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Sammanfattning 
EU Tentacle har genom Alf S. Johansen anlitat Tüv Süd Per Corshammar för en 

möjlighetsstudie för moderna järnvägsförbindelser i Oslofjord regionen med 

anslutningsmöjligheter till det framtida nordiska höghastighetsnätet. Förslaget 

är en höghastighetsbana runt Oslofjorden som byggs inom 10 år eftersom Inter 

City banan i Osloområdet inte kan hantera cirka 500 000 fler människor som 

ska arbetspendla runt Oslofjorden år 2040. Höghastighetsbanan är även ett 

första steg för höghastighetsbanor mellan Oslo – Stockholm och Oslo – 

Göteborg – Köpenhamn samt även en koppling i ett framtida höghastighets-

system från Oslo till Bergen, Haugesund och Stavanger. Genom att knyta 

samman Telemark, Vestfold och Buskerud med två förbindelse över Oslofjorden 

till Akershus och Östfold skapas en kraftfull arbetsmarknadsregion med stark 

ekonomisk tillväxt. 

 

Konventionella järnvägar som bidrar till ökad tillgänglighet runt Oslofjorden är 

sträckan Lillehamer, Hamar, Gardemoen, Kongsvinger och sträckan mot 

Tönsberg, Sandefjord och Larvik samt mot Moss, Fredrikstad och Sarpsborg. 

 

Alla samhällena runt Oslofjorden kan nås inom 60 minuter med höghastighets-

banan runt Oslofjorden och det bidrar till en kraftfull regionförstoring av 

Osloområdet och radikalt minska biltrafik in till Oslo. Norrmännen kör näst 

mest bil i hela Europa och påvisar således behov av bättre spårbunden 

kollektivtrafik som alternativ till bilen. Nedanstående tabell visar möjliga 

restider runt Oslofjorden med en höghastighetsbana om 10 år. 

 

Från/Till Oslo Asker Ski Drammen Sandefj. Moss Larvik Sarpsborg 

Oslo  0:12 0:11 0:22 0:52 0:26 1:00 0:35 

Asker 0:12  0:24 0:10 0:40 0:35 0:48 0:47 

Ski 0:11 0:24  0:20 0:50 0:15 1:00 0:24 

Drammen 0:22 0:10 0:20  0:30 0:25 0:38 0:45 

Sandefj. 0:52 0:40 0:50 0:30  0:25 0:08 0:45 

Moss 0:26 0:35 0:15 0:25 0:25  0:20 0:20 

Larvik 1:00 0:48 1:00 0:38 0:08 0:20  0:53 

Sarpsborg 0:35 0:47 0:24 0:45 0:45 0:20 0:53  

Tabell 1. Höghastighetsbanan runt Oslofjorden. Restider mellan 28 reserelationer som 

alla nås inom 60 minuter. 

 

Av 28 reserelationer nås 16 reserelationer under 30 minuter och 12 

reserelationer inom 60 minuter. Med 10 minuterstrafik på höghastighetsbanan 

runt Oslofjorden kommer förstahandsvalet att vara höghastighetståg före bil. 
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Figur 1. Höghastighetsbanan (grön) runt Oslofjorden klar år 2028. Inter City (blå) 

 

I framtiden kommer även en höghastighetsbanan till Bergen, Haugesund och 

Stavanger att byggas vilket innebär att orter på östra sidan av Oslofjorden får 

mycket korta restider för att nå Västlandet inom 2 timmar. 

 

Med den kombinerade väg och höghastighetsbron mellan Moss och Horten blir 

Oslofjorden ett effektivt transportområde med korta restider under 60 minuter. 

Även en förbindelse mellan Sätre och Dröbak bidrar till snabbare restider runt 

Oslofjorden och kan byggas samtidigt eller något senare. 

 
Figur 2. Höghastighetsbana runt Oslofjorden klar år 2028 med broar mellan Dröbak 

och Sätre samt mellan Horten och Moss. 

 

 

 

5 



   

 
 

 
 

  

På sikt kommer även nya höghastighetsbanor från Oslo till Stockholm och 

Göteborg samt Köpenhamn att bidra till att västra sidan av Oslofjorden snabbt 

kan nå Sverige med förbindelsen mellan Horten och Moss. 

 

Rapporten påvisar att:  

• Inter City projektet inte kan hantera 484 979 fler invånare i 

Oslofjordområdet på grund av kapacitetsbrist i järnvägssystemet. 

• En ny höghastighetsbana runt Oslofjorden gör att fyra 

arbetsmarknadsregioner blir en mycket kraftfull arbetsmarknadsregion, 

större än Stockholm och Köpenhamn med betydande 

omlokaliseringseffekter och ekonomisk tillväxt. 

• Höghastighetsbanan runt Oslofjorden tillför 75 miljoner nya resor. 

• Kapacitetsproblemen på befintligt järnvägssystem runt Oslofjorden löses 

med höghastighetsbanan och därmed förbättras även regional- och 

lokaltrafiken i Osloområdet. 

• Gränsregionen Östfold och Värmland blir i framtiden en del av 

Oslofjorden en expansiv tillväxtregion med intensiv arbetspendling, 

kultur och bi-nationellt universitet. 

• Vår bedömning är att det uppstår följande nyttor värderade till 712,8 

mdr: 

o Bostadsnytta 606 mdr och 242 000 nya bostäder 

o Restidsvinster 7,3 mdr/år 

o Arbetsmarknadsnytta 42 mdr och 121 000 nya arbetstillfällen 

▪ Byggnation 100 mdr under 7 år, 24 000 nya jobb 

▪ Banan öppen 6,2 mdr/år 

o Miljö, hälsa, buller, koldioxid och sjukvård 7,5 mdr/år 

o Näringslivsnytta 50 mdr 

Investeringen för höghastighetsbanan beräknas kosta 96 miljarder kronor och 

genererar samhällsnyttor för 712,8 miljarder kronor. Varje satsad krona betalar 

tillbaka 7 kronor i samhällsnyttor. 
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Slutsats 
Världen bygger höghastighetsbanor med en takt som fem dubblas vart 10 år och 

år 2018 finns det 50 000 kilometer höghastighetsjärnväg som år 2028 blir 

100 000 kilometer. Vi kommer att åka mer höghastighetståg än flyg i antal resor 

på jorden år 2028. Idag görs 2,2 miljarder höghastighetsresor och 4,0 miljarder 

flygresor.  

Att bli världens första storstadsregion med en cirkulär höghastighetsbana som 

erbjuder supereffektivt resande i regionen runt Oslofjorden vilket medför en 

mycket stark tillväxtfaktor och ekonomisk tillväxt som överträffar både 

Stockholm och Köpenhamn. 

Investeringskostnaden för en cirkulär höghastighetsbana uppskattas till 96 

miljarder kronor. Med en resande volym på 75 miljoner resor omsätts 5,6 

miljarder kronor per år vilket innebär att höghastighetsbanan är återbetald 

inom 17 år. Lönsamheten för höghastighetsbanor är viktigt för att motivera stora 

investeringskostnader vilket påverkas av biljettpriset och antalet resenärer på 

höghastighetståget. 

Andra samhällsvinster tillkommer med än större belopp - det vill säga att varje 

satsad krona på en höghastighetsbana betalar tillbaka sig tre till fyra gånger i 

faktiska pengar och upp till 7 gånger i sänkta samhällskostnader. Efter 20 års 

drift av höghastighetsbanorna fungerar banorna ytterligare i minst 40 år till 

vilket innebär att intäkterna på banan blir minst 225 miljarder kronor. 

Därutöver tillkommer en värdestegring för infrastrukturen på 7 % per år vilket 

gör att höghastighetsbanan ökar i värde för varje år på grund av högre 

byggkostnader i framtiden. Det är alltså en god investering att låna pengar till 4 

% ränta för att erhålla 7 % i avkastning på investeringen av höghastighetsbanan 

per år. 

Kort byggtid är helt avgörande för lönsamheten i höghastighetsbanorna runt 

Oslofjorden och därför bör en planeringstid på 3 år vara möjlig med ny 

planeringsmetodik och ny byggteknik ger en byggtid på 7 år. Höghastighets-

banorna runt Oslofjorden kan därför öppnas redan år 2028. Bane Nors 

utbyggnadstakt av Inter City banan i Osloområdet är för långsam och följer inte 

behovet av ökade persontransporter i den takt befolkningen ökar runt 

Oslofjorden. 

 

Figur 3. Världens första storstadsregion med en cirkulär höghastighetsbana runt 

Oslofjorden. Två broar över Oslofjorden mellan Sätre och Dröbak och Horten och Moss 
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Höghastighetsbanor byggs överallt och snabbt 
Den globala utvecklingen för höghastighetsbanor går så fort att vi har svårt att 

förstå konsekvenserna av utvecklingen nu och om 10 år. 1964 den 1 oktober 

invigdes den första höghastighetsbanan mellan Tokyo och Osaka i Japan som 

byggdes på 5 år och är 515 kilometer lång. Därefter byggdes höghastighetsbanor 

i Italien (1977), Frankrike (1981) och Tyskland (1988) för att från och med år 

2010 öka extremt kraftfullt från 10 000 km höghastighetsbana till 50 000 km 

höghastighetsbana år 2018 och fördubblas till 100 000 km höghastighetsbanan 

år 2028. Resandet med höghastighetståg har också ökat extremt mycket och år 

2018 görs 2,2 miljarder resor med höghastighetståg och 4 miljarder resor med 

flyg per år. Prognoserna pekar på att 2028 kommer resandet med 

höghastighetståg att vara större än med flyg över 4 miljarder resor med 

höghastighetståg. 

Diagram 1. Utbyggnaden av höghastighetsbanor i världen. 2,2 miljarder resor per år 

2018. Källa: UIC. 

Kina öppnade sin första höghastighetsbana år 2003 och planerar att bygga totalt 

40 000 kilometer. Därefter planeras för ett globalt höghastighetsnät på cirka 

100 000 kilometer som skall vara färdigställt år 2035 och därefter kommer Kina 

att introducera T-flight motsvarande Hyperloop och Maglevtåg år 2038 mellan 

Beijing och Wuhan. 
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Höghastighetståg är bekvämare än bilköer 
Det finns flera faktorer som påverkar vårt val av transportmedel. Restiden in till 

Oslo bör inte överstiga 60 minuter och till andra sidan av Oslofjorden tar det 

lång tid att nå andra städer. Med en medelhastighet på 70 km/h i tätorten så 

innebär 60 minuters restid att man når ett begränsat område från Oslo. 

 

Figur 4. Restider från Oslo med bil eller tåg. Med höghastighetståg halveras 

restiden i jämförelse med bil. 

 

Restiden är en avgörande faktor som påverkas om resorna upprepas flera gånger 

per år eller enstaka gånger och de påverkar våra prestationer i arbetsliv och 

studier etc. Minst påverkan har restiden vid enstaka resor eller fritids- och 

nöjesresor eftersom man har mer tid för själva resan och störst påverkan har 

restiden för arbetspendling och affärsresor. 

Pris påverkar valet av transportmedel för personer med låg inkomst. De 

ekonomiskt svaga grupperna i samhället har inte råd med bil och är den grupp 

som mest behöver billiga och snabba transporter för att finna bättre avlönade 

arbeten. Just detta faktum förändras med höghastighetståg som är både billiga 

och snabbare än tåget, bussen och bilen, detta skapar ökat välstånd. 

Höghastighetståg för medborgare med låga eller normala inkomster ges samma 

möjligheter att resa snabbt och effektivt för arbete eller studier vilket leder till 

förbättrad ekonomi och därmed ekonomisk tillväxt och mindre sociala 

samhällskostnader. Utöver restid och pris måste andra faktorer uppfyllas vid 

valet av transportmedel. 
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Figur 5. Faktorer som påverkar vårt val av transportmedel. Källa: NS Rail. 

 

Viktigaste och största påverkan av faktorerna är säkerhet och punktlighet. 

Transportmedlet skall vara pålitligt så att vi känner oss säkra och trygga under 

resan. Höghastighetståg uppfyller dessa krav på ett övertygande sätt. Idag är 

höghastighetståg säkrare än flyget med avseende på personskada mätt i 

personkilometer per år. Bil resor är förknippade med stora risker vid dåliga 

väderförhållanden, mörker och halka samt att andra medtrafikanter kan vara 

drog eller alkoholpåverkade och orsaka en olycka som inte är beroende av den 

andra medtrafikanten. Detta är tydligast för barnfamiljer som föredrar att resa 

med tåg framför att köra bil. 

Höga hastigheter erbjuder höghastighetståget vilket ger korta restider inom Oslo 

området. Bil, buss och konventionellt tåg kör långsammare och har därför en 

konkurrensnackdel mot höghastighetståget. Obehag och bortkastad arbetstid 

uppstår lätt med bilkörning och köer – livskvalitén är alltså betydligt sämre för 

personer som väljer bilen före höghastighetståget. Även mörker, halka och dåligt 

väder kan orsaka stort obehag.  

Komforten är högst i höghastighetståg något sämre i bil och ännu sämre i 

konventionellt tåg och på bussar. Att färdas med höghastighetståg är så bekvämt 

att man kan bygga korthus eller balansera ett mynt på högkant under en resa i 

350 km/h vilket är omöjligt i de andra transportslagen som även kräver 

säkerhetsbälten för att undvika personskador under resan. 

  

Figur 6. Högsta komfort är på höghastighetståg där ett mynt på högkant kan 

stå i flera minuter utan att välta i 300 km/h på ballastfritt spår. Barn kan 

bygga med klotsar som inte faller ner. Källa: Ola von Koskull. 
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Moderna höghastighetsstationer byggs idag på liknande sätt som flygplatser 

eftersom reseströmmarna snabbt blir mycket stora och därmed finns ett 

betydande marknadsunderlag för service till resenärerna. Att använda tiden 

effektivt görs bäst på höghastighetståg som har internet uppkoppling och 

arbetsutrymme samt möjlighet för avkopplande digitala tjänster för film, spel 

och musik. Dessa tjänster saknas helt för bilförare av säkerhetsskäl. 

Höghastighetståg är alltså snabbare, säkrare, miljövänligare och bekvämare än 

flyget, bussen, bilen och det konventionella tåget och därför blir det i framtiden 

ett marknadsledande transportslag runt Oslofjorden. 
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Växande transportmarknad 
Transportmarknaden växer mycket snabbt och det innebär att efterfrågan på 

transporter kommer att öka i framtiden runt Oslofjorden. Drivande faktorer för 

ökad efterfrågan av transporter är följande: 

• ökad befolkningstillväxt 

• ökad BNP 

• medvetet miljöval 

• ny teknisk utveckling 

• ökat personligt behov av rörlighet 

• Urbanisering 

 

Befolkningstillväxten i Oslo och Akershus området är cirka 30 %. Idag beräknas 

cirka 1,8 miljoner människor bo runt Oslofjorden och med en 30 % 

befolkningsökning innebär det att det kommer att bo minst 2,3 miljoner 

invånare runt Oslofjorden år 2040. 

 

 

Diagram 2. Befolkningstillväxten koncentreras till Oslo och Akershus. 

Den beräknade BNP ökningen antas ligga på 3 % enheter per år vilket innebär 

en förväntad förändring av ekonomin inom 20 år på 60 %. Höghastighetsbanan 

runt Oslofjorden bidrar till att minska problemen med köer och trängsel i 

vägsystemet runt Oslofjorden. Idag är pendlingen in till Oslo 166 980 personer 

och med en ökning på 27 % kommer inpendlingen att var 212 064 personer en 

ökning med 45 084 personer per dag. 

Miljömedvetenheten har i Norge medfört att biltrafiken ersätts med elbilar. 

Även om elbilar inte ger ifrån sig hälsovådliga ämnen i stadsluften är de trots allt 

inte lika energieffektiva som höghastighetståg och löser inte heller problemet 

med bilköer och trängsel på vägarna.  
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Nya arbetspendlingsmöjligheter uppstår som inte var möjliga tidigare och 

därmed ökar efterfrågan på transporter över Oslofjorden. Det innebär också att 

reallöneökningen blir större än utan höghastighetståg vilket bidrar till ökad 

köpkraft hos befolkningen och minskad social segregation och sociala kostnader 

i samhället. 

Ungefär tillkommer generellt 20 % nya resor på grund av höghastighetstågets 

fördelar runt Oslofjorden vilket innebär en marknadstillväxt för 

höghastighetståg som grundar sig på personers ökade vilja till rörlighet och 

utbyte mellan människor och regioner. 

Lågt räknat kommer höghastighetsjärnvägen runt Oslofjorden att transportera 

75 miljoner människor per år vilket kommer att öka till cirka 100 miljoner 

resenärer per år 2040. Idag transporteras på hela det norska järnvägsnätet 75 

miljoner resor vilket innebär att höghastighetsbanan fördubblar resandet med 

tåg i Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



   

 
 

 
 

  

Nordiska höghastighetsbanor 
Höghastighetsbanor med hastigheter mellan 350 – 400 km/h är normalt att 

bygga globalt och byggs med ny snabbare teknik och moderna produktions-

metoder på bro. Det möjliggör att en höghastighetsbana mellan Oslo – 

Stockholm kan vara klar år 2028 med en restid på 2 timmar. Detta är mycket 

viktigt för att skapa fler starka arbetsmarknadsregioner såsom Oslo – Karlstad, 

Karlstad – Örebro och Örebro – Stockholm. 

En höghastighetsbana runt Oslofjorden är en naturlig del av 

höghastighetsbanan mellan Oslo och Stockholm och mellan Oslo till Göteborg 

och Köpenhamn. Därför är det viktigt att hålla ihop Oslofjordområdet och välja 

en sydlig anslutning mot Sverige både till Stockholm och Göteborg eftersom det 

tillkommer 706 444 personer på västra sidan om Oslofjorden och ytterligare 

404 645 personer på östra sidan av Oslofjorden vilket inte tillkommer om banan 

går i norr via Kongsvinger. Det är en bättre lösning att bygga en 

höghastighetsbana med en anslutning runt Oslofjorden enligt figuren nedan. 

 

 

Figur 7. Ny höghastighetsbanan mellan Oslo – Stockholm fungerar bra i ett 

Nordiskt och globalt perspektiv. Banan är klar år 2028. 

Nedanstående tabell visar exempel på restider som kan uppnås med en helt ny 

banan där två olika tågkoncept samverkar på banan. 

 

Station Snabb Hurtig 

Oslo 00:00 00:00 

Ski 00:11 00:11 

Spydeberg 00:18  

Askim 00:20 00:20 

Mysen 00:26  

Örje 00:31  

Tabell 1. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028. 

Med en ny höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn skapas flera nya 

arbetsmarknadsregioner såsom Oslo – Sarpsborg/Halden, Oslo – 
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Uddevalla/Trollhättan, Oslo – Göteborg, Uddevalla/Trollhättan – Halmstad, 

Göteborg – Lund/Malmö och Halmstad – Lund/Malmö/Köpenhamn som alla 

nås inom 1 timme. 

 

Figur 8. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028 i blått och 

befintliga restider i grönt. 

 

Nedanstående tabell visar exempel på restider som kan uppnås med en helt ny 

höghastighetsbana där två olika tågkoncept samverkar på banan. 

 

Station Snabb Hurtig 

Oslo 00:00 00:00 

Ski 00:11  

Spydeberg 00:18  

Askim 00:20 00:20 

Mysen 00:26  

Sarpsborg 00:40 00:37 

Halden 00:52  

Strömstad 01:04  

Tabell 2. Restider med höghastighetståg på ny bana år 2028. 
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Befolkningsutveckling runt Oslofjorden 
År 2018 bor det 1,8 miljoner människor runt Oslofjorden fördelade på 674 736 

personer i Oslo och 764 444 personer på västra sidan av Oslofjorden och 

404 645 personer på östra sidan om Oslofjorden. Idag fungerar Oslofjorden som 

fyra arbetsmarknadsregioner; en väster om Oslo med två arbetsmarknads-

regioner en norr om Drammen (väst) och en söder om Drammen (syd-väst) 

samt öster om Oslo med två arbetsmarknadsregioner norr om Moss (ost) och en 

söder om Moss (syd-ost). 

 

Figur 9. Oslofjorden delar Osloregionen effektivt i en västlig del och en östlig 

del. Restiderna idag innebär att enbart de orter närmast Oslo har effektiv 

pendling med tåg. 
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Figur 10. Oslofjorden delar Osloregionen effektivt i fyra arbetsmarknads-

regioner med Oslo samverkande i två arbetsmarknadsregioner från Drammen 

i väster och Moss i öster. 

I Norge finns det 2 719 395 personbilar som kör 62,6 miljarder personkilometer 

vilket ger en medelkörsträcka på 2300 kilometer per år. Detta gör att norrmän 

är mer bilberoende än något annat folk i Europa och påvisar att samhällets 

investeringar i järnvägsinfrastruktur varit undermålig. I Norge reser var 

norrman cirka 14 resor med tåg per år och i Sverige genomförs 23 resor per 

person och år med järnväg och medelkörsträckan för en personbil är 1200 

kilometer – alltså betydligt mindre i jämförelse med Norge. 

 

Land Norge Sverige 

Medelkörsträcka bil 2300 km 1200 km 

Antal tågresor per person 14 resor per person 23 resor per person 

Antal flygresor per person 2,2 resor per person 2 resor per person 

Tabell 2. Antal resor per person med olika transportmedel år 2018. 

Totalt utförs 10 tågresor per person runt Oslofjorden av totalt 14 tågresor i 

Norge. Med befolkningstillväxten till år 2040 skall ytterligare 4,9 miljoner fler 

resor utföras i Oslofjordområdet vilket järnvägssystemet inte har kapacitet för 

även med Inter City utbyggnaden. Nedanstående figur visar befolkningen år 

2040 runt Oslofjorden. 
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Figur 11. Befolkningen runt Oslofjorden ökar med 484 979 personer till år 

2040. 

Det är alltså en betydande befolkningstillväxt runt Oslofjorden vilket innebär att 

minst 248 707 fler personbilar skall fylla vägarna runt Oslofjorden. För att 

motverka ökad vägtrafik måste tåget vara snabbare än bilen och lika pålitlig för 

att få över resenärer till järnvägen. 

För att erbjuda detta behövs inte fler vägar runt Oslofjorden utan en 

höghastighetsbana runt Oslofjorden för att stärka området mellan: 

• Skien, Larvik, Sandefjord, Horten till Moss, Fredrikstad, Sarpsborg och 

Halden. 

• Skien, Larvik, Sandefjord, Horten till Asker, Sandvika och Oslo. 

• Halden, Sarpsborg, Fredrikstad till Moss, Ski och Oslo. 

• Halden, Sarpsborg, Fredrikstad till Horten, Drammen och Asker. 

• Drammen till Askim och Mysen. 

 

Figur 12. Förbindelser över Oslofjorden bidrar till ökad rörlighet på 

arbetsmarknaden och förstärker näringslivet. 
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Inter City bana runt Oslofjorden 
Bane Nor har under en mycket lång tid sedan 2008 planerat för ett Inter City 

system runt Oslofjorden. Inter City banan löser inte kapacitetsproblemet runt 

Oslofjorden utan bidrar enbart till något förkortade restider. Spåren förblir 

alltså överbelastade och medelhastigheten ökar något från 80 km/h till 100 

km/h. Detta innebär att restiderna runt Oslofjorden inte blir tillräckligt 

konkurrenskraftig i jämförelse med bilen. Nedan visas restiderna som Inter City 

investeringen kan bidra med. 

  

Tabell 3. Restider runt Oslofjorden med dagens tågtrafik på befintligt Inter 

City banor. 

 

Figur 13. Dagens Inter City banan runt Oslofjorden med 14,5 miljoner resor 

per år. Därutöver 38,5 miljoner resor med lokaltåg. 

Dagens tågtrafik är mycket konkurrenskraftig på sträckan Drammen – Asker – 

Oslo – Ski. På övriga nätet finns lokala fördelar i väst Skien – Porsgrunn – 

Larvik – Sandefjord och i öst Fredrikstad – Sarpsborg – Halden. På grund av för 

långa restider med Inter City binds inte Oslofjorden ihop med de fyra isolerade 

arbetsmarknadsregionerna. 
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Höghastighetsbana runt Oslofjorden 
Detta kapitel beskriver översiktligt en höghastighetsbana runt Oslofjorden 

byggd med främst bro- och tunnelteknik. En banvall med 3 meters höjd över 

marken har en basbredd på 26 meter och väger 140 ton per meter att bygga. 

Höghastighetsbanan runt Oslofjorden är cirka 275 kilometer lång vilket skulle 

leda till 7,2 miljoner kvadratmeter markarbeten och 38,5 miljoner ton 

masshantering motsvarande 1,5 miljoner lastbilstransporter.  

Markberedningskostnader är cirka 50 % av totalkostnaden för järnvägsbanken 

och det förekommer ofta att arkeologiska hinder eller dåliga markförhållanden 

kraftigt försenar och fördyrar järnvägsbyggnationen. För stora projekt är 

förseningar mycket kostnadskrävande och kan riskera att hela projektet 

havererar ekonomiskt. 

Därför koncentreras arbetet på att förlägga så mycket som möjligt på 

landkapsbroar vilket endast väger 40 ton per meter och den totala mängden 

material skulle väga 11 miljoner ton vilket motsvarar 440 000 

lastbilstransporter. Det finns också möjlighet att banker kan vara i betong med 

mindre fyllandsmateriel och därmed snabbare byggnation. 

En höghastighetsbana har stelare vertikalgeometri och höjden på banan regleras 

enkelt med höjden på bropelaren som endast utgörs av 13 750 bropelare med en 

markåtgång på 165 000 kvadratmeter markarbeten motsvarande 4,6 % av en 

markförlagd höghastighetsbana. Att reducera markarbetena med 95,4 % 

kompenserar kostnaderna mer än väl för kostnaden för broelementen. En annan 

viktig faktor är att det inte finns något behov av att bygga ersättningsvägar och 

servicevägar utmed höghastighetsbanan eftersom de är inbyggda i 

brofundamentet.  

Därutöver är det enklare att bygga ett ballastfritt spår på landkapsbro än att 

lägga ett ballastspår i en bro på grund av känsliga övergångszoner mellan bro 

och bank där spårläget rör på sig mycket beroende på olika elasticitetsmoduler 

för bro respektive bank och därför måste det underhållas mycket noga för att 

tåget inte skall spåra ur vilket medför höga kostnader. På ballastfritt spår har 

inga urspårningar förekommit med höghastighetståg vilket gör att det ballastfria 

spåret är säkrare än ett ballastspår. Dessutom är underhållskostnaden för 

ballastfritt spår ¼ del av vad det kostar att underhålla ett ballastspår enligt JR 

East. Självklart skall högsta säkerhet och lägsta LCC kostnad eftersträvas. 
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Figur 14. Ungefärliga kostnader för broförlagd bana med prefabricerade 

broelement. 

 

Figur 15. Ungefärliga kostnader för markförlagd bana med bankhöjden 7 

meter. 

Höghastighetsbanor på mark kommer att få höga banker på grund av 

höghastighetsbanans stela horisontal- och vertikalgeometri som inte kan följa 

landskapet och därmed uppstår ofta mycket höga kostnader för banker. 

Exemplet ovan visar en 7 meter hög bank. En bank på 3 meters höjd halverar 

kostnaden ungefär till 220 000 kronor per banmeter och ligger då på ungefär 

samma kostnadsnivå som kostnaden för en brobana. Ytterligare utredningar får 

visa var landskapsbroar passar in bättre för fauna och djurliv än järnvägsbankar. 
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Gardemoen – Oslo - Drammen/Ski 

Höghastighetståget kör på den befintliga banan från Gardemoen in till Oslo där 

tåget kan fortsätta antingen till Drammen eller Ski. Syftet med denna 

valmöjlighet är att en höghastighetsbana från Oslo via Drammen/Ski vidare till 

Askim och till Göteborg eller Stockholm kommer att byggas förr eller senare. 

Sträckan Gardemoen – Oslo är 47 kilometer och mellan Oslo och Drammen är 

det 40 kilometer och med Follotunneln mellan Oslo och Ski är det 22 kilometer. 

Den totala sträckan på befintlig bana är 109 kilometer. 

 

 

Figur 16. Trafikering på befintlig bana Gardemoen – Oslo – Drammen/Ski. 

 

Drammen/Ski – Askim 

Första sträckan av höghastighetsbanan går från Drammen till Askim via Sätre, 

Dröbak och Ås vidare till Askim byggs som en ny höghastighetsbana. Ett 

anslutningsspår från Ski till Askim byggs och en framtida kopplingspunkt söder 

om Askim för höghastighetsbanan mot Göteborg och Köpenhamn förbereds. 

Byggnationssträckan är 63 kilometer. 
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Figur 17. Oslofjorden, ny höghastighetsbanan Drammen/Ski – Dröback – 

Askim. 

Sträckan Drammen – Askim via Dröbak är 62 kilometer lång och går i kraftigt 

bergig terräng mellan Drammen och Oslofjorden. På öster sidan av Oslofjorden 

är terrängen flackare men fortfarande kuperad. Från Drammen station och 4,5 

kilometer mot Oslo används den befintliga banan som delar sig vid riksväg 23 

Röjkenvägen för att gå in i berget vid Lineslia öster om Drammen vid 5,6 

kilometer. Totalt erfordras 6 tunnlar med en sammanlagd längd av 20,7 km och 

8 större broar med en total längd på 8,6 km samt 37 mindre broar för väg och 

vattenpassager. Den längsta bron blir över Oslofjorden med en längd av 3,3 

kilometer och med en brohöjd på 100 meter. Mark eller landskapsbro byggs på 

totalt 28,1 kilometer. 

 

 

Figur 18. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Drammen och Askim. 

 

Nya stationer vid Sätre km 22,5, Dröback km 30,0, Ås km 38,9, Spydeberg km 

56 och Askim km 61,9. 
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Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Drammen – Askim 4,5 28,1 8,6 20,7 61,9 

Ski – mot Askim 0 6,5 1,9 0 8,4 

Summa 4,5 34,6 10,5 20,7 70,3 

Tabell 4. Infrastruktur mellan Drammen/Ski – Askim - Gränsen. 

 

Askim – Sarpsborg – Moss - Horten 

Andra sträckan av höghastighetsbanan går från Askim till Sarpsborg och Moss 

samt Horten men även i framtiden till Halden och Strömstad. Ett 

anslutningsspår från Ski till Askim byggs och en framtida kopplingspunkt söder 

om Askim för höghastighetsbanan mot Karlstad och Stockholm förbereds. 

Byggnationssträckan är 79 kilometer. 

 

Figur 19. Oslofjorden, ny höghastighetsbanan Askim – Sarpsborg - Moss. 

 

Sträckan Askim – Sarpsborg - Moss – Horten är 79 kilometer lång och går i 

starkt kuperad terräng. Från Askim station går höghastighetsbanan i fri terräng. 

Totalt erfordras det 16 tunnlar med en sammanlagd längd av 33,7 km och 17 

större broar med en total längd på 27,2 km samt 71 mindre broar för väg och 

vatten passager. Mark eller landskapsbro byggs på totalt 57,8 km. 
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Figur 20. Vertikalprofil och beräkningslinje mellan Ski – Askim – Sarpsborg – 

Moss – Horten. 

 

Nya stationer vid Askim km 25,1, Sarpsborg km 62,0, Moss och Horten. 

I Framtiden byggs från Halden byggs en ”Missing Link” till Strömstad som är 

20,5 km lång varav 5,1 km på norska sidan. Syftet är att öka godstransporterna 

och få större trafikutbud exempelvis mellan Halden och Strömstad likande ett 

Fjordtåg mellan Norge och Sverige (Öresundståg Sverige och Danmark). 

 

Sträcka Bana Mark Bro Tunnel Totalt 

Askim – Sarpsborg 

– Moss - Horten 

0 18,1 27,2 33,7 79,0 

Tabell 5. Infrastruktur mellan Askim – Sarpsborg – Moss – Horten. 

 

Drammen – Tönsberg – Sandefjord – Larvik - Skien 

Sträckan går på befintlig bana som uppgraderas med högre hastighet och 

justeras så att kortare restider kan uppnås. Sträckan är 92 kilometer. 

 

Moss – Ås - Ski 

Sträckan går på befintlig bana som uppgraderas med högre hastighet och 

justeras så att kortare restider kan uppnås. Sträckan är 35 kilometer. 
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Figur 21. Höghastighetsbana runt Oslofjorden. 

En kombination av Inter City banorna och den nya höghastighetsbanan runt 

Oslofjorden bidrar till ett mycket effektivt transportsystem som på ett kraftfullt 

sätt kan minska biltrafiken runt Oslofjorden. 

 

 

Figur 22. Höghastighetsbana och Inter City banor runt Oslofjorden. 
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För att förkorta restiden mellan Oslo och Drammen som blir en del av 

höghastighetsbanan till Haugesund, Stavanger och Bergen behövs ytterligare en 

bana byggas mellan Oslo S och Drammen. Mellan Oslo S och Lysaker är det 10 

linjer som trafikerar sträckan och mellan Lysaker och Asker är det 6 linjer som 

trafikerar sträckan. Mellan Asker och Drammen är det 4 linjer som trafikerar 

sträckan. Utöver detta tillkommer Flygtåget till Gardemoen, fjärrtåg till Bergen, 

Stavanger och Kristiansand samt godståg. 

Samtidigt då det nationella höghastighetsnätet byggs eller tidigare kan en 

kompletterande förbindelse över Oslofjorden byggas mellan Sätre och Dröbak 

som förbättrar rese möjligheterna runt Oslofjorden. 

  

 

Figur 23. Höghastighetsbana och Inter City banor runt Oslofjorden med två 

förbindelser över eller under Oslofjorden. 

Förslaget innebär en kraftfull ekonomisk tillväxt runt Oslofjorden och 

betydande vägtrafikminskningar och kapacitetsförstärkning i järnvägssystemet. 

Oslofjorden blir miljövänligare, modernare och mer internationellt intressant. 

Kostnaden för förbindelsen Moss – Horten med kombinerad väg och 

järnvägsbro ligger i storleksordningen 16 miljarder kronor och 

tunnelalternativet med enbart järnväg 10 miljarder kronor, för en parallell 

vägtunnel tillkommer 7 miljarder kronor, totalt 17 miljarder kronor för tunnel 

alternativet mellan Moss – Horten. 

Förbindelsen vid Dröbak – Nodre Storsund kostar 6 miljarder kronor för en 

kombinerad väg- och järnvägsbro men där tillkommande järnväg mellan 

Drammen och Ski ger ökade kostnader. 

Totalt kostar hela höghastighetsnätet 96 miljarder kronor för 192 kilometer 

höghastighetsbana Ski – Spydeberg - Askim – Mysen – Sarpsborg – Moss – 

28 



   

 
 

 
 

  

Horten – Skoppum samt Oslo – Drammen – Sätre – Dröbak – Ski/Ås – 

Spydeberg. 

Det beräknas att 75 miljoner resor per år med en längd av 56 kilometer kommer 

att genomföras vilket motsvarar 4,2 miljarder personkilometer (420 miljoner 

mil). Miljöbesparingarna blir betydande och samhällskostnaderna sjunker 

radikalt runt Oslofjorden. 4,2 miljarder personbilskilometer som ersätts med 

höghastighetståg blir följande: 

 

• Koldioxid CO2 (2,17 kr/mil) 911,4 mkr/år 

• Kolmonoxid CO (0,06 kr/mil) 25,2 mkr/år 

• Kväveoxider NOx (0,36 kr/mil) 151,2 mkr/år 

• Kolväten HC (0,01 kr/mil) 4,2 mkr/år 

• Partiklar och sot (1,16 kr/mil) 487,2 mkr/år 

• Buller och vibrationer (1,80 kr/mil) 756,0 mkr/år 

• Trafiksäkerhet snöröjning (0,33 kr/mil) 138,6 mkr/år 

• Dödsolyckor (1,20 kr/mil) 504,0 mkr/år 

• Svårt skadade (2,47 kr/mil) 1 037,4 mkr/år 

• Viltolyckor (0,42 kr/mil) 176,4 mkr/år 

• Plankorsningsolyckor (0,04 kr/mil) 16,8 mkr/år 

• Luftföroreningar ohälsa (4,03 kr/mil) 1 692,6 mkr/år 

 

Luftföroreningar inklusive buller och vibrationer kostar totalt 4 miljarder kronor 

per år och trafiksäkerhet och olyckor kostar 1,9 miljarder kronor per år, totalt 

5,9 miljarder kronor per år. 
 

Vill kommunerna runt Oslofjorden göra en miljöinsats värderad till 5,9 

miljarder kronor per år under 60 år med en höghastighetsbanan totalt 354 

miljarder kronor är det 3,7 gånger mer värt i olycks- och miljöbesparingar än 

vad höghastighetsbanan kostar 96 miljarder kronor. 

 

I ökad livskvalitet och förkortade restider värderade till 276 kronor per timme 

och var resenär spenderar 30 minuter var pendlingsväg med höghastighetståg 

vilket motsvarar 60 minuter med personbil spar 75 miljoner resor 60 minuter 

per resa vid jämförelse mellan bil och höghastighetståg värderat till 20,7 

miljarder kronor per år, under 60 år blir det 1 242 miljarder kronor i 

effektivitetsvinster för samhället och därmed också för näringslivet runt 

Oslofjorden. 

 

Höghastighetsbanor runt Oslofjorden är mycket lönsamma med avseende på 

restidsvinster, minskad miljöbelastning och färre olyckor och ger 1,8 miljoner 

människor ett bekvämare och effektivare liv runt Oslofjorden. 
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Befolkning runt Oslofjorden 
Befolkning runt Oslofjorden. 

Fylke 

Kommun  År 2018 År 2030 År 2040 

Oslo 

Oslo 674 736 788 928 853 931 

Summa 674 736 788 928 853 931 

Akershus väst 

Asker 60 916 67 446 72 210 

Bärum 125 708 135 728 144 750 

Summa 186 624 203 174 216 960 

Buskerud 

Ringerike 30 332 33 087 35 167 

Hole 6 855 8 692 9 968 

Leir 26 031 31 030 34 212 

Hurum 9 467 9 838 9 984 

Röyken 22 542 26 530 29 534 

Drammen 68 824 81 645 89 732 

Nedre Eiker 24 886 28 595 31 139 

Övre Eiker 18 979 21 497 23 454 

Kongsberg 27 418 30 730 32 866 

Summa 235 334 271 644 296 056 

Vestfold 

Svelvik 6 659 7 307 7 601 

Sande 9 767 11 761 13 340 

Holmestrand 14 260 16 152 17 622 

Horten 27 293 29 950 31 679 

Re 9 671 10 735 11 598 

Tönsberg 45 383 49 493 54 077 

Färder 26 764 30 243 33 187 

Sandefjord 62 754 70 912 77 815 

Larvik 46 899 52 995 58 154 

Summa 249 450 279 548 305 073 

Telemark    

Siljan 2 359 2 287 2 271 

Porsgrunn 36 088 39 530 41 848 

Skien 54 589 58 357 61 133 

Summa 93 036 100 174 105 252 
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Västra Oslofjorden 764 444 854 540 923 341 

Akershus öst 

Nesudden 19 284 20 970 22 202 

Frogn 15 735 17 221 17 999 

Ås 19 999 25 982 30 509 

Vesby 17 496 20 900 23 307 

Ski 30 806 34 570 37 203 

Enebakk 10 988 12 593 13 542 

Summa 114 308 132 236 144 762 

Östfold 

Hoböl 5 651 6 711 7 544 

Spydeberg 5 900 6 820 7 492 

Askim 15 882 17 844 19 269 

Trögstad 5 332 5 864 6 178 

Eidsberg 11 381 13 048 14 160 

Moss 32 570 37 472 40 556 

Våler 5 530 7 081 8 266 

Skiptvet 3 817 4 377 4 838 

Rekkestad 8 189 8 825 9 261 

Rygge 16 100 17 292 18 349 

Råde 7 494 8 383 8 932 

Fredrikstad 81 139 90 243 97 219 

Sarpsborg 55 562 60 789 64 713 

Hvaler 4 543 4 869 4 982 

Halden 31 066 34 401 36 804 

Summa 290 156 324 019 348 590 

Östra Oslofjorden 404 465 456 255 493 352 

TOTALT 1 843 645 2 099 723 2 270 624 

Tabell 6. Källa: SSB. Kursiverade siffror – uppskattat antal. Exklusive 

kommuner som inte når järnvägslinjerna.  
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