
Kjøretidsreduksjon Bergensbanen 
  
Under er listet en del tiltak som kan redusere kjøretiden for tog Oslo-Bergen.  Kostnader 
og kjøretidsgevinster er grovt anslått.  Det er kun for Ringeriksbanen at plangrunnlaget 
har nådd så langt at en med en viss sikkerhet kan gå god for kostnadene.   
 
 
Tiltak               Redusert kjøretid Kostnad  (mrd)   
 
1. Ringeriksbanen             01:00          7,0     
2. Opprusting av Vossebanen  00:15   1,5 
3. Kurveutretting Hallingdalen  00:15   2,5 
4. Kryssingsspor og plattformtiltak  00:15   1,2 
5. Effektivisering av ruteplan/togstopp 00:15    -- 
6. Øvrig linjeutbedring   00:30   4,5 
 
1. Ringeriksbanen   
Ny trase mellom Hønefoss og Oslo som vil korte ned reisetiden med cirka en time. 
Prislappen er beregnet til 7 milliarder, men banen vil også gi økte billettinntekter. I følge 
Jernbaneverket vil Ringeriksbanen alene gi 930.000 flere togreisende årlig. 
 
I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan er det bare bevilget 577 millioner kroner 
til uforpliktende planarbeid i transportplanens andre periode. Det vil si etter 2014.  Hvis 
Ringeriksbanen skal bli ferdig innen 2020, må prosjekteringen starte i 2010 og byggingen 
senest i 2015. 
 
2. Opprusting av Vossebanen:        
Dette består av en rekke større og mindre tiltak, inkl. tunnel Trengereid-Takvam, 
samtidig innkjør for en del kryssingsspor, rassikring og nedlegging av planoverganger. 
En kjøretidsreduksjon på Vossebanen med 15 min. vil gi mulighet for stive ruter Voss-
Bergen. Stive ruter vil si avgang hver time til samme tid, for eksempel ”ti på halv”. Dette 
gir igjen et bedre og mer publikumsvennlig rutetilbud og muligheter for et mer effektivt 
driftsopplegg. 
 
3. Kurveutretting Hallingdalen 
Særlig i nedre Hallingdal ligger det til rette for kjøretidsgevinst med innkorting av linjen. 
Det er selvsagt vanskelig å anslå nøyaktige kostnader, men dersom en anslår lengden på 
nye spormeter til ca 25 km, og en gjennomsnittskostnad på 100.000,- kr/m, vil dette koste 
i størrelsesorden 2,5 mrd. kr. 
 
4. Kryssingsspor og plattformtiltak 
Forlengelse av kryssingsspor, samtidig innkjør på stasjoner og muligheter for kryssing av 
to passasjertog (med på- og avstigning) er tiltak som i seg selv ikke medfører vesentlig 
innkorting i kjøretiden, men som indirekte vil gi kjøretidsgevinst.  Årsaken til det ligger i 
ruteplanleggingen og mulighetene for å kunne tilpasse rutene på fjerntogstrekningen til 
de tider som blir tildelt ut/inn av Oslo. Likeledes gjør nødvendig tilpassing mot 



lokaltogtrafikken inn mot hhv. Bergen og Oslo, at ruteopplegget i dag ikke blir 100% 
effektivt for fjerntogtrafikken. 
 
Kryssingssporforlengelse inngår som en del av Jernbaneverkets godsstrategi hvor man ser 
en for seg tiltak på 5-9 kryssingsspor på Bergensbanen. Kostnadene med dette vil være i 
størrelsesorden 1,0 mrd. kr. For plattformtiltak vil kostnadene variere betydelig fra 
stasjon til stasjon, men tiltakene samlet sett kan koste 150-200 mill.kr (her er anslått 4 
stasjoner og 40-50 mill.kr. pr. stasjon). 
 
5. Effektivisering av ruteplan/togstopp 
Det kan også være tid å hente ved å optimalisere rutene for fjerntog, og ved å redusere 
tiden til stasjonsopphold.  En kan se for seg at oppholdstiden ved stasjonen reduseres, 
eller ved at togstopp tas bort. Samlet kjøretidsgevinst for tiltak 4 og 5 er 30 minutter. 
 
 
6. Øvrig linjeutbedring 
 
Med de tiltakene som er nevnt over, vil kjøretiden komme ned i rundt 4,5 timer. 
Ytterligere reisetidsreduksjon på 30 minutter vil kreve linjeinnkortinger med god 
kurvatur og høyere hastighet. Jernbaneverket skal i løpet av 2009 utarbeide en overordnet 
utredning for Bergensbanen, der innkorting av kjøretid blir en viktig del.  Bruker man tall 
fra planene for Ringeriksbanen og estimatene fra Vossebanen, ser en at kommer ut med 
en kostnad på i overkant av 100-150 mill.kr pr. minutt innspart tid.  
 
 
 


