tidkrevende krysninger og mindre investering.
Forlengede krysningsspor der passasjerholdeplass og krysning ikke kan kombineres.

3.3. Tema 2: Sporforbindelser
3.3.1. Innledning
Tema 2, sporforbindelser, behandler problemer med dobbeltspor. Tema 2 fokuserer på krysnings/passeringsspor i et dobbeltsporet system, som er nødvendig for å la tog med ulike hastigheter dele de
samme sporene, og for å la trafikken flyte selv om en del av systemet er blokkert. To typer sporløsninger
analyseres:



Skiftespor brukes til midlertidig enkeltsporet drift under vedlikehold og feil osv. og for å øke
driftsfleksibiliteten gjennom justert bruk av dobbeltsporene, f.eks. til parallelldrift.
Passeringsspor brukes til forbikjøring der raskere tog passerer tregere tog.

3.3.2. Skiftespor
Skiftespor er krysningspunkter som forbinder de to sporene på en dobbeltsporet jernbanelinje. De er
vanligvis plassert på hovedstasjoner/-kryss, ved passeringsspor (mindre stasjoner) eller hvor som helst på
linjen som et enkelt krysningspunkt. Dette avsnittet fokuserer på bruken av disse løsningene for å
opprettholde trafikk under vedlikeholdsarbeider, og/eller ved feil som forårsaker stengning av ett spor på
dobbeltsporede linjer. Dette medfører midlertidig ensporet drift mellom to tilstøtende skiftespor. Oppgaven er
å finne en passende avstand mellom skiftesporene i tillegg til en anbefaling på fartsgrensene i sporvekslene.
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Et skiftespor er en nokså enkel design, med fire sporvekslere plassert slik at de danner to
krysningsmuligheter, som lar et tog skifte fra det ene hovedsporet til det andre. Det kan skilles mellom to
typer:



enkelt skiftespor
kombinert passerings- og skiftespor

Disse er vist i figur 3.1 og 3.2 under.
Figur 3.1 – Enkelt skiftespor

Figur 3.2 – Kombinert passerings- og skiftespor

Et enkelt skiftespor kan kun brukes til å skifte fra det ene sporet til det andre, mens et kombinert passeringsog skiftespor også gir tilgang til passeringssporet fra det ytre sporet.
Den viktigste designparameteren for et skiftespor er de tillatte hastighetene for forgreningssporet i
sporvekslene. Denne sporvekselstandarden påvirker forsinkelsen som påføres togene når de tvinges til å
skifte spor. Sporvekselstandarden påvirker også til en viss grad kapasiteten for enkeltsporet drift gjennom
sin innflytelse på kjøretiden mellom to tilstøtende skiftespor.
Et skiftespor fungerer ikke alene. I de fleste tilfeller brukes to eller flere skiftespor under bestemte
driftsmoduser, som for eksempel midlertidig enkeltsporet drift, parallelldrift osv. Dette betyr at skiftesporene
ikke kan designes individuelt. Avstanden mellom skiftesporene er derfor en viktig faktor.
Figur 3.3 viser typisk enkeltsporet drift på en dobbeltsporet linje, der det ene av sporene er blokkert. Årsaken
til en slik blokkering kan være blant annet vognfeil, spor- eller signalfeil eller planlagt vedlikehold. I slike
tilfeller er det ofte mulig å la all trafikk passere på det andre sporet, som fortsatt er i drift.
Figur 3.3 – Skiftespor som brukes for midlertidig enkeltsporet drift

Hovedmålet for systemutvikleren er å designe skiftesporene og avstanden mellom dem slik at kapasiteten
for denne type drift er høy nok. Dette er her gjort ved bruk av kjøretidsberegninger.
Hastighetsbegrensningene for forgreningssporet i sporveksler tvinger tog som bytter spor, til å saktne farten
før et skiftespor, som forlenger kjøretiden mellom skiftesporene. Dette resulterer i mindre kapasitet og flere
forsinkelser. Figur 3.4 viser detaljer for vurdering av to alternative spordesign.
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Figur 3.4 – Lengde på skiftespor med forskjellig sporvekselstandard. Hovedsignaler er merket med enkle piler ved siden
av sporet.

Gruppering er et nyttig tiltak for å øke kapasiteten for midlertidig enkeltsporet drift mellom to tilstøtende
skiftespor. Dette betyr at to eller flere tog følger i samme retning mellom hvert retningsskifte. Som oftest
betyr denne typen improvisert enkeltsporet drift at togene må vente (køing) før de får tilgang til den
enkeltsporede seksjonen.
Evalueringen omfattet 24 kombinasjoner av avstand mellom skiftespor (10, 20 og 30 km), maksimum
toghastighet (250 og 300 km/t), sporvekselstandard (100 og 130 km/t) og gruppestørrelse (1 og 2 tog). Figur
3.5 viser kapasiteten for hver av disse 24 variantene.
Figur 3.5 – Maksimum kapasitet for midlertidig enkeltsporet drift, med toghastigheter på 200 og 300 km/t

Det viser seg at gruppestørrelsen og avstanden mellom skiftesporene er de viktigste faktorene.
Kapasitetsøkning for gruppedrift er 45–75 %. Gruppering har størst effekt når avstanden mellom
skiftesporene er lang (30 km) og maksimumshastigheten er lav (200 km/t). En kort avstand mellom
skiftesporene kombinert med raske tog gjør gruppering mye mindre gunstig.
Avstanden mellom skiftesporene er viktigere for de langsomme togene. En endring fra 30 km til 10 km
avstand mellom skiftesporene betyr en kapasitetsøkning på 110 % for trafikk ved 200 km/t, men kun 60 %
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for trafikk ved 300 km/t. Dette gir som konklusjon at sporvekselstandard ikke er en nøkkelfaktor. Dette er
rimelig siden:




Kun halvparten av togene er utsatt for hastighetsbegrensningene i sporvekslene.
Hastighetsbegrensninger (for tog med begrensninger) gjelder nesten kun ved utgangsskiftesporet,
siden restriksjonen på inngangsskiftesporet ligger over akselerasjonskurven uansett
sporvekselstandard (100 eller 130 km/t).
Hastighetsbegrensningen ved utgangsskiftesporet forlenger syklustiden gjennom forlengede
kjøretider. Men forlengelsen begrenser seg til nedbremsingen, siden den påfølgende akselerasjonen
utføres utenfor enkeltsporsseksjonen, der togruten allerede er frigitt.

Det er derved rimelig å bruke den moderate sporvekselstandarden på 100 km/t for skiftespor som
hovedsakelig brukes for redundans. Et unntak fra denne anbefalingen er ensidige passeringsspor, der
sporvekslene på skiftesporet kan gis høyere standard for å sikre tids- og kapasitetseffektiv forbikjøring.
Ensidige passeringsspor er vist i figur 3.6 under.
Figur 3.6 – Ensidig passeringsspor. Sporvekslene på skiftesporene (rød) kan her gis samme standard (130 km/t) som
passeringssporene, dersom sporene planlegges å brukes for passering i begge retningene.

Det er av interesse å fokusere på de tre viktigste faktorene: Avstanden mellom skiftesporene,
gruppestørrelsen og maksimumshastighet (vogntype). Figur 3.7 viser hvordan avstanden mellom
skiftesporene påvirker kapasiteten for de fire kombinasjonene av gruppestørrelse og maks hastighet. Her er
sporvekselhastigheten satt til 100 km/t og avstanden mellom sløyfene økes trinnvis, i trinn på 1 km fra 10 til
30 km.
Figur 3.7 – Maksimal kapasitet for midlertidig enkeltsporet drift, med sporvekselhastighet satt til 100 km/t.
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Figuren ovenfor kan brukes til å velge en riktig avstand mellom skiftesporene, gitt et bestemt kapasitetsnivå.
Figuren viser egenskapene diskutert over: Raskere tog gir høyere kapasitet for en gitt avstand mellom
skiftesporene, og forskjellen mellom raske og trege tog øker med avstanden mellom skiftesporene.
Gruppedrift er mer fordelaktig sammenlignet med en-av-gangen-drift for lange avstander mellom
skiftesporene.
Parameterne som ble analysert, påvirker også tilleggsforsinkelsen som tog blir utsatt for på grunn av
midlertidig enkeltsporet drift. Denne forsinkelsen er svært avhengig av utformingen av rutetabellen, og det er
derfor svært vanskelig å gi brukbare estimater på disse forsinkelsene.

3.3.3. Passeringsspor
3.3.3.1.

Innledning

Dette avsnittet ser på design av passeringsspor og avstanden mellom dem. Disse parameterne er viktige
ved design av dobbeltsporede jernbanesystemer på grunn av direkte innvirkning på kapasiteten, planlagte
forsinkelser (kjøretider) og forplantede forsinkelser. De må designes riktig og plasseres slik at en levedyktig
rutetabell, eller enda viktigere, flere levedyktige rutetabeller, kan utformes. Denne typen fleksibilitet i
rutetabellen er et krav for fremtidig trafikkutvikling.
Bruk av dobbeltsporede linjer er forskjellig fra bruk av enkeltsporede linjer, siden krysninger kan finne sted
hvor som helst og uten tap av tid. Dobbeltsporede linjer kan brukes med en blanding av tog i forskjellige
hastigheter, f.eks. høyhastighets-, regions- og godstog. Denne blandingen av hastigheter medfører
forbikjøring der raskere tog passerer tregere tog. Forbikjøringen deler noen trekk med krysninger:






De øker kapasiteten (for en gitt trafikkblanding).
De må planlegges nøye i rutetabellen.
De medfører tap av tid (planlagte forsinkelser).
De medfører fare for forplantning av forsinkelse.
De krever skifteoperasjoner ved bruk i distribuerte situasjoner.

Hvordan dette vil påvirke driften av en jernbanelinje, avhenger mye av infrastrukturdesignen og av
driftsfaktorene, som f.eks. rutetabellen og feilfrekvensen. Passeringssporene har en stor innvirkning på
kapasitet og fleksibilitet i rutetabellen.
Den planlagte forsinkelsen er av stor betydning. Den påvirker ikke bare kjøretidene (reisetider), men også
kapasiteten og driftsmessig robusthet. Den planlagte forsinkelsen er derfor en gitt ytelsesmåling når
dobbeltsporede jernbanelinjer skal designes.

3.3.3.2.

Design av passeringsspor

Passeringssporene må designes for tidseffektiv forbikjøring. Dette betyr at sporveksler og sporlengder må
velges slik at tiden som trengs for at det raskeste toget skal passere det tregere toget, blir så kort som mulig.
Dette avsnittet undersøker hvilken effekt enkelte viktige faktorer innen teknisk design av passeringsspor har
på effektiviteten ved passering. To forskjellige driftssituasjoner omhandles, et høyhastighetstog som kjører
forbi henholdsvis et regiontog og et godstog.
Analysen gjøres ved kjøretidsberegninger der nedbremsinger og akselerasjoner modelleres, så vel som ved
planlegging og tidsfastsettelse av togrutene. Beregningene er helt deterministiske og tar sikte på å finne den
minste planlagte forsinkelsen som påføres det forbikjørte toget. Figur 3.8 og Figur 3.9 viser to viktige
designløsninger. Hastighetsnivået på inngangssporvekselen bestemmer avstanden til stoppunktet. En
avstand på 100 m forventes mellom stoppunktet og sporsperren (den første utgangssporvekselen).
Utgangssporvekslene har en maksimiumshastighet på 100 km/t for forgreningssporet i alle tilfellene. Gitt det
antatte stoppunkt og akselerasjonsdata, vil denne hastigheten ikke være begrensende for akselererende tog.
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Figur 3.8 – Alternative lengder for et vanlig, ensidig passeringsspor

Figur 3.9 – Alternative lengder for et tosidig passeringsspor for kombinert forbikjøring og passasjerholdeplass

Evalueringen av forskjellige design og trafikksituasjoner har gitt følgende anbefalinger:




hastighet i inngangssporveksel (forgreningsspor): 130 km/t
lengde på sporsløyfen (mellom signaler): 685 m
hastighet i utgangssporveksel (forgreningsspor): 100 km/t

De tekniske designverdiene gir en planlagt forsinkelse på 155–170 sekunder, avhengig av driftssituasjonen.
Dersom forbikjøringen kombineres med et passasjerstopp, blir forsinkelsen kun 20 sekunder.
Regiontog er utsatt for større planlagte forsinkelser på grunn av deres høyere maksimumshastighet
(200 km/t) sammenlignet med godstogene. En effektiv måte å redusere påvirkningen av forbikjøringen på, er
å kombinere den med et passasjerstopp. Dette betyr at tillegget for nedbremsing, noe av ståtiden og
akselereringstillegget blir nyttig tid (driftstid) istedenfor planlagt forsinkelse, som vist i Figur 3.10. Ståtiden
som brukes her, tilsvarer et kort regionalt stopp på 60 sekunder, og verdien som vises, inkluderer tilleggstid
for nedbremsing og akselerering. En lengre ståtid kan være nødvendig for større stasjoner. De tilfellene
betyr at en forbikjøring kanskje kan planlegges uten planlagt forsinkelse.
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Figur 3.10 – Minimum planlagte forsinkelser ved forbikjøring. Regiontog og godstog med alternative
sporvekselhastigheter (forgreningsspor).

Det er svært viktig å huske at denne analysen kun omhandler minimum planlagt forsinkelser forårsaket av
forbikjøringen. Forsinkelser i faktisk drift vil resultere i et behov for å inkludere spesielle tidstillegg for å
begrense forplantning av forsinkelsen. Størrelsen på disse tilleggene avhenger av detaljer rundt både
infrastrukturdesignen og rutetabellen. Dette betyr at slikt tillegg må analyseres i en spesiell rekkefølge når
flere detaljer om infrastrukturen og drift blir kjent.

3.3.3.3.

Avstand mellom passeringsspor

Design av passeringsspor er et spørsmål om detaljer, der antall meter sporlengde og sekunder må
optimaliseres for planlegging og bestemmelse av togrutene. En annen, mye mer generell faktor i design av
dobbeltsporede linjer, er avstanden mellom passeringssporene.
Avstanden mellom passeringssporene er konstant, siden den ikke bare påvirker planlagte og forplantede
forsinkelser, men også kapasiteten, antall og strukturen av levedyktige rutetabeller. Dette betyr at avstanden
mellom passeringssporene bør analyseres fra (minst) to synspunkter:



kapasitet og driftsmuligheter, dvs. fleksibilitet i rutetabellen, planlagte forsinkelser osv.
forplantede forsinkelser, behov for tidstillegg osv.

Det andre punktet samsvarer godt med analysene som er utført for krysningsspor, og den samme metoden
kan brukes for å estimere forplantede forsinkelser og tidstillegg som trengs for forbikjøringen. En stor forskjell
er imidlertid at en slik estimering krever detaljert kunnskap eller antagelser om rutetabellen.
Det er mye lettere å forutse en fremtidig enkeltsporet rutetabell, siden krysningene begrenser variasjonene i
rutetabellen vesentlig. En dobbeltsporet linje gir mye større fleksibilitet, og derved flere passende
rutetabeller. Derfor må disse analysene undersøkes i studiens neste trinn når flere detaljer om rutetabellen
er kjent. Selv om detaljert analyse av forsinkelsene utsettes til senere, er det nyttig å analysere
kapasitetseffektene for ulike strategier for avstand mellom skifte-/passeringsspor. Analysen utføres som en
multifaktoranalyse der effekten av avstanden mellom passeringsspor analyseres sammen med driftsfaktorer
som maksimumshastighet av høyhastighetstog, tjenestens hyppighet, stoppmønster og trafikkblanding.
En blanding av sjeldent brukt høyhastighetstog og regiontog er en levedyktig trafikkblanding for et
dobbeltsporet jernbanesystem. Hyppigheten av høyhastighetstog-tjenesten har en stor innvirkning på
rutetabellens fleksibilitet for regiontog. En lavere frekvens med ett høyhastighetstog per time gir muligheten
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til planlegging av regiontog uten forbikjøring, som betyr at antall passeringsspor ikke begrenser antall
alternative tidtabeller.
Passeringsspor er mye viktigere når høyhastighetsfrekvensen er høy. Dette synes både i et lavere antall
levedyktige tidtabeller og en større (relativ) forskjell for ulike avstander mellom sløyfer. Med andre ord, for
trafikkblandingen i studien gir avstanden mellom sløyfene kun bekymring med hensyn til kapasiteten når
høyhastighetsfrekvensen er høy.
En blanding av sjeldent brukte høyhastighetstog og raske godstog (140 km/t) er også en mulig
trafikkombinasjon for et dobbeltsporet system. Figur 3.11 viser at minst ett godstog per time er mulig i alle
varianter unntatt én. Flere av variantene viser meget høy kapasitet for godstog, 4–11 tog per time.
Figur 3.11 – Gjennomsnittlig antall mulige godstog per time

Det viser at avstanden mellom krysningsspor er av stor betydning. Det er mulig å kompensere en høy
maksimumshastighet og/eller tjenestefrekvens med en kortere avstand mellom krysnings-/passeringsspor.
Maksimumshastigheten til høyhastighetstogene påvirker ikke godstogkapasiteten så mye når tjenestens
hyppighet kun er ett tog per time. En høyere frekvens av høyhastighetstog fører til en høyere følsomhet for
avstanden mellom krysningssporene.
Selv om denne mengden med godstrafikk kan virke urealistisk, viser evalueringen at det er ledig kapasitet
mellom høyhastighetstogene. De to trafikkblandingene som analyseres i dette avsnittet, er nokså enkle.
Dersom blandingen blir mer komplisert, dvs. inkluderer mer enn to typer trafikk, er det sannsynlig at
kapasiteten vil falle og den planlagte forsinkelsen øke.
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3.4. Tema 3: Stasjoner på HHB-linjene
3.4.1. Stasjonsdesign
Dette avsnittet undersøker en rekke stasjonslayouter som gjelder for forskjellige trafikksituasjoner for en
enkeltsporet eller dobbeltsporet høyhastighetsbane. I fase 3 anbefales det at serien med layouter som
skisseres, blir brukt til å identifisere og velge stasjonslayout. Et slikt valg må gjøres basert på det faktiske
trafikkscenarioet på hver stasjon i tillegg til lokale forhold på hver stasjonslokasjon. En annen anbefaling er å
bygge stasjoner basert på aktive barrierer og plattformskyvedører i full høyde.
Det er et antall ulike muligheter for stasjonsdesign, avhengig av om det er enkelt- eller dobbleltspordrift, og
om passering/krysning kreves. Dette på grunn av kravene til sporutnyttelse, tidtabeller, pålitelighet og
trafikkmiks. Sporlayoutene på stasjoner vil selvfølgelig avhenge av trafikken de skal betjene. Hensikten med
disse scenarioene er å identifisere flere stasjonsdesignalternativer som kan være relevant for et norsk HHBnettverk.
De foreslåtte trafikkscenarioene påvirkes av det sveitsiske konseptet Bahn 2000 (faktisk et "standardtid"
rutetabellsystem med "standardtid" forbindelser), men resultatene med hensyn til stasjonsdesign er nokså
generelle. En fordel av å bruke et "standardtid"-konsept er at regional og lokal transport effektivt kan
forbindes med stoppende HHB-tog i begge retninger. Dette siste aspektet gjør trafikkscenarioet interessant
også dersom en dobbeltsporet linje velges.
Eksempler på mulige stasjon-sporlayouter vises i Figur 3.12 og Figur 3.13 under. Et tverrsnitt av alle mulige
stasjon-sporlayouter presenteres i vedlegget til stasjonsdesign rapporten. Flere løsninger for sporlayout kan
velges, avhengig av trafikkscenarioene som defineres i senere trinn i vurderingen av norske
høyhastighetsbaner. Løsninger for enkelt- og dobbeltsporet jernbane er også inkludert.
Figur 3.12 – Sporlayout for stasjon med enkeltspor med 1 stoppende og 1 passerende, 2 stoppende eller 2 passerende
tog
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Figur 3.13 – Sporlayout for stasjon med dobbeltspor med 2 stoppende og 2 passerende tog

Det ble vurdert at den foretrukne plattformdesignen består av en øy-plattform som gir mulighet for togskifte
over plattformen. Av hensyn til miljøet bør stasjonsdesignen være energieffektiv og tilpasset miljøet ved bruk
av miljømessig bærekraftig konstruksjon, også for å ivareta områdets identitet.
Enda et designaspekt gjelder sikkerhetsbarrieren mellom tilgjengelige plattformområder og spor der
høyhastighetstog kan komme til å passere i høy hastighet. Passasjerenes sikkerhet er et fundamentalt
aspekt ved stasjonsdesignene. Objekter kan bli kastet opp på plattformen av snøplogen eller av togets
aerodynamiske dragsug. Situasjonen vurderes å være mest alvorlig på vinteren med snø og is i sporet.
Dragsugeffekten fra passerende tog kan utsette mennesker som står på plattformen, for farlige krefter.
Sikkerhetssoner er utbredt i dag langs plattformkanter. Nåværende norske krav vises i figuren under.
Tabell 3.2 – Norske krav for sikkerhetssoner på plattformer

Hastighet (km/t)

V ≤ 50

50 < V ≤ 140

140 < V

Bredde av sikkerhetssone

0,5

1,0

1,5

Kanten av sikkerhetssonen (farlig område) lengst fra plattformkanten merkes normalt med både visuelle og
taktile advarsler. Det kan også være lydalarmer og spesiell informasjon på plattformskiltene når et tog
passerer.
Det norske kravet for merking av sikkerhetssonen er at den skal ha en taktil overflate for blinde og personer
med nedsatt syn, med en bredde på 400 mm mot området der passasjeren kan oppholde seg.
Sikkerhetssonen skal merkes med en 100 mm bred gul strek. En lignende, muligens tynnere linje skal merke
plattformkanten.
Den vanlige reglen er at passasjerer ikke kan oppholde seg på en plattform der tog passerer i hastigheter
≥ 240 km/t. Tilgang er kun tillatt når et tog har intensjon om å stoppe. Når hastigheten på passerende tog
økes over 200 km/t, bør nye løsninger for sikkerhet på plattformen brukes. I denne rapporten identifiserer vi
"aktive" og "passive" sikkerhetsbarrierer mellom høyhastighetsspor og plattformområder der passasjerer kan
oppholde seg når et høyhastighetstog passerer.
Passiv beskyttelse er en mur, eller muligens et gjerde, som skiller høyhastighetssporet gjennom stasjonen
fra plattformområdene. Flere av stasjonslayoutene egner seg for bruk av passive barrierer, som burde være
nokså enkle å bygge og vedlikeholde. Stasjonslayouter med passive barrierer vil imidlertid generelt kreve 1
eller 2 flere spor enn layoutene med aktive barrierer.
Passive barrierer er nokså vanlig på høyhastighetsbaner rundt omkring i verdenen. Et eksempel er gitt i
Figur 3.14 nedenfor.
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Figur 3.14 – TGV stasjon på St-Raphaël

Aktive barrierer, eller plattformskyvedører (PSD) er ganske vanlige på moderne metrosystemer, men det skal
være mulig i prinsippet å bruke dem også for høyhastighetsbaner og tradisjonelle jernbaner.
Aktive barrieresystemer er:




fullhøyde (som vist i eksempelet i figur 3.15 under)
del-høye plattformdører
halvhøye plattformdører (plattform sikkerhetsporter)

Fullhøyde-barrierene har den fordelen at venteområdet kan gis et veldig godt passasjermiljø, inkludert
oppvarming eller luftkondisjonering, etter behov.
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Figur 3.15 – Lille, Porte de Valenciennes

Plattformskyvedører har mange fordeler, men også ulemper som kostnad og pålitelighet. Vi anbefaler at
valget av aktive eller passive barrierer vurderes i hvert enkelt tilfelle. Plattformskyvedører er forholdsvis enkle
å bruke i metrosystemer med innendørs tunellstasjoner og homogent rullende materiell. Situasjonen er mer
komplisert på høyhastighetsjernbaner og tradisjonelle jernbaner. Værforhold må tas i betraktning siden
aerodynamiske krefter på plattformskyvedørene er sterkere, og posisjonen av dørene vil selvfølgelig delvis
være i konflikt med dører på forskjellige typer rullende materiell.
Det anbefales også på det sterkeste at stasjoner i tuneller unngås, med mindre togene kjører i forholdsvis
lav hastighet gjennom slike tuneller. Variasjoner i trykk mellom innesluttede områder der togene kjører, og
andre områder på stasjonen kan forårsake sterke luftstrømmer som passasjerer ikke klarer å stå imot, og
som er meget ukomfortable.
Andre viktige sikkerhetsaspekter er:






tilstrekkelig plattformbredde, basert på passasjeretterspørsel
taktil brolegging nær plattformkanter
audiovisuell informasjon om hvordan man skal forholde seg i en nødsituasjon
sekundær rømningsvei i tilfelle brann på toget
plassering av nødtilgangspunkter nært togdørenes stopp-posisjoner
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4. Teknisk og sikkerhetsmessig analyse
4.1. Innledning
Hensikten med kontrakten for teknisk og sikkerhetsmessig analyse er å undersøke de forskjellige tekniske
og sikkerhetsmessige aspektene av bygging og etterfølgende drift av HHB, med spesiell vekt på
utfordringene i den norske sammenhengen.
Kontrakten for teknisk og sikkerhetsmessig analyse består av tre temaer:




Tekniske løsninger. Innenfor dette temaet er det flere andre underoppgaver spesifisert, som
omhandles i mer detalj under.
Risikovurdering og -analyse.
Vurdering av høyhastighetsbanes bidrag til transporttrygghet og -sikkerhet.

Dette avsnittet oppsummerer alle resultatene fra arbeidet utført som en del av denne fase 2-kontrakten, for å
informere om det pågående arbeidet for den norske HHB-studien. Arbeidet ble utført av Pöyry, sammen
med Interfleet, Sweco og Karlsruhe Institute of Technology.
Som med kontrakten for banespesifikk planlegging og utvikling er denne kontrakten primært opptatt av å
etablere regler og betingelser som skal brukes i fase 3 av den totale studien.
Hvert av de tre temaene omtales hver for seg i resten av dette avsnittet.

4.2. Tema 1: Tekniske løsninger
4.2.1. Innledning
Kontrakten for referansebetingelser for de tekniske og sikkerhetsmessige standardene ba om at flere ulike
problemstillinger ble drøftet som en del av Tekniske løsninger-delen av arbeidet. Disse var:






standarder og normer som er nødvendige for HHB
aspekter med Norges forskjellige vær- og klimatiske forhold, med hensyn til mulig HHB bygging og
drift
forskjellige tekniske sporløsninger
vurdering av infrastrukturkonsepter inkludert krengetogdrift
rullende materiell

Disse punktene undersøkes hver for seg i resten av dette avsnittet.

4.2.2. Standarder for høyhastighetsbaner
4.2.2.1.

Oppgaven

Mandatet ber om at det gjøres en vurdering av i hvilken utstrekning hastighetsstandarder egner seg for
forskjellige korridorer. Denne første oppgave i den tekniske vurderingen har derfor vært å kartlegge
standarder og tekniske forskrifter som eksisterer, og som er relevante for utvikling av høyhastighetsbaner i
Norge. Et sett med Europa-dekkende standarder har blitt etablert, "Tekniske spesifikasjoner for
interoperabilitet" (TSI) av europeiske HHB-systemer, slik at disse ble brukt som utgangspunkt for
undersøkelsen av gjeldende tekniske standarder, men har blitt utvidet til relaterte komplekser eller
komplekser med ekstra standard.
Disse europeiske spesifikasjonene er deretter blitt sammenlignet med de eksisterende norske
spesifikasjonene, "JBV Teknisk Regelverk". Alle områder der standarder eller tekniske forskrifter ikke dekker
de relevante kravene til utvikling og drift av høyhastighetsbaner i Norge, har deretter blitt identifisert, og
behovet for nye eller modifiserte norske forskrifter for høyhastighetsbaner blir studert og evaluert.
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4.2.2.2.

Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet

EU bidrar til utvikling og utvidelse av nettverk som går mellom flere europeiske land, på området
transportinfrastruktur. For å oppnå disse målene sørger EU for at alt blir gjort for å sikre interoperabiliteten av
nettverk, spesielt i feltet harmonisering av tekniske standarder.
For jernbanesektoren tok Europarådet første skritt med innføringen av direktiv 96/48/EC vedrørende
interoperabiliteten av det Europa-dekkende HHB-systemet (HGV) den 23. juli 1996. Den 19. mars 2001 ble
direktiv 2001/16/EU vedrørende interoperabiliteten av det tradisjonelle jernbanesystemet innført i tillegg til
direktiv 96/48/EU vedrørende samfunnsprosedyrer for forberedelse og innføring av TSI og felles regler for
vurdering av konformitet. De to direktivene om interoperabilitet, 96/48/EU og 2001/16/EU, har blitt endret
flere ganger, og i dag er det direktivet 2008/57/EU fra 17. juni 2008 som gjelder.
For å oppnå målene i interoperabilitetsdirektivene for høyhastighetsbaner arbeidet Europarådet sammen
med AEIF – Association Européenne pour l'Interopérabilité Ferroviaire (Europeisk forening for
jernbaneinteroperabilitet), et organ som representerer infrastrukturlederne, jernbaneselskapene og
jernbaneindustrien, for å utvikle, implementere og revidere TSI for HHB-trafikk.
Siden implementeringen av direktiv 2004/50/EU er European Railway Agency (ERA) den kompetente
myndigheten for utvikling av TSI. Det har blitt etablert for å gi EU-landene og EU-kommisjonen teknisk
assistanse i feltet jernbanesikkerhet og interoperabilitet. Dette innebærer utvikling og implementering av
tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet og en felles tilnærming til spørsmål om jernbanesikkerhet. ERAs
hovedoppgave er å håndtere forberedelsene av disse tiltakene.
Utviklingen av TSI har vist et behov for å avklare forholdet mellom de essensielle kravene og TSI på den ene
siden, og de europeiske standardene og andre dokumenter av normativ form på den andre. Spesielt må det
skilles klart mellom standardene, eller deler av standarder som må bli påbudt for å kunne oppnå målene i
dette direktivet, og de "harmoniserte" standardene som har blitt utviklet i forbindelse med den nye
tilnærmingen til teknisk harmonisering og standardisering.
I dag jobber ERA med utkast til den tredje gruppen av tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av
konvensjonelle jernbaner, med hensyn til infrastruktur, energi, lokomotiver og rullende materiell for
passasjerer, og telematikkapplikasjoner for passasjertjenester. ERA utfører også revidering av TSI relatert til
godsvogner, drift, trafikkhåndtering og støy. Videre aktiviteter vil inkludere revidering av tidligere innført TSI
med formålet om å utvide virkefeltet til hele det europeiske jernbanenettverk.
Denne studien er relevant for utviklingen av høyhastighetsbaner. I den nåværende versjonen av TSI for det
Europa-dekkende HHB-systemet ble linjene klassifisert som henholdsvis Kategori I, Kategori II og Kategori
III.
Kravene som skal imøtekommes av elementene, undersystemer, osv. som karakteriserer
infrastrukturdomenet, skal minst måle seg med ytelsesnivåer spesifisert for hver av følgende linjekategorier i
det Europa-dekkende høyhastighetsjernbanesystemet:




Kategori I:
Kategori II:
Kategori III:

spesialbygde høyhastighetslinjer for hastigheter generelt lik eller større enn 250 km/t
spesialoppgraderte høyhastighetslinjer for hastigheter i størrelsesorden 200 km/t
oppgraderte linjer for høyere hastigheter, fra 160 km/t til 200 km/t

Alle linjekategorier skal tillate passering av tog med en lengde på 400 meter og en maksimumsvekt på 1000
tonn. Ytelsesnivåene karakteriseres av den tillatte maksimumshastigheten på linjeseksjonen for
høyhastighetstog, som er i samsvar med High-Speed Rolling Stock TSI. Verdien av parameterne som er
spesifisert, er kun gyldige opp til en maksimumshastighet på 350 km/t.

4.2.2.3.

Norske forskrifter "Teknisk Regelverk JD5xx"

Jernbaneverkets tekniske forskrifter (Teknisk Regelverk JD5xx) omfatter krav til design, konstruksjon og
vedlikehold av infrastrukturfasiliteter på det offentlige jernbanenettverket i Norge. Den siste versjonen av de
tekniske forskriftene kom den 1. 7. 2010. Den neste utgaven av de tekniske forskriftene vil sannsynligvis bli
publisert 1. 3. 2011. Forskriftene vil settes opp i et nytt format.
2010-versjonen av de tekniske forskriftene inneholder designregler for hastigheter opp til 250 km/t for alle
undersystemer, unntatt kontroll- og signalsystemet (JD 550-553). Den gamle versjonen for de gamle
systemene er fortsatt gyldig.
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I påvente av designreglene for ERTMS-systemer vil det gjøres endringer i JD 550 for å gjøre det mulig å
projisere eksisterende eller nye systemer for hastigheter opp til 250 km/t.
Som en del av de tekniske forskriftene er det også JD590 "Infrastruktur dokumentegenskaper". Dette
dokumentet gir omfattende informasjon om infrastruktur tilpasset behovene til de som vil designe, bygge og
vedlikeholde rullende materiell.
På samme måte som TSI, inneholder de tekniske forskriftene daterte og udaterte referanser til normgivende
dokumenter. Dokumentene henvises til på passende steder og publikasjoner listes i separate vedlegg til
hoveddokumentet for hvert emne. For daterte referanser eller publikasjoner merket med revisjonsnummer,
gjelder det utgaven som beskrives. For referanser som ikke er datert eller merket, gjelder betingelsene til
den siste utgaven av publikasjonen det refereres til.
På lik linje med andre europeiske land ser TSI ut til å være basis for regelverket. Noen mindre forskjeller ble
funnet, men ikke i hovedparameterne.

4.2.2.4.

Oppsummering av resultatene

Konklusjonene fra gjennomgangen av standardene er som følger:







Utvide det eksisterende Teknisk Regelverk for kategori I høyhastighetslinjer med hastigheter
vanligvis 250 km/t eller høyere med hensyn til TSI (grense 350 km/t), og å endre eller tilpasse alle
hastighetsrelaterte parametere.
Dette gjelder spesielt Infrastruktur-avsnittet, men også alle hastighetsrelaterte undersystemer som
energi, sikkerhet i tuneller osv.
Undersystemet for kontroll og signaler er for tiden under revisjon når det gjelder ERMTS. For ETCS
anbefales det å inkludere det overnevnte hastighetsområdet i prosessen.
Den endelige og effektive normen eller i det minste en bindende preliminær versjon bør være
tilgjengelig før starten av den endelige, detaljerte planleggingen.
TSI-konformitetskontroller skal gjøres i planleggings- og konstruksjonsfasen.
Mindre forskjeller kan diskuteres med de ansvarlige innen JBV-organisasjonen.

4.2.3. Klimatiske forhold – meteorologiske data
4.2.3.1.

Oppgaven

Mandatet ber uttrykkelig om at kravene og konsekvensene av det norske klimaet og norske vinterforhold tas
med i betraktning. I Norge er antall dager med vanskelige vær-, klima- eller vinterforhold høyt. Ambisjonen er
derfor at de tekniske løsningene som velges for høyhastighetsbaner, skal tillate normal drift under de fleste
klimatiske forhold.
I følgende avsnittet diskuteres forskjellige problemstillinger i detalj. Først gis en oversikt over de norske
geografiske forholdene. Det inneholder temaene klimatiske forhold og meteorologiske data, topografiske
problemstillinger og ras. De følgende avsnittene vil deretter skissere problemer og løsninger som må noteres
i planleggingen av nye høyhastighetsbaner. Denne delen inneholder problemstillinger som for eksempel
klimatisk påvirkning i byggefasen, rullende materiell, drift av jernbanesystemer og en oversikt over
varslingssystemer (EWS, "Early Warning System").

4.2.3.2.

Norske forhold

Klimatiske forhold
Norsk klima har store variasjoner. Fra det sørligste punktet Lindesnes til det nordligste punktet Nordkapp
strekker landet seg over 13 breddegrader, som tilsvarer avstanden fra Lindesnes til Middelhavet. Norges
ulendte topografi er en av hovedgrunnene til de store lokale klimaforskjellene over korte avstander.
Om vinteren kommer nedbøren som snø i alle deler av landet. 1 mm med regn gir normalt 10 mm med snø.
En varm sky med regn inneholder imidlertid normalt mye mer nedbør enn en kald sky med snø. Det er stor
geografisk variasjon i snø og perioder med snødekke. På de sørlige og vestlige kystområdene er det normalt
sjeldent med snø, og perioder med snødekke er normalt ikke sammenhengende gjennom vintersesongen.
Likevel kan en god del snø falle i løpet av kort tid, og av og til kan 0,5–1,0 meter med snø bygge seg opp i
løpet av en 24-timers periode. I innlandet, der temperaturene er lave, er det normalt moderat snøfall, mens
perioden med snødekke er lang.
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De høyeste vindhastighetene forekommer normalt i åpne områder nær sjøen og på høyfjellsrutene. En
maksimal gjennomsnittlig vindhastighet mellom 30–35 m/s er nokså vanlig, til og med 45 m/s i noen tilfeller. I
ekstreme situasjoner kan vindkastene passere 60 m/s. Områder der sterke vinder forekommer bør unngås
for en ny linje. Dette må evalueres særskilt for hver linje, og spesiell oppmerksomhet må rettes mot høye
broer og fyllinger over daler.
Topografiske problemstillinger og tap av masse
Tap eller bevegelse av masse er en prosess der stein og jord flyttes på naturlig måte av tyngdekraften, ofte
utløst av værforholdene. Denne prosessen blir vanligvis referert til som ras. Dette avsnittet inkluderer også
is- og snøbevegelser. Den geologiske sammensetningen, topografien og klimaet varierer mye i Norge, fra
dype fjorder og høye fjell til flate områder. Store forskjeller i temperatur, kraftig lokalt regn, bratt topografi og
ustabile områder med marine avsetninger gjør landet sårbart for flere typer av massetap som kan
forekomme, selv i de flatere delene av landet.
Mye av rasaktiviteten er forbundet med fjordlandskapene på Vestlandet og i Nord-Norge, men Østlandet er
også utsatt for massetap. I dette området er det imidlertid en annen type massetap.
Det ble rettet mest oppmerksomhet mot de raskeste typene massebevegelse. Massebevegelse kan også
forekomme tregere, som selvfølgelig vil være farlig for drift av en høyhastighetslinje dersom sporet blir
påvirket. Vurderingen av dette er imidlertid en standard del av byggefasen og passende tiltak vil bli iverksatt.
Massetapaktiviteter varierer i henhold til sesongen. Statistisk sett er forekomsten av massetapaktiviteter
minst hyppig på sommeren. Faren for stein- og jordras øker i regnfylte perioder på høsten. Statistikken viser
imidlertid at det er flest rasaktiviteter i snøsmeltingsperioden på våren. Snøsmeltingsperioden karakteriseres
av kontinuerlig flom om dagen kombinert med frostsprengning om natten.
Landets grunnfjell er variert, men består for de meste av stabile grunnforhold. Rasaktivitet avhenger derfor
vanligvis mer av lokal topografi og oppsprekking enn av steintypen.

4.2.3.3.

Spørsmål som skal drøftes i planlegging av HHB

Bygging
Norsk topografi og klima gir store utfordringer, ikke bare for jernbanedriften, men også for byggearbeidene.
Noen av korridorene for de mulige høyhastighetsbanene er utsatt for varierte klimatiske forhold. De strekker
seg fra regioner med et typisk kystklima gjennom smale daler mot høye fjell, før de returnerer gjennom daler
tilbake til regioner med mer eller mindre kystklima. Det vil være en utfordring å opprettholde byggearbeidet
på vinteren i fjellområdene, i et landskap som karakteriseres av lave temperaturer, dyp snø og sterke vinder.
Lengden på vintersesongen, snømengden og temperaturen varierer fra år til år. For normalt anleggsarbeid
basert på vanlig praksis må vintersesongen vurderes og tas hensyn til i planleggingen av implementeringen.
Det kan være en utfordring å bygge midlertidige veier for anleggsområder (korridorer) beliggende i bestemte
områder på fjellet, så vel som de som er nær naturvernområder. Dette kan påvirke avstanden mellom
anleggsområder, midlertidige lagringsområder og riggeområder grunnet evakuering av mennesker og
maskiner under ekstreme værforhold.
Anleggsarbeider i tuneller kan utføres uavhengig av værforholdene utenfor, men er fortsatt avhengig av
logistikken utenfor i forhold til veitilgang og kontinuerlig drift av maskiner og annet utstyr til tross for is, snø og
sterke vinder.
Etter en periode med mye snø kan det være vanskelig å starte anleggsarbeidet på nytt. Utstyr for tining av
snø/is på maskiner og utstyr som skal fjerne snø fra veiene/sporene, er sterkt anbefalt som en del av
utstyret.
Til slutt blir det et økonomisk spørsmål forbundet med fremdrift på anleggsområdet og nødvendige
forholdsregler for å sørge for sikkerhet for personell og maskiner, og for å sikre at anleggsarbeidet som
utføres, er av korrekt (akseptabel) kvalitet.
Påvirkning på rullende materiell
Andre europeiske høyhastighetsbaner har allerede erfaring med sterke vinder og kraftig regn, slik at de nye
utfordringene vil være å takle de lave temperaturene, inkludert snø og is, som hører til den norske vinteren.
Intervjuer med andre operatører på hele kontinentet tyder på at vintertiltakene som er vanlige i Europa, er
bruk av snøploger, høyt plassert ventilasjon og avisingsfasiliteter som bruker damp eller glykol. Disse
tiltakene er velkjente og brukes på tradisjonelle tog i tillegg til høyhastighets- og krengetog. En interessant
iakttagelse er at drift av krengetog ikke er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle tog når det gjelder dårlig vær.
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På krengetog er det en risiko for at snøen blir tettpakket mellom vognkarosseriet og boggien. Denne risikoen
må minimaliseres i designfasen.
Dersom det oppstår problemer på grunn av dårlig vær, er det vanlige i Europa å redusere hastigheten, eller
til og med kansellere togene og vente på at været skal bedre seg. Ambisjonen for den norske driften må
være å drive normalt under alle forventede værforhold, og dette er oppnåelig ved bruk av aktuelle designer
retningslinjer.
Drift
Dette avsnittet vurderer hvordan dårlig vær og klimatiske forhold kan påvirke drift av HHB. Gjennom ulike
intervjuer og studie av litteraturen ble det funnet at ekstreme værforhold for jernbanetransport ikke alltid er i
samsvar med de ytterste toppene, men heller når det skjer plutselige endringer i værforholdene, eller når
dårlig vær varer lenge. Det ble også funnet at problemer med dårlig vær ikke bare gjelder for fjellene, men
også i lavtliggende områder. Det sistnevnte vil ofte lage enda flere problemer, siden organisasjonen vil være
mindre forberedt på det.
Noen ekstreme værforhold ble identifisert som spesielt vanskelige for jernbanebygging og -drift. For noen av
disse situasjonene ble forskjellige løsninger funnet for å takle været. For andre situasjoner er det
hovedsakelig et spørsmål om god planlegging. Spesielt i konstruksjonsfasen vil mange problemer unngås
som et resultat av en godt utarbeidet faseplan.
Varslingssystemer (EWS)
Når nye høyhastighetsbaner planlegges, bør robust og pålitelig infrastruktur alltid være hovedmålet. Dette
inkluderer broer, tuneller og beskyttende fyllinger på steder der de omkringliggende natur- og
klimaforholdene er spesielt krevende. I noen tilfeller er det imidlertid verken teknisk eller økonomisk mulig å
bygge slik infrastruktur. I slike tilfeller kan et varslingssystem (EWS) være en mulighet. EWS bygges for å
overvåke grunnforholdene og varsle så tidlig som mulig når et ras skjer. Dette kan gi jernbaneoperatøren
noen verdifulle sekunder til å beskytte kjøringen av tog på jernbanelinjen. I de fleste tilfeller kan toget
stoppes på forhåndsbestemte stoppesteder før det kjører inn i problemområdet. I noen sjeldne tilfeller vil ikke
toget kunne stoppe i det hele tatt, men vil i det minste kunne senke farten for å redusere materiell- og
personskader.
Det finnes forskjellige måter for å overvåke utsatte områder. I begynnelsen vil deformasjoner i grunnfjellet
indikere at noe kommer til å skje. Dette kan måles, men for å gjøre systemet mer pålitelig må det også
kalibreres. Det sistnevnte er viktig, fordi et følsomt system vil stoppe togene altfor ofte.
Overvåking må kombineres med lokal kunnskap for å oppnå et egnet varslingssystem. Simulering av ulike
situasjoner må gjøres, samt evaluering av effekten av forskjellige forebyggende tiltak. Sikre stoppesteder for
togene må velges og innlemmes i signalsystemet.
Det er allmenn enighet om at ras ikke kan overvåkes på en sikker og pålitelig måte. Dette må overvåkes ved
studien av meteorologiske forhold og analyse av snødekket, kombinert med statistiske metoder. E nokså
pålitelig resultat vil oppnås etter en lang kalibreringsperiode.
De vanligste områdene for overvåking er listet opp nedenfor:






eksterne faktorer, som værforhold og grunnvannsforhold
deformasjon i grunnfjellet eller oppførselen av krefter i grunnfjellet
seismisk aktivitet (vibrasjoner)
tidlig påvisning av massetap etter at det har skjedd
overvåkningskameraer

4.2.3.4.

Oppsummering av resultatene

Togdrift om vinteren kan være vanskelig, slik det ble erfart i Nord-Europa vinteren 2009/2010. En studie som
undersøker korrelasjonen mellom togforsinkelser og vinterforhold i Norge er utført av SINTEF for årene
2005–2010, i tillegg til en studie utført av det svenske Trafikverket som oppsummerer erfaringene fra
vinteren 2009/2010.
Eksisterende løsninger for drift av tog i vinterklima er godt dekket av tidligere studier. Denne rapporten tar
hensyn til dette arbeidet og har funnet noen "nye" tillegg, spesielt med hensyn til høy hastighet i utsatte
fjellmiljøer. På fjellet er det viktig å designe linjen slik at den tar hensyn til dyp snø og vind kombinert med
snø, og planlegge hvordan linjen kan holdes åpen. Rullende materiell som er designet ved bruk av
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nåværende retningslinjer, vil teknisk sett kunne operere ved full hastighet under de fleste forhold så lenge
linjene kan holdes åpne. Om vinteren er det imidlertid nødvendig å ha tilstrekkelig slingringsmonn i
rutetabellen for å tillate riktig vedlikehold og avising mellom turene.
Dagens design av sporveksler er sårbar for snø og is. Høyhastighetssporveksler er enda mer utsatt på grunn
av sin større lengde. Den bevegelige tungen kan lett blokkeres av tettpakket snø, isklumper fra passerende
tog og pukkstein. Siden en blokkert sporveksel gir alvorlige konsekvenser for trafikken, kan investering i
forskning på en sporvekseldesign som er mindre følsom for fremmedlegemer være nyttig for hele bransjen.
En roterende eller skyvende bevegelse for å operere sporvekselen istedenfor dagens sideveis
klemmebevegelse kan være en del av en løsning.
Det er alltid en viktig oppgave å drive den nødvendige planleggingen og organiseringen før vintersesongen.
Ved hjelp av tradisjonelle tiltak kan de fleste problemer løses før de skaper driftsforsinkelser.

4.2.4. Tekniske sporløsninger
4.2.4.1.

Innledning

Mandatet krever at det skal vurderes bruk av platespor mot det tradisjonelle pukksatte spor, ved bruk av
forskjellige hastighetskonsepter og forskjellige nivåer av blandet trafikk, og som et sammenhengende
konsept.
I jernbanedesign har økning i trafikkbelastninger og -volumer, og spesielt innføringen av høyhastighetstog i
løpet av det siste tiåret, resultert i behov for nye fremgangsmåter når det gjelder spordesign. I tillegg krever
miljøhensyn at det tas hensyn til konseptet "bærekraftig utvikling" i designprosessen. Platesporsystemer
viste seg å gi gode tekniske alternativer for flere elementer i tradisjonell jernbanekonstruksjon.
Ulike jernbanesystemer har vist at disse moderne konstruksjonstypene kan imøtekomme behovene til
moderne jernbanespor. Disse systemene tilbyr fordelen av bedre stabilitet og nesten komplett mangel på
deformasjon samtidig som reisekomforten er høy. I tillegg gir de pukkløse sporsystemene vesentlig lavere
vedlikeholdskostnader sammenlignet med pukksatte spor. På grunn av fraværet av pukk unngår man også
skader forårsaket av flyvende pukk på hastigheter høyere enn 250 km/t. I tillegg tillater høy sideveis
spormotstand på platespor en hastighetsøkning ved kombinasjon med krengeteknologi. Konstruksjon av et
platespor er imidlertid dyrere enn et tradisjonelt pukksatt spor, og modifikasjoner etter implementering av
dette systemet er mye mer komplekst enn for tradisjonelle systemer med pukksatte spor.
I dette avsnittet undersøkes og studeres det ulike sporløsninger, tatt i betraktning diverse parametere som
påvirker sporsystemene (funksjonelle, driftsmessige, økonomiske, tekniske osv.).

4.2.4.2.

Vurdering av sporsystemer

Dette arbeidet inkluderte vurdering av tilgjengelige pukksatte spor og platesporsystemer i nåværende
jernbanedrift verden over.
Det klassiske tradisjonelle jernbanesporsystemet består av skinner lagt på sviller av tømmer eller betong og
støttet av pukk. De viktigste fordelene med denne tradisjonelle sportypen er:





kosteffektiv konstruksjonsprosess
stor elastisitet
lett å vedlikeholde til en forholdsvis lav kostnad
høy støydemping

Pukksatte spor har også noen ulemper:






Over tid har sporet en tendens til å "flyte" i både langsgående og sideveis retninger som et resultat
av ikke-lineær, irreversibel oppførsel av materialene (dette er også et resultat av
temperaturforskjeller).
Begrenset ikke-kompensert sideveis akselerering i svinger på grunn av pukkens begrensede
sideveis motstand.
Pukk kan virvles opp i høye hastigheter og forårsake alvorlige skader på spor og hjul.
Redusert permeabilitet på grunn av forurensning, nedsliping av pukken og overføring av fine partikler
fra underlaget.
Pukken er forholdsvis tung og fører til en økning i kostnaden på bygging av broer og viadukter
dersom de skal bære et uavbrutt pukksatt spor.
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Et pukksatt spor er forholdsvis høyt, og dette har direkte konsekvenser for tunelldiameter og for
tilgangspunkter.

På verdensbasis øker bruken av pukkløse sporsystemer ved byggingen av nye høyhastighetsbaner.
Argumentene er overbevisende. Blant annet kan nevnes lange livssykluser, høy hastighet, reisekomfort og
større lastbærende evne. Pukkløse sporsystemer er nesten vedlikeholdsfrie og sikrer nesten 100 %
tilgjengelighet over mange år. Et vedlikeholdsfritt sporsystem kan være den mest kostnadseffektive
løsningen i det lange løp. Platespor brukes for japansk HHB i tillegg til nyere tyske høyhastighetslinjer
(Köln – Frankfurt, Hannover – Berlin, Nürnberg - Ingolstadt).
Pukkløs sporteknologi er gunstig hovedsakelig på grunn av følgende fordeler:







Stabilitet, presisjon og komfort. Et pukkløst spor sørger for en permanent stabil sporposisjon og tåler
belastningene som høyhastighetstrafikk gir, med en ytelse som karakteriseres av høy kvalitet,
funksjonalitet og sikkerhet. Millimeternøyaktig justering av sporsystem under montering på
anleggsplassen er forutsetningen for høy komfort på toget og for reduksjon av belastninger som det
rullende materiellet utsettes for.
Lange livssykluser og nesten ikke noe vedlikehold. Med sin beregnede levetid på 60 år, og med lite
eller ikke noen behov for service eller vedlikehold på platene, tilbyr et pukkløst spor høy
tilgjengelighet og enestående kosteffektivitet for høyhastighetsdrift.
Fleksibilitet og ende-til-ende-effektivitet i bruk. Pukkløs sporteknologi gir forholdsvis lav strukturell
vekt og mulighet til å oppnå optimal sporposisjon. Den gir svært attraktive og fordelaktige løsninger
som ende-til-ende-systemer for hovedspor og sporvekselseksjoner, for enhetlig bruk på fyllinger,
broer og tuneller.
Basis for optimal planlegging av rutene for jernbanelinjene. Ved høyhastighetsdrift gjør pukkløs
teknologi det mulig med mer direkte ruter for jernbanelinjene, med mindre radier og brattere
stigninger. Disse fordelene gjør det mulig med reduserte kostnader for byggingen.
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En oppsummering av de typene sporsystemer som er undersøkt i denne studien, er gitt i tabellen under:
Tabell 4.1 – Typer HHB-sporsystem

Designtyper av
spor/platespor

Eksempler

Elementer/særegenheter/grenser Bruksområder

Støttepunkter med
innstøpte sviller
(SES)

Rheda 2000

bygges på stedet, armert
betongplate

Hovedløsningen i Tyskland på
HHB og tuneller, andre
europeiske land, Taiwan, Kina

prefabrikerte armerte
betongplater

brukes i Tyskland, Japan og
Østerrike på HHB og i tuneller,
HHB i Kina

støttepunkter, uten Bögl, ÖBB-Porr,
sviller, prefabrikerte Shinkansen
plater (PS)
kontinuerlig støtte,
på langsgående
bjelker og påler
(NFF)

NFF Thyssen (nytt bygges på stedet, ingen
platespor
preparering av underlaget
Thyssen)
nødvendig, for bruk ved mykt
og vanskelig underlag

ved mykt og vanskelig
underlag

støttepunkter, med EBS-Edilon, LVT
prefabrikerte blokker
innstøpt i platen
(PBS)

bygges på stedet, blokkene
på hovedlinjer i ulike
sitter elastisk i en "sko" som er europeiske land, i tuneller over
støpt inn i betongplaten
hele verden, spesielt Sveits,
LVT i Kanaltunellen

støttepunkter med
sviller, lagt oppå et
asfaltlag (SA)

bygges på stedet, på et
asfaltlag, ankerblokker som
forbinder sviller og asfalt

Getrac, ATD

i Tyskland for rehabilitering av
banelegemer i eksisterende
tuneller

kontinuerlig støtte, ERS-HR-Edilon
på plate, innfelte
skinner i U-formede
kanaler (SER)

bygges på stedet, skinnene
på HHB-hovedlinjer, tuneller,
innfelt i U-kanal, skinnen festet broer, planoverganger
med elastisk to-komponent
masse (Corkelast)

pukksatt spor

B 450
tvillingblokksville
(2,40m / 245 kg)

maks. aksellast =17 t,
v(max)=350 km/t, to blokker
som øker sideveis motstand

på HHB-linjer i Frankrike

pukksatt spor

B 90-sville
(2,60 m / 340 kg)

maks. akseltrykk = 25 t,
v(max)= 250 km/t

på hovedlinjene

pukksatt spor

NSB 95-sville
(2,60 m/270 kg) /
B 70-sville
(2,60 m/280 kg)

maks. akseltrykk = 25 t,
v(max)= 250 km/t

på hovedlinjene, på
høyhastighetslinjer i Tyskland

pukksatt spor

Brede sviller (2,40 maks. aksellast=25 t.
m / 560 kg) /
v(max)= 120 km/t for Y-sville
Y-stålsviller
og 160 km/t for bred sville

4.2.4.3.

70 % større sideveis motstand
sammenlignet med B70-sville,
gjelder kun for testing i
Tyskland

Vurdering av skinnesystemer

Hver av sportypene er analysert og gitt en poengsum målt mot et sett av kriterier basert på forskjellige
parametere. De vektlagte poengsummene for alle parametere som diskuteres, er summert for å gi en total
rangering som dokumenteres i en totalsum sammen med påvirkningen av:







driftsparametere (levetid, mulighet for justering, tilgjengelighet, last, fleksibilitet, mulighet for
reparasjon, egnethet for krengetog)
funksjonelle parametere (tverrsnitt, stasjon, tunell, bro, sideveis spormotstand, virvelstrøm bremser,
sikkerhet)
geotekniske parametere (tilpasning til mykt underlag)
miljøpåvirkning (støy, vibrasjon)
serviceparametere (komfortkriterier)
kostnadsparametere (investering, vedlikehold)
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4.2.4.4.

Oppsummering av resultatene

Hovedresultatene fra denne evalueringen er:
Scenario A og B:
For begge scenarioene har pukksatt spor med NSB 95- eller B 70-sviller den høyeste rangeringen. Dette
systemet ga de høyeste poengsummene og et stabilt resultat innenfor følsomhetsanalysen. Resultatet ble
mest påvirket av:









fleksibilitet i driftsprogrammet
enkel endring av doseringen eller omplassering av sporveksler
reparasjon etter ulykker/skader
rehabilitering av eksisterende spor
tidsforbruk for bytting og vedlikehold av komponenter for en enkeltstående hendelse
investeringskostnader
konstruksjonstid
luftbårne støyutslipp

Alle disse parameterne er fordelaktige for de pukksatte sporsystemene som er anbefalt.
Figur 4.1 – Pukksatt spor med B 70-sviller

Scenario C
For Scenario C har et platesporsystem med prefabrikerte elementer (f.eks. Bögl, ÖBB-Porr) den høyeste
rangeringen basert på resultatet av poengrangeringssystemet. I de neste fasene må imidlertid planleggingen
innen dette scenarioet gå mer i detalj og bør vurdere/evaluere begge typer banelegemer, platespor og
pukksatte spor. Årsaken til fortsatt vurdering av begge sportyper er at den endelige beslutningen om det
anbefalte sporsystemet påvirkes av korridoren, ruten og driftsprogrammet. Alle relaterte parametere bør
derfor rangeres og evalueres spesielt for hver av korridorene.
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Figur 4.2 – Den nye ICE-høyhastighetslinjen Nürnberg-Ingolstadt med BÖGL-system

Scenario D
I Scenario D bygges en ren høyhastighetslinje, og anbefalingen som er utledet fra poengsummodellen, er et
platesporsystem med prefabrikerte plater. Det må vurderes hvilket av de høyest rangerte systemene som er
best egnet til forskjellige segmenter med varierende forhold innen en korridor. Årsakene til denne
anbefalingen er følgende:








levetiden blir mye lengre enn sammenlignet med pukksatte spor
sportilgjengeligheten er enestående
redusert vedlikehold
godt egnet med hensyn til både hastighet og belastning
sideveis spormotstand er mye høyere enn for tradisjonelt pukksatte spor
virvelstrømsbremser passer veldig godt sammen med platespor, så rullende materiell bør være
utstyrt med slike
utslipp av strukturbåren støy, kombinert med et platesporsystem, vil være lavest dersom det velges
et massefjærsystem

Det må nevnes at sporanalysen ble utført uten noen form for referanse til spesifikke korridorer med definerte
behov. Dette betyr at i de kommende designfasene må evalueringsmatrisen utvikles og brukes med hensyn
til spesifikke korridorer, linjer og seksjoner. For en bestemt seksjon kan det hende at noen parametere ikke
har noen som helst innvirkning på sporsystemet, eller at det er flere som kan bli innført. Viktigheten for en
bestemt korridor eller linje kan også endre seg.
En annen oppgave for de kommende designfasene er å beregne investeringskostnader og føre dem inn i
beslutningsmatrisen. Basert på fremgangsmåten i denne analysen kan sporevalueringen kompletteres av en
kostnadseffektivitetsanalyse for en korridor, eller definerte seksjoner.

4.2.5. Infrastrukturkonsepter
4.2.5.1.

Innledning

Mandatet krever at ulike infrastrukturkonsepter undersøkes i den norske sammenhengen. Spesielt krever det
vurdering av i hvilken grad bruk av krengetogteknologi kan være passende for visse konsepter. Videre sier
det at vurderingen skal inkludere erfaringer fra land som har innført krengetog og har lykkes i bruken av
slike. Årsakene til suksessen skal forklares.
For å kunne undersøke om bruk av krengetog er vellykket eller ikke, er det samlet inn case-studier fra land
der slike er i bruk. Derved kan vi dra nytte av erfaringene jernbaneoperatører og leverandører av banenett
har med krengetoginfrastruktur.
For å bestemme linjelayouten ble parametere for både tradisjonell jernbane og krengetogsdrift vurdert og
beskrevet for tre togtjenestekonsepter.
Under vurdering av terskler for parametere for en interoperabel togtjeneste ble ulike europeiske standarder
evaluert.
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Det ble fastslått at de avgjørende tersklene for dosering, manglende dosering og stigning i linjelayouten
stadig har økt. For både nye og oppgraderte linjer kan layouten utvikles med en reduksjon i
investeringskostnadene for tuneller og brostrukturer. Spesielle terskler for parameterne ved en ren HHB-linje
med krengetogsdrift vil selvfølgelig føre til lavere investeringskostnader for høyere hastighet. Økning i
tilpasningstersklene forårsaker imidlertid begrensninger i driften med hensyn til godstrafikk. Videre fører det
til høyere belastninger på banelegemet og kan føre til redusert reisekomfort.

4.2.5.2.

Case-studie for krengetog

Eksperter fra leverandører av jernbaneinfrastruktur og jernbaneoperatører fra ti ulike land ble intervjuet for å
gi et integrert syn på drift av krengetog. Landene som var representert var Finland, Tyskland, Storbritannia,
Italia, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits og USA.
Case-studien viser at krengetogteknologi ble utviklet for å oppnå økt hastighet på eksisterende linjer uten,
eller med bare små, oppgraderingskostnader. Disse har vært de avgjørende faktorene hovedsakelig for land
eller områder med lav befolkningstetthet og bredmaskede jernbanenettverk. Et eksempel på en eksisterende
eller planlagt ny krengetoglinje ble ikke funnet. Sveits har imidlertid valgt en fornybar modell ved å tilpasse to
linjer for å implementere krengetog med hensikt å oppnå en bestemt reisetid. I USA og Spania skal
tilpasninger også tas med i betraktning.
Kostnadseffekter kunne ikke kvantifiseres siden mange land ikke samler inn detaljerte data med hensyn til
krengetogdrift, siden avgrensningen av krengeeffekter mot effekter fra tradisjonell drift ikke kan differensieres
tilstrekkelig.
Det kvalitative resultatet er at det viktigste aspektet ved å drive et vellykket krengetognettverk, er å vurdere
den sterke innbyrdes avhengigheten mellom infrastruktur, rullende materiell og driftskonsepter. Kun dersom
alle tre passer sammen kan krengetogdrift med høy lønnsomhet oppnås. Dette inkluderer effekten av
parametere som dosering, manglende dosering og sideveis akselerasjon.
For å oppnå forbedringer i reisetid må graden av svinger på linjen være passende for krengesystemet. Selv
om det finnes noen få krengetog som kan oppnå en hastighet i en sving på opptil 250 km/t (f.eks. Alstom
ETR 600), var det ingen av de intervjuede jernbaneoperatørene som opererer med disse høye hastighetene
i svinger. I Italia drives krengetog med en maksimumshastighet i svinger på 200 km/t. Det norske Type 73krengetoget kjører med en maksimumshastighet på 210 km/t. Teknologi for rullende materiell kan også
videreutvikles for å bruke en krengemekanisme ved høyere hastigheter, dersom den dedikerte linjen er
designet for å utnytte parameterne fullt ut. Dersom de tverrgående kreftene benyttes fullt ut, må sporsettet
være av høy kvalitet. Reisekomforten må også vurderes nøye, siden full utnyttelse av parameterne kan gi
reisesyke (Kinetose).
For utvikling av det eksisterende jernbanenettverket og for nye linjer må parameterne bestemmes med
hensyntaking til driftskonseptet og et balansert forhold mellom kostnad og fordel, over hele livssyklusen.
Basert på dagens teknologi kan linjelayouter designes med mindre kurvradier og brattere stigninger enn
tidligere. Men ved planleggingen av en linje må ingeniørene ta hensyn til reisekomforten og kreftene som
virker på skinnene og det rullende materiellet.
Bruk av begrensende verdier for en parameter er fornuftig. Men det må tas hensyn til at linjelayouter med
begrensende verdier for tilpasningen kun er en variant, og må sammenlignes med linjelayouter med
standard verdier. Basert på dette må de siste optimale tilpasningselementene bestemmes for den spesifikke
linjekorridoren.
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4.2.6. Rullende materiell
Arbeidet som presenteres i denne rapporten, fokuserer hovedsakelig på den norske jernbanens spesifikke
krav og behov. Eksisterende og fremtidig HHB-materiell studert som en del av fase 2 er vist i tabellen under.
Tabell 4.2 – Typer rullende materiell for HHB

Produsent4

Togtype

Hvor det brukes

Bombardier Transportation

Zefiro

Italia

Siemens

Velaro

Spania, Tyskland, Russland

AnsaldoBreda

Fyra

Amsterdam-Brussel rute

Alstom

TGV

Frankrike, Storbritannia,
Tyskland, Italia

Hyundai Rotem

Korea

Kawasaki

Japan, Taiwan

China South Locomotive and Rolling Stock
Corporation Limited (CSR)
Hitachi

Polaris

Kina
Japan, Storbritannia

En evalueringsmodell ble brukt til å identifisere potensielle problemstillinger eller parametere som kan være
utfordringer når det kombineres flere typer rullende materiell med flere type potensielle scenarioer. De
potensielle problemstillingene er i de fleste tilfeller forbundet med klima og/eller topografi, men andre
parametere ble også vurdert. Det må tas fatt i disse områder i spesifikasjonsfasen, ikke bare for rullende
materiell, men for hele jernbanesystemet. Spesifikke problemstillinger som bør drøftes, inkluderer:










klima og miljø
rutelegging
trykkpulser
kollisjoner med dyr
brann og evakuering (spesielt relatert til konstruksjonen av lengre tuneller)
ekstern støy
togets lengde
sporpåvirkning
energiforbruk

Gruppen har ikke identifisert noen problemstillinger som anses å være et stort hinder når det gjelder rullende
materiell for høyhastighetsbaner i Norge.
En stor andel av de potensielle problemstillingene som er identifisert i denne rapporten, må ses på i nær
sammenheng med infrastrukturspørsmålene. Det er svært viktig at det videre arbeidet blir gjort med både det
rullende materiellet og infrastrukturen for øye, i tillegg til vurdering av vedlikeholdet.

4

Verdier for kollektiv risiko er gitt som "Ekvivalent dødsfall/år", verdier for individuell risiko er gitt som
"Ekvivalent dødsfall/person * år".
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4.3. Tema 2: Risikovurdering og -analyse
4.3.1. Innledning
Innenfor oppgaven teknisk og sikkerhetsmessig analyse i fase 2 ble det utført en risikoanalyse i samsvar
med RAMS-standarden EN 50126 for høyhastighetsdrift på norsk høyhastighetsinfrastruktur.
Analysen identifiserer relevante farer og deres frekvenser og konsekvenser. Hendelsesfrekvens og
konsekvenser er slått sammen til en vurdering eller estimering av risikonivåer.
Risikovurderingen gir en kalkylemodell som egner seg til å kalkulere den forventede restrisikoen av et nytt
HHB-system i Norge. Resultatet vurderer risikoen for ett enkelt individ (individuell risiko) i tillegg til risikoen
for samfunnet (kollektiv risiko). Et annet aspekt ved den estimerte risikoen vil være en sammenligning med
risikoakseptkriterier. Siden det er et attributt ved enhver risikoanalyse- eller estimeringsmodell avhenger
kvaliteten av resultatet fra de foreslåtte modeller sterkt av kvaliteten/påliteligheten til de tilgjengelige
inngangsparametere. I denne fasen av risikovurderingen skal alle verdier tolkes kun som eksempler, og
modellen vil måtte anvendes på nytt i fase 3 når designen har kommet videre.
Risikoanalysen vurderte to forskjellige systemvarianter og åtte topphendelser. Systemvariantene som ble
undersøkt, var:



Systemvariant 1. Dette representerer en oppgradering av det eksisterende sporet til et HHB-spor.
Systemvariant 2. Dette representerer et helt nytt spor som brukes utelukkende av høyhastighetstog.

Begge systemvariantene vurderes mot den eksisterende nettverkssituasjonen.
De åtte topphendelsene som ble vurdert, er som følger:









avsporing
tog-tog-kollisjon
tog-objekt-kollisjon
brann
passasjer skadet på plattformen
planovergangulykker
person skadet ved siden av sporet
andre ulykker

Gjennom utdyping av modellen ga vurderingen følgende resultater:





definisjon av risikoakseptkriterier
identifisering av farer
konsekvensanalyse
restrisiko, kalkylemodell

Den generiske kalkylemodellen er tilpasset for å sørge for endringer i topphendelser og/eller scenarioer i
senere prosjektfaser.

4.3.2. Oppsummering av resultatene
Detaljerte beregninger ble gjort for estimering av restrisikoen for hver definert topphendelse. Resultatene av
denne prosessen vises i tabellen under, med restrisikoer bestemt av punktestimatet av de to forskjellige
potensielle høyhastighetsystemvariantene, i tillegg til status quo vedrørende risikoen i det norske
jernbanesystemet (eksisterende nett).
5

I Tabell 4.3 er resultatene vedrørende den estimerte kollektive restrisikoen for de forskjellige
persongruppene inkludert.

5

Verdier for den kollektive risikoen er gitt som "Ekvivalent dødsfall/år".

Vurdering av norsk høyhastighetsbane – oppsummering av arbeidet i fase 2 | Versjon 2.0 | 26. mai 2011

68

Tabell 4.3 – Restrisiko relatert til topphendelser, oversikt

Topphendelse

Restrisiko

Avsporing

Tog-tog kollisjon

Tog-objekt kollisjon

Brann

Passasjer skadet på
plattformen

6

Eksisterende
nett

Systemvariant 1

Systemvariant 2

Kollektiv risiko

0,322

0,900

1,578

Individuell risiko

6,95E-06

1,95E-05

3,41E-05

Kollektiv risiko

0,042

0,118

0,045

Individuell risiko

3,61E-06

1,01E-05

3,89E-06

Kollektiv risiko

1,155

3,235

5,668

Individuell risiko

2,27E-05

6,35E-05

1,11E-04

Kollektiv risiko

0,049

0,090

0,131

Individuell risiko

1,21E-07

2,22E-07

3,23E-07

Kollektiv risiko

3,891

4,094

3,911

Individuell risiko

2,25E-05

2,37E-05

2,26E-05

0,982

1,033

Gjelder ikke

Individuell risiko

1,11E-06

1,17E-06

Gjelder ikke

Kollektiv risiko

1,900

1,999

1,949

Individuell risiko

5,69E-06

5,98E-06

5,83E-06

Kollektiv risiko

0,333

0,350

0,350

Individuell risiko

2,10E-06

2,21E-06

2,21E-06

Planovergang ulykker Kollektiv risiko

Person skadet ved
siden av sporet

Andre ulykker

Tabell 4.4 viser de beregnede verdiene for kollektive restrisikoer for de forskjellige jernbanesystemene og
benchmarks for de punktestimerte resultatene, i tillegg til de nedre-ende-estimatene med tolererbart antall på
11 dødsulykker per år, som definert av JBV.
Tabell 4.4 – Kollektiv restrisiko, oversikt

Jernbanesystem

Kollektiv restrisiko for
passasjerer

Kollektiv restrisiko for Kollektiv restrisiko for
tredjeparter
personell

Eksisterende nett

0,677

7,531

0,465

Systemvariant 1

1,120

9,778

0,920

Systemvariant 2

1,555

11,733

1,327

6

Verdier for kollektiv risiko er gitt som "Ekvivalent dødsfall/år", verdier for individuell risiko er gitt som
"Ekvivalent dødsfall/person * år".
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Tabell 4.5 – Kollektiv restrisiko, punktestimat oversikt

Jernbanesystem

Kollektiv restrisiko,
totalt, punktestimering

Kollektiv restrisiko,
totalt, nedre ende

Kommentar

Eksisterende
nett

8,674

-

JBVs kriterier for kollektiv risiko er
oppfylt.

Systemvariant 1 11,818

8,731

JBVs kriterier for kollektiv risiko er
oppfylt ved nedre-enderisikoestimering. Liten
overskridelse av kriterier av
punktestimatet.

Systemvariant 2 14,615

8,764

JBVs kriterier for kollektiv risiko er
oppfylt ved nedre-enderisikoestimering. Vesentlig
overskridelse av kriterier av
punktestimatet.

En ekstrapolering av norsk jernbanes kollektive risiko, forutsatt 5 % mer blandet trafikk sammenlignet med
eksisterende jernbane resulterer i en forventet høyere kollektiv restrisiko (9,125 ekvivalente dødsulykker per
år) sammenlignet med nedre-ende-estimatene som er vist i ovenstående tabell.
JBVs risikoakseptkriterier vedrørende personlig risiko (1 person) defineres som mindre enn 12,5 dødsulykker
per 100 000 driftstimer, eller 1,25E-07 dødsulykker per driftstime. Som vist oppfylles dette risikokriteriet for
de forutsatte systemvariantene.
7

Tabell 4.6 – Kollektiv restrisiko av personell, oversikt

Jernbanesystem

Kollektiv restrisiko for
personell [EqFa/år]

Kollektiv restrisiko for personell Kommentar
[EqFa/driftstimer]

Eksisterende
nett

0,465

3,45E-08

JBVs kriterier for individuell
risiko for direkte involverte
personer er oppfylt.

Systemvariant 1 0,920

6,81E-08

JBVs kriterier for individuell
risiko for direkte involverte
personer er oppfylt.

Systemvariant 2 1,327

9,83E-08

JBVs kriterier for individuell
risiko for direkte involverte
personer er oppfylt.
8

Tabell 4.7 viser de estimerte individuelle restrisikoverdiene for de ulike jernbanesystemene og benchmarker
resultatene mot den aktuelle grenseverdien (0,0001 dødsulykker/person/år) av JBV.

7
8

Kollektiv restrisiko for personell basert på forutsatte 13,5 millioner driftstimer per år
Verdier for individuell risiko er gitt som "Ekvivalent dødsulykker/person * år".
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Tabell 4.7 – Individuell restrisiko for passasjerer og tredjepersoner, oversikt

Jernbanesystem

Individuell restrisiko.
Passasjerer og
tredjeparter.

Individuell
restrisiko for
passasjerer

Individuell
restrisiko for
tredjeparter

Kommentar

Eksisterende
nett

2,74E-06

2,26E-07

2,51E-06

JBVs kriterier for
individuell risiko
er oppfylt.

Systemvariant 1 3,69E-06

3,73E-07

3,26E-06

JBVs kriterier for
individuell risiko
er oppfylt.

Systemvariant 2 4,43E-06

5,18E-07

3,91E-06

JBVs kriterier for
individuell risiko
er oppfylt.

4.4. Tema 3: Vurdering av høyhastighetsbanenes bidrag til
transporttrygghet og -sikkerhet
4.4.1. Innledning
Et viktig grunnlag for beslutninger vedrørende mulig fremtidig høyhastighetstogdrift i Norge er innvirkningen
av slik drift på den totale transportsikkerheten i samfunnet. Tema 3 av teknisk og sikkerhetsmessig analyse
omfatter derfor en komparativ studie av samlet transportsikkerhet, anvendt på både nåværende og fremtidig
mulige transportscenarioer.

4.4.1.1.

Mål og omfang

Studiens overordnede mål er å estimere effekten av høyhastighetstogdrift på den totale
transportsikkerheten. Dette utredes ved en analyse av følgende tre scenarioer:




transportens fremtidige sikkerhetsnivå med dagens relevante transportmåte
transportens fremtidige sikkerhetsnivå med høyhastighetstogdrift på kombinerte spor som en del av
transporttjenesten
den offentlige transportens fremtidige sikkerhetsnivå med høyhastighetstogdrift på separate spor
som en del av kollektivtransporten

Studien inkluderer utviklingen av en detaljert metode for vurderingen sammen med en beskrivelse av og
resonnementet bak beslutningene. Modellen brukes deretter til å kvantifisere den forventede endringen i
transportsikkerhet ved bruk av et HHB-system.
En økonomisk verdiansettelse av endringen i transportsikkerhet på grunn av implementeringen av HHB-drift
er kalkulert som en funksjon av den forventede endringen i transportsikkerhet, uttrykt som det forventede
antall dødsulykker og verdien av 1 statistisk liv (VSL), som definert for Norge.
Ekstra sikkerhetsfaktorer som følger av innføringen av en høyhastighetsbane, er vurdert og inkludert i
analysen. Eksempler på slike faktorer er en mulig økning i sikkerhetsnivået for veitrafikk ved at mer gods
transporteres på jernbanen, og færre lastebiler på veiene.
For å oppnå målende inkluderer studien følgende seks hovedtrinn:







estimering av nåværende transportsikkerhetsnivå og utvikling
estimering av fremtidig fordeling mellom transportmåter
estimering av fremtidige transportsikkerhetsnivåer uten høyhastighetstog
estimering av fremtidige transportsikkerhetsnivåer med høyhastighetstogdrift
estimering av endringer i sikkerhet og konsekvensene av endringene
usikkerhetsanalyse
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4.4.1.2.

Begrensninger

I denne prosjektfasen vil det ikke være kvantitativ informasjon tilgjengelig fra prosjektets markedsanalyse
vedrørende den forventede fremtidige fordelingen av transport mellom ulike transportmåter på grunn av
implementering av et HHB-system. I tillegg kunne vurderingen av fremtidige HHB-sikkerhetsnivåer i Tema 2
kun gjøres på et generelt nivå i denne prosjektfasen, siden ingen detaljert informasjon vedrørende HHBdriften er tilgjengelig ennå. Derfor har sikkerhetsanalysen to viktige begrensninger:



Sikkerhetsberegningene måtte utføres på et sett med mulige hypotetiske fremtidige
transportscenarioer fremfor kvantitative prognoser på fremtidige transportvolumer for de ulike
transportmåtene.
Sikkerhetsberegningene for de tre scenarioene, og de økonomiske konsekvensene av de forventede
endringene i sikkerhetsnivåene, bør anses som generiske på dette tidspunktet og ikke som
prognoser egnet som beslutningsunderlag på et detaljert nivå.

Som et resultat av begrensningene ble arbeidet primært rettet mot å utvikle en modell for
sikkerhetsprognoser som kan oppdateres etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig i senere
prosjektfaser. Modellen ble utviklet som et vurderingsverktøy som kan brukes til modellering av ulike
fremtidige transportscenarioer for spesifikke korridorer i fremtidig HHB-drift.

4.4.1.3.

Definisjoner

Passasjer-kilometer – antall passasjerer multiplisert med avstanden i km.
Tog-kilometer – antall tog multiplisert med avstanden i km.
Veitransport – i Tema 3 betyr veitransport bil-, buss- og lastebiltrafikk.
De to viktigste systemvariantene som ble beskrevet i Tema 2, brukes også i Tema 3:



Systemvariant 1: Den første viktige varianten representeres av en oppgradering av et eksisterende
spor til HHB spor. I Tema 3 kalles dette "HHB kombinert".
Systemvariant 2: Den andre varianten representeres av et helt nytt spor som brukes utelukkende av
høyhastighetstog. I Tema 3 kalles dette "HHB separat".

4.4.2. Oppsummering av fremgangsmåte
Muligheten for å innføre HHB-forbindelser i Norge må analyseres nøye, og alle økonomiske og
sikkerhetsmessige aspekter må tas med i betraktning ved valg (eller forkastelse) av de ulike mulighetene
som ble vurdert.
Sikkerheten av et HHB-system kan vurderes for seg selv der frekvensen av dødsfall per passasjer-kilometer
eller tog-kilometer kan estimeres. Dette ble gjort i Tema 2 av dette arbeidet. Sikkerhetsanalysen evaluerer
innvirkningen et HHB-system har på det totale transportsikkerhetsnivået. Enhver endring i global sikkerhet
kan verdsettes økonomisk ved bruk av verdien av et statistisk liv.
Det totale transportsikkerhetsnivået gjenspeiler hvor mange mennesker som blir drept mens de reiser med
tilgjengelige transportmidler. Transportmiddelet kan være bil, buss, tog, fly, ferge osv. Det totale
sikkerhetsnivået er summen av sikkerhetsnivåene for alle transportmåter. Enhver endring i fordelingen
mellom transportmidlene som benyttes, påvirker det totale sikkerhetsnivået, på samme måte som en
overføring av passasjerer fra eksisterende transportmåter til en ny transportmåte som for eksempel et HHBsystem. Et typisk eksempel vil være overføring av passasjerer fra biler til tog. Dette er overføring til et sikrere
system, som vil øke den totale transportsikkerheten.
Basert på dette perspektivet ble en generell vurderingsmodell utviklet som beregner det nåværende
sikkerhetsnivået i tillegg til å estimere fremtidige transportsikkerhetsnivåer som en funksjon av fordeling av
transportmåter og innføringen av ulike valgmuligheter for HHB. Økonomisk verdiansettelse av dette
sikkerhetsnivået gjøres også av modellen basert på verdien av 1 statistisk liv.
Denne generaliserte tilnærmingen gjør det mulige med et totalt anslag på transportsikkerhetsnivået ved å
kombinere sikkerhetsberegninger for HHB-løsninger og prognoser for fremtidig trafikk og distribusjon, når
disse blir tilgjengelig i fase 3 av prosjektet.
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4.4.3. Konklusjoner
Gitt inngangsinformasjonen som er brukt, viser modellberegningene at innføring av HHB kan ha en positiv
virkning på den totale transportsikkerheten. Usikkerhetsanalysen viser at sannsynligheten av en positiv netto
nåverdi er rundt 53 % for Scenario 1 og 56 % for Scenario 2. Dette betyr at med denne inngangsinformasjon
er det en noe større sannsynlighet for positive samfunnsøkonomiske effekter fra HHB-drift med hensyn til
sikkerhet. Gitt inngangsinformasjonen som er brukt, ble den totale økonomiske fordelen av driften vurdert til
å være rundt 175 millioner NOK for Scenario 1 og 360 millioner NOK for Scenario 2 for en 25 års
tidshorisont.
Det bør understrekes at disse resultatene ikke nødvendigvis er representative for en fremtidig
transportsituasjon, siden grunnleggende informasjon angående fremtidige transportforhold og HHB-sikkerhet
ennå ikke er tilgjengelig.
En fullstendig usikkerhetsanalyse kunne ikke utføres, på grunn av den begrensede informasjonen om flere
inngangsparametere. En følsomhetsanalyse som bruker Monte Carlo-simulering, der hver inngangsverdi ble
gitt en usikkerhet på +/- 10 % av inngangsverdien, identifiserer parameterne som er mest følsomme for de
endelige modellresultatene. Det ble vist at informasjon om biltransport vil være av stor betydning for
påliteligheten av modellberegningene. Årsaken til dette er at en dominerende andel av totalt antall reiser
gjøres med bil, og at sikkerhetsnivået er forholdsvis lavt sammenlignet med andre transportmåter.
Modellen som er beskrevet her, bør være et viktig verktøy i å bistå beslutningstagning vedrørende fremtidig
HHB-drift og kan brukes på både et nasjonalt nivå og for spesifikke HHB-korridorer.
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5. Finansiell og økonomisk analyse
5.1. Innledning
Formålet med kontrakten for finansiell og økonomisk analyse er å etablere et rammeverk for vurdering av
potensielle høyhastighetsalternativer. Resultater fra vurderingsrammeverket viser finansiell effekt og
lønnsomhet av tiltakene, inkludert en vurdering av alternative finansieringsmodeller. Samfunnsøkonomiske
effekter av tiltakene skal også vises, og sammen med prognoser på inntektene skal de vurderes i
sammenheng med de forventede kostnadene. Usikkerheten rundt resultatene er vurdert. Samlet gir
resultatene en basis for investeringsbeslutninger for HHB i Norge.
Kontrakten for finansiell og økonomisk analyse består av fem temaer:






analyse av effektene av investering i vei- og luftfarstssektorene
anslag på og vurdering av investeringskostnader
finansiering og drift av infrastruktur
økonomisk analyse
usikkerhetsanalyse

Dette avsnittet oppsummerer resultatene av arbeidet som er utført som en del av fase 2 med hensikten å
informere om pågående arbeid for den norske HHB-studien. Arbeidet er utført av Atkins sammen med
Faithful & Gould og Ernst & Young.
Denne kontrakten er hovedsakelig rettet mot å etablere et rammeverk og verktøy for bruk ved vurdering av
alternativene i fase 3 av studien. Spesielt omfatter kontrakten også utarbeidelse av modeller for kostnader
og finansiering som skal brukes i fase 3, og etablering av et samfunnsøkonomisk vurderingsrammeverk.
Hvert av de fem temaene omtales hver for seg i resten av dette kapittel.

5.2. Tema 1: Analyse av effektene av investering i vei- og
luftfarstssektorene
5.2.1. Innledning
Et spesifikt krav i mandatet er å undersøke konsekvensene av HHB på lufttrafikk og flyplassene som følge
av etablering av en eller flere høyhastighetskorridorer. Dette inkluderer å undersøke potensielle effekter på
nasjonalbudsjettet for vedlikehold av regionale flyplasser, og muligheten for å unngå eller redusere store
investeringer på de største flyplassene. Mandatet utvider også dette til å omfatte effektvurderinger på
investeringer i den bredere transportinfrastrukturen, også inkludert veisektoren.
Dette avsnittet undersøker derfor den potensielle interaksjonen mellom HHB og eksisterende
transportløsninger, og vurderer effekten dette vil ha på de finansielle og samfunnsøkonomiske vurderingene.
Den tar hensyn til sannsynlige effekter som HHB kan ha på vei- og luftfartssektoren, og mulige effekter som
forbedring av flyplassterminaler kan ha på konkurransedyktigheten til flyreiser. Den vurderer også effekten
på infrastrukturutviklingen dersom det skal være mer enn én høyhastighetsoperatør på en gitt strekning.

5.2.2. Luftfartssektoren
Det er viktig at effekter av HHB på luftfartssektoren vurderes som en del av forretningsvurderingen.
Høyhastighetsbaner vil trekke etterspørsel bort fra flytrafikken vil føre til redusert antall passasjerer og
mindre omsetning for operatøren av flyplassene. Dette kan utløse ulike svar:




Aksept av omsetningsreduksjon uten endring av tjenestene – for eksempel dersom ruten er
subsidiert eller flyvningene er tilknytningsreiser til ruter med høyere fortjeneste.
Reduksjon av driftskostnadene for å motvirke tap av omsetning, men uten merkbar innvirkning på
passasjertallet – for eksempel ved bruk av mindre fly, reduksjon av administrasjonskostnader eller
optimalisering av forsyningskjeden.
Tiltak for å øke omsetning eller redusere kostnadene som påvirker passasjertallet – for eksempel
økning av billettprisen for mindre elastisk etterspørsel eller reduksjon av antall flyvninger. Eventuell
redusert kapasitet kan føre til ekspansjon i markeder som påvirker konkurransen andre steder.
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Økt konkurranse – reduserte billettpriser eller økt servicenivå på travle tidspunkter kan trekke
etterspørsel bort fra høyhastighetsbanen og generere ny etterspørsel.

Et stort antall mulige svar kan tenkes innen disse fire kategoriene. Videre kan hvert enkelt svar inneholde en
pakke av tiltak, som kan tilhøre mer enn én av disse kategoriene.
Svarene vil sannsynligvis være sterkt avhengig av hvor mye etterspørsel som høyhastighetsbanen tar fra
flytrafikken innen de enkelte korridorene. Slik påvirkning vil vurderes i fase 3, sammen med
følsomhetstesting av effekten av de ulike svarene fra luftfartssektoren og den gjensidige påvirkningen på
HHB, ved hjelp av etterspørselsmodellen som utvikles som del av fase 2.
Figur 5.1 – Illustrasjon av luftfartens svar på etterspørsel overtatt av HHB
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Etter at denne vurderingen er gjort, kan de samfunnsøkonomiske effektene beregnes ved bruk av
Jernbaneverkets eksisterende retningslinjer, basert primært på reduksjon i antall flyvninger og vurdering av
reduksjon av støy, forurensning, utslipp og ulykker ved fly.
Effekten som HHB kan ha på fremtidige investeringer i flyplasser, vil også vurderes i fase 3. På det
nåværende tidspunktet ser det ut til at eventuelle effekter vil være minimale.
Selv om nesten en tredjedel av etterspørselen for Oslo Gardermoen er på ruter der det vurderes HHB, viser
fjerning av tilknytningsflyvninger fra formelen at bare rundt 20 % av totalen potensielt kan overtas av HHB.
Lignende vurderinger for andre flyplasser som kan være i konkurranse med HHB, viser at det umiddelbare
nivået av etterspørselsreduksjon som kan forventes, ligger mellom 10 % og 15 %.
Ved å ta hensyn til svarene fra flyselskapene og fortsatt vekst i årlig trafikk, så vil eventuelle krav til
utbygging av flyplassene være det samme selv med konkurrerende HHB.
Selv om påvirkningen på total flytrafikk sannsynligvis ikke vil være stor, er det viktig at fase 3 likevel vurderer
hvilke ruter som vil påvirkes. Noen ruter gir stor fortjeneste for operatøren, mens andre krever subsidier for å
oppnå de samfunnsøkonomiske forventningene. Det er viktig at de lønnsomme rutene kan fortsette å gi
denne kryss-subsidieringen.
Det må også tas hensyn til at selv om HHB kan være en direkte konkurrent for lange flyruter, så kan de to
tjenestene utfylle hverandre på kortere distanser ved at HHB gir bedre tilgang til flyplassene. Dette kan føre
til at investeringer på begge feltene blir mer effektive.

5.2.3. Veisektoren
Reduksjon av veitrafikk ved overgang til HHB vil føre til reduserte bompengeinntekter til det offentlige, men
vil også redusere behovet for vedlikehold av infrastrukturen.
Reduksjon av trafikken vil også føre til andre samfunnsøkonomiske fordeler, så som reduksjon av støy,
forurensning, utslipp og trafikkulykker. Disse effektene vil vurderes i fase 3.
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Figur 5.2 – Illustrasjon av potensiell effekt av HHB på veitrafikken
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Det er sannsynlig at en del av de reisende som bruker HHB, vil komme til stasjonene med bil, noe som gir
ytterligere effekt på veitrafikken. Men lokale tilgangsproblemer er ikke noen vesentlig del av denne studien,
og må studeres i detalj på et senere tidspunkt.

5.2.4. Buss- og fergesektoren
Sammenlignet med effekten av HHB på flytrafikk og veitrafikk er effektene på buss- og fergetrafikk mellom
byene forventet å være små. Men det vil likevel være viktig å vurdere effektene for operatørene av
langdistansebusser og å få bekreftet effekten på fergetrafikken for de relevante korridorene ved bruk av
etterspørselsprognoser i fase 3.
Når det gjelder flytrafikken, er den beregnede overgangen av etterspørsel fra buss til HHB avhengig av
svarene fra bussoperatørene. Effekten av disse må vurderes.
Uttrykt ved hjelp av markedssegmentene innen transport, kan passasjerene fordeles langs de to aksene tid
og penger – noen har god tid, men lite penger, mens andre har mye penger og lite tid. På samme måte kan
transportmetodene kategoriseres ut fra hastighet og pris.
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Figur 5.3 – Markedssegment og transporttjeneste, kategorisert ved tid og penger
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Ut fra dette ser vi at markedssegmentene som påvirkes av HHB, sannsynligvis i dag bruker fly fremfor tog,
og lavprisbusser er mindre tiltrekkende for dem enn f.eks. den høyere hastigheten på den eksisterende
jernbanen.
På grunnlag av dette er det usannsynlig at dagens brukere av buss vil gå over til HHB, da den høyere prisen
vil gjøre det uinteressant. Fergepassasjerer er et relativt lite nisjemarket der tjenesten hverken er rask eller
billig, og er neppe et markedssegment som vil påvirkes av HHB.
Et unntak kan være ruten Stavanger – Bergen, der buss er den beste formen for kollektivtransport i dag.
HHB har derfor et større potensial for å påvirke etterspørselen langs denne ruten. Dette kan derfor utløse et
svar fra bussoperatørene, som investering i flåten eller annen infrastruktur, men dette vil sannsynligvis
fokusere på bedre lokale tjenester. Dette området behandles ikke i detalj i denne studien.

5.2.5. Effektivitet av flyplasshåndtering
Forbedret effektivitet på flyterminalene kan oppnås i fremtiden, men det kan ikke garanteres at slike
forbedringer vil føre til direkte besparelser på tiden anvendt på flyplassene, da det er flere ulike prosesser
involvert. Og potensialet for forbedringer avhenger også av de forretningsmessige vurderingene innen
luftfartssektoren, og av hvilke fordeler som kan oppnås.
Resultater fra spørreundersøkelsene viser at flypassasjerer typisk bruker mer tid på flyplassene enn de
anbefalte minimumstidene. Likevel bruker flypassasjerene som flyr ofte, vesentlig mindre tid. Slike
passasjerer vil sannsynligvis være en vesentlig del av markedet for HHB, og observasjoner av slike
flypassasjerer og deres krav til tidsbruk er viktigere enn å bruke gjennomsnittstallene.
Spørreundersøkelsen om preferansene, som utføres som del av markedsanalysestudien, vil gi informasjon
om gjennomsnittlig tid tilbragt på flyplassene. Dette vil gi en bilde på hvilken effekt redusert tidsforbruk kan
ha.
Det er enighet om at en reduksjon på fem minutter på terminaltiden kan oppnås i nær fremtid. Det skal derfor
gjennomføres følsomhetstester i fase 3 for å vurdere effekten som fem eller ti minutters
effektivitetsforbedring kan ha på etterspørsel, omsetning og brukerfordeler ved HHB.

5.2.6. Multioperatørscenario
Flere operatører av jernbanetjenester kan gi konkurranse på rutene som leder til økt innovasjon, kundefokus
og infrastrukturinvestering. Operatørene kan gjøre småskalainvesteringer for billettsystemer og venterom,
men vil være tilbakeholdne med større kapitalkrevende investeringer som kanskje ikke gir profitt innen en
begrenset tidsramme.
En operatørs motivasjon til å investere i infrastruktur, eller bidra til utviklingen av infrastrukturen, vil i stor
grad avhenge av strukturen på kontraktene for driften.
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Noen jernbanetjenester vil kreve subsidier for å oppnå de ønskede samfunnsøkonomiske målsetningene, og
dersom delvis subsidierte kontrakter brukes for å yte slike tjenester, vil de lønnsomme rutene måtte
beskyttes for å gi tilstrekkelig omsetning.
Dersom prioriteten likevel er å redusere avhengigheten av investering fra det offentlige og å oppmuntre til
innovasjon for å få økt omsetning, så kan det være riktig å oppmuntre til konkurranse mellom operatører.

5.3. Tema 2: Anslag på og vurdering av investeringskostnader
5.3.1. Innledning
Denne delen av rapporten gir detaljer om tilnærmingsmåten som er utviklet for anslag på og vurdering av
investeringskostnadene, som vil brukes i kontrakten for finansiell og økonomisk analyse.
Detaljer er spesifisert for utvikling og bruk av kostnadsmodellene både for anslag av kapitalkostnader og
livssykluskostnader. Det gis en oversikt over tilnærmingen som vil brukes på risikostyring i fase 3.
Som del av fase 2 ble det utviklet en robust kostnadsmodell for å gi informasjon om de økonomisk mest
lønnsomme rutene. På dette tidspunkt er likevel ikke de modellerte kostnadene anslått i detalj, da det i fase
2 ikke er foretatt noen forberedende ingeniørarbeider for korridorene som vurderes.

5.3.2. Vurdering og kvalitetssikring av tidligere estimater
I sammenheng med utvikling av kapitalkostnadsmodellen ble det foretatt en vurdering av data fra tidligere
studier. Disse studiene baserte seg på kostnadene for en serie eksisterende høyhastighetsbaner i NordEuropa samt kostnadsestimater for en norsk høyhastighetsbane, utarbeidet i 2007 for Jernbaneverket.
Denne gjennomgangen ga enhetskostnader og grunnleggende kostnadsdata for bruk i regresjonsmodellen.
Likevel er detaljeringsgraden lav for kostnadene i Jernbaneverkets rapport fra 2007, og ble funnet å være
utilstrekkelig for å brytes ned etter kostnadstype. Disse dataene var begrenset til total kostnad per kilometer.
I tillegg ser kostnadsestimatene for Norge ut til å være høye sammenlignet med faktiske kostnader som
rapportert for andre høyhastighetsbaner i Europa. Disse kostnadene er derfor behandlet som et estimat for
størrelsesordenen før realitetsvurdering, og dataene er anvendt på dette grunnlaget.

5.3.3. Kapitalkostnadsmodellering
Det ble utviklet en modell for kapitalkostnadene for å gi beslutningsgrunnlag for hvilke alternativer som er
økonomisk mest lønnsomme ved de potensielle HHB-rutene. Den ble designet fleksibelt for å kunne
sammenligne ruter under alternative scenarioer, som avspeiler ulike tjenestenivåer fra standard intercityløsninger til spesielle høyhastighetsbaner med mulighet for godstransport.
Modellen inkluderte to ulike tilnærminger til modelleringen:



en kostnadsestimeringsmodell, basert på enhetsrater og mengder
en regresjons-kostnadsmodell, basert på historiske data fra lignende prosjekter i sammenlignbare
geografiske områder

Den første "benchmarkes" mot den andre for å verifisere dataintegriteten.
Modellen for kostnadsestimering er basert på høynivå enhetsrater, så som linjelengde, forholdstall av tunell
og antall stasjoner. Historiske data fra regresjonsmodellen brukes som supplement for disse kostnadene for
å få frem de endelige estimatene.
I fase 3 vil det holdes workshops med ingeniørkonsulentene, JBV og andre relevante kontakter for å
harmonisere enhetskostnadene som ble anvendt under fase 2, for å gi økt robusthet. Denne
harmoniseringen av historiske data vil inkludere detaljer så som lokale arbeidskostnader, anvendte
prisbasiser, spesielle lokale faktorer og markedsforhold eller andre økonomiske forhold.
En plan for innlegging av data som kreves for hver av design- og ingeniørkonsulentene, er utarbeidet som
forberedelse for fase 3.
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5.3.4. Livssyklus kostnadsmodellering
Modellen for livssyklus-kostnadsmodellering (LCC) er designet for å beregne driftskostnader,
vedlikeholdskostnader, kapitalfornyelse og oppgraderinger. Den er utviklet for å gi høynivå
kostnadsestimater for å teste realiteten av ulike HHB-alternativer.
Kostnader som finans og strategiske ikke-konstruksjonsmessige kostnader som har relasjon til
livslengdekostnadene, er unntatt fra LCC analysen, men er spesifisert i finansieringsmodellen. Kostnader for
slutten av levetiden beregnes også utenfor LCC-modellen. Der det er aktuelt, er eiendeler med restverdi
etter slutten av vurderingsperioden dekket i finansieringsmodellen.
Figur 5.4 – Oppsummering av livssyklus kostnadsmodellstruktur






bygging – de første kapitalkostnadene for byggearbeidene
vedlikehold – store utskiftninger, påfølgende oppgraderinger, ekstra dekorasjoner, planlagte
forebyggende arbeider, pålitelighetsorienterte og reaktive vedlikeholdskostnader
drift – rullende materiell og driftskostnadene for rullende materiell, infrastruktur, personell- og
rengjøringskostnader
eierskap – brukerstøttekostnader relatert til eiendelene

Grunnleggende livssykluskostnadene ble basert på Baumgartner-rapporten, vedlikeholdskostnadene ble
beregnet som en prosentandel av kapitalkostnadene, mes driftskostnadene er basert på data fra
høyhastighetsbaner i Storbritannia.
Modellen for livssykluskostnader ble testet for å dekke 40 år fra åpningsdatoen. Under fase 3 vil denne
vurderingen utvides til å dekke kostnader over 25 og 40 år, pluss en ekstra følsomhetstest for 60 år.

5.3.5. Risiko og usikkerhet
5.3.5.1.

Risiko

Målet med risikovurderingen er å identifisere, forstå og fjerne, eller redusere så mye som mulig, all risiko. På
den måten minimaliseres den totale risikoeksponeringen, og samtidig kan sannsynligheten for å utnytte
mulighetene økes.
En kvantifisert risikovurdering (Quantified Risk Assessment – QRA) brukes som en systematisk tilnærming til
risikostyringen. Dette gjør det mulig å vurdere alle risikoene parallelt for å identifisere hvilke som har størst
potensial for å påvirke prosjektets mål. Basert på denne rangeringen av risikoer er det mulig å bestemme en
prioritet for vurderingen av risikoene.
Hver identifisert risiko vil bli tilordnet en passende risikoeier som vil være ansvarlig for å behandle risikoen
innen en bestemt tidsfrist.
Det er identifisert tre hovedfaser i vurderingsperioden for et transportprosjekt, med beskrivelse av detaljering
av risikovurdering og kvalitetskostnadene for hver av dem:




før realitetsvurdering – begrenset informasjon for risikovurdering
valg av alternativ – gjennomføring av kvalitativ/pseudo risikovurdering
designutvikling – kvantitativ risikovurdering er mulig

Vurdering av norsk høyhastighetsbane – oppsummering av arbeidet i fase 2 | Versjon 2.0 | 26. mai 2011

79

Under fase 2 er det utarbeidet en første generisk risikovurdering for høyhastighetsbaner, men kvalitative og
kvantitative risikovurderinger kan kun gjøres når spesifikasjonen av rutealternativer er ferdig. Den
eksisterende kostnadsmodellen inkluderer en innlegging av risiko, som på dette tidspunkt er satt til 20 %.
Dette vil kreve en ny vurdering i fase 3, basert på den kvalitative risikovurderingen.

5.3.5.2.

Optimistisk slagside

I tillegg til risiko er det nødvendig med et tillegg for den optimistiske slagsiden for å ta hensyn til tendensen til
kostnadsoverskridelser, forsinkelser i programmet og overvurdering av inntektsstrømmene. Dette tillegget er
basert på studier av en rekke tilsvarende infrastrukturprosjekter. Under fase 2 og 3 er dette tillegget satt til 66
%, men dette kan justeres i senere faser i prosjektet i tråd med historiske data.
Optimistisk slagside og risiko bør vurderes i samband med hverandre for å unngå dobbeltregistrering av
faktorer, noe som kan føre til overforbruk.

5.3.5.3.

Usikkerhet på estimatene

I denne tidlige fasen er usikkerheten stor, da det er et stort spenn i kostnadene som er avhengig av de
endelige forslagene. På grunn av dette, og nivået av kostnadsutvikling som er foretatt frem til nå, bør de
aktuelle kostnadsestimatene regnes å ha en gjennomsnittlig usikkerhet som ikke er bedre enn +30 % til
-10 %.
Et sikrere anslag på usikkerheten skal utføres etter hvert som bedre informasjon blir tilgjengelig. Dette vil ta
hensyn til både enhetskostnader og størrelser med potensiell varians.

5.4. Tema 3: Finansiering og drift av infrastrukturen
5.4.1. Innledning
Denne delen av rapporten gir en kvalitativ vurdering av finansieringsalternativene og de forretningsmessige
strukturene som er mulige for norske høyhastighetsbaner, basert på de som er brukt for høyhastighetsbaner
i andre land og på finansieringsalternativer som er anvendt for andre infrastrukturprosjekter i Norge.
Den gir også detaljer om utviklingen av den kvantitative høynivå-finansieringsmodellen som skal brukes i
fase 3 for vurdering av forretningsmessige og kontraktsmessige strukturer.
Dette temaet er knyttet tett til arbeidet som er gjort av PriceWaterhouseCoopers under kontrakten for
forretningsmessige og organisatoriske spørsmål, som drøftes i kapittel 7 i dette dokumentet.

5.4.2. Finansiering av HHB
5.4.2.1.

Innledning

Evaluering av en høyhastighetsbane må gjøres som en vurdering av en evigvarende eiendel, som vil være i
kontinuerlig drift over lang tid. Derfor bør ikke spørsmål om kortsiktig finansiering og lønnsomhet være
retningsgivende for kontraktsmessig og finansiell struktur.
På samme måte bør ikke finansieringsspørsmål bestemme leveringsstrukturen, men bør vurderes etter at de
konstruksjonsmessige og driftsmessige detaljene er ordentlig forstått.
Jernbaneprosjekter, inkludert HHB, vil typisk ikke gi nok inntekter til å dekke kostnadene, og selv
driftskostnadene vil ofte bli høyere enn de genererte inntektene. Det er derfor sannsynlig at det offentlige må
bidra til finansieringen i tillegg til private aktører.
I denne tidlige fasen er det vanskelig å anslå hvor stor appetitt markedet har for norske høyhastighetsbaner.
Kostnader og inntekter har en høy grad av usikkerhet. Basert på andre høyhastighetsprosjekter er det likevel
sannsynlig at den private sektoren vil være interessert.
Viktige funn fra internasjonale høyhastighetsbaner og norske infrastrukturprosjekter:




Direkte eller indirekte offentlig støtte er viktig for HHB-prosjekter.
Kapitalmarkedene vil sannsynligvis være en vesentlig kilde til finansiering på mellomlang sikt.
Andre kilder til finansiering er sannsynligvis tilgjengelige, som for eksempel vanlige banklån,
byggefinansiering eller infrastrukturfond.
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Historisk har norske infrastrukturprosjekter i stor grad blitt finansiert med vanlig forretningsmessig
gjeld.
Infrastruktur og drift finansiert både ved felles privat/offentlig (Public Private Partnerships - PPP) og
ved tradisjonelle metoder.
Det finnes et antall internasjonale og EU-baserte kapitalkilder som bør undersøkes.

5.4.2.2.

Kapitalkilder

De følgende kapitalkildene bør vurderes:
Tabell 5.1 – Potensielle finansieringskilder for norsk HHB

Direkte eller indirekte offentlig finansiering

Forretningsmessig finansiering*

Direkte statlig finansiering

Societe Generale

Nordic Investment Bank

RBS

Northern Periphery Programme 2007-13

BNP

Regionale finansieringsbidrag

Credit Agricole

European Investment Bank

Nordea

Trans-European Transport Network (TEN-T)

Depfa

Marco Polo II

SEB Merchant Bank
ING
BBVA
DnB NOR Bank
Fortis

*Disse bankene har alle nylig bidratt til finansiering og refinansiering av infrastruktur i Norge.
Effekten av finanskrisen på tilgang på finansiering av store infrastrukturprosjekter har ført til redusert likviditet
og økte finansieringskostnader. De aktuelle markedsforholdene på tidspunktet det skal skaffes finansiering,
vil i stor grad avgjøre interessen for prosjektet og tilgangen på kapital.

5.4.2.3.

Typer av finansiering

Det er ulike fordeler og ulemper med alternative finansieringsmetoder for et infrastrukturprosjekt. Disse er
vist i tabellen under.
Tabell 5.2 – Fordeler og ulemper med ulike typer finansiering

Fordeler

Ulemper

Bevilgning

Den billigste finansieringsformen, da Det er ofte en arbeidskrevende
administrativ innsats for å få bevilgningen
det ikke er noe krav om å
og oppfylle kriteriene.
tilbakebetale bevilgningen.

Gjeld

Vesentlige beløp kan potensielt
fremskaffes.

AnnenGir en ekstra kilde for finansiering
prioritetslån som gir fleksibilitet og større
sikkerhet for førsteprioritets
långivere.

Strenge avtaler begrenser ofte effektiv bruk
av pengene til driften.
Gjeldskostadene er ofte høyere.

Egenkapital Det er ingen lovpålagte krav om retur Flere investorer av aksjekapital leder til
(aksjeav eller avkastning på kapitalen, og grundigere kontroll og en mer kompleks
kapital)
har den fordelen at deltagerne er
kontraktsstruktur.
engasjerte i prosjektet.
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En vurdering skal gjøres av hvilken type finansiering som kan være aktuell for en norsk høyhastighetsbane.
Dette vil kreve detaljerte prognoser på inntektene og kostnadene, så vel som en definert struktur på
leveranser og kontrakter, derved er dette del av studien i fase 3.

5.4.3. Levering av norsk høyhastighetsbane
Kontraktsstrukturen for levering av en norsk høyhastighetsbane påvirker både medvirkning av, og overføring
av risiko til, den private sektoren.
Det finnes flere alternativer for kontraktsstrukturen, valg av den beste vil avhenge av:






grad av investering som det offentlige kan og vil gi
nivået av risiko som det offentlige er villig til å påta seg
utformingen av den foreslåtte designen
tilgang på operatører i markedet for hver struktur
lånemarkedets tilstand

Et utvalg av mulige kontraktsstrukturer ble undersøkt, samtidig som case-studier fra Europa ble identifisert
og undersøkt for hver type:








tradisjonell design, konstruksjon og vedlikehold (DCM)
tradisjonell design, bygging, finansiering, vedlikehold (DBFM) + drifting
design, bygge-overføring
design og deretter bygge – tradisjonelt innkjøp for offentlig sektor
en kombinasjon av bygg og design (D&B) for konstruksjonsarbeidet og design, bygg, finansiering og
vedlikehold (DBFM) for sporsystemene
tilgjengelighetsbasert privat/offentlig finansiering (PPP)
etterspørselsbasert privat/offentlig finansiering (PPP)

Uansett hvilken kontraktsstruktur som velges, viser erfaring fra andre europeiske høyhastighetsprosjekter at
solid tverrpolitisk offentlig støtte er nødvendig.

5.4.4. Finansiell modellering
For å vurdere den finansielle effekten på det offentlige fra et høyhastighetsprosjekt ble det utviklet en
høynivå-finansieringsmodell. Den gjør det mulig med testing av ulike forretningsmessige og
kontraktsmessige strukturer for å illustrere de potensielle offentlige forpliktelser og profiler.
Denne modelleringen er avhengig av kontantstrømmer, ulike former for lånefinansiering og direkte eller
indirekte offentlig støtte. Den er uavhengig av de andre modellene for marked, finans og økonomi, men
bruker resultatene fra dem, så som kapitalkostnader, driftskostnader og omsetning.
De viktigste målene ved utvikling av modellen var:



skape et fleksibelt og robust verktøy for effektive beslutninger
vurdere graden av nødvendig offentlig engasjement basert på
-



ulike kontraktsmessige og forretningsmessige strukturer
prognoser for omsetning og kostnader
finansieringsmetoder for hver kostnadsdel
lønnsomhet av infrastrukturfirma (InfraCo) og outsourcing/samarbeid
risikofordeling mellom kontraktspartene
oppsummere kilder til og bruk av kapital for prosjektet, vise størrelsen på manglende finansiering
for hvert scenario, dersom det er nødvendig

skape en kontantstrøm for de to viktigste kontraktspartnerne i prosjektet (InfraCo og
outsourcing/samarbeid)

I fase 2 ble modellen bare brukt med fiktive tall for å teste funksjonaliteten. Under fase 3 vil den brukes for å
identifisere realistiske finansieringsplaner og til å identifisere bidrag fra ulike kapitalkilder for hvert
finansieringsalternativ for prosjektene.
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5.5. Tema 4: Samfunnsøkonomiske analyser
5.5.1. Innledning
Mandatet spesifiserer analyse av fordel/kostnad som et spesielt felt som skal vurderes i studien, da dette er
et viktig verktøy i beslutningsprosessen. Det spesifiseres at analysen skal være bred, at faktorer som
reduksjon av fremtidige investeringer i andre transportmetoder skal tas med, og at effekten på økonomien
skal vurderes.
Som del av fase 2 i Jernbaneverkets studie for vurdering av HHB-nettverk i Norge ble det utviklet et sett av
passende verktøy for samfunnsøkonomiske vurderinger.
Rapporten om utviklingen av verktøyene har fire viktige deler:





identifikasjon av sannsynlige effekter av HHB, for å finne områder som skal med i den
samfunnsøkonomiske vurderingen
oversikt over eksisterende norske samfunnsøkonomiske vurderingsmetoder
oversikt over samfunnsøkonomiske vurderingsmetoder som brukes i andre land
identifikasjon av en passende metode for omfattende vurdering av norske høyhastighetsbaner

5.5.2. Viktigste effekter av HHB
For å forstå mulige fordeler og ulemper som kan følge av et HHB-nettverk, ble det utført en studie av
effektene HHB har hatt i andre land. Dokumentasjon av effekten ble analysert for å se sannsynlige lignende
signifikante effekter av norske høyhastighetsbaner, og som derfor bør tas med i den samfunnsøkonomiske
vurderingen.
De viktigste identifiserte spørsmålene relatert til de samfunnsøkonomiske effektene av HHB-nettverket er:







forespørselseffekt på andre transportmåter og gjennom generering av reiser
signifikante fordeler for transportbrukere
signifikante økonomiske implikasjoner, spesielt på grunn av store kostnader til bygging og drift
potensielle effekter på den bredere økonomien (utover direkte transportspørsmål) med berørte tema
som arealbruk og forretningsmessig konkurranseevne
miljømessige effekter (både negative effekter av byggingen og potensielle positive effekter ved
reduksjon av annen trafikk)
ulik fordeling av effektene, geografisk og etter samfunnsgruppe

5.5.3. Oversikt over Jernbaneverkets rettledning for jernbaneprosjekter
Vurdering av den eksisterende rettledningen fra Jernbaneverket om vurdering av jernbaneprosjekter i Norge
viser at den eksisterende rettledningen dekker et omfattende område for vurdering, de sannsynlige effektene
av HHB og av metodene for modellering, men at den vil medføre noen ekstra behandlinger i den
samfunnsøkonomiske vurderingen.
For det første må HHB behandles som en "ny transportmetode", på basis av at egenskapene (reisetid og
erfaring) skiller seg vesentlig fra de eksisterende transportmetodene i Norge, der det finnes parametere i den
norske rettledningen. Å inkludere HHB vil derfor måtte medføre endring av beregning av brukerfordeler og av
parameterne (som verdien av tid) som brukes ved beregning av reisekostnader.
Et annet viktig spørsmål er inkludering av et påslag for faktisk kostnadsvekst og fordelene over tid, for å ta
hensyn til at vekstratene kan være forskjellig fra den generelle inflasjonen.
I tillegg betyr den sannsynlige størrelsesordenen på og påvirkningen fra HHB-planene at effektene
sannsynligvis vil være større enn fra tradisjonelle jernbaneprosjekter, som typisk vurderes etter
Jernbaneverkets rettledning. Som konsekvens vil noen effekter kreve grundigere behandling ved HHBplanene enn det som er angitt i Jernbaneverkets rettledning.
Spesielt er ekstra registreringer nødvendig for å dokumentere effektene av rask godstransport og mer
detaljert drøfting av effekten på andre transportoperatørers drift. I tillegg vil standard drøfting av effekt av
støy, utslipp og ulykker kunne måtte utvides i samsvar med de mer detaljerte vurderingene som er angitt i
Vegdirektoratets rettledningen for norske veiprosjekter.
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Størrelsesordenen på og den sannsynlige varigheten av HHB-effektene antyder også at vurderingsperioden
bør utvides fra 25 år for å gi en mer komplett vurdering av effektene av HHB-planene.
Det anbefales også ekstra følsomhetstester i tillegg til de som er angitt i standardrettledningen, på grunn av
størrelsesorden på og sannsynlig varighet av HHB-effektene, spesielt når det gjelder testing av følsomhet på
forespørselsprognosene.
Dessuten betyr de høye kostnadene for HHB at ekstra forsiktighet må utvises ved beregningene for å unngå
å undervurdere kostnadene. Dette antyder at det bør brukes et påslag for optimistisk slagside for bedre å
kunne fange opp potensielle kostnadsoverskridelser.

5.5.4. Oversikt over utenlandske retningslinjer
Et utvalg av kilder for samfunnsøkonomiske vurderingsmetoder som brukes i andre europeiske land, ble
gjennomgått for å se i hvilken grad Jernbaneverkets gjeldende rettledning er i tråd med de beste anvendte
metodene. Denne gjennomgangen viste at tilnærmingene som benyttes generelt, er konsistente, og at
Jernbaneverkets rettledning er sammenlignbar med de mest omfattende rammeverkene.
Men den viste også at mens metodologien kan være konsistent mellom ulike land, kan mange parametere
variere mye, som for eksempel verdien av tid. Som konsekvens må forutsetningene for HHB avspeile de
spesifikke norske forholdene, og kan ikke baseres på HHB-parametere fra andre steder.
Noen variasjoner var også tydelige mellom tilnærmingene når det gjaldt behandling av eksterne faktorer og
pengemessige effekter. De kvalitative tilnærmingene som beskrives i den norske rettledningen, er
sammenlignbare med tilnærmingene som brukes i mange andre land.
Et siste område med forskjeller er de ulike landenes tilnærming til vurdering av bredere økonomiske effekter,
der gjennomgangen viser at det ikke er noen generell enighet om hva som er beste tilnærmingsmåte.

5.5.5. Anbefalt metode for samfunnsøkonomisk vurdering av norsk HHB
Basert på de viktigste identifiserte samfunnsøkonomiske effektene av HHB og gjennomgangen av den
norske og de utenlandske rettledningene anbefales det to tilnærminger for vurdering av HHB og relaterte
jernbanescenarioer som er til behandling.
Den første er en "kjernetilnærming", i tråd med den eksisterende rettledningen fra Jernbaneverket, men med
en endring for å tillate behandling av HHB som en ny transportmåte. Det gjøres ved å kombinere den med
en annen transportmåte.
Den andre er et "alternativt/utvidet rammeverk", som bygger på kjernetilnærmingen, for i større grad å
omfatte de fordelene som HHB spesielt gir. Denne baseres på den eksisterende rettledningen, med
referanse til utenlandske rettledninger for vurdering av HHB og de andre relevante beste metodene.
Detaljene om disse tilnærmingsmåtene er vist i tabellen under.
Tabell 5.3 – Kjernerammeverk og utvidet/alternativt rammeverk for økonomisk vurdering

Prosjekteffekter

Kjerne

Utvidet/alternativt

Sikkerhet

Antall ulykker

Miljø

(Leveres av miljøkonsulentene)

Støy

Endring av plager

Lokale utslipp

Endring av utslipp

Utslipp av drivhusgasser

Endring av utslipp

Endring av jernbanetjenester
Plan

Beskrivelse av jernbanetjenester (timer per år)

Frekvens
Punktlighet
Kapasitet

(Ingen i rettledningen,

Beskrivelse av antall togseter
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men kreves i mandatet)
Passerbarhet

per år
Beskrivelse av
spordelingsevne

Effekt på reiser
Sporkostnader

Endring av kostnader

Antall reiser, jernbanepassasjerer

Etterspørselsendring per år

Antall turer, jernbanefrakt
Antall reiser, flypassasjerer

(Ingen)

Etterspørselsendring per år,
for bedre detaljvurdering av
effekter

Basert på "halvdelsregelen" og enhetsrater,
ikke utsatt for
realverdivekst

Primært basert på "logsum" og
"halvdels-regelen" for å gi
bedre detaljberegning, samt
enhetsrater (f.eks. for å fjerne
køer på veinettet) inkludert
realverdivekst

Basert på
omsetningsestimater og
anslåtte effekter på
driftskostnadene etter
transportmåte, ikke utsatt
for realverdivekst

Omsetning på og kostnad for
alternative transportmåter
vurderes mer detaljert.
Realverdivekst er inkludert

Rapporteres som en
enkel verdi for alle
aspekter, ikke utsatt for
realverdivekst

Rapporteres for hvert aspekt
basert på miljøkontraktens
resultater, inkludert
realverdivekst

Antall passasjerer, veitrafikk
Antall turer, godstransport på vei
Antall passasjerreiser, buss
Pengemessige effekter
Brukerfordeler
HHB
Vei
Annen kollektivtransport

Operatørfordeler
HHB
Konvensjonell jernbane
Fly
Bil
Buss
Tredejeparts fordeler
Støy
Lokal luftkvalitet
Utslipp av drivhusgasser
Ulykker
Skattefinansieringseffekter

20 % tillegg til offentlige investeringskostnader

Restverdi

Rettlinjet avskrivning, verdien ved slutten av
vurderingsperioden

Total brutto fordel

Nøkkelindikatorer for prosjektets samfunnsøkonomiske
effektivitet

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
Netto fordel (NB)
NB per budsjettkrone
Følsomhetstester
Rabattnivå

Lav 3,5 %, høy 5,5 %

BNP per innbygger elastisitet for
realvekst

Ingen

1
(sentral test = 0,7)

Trafikkvekst (etterspørsel)

±20 %

Skal underlegges mer
detaljerte følsomhetstester (se
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rapport om usikkerhet)
Referansevekst (etterspørsel)
Investeringskostnad

±20 %

+66 % basert på prognose
mot undesøkelse av virkelig
kostnad, -20 %

Bredere økonomisk effekt

(ikke del av
følsomhetstesten)

+15 %
+30 % maksimum

Vurderingsperiode

Ingen
(sentral test = 25 år)

25 år og 60 år
(sentral test = 40 år)

(Ingen)

Kommentar

(Ikke del av ikkepengemessig analyse)

Kommentar om skala og type
bruk av potensiell
godstransport

Ikke-pengemessige effekter
Reisekostnad (ikke pengemessig)
Pålitelighet
Komfort
Valg-verdier
Jernbane rask godstransport

Eksternt (miljø)
Lokale livsforhold og utendørsaktiviteter Basert på enkel
poenggivning for alle
Landskap/bymiljø
aspekter
Adskillelse

Poeng (ved bruk av
Jernbaneverkets
retningslinjer) for hvert aspekt,
rapporteres separat

Naturmiljø
Kulturarv
Naturressurser
Bredere økonomisk effekt
Sentralisering

(Ingen)

Kommentar for hvert aspekt,
rapporteres separat

Begrenset kvalitativ
analyse

Kvalitativ analyse

Arbeidsmarked
Konkurranse
Annet
Distribusjonsanalyse
Romlighet
Etter samfunnsgruppe
Tilgjengelighet

(Ingen i Jernbaneverkets Kvalitativ analyse basert på
rettledning, men forespurt GIS tilgangskonturer
i mandatet)

Den "alternative/utvidede" tilnærmingen inkluderer 11 justeringer i forhold til "kjernetilnærmingen", der 7 er
konsistente med den generelle samfunnsøkonomiske rettledningen fra Finansdepartementet.
Endringer som er konsistente med rettledningen fra Finansdepartementet:



Endret behandling av brukerfordeler for "nye transportmåter" – bruk av logsums for beregning av
brukerfordeler.
Endret behandling av kostnader og omsetning for operatører av andre transportmidler – tatt med
følsomhetstest for vurdering av ekstreme operatørsvar uten påvirkning på tjenestekvaliteten (dvs. at
et av ytterpunktene er å godta alle inntektstapene uten endring av driftskostnadene, og det andre
ytterpunktet er å balansere inntektstapene med endring av driftskostnadene, uten noen endring av
tjenestenivået for de gjenværende passasjerene på transportmåten).
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Endret behandling av ikke-pengemessige effekter – forlenget vurdering for å følge rettledningen om
vurdering av miljøeffekter og fordelingseffekter som spesifisert i den norske rettledningen for
veiplaner, sammen med vurdering av ikke-pengemessige elementer av brukerfordelene (så som
pålitelighet, komfort og verdien av valgmuligheter).
Endret behandling av bredere økonomiske effekter – inkludert en kvalitativ vurdering av bredere
økonomiske effekter, med hensyn til:
o
o
o
o

sentralisering
arbeidsmarkedseffekter
økt konkurranse
verdi av resultatene fra ikke-perfekt konkurranse

 Indikative følsomhetstester for vurdering av bredere effekter, med 15 % eller 30 % økning av vanlige
fordeler, ved å ta hensyn til manglende spesifikk norsk dokumentasjon av slike økninger.
 Tillegg for effekt av rask godstransport – inkludert kommentar om potensiell størrelse og type av rask
godstransport.
 Tillegg av HHB-mandatindikatorene – for kapasitets-, passerbarhets- og tilgjengelighetsmål som
angitt i mandatet.
 Tillegg av følsomhetstester – for bedre forståelse av effektene av varierende prognoser for den
forretningsmessige lønnsomheten av planene.
Avvik fra rettledningen fra Finansdepartementet:






Endring av vurderingsperioden – fra 25 år til 40 år (med følsomhetstester for 25 år og 60 år).
Inkludert realvekst – forutsetning om realvekst på kostnader og realvekst på verdi av tid, ulykker og
miljøeffekter (forutsatt elastisitet på 0,7 mot BNP per capita, med en følsomhetstest med forutsatt
elastisitet på 1).
Endring av verdi av tid og av tidsvekting – bruk "modellen" for generelle reisekostnader per
transportmåte (for hvert formål) som er generert fra "Stated Preference"-undersøkelsen, med bruk
av implisitte verdier av tid og vekting etter transportmåte, som antydet ved undersøkelsen av "nye
reisemåter"-scenarioene.
Inkludert et tillegg for optimistisk slagside på 60 % av kapitalkostnadene – som en følsomhetstest.

5.6. Tema 5: Usikkerhetsanalyse
5.6.1. Innledning
På samme måte som ved fordel/kostnad-analysen angir mandatet også håndtering av usikkerhet som et
spesielt punkt som skal vurderes. Den angir korrekt at bygging av en eller flere HHB-korridorer vil være et
avgjørende valg for tildeling av transportinvesteringer i mange tiår fremover, så det bør foretas en full
gjennomgang av alle spørsmål.
Denne delen omfatter derfor en gjennomgang av usikre punkter som kan påvirke investeringsbeslutninger
for norske høyhastighetsbaner. For store prosjekter som HHB er det viktig å vurdere det brede spennet av
faktorer som kan påvirke fremtidige ytelser.
Selv om det i dag kan gjøres anslag på hva det vil koste å bygge infrastrukturen, og vi kan bruke nåværende
antall reiser med jernbane og fly mellom to tilfeldige steder, er det ikke sikkert hvordan slike tall vil endre seg
i fremtiden. Faktorer som endring av energikostnadene, holdningene til klimaendringer og plassering av
fremtidige arbeidsplasser kan endre nåværende prognoser for reisemønstre. Slike faktorer og mange andre
må det tas hensyn til ved vurdering av fremtidig lønnsomhet av HHB, fremfor kun å fokusere på prognoser
for den viktigste planen.

5.6.2. Usikkerhetselementer
Usikkerhetsanalysen behandler effektene av risiko og usikkerhet for kostnader, fordeler, ytelser, miljøeffekter
og tidsplaner. For dette prosjektet er det identifisert fem viktige områder for usikkerhet:





demografiske og økonomiske faktorer
menneskelige faktorer
kostnad av HHB og andre transportmåter
byggetekniske løsninger og teknologi for HHB
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policy og lovmessig bakgrunn

Disse usikre punktene kommer i tillegg til interne prosjektrisikoer, som angis i risikoregisteret, og som kan
påvirkes eller styres ved utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Merk at disse elementene ikke er de
samme som usikkerhet ved estimatene (Estimate Uncertainty), som er behandlet i avsnitt 5.3.5.3.
Det er identifisert et utvalg av verktøy som finnes for å hjelpe til ved beslutningsprosessen under utviklingen
av forretningsmodellen. De er:





Quantified Risk Assessment (QRA) – (kvantifisert risikovurdering), denne benyttes på
kostnadsprognosene for å identifisere risikoer og kvantifisere sannsynlighet og størrelsen.
Referanseklasseprognoser – anvendes normalt ved bruk av "optimistisk slagside" for å avspeile
erfaring fra historiske prognoser for prosjektkostnader.
Følsomhetstesting – anvendes hovedsakelig på modellering av etterspørsel, økonomi og
finansiering for å identifisere de viktigste faktorene som påvirker forretningsmodellen.
Scenarioplanlegging – bruk av alternative fremtidsscenarioer, for å identifisere en serie ulike utfall,
spesielt der flere ulike avhengige faktorer er involvert.
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Figuren under viser hvordan hvert av disse verktøyene passer med utviklingsprosessen for
forretningsmodellen.
Figur 5.5 – Verktøy for usikkerhetsanalyse
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5.6.3. Anbefalinger for behandling av usikkerhet
De første to verktøyene for behandling av usikkerhet, kvantifisert risikovurdering og
referanseklasseprognose (eller bruk av "optimistisk slagside") er anvendt i denne studien som del av "Anslag
på og vurdering av investeringskostnader", som er beskrevet tidligere i dette kapittelet. Disse punktene er
spesielt drøftet i avsnitt 5.3.5 – Risiko og usikkerhet. Disse to punktene blir behandlet ved å produsere et sett
risikojusterte kostnader, som vist i diagrammet over.
De andre to angitte verktøyene, følsomhetstesting og scenarioplanlegging, er ikke tatt med i prosessen med
å utarbeide risikojusterte kostnader, men de vil behandles separat i fase 3 av studien.
Følsomhetstestingen som skal utføres i fase 3 av prosjektet, anbefales å inneholde:











hastighet for befolkningsveksten
hastighet for økonomisk vekst
passasjeroppfatning av hvor attraktiv HHB er
passasjerenes oppførsel ved valg av transportmåte
transportpriser (eller billettpris) for HHB og andre transportmåter
kostnad og attraksjon for flyreiser
kostnad og attraksjon for bilreiser
økte ytelser på HHB, inkludert kjørehastighet, pålitelighet, kapasitet og kostnad
effekt av klimaendringer på bygging og drift av HHB
effekt av viktige komplementerende transportprosjekter

Scenarioplanleggings-analyse er nødvendig for å fastsette effekten på HHB ved visse store usikkerheter:





hastighet og mønster av økonomisk vekst
reisemønstre og hvordan de kan bli påvirket av endringer i holdninger og/eller
kommunikasjonsteknologi
kostnad og sikkerhet på olje- og strømleveranser
offentlig policy for utvikling av transport og energi

Under fase 3 bør fremtidige scenarioer utvikles for drøfting av disse usikkerhetene. Et sett av scenarioer
basert på endring langs to akser, offentlig styring og samfunnsmessige verdier, kan utvikles og brukes for å
vurdere de komplekse interaksjonene ved reiseoppførsel, kostnad på ulike modeller, miljøeffekter og
reiseprising.
Figur 5.6 – Fremtidige scenarioer
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Globale markeder – legger vekt på kortsiktig velferd og oppfyllelse av personlig forbruksetterspørsel, støttet
av sterke globale institusjoner.
Regionale foretak – legger også vekt på kortsiktig velferd og oppfyllelse av personlig forbruksetterspørsel,
men der nasjonale og lokale myndigheter i større grad lykkes i å sikre sine interesser.
Global bærekraft – legger vekt på langsiktig bærekraft og oppfyllelse av kollektive behov og ønsker, med
globalisering av styringssystemene.
Lokal styringsrett – legger vekt på langsiktig økonomisk og miljømessig bærekraft, i kombinasjon med å
oppfylle kollektive behov og ønsker, men med separate føderale politiske systemer som beholder
selvråderett på nasjonalt og lokalt nivå.
Under fase 3 vil utvikling av forutsetningene for og drøfting av slike scenarioer, og av graden av effekter de
vil ha, gi en god forståelse av de viktigste faktorene som kan påvirke modellen for HHB i Norge.
Etter å ha etablert et basisnivå for risiko og usikkerhet vil det være viktig å fortsatt overvåke og styre de
viktigste elementene gjennom prosjektets livssyklus for om nødvendig å korrigere effekter, vurdere
overføring av risiko eller akseptere effektene og ta hensyn til dem innenfor de eksisterende budsjettene.
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6. Miljøanalyse
6.1. Innledning
Hensikten med kontrakten for miljøanalyse er å identifisere HHB-konsepter som kan passe for norske
forhold. Omfanget av arbeidet er å gi et felles grunnlag for vurderingen av miljømessige effekter, slik at det
tillater sammenligning av alternative konsepter og benchmarking mot alternative transportmåter, under fase
3 av studien.
Miljøanalysekontrakten består av fire temaer:





landskapsanalyser
effekter av miljøinngrep
effekter på energiforbruk og støy
vurdering av klimarelaterte miljøeffekter

Dette kapittelet oppsummerer resultatene av arbeidet utført som en del av fase 2 for å gi grunnlag for det
pågående arbeidet med den norske HHB-studien. Arbeidet er utført av Asplan Viak AS, i samarbeid med
VWI og Brekke & Strand Akustikk AS.
Hvert av de fire temaene omtales hver for seg i resten av dette kapittelet.

6.2. Tema 1 og 2: Effekter av inngrep i landskap og miljø
6.2.1. Innledning
Hensikten med denne utredningen er å utvikle en metode for analyse av effekter på landskap og miljø ved
alternative baneløsninger i fase 3. Metoden skal gi mulighet for en sammenligning av effektene innen et
konsept, og mellom konsepter, i en tidlig fase av beslutningsprosessen og for å gi en dokumentert basis for
en tidlig siling av alternativene.

6.2.2. Metodologisk tilnærming
6.2.2.1.

Innledning

En gjennomgang ble foretatt av de mest anvendte metodene og modellene for effektanalyse og
landskapsanalyse i Norge, sammen med et utvalg av internasjonale tilnærminger, for å finne "velprøvde"
konsepter som kan tilpasses for høynivåanalyse i stor geografisk skala. Som resultat av dette har vi en
metode basert på en kombinasjon av verdi- og følsomhetsanalyse (Kolbenstvedt et al. 2000), og en forenklet
metode for effektanalyse, som anvendes av de norske veimyndighetene for evaluering av strategiske
infrastrukturkonsepter (Statens vegvesen 2008, 2010).
I korthet består metoden av:





kartlegge et områdes egenskaper under hvert tema
tilordne verdi/viktighet/følsomhet for egenskapene til området
beskrive størrelsesorden av, og potensialet for, konflikt på disse områdene
utlede et totalt mål på potensielle konflikter

6.2.2.2.

Etablering av modeller

Hovedfokus er på identifisering av områder med interessekonflikter innen de foreslåtte
høyhastighetskorridorene. En GIS-modell skal utvikles for å visualisere og analysere resultatene. Modellen
skal baseres på ILARIS, AREALIS og Topographic Position Index.
Kort beskrevet består utviklingen av modellen av følgende trinn:



Datainnsamling (innsamling og verifisering av databaser).
Uttrekk av databaser med eksisterende verdiskalaer for videre analyse.
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Utlede databaser og analyse av databasene for vurdering av sårbarhet. Identifisering av metoder for
effektanalyse.
Trinn 1: Totalvurdering av hovedkorridorene, identifisere “knock-out-områder” og
datahull/-usikkerhet, fastslå behovet for videre datainnsamling fra regionale/lokale myndigheter.
Trinn 2: Detaljert analyse innen korridorene for vurdering av alternative jernbanelinjer,
implementering av modellene fra punkt 3.

6.2.3. Dekning av temaene
6.2.3.1.

Landskap

For denne studien er landskapstemaet definert ved visuelle egenskaper, inkludert synlighet, visuelle
barrierer og visuell opplevelse. Dette avspeiler oppgaven som er definert av Jernbaneverket, og hvordan
landskapsvurderinger vanligvis utføres for transportinfrastrukturprosjekter i Norge. Det styres også av
tidsbegrensningene for å utføre vurderingen i fase 3.
Landskapsegenskapene som er relevante for å beskrive og vurdere visuelle egenskaper, som det finnes
tilgjengelige datasett for med eksisterende verdiangivelser, er angitt under:






verdifulle landskap med kulturhistoriske verdier
urbane miljøer / bylandskap
vernede områder
vernede vassdrag
villmarksområder

Andre datasett som ikke er klassifisert etter verdi:





vannområder (innsjøer, elver, fjorder og annet)
tettbebygde områder og bygninger
vernede/viktige utendørs fritidsområder
fritidsområder nær tettbygde strøk

6.2.3.2.

Miljømessige effekter

Naturmiljø
Det anbefales at temaet naturmiljø avgrenses som definert i Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006).
Følgende dataklassifiseringer vil være relevante:









prioriterte habitater
vernede områder
villmarksområder
viltområder
dyre-/plantearter
vernede vassdrag
elvesletter
vegetasjon

Vannressurser
Analysen av vannressursene vil dekke en kombinasjon av brukerinteresser i vassdraget, endringer i
hydrologien og vannkvaliteten i nedslagsfeltet. Dette avspeiler både målene i EU-direktivet om vann (EU
Water Framework) og begrensningene av vannressurser som beskrevet i Håndbok 140 (Statens vegvesen
2006). Relevante data og databaser er:




databaser om nedslagsfelt og hydrologi
databaser om vannkvalitet
databaser om brukerinteresser

Noen av datasettene, inkludert nasjonalparker, villmarksområder (INON), vernede vassdrag og potensielle
verdensarvområder, gir viktig informasjon både om landskapsvurderingene og effektene av miljømessige
inngrep. Disse datakildene kan derfor bli brukt ved begge vurderingene, og potensiell dobbeltelling må tas
hensyn til i fase 3.
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6.2.4. Verdiklassifiseringer
Basert på litteraturgjennomgangen og behovet for en metode som gir høynivåvurdering av strategiske
alternativer, anbefales det å bruke en forenklet tilnærming til verdirangeringer, i likhet med den som benyttes
av norske veimyndigheter ved strategiske infrastrukturprosjekter (Statens Vegvesen 2008, 2010). Dette
impliserer at de fleste dataene som inkluderes i vurderingen, vil være data med eksisterende
verdiklassifiseringer (f.eks. nasjonale, regionale, lokale), og at de tilordnes en "høy" verdi ved analysen, så
fremt ikke annet er spesifisert.
For områder uten eksisterende verdiklassifiseringer vil det være nødvendig med en vurdering for å utlede en
rangering av området og dets følsomhet for inngrep. Dette vil bli gjort ved bruk av en kombinasjon av kilder,
som til sammen beskriver områdets natur og de topografiske egenskapene i tråd med tilnærmingen som er
beskrevet i "Verdi- og følsomhetsanalyse" (Kolbenstvedt et al. 2000).
Selv om dette medfører en bred forenkling av verdiklassifiseringene under vurderingen i fase 3, vil de
originale databasene med mer detaljerte verdibeskrivelser (f.eks. skille mellom internasjonal, regional eller
lokal verdi) fortsatt være tilgjengelige, og kan gi muligheter for mer detaljerte analyser dersom dette skulle
kreves på et senere tidspunkt.

6.2.5. Størrelsesorden av effektene og potensialet for konflikt
6.2.5.1.

Innledning

Størrelsesordenen av effektene er et utrykk for skala og viktighet på (positiv eller negativ) endringer som et
inngrep forårsaker, og bør vurderes mot basis-scenarioet. Vurdering av størrelsesorden vil fokusere på hva
som særmerker en "høy" verdi. For å kunne vurdere størrelsesorden av effekten fra GIS-modellen, vil det
defineres parametere ut fra distansen fra korridoren og/eller arealutnyttelsen.
Konfliktpotensialene vil deretter vurderes for hvert av de alternative banekonseptene, som en kombinasjon
av de potensielle effektene og deres størrelsesorden innen de fysiske korridorene, og verdi/følsomhet på de
berørte områdene og deres egenskaper.

6.2.5.2.

Mål på konfliktpotensialet

Konfliktpoenger vil baseres på profesjonell bedømmelse og vil beskrives kvalitativt. Et samlet mål på konflikt
vil utledes for separate seksjoner av jernbanen og/eller for hvert tema, understøttet av en skriftlig
begrunnelse.

6.2.5.3.

Rangering av alternative konsepter

For å kunne foreta en første sortering av HHB-konseptene anbefales det at alternativene rangeres etter
deres totale konfliktpotensialer. Rangeringene vil baseres på en profesjonell vurdering, understøttet av en
skriftlig redegjørelse for å sikre åpenhet og ansvarlighet.

6.2.6. Testing og tilpasning av metoden i fase 3
Vurdering av inngrepseffekter på landskap og miljø i en stor geografisk skala gir store utfordringer når det
gjelder metoder og data. Validitet, pålitelighet og dekning av data varierer mye for de ulike temaene og
geografiske områdene. I tillegg er metoden utviklet i fravær av referansealternativet, dette er ennå ikke
definert av Jernbaneverket. Som følge av dette må visse forutsetninger gås gjennom på nytt, og den
foreslåtte metoden for vurdering av inngrep i landskap og miljø må testes, justeres og finstilles i fase 3.

6.3. Tema 3: Effekter på energi og støy
6.3.1. Energi
6.3.1.1.

Innledning

Denne delen fokuserer på det rullende materiellets energiforbruk ved drift på høyhastighetsinfrastruktur.
Analysen retter seg spesifikt mot kartlegging og vurdering av infrastrukturen og driftsfaktorer som har effekt
på energiforbruket. Ulike høyhastighetstog sammenlignes derfor med hverandre for å finne typiske nivåer på
energiforbruket, og for å finne gunstige togdesigner. Resultatene er en vurdering av eksisterende
høyhastighetstog med hensyn til deres energiforbruk. Rapporten inneholder også kommentarer om
utarbeidelse av tidtabeller, driftsforholdene for høyhastighetslinjer, baneinfrastruktur og
strømforsyningssystemet.
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Dette gjøres ved å modellere tekniske data for eksisterende høyhastighetstog ved hjelp av VWIs
programvareverktøy PULZUFA, som har mulighet for beregning av togenes dynamikk og energiforbruk på en
gitt infrastruktur. Fra simuleringene utført med PULZUFA utledes typiske verdier for energiforbruk som tar
hensyn til ulike egenskaper ved baneinfrastrukturen og driften, så som stigninger, tuneller og
mellomliggende stopp.

6.3.1.2.

Rullende materiell

Analysen viste at to av togene som ble studert, har vesentlig lavere energiforbruk enn de andre: det tyske
ICE 3, som har vært i bruk siden 2000, og det franske AGV som snart skal tas i bruk i Italia. Fra
egenskapene til disse togene kan det trekkes konklusjoner om kravene til energieffektivitet og dagens
tekniske nivå på høyhastighetstog, så vel som om fremtidig utvikling av høyhastighetstog og deres
egenskaper.
Det kan pekes på tre hovedfaktorer som har positiv effekt på togenes energieffektivitet:




Den aerodynamiske designen av toget: Et lite tverrsnitt i kombinasjon med aerodynamisk design av
fronten, og bruk av gunstige materialer på togets overflater. Spesielt ved høye hastigheter avhenger
energiforbruket i stor grad av kvaliteten på den aerodynamiske designen.
EMU-tog: Fordelingen av drivsystemets komponenter langs toget øker ytelsen og gir mer plass
for passasjerer.
Bruk av strømomformere med IGBT-teknologi øker effektivitetsgraden til togets drivsystem.

Når det gjelder fremtidig utvikling av høyhastighetstog, er det ventet trinnvis utvikling fremfor store sprang.
Dette kan registreres ved sammenligningen av de spesifikke energiforbrukene for ICE 3 og AGV. Selv om
disse togene ble satt i drift med nesten ti års mellomrom, har de begge samme nivå på energiforbruket.
En årsak til disse trinnvise forbedringene kan være den begrensningen som jernbanens infrastruktur legger
på togene. Selv om høyhastighetstog har potensial for å øke energieffektiviteten ved hjelp av innovasjoner
innen aerodynamikk, lettvektskonstruksjon og forbedringer av tekniske komponenter, er dette potensialet
begrenset av jernbanens infrastruktur, som har en lang levetid.

6.3.1.3.

Infrastruktur

En mer detaljert analyse av infrastrukturdesignen viste at tuneller har stor påvirkning på energiforbruket. Det
spesifikke energiforbruket i tuneller øker med tunellengden eller med økt forholdstall mellom togets og
tunellens tverrsnitt. I motsetning til dette ble det funnet at effekten som skyldes sporets stigninger, var
forholdsvis liten, uansett design.
Når det gjaldt designen av krysningsspor på ensporede linjer, ble det funnet noen gunstige utforminger. Selv
om det ikke er noen vesentlig effekt ved flatt terreng, bør krysningssporene i stigninger enten bygges
rombeformede eller trapesformede, med sidesporet til bruk av det toget som kjører i motbakke.
Strømforsyningssystemet for banen spiller en viktig rolle for muligheten og omfanget av energigjenbruk.
Energi som gjenvinnes ved regenerativ bremsing, kan brukes på den mest fleksible måten dersom
strømforsyningsseksjonene er sammenkoblede og strømforsyningsstasjonene er koblet til det offentlige
strømnettet.

6.3.1.4.

Drift

Med hensyn til togdriften er økonomisk kjøring, dvs. å la toget rulle ned til en viss hastighet i stedet for å
starte bruken av bremsene direkte, bare til en viss grad energieffektivt. Dersom rullefasen varer for lenge, vil
togenes gjennomsnittshastigheter reduseres til nivåer som ikke passer for drift av høyhastighetsbaner.

6.3.1.5.

Avsluttende kommentarer

Verdiene for spesifikt energiforbruk som avledes av scenarioene for grunnleggende infrastruktur, passer bra
som inngangsverdier for å estimere energiforbruket til tog på de potensielle jernbanelinjene. Kombinert med
korrigerende faktorer og funn iht. infrastrukturdesignen og driften kan det gi et tidlig anslag på
energiforbruket for mulige jernbaneløsninger. Men for å gi en mer detaljert og nøyaktig analyse må både
infrastrukturen og det rullende materiellet defineres og modelleres i større detalj. Dette fordi både
egenskapene til, og ikke minst interaksjonene mellom, rullende materiell og infrastruktur vesentlig påvirker
det totale energiforbruket.
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6.3.2. Støy
6.3.2.1.

Innledning

Følgende del omhandler støy og vibrasjoner som stammer fra høyhastighetsbaner, inkludert følgende:




resultater fra litteraturstudier på støy og vibrasjoner fra høyhastighetstog
diskusjon av korrigerende tiltak på det rullende materiellet og sporet med hensyn til støy og vibrasjon
fra høyhastighetstog
metoder for beregning av støy, vibrasjon og bakkebåren støy som kan brukes i fase 3 av prosjektet

Jernbanesystemer som i denne sammenhengen er definert som "høyhastighet", er elektrisk drevne og kan
drives med hastigheter opp til minst 250 km/t. Med hensyn til støy vil høyhastighetsbanenes støyegenskaper
variere mye med økte hastigheter. Av den grunn kan det være gunstig å dele inn høyhastighetsbanene i 3
underkategorier:
1)
2)
3)

"høy hastighet" med maksimumshastighet på rundt 250 km/t
"svært høy hastighet" med maksimumshastighet på rundt 400 km/t
"maglev”-systemer med magnetisk løft og drift, som har en potensiell hastighet over 400 km/t

Av praktiske grunner regnes bare 1) og 2) som relevante for langdistansetrafikk i denne analysen.

6.3.2.2.

Definisjoner

Luftbåren støy: støy som stammer direkte fra høyhastighetstoget, kalles luftbåren støy fordi den forplanter
seg i luften.
Vibrasjon: bevegelser som overføres i bakken fra det passerende toget til nærliggende bygninger. Gulv,
vegger og tak vil vibrere som resultat av dette. Frekvensområdet som kan føles av mennesker, er lavt, målt
opp til 80 Hz.
Bakkebåren støy: trykkforskjeller i luften som skyldes vibrasjonene, gir en lydeffekt. Nivået for bakkebåren
støy er høyere inne i et hus enn utendørs, fordi den utstrålte lyden forsterkes i rommet, og fordi vibrasjoner i
paneler og plater forsterkes. De viktigste frekvensområdene for den bakkebårne støyen er i oktave
frekvensbånd 63–250 Hz.

6.3.2.3.

Rullende materiell

Ved hastigheter på rundt 300 km/t vil støyen fra kontakten mellom hjulene og skinnene være den
dominerende kilden. Ved høyere hastigheter er aerodynamisk støy den viktigste kilden, og støynivået øker
kraftig med økende hastighet. Her er strømavtageren den dominerende kilden. Denne støyen er vanskelig å
dempe. I tillegg kan det være en tonekomponent som gjør at støygrensen er lavere. Det er svært viktig at
støyen fra strømavtageren reduseres så mye som mulig.
De tekniske spesifikasjonene for interoperabilitet (TSI) for støy fra høyhastighetstog er lavere enn de målte
verdiene fra nye høyhastighetstog. Det er ventet at en ny generasjon høyhastighetstog vil være under
støygrensen. Dette er gunstig for høyhastighetsbanene i Norge.

6.3.2.4.

Spor

Platespor vil gi høyere støynivå enn pukksatte spor, typisk med en økning på 2–4 dB. Kravene for montering
av platespor er svært strenge, og de vil være vanskelig å oppfylle ved bygging på leire i Norge. Av den grunn
er det sannsynlig at pukksatte spor vil brukes i stigninger. Dette er forutsatt ved støyberegningene.
Det må forutsettes at vedlikeholdet av norske høyhastighetsbaner vil holde ujevnhetene på sporene lave og
innen spesifikasjonene i TSI. Den viktigste parameteren er sliping av skinnene. Det er svært viktig at
slipeprosessen utføres regelmessig og med korte tidsintervaller, slik at det ikke utvikles ujevnheter.

6.3.2.5.

Støy

Den anbefalte metoden for beregning av støyen fra høyhastighetstog er Nord 2000. Dette er en kommersielt
tilgjengelig metode. Inngangsdata må innhentes fra målinger på relevante togtyper. Det anbefales at
arbeidet i fase 3 omfatter slike målinger.
I korridorene bør konturlinjen for L5AF = 72 dB tegnes inn på kartene. Dette er den distansen der hus som
ligger nærmere, må ha bedre veggisolasjon. Den aktuelle verdien for L5AF i konturlinjen kan måtte korrigeres
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når det er funnet bedre støydata. På basis av GIS-data kan antall boliger mellom sporet og konturlinjen
L5AF = 72 dB beregnes. På disse boligene kan støyisolasjonen måtte forbedres. Kostnadene for den økte
støyisolasjonen kan beregnes på grunnlag av erfaringene fra andre jernbaneprosjekter. Antall personer som
bor i slike boliger, kan også beregnes ut fra GIS-dataene.

6.3.2.6.

Vibrasjon

Beregnede vibrasjonsnivåer i en bolig nær en høyhastighetsbane på leire i Norge vil være svært usikre. Det
er nødvendig å samle inn flere måledata fra høyhastighetsbaner på leire, spesielt i Norge. Det anbefales at
arbeidet i fase 3 omfatter slike målinger.
Det er sannsynlig at banelegemet må stives av for å unngå problemene med kritisk hastighet. Det er også
strenge krav til setninger av sporet. Sannsynligvis vil det måtte settes ned påler av kalk-sement i områder
med myk leire. Dette vil også redusere vibrasjonsoverføringene til boligene.
I fase 3 bør konturlinjen for grenseverdien v w,95 = 0,3 mm/s tegnes inn på kartene. I tettbygde strøk bør det
bestemmes at påler av kalk-sement skal settes ned under sporene. På basis av GIS-data kan antall boliger
mellom sporet og konturlinjen v w,95 = 0,3 mm/s beregnes. I slike boliger kan det forventes at
vibrasjonsgrensen overskrides. Antall personer som bor i slike boliger, kan også beregnes ut fra GISdataene.

6.3.2.7.

Bakkebåren støy

Det er utviklet en empirisk beregningsmetode som er basert på målinger fra konvensjonelle tog på pukksatte
spor i Oslo-området. Metoden er i følge nye svenske målinger også korrekt for høyhastighetstog.
Når det gjelder korrigerende tiltak, er det ikke mulig å holde bakkebåren støy under grensen i mange boliger
over tunellene, dersom den strenge verdien for stivhet av pukkunderlaget skal overholdes. Studier må
gjennomføres for å se om det kan brukes mykere pukkunderlag. Dette gjelder også for platespor i utborede
tuneller. De strenge kravene om skinnebøying vil bety at det må brukes platespor dersom det er boliger i
nærheten av tunellene.
I korridorene bør konturlinjen for LA,max = 32 dB tegnes inn på kartene. I bebygde områder antas det 10 dB
støyreduksjon på sporet. På basis av GIS-dataene kan antall boliger innen konturlinjen beregnes. I disse
boligene kan det forventes at støygrensen vil overskrides. Antall personer som bor i slike boliger, kan også
beregnes ut fra GIS-dataene.

6.4. Tema 4: Klimarelaterte effekter
6.4.1. Innledning
Denne delen omhandler spørsmålene rundt utslipp av drivhusgasser. Målet er her å beskrive en tilnærming
til beregning av den tidsmessige fordelingen av utslipp av karbondioksidekvivalenter (CO 2e) som følger av å
bygge eller ikke bygge høyhastighetsbaner for transport av passasjerer og gods i Norge.
For å kunne gi tilstrekkelig fleksibilitet for implementeringen i fase 3 foreslås det her å bruke en
komponentbasert avregning. Den modulære tilnærmingen tillater senere justeringer og tilpasninger, ut fra
opsjoner for korridorutvikling og teknologi for baneinfrastruktur og rullende materiell. Den komponentbaserte
tilnærmingen er implementert for alle transportmåter, både vei, fly og bane. Tilnærmingen er utformet for å gi
en rettferdig sammenligning av HHB-alternativene mot andre alternative transportmåter.
Endelig beregning av korridoralternativene som skal gjøres i fase 3 for utbyggingsalternativene A-D,
avhenger av inngangsdata fra de andre arbeidspakkene. Disse koblingene finnes hovedsakelig i samband
med WP1 om markedsanalyse og den fysiske planleggingen av korridorene, men kommer også fra flere av
de andre arbeidspakkene.
Tidligere studier av HHB-konsepter i Norge og utlandet har typisk dekket infrastrukturen og togsettene. Noen
inkluderer produksjonen av det rullende materiellet og vedlikeholdet og avviklingen av infrastrukturen.
Egentlig må enhver studie som tar sikte på å inkludere direkte og indirekte utslipp på en konsistent måte,
akseptere metoder og tankemåter for livssyklusvurderinger (LCA). Noen av HHB-studiene i litteraturen
bruker eksplisitt LCA som en referanse for metodologi og miljømessig informasjon, mens andre gjør en mer
implisitt kobling. I denne rapporten antas en LCA-metodologi i standarder, datakilder og modelleringsverktøy.
Livssyklusvurderinger gir en strukturert måte å beskrive systemaspektene for HHB-alternativene.
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Livssyklusvurderinger gir et standardisert rammeverk for å vurdere og sammenligne alternative produkter.
Produktet for HHB-korridorene er de transporttjenestene som leveres. Miljømessige ytelser kan evalueres
per enkeltreise, eller for totaletterspørselen. Målet for denne vurderingen er å evaluere utslippene av
drivhusgasser fra utvikling og drift av HHB-korridorene, og å sammenligne med alternative transportmåter
som for eksempel privatbil, buss og flytransport.

6.4.2. Konklusjoner fra andre studier
Under har vi gjengitt hovedkonklusjonene fra en gjennomgang av publiserte studier om høyhastighetsbaner i
Europa:







Veldefinerte systemgrenser er nødvendig for ordentlig vurdering av HHB i norsk sammenheng, med
hensyn til infrastruktur, rullende materiell og drift.
Sammenligningen med alternative transportmåter krever at samme eller lignende systemgrenser
brukes for alle transportmåter.
Utslippene fra elektrisitetsproduksjonen kan være svært signifikante, selv ved lave andeler av fossile
energikilder i elektrisitetsmiksen.
Skandinaviske konsepter for HHB antar en relativt ren elektrisitet for driften, som impliserer at
utbyggingen av infrastrukturen bidrar med den største andelen av drivhusgassutslipp per passasjer.
Andel brukte seter på HHB-korridorene og graden av bruk av HHB-infrastrukturen vil styre størrelsen
av drivhusgassutslipp per passasjer i Norge. Energibruk per sete kan modelleres med god
detaljeringsgrad, men energibruk per passasjer i HHB avhenger av korridorspesifikke faktorer.
Komplette studier gjør svært ulike forutsetninger om de viktigste variablene, som fører til
divergerende resultater for tilsynelatende like vurderinger.

6.4.3. Løsning: Komponentbasert utslippsavregning
6.4.3.1.

Modellimplementering

Basert på konklusjonene fra de gjennomgåtte studiene er det funnet at en utslippsmodell for de ulike
korridoralternativene som skal vurderes i fase 3, må tillate mange infrastruktursammensetninger,
markedssituasjoner og scenarioer for energiforsyning. Det anbefales å løse dette ved bruk av
komponentbasert utslippsavregning, som etableres ved bruk av standardmetoder for livssyklusvurdering.
Følgende tilnærming brukes for å sikre en fleksibel, men transparent modell:







bruk av en vanlig akseptert modelltilnærming: livssyklusvurdering
konsistent bruk av databaseverdier for utslippene: ecoinvent for alle bakgrunnsprosesser
norskbasert utslippsmodellering for bygging av bane og vei, ut fra den høye betydningen som
infrastrukturen har for det totale utslippsestimatet for HHB
enhetsprosessdetaljer implementeres i programvaren for LCA: SimaPro
parameteropsjoner for bred scenarioanalyse
lik dekning av alle konkurrerende transportmåter, for korrekt å avspeile effekten av
markedsoverføringen fra vei, buss og flytransport for alle HHB-konseptene

Inngangsdata fra andre arbeidsgrupper i den norske vurderingen av høyhastighetsbaner vil
implementeres i utslippsmodellen i Fase 3, sammen med innføringsforslagene fra fysisk planlegging av
korridoralternativene.

6.4.3.2.

Miljømessig vurderingstid

Relevante miljømessige vurderingsretningslinjer foreslår en vurderingstid på 60 år. Noen viktige
komponenter har teknisk levetid på opp til 100 år. Dersom det utvikles HHB-konsepter for Norge, vil de ha
påvirkning på det nasjonale transportsystemet langt inn i fremtiden. Det anbefales derfor en miljømessig
vurderingstid på 100 år, selv om markedsinformasjon ikke er tilgjengelig for hele perioden.
Utslipp under utbyggingen evalueres separat og legges inn i perioden frem til første års drift. Inndata om
vedlikehold, driftskrav og utslipp fra produksjonen av rullende materiell er annualisert basert på estimater for
teknisk levetid.

6.4.3.3.

Geografisk og tidsmessig fordeling av utslipp

Utslipp fra infrastruktur, rullende materiell og driften av transportsystemer på bane, vei og i luften er delt
mellom nasjonale utslipp og utslipp som skjer utenlands. Det gjør det lett å estimere effekten av nasjonale
drivhusgassutslipp med og uten utvikling av HHB-konsepter.
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Scenariovurderinger blir systematisk inkludert i modellen for alle transportmåter gjennom
vurderingsperioden.

6.4.3.4.

Norske avregningskilder som er valgt for å beskrive infrastrukturen på bane og
vei

Avregning for komponentene i transportinfrastrukturen er samlet inn fra ulike kilder. De viktigste kildene for
infrastrukturen på bane og vei er funnet i rapporter fra de norske transportmyndighetene (vei: Statens
Vegvesen, bane: Jernbaneverket). Disse prosjektene ble utført spesielt for å vurdere miljøprofilen av
infrastrukturkomponentene i norsk sammenheng og regnes derfor som den mest relevante kilden for å
beskrive den relevante infrastrukturen her.

6.4.3.5.

Fase 3

Det som er drøftet her, gir grunnlag for vurdering av korridorene for de ulike HHB-konseptene. Det gjelder
fasen som omhandler mål og omfang i livssyklusvurderingen, og delvis også fasen med avregning. Det er
identifisert flere koblinger til de andre arbeidsgruppene i vurderingsprosjektet, der datahull må fylles ut i fase
3 for de spesifikke HHB-konseptene. Datahullene er identifisert og gjengitt i rapporten og er oppsummert i et
eget avsnitt.
Hovedfaktorene er forventet å være i markedsmodelleringen og fysisk planlegging, men er også identifisert i
andre grupper. Energimodellering er en separat oppgave innen arbeidspakken for miljø og er diskutert et
annet sted i denne rapporten.
En systemanalyse som den norske HHB-vurderingen støtter seg på mange gjensidig avhengige faktorer, og
det må derfor forventes at det må gjøres flere iterasjoner for hver av korridorene. Det kan ikke gjøres
konklusjoner med hensyn til klimarelaterte miljømessige effekter av høyhastighetsbaner i Norge før fase 3
startes opp.
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7. Forretningsmessige og
organisasjonsmessige temaer
7.1. Innledning
Hensikten med kontrakten for forretningsmessige og organisasjonsmessige temaer er å drøfte
kontraktsmessige og forretningsmessige strategier forbundet med anskaffelsen av viktig ny infrastruktur, som
for eksempel en høyhastighetsbane.
Kontrakten for forretningsmessige og organisasjonsmessige temaer består av tre temaer:




organisasjonsmessige aspekter
kontraktsmessige strategier
forretningsmessige strategier

Dette kapittelet oppsummerer resultatene av arbeidet utført som en del av fase 2 for å gi grunnlag for det
pågående arbeidet med den norske HHB-studien. Arbeidet ble utført av PriceWaterhouseCoopers.
Under utarbeidelse av rapporten er det blitt klart at de fleste problemstillingene ikke utelukkende hører inn
under bare én av overskriftene forretningsmessige, kontraktsmessige eller organisasjonsmessige forhold.
Emnene er fordelt på grunnlaget av:




Den kontraktsmessige strategien handler om det som skal kjøpes inn, og hvordan.
Den forretningsmessige strategien handler hovedsakelig om hvordan innkjøpene kan finansieres.
Temaet om organisasjon handler om hvem som skal gjøre anskaffelsene, og hvilke problemstillinger
innkjøpsledelsen ("innkjøpsmyndigheten") må drøfte for å få anskaffet HHB. Diskusjonen er delt i to
deler – den første drøfter organiseringen av jernbaneindustrien i Norge etter innføringen av HHB, og
den andre drøfter behovene til anskaffelsesmyndigheten. Selve organiseringen er nødvendigvis sist i
denne rekken, siden det er den som gjør levering av løsningene til de kontraktsmessige og
forretningsmessige spørsmål mulig.

De enkelte punktene drøftes hver for seg i resten av dette kapittelet. Først kommer et avsnitt som omhandler
omfanget av arbeidet som trengs for å levere en høyhastighetsbane.
Til slutt ble det som en del av denne kontrakten foretatt en markedsundersøkelse samt en gjennomgang av
case-studier fra lignende prosjekter. Resultatene av denne gjennomgangen rapporteres i slutten av dette
kapittelet.

7.2. Arbeidsomfang for levering av HHB
7.2.1. De viktigste trinnene ved levering av HHB
For å levere et høyhastighetsbaneprosjekt må følgende elementer i prosjektet vurderes, og i de fleste tilfeller
spesifiseres og innkjøpes med kontrakter av ulike typer:





Planlegging av nettverket og anskaffelse av arealer: forberedelse av detaljerte planer,
forretningsmodeller, miljømessige effektanalyser og håndtering av eventuelle lovpålagte
planleggingsprosesser for å få relevante byggetillatelser. Anskaffelse av arealer for linjene og for
konstruksjon og tilgang, eventuelt ved ekspropriering. Alle aktiviteter må inkludere en vurdering av
andre bruksområder for arealene og andre transportmåter, samt en plan for å sikre realiseringen av
prosjektets fordeler.
Design: fra konseptdesign og videre til detaljert design innen hver arbeidspakke – ulike nivåer av
design kan utføres av ulike aktører.
Bygging av den nye infrastrukturen: nybygde dedikerte høyhastighetslinjer pluss forbedringer på
og grensesnitt til eksisterende nettverk, slik at høyhastighetstog kan kjøres på eksisterende linjer om
nødvendig. Dette arbeidet vil typisk omfatte anleggsarbeider (for eksempel tunellbygging, graving,
strukturer og jernbanetraseer inkludert pukk, sviller og spor) pluss signalanlegg,
kommunikasjonsutstyr og strømforsyning og -distribusjon.

Vurdering av norsk høyhastighetsbane – oppsummering av arbeidet i fase 2 | Versjon 2.0 | 26. mai 2011

100











Vedlikehold av infrastrukturen: planlagte oppgraderinger i løpet av levetiden, som periodisk
fornyelse av sporene, og ikke-planlagt vedlikehold, som reparasjon av skadede strømledninger og
rutinemessige ettersyn og vedlikehold.
Drift av infrastrukturen: signal- og kontrollsystemer pluss sikkerhetsadministrasjon, inkludert
levering av tilstrekkelige sikkerhetsnivåer og hendelsesrespons.
Produksjon av rullende materiell: design, produksjon, testing og igangkjøring av nye
høyhastighetstog som anskaffes for å kjøre i nettverket.
Vedlikehold av rullende materiell: planlagt og ikke-planlagt vedlikehold og service. Planlagt
vedlikehold kan inkludere store periodevise overhalinger.
Togdrift: daglig drift av togtjenestene, inkludert togledelse, kjøring, kundeservice om bord, billettsalg
og -kontroll.
Bygninger (stasjoner og verksteder): stasjoner, verksteder og oppstillingsområder for rullende
materiell. Dette kan kreve at eksisterende bygninger oppgraderes og at nye bygninger må bygges, i
tillegg til integrering med veier og tilstøtende bygninger som buss- og trikkestasjoner, kontorer og
butikker.
Vedlikehold av bygninger: ikke-planlagt og planlagt vedlikehold for nye og forbedrede bygninger.
Kapitalanskaffelse og finansiering: dette beskriver hvordan alle de ovennevnte aktivitetene skal
betales for på kort sikt, og dersom de finansieres ved lån eller aksjekapital, hvordan slike beløp skal
betales på lang sikt.

Selv om drift av passasjertjenester og anskaffelse av rullende materiell er utenfor mandatet, er det for
oversiktens skyld referert til disse problemstillingene i denne studien, også fordi disse problemstillingene er
relevante for drøftingen av de kontraktsmessige og forretningsmessige strategiene.

7.2.2. Struktur av prosjektgjennomføringsorganisasjonene
Den strategiske nasjonale betydningen av og profilen på HHB, i kombinasjon med det sannsynlige kravet om
mye offentlig kapital, betyr at det er viktig med offentlig styring av slike prosjekter. I tillegg vil norske
myndigheter måtte sørge for at en ny høyhastighetsbane imøtekommer sikkerhetsstandardene, og for at
spesifikasjonen av prosjektet oppfyller myndighetenes strategiske mål. Med Norges syn på EU-direktivene,
er det mest sannsynlig at myndighetene vil ønske at HHB-løsningene samsvarer med EUs
interoperabilitetskrav.
Den private sektoren vil sannsynligvis ha en viktig rolle ved leveringen og kanskje også ved driften og
finansieringen av HHB. Myndighetene vil derfor måtte få på plass en struktur som optimaliserer den private
sektorens rolle. I dag blir jernbaneinfrastrukturen i det nasjonale nettverket og levering av vesentlige
forbedringer håndtert av Jernbaneverket. Produksjon av det rullende materiellet skjer i den private sektoren,
og NSB står for driften. Et antall store infrastrukturprosjekter – som ikke er relatert til jernbane – har nylig blitt
anskaffet i Norge ved bruk av PPP-typestrukturer og/eller privat finansiering.
Leveringsstrukturen for prosjektet må ha følgende egenskaper:






evne til å definere og fokusere på viktige strategiske mål
evne til å mobilisere tilstrekkelige nivåer av ressurser og ekspertise
evne til å fremskaffe kapital og finansiering
minimalt byråkrati og administrative kostnader
ikke skulle distraheres fra å levere eksisterende infrastruktur som er trygg og pålitelig
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En svært enkel beskrivelse av de viktigste rollene som må fylles i et prosjekt for å levere HHB:
Figur 7.1 – Nøkkelroller i et HHB-prosjekt

Med den sannsynlige kompleksiteten av de ulike modellene for HHB, grensesnittet mot den eksisterende
infrastrukturen og driften, samt behovet for å holde fokus på å opprettholde den nødvendige standarden på
infrastruktur og drift, må det vurderes nøye hvordan og i hvilken grad Jernbaneverket og NSB skal involveres
i aktivitetene i prosjektet.

7.3. Tema 1: Organisatoriske spørsmål
7.3.1. Leveranseorganisasjoner
En effektiv organisasjonsstruktur er nøkkelen til vellykket levering av de viktigste infrastrukturkomponentene.
Forenklet fremstilt er det tre kritiske roller:





Myndighetene: ansvarlig for å angi retningslinjene og ha det endelige ansvaret for viktige strategiske
beslutningene, så som å definere målene for prosjektet.
Innkjøpsmyndigheten: ansvarlig for å utarbeide detaljerte spesifikasjoner om innkjøpene, drive
innkjøpsprosessene for valg av partnere for de andre rollene og holde kontroll med leveransene i
prosjektene. Innkjøpsmyndigheten må sikre kompabilitet mellom de ulike prosjektene på det norske
jernbanenettet.
Prosjektleveringsfirma: et slikt firma blir ansvarlig for å levere prosjektet etter spesifikasjonene,
tidsplan og budsjett, inkludert delene som leveres av de ulike partene, og skal sikre total
funksjonalitet på prosjektet.

Under innkjøpsmyndigheten eller prosjektleveringsfirmaet, som det passer, vil det være en serie kontraktører
for bygging og vedlikehold av infrastruktur og rullende materiell samt operatører av tjenestene.
I de siste årene er store infrastrukturprosjekter for jernbane blitt innkjøpt ved hjelp av ulike
organisasjonsstrukturer. Infrastrukturen for HSL Zuid ble levert ved at innkjøpsmyndigheten direkte
kontraktsutsatte fire hoveddeler av arbeidet og administrerte grensesnittsrisikoen. I motsetning til dette blir
infrastrukturen for Crossrail kjøpt inn ved hjelp av et stort team som fyller rollen som innkjøpsmyndighet, men
også ved bruk av et prosjektleveringsfirma som fungerer som programleveringspartner, for å koordinere alle
hovedlinjene i arbeidene som er satt ut på kontrakt. Tanken bak dette er at størrelsen på prosjektet og de
involverte risikoene krever et tett samarbeid med kontraktørene, med behov for å oppmuntre til godt
samarbeid mellom kontraktørene.
En egnet organisasjonsstruktur for levering av HHB vil avhenge av størrelsesorden og kompleksiteten av de
nødvendige arbeidene, graden av grensesnitt med den eksisterende infrastrukturen og driften, og av
behovet for å samle tilstrekkelige ressurser og ekspertise for levering av prosjektet. I Gardermoen-prosjektet
ble det antatt at det ville være gunstig å strukturere prosjektfirmaene som aksjeselskaper (ikke offentlige
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etater) , delvis fordi det lot prosjektorganisasjonen finansiere prosjektet på en fleksibel måte, både ved
9
offentlige bevilgninger og lån .

7.3.2. Industristruktur
En rekke tekniske (f.eks. tekniske standarder, systemer som skal brukes, sporvidde), forretningsmessige
(hvordan tilgang skal fordeles, hvem skal betale for hva, osv.) og driftstekniske spørsmål (f.eks. tidtabeller,
billettsalg, priser, passasjerinformasjon) og industristruktur må vurderes dersom HHB-tjenester skal
introduseres i Norge. Passende løsninger vil i stor grad drives av i hvilken grad HHB-løsningene baserer seg
på grensesnitt mot eksisterende nettverk og drift. Generelt vil større overlapping gi sterkere argumenter for å
opprettholde den eksisterende strukturen i bransjen. Men under Scenario D, der infrastrukturen er ganske
separat, vil det være nødvendig å drøfte spørsmål som f.eks.: Hvem skal eie og vedlikeholde
infrastrukturen? Hvem kan bruke infrastrukturen og hvordan skal tilgangspriser bestemmes?
Generelt er det best å unngå en kompleks, to-trinns industristruktur, som kan avlede oppmerksomheten fra å
gi kundene best mulige tjenester. På den annen side må industristrukturen også passe til HHB-tjenestene og
kunne gi tilstrekkelig motivasjon til å levere både eksisterende og nye høyhastighetstjenester med
tilstrekkelig kvalitet på lang sikt.

7.4. Tema 2: Kontraktsstrategi
De viktigste konklusjonene fra en gjennomgang av kontraktsspørsmål og internasjonale case-studier er:












Anskaffelses- og innkjøpsstrategien må fokusere på en effektiv driftsmodell fremfor mest mulig
effektivt innkjøp av infrastrukturkomponenter eller tilpasning til en spesiell finansieringsløsning.
Løsningen er vellykket dersom den sikrer konsistente leveranser av passasjertjenester med korrekt
kvalitet over mange år, ikke bare ved fullføring og aksept av ny infrastruktur.
Det finnes internasjonalt sett ingen dominerende kontraktsstruktur til bruk ved kjøp av store
jernbaneinfrastrukturprosjekter. I stedet er strukturene skreddersydde etter forholdene og de
viktigste målene med prosjektene.
Det er mange alternativer for kontraktsstrategi, avhengig av hvem som tar ansvaret for design,
bygging, drift og vedlikehold av prosjektet. Det er viktig å forstå styrker og svakheter for de ulike
alternativene, og at suksess ikke bare avhenger av valg av riktig fremgangsmåte, men også av at
den gjennomføres effektivt.
Kontrakter er viktige verktøy for fordeling av risiko og for å gi motivasjonsmekanismer ved
administrasjon av risikoen. Det må nøye vurderes hvem som er best egnet til å administrere de
enkelte risikoene, og hva flytting av risikoen betyr for prisen.
Det må nøye vurderes hvordan ting skal "pakkes" – samling av aktivitetene (f.eks. design, bygging,
drift, vedlikehold eller til og med enkeltaktiviteter ved byggingen – forberedelser, skinnelegging,
strukturer, tuneller, rullende materiell) eller oppsplitting av aktivitetene. De viktigste drivkreftene for
beslutningene om pakking er overføring av grensesnittrisiko (f.eks. risikoen for teknisk eller fysisk
inkompabilitet, eller at arbeidene ikke fullføres tidsnok og derved forsinker neste aktivitet), motvirket
av behovet tilbyderne har for å danne konsortier, og den potensielle verdien av kontraktene som
både kan begrense tilbyderne (fordi risikoene kan bli for store) og redusere konkurransen.
Det er behov for tidlig å vurdere om rammeverket for å anskaffe arealer og byggetillatelser er
tilstrekkelig. Dette kan være kostbare og tidkrevende aktiviteter, det fremgår av case-studiene og
tilbakemeldingene fra markedsundersøkelsene. Det må vurderes om det kreves spesiell lovgivning
for å forenkle disse aktivitetene.
Krav fra eksterne regler (EU-direktiver, tekniske standarder osv.) bør oppfylles både for å sikre
interoperabilitet og sikre bruk av den beste, testede teknologien, fremfor å oppmuntre til innkjøp av
noe som blir unikt norsk. Dette vil sannsynligvis bli mer kostbart og føre til avhengighet av bestemte
leverandører i fremtiden.

Et antall strategiske spørsmål må drøftes ordentlig for å gi kontraktørene passende motivasjon. De omfatter:



Hvordan oppmuntre/muliggjøre innovasjon og bruk av fremvoksende gode løsninger. Dette kan løses
enklest ved å definere spesifikasjonene basert på resultater/utdata fremfor på inndata.
Hvordan kan kontraktørene motiveres til å se på levtidskostnadene (bygge- og
vedlikeholdskostnadene) og kostnadene for totallsystemet (effekt av en viss komponent eller aktivitet
på resten av systemet), slik at deres forslag kan gi best mulig verdi for pengene? Det kan fokuseres

9

NOU 1999:28 – Gardermoprosjektet – Evaluering av planlegging og gjennomføring (The Gardermoen
project – Assessment of planning and execution)
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på levetidskostnadene ved å kreve at entreprenøren gir et tilbud som også gjelder for en vesentlig
del av levetiden på den aktuelle komponenten. Spørsmålet om levetidskostnadene kan håndteres
ved å identifisere spesielle problemområder (f.eks. vekt av kjøretøyene), sette klare krav, kanskje
belønne riktig oppførsel og ved å evaluere tilbydernes løsninger.
Hvilke betalingsmekanismer kan brukes for å overføre risikoene effektivt, og sikre at infrastrukturen
og tjenestene leveres til rett tid og i henhold til spesifikasjonene? Dette løses typisk ved å definere
tydelig hvordan tilfredsstillende leveringer skal måles, og ved å koble betalingen til leveransen.
Hva slags ytelsesnivåer (f.eks. tilgjengelighet, pålitelighet, nedetid for vedlikehold, kapasitet) er
nødvendige på komponentene og tjenestene for å levere et tjenestenivå som oppfyller
forespørselsprognosene? Slike spesifikasjoner må underbygges av ytelsesmekanismer (f.eks.
reduserte betalinger dersom ytelsesnivåene ikke blir oppfylt, med fratrekk som både skal
kompensere operatører og passasjerer for dårlige ytelser, og for å motivere eieren av komponenten
til å utbedre problemene) der de kan regnes som kritiske. Det er en utfordring å sikre at
infrastrukturens ytelser ikke bestemmes på separat basis, men er koblet til den ønskede standarden
på de aktuelle tjenestene for å oppfylle trafikkprognosene.

7.5. Tema 3: Forretningsmessig strategi – omfang av egenfinansiering
Kapitalanskaffelse (funding) beskriver hvordan kjøpet av en komponent til slutt skal betales. Finansiering
(financing) beskriver hvordan prosjektet skal betales på kort sikt. Sammenhengen er at kostnaden for, og
tilbakebetaling av, finansieringen til slutt må dekkes av den anskaffede kapitalen.
Kapitalanskaffelse for store infrastrukturprosjekter er en utfordring på grunn av størrelsesorden. Selv om
passasjerinntektene kan dekke driftskostnadene og deler av infrastrukturvedlikeholdet, er det ekstremt
usannsynlig at disse inntektene kan gi noe meningsfylt bidrag til byggekostnadene eller
finansieringskostnadene. Det kan likevel være passende å bruke privat finansiering som dekkes (helt eller
delvis) av passasjerinntektene (etter driftskostnadene) som en metode for å overføre risiko. Privat
finansiering kan også gi et potensial for større fleksibilitet for styring av prosjektet på en optimal måte.
Det bør også vurderes hvordan belastningene ved kapitalanskaffelse over statsbudsjettet kan reduseres.
Mulige kilder til kapital er blant annet:





Avgift for brukere av vei og fly for dekning av pantesikrede lån, ekstra tillegg på lokale avgifter (for
personer eller bedrifter) og miljøavgifter.
Kapital fra regioner eller byer – brukt i stor grad for å skaffe kapital til de siste høyhastighetsbanene i
Frankrike og Japan.
En form for skatt på planlegging, eiendomsskatt eller del av utbyttet på utbyggingen, som avspeiler
den økte verdien av landområdene og på bygningene i nærheten av stasjonene som får bedre
tjenester ved den nye infrastrukturen.
Bidrag fra forretningslivet – Crossrail, et stort jernbaneprosjekt i Storbritannia, har tiltrukket seg
kapital både fra City of London og bedriftene rundt Canary Wharf, som alle vil dra nytte av den nye
linjen.

Beslutningen om å bruke privat finansiering er kompleks. Det må gjøres en gjennomgang for å vise at
prispåslaget som betales for privat finansiering, i forhold til kostnadene ved offentlig gjeld, er lavere enn
fordelene som oppnås ved å overføre risikoen til den private sektoren.

7.6. Lærdommer fra case-studier og markedsundersøkelser
En serie relevante case-studier ble gjennomgått, inkludert TAV i Italia, Gautrain i Sør-Afrika, Channel Tunnel
Rail Link, Heathrow Airport terminal 5 og Crossrail i Storbritannia, TGV i Frankrike, i tillegg til store prosjekter
i Norge som Gardermoen flyplass og Gardermobanen, og det private/offentlige samarbeidet for E-18 (Public
Private Partnership – PPP). Disse finnes som Vedlegg 1 til denne utredningen.
Å dra lærdom fra de internasjonale og norske case-studiene er vanskelig, da det er viktig å forstå
målsetningene for de enkelte prosjektene før det er mulig å vurdere om den aktuelle fremgangsmåten var
vellykket eller ikke. Det kan likevel trekkes noen viktige generelle lærdommer:


Kostnader og tidsplaner for gjennomføring av store nye infrastrukturprosjekter for jernbane betyr at
det er viktig med sterk politisk støtte for å sikre at programmet gjennomføres og får tilstrekkelig
offentlig kapital.
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En sterk og dedikert prosjektorganisasjon er kritisk for vellykket innkjøp og levering av fungerende
infrastruktur. Slike organisasjoner må ha tilstrekkelige ressurser med den korrekte ekspertise og må
kunne lede prosjektet på en tillitvekkende måte, med realistiske tidsplaner.
Sterke prosjektorganisasjoner som også må ha støtte av klare målsetninger fra det offentlige, være
fri for politisk innblanding og ha en klar prosess for styring og beslutningstaking.
Case-studiene viser et bredt spekter av ulike tilnærminger til pakking av aktiviteter og fordeling av
ansvar og risiko. Det er tydelig at myndighetene noen ganger har forsøkt å skreddersy løsninger
etter sine spesielle forhold og prioriteringer.
Det må drøftes nøye hvilket volum av arbeider som til enhver tid kan legges ut på anbud,
gjennomføres og finansieres. Størrelsesordenen av infrastrukturprosjektene for jernbane er så stor
at de kan bruke opp all ledig kapasitet, og føre til mangel på fagfolk og til selvforskyldte prisøkninger.
Selv etter at det er inngått kontrakter for design, bygging, drift og vedlikehold, er det viktig at
innkjøpsmyndighetene fortsetter å overvåke fremdriften og oppnåelsen av delmålene (milepælene).
Selv om mye av eller hele risikoen er overført til kontraktørene, vil de likevel falle tilbake på
innkjøpsmyndigheten dersom kontraktørene ikke er i stand til å håndtere risikoene ordentlig.

Markedsundersøkelsene gir også generell støtte til denne konklusjonen. De andre viktige punktene som kom
frem ved markedsundersøkelsene, var en uvillighet både hos kontraktørene og finansinstitusjonene til å ta
etterspørselsrisiko, og at offentlig sektor må ta ansvaret for arealanskaffelsene og byggetillatelsene.
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Vedlegg A

Mandatet

19. februar 2010

A.1. Introduksjon og oppsummering
Jernbaneverket gis med dette i oppdrag å utrede spørsmålet om høyhastighetsjernbane i Norge.
Utredningen organiseres som en prosjektorganisasjon. Utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige
strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som bør legges til grunn for utviklingen av langdistansehøyhastighetsbaner. Utredningen skal analysere om en utbygging av høyhastighetsjernbaner kan bidra til å
oppnå samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige løsninger for et framtidig transportsystem med økt
transportkapasitet, bedre framkommelighet og tilgjengelighet.
I oppdraget inngår bl.a. å redegjøre for positive og negative effekter og kostnader ved en eventuell
utbygging, samt rekkefølge og etappeinndeling for strekningene. I oppdraget inngår bl.a. å redegjøre for
positive og negative effekter og kostnader ved en eventuell utbygging, samt rekkefølge og etappeinndeling
for strekningene. Ulike høyhastighetskonsepter skal vurderes opp mot referansealternativet: en videreføring
av dagens jernbanepolitikk i de ulike korridorene slik denne er beskrevet i Nasjonal transportplan 2010–
2019. Ut fra analysen og de overordnede målene for transportpolitikken skal det utarbeides ulike
handlingsalternativer med anbefalinger (dvs. konsept/utbyggingsstrategi) for hver korridor. Følgende
korridorer skal bl.a. utredes: Oslo – Kristiansand – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo –
Gøteborg og Oslo – Stockholm. I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med
Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand – Stavanger.
Konsekvenser for samfunnet for øvrig av en høyhastighetsutbygging skal belyses så langt som mulig. Frist
for Jernbaneverkets tilrådning til departementet settes til 1. februar 2012.

A.2. Bakgrunn for utredningsoppdraget
Flere land har gjennomført og/eller planlegger å bygge ut høyhastighetsjernbaner. Dette er en av grunnene
til at Samferdselsdepartementet i 2005 ga Jernbaneverket i oppdrag å gjennomføre en utredning av
potensialet for høyhastighetsjernbane i Norge. Et tysk utredningskonsortium, ledet av VWI, ble etter en
internasjonal utlysning valgt til å gjennomføre en mulighetsstudie. Siste delutredning ble lagt fram høsten
2007. Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet hentet etter dette inn fem delutredninger fra ulike
konsulentmiljøer som, på bakgrunn av VWIs arbeid, gikk grundigere inn i noen utvalgte spørsmål. Dette
samlede materialet dannet grunnlaget for Samferdselsdepartementets omtale av høyhastighetsjernbane i
St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.
Utredningsmaterialet viste blant annet at en reisetid på mellom to og tre timer mellom de største byene i SørNorge vil gjøre høyhastighetstog konkurransedyktig med flytrafikken. Utbyggingskostnadene vil imidlertid
være høye på de aktuelle strekningene, blant annet på grunn av krevende geografi og topografi.
Underveismarkedet ble vurdert som begrenset. Utredningene viste også at miljø- og klimaeffektene som
følge av en høyhastighetsbane ville være relativt små.
VWI-utredningen baserte seg ikke på norsk nytte-/kostnadsmetodikk. Fra økonomifaglig hold ble dette møtt
med til dels sterk kritikk. ECON Pöyry AS sin analyse basert på norsk metode viste et langt svakere
nytte-/kostnadsforhold.
I St.meld. nr. 16 (2008–2009) anbefalte regjeringen å prioritere en forsterket innsats på utbygging av et
kapasitetssterkt jernbanenett i InterCity-triangelet. Det ble ikke lagt opp til bygging av separate
høyhastighetsbaner i planperioden. Det ble videre lagt vekt på at konsepter for høyhastighetsjernbaner må
videreutvikles og tilpasses norske forhold før det vil kunne være aktuelt med utbygging i Norge. I St.meld. nr.
16 (2008–2009) ble det derfor pekt på at regjeringen ville be Jernbaneverket om å arbeide videre med å
vurdere hvordan mulige konsepter for utbygging og drift av høyhastighetsjernbane kan tilpasses norske
forhold. Det ble videre trukket fram et behov for å vurdere nærmere mulighetene for blandet trafikk på et
framtidig høyhastighetsnett. Betydningen av å følge erfaringene i Europa og resten av verden med hensyn til
økonomi og teknologi ble også vektlagt.

Vurdering av norsk høyhastighetsbane – oppsummering av arbeidet i fase 2 | Versjon 2.0 | 26. mai 2011

106

Mandatet
A.3. Formål og gjennomføring
Utredningen skal, i tråd med forutsetningene i St.meld. nr. 16 (2008–2009) / Innst. S. nr. 300 (2008–2009),
ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål. Utredningene skal vise om det er mulig å realisere dette
siktemålet. Stortinget har bedt om at det legges fram et "beslutningsgrunnlag i god tid før behandling av
Nasjonal transportplan om fire år".
Regjeringen har i Soria Moria II, og stortingsflertallet har ved flere anledninger, senest i Innst. 13 S (2009–
2010) uttrykt klare ambisjoner når det gjelder høyhastighetsjernbane i Norge. Det er derfor av stor betydning
at utredningsarbeidet gir nødvendige avklaringer for den videre beslutningsprosessen.
Utredningen skal gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som
bør legges til grunn for utviklingen av langdistanse-persontogtransport i Sør-Norge. Dette gjelder både
strekninger mellom de største byene i Sør-Norge og fra Oslo til hhv. Gøteborg og Stockholm. Utredningen
skal gi svar på om en utbygging av høyhastighetsjernbane i en eller flere av korridorene vil kunne være
samfunnsmessig riktig. Utredningen skal også drøfte hvilke merverdier en utbygging av
høyhastighetsjernbane vil ha sammenliknet med utbygging av annen transportinfrastruktur. Blant annet skal
det gjøres rede for hvilke effekter en slik utbygging vil kunne ha for bosetting/regionforstørring, by- og
arealutvikling, økt konkurransekraft for næringslivet og eventuelle andre ringvirkninger. Utredningen skal
vurdere om dagens modeller for å beregne effekter av nye infrastrukturprosjekter i tilstrekkelig grad fanger
opp de langsiktige effektene, eller om man kan forvente større effekter fordi det er snakk om svært
gjennomgripende endringer i transporttilbudet. Utredningen skal i tillegg redegjøre for de forventede
konsekvensene en utbygging av høyhastighetsjernbane vil ha på den sivile luftfarten i Norge.
Miljø- og klimahensyn skal ivaretas i utredningen. Det skal foretas vurderinger av hvordan
høyhastighetsjernbane kan bidra til å nå nasjonale mål i miljø- og klimapolitikken. De miljømessige
konsekvensene i form av klimagassutslipp, energibruk, lokale utslipp, støy, naturinngrep og barrierer skal
utredes.
Utredningen skal også redegjøre for hvordan hensynet til godstransporten på jernbane best kan ivaretas i de
ulike handlingsalternativene.
Utredningen skal også foreta vurderinger av hvordan en utbygging av høyhastighetsjernbane i en eller flere
korridorer kan danne grunnstammen i et sammenhengende kollektivsystem. Det skal derfor gjøres
vurderinger av potensialet for at en høyhastighetsjernbane kan bidra til en større helhetlig endring av det
kollektive transporttilbudet, og de utviklingsmessige og miljømessige effektene dette kan ha. Det skal også
gjøres vurderinger av potensialet for å gjøre områder utenfor de største byområdene mer attraktive for
næringsetablering og bosetting.

Faser / gjennomføring av utredningen
Fase 1
Slik det er pekt på foran, er det allerede gjennomført mye utredningsarbeid. Første skritt i den videre
utredningen av høyhastighetsjernbane vil være å gi en samlet oversikt og framstilling over det
kunnskapsgrunnlag som foreligger i Norge, samt den framlagte utredningen om høyhastighetsjernbane i
Sverige (SOU 2009: 74). Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget i Norge, vil dette omfatte de utredninger som
er utført i regi av Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet, men også offentlig tilgjengelige studier
gjennomført av ulike interessenter som Norsk Bane AS, Høyhastighetsringen AS, Coinco North m.fl.
Gjennomgangen av dette materialet skal oppsummeres i en rapport. Denne skal gi anbefalinger til hva den
videre utredningen av høyhastighetsjernbane bør bygge videre på, og hvilke områder som vil kreve mer
dyptgående eller bredere tilnærming.
Fase 2
Et viktig formål med fase 2 er å identifisere hvilke typer høyhastighetskonsepter som vil kunne være aktuelle
for norske forhold. Hovedutredningen skal gjøre rede for og analysere felles problemstillinger og
forutsetninger før det gjennomføres korridorvise analyser. Markedsanalyser, vurdering av ulike konseptuelle
løsninger knyttet til spørsmål om dedikerte høyhastighetsjernbaner, flerbruksbaner, stopp- og
stasjonsmønster, hastighetsstandard og muligheter for trinnvis utvikling av eksisterende jernbanenett, skal
bl.a. inngå i fase 2. I tillegg kommer forhold knyttet til inntekter og kostnader, miljøhensyn, energibruk,
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vintervedlikehold, organisering, generelle kostnadsvurderinger mv. De ulike problemstillingene som skal
danne et felles premissgrunnlag for korridoranalysene, skal legges fram i en egen rapport. Det er samtidig
viktig at disse premissene kan benyttes på en fleksibel måte i korridoranalysene.
Fase 3
I fase 3 skal det på grunnlag av resultatene fra fase 1 og 2 utarbeides konkrete analyser av ulike
strekningsvise handlingsalternativer med anbefalinger om langsiktig utviklingsstrategi for jernbanen tilpasset
hver enkelt korridor.
Utredningsarbeidet knyttet til høyhastighetsjernbaner må nøye samordnes med:



jernbaneverkets arbeid med å videreutvikle IC-nettet for området Lillehammer/Skien/Halden, som en
oppfølging av NTP 2010-2019
jernbaneverkets utredningsarbeid knyttet til kapasiteten i Osloområdet på kort, mellomlang og lang
sikt

Det vises for øvrig til nærmere omtale disse utredningsarbeidene i kapittel 5.

A.4. Utredningsoppdraget
Overordnede retningslinjer
Jernbaneverket skal:





Ta utgangspunkt i målene for transportpolitikken slik disse framgår av stortingsbehandlet Nasjonal
transportplan 2010-2019.
Søke relevante internasjonale erfaringer fra Europa og resten av verden. (Hvilke forutsetninger som
legges til grunn for utbygging av høyhastighetsjernbane, blant annet befolkningsgrunnlag, -struktur,
antall reisende, stoppmønster samt ren eller blandet trafikk). Det bør legges spesielt vekt på å hente
erfaringer fra land som har fellestrekk knyttet til krevende geografi/topografi samt relativt lav
befolkning, slik som blant andre Sverige, Finland, Portugal, Østerrike og Sveits.
Samarbeide med Statens vegvesen og Avinor (som har ansvaret for planlegging, utvikling og drift av
det norske flyplassnettet), samt med øvrige berørte instanser, eksempelvis svenske myndigheter.

Hovedanalyse
Jernbaneverket skal:


utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike
korridorene, herunder bl.a.:
-



referansealternativet: videreføring av dagens jernbanepolitikk
en mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor IC-området
høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og IC-strategi
hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

i tilknytning til høyhastighetskonseptene bl.a. vurdere:
- enkeltspor kontra dobbeltspor
- ren langdistanse persontrafikk opp mot ulike typer blandet trafikk
- i hvilken grad ny infrastruktur bidrar til å erstatte eller kommer i tillegg til eksisterende
jernbanenett. Blant annet vil reisetid og stasjons-/stoppmønster være en sentral del av en slik
vurdering



analysere effektene av etappevis utbygging kontra sammenhengende strekningsvis utbygging

Gjennomføre de markedsmessige analyser som er nødvendige for å kunne svare ut hovedanalysen,
herunder:


Utrede markedsforutsetninger for ulike typer person- og godstrafikk i de ulike konseptene som
vurderes. Det skal blant annet undersøkes om det kan være et marked for nye tjenester med raske
godstog (post og pakker mv.).
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Analysere hva som skal til for at reisende velger tog framfor fly og bil, særlig knyttet til reisetid,
komfort og betalingsvilje.
I enkelte korridorer vil, avhengig av konsept, tunellandelen bli svært høy. Utredningen må gi en
vurdering av om dette er et forhold som kan påvirke de reisendes preferanser. I denne sammenheng
må effekten på fritidsreise-/turistmarkedet analyseres.
Lokalisering av og ansvar for bygging og drift av nye stasjoner.
Gjøre en vurdering knyttet til stasjonsutvikling og omstigningsmuligheter. Beskrive effekter av ulik
stasjonsstruktur i forhold til markedsbehov og etterspørselseffekter.
Vurdere integrerte bystasjoner/kollektivknutepunkter opp mot stasjoner utenfor sentrum tilpasset
høyhastighetstogenes behov, herunder kombinasjoner og forbikjøringsspor. Stasjonslokalisering (og
stoppmønster) vil påvirke samlet reisetid for passasjerene og dermed konkurranseforholdet mot
andre transportmidler.
Gjøre en vurdering knyttet til sikkerheten ved høyhastighetsjernbane, ved ulike hastighetsnivåer og
ulike typer blandet trafikk, samt trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av en overføring av mer
person og godstrafikk fra veg til jernbane.

Gjennomføre vurderinger av relevante økonomiske forhold, herunder:






samfunnsøkonomiske analyser og nytte-/kostnadsbetraktninger iht. gjeldende beregningsmetoder
effekter som ikke fanges opp av eksisterende analyseverktøy
ulike modeller for fordeling av risiko, herunder muligheter for medvirkning/-finansiering fra privat
sektor og/eller lokale myndigheter, f.eks. knyttet til stasjons-/stoppmønster
virkninger for luftfarten og lufthavnene som følge av en utbygging av en eller flere korridorer med
høyhastighetsjernbane, herunder virkninger på statsbudsjettet for å opprettholde det regionale
lufthavnnettet og mulighetene for å unngå/utsette større investeringer ved de største flyplassene
om en utbygging av høyhastighetsjernbane vil kunne gjøre eventuelle andre
infrastrukturinvesteringer mer lønnsomme

Gjennomføre de markedsmessige analyser som er nødvendige for å kunne svare ut hovedanalysen,
herunder:


Analysere aktuelle strekninger ved en utbygging av høyhastighetsjernbaner. Følgende strekninger
omfattes av utredningsoppdraget:
-












Oslo – Trondheim
Oslo – Bergen
Oslo – Kristiansand – Stavanger
Oslo – Gøteborg
Oslo – Stockholm
I tillegg skal Bergen – Haugesund/Stavanger vurderes sammen med Oslo – Bergen og
Oslo – Kristiansand – Stavanger.

Utrede i hvilken grad ulike (høy)hastighetsstandarder kan være aktuelle for ulike (del)korridorer.
Utrede tekniske aspekter knyttet til utbygging av høyhastighetsjernbaner.
Spesielt vurdere krav og konsekvenser som følger av det norske klimaet og norske vinterforhold.
Vurdere bruk av fastspor (”slab-track”; dvs. innstøpning av skinnegangen i en betongsåle) opp mot
tradisjonelt spor med pukkballast innenfor ulike hastighetskonsepter og med ulik grad av blandet
trafikk (både isolert for stasjonsområder og i forbindelse med tuneller/skjæringer/brukonstruksjoner)
samt som gjennomgående konsept.
Beregne klimagassutslipp ved bygging av en høyhastighetsbane. Beregningene må ta med utslipp
over hele levetiden av jernbanen, inkludert byggeperioden. Utredningen må se hen til hvordan andre
land har beregnet og vektet disse effektene.
Utrede hvordan linjeføring og profiler kan tilpasses landskapet og dermed redusere barriereeffekter
og inngrep i følsomme naturområder, og eventuelt hvordan omlegging av toglinjer kan bidra til å
frigjøre verdifulle naturområder. Konsekvenser for biologisk mangfold og naturkonsekvenser av store
massedeponier må også vurderes.
Vurdere i hvilken grad bruk av krengetogmateriell vil kunne være aktuelt i enkelte konsepter.
Utredningen bør blant annet se hen til de land som har hatt gode erfaringer med innføring av
krengetog, for å se hvilke suksessfaktorer som må til for å lykkes.
Vurdere hvordan togenes energibruk og støynivå påvirkes av hastighetsnivå, kurvatur, stigningsgrad
mv.
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Økt energiforbruk må bl.a. vurderes opp mot de gevinster som er knyttet til høyere hastighetsnivå,
slik som behov for færre togsett, mer effektiv bruk av personellressurser mv.

A.5. Spesielle temaer for vurdering
Håndtering av usikkerhet etc.
En rekke av de forhold og problemstillinger som utredningen skal analysere, vil være preget av betydelig
usikkerhet. Eksempler på dette kan være trafikkprognoser, reduksjon i klimagassutslipp som følge av
forventet redusert fly- og biltrafikk, kostnader og inntekter, gjennomførings- og beslutningsusikkerhet mv.
Det er svært viktig å utføre grundige usikkerhetsanalyser. En utbygging av en eller flere strekninger med
høyhastighetsjernbane i Norge vil være et avgjørende valg for transportmiddelfordelingen og vil påvirke
transportarbeidet i de aktuelle korridorene i mange tiår framover. Det vil være knyttet betydelig usikkerhet til
blant annet den framtidige teknologiske utviklingen, både innenfor jernbanen og innenfor andre
transportformer.
Utredningen må derfor blant annet skissere og drøfte forventninger til den teknologiske utviklingen til bil og
fly, med spesiell vekt på energibærere og energiforbruk. Dette vil være relevant for å vurdere
høyhastighetsjernbanens relative miljøegenskaper. Videre skal utredningen skissere hvordan en mer smidig
og effektiv terminalhåndtering på lufthavnene kan redusere reisetiden med fly i forhold til i dag og
derigjennom øke konkurransekraften til dette tilbudet. Dette er vurderinger som bør drøftes i forbindelse med
fastsettelsen av reisetidsmål for å gjøre høyhastighetstog konkurransedyktig med fly.
Utredningen bør gjennomgå forskning og empiri knyttet til ovennevnte og tilgrensende problemstillinger. Det
understrekes at utredningen ikke skal gjennomføre et eget analysearbeid i denne sammenheng.
Utbygningskostnader
En utbygging av en eller flere høyhastighetsjernbaner i Norge vil kreve store ressurser. Det er viktig at
utredningen legger fram realistiske kostnads- og inntektsberegninger.
For at en utbygging av høyhastighetsjernbaner skal være mulig å realisere, må utredningen peke på tiltak
som kan redusere utbyggings- og vedlikeholdskostnadene, eller redusere kostnadsveksten i framtidige
utbyggingsprosjekter sammenliknet med økningen de siste 10-15 årene. Det er viktig å ha fokus på de
samlede kostnadene knyttet til bygging, vedlikehold og togdrift over hele levetiden. Det bør blant annet ses
på hvilke erfaringer som er gjort i andre land.
Utredningen skal blant annet vurdere organisatoriske forhold i planleggings- og utbyggingsfasen, generelle
forhold knyttet til kontraktsstrategier og etablering av størst mulig grad av konkurranse om prosjektene,
utviklingen i og valg av tekniske standarder, utvikling av nye og mer effektive driftsmetoder i anleggsarbeidet,
samt hvordan kostnadene i planfasen kan holdes på et akseptabelt nivå, uten at dette leder til større
usikkerhet for prosjektet og kostnadsestimatene. Denne delutredningen bør gjennomføres i en tidlig fase av
utredningsarbeidet og legge premisser for de mer konkrete korridoranalysene.
Nytte-/kostnadsanalyse
De samfunnsøkonomiske beregningene av en eventuell utbygging bør være bredt anlagt og vurdere bl.a.,
kapasitet innen det eksisterende jernbanesystemet, markedspotensialer, nettopåvirkning på miljø og klima
både under bygge- og driftsperioden, befolkningsunderlag og reisetider. Utredningen skal, i en overordnet
analyse, også se på i hvilken grad en utbygging i en eller flere korridorer vil kunne redusere framtidig behov
for veg- og lufthavninvesteringer og anslå hvilke innsparinger og klimamessige effekter dette vil gi.
Utbygging av høyhastighetsjernbane vil legge nye premisser for transportsektoren, arbeidsmarkedet, by- og
arealutvikling, regional utvikling og bosettingsmønster. Økt mobilitet bidrar til økonomisk vekst, men fører
også til høyere energiforbruk. Dette er imidlertid effekter som det er vanskelig å kvantifisere og prissette i en
nytte-/kostnadsanalyse. Slike ikke prissatte effekter, så som påvirkning på arbeidsmarked og
bosettingsmønstre, regionforstørringer kombinert med avlastning av storbyområdene, samt kultur og
naturmiljø, skal likevel beskrives så langt det lar seg gjøre. I beskrivelsen av ringvirkninger skal det skilles
mellom bidrag til netto verdiskaping og rene omfordelingsvirkninger.
Utredningen skal ta utgangspunkt i etablert norsk metode, og det skal gjennomføres samfunnsøkonomiske
nytte-/kostnadsberegninger av de ulike handlingsalternativene i de ulike korridorene. Det er viktig at
samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres på grunnlag av felles metodikk på tvers av sektorer for å sikre
et godt beslutningsgrunnlag for prioritering. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser
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skal legges til grunn for analysen. Hovedformålet med samfunnsøkonomiske analyser å klarlegge,
synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer før beslutninger fattes. En slik analyse bør
også redegjøre for og vurdere relevante forhold som ikke tallfestes.
Utredningen må gi en vurdering av om og i hvor stor grad bredere økonomiske og samfunnsmessige effekter
vil være relevante ved en ev. utbygging og drift av høyhastighetsjernbane i Norge. I utredningen kan man
gjøre nærmere analyser av betydelige ikke-prissatte effekter. Utredningen bør blant annet studere hvordan
andre land håndterer disse problemstillingene, og vurdere relevansen opp mot norske forhold.
Det skal foretas følsomhetsberegninger av de elementene som betyr mest for anbefalingene i utredningen.
Det kan videre være hensiktsmessig å vurdere bruk av scenarioanalyser.
Forholdet til IC-strategien og kapasitetsvurderinger i Oslo-området
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) pekes det blant annet på at resterende deler av utbyggingsstrategien for den
enkelte InterCity-strekning, om hensiktsmessig, kan tilpasses et fremtidig høyhastighetsnett. Dette kan blant
annet gjelde i forhold til oppjustering av hastighetsstandard på strekningene. Videre orienteres det om at ICutbyggingen derfor i størst mulig grad bør kunne tilpasses og kombineres med mulig framtidig
høyhastighetstrafikk med hastigheter på 250 km/t og høyere på fjernstrekningene. For framtidige
utbyggingsprosjekter innenfor IC-triangelet skal det gjøres konkrete vurderinger av om det vil være
hensiktsmessig å bygge ut for høyere hastighetsstandard, dvs. 250 km/t eller mer.
Departementet er opptatt av at videreutviklingen av strategien for IC-nettet, håndteringen av den langsiktige
kapasitetsproblematikken i Oslo-området (jf. oppdrag gitt i Retningslinje 1 til NTP 2014-2023 av 16.02.2010)
og utviklingen av strategiene i hovedkorridorene blir godt koordinert. Det er viktig at de ulike
handlingsalternativene for hovedkorridorene lar seg kombinere i størst mulig grad med den strategien som
utformes for IC-området, og omvendt. I den grad Jernbaneverket i sitt arbeid med IC-strategien har behov for
avklaringer som avhenger av resultater fra høyhastighetsutredningen, bør utredningen søke å adressere
disse avklaringene så tidlig som mulig.
Det er på den ene siden viktig at arbeidet med å utvikle IC-nettet ikke gir uheldige bindinger for etablering av
strategier for persontrafikken i de ulike hovedkorridorene: det vil si at en for tidlig låser seg på en måte som
gjør at relevante og interessante handlingsalternativer/utviklingskonsepter for korridorene ikke blir vurdert.
På den annen side er det avgjørende at ikke arbeidet med å få etablert strategier for hovedkorridorene
forhindrer framdriften i arbeidet med å utvikle IC-nettet. Departementet forutsetter at Jernbaneverket tidlig
identifiserer berøringspunktene og innretter arbeidet for i størst mulig grad å ivareta begge hensyn.
Markedsanalyser
Utredningen må gjennomføre grundige analyser av hva som vil være et realistisk trafikkgrunnlag for de ulike
handlingsalternativene i de ulike korridorene. I den sammenheng må det utredes i hvilken grad ulike
varianter av hvordan en høyhastighetsjernbane kan betjene henholdsvis endepunktsmarkedet og
underveismarkedet.
Samferdselsdepartementet understreker også behovet for å gjennomføre analyser av hvor store
billettinntekter det kan påregnes. Høyhastighetstog vil være et annet produkt enn både fly og dagens tog.
Det vil derfor være viktig å undersøke betalingsvilligheten, blant annet knyttet til høyere komfort og
muligheten for å arbeide sammenhengende under reisen.
Organisering
Om utredningens analyser kommer fram til at det anbefales en bygging av et høyhastighetskonsept i en eller
flere av korridorene, vil dette kreve betydelige ressurser, både i form av kapital og planleggings- og
anleggsressurser.
Utredningen skal ved en slik anbefaling foreta en vurdering av hvordan prosjektet kan organiseres på en
mest mulig hensiktsmessig måte. Det bes om at det skisseres ulike modeller. Utredningen må greie ut hvor
stor andel av drifts-, vedlikeholds- og investeringskostnadene som kan dekkes inn ved hjelp av
bedriftsøkonomisk overskudd fra selve togdriften.
Gjennomføringsplan
Ved en utbygging av høyhastighetsjernbaner vil både plan- og gjennomføringsfasen være lang og krevende.
Ved en utbygging av høyhastighetsjernbaner vil både plan- og gjennomføringsfasen være lang og krevende.
Det bes om at utredningen presenterer en grov tidsplan for hvordan en utbygging kan skje, hvilke
planprosesser innenfor den fysiske planleggingen som må samordnes i ulike beslutnings- og planfaser (jf.
bl.a.plan og bygningsloven og regimet for kvalitetssikring av store statlige investeringer), samt hvordan den
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operative organiseringen av plan- og byggeprosessen kan organiseres mest mulig effektivt. I tillegg må
utredningen inneholde vurderinger av om en etappevis eller en sammenhengende strekningsvis utbygging er
å foretrekke.

A.6. Utredningens organisering, finansiering og tidsplan for
sluttleveransen
Utredningen organiseres som et eget prosjekt i Jernbaneverket. Det skal gjennomføres en internasjonal
anbudskonkurranse slik at nasjonal og internasjonal spisskompetanse innenfor området
høyhastighetsjernbane og samfunnsøkonomisk analyse kan bidra til å framskaffe en utredning som kan
danne et solid grunnlag for den videre beslutningsprosessen.
Det etableres en styringsgruppe, samt en eller flere referansegrupper og eller ekspertpanel som kan bidra
med faglige innspill, råd og kvalitetssikring av de ulike delene av utredningsarbeidet. Styringsgruppen skal
ledes av en representant fra Jernbaneverket, og være underlagt jernbanedirektøren sin
instruksjonsmyndighet. Utredningen skal være basert på Jernbaneverkets beste faglige skjønn. Både
prosjektorganisasjonen og styringsgruppen skal ha kompetanse fra internasjonale høyhastighetsprosjekter.
Det skal jevnlig rapporteres om framdrift, økonomiske forhold, samt de foreløpige resultater fra
utredningsarbeidet til Samferdselsdepartementet.
Finansieringen av utredningen dekkes innenfor rammen av Jernbaneverkets budsjetterte planmidler på kap.
1350, post 30. Budsjettrammen for utredningen er 50 millioner kroner.
Samferdselsdepartementet ber om at det legges opp til en åpen prosess med seminarer og mulighet for
skriftlige innspill fra ulike aktører underveis i utredningsarbeidet. Det bør legges stor vekt på kommunikasjon
utad i forbindelse med utredningsarbeidet og det bør prioriteres egne ressurser til dette, f.eks. gjennom
opprettelse av egen internettside, utarbeidelse av jevnlige nyhetsbrev o.l.
Høyhastighetsutredningen gjennomføres som en separat utredning. På bakgrunn av utredningen gir
Jernbaneverket sin tilråding til Samferdselsdepartementet innen 1. februar 2012.
Relevante resultater og anbefalinger fra utredningen innarbeides i etatenes planforslag til Nasjonal
transportplan 2014-2023.
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