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Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er 

best egnet for å nå målene i transportpolitikken i de ulike

korridorene:

A - Referansealternativet: En videreføring av dagens

jernbanepolitikk

B - En mer offensiv videreutvikling av eksisterende

jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCity-området

C - Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende

nett og InterCity-strategi

D - Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

Hovedmål med utredningen
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Utredningen vil gjennomføres i 3 faser:

• Fase I:  
– Gi en samlet oversikt og framstilling over kunnskapsgrunnlaget 

som foreligger i Norge, samt den framlagte utredningen om 
høyhastighetsjernbane i Sverige (SOU 2009: 74).

• Fase II: 

- Definere felles premisser for de strekningsvise utredningene.

• Fase III: Strekningsvise utredninger
– Traseer – flere for hver strekning

– Samfunnsøkonomiske beregninger

– Lokalisering av stasjoner inkl. stoppmønster

– Endepunkt og underveis kollektivtransport tilknytninger

Utredningen i 3 faser (forts)



for strekningene:

• Oslo – Kristiansand – Stavanger 

• Oslo – Bergen 

• Oslo – Trondheim

• Oslo – Göteborg 

• Oslo – Stockholm 

I tillegg skal:

Bergen – Haugesund/Stavanger, utredes i kombinasjon med

Oslo – Bergen

Oslo – Kristiansand – Stavanger

Strekningsvise utredninger



Fase II – 6 delutredninger

1. Markedsanalyser

2. Planleggings - og utviklingstudier

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske 
analyser

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier

5. Teknikk - og sikkerhetsanalyser

6. Miljøanalyser





Markedsanalyser

• Volum

• Underveistrafikk

• Godstrafikk – nye tjenester

• Hvorfor vil markedet bruke HHB – pris, reisetid, komfort

• Psykologiske forhold knyttet til lange tunneler –

forretnings- og turistmarkedet



Fase II – 6 delutredninger

1. Markedsanalyser

2. Planleggings - og utviklingstudier

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske 
analyser

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier

5. Teknikk - og sikkerhetsanalyser

6. Miljøanalyser





InterCity – Østfold - eksempler

IC Oslo - Halden, m/stopp Rygge og Råde
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Hastighetsprofil HH Oslo - Sverige uten stopp
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• Dedikerte  spor for HHB for langdistanse persontrafikk 
kontra flerbrukspor person/gods trafikk

• Mulighet for å bruke eksisterende spor i en stegvis 
utbygging

• Dobbeltspor kontra enkeltspor

• Antall stasjoner/lokalisering og stoppmønster basert 
på markedsanalyser.

• Kommersiell hastighet/topphastighet

• Ansvar for bygging og drift av nye stasjoner

• Stasjonsutvikling og overgangsmuligheter

Plan- og utvikling



• Vurdere intergrerte bystasjoner/kollektivknutepunkter 

kontra HHB stasjoner utenfor de større bysentra, og 

hvordan dette påvirker reisetiden og 

konkurransekraften til HHB

• Kombinasjoner av overnevnte og krysningspor

• Hvordan HHB vil påvirke og mulig forandre det 

kollektive transportsystemet som helhet

Plan- og utvikling (forts)



Fase II – 6 delutredninger

1. Markedsanalyser

2. Planleggings - og utviklingstudier

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske 
analyser

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier

5. Teknikk - og sikkerhetsanalyser

6. Miljøanalyser



Utredningen skal finne svaret på om HHB i en eller flere

av strekningene er det rette å gjøre fra et

samfunnsøkonomisk synspunkt – vil bli utredet i Fase III.

Premisser

• Vurdere regionalutvikling, økt konkurransekraft for næring

• Vurdere nåværende beregningsmetoder pga. den store endringen 
som bygging av HHB vil medføre

• Utrede effekter inkl. langtidseffekter som ikke er med i de 
nåværende metodene

• Vurdere konsekvenser for nåværende luft- og busstransport

• Vurdere fordeler/effekter ved HHB sammenlignet med utvikling av 
annen infrastruktur i hht. dagens planer

• Vurdere forskjellige former for finansiering

• Vurdere om bygging av HHB vil gjøre annen infrastruktur mer 
lønnsom

Økonomi



• Hvordan HHB skal organiseres i byggefasen

• Anbudstrategier – størst mulig grad av konkurranse

• Utvikling og valg av tekniske standarder 

• Utvikling av nye byggemetoder

• Hvordan planleggingskostnadene kan minimeres uten 
at nøyaktigheten av byggekostnadsestimatene 
forringes

Kommersielt



Fase II – 6 delutredninger

1. Markedsanalyser

2. Planleggings - og utviklingstudier

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske 
analyser

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier

5. Teknikk - og sikkerhetsanalyser

6. Miljøanalyser





• Hastighetstandarder på de forskjellige strekningene 

• Tekniske standarder spesielt mht. norsk vinterklima

• Utrede bruk av innstøpte skinner

• Utrede bruk av krengetog

• Vurdere teknisk sikkerhet mht. blandet 

trafikk/hastigheter

• Sikkerhet/ulykkesaspekter mht. overføring av 

person/godstrafikk fra vei til bane

• Sikkerhetsaspekter knyttet til sabotasje/terror

Teknikk og sikkerhet



Fase II – 6 delutredninger

1. Markedsanalyser

2. Planleggings - og utviklingstudier

3. Finansielle og samfunnsøkonomiske 
analyser

4. Kommersielle strategier og kontraktstrategier

5. Teknikk - og sikkerhetsanalyser

6. Miljøanalyser



• Hvordan HHB kan bidra til å oppnå de nasjonale 
miljømålene

• Klimagassutslipp i levetidsfasen (bygge-og driftsfasen) 
Hvordan andre land har kalkulert og vektet dette

• Vurdere hvordan traseer og profiler kan tilpasses 
landskapet.

• Utrede konsekvensene av store massedeponeringer

• Vurdere hvordan togenes energiforbruk påvirkes av 
fart, kurver og stigningsgrader.

• Økt energiforbruk skal vurderes mot fordelene med 
økte hastigheter, færre togavganger og en mer effektiv 
bruk av personell.

• Hvordan miljøet vil bli påvirket av at HHB vil påvirke 
den totale kollektivtransporten.

Miljø



Fase III - strekningsvise utredninger

B - Mer offensiv utvikling av dagens infrastruktur

C - HHB konsepter delvis basert på eksisterende nett

D - Nye HHB traseer

• Plassere traseer i landskapet

• Utbyggingskostnader

• Miljøkostnader/fordeler

• Inntekter

• Endepunkt og underveis kollektiv transporttilknytninger

• Lokalisering av stasjoner inkl. stoppmønster

• Areal- og næringsutvikling

• Samfunnsøkonomi










