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FORORD
Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for utbygging av
InterCity-strekningen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune. InterCity-triangelet er en
helhetlig jernbaneutbygging på østlandsområdet, med navet i Oslo og linjer som strekker seg i tre
retninger; til Halden, Skien og Lillehammer.
I 2016 fremmet Jernbaneverket kommunedelplan for dobbeltspor Sørli-Brumunddal i kommunene
Stange, Hamar og Ringsaker. Som følge av innsigelser på delparsellen gjennom Hamar i 2016,
ba Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet i 2017 om en ny
kommunedelplanprosess for strekningen gjennom Hamar.
Delparsellen Åkersvika-Brumunddal gjennom Hamar kommune skal ifølge gjeldende Nasjonal
transportplan være ferdigstilt innen 2034.
Kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av planprosjektet InterCity-prosjektet
Dovrebanen, dobbeltspor gjennom Hamar, med Lars Eide som Prosjektsjef. Bane NOR er
tiltakshaver. Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært konsulentgruppen
Rambøll-Sweco ANS, satt sammen for dette prosjektet og med sin opprinnelse i
rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS og Sweco Norge AS. I tillegg har følgende
konsulenter utgjort en del av utredningsteamet: Alt.arkitektur AS, MFU, NIBIO (Norsk institutt for
bioøkonomi), Structor, Terratec, Safetec og Dr. Blasy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure
GmbH & Co. KG. Harald K. Hanssen har vært Rambøll-Sweco ANS oppdragsleder og Morgan
Hagen har vært assisterende oppdragsleder. Hamar kommune er planmyndighet, og skal vedta
kommunedelplanen.
Kommunedelplanen er utarbeidet i tett dialog mellom Bane NOR, Hamar kommune og andre
berørte myndigheter. Det har vært gjennomført medvirkning med politikere, grunneiere og
gårdeiere/landbruksinteresser, foreninger, barn og unge og andre enkeltaktører. Det er
gjennomført Bylab, dialogmøter, særmøter og åpne kontordager.
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SAMMENDRAG
I forbindelse med konsekvensutredning for dobbeltspor gjennom Hamar, skal det utarbeides en
samfunnsøkonomisk analyse som består av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Prissatte konsekvenser omfatter de kvantifiserbare og økonomiske effektene av tiltaket herunder
netto nåverdi for samfunnet. Den samfunnsøkonomiske analysen benytter verktøyet Saga til å
sammenstille resultater og til å finne aktuelle enhetspriser og forutsetninger.

Nullalternativet
Nullalternativet består av dagens infrastruktur med nødvendig vedlikehold i analyseperioden,
samt vedtatte og finansierte tiltak. Nullalternativet omfatter dermed ferdigstilling av Inter Cityutbyggingen til Åkersvika i 2026 med tilhørende togtilbud til Hamar i henhold til tilbudskonsept
T2024.
En estimering av forventet trafikkgrunnlag gir at trafikkmengden øker merkbart fra «dagens
situasjon» (2017) til nullalternativet for 2034. På Hamar stasjon viser analysen en økning fra 1,1
mill. passasjerer i 2017 til 1,7 mill. passasjerer i nullalternativet 2034. Dette er en økning på ca.
600 tusen passasjerer hvilket tilsvarer en økning på 54 %.
Årsaken til denne økningen er tilbudsforbedringen som vil skje på det øvrige InterCity-nettet
(sammenhengende dobbeltspor til Åkersvika), inkludert strekningen Sørli-Åkersvika hvor det blir
innført halvtimesavganger til Hamar. På Moelv, Brumunddal og Lillehammer stasjon viser
estimatet at passasjerantallet vil være ca. 35 % høyere i nullalternativet enn i dagens situasjon.

Dobbeltspor Åkersvika – Brumunddal
Tiltaket omfatter dobbeltspor gjennom Hamar på strekningen Åkersvika - Brumunddal. Alternativ
Vest går i dagens trase via dagens stasjon, og går ned i kulvert ved Hamarbukta og videre i
tunnel nordover. Alternativ Øst A og Øst C går over Disenstranda med stasjon på Vikingskipet og
videre nordover i tunnel.
Tiltaket vil gi ca. 7 minutter kjøretidsreduksjon for reisende på strekningen nord for Hamar
sammenlignet med nullalternativet. Tiltaket gir ingen endring av antall togavganger, og heller
ingen kjøretidsreduksjon sør for Åkersvika.
Analyse av endring fra nullalternativ til alternativene viser at tiltaket gir moderat økning av
passasjertallene. På Hamar stasjon viser analysen en økning på ca. 36 000 passasjerer i året
hvilket tilsvarer en 2 % økning mens det oppnås ca. 6-8 % trafikkøkning nord for Hamar.

Investeringskostnader
Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen. Forventet kostnad består av en basiskostnad og et
usikkerhetstillegg. Usikkerhetstillegget skal være tilpasset plannivået, i tillegg kan prosjekter langt
fram i tid gi større usikkerhet.
Kostnadsoverslaget gir en forventet kostnad for alternativ Vest på 12,0 mrd. kr, alternativ Øst A
på 12,6 mrd. kr og alternativ Øst C på 12,4 mrd. kr.
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Usikkerheten for alternativ Vest er i stor grad relatert til tekniske forhold og
anleggsgjennomføring. Usikkerheten for alternativ Øst A/C er i større grad knyttet til at det er flere
aktører og forhold som ligger utenfor Bane NORs ansvarsområde.
Alternativ Øst A har et høyere usikkerhet enn alternativ Øst C. Dette har sammenheng med
boliger lokalisert nært tunnelpåhugg og bruk av landbruksjord.
Forventet kostnad er basert på usikkerhetsanalyse gjennomført 09.09.2019 og 13.09.2019

Stasjonsplassering på Hamar
Reisetid på tog er den samme for både Øst og Vest. Det medfører at det i
trafikkmodellberegningene ikke er vesentlige forskjeller i antall togreisende som følge av
stasjonsplassering.
Tilbringertid til og fra stasjonen er derimot forskjellig. Alternativ Vest opprettholder dagens
situasjon. Ved valg av alternativ Øst vil 19 % av bosatte få 540 m (6-7 min) lengre avstand til
stasjonen mens 8 % vil få 330 m (ca. 4 min) kortere avstand. Samtidig vil 59 % av ansatte i
virksomheter på Hamar få 600 m (ca. 7 min) lengre avstand mens 6 % får 80 m (ca. 1 min)
kortere avstand. Dette gir til sammen et nyttetap tilsvarende 11,4 mill. kr per år.

Frigitt areal
Vurdering av frigitt areal skal synliggjøre verdien av areal som blir benyttet til jernbane og som i
fremtiden kan frigis til andre formål. Verdivurderingene er basert på innspill og diskusjon med et
utvalg av meglere og utbyggere på Hamar i august 2019. Den generelle markedsmessige
situasjonen på Hamar med hensyn til tilbud (arealreserver) og etterspørsel (befolkning og
næringsaktivitet) på tidspunktet når arealene kan frigjøres har vært grunnleggende faktorer.
Egenskaper som beliggenhet og tomtestørrelse har også vært viktig parametere for vurdering av
potensiell verdi for arealene. Risikoelementer som forurenset grunn, reguleringsformål og
tidshorisont har vært vanskelige å kvantifisere og bidrar til usikkerhet i verdivurderingen.
Analysen gir at arealene som kan frigis ved vestlig stasjonsplassering kan representere en verdi
på ca. 70 mill. kr mens arealene som kan frigis ved valg av østlig stasjonsplassering kan
representere en verdi på ca. 180 mill. kr. Verdiene inngår som fratrekk i investeringskostnaden.

Resultat nyttekostnadsanalyse
En sammenstilling av nytte og kostnader gir at netto nåverdi (NNV) for alternativ Vest er på -8,4
mrd. kr, alternativ Øst A gir -9,2 mrd. kr. mens alternativ Øst C gir en netto nåverdi på -9,0 mrd.
kr. Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) blir på -0,98 for alternativ Vest og -1,02 for alternativ
Øst A og C.
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Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

Endring for trafikanter

1 140

943

943

Endring for operatører

0

0

0

-8 575

-8 958

-8 839

Endring for samfunnet for øvrig

150

150

150

Restverdi av tiltak

533

470

470

Endring i skattefinansiering

-1 680

-1 756

-1 733

Netto nåverdi (NNV)

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Endring for det offentlige

Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

Drøfting/oppsummering
Den samfunnsøkonomiske beregningen viser at netto nåverdi er negativ i alle alternativer. Dette
skyldes at investeringskostnaden for denne parsellen er høy sammenlignet med den
trafikantnytten man får av tiltaket.
Trafikantnytten er beregnet noe høyere i alternativ vest, enn i alternativ Øst, fordi stasjonen gir
raskere gang- og sykkelforbindelser til de viktigste start og målpunktene i Hamar. Forskjellene
mellom alternativene er imidlertid beskjedne, sett i forhold til investeringskostnaden.
Dette gir en situasjon hvor alle alternativene har negativ netto nåverdi (NNV) og negativ netto
nåverdi per budsjettkrone (NNB). Resultatene viser at alternativ Vest har minst negativ netto
nåverdi (NNV) og minst negativ netto nåverdi pr. budsjettkrone (NNB).
Forskjellen mellom alternativene er små, spesielt gitt usikkerheten i kostnadsoverslaget, men er
store nok til rangere alternativ Vest foran alternativ Øst A/Øst C i prissatte konsekvenser.
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1 INNLEDNING
1.1

Prissatte konsekvenser

En samfunnsøkonomisk analyse består av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De prissatte
konsekvensene omfatter det som kan verdsettes i kroner og øre gjennom allment anerkjent
verdsettingsmetodikk. Dette gjelder i hovedsak investeringskostnader, drifts- og
vedlikeholdskostnader, operatørnytte, trafikantnytte og nytte for tredjepart.
Ikke-prissatte konsekvenser omfatter naturmiljø, kulturarv, nærmiljø og byliv, naturressurser og
landskap.
En samfunnsøkonomisk beregning har til hensikt å beskrive prosjektets eller alternativenes
lønnsomhet for samfunnet og omfatter bare prissatte konsekvenser, mens en
samfunnsøkonomisk analyse også tar hensyn til ikke-prissatte konsekvenser som kan tenkes å
påvirke lønnsomheten.
Denne rapporten omfatter prissatte konsekvenser for InterCity-prosjektet Dovrebanen Åkersvika
– Brumunddal.

1.2

Oppdragsbrev fra KMD

Brev fra KMD datert 1. september 2017 [1] gir føringer for det reviderte planarbeidet for Åkersvika
– Brumunddal. I brevet er det presisert:
Departementet forutsetter at det ut fra reviderte forslag skal gjennomføres en
samfunnsøkonomisk analyse av de to alternativene før sluttbehandling i kommunen.

1.3

Planprogrammet

Planprogrammet [2] redegjør for utredningsbehov knyttet til kommunedelplanen for Åkersvika –
Brumunddal. Omtalen av prissatte konsekvenser sier blant annet at det skal gjennomføres en
nytte-kostnadsanalyse.
De prissatte konsekvensene (nytte og kostnadskomponenter) beskrives for følgende aktører i
henhold til Jernbanedirektoratets veileder:
•
•
•
•

Trafikanter (nytte for togreisende og godstransport)
Operatører (inntekter og utgifter for togoperatørene)
Det offentlige (infrastrukturkostnader, vedlikeholdskostnader og offentlig kjøp)
Tredjepart (reduksjon i ulykkeskostnader, støy, luft, helseeffekter og klimaeffekter)

Alle nytte- og kostnadskomponenter beskrives som en endring som følge av tiltaket
sammenlignet med nullalternativet.
Stasjonslokalisering er en sentral problemstilling. Reisetidseffekt som følge av endret reisetid til
og fra stasjon vil bli vurdert spesielt med utgangspunkt i reisetid til boliger og arbeidsplasser og
vurdert sammen med trafikantnytte.
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Verdien av endret arealbruk kvantifiseres og prissettes. Det beregnes både verdier av alle tomter
som i dag er brukt til jernbanerelatert virksomhet og som kan frigjøres samt verdien av nye
arealer som beslaglegges til jernbaneformål. Det skilles mellom arealer som er regulert til bolig,
næring o.l. og arealer som er regulert til jernbaneformål.
En viktig komponent i nyttekostnadsanalysen er investeringskostnadene og driftskostnadene for
tiltaket. Investeringskostnadene omfatter alle kostnader knyttet til tiltaket slik det er definert i
kapittel 7, dvs. selve dobbeltsporet med stasjonsinfrastruktur, reetablering av veger og kommunal
infrastruktur, erverv av bygninger og areal, erstatninger m.m. I dette inngår bl.a. også kostnader
for tilknytning til jernbanemuseet.
Driftsmessige konsekvenser for Vikingskipet vil bli utredet som del av de prissatte
konsekvensene. Det vurderes hvordan de to alternativene vil påvirke gjennomføring av store
arrangementer bl. a knyttet til trafikkavvikling, tilgjengelighet og sikkerhet, herunder hvordan
parkeringssituasjonen skal løses.
Teknisk hovedplan med tilhørende fagrapporter redegjør for tiltaket med tilhørende kostnader,
herunder vurderinger av grunnforhold, anleggsgjennomføring, kommunal infrastruktur,
støyskjerming, erverv av arealer og bygninger m.m.

1.4

Utredningsinstruksen

Utredningsinstruksen (Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i
instruksjonsmyndigheten) gjelder for utarbeiding av beslutningsgrunnlag for statlige tiltak som
utføres i, eller på oppdrag for, statlige forvaltningsorganer. Utredningsinstruksen forvaltes av
Staten gjennom Direktoratet for Økonomistyring [3] [4].
Instruksen har til hensikt å sikre godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for
eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Formålet er å identifisere alternative tiltak,
utrede og vurdere virkninger av aktuelle tiltak, involvere dem som er berørt av tiltaket tidlig i
prosessen og samordne berørte myndigheter.
Når det skal utredes tiltak som man forventer gir vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger,
herunder vesentlige budsjettmessige virkninger for staten, skal det gjennomføres en analyse i
samsvar med gjeldende rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser. I slike analyser skal det
være et nullalternativ.
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2 METODE
2.1

Kunnskapsgrunnlag

Samfunnsøkonomisk analyse er forankret i Finansdepartementets rundskriv R-109/14
«Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser mv» og Direktoratet for
økonomistyring sin «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser» [5].
Som grunnlag for analysen er det benyttet Jernbanedirektoratets «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren» (2018) [6].
Planprogrammet har følgende føringer for metode:
Prissatte konsekvenser skal analyseres og presenteres i henhold til Jernbanedirektoratets
veileder for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2018. Jernbanedirektoratets
metodeverktøy SAGA benyttes for beregning av prissatte konsekvenser.
Det skal gjøres en analyse av de alternativene som er beskrevet i kapittel 7. Alle nytte– og
kostnadskomponenter beskrives som en endring som følge av tiltaket sammenlignet med
nullalternativet. På grunn av den store usikkerheten som er knyttet til situasjonen i åpningsåret,
vil nullalternativet defineres konservativt. Kostnader som tilhører andre jernbaneprosjekter, men
som ennå ikke er sikret finansiering, vil ikke inngå i nullalternativet. Effekter beregnes for
analyseperioden som strekker seg fra forutsatt åpningsår 2034 til 2074 (40 år).
Som grunnlag for trafikantnytteberegningene gjennomføres transportberegninger med
Jernbanedirektoratets transportmodell Trenklin. Dette er en noe enklere oppbygd modell enn
RTM/NTM som ble benyttet i forrige utgave av konsekvensutredningen, men den anses å være
tilstrekkelig i dette tilfellet. Manuelle tilleggsberegninger gjøres der det er nødvendig. I tillegg
suppleres med kunnskap fra beregningene i forrige runde.

2.2

Teoretisk grunnlag

I en nytte-kostnadsanalyse tallfestes alle positive og negative virkninger av et tiltak i kroner så
langt det lar seg gjøre, ut fra et hovedprinsipp om at en konsekvens er verdt det befolkningen til
sammen er villig til å betale for å oppnå den. Dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets
nyttevirkninger er større enn summen av kostnadene, defineres tiltaket som samfunnsøkonomisk
lønnsomt.
Dersom det er virkninger av tiltaket som ikke lar seg verdsette i kroner, skal disse kartlegges og
omtales på en måte som gir grunnlag for å vurdere hvordan virkningene påvirker
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette kan gjelde kvalitet, sikkerhet, miljø, personvern, trygghet
m.m. Disse virkningene kan noen ganger beskrives kvantitativt, men der hvor dette ikke er mulig
bør en tilstrebe en best mulig kvalitativ beskrivelse. Informasjonen må presenteres slik at det gir
beslutningstakeren grunnlag for å ta hensyn til dette i vurderingen av ulike alternativ.
En samfunnsøkonomisk analyse omfatter kun direkte virkninger av planforslaget. Det betyr at en
samfunnsøkonomisk analyse ikke kan inneholde ringvirkninger av tiltaket eller mulige effekter
som kanskje kan inntreffe som følge av tiltaket. Det kan heller ikke medtas virkninger som like
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godt kan inntreffe uavhengig av gjennomføring av planforslaget. Den skal heller ikke omfatte rene
fordelingsvirkninger, dersom f.eks. nytte i ett område gir tilsvarende redusert nytte i et annet
område. Kun netto virkninger for samfunnet skal inngå i den samfunnsøkonomiske analysen.
De samfunnsøkonomiske analysene tar i begrenset grad hensyn til usikkerhet og mulige
samfunnsendringer som kan gi endringer i transportetterspørsel og transportmiddelfordeling.
Fordelingsvirkninger mellom brukerne, operatørene, det offentlige og samfunnet for øvrig
synliggjøres likevel i resultatoversikten for beregningene.
Dagens metodikk for samfunnsøkonomiske analyser fanger først og fremst opp effekter som
berører markeder som er direkte berørt av prosjektet. På nyttesiden er disse effektene
hovedsakelig knyttet til reduserte generaliserte reisekostnader ved forbedret transporttilbud. Ved
bruk av riktige kalkulasjonspriser, tilsvarer dette endringene i brukernes konsumentoverskudd.
Kostnadene er knyttet til direkte tiltakskostnader. I tillegg verdsettes endring i antall forventede
ulykker, endringer i utslipp, samt den samfunnsøkonomiske kostnaden ved beskatning.
Netto ringvirkninger er indirekte effekter i andre markeder enn de som berøres direkte av tiltaket
som analyseres, og som har en netto samfunnsøkonomisk verdi for landet. Dette omtales gjerne
som «mernytte» innen samferdselssektoren. Netto ringvirkninger er knyttet til at det kan være
markedssvikt som følge av vridende skatter, eksterne virkninger, ufullstendig konkurranse og
manglende utnytting av stordriftsfordeler. Enkelte av disse verdiene ved transportinvesteringer
fanges ikke opp i dagens nytte-kostnadsanalyser.

2.3

Beregningsverktøy

2.3.1

Trenklin

For en fullstendig analyse av transportmarkedet er regionale transportmodeller (RTM) ofte
benyttet. Slike modeller behandler alle transportformer gjennom en såkalt multimodal
firetrinnsmetodikk som omfatter turgenerering, destinasjonsvalg, transportmiddelvalg og rutevalg.
En regional transportmodell kan, dersom man har kontroll på alle inndata, estimere virkninger
både for togreisende, bilreisende, gående og syklende samt brukere av annen kollektivtransport.
I forrige planarbeid 2016, ble det gjennomført slike RTM-beregninger for tiltaket. Disse har gitt et
godt grunnlag for å estimere virkningen av ulike tiltak.
I den reviderte samfunnsøkonomiske analysen er Jernbanedirektoratets Trenklin-modell benyttet
[7]. Dette er en enklere modell enn RTM. Med tanke på at det foreligger et godt grunnlag fra
forrige gang, og at det reviderte tiltaket gir vesentlig mindre endring i generaliserte
reisekostnader, er det ansett som tilstrekkelig med beregninger med Trenklin.
I Trenklin er det ikke sonebaserte turmatriser, men stasjon- til stasjon-matriser for togreiser.
Nettverket i Trenklin er ikke vei- eller toglenker, men rutetabellene i full detalj.
Reisehensiktene i Trenklin har følgende definisjoner:
•
•
•

Arbeidsreiser er reiser som foretas til og fra arbeid på den reisendes egen tid
Forretningsreiser er reiser som foretas på arbeidsgivers tid
Fritidsreiser er alle andre reiser
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SAGA

Prissatte konsekvenser omfatter de kvantifiserbare og økonomiske effektene av tiltaket herunder
netto nåverdi for samfunnet. SAGA er Jernbanedirektoratets beregningsverktøy for
gjennomføring av nytte-kostnadsanalyser for jernbanetiltak. Verktøyet er basert på
Jernbanedirektoratets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.
Nytte- og kostnadskomponenter beskrives for følgende aktører:
•
•
•
•

Trafikanter (nytte for togreisende og godstransport)
Operatører (inntekter og utgifter for togoperatørene)
Det offentlige (infrastrukturkostnader, vedlikeholdskostnader og offentlig kjøp)
Tredjepart (reduksjon i ulykkeskostnader, støy, luft, helseeffekter og klimaeffekter)

Endring av nytte- og kostnadskomponenter som følge av tiltaket sammenlignes med
nullalternativet.
Kostnadskomponenter vil være investeringskostnadene som påløper i anleggsperioden og
forventet nåverdi av endring i vedlikeholdskostnader som følge av ny infrastruktur.
De trafikale effektene av endret togtilbud vil bli kvantifisert og verdsatt, herinn faller nytte for
trafikanter og godsoperatører, endring i billettinntekter og operatørkostnader.
Stasjonslokalisering er en sentral problemstilling. Reisetidseffekt som følge av endret reisetid til
og fra stasjon er vurdert spesielt med utgangspunkt i reisetid til boliger/arbeidsplasser. Verdien av
endret arealbruk er vurdert gjennom en undersøkelse i markedet på Hamar.

2.3.3

Godstrafikk

Godsmengden er basert på antall godstog som kan kjøres på strekningen i åpningsåret, og
videre en antatt tonnasje per godstog.
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3 FORSLAG TIL TILTAK
3.1

Strekningen Åkersvika – Brumunddal

Felles for alle alternativer er tiltaket som omfatter stasjon og dobbeltspor (i vestlig eller østlig
trasé) gjennom Hamar, inklusive direkte sporforbindelse (tilsving) mot Rørosbanen. Når det
gjelder trasévalg gjennom Hamar så blir to hovedalternativ utredet: Alternativ Vest og Øst.
Alternativ Øst er gitt i to alternativer: Øst A og Øst C.

Alternativ Vest
Alternativ Vest innebærer at traséen går i samme korridor som dagens jernbane og har en samlet
lengde på ca. 16,1 km. Alternativet følger eksisterende jernbane på vestsiden av dagens fylling i
Åkersvika, med en kort bru i nordenden av Åkersvika med stasjon der Hamar stasjon er i dag.
Hamar stasjon får 7 spor i bredden. I Hamarbukta legges banen i kulvert og videre i en fjelltunnel
fra Koigen til Jessnes.
Rørosbanen følger eksisterende trasé fram til ny stasjon. Rørosbanen og Dovrebanen kobles
også sammen med dobbeltspor i tilsving (direkte forbindelse) mellom Åkersvika og Disenstranda.
Tilsvingen koples til eksisterende Rørosbanespor langs traséen, fram til Flagstadelva.

Figur 1 Tiltaksskisse alternativ Vest
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Alternativ Øst A
Alternativ Øst A innebærer en trase hvor Hamar stasjon blir lokalisert ved Vikingskipet.
Alternativet har en samlet lengde på ca. 17,7 km. Alternativ Øst A tar av fra eksisterende bane
(dobbeltspor Sørli – Åkersvika) sør for dagens jernbanebru og ligger på vestsiden av
jernbanefyllingen i Åkersvika. Banen føres på bru over til området mellom Vikingskipet og
eksisterende Rørosbane. Her etableres ny stasjon med spor, plattformer og reisetorg. Videre
legges banen over Rv. 25 Vangsvegen, mellom boligområdet på Disen og Åkersvika
naturreservat, og gjennom kulturlandskapet på Børstad/Tommelstad. Banen går inn i kulvert
under Fv. 222 Furnesvegen og videre inn i fjelltunnel lenger nord. Rørosbanen utvides fra ett til to
spor på Midtstranda. Det bygges en ny jernbanebru for Rørosbanen fra stasjonen og over
Flagstadelva. Rørosbanen og Dovrebanen kobles sammen med en enkeltsporet tilsving mot
nord.

Figur 2 Tiltaksskisse alternativ Øst A
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Alternativ Øst C
Alternativ Øst C innebærer også en trase hvor Hamar stasjon blir lokalisert ved Vikingskipet.
Alternativet har en samlet lengde på ca. 17,4 km. Alternativ Øst C er tilsvarende alternativ Øst A
frem til overgangen mellom Børstad/Tommelstad og Disen, hvor traséen deles i to. Alternativ Øst
C går lenger vest og har kortere dagsone. Traséen krysser Oluf Melvolds i løsmassekulvert og
Børstadalléen i fjelltunnel.

Figur 3 Tiltaksskisse alternativ Øst C
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Investeringskostnader
Det er forventningsverdien for investeringskostnaden som skal legges til grunn i den
samfunnsøkonomiske analysen. Forventet kostnad består av en basiskostnad og et
usikkerhetstillegg. Usikkerhetstillegget skal være tilpasset plannivået, i tillegg kan prosjekter langt
fram i tid gi større usikkerhet.
Kostnadsoverslaget gir en forventet kostnad for alternativ Vest på 12,0 mrd. kr, alternativ Øst A
på 12,6 mrd. kr og alternativ Øst C på 12,4 mrd. kr.
Tabell 1 Investeringskostnader
Alternativ

Kostnad (Mill. 2018-kr)

Vest

12 000

Øst A

12 600

Øst C

12 400

Usikkerheten for alternativ Vest er i stor grad relatert til tekniske forhold og
anleggsgjennomføring. Usikkerheten for alternativ Øst A/C er i større grad knyttet til at det er flere
aktører og forhold som ligger utenfor Bane NORs ansvarsområde.
Alternativ Øst A har et høyere usikkerhet enn alternativ Øst C. Dette har sammenheng med
boliger lokalisert nært tunnelpåhugg og bruk av landbruksjord.
Forventet kostnad er basert på usikkerhetsanalyse gjennomført 09.09.2019 og 13.09.2019.

Fordeling kostnadskomponenter
Entreprisekostnaden har følgende fordeling på de ulike kostnadskomponentene. I alle
alternativene utgjør underbygningen en høy andel (78 - 81 %) av entreprisekostnaden. Dette har
bl.a. sammenheng med at tunnelandelen er høy i alle alternativer.
De ulike kostnadskomponentene har ulik levetid og fordelingen har betydning for restverdien av
tiltaket etter beregningsperiodens utløp.
Tabell 2 Fordeling kostnadskomponenter
Alternativ

Vest

Øst A

Øst C

Underbygning

81 %

78 %

78 %

Overbygning

7%

9%

9%

Kontaktledningsanlegg

3%

4%

3%

Lavspenning

4%

5%

5%

Signalanlegg

5%

5%

5%
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4 TRANSPORTMESSIGE KONSEKVENSER
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av ulike tiltak, sammenlignes
tiltakene med et alternativ der man lar være å gjennomføre tiltaket. Dette benevnes
referansealternativet eller nullalternativet. Nullalternativet beskriver tilstanden i utredningsområdet
i analyseperioden, dersom tiltaket ikke gjennomføres.

4.1

Tilbudskonsept

Tilbudskonseptene er beskrevet i Konseptdokumentet for InterCity-strekningene (revisjon 02A,
datert 15. desember 2016).

Nullalternativet
Nullalternativet består av dagens infrastruktur med
nødvendig vedlikehold i analyseperioden, samt vedtatte og
finansierte tiltak. Nullalternativet omfatter ferdigstilling av
InterCity-utbyggingen til Åkersvika i 2026. Dette vil gi en
ruteplan med to tog i timen fra Hamar og sørover.
Ruteplananalyser viser at reisetiden (kjøretid og oppholdstid)
mellom Hamar og Brumunddal kan variere mellom 12-16
min. Usikkerheten er knyttet til kryssing på Hamar som følge
av at det vil være dobbeltspor sørfra og enkeltspor nordover.
I transportanalysen er det lagt til grunn en reisetid mellom
Hamar og Brumunddal på 14 min i nullalternativet.
Figur 4 Rutetilbudet i nullalternativet

Alternativ Vest / Øst A / Øst C
Strekningen Åkersvika – Brumunddal er en delparsell i et samlet InterCity-system på Østlandet.
Denne delparsellen isolert utløser ikke nye togtilbud. Parsellen er en del av ytre InterCity til
Lillehammer som gir grunnlag for økt frekvens og passasjertall.
Dobbeltspor Åkersvika - Brumunddal vil innebære en kjøre- og oppholdstidsreduksjon på
strekningen. Det er små kjøretidsforskjeller mellom alternativene (alternativ Vest er ca. 30
sekunder raskere enn de østlige alternativene), men det er ikke tatt hensyn til dette i
beregningene. I transportanalysen er det lagt til grunn at rutetabellen viser en kjøretid mellom
Hamar og Brumunddal på 7 min og viser ingen forskjell mellom alternativ Vest, Øst A og Øst C.
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Figur 5 Rutetilbudet etter tiltaket (øst og vest)

Hamar stasjon er et knutepunkt mellom Dovrebanen og Rørosbanen. Som en variant til østlig
stasjonsplassering er en pendel fra Dovrebanen sør for Hamar mot Rørosbanen vurdert.
Forslaget innebærer mulighet for et gjennomgående banetilbud mellom stasjoner sør for Hamar
og Elverum. Pendel mot Elverum vil føre til at avgangene på Rørosbanen stopper på Elverum
istedenfor Hamar.

Figur 6 Togtilbud i Elverumskonseptet

Forslaget innebærer:
•

Passasjerer mellom Elverum/Løten/Ilseng og Oslo/Lillestrøm/Oslo Lufthavn/Eidsvoll
slipper å bytte på Hamar stasjon. Forslaget vil gi disse trafikantene en tidsmessig
gevinst.
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Passasjerer mellom stasjoner nord for Elverum og Oslo/Lillestrøm/Oslo Lufthavn/Eidsvoll
vil være nødt til å bytte på Elverum i stedet for Hamar. Det antas at dette er hverken en
fordel eller ulempe.
Passasjerer på Rørosbanen mellom stasjoner nord for Elverum og Hamar stasjon vil
være nødt til å bytte på Elverum. Dette er passasjerer som ellers slipper å bytte, så
forslaget vil gi passasjerene en ulempe.
Passasjerer mellom stasjoner på Rørosbanen nord for Elverum og stasjoner på
Dovrebanen nord for Hamar vil bli nødt til å bytte på både Hamar og Elverum. Dette er
passasjerer som ellers kun bytter på Hamar, så forslaget vil gi disse passasjerene en
ulempe.
Passasjerer mellom Løten/Ilseng på Rørosbanen og stasjoner på Rørosbanen nord for
Elverum må bytte på Elverum. Dette er passasjerer som ellers slipper å bytte, så forslaget
vil gi passasjerene en ulempe.

I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet ble Elverumskonseptet vurdert til å kreve
betydelige investeringer i traseen og på stasjon. Trafikantnytten er også lav og konseptet er
derfor ikke utredet videre i denne rapporten.

4.2

Reisekjede

Virkninger for trafikanter verdsettes i form av direkte kostnader av reisen og tidsverdier for de
forskjellige elementene i reisekjeden. Det er også fastsatt verdier for bytteulempe og
forsinkelsestid. Disse verdiene legges sammen til en generalisert kostnad som representerer den
totale kostnaden som reisen påfører den reisende.
De ulike elementene for en togreise er vist under. Tilbringerelementet (reise til/fra stasjonen) er
viktig, men utgjør som regel en liten andel av tiden knyttet til en togreise.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reise til stasjonen + evt. betale for bil/kollektiv/parkering
Vente på tog
Ombord på tog + betale for togbillett
Evt. bytte av tog (ventetid + ombordtid)
Evt. forsinkelse av tog
Reise fra stasjonen + evt. betale for bil/kollektiv

For passasjerene vil forskjellen mellom alternativ Vest, Øst A og Øst C være om stasjonen ligger i
vest eller i øst. Dette vil påvirke tilbringertiden til eller fra Hamar stasjon. Ventetid på stasjonen,
tiden om bord på toget, evt. togbytter og evt. forsinkelser påvirkes ikke. Det påvirker heller ikke
kostnaden for togbilletten. Det vil kun være marginale kostnadsforskjeller for bilreisen til/fra og
parkering ved stasjon i vest eller øst, dette er derfor ikke behandlet nærmere.
Utredning «Fagnotat Transport – Prissatte konsekvenser» gjennomført for IC Dovrebanen SørliHamar-Brumunddal i 2016 ble gjennomført med et utklipp av regional transportmodell for
Hedmark og Oppland. Dette er et modellsystem som blant annet behandler antall turer, fra og til
mønster og valg av transportmiddel.
Analysen fra 2016 viser at stasjonslokalisering på Hamar i henholdsvis alternativ Vest (korridor
K1) og Øst (korridor K3) ikke påvirker reisemiddelfordeling og antall passasjerer over Hamar
stasjon i særlig grad.
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Analysen viser at antall daglige reiser fra Hamar stasjon er på 1800 reiser for alternativ Vest
(korridor K1) og Øst (korridor K3), mens antall daglige reiser til Hamar stasjon er på 1900 reiser
for alternativ Vest (korridor K1) og 1800 for alternativ Øst (korridor K3).
Transportberegningene har også sine mangler i forhold til å vurdere stasjonsplasseringer mot
hverandre. Etterspørselen etter togtrafikk er ikke bare avhengig av egenskaper ved togtilbudet,
men også gangtilgjengelighet, lokal kollektivtrafikk, parkeringstilgjengelighet, restriksjoner på
biltrafikk både lokalt og regionalt (f.eks. i Oslo). Modellberegningene takler disse forutsetningene
dårlig. Modellberegningene kan modellere reisemiddelvalg på hovedtransportmiddelet, men er
ikke i stand til å kunne modellere reisemiddelvalget på tilbringertransporten i en sammensatt
reise.
Dette betyr at beregningene i liten grad kan vise hvilke alternativ som gir best grunnlag for å
oppnå mål knyttet til miljøvennlige reiser lokalt.
Vi legger derfor til grunn det samme antallet reisende med toget ved de to stasjonsalternativene,
men vi studerer nærmere hvordan stasjonsplasseringen påvirker hvilket transportmiddel som
benyttes på reisen til og fra stasjonen. Ulikheter i tilbringertid blir nærmere behandlet kapittel 4.5 i
denne rapporten.

4.3

Passasjervolum

Endring fra dagens situasjon til nullalternativet
Dette kapitlet har til hensikt å klargjøre hva som skjer mellom dagens situasjon og nullalternativet.
Det er viktig å klargjøre at nullalternativet ikke er det samme som dagens situasjon. Dagens
situasjon er representert med trafikktall for 2017.
En estimering av forventet trafikkgrunnlag gir at trafikkmengden øker merkbart fra dagens
situasjon (2017) til nullalternativet for 2034. På Hamar stasjon viser analysen en økning fra 1,1
mill. passasjerer i 2017 til 1,7 mill. passasjerer i nullalternativet 2034. Dette er en økning på
knapt 600 tusen passasjerer hvilket tilsvarer en økning på 54 %.
Effekten av denne utbyggingen er en vesentlig trafikkøkning i forhold til i dag, men denne er altså
allerede tatt ut med sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Åkersvika, og er ikke en virkning
av tiltaket Åkersvika – Brumunddal.
Årsaken til denne økningen er tilbudsforbedringen er at det er innført halvtimesavganger til
Hamar. Tilbudsforbedringen forutsetter hensettingsanlegg i eller nær Hamar. På Moelv,
Brumunddal og Lillehammer stasjon er det en forventning om at passasjerantallet vil være ca. 35
% høyere enn i 2017.

Endring fra nullalternativ til alternative tiltak
Analyse av endring fra nullalternativ til tiltak viser at tiltaket gir moderat økning av
passasjertallene. Økningen er et resultat en rutetabell som korter inn reisetiden mellom Hamar og
Brumunddal på 7 min.
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På Hamar stasjon viser analysen en økning på ca. 36 000 passasjerer i året hvilket tilsvarer en 2
% økning. Trafikkøkningen som følge av Åkersvika – Brumunddal er hovedsakelig knyttet til
reiser nord for Hamar hvor det oppnås ca. 6 - 8 % trafikkøkning.
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Lillehammer
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Figur 7 Beregnet antall passasjerer på stasjoner

På Moelv stasjon viser analysen en økning på ca. 14 000 passasjerer i året, på Brumunddal ca.
20 000 passasjerer i året og på Lillehammer ca. 77 000 passasjerer i året med dobbeltspor
Åkersvika - Brumunddal.
Samlet for hele modellområdet er det beregnet en endring på 1-2 % i antall reisende hvilket gir en
økning på ca. 150 000 reiser pr år. Det er estimert at antall arbeidsreiser vil øke med ca. 80 000
reiser, fritidsreiser vil øke med ca. 57 000 reiser og forretningsreiser vil øke med ca. 16 000 reiser
per år. Relativt sett er økningen i forretningsreiser større (2 %) enn arbeidsreiser (1 %) og
fritidsreiser (1 %).

4.4

Trafikantundersøkelse Hamar stasjon

3. april og 22. mai 2019 ble det gjennomført en utspørring av påstigende passasjerer ved Hamar
stasjon. Undersøkelsene hadde som hensikt å gi en indikasjon på hvordan de togreisende reiste
til stasjonen, hva hensikten med reisen var og hvor de skulle av toget. På spørsmål om hvordan
de reiste til stasjonen svarte 42 % av passasjerene at de gikk til stasjonen. Videre svarte 22 % at
de kjørte bil selv (bilfører), mens 18 % var bilpassasjerer. 9 % av de reisende tok buss og 6 % av
de reisende syklet.
På spørsmål om hvor de gikk av toget viser analysen at hovedandelen av de reisende sørover
skal til Oslo S. Det er i tillegg en god andel som skal til Skøyen stasjon eller lengre vest. Nordover
er det flest som skal til Lillehammer mens på Rørosbanen er det flere som skal nord for Rena enn
til Elverum og Rena til sammen. 42 % av reisene var arbeidsreiser, 30 % var fritids-/besøk- og
handelsreiser (shopping) og 21 % var jobbreiser.
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Tilbringertransport til/fra Hamar stasjon

Endret nytte for de som allerede reiser med tog inngår med en viktig andel i trafikantnytten, men
tiltaket kan føre til at tilbringertiden endres for reisende til/fra Hamar. Med vestlig
stasjonsplassering vil stasjonen bli liggende på samme sted som i dag, mens med østlig
stasjonsplassering vil tilbringertid til/fra Hamar stasjon endres.
SSBs fører befolkningsstatistikk og virksomhetsstatistikk i rutenett a 250 x 250 meter. Dette er
benyttet for å vurdere endret tilbringertid for passasjerer til/fra Hamar stasjon. For
befolkningsframskriving mot 2034 er det benyttet SSBs prognose med middels befolkningsvekst,
mens det finnes ingen framskrivninger for virksomheter. Denne analysen forutsetter at bosetting
og virksomhetslokalisering ikke endres nevneverdig som følge av stasjonslokaliseringen.
Analysen er avgrenset til de som bor og jobber innenfor en radius på 1 km. Med bakgrunn i den
nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (TØI-rapport 1383/2014) er kollektivtilbudet
klassifisert etter antall avganger i timen og avstand til holdeplass/stasjon.
•
•
•

Svært god tilgang er definert som minst 4 avganger pr. time og under 1 km til
holdeplass/stasjon
God tilgang er definert som 2-3 avganger pr. time og under 1 km til holdeplass/stasjon,
eller minst 4 avganger pr. time og 1-1,5 km til holdeplass/stasjon
Middels god tilgang er 1 avgang pr. time og under 1 km til holdeplass/stasjon, eller 2-3
avganger pr. time og 1-1,5 km til holdeplass/stasjon

Definisjonen innebærer at trafikanter til/fra stasjoner sør for Hamar med en gangavstand inntil 1
km vil ha svært god kollektivtilgang mens trafikanter til/fra stasjoner nord for Hamar og en
avstand inntil 1 km vil ha god kollektivtilgang.
Trafikantundersøkelsen på Hamar viste at 42 % av reisene var arbeidsreiser, 30 % var fritids/besøk- og handelsreiser og 21 % var forretningsreiser. Analysen legger til grunn at
arbeidsreisene er relatert til både bosted og arbeidsplass, fritids-/besøk- og handlereiser er
relatert til boliger mens forretningsreiser er relatert til virksomheter.
Dette gir at 60 % av turene er relatert til bosteder på Hamar mens 40 % av turene er relatert til
arbeidsplasser på Hamar.

Nullalternativ / alternativ Vest
Nullalternativet og stasjonsplassering i vest gir en gjennomsnittlig avstand til stasjonen på 1,9 km
for alle innbyggere på Hamar. Innenfor en radius på ca. 1 km fra stasjonen fanges 19 % av
bosatte opp. Disse får en gjennomsnittlig avstand på 660 m og er bosatte som i prinsippet har
mulighet til å gå til stasjonen.
Når det gjelder virksomheter så vil stasjonsplassering i vest gir en gjennomsnittlig avstand på 1,2
km, dette gjelder alle registrerte virksomheter på Hamar. Innenfor en radius på 1 km fanges 59 %
av ansatte i virksomhetene opp. Disse vil ha en gjennomsnittlig gangavstand på ca. 580 m og er
ansatte som har mulighet til å gå til stasjonen.
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Alternativ Øst
Stasjonsplassering i øst gir en gjennomsnittlig avstand til stasjonen på 2,2 km for alle innbyggere
på Hamar. Innenfor en radius på 1 km fra stasjonen fanges 14 % av bosatte opp. Disse får en
gjennomsnittlig avstand på 720 m og er bosatte som har mulighet til å gå til stasjonen.
Når det gjelder virksomheter så stasjonsplassering i øst gir en gjennomsnittlig avstand på 1,7 km,
dette gjelder alle registrerte virksomheter på Hamar. Innenfor en radius på 1 km fanges 25 % av
ansatte i virksomhetene opp. Disse vil få en gjennomsnittlig gangavstand på 730 m og er ansatte
som har mulighet til å gå til stasjonen.

Endret tilbringertid ved alternativ Øst
Endret tilbringertid som følge av stasjonsplassering i øst gi størst utslag for de som går til
stasjonen. For de som kjører bil til stasjonen er endret reisetid marginal. Når det gjelder syklister
så er endret reisetid også ganske marginal selv om avstanden kan øke. Dessuten viser
trafikantundersøkelsen at de som sykler til stasjonen utgjør kun 6 % av alle reisende.
Det er andelen på 42 % som i trafikantundersøkelsen svarte at de går til stasjonen som denne
analysen ser nærmere på.
Stasjonsplassering i øst fører til at andel av bosatte på Hamar som bor innenfor en radius på ca.
1 km reduseres fra 19 % til 14 %. Videre vil stasjonsplassering i øst føre til at ansatte i
virksomheter innenfor en radius på ca. 1 km reduseres fra 59 % til 25 %.
Dersom de som allerede går til stasjonen i nullalternativet (utgjør 19 % av bosatte) fortsetter med
det ved stasjonsplassering i øst (uavhengig av om avstanden overstiger 1 km) så vil
gjennomsnittlig avstand for bosatte øke fra 660 m til 1,2 km. Dette tilsvarer en økning på 540 m.
Dersom de som er tilknyttet virksomheter innenfor en radius på 1 km i nullalternativet forsetter å
gå (utgjør 59 % av virksomheter) vil gjennomsnittlig avstand øke fra 580 m til 1,2 km. Dette
tilsvarer en økning på 600 m.
Samtidig vil stasjonsplassering i øst gi mulighet for nye gående. Dette er de som bor utenfor 1 km
grensen i nullalternativet men som er innenfor med stasjon i øst. Når det gjelder bosatte så utgjør
denne gruppen av nye gående 8 % av bosatte på Hamar. Dersom disse går til stasjonen i
nullalternativet, vil gjennomsnittlig avstand reduseres fra ca. 1040 m til 710 m hvilket tilsvarer en
reduksjon på ca. 330 m.
6 % av ansatte i virksomheter på Hamar vil få kortere avstand til stasjonen ved valg av alternativ
øst. Dersom disse går til stasjonen i nullalternativet, vil gjennomsnittlig avstand reduseres fra ca.
810 m til 730 m hvilket tilsvarer en reduksjon på ca. 80 m.
Ved valg av alternativ øst vil 19% av bosatte få 540 m (6-7 min) lengre avstand til stasjonen mens
8% vil få 330 m (ca. 4 min) kortere avstand. Samtidig vil 59 % av ansatte i virksomheter på
Hamar få 600 m (ca. 7 min) lengre avstand til stasjonen når 6 % av virksomheter får 80 m (ca. 1
min) kortere avstand.
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Prissetting av tilbringertransport
Standard timesverdier for gangtrafikk er benyttet for å kunne prissette kostnaden av ekstra tid ved
valg av østlig stasjonsplassering. Framskrivninger foretatt i Trenklin indikerer at det vil være
omtrentlig 1,7 mill. reisende for Hamar stasjon i 2034 etter utbygging av dobbeltspor til Åkersvika.
Dette gir at 60 % av turene er relatert til bosteder på Hamar mens 40 % av turene er relatert til
arbeidsplasser på Hamar. Dette gir ca. 1 mill. turer relatert til bosteder mens ca. 680 000 turer er
relatert til virksomheter. For reiser tilknyttet bosteder tilsvarer dette et netto tidstap på ca. 15 000
timer i året mens for reiser tilknyttet virksomheter tilsvarer dette et netto tidstap på ca. 47 000
timer i året.
Standard tidsverdi for gangreiser under 50 km er 182 kr (2018-kr) per time. Dette gir til sammen
et nyttetap tilsvarende 11,4 mill. kr per år.
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5 DRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER
5.1

Infrastruktur

5.1.1

Togfremføring

Beregningene legger til grunn en tomkjøringsandel på 10 % ved både vestlig og østlig
stasjonsplassering.
5.1.2

Vedlikehold

Vedlikeholdskostnadene blir beregnet på grunnlag av forventet endring i sporveksler og lenger.
Tabell 3 Komponenter infrastruktur
Komponent

Nullalternativet

Vest

Øst A

Øst C

Sporveksler

107

61

60

60

Daglinje

16,1 km

11,0 km

12,2 km

11,3 km

Tunnel

0,0 km

4,7 km

4,4 km

5,0 km

Bru

0,2 km

0,5 km

1,1 km

1,1 km

Hastighet

74 km/t

136 km/t

136 km/t

135 km/t

5.1.3

Togmateriell

Det er lagt til grunn at togmateriellet består av togtypen 74 (regiontog). Videre er det forutsatt at
14 togsett trafikkerer strekningen. De samme forutsetningene for togmateriell er brukt i
nullalternativet, vestlig og østlig stasjonsplassering på Hamar.
5.1.4

Punktlighet

Det er forutsatt at punktligheten øker fra 94 % til 95 % som følge av dobbeltspor på strekningen
Åkersvika – Brumunddal.
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6 KONSEKVENSER AV ENDRET AREALBRUK
6.1

Parkering og adkomst til Vikingskipet

Det er gjennomført en vurdering av hvordan endret arealbruk som følge av alternativene vil
påvirke gjennomføring av store arrangementer ved Vikingskipet. Vikingskipet har i dag 1400
plasser i tilknytning til sitt anlegg. Områdene er vist i Figur 8. Parkeringsplassene fordeler seg på
forsiden (område 1 = 400 plasser), baksiden (område 2 = 210 plasser), nedsiden (område 5 =
490 plasser) og sletten (område 6 = 300 plasser).
I tillegg disponerer Vikingskipet ca. 1000 plasser hos omkringliggende virksomheter (område 0,
3,4 og 7). Av disse forsvinner ca. 380 plasser i nullalternativet gjennom planlagt byutvikling
Espern (område 7).

Figur 8 Parkeringsområder i tilknytning til Vikingskipet

Alternativ Vest
Valg av alternativ Vest vil ikke gi driftsmessige konsekvenser for Vikingskipet hverken med
hensyn på parkeringskapasitet og adkomst til parkeringsområdene.
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Alternativ Øst
Valg av alternativ Øst vil innebære at følgende parkeringsarealer som i dag disponeres av
Vikingskipet berøres:
•
•
•

Hagens Transport og Sagvegen (område 0 = 140 plasser)
Statens vegvesen (område 3 = 290 plasser)
Dekkmann, Kinnarps og Disenstrandvegen (område 4 = 200 plasser)

Dette innebærer at til sammen 630 plasser kan forsvinne. Re-lokalisering til områder nord for
Vikingskipet er foreslått og detaljer vil bli avklart i en senere planfase.
Antall adkomster til Vikingskipet vil reduseres til ett kryss. Ved større arrangement kan dette
påvirke avviklingen av trafikk inn og ut. Samtidig vil flytting av stasjonsområdet til øst legge
grunnlag for at flere besøkende tar toget til området istedenfor å kjøre bil. Detaljering av kryss og
adkomst gjøres i senere planfaser. Påvirkning i anleggsperioden må også vurderes nærmere i
senere planfaser, ellers refererer vi til rapport for anleggsgjennomføring.

6.2

Frigjøring av tomter brukt til jernbanerelatert virksomhet

Som følge av at jernbanespor blir overflødig som følge av tiltaket, er det gjort en analyse av
samfunnsøkonomiske gevinster som følge av frigitt areal som har alternativ verdi til byutvikling. I
tillegg vil det oppstå restarealer som følge av grunnerverv ved Disenstrandvegen.
Vurdering av frigitt areal skal synliggjøre verdien av areal som blir benyttet til jernbaneformål og
som i fremtiden kan frigis til andre formål. Verdivurderingene er basert på innspill og diskusjon
med et utvalg av meglere og utbyggere. Forholdet mellom tilbud (arealreserver) og etterspørsel
(befolkning og næringsaktivitet) på det tidspunktet arealene kan frigjøres er grunnleggende.
Egenskaper som beliggenhet og tomtestørrelse er også viktig for vurdering av potensiell verdi.
Risikoelementer som forurenset grunn, reguleringsformål og tidshorisont er vanskelig å
kvantifisere og representerer en usikkerhet i vurderingen.
Analysen gir at arealene som kan frigis ved vestlig stasjonsplassering kan representere en verdi
på ca. 70 mill. kr mens arealene som kan frigis ved valg av østlig stasjonsplassering kan
representere en verdi på ca. 180 mill. kr. Verdiene inngår som fratrekk i investeringskostnaden.
Tabell 4 Oversikt over frigitt areal som følge av jernbanetiltaket
Område

Alternativ Vest

Alternativ Øst A/Øst C

Dagens sporområde, sør for Strandgata og
Stangeveien

40 daa

75 daa

Øst for Briskebyen, ved Disenstrandvegen

0 daa

70 daa

40 daa

145 daa

70 mill. kr

180 mill. kr

Totalt areal
Nåverdi for gevinst av frigjorte arealer

6.3

Areal som beslaglegges til jernbaneformål

Ervervskostnader inngår i investeringskostnadene.
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7 SAMFUNNSØKONOMISK BEREGNING
7.1

Forutsetninger

Analysen legger til grunn at oppstartsår for anlegget er 2026. Dette blir da første år med
kostnader til investering. Videre er åpningsår satt til 2034 hvilket innebærer 8 års anleggsperiode.
Sammenligningsår er satt til 2022.
Prosjektets levetid er 75 år mens analyseperidiodens lengde er på 40 år. Det innebærer at
prosjektet vil ha en restverdi etter siste analyseår.
Kalkulasjonsrenten er uavhengig av prosjektet og gitt av Finansdepartementet. Følgende verdier
ligger til grunn for analysen:
•
•
•

7.2

Frem til 2034: 4 %
2034 - 2074: 3 %
2074 - 2109: 2 %

Nytte for trafikanter

Trafikantnytte for trafikanter består av endringer i nytteeffekter for en rekke ulike kategorier av
trafikanter:
•
•
•
•
•
•

endret nytte for de som allerede reiser med tog, disse får redusert reisetid og ventetid
endret nytte for nye trafikanter (nyskapt trafikk)
nytte for trafikk som overføres fra andre transportmidler
nytte for trafikanter som benytter andre transportmidler
nytte for godskunder
helsevirkninger for gående og syklende, overført fra bil

Endring i nytten for referansetrafikk, endret valg av reisemiddel og nyskapt trafikk er en følge av
forbedret rutetilbud og kortere reisetid. Endret trafikantnytte fra referansealternativet er
oppsummert i Tabell 5. Som følger av tabellen er det lite som skiller mellom alternativene, målt
ved endret trafikkantnytte.
Samlet sett gir vestlig stasjonsplassering en trafikantnytte på 1 140 mill. kr gjennom hele
analyseperioden. For østlig stasjonsplassering gir tiltaket en samlet trafikantnytte på 943 mill. kr.
Positiv verdi betyr at det er en nytte for samfunnet.
Tabell 5 Endring for trafikanter (Mill. 2018-kr i 2022)
Trafikanter

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

645

447

447

Trafikantnytte nyskapt og overført
trafikk

21

21

21

Andre transportmidler (bil, buss, fly)

58

58

58

377

377

377

39

39

39

1 140

943

943

Trafikantnytte referansetrafikk

Godskunder
Helsevirkninger
Sum trafikantnytte
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Trafikantnytte referansetrafikk
Trafikantnytte for referansetrafikk har en beregnet nytte på ca. 37,1 mill. kr pr år for vestlig
stasjonsplassering. Dette kommer som følge av at tiltaket gir en kjøretidsreduksjon på
strekningen Hamar – Brumunddal.
Tiltaket kan føre til at tilbringertiden endres for reisende til/fra Hamar stasjon. Netto endring som
følge av lengre og kortere avstand til stasjonen for ulike grupper av bosatte og virksomheter
tilsvarer 11,4 mill. kr per år. Diskontert over hele analyseperioden tilsvarer dette 198 mill. kr.
hvilket inngår som et fratrekk i trafikantnytte for konseptene med østlig stasjonsplassering. For
østlig stasjonsplassering gir da tiltaket en trafikantnytte for referansetrafikken på ca. 25,7 mill. kr
pr år.
Gjennom hele analyseperioden tilsvarer dette en nåverdi på ca. 645 mill. kr for vestlig
stasjonsplassering og ca. 447 mill. kr for østlig stasjonsplassering.

Trafikantnytte nyskapt og overført trafikk
Gjennom beregninger i Trenklin er det estimert at tiltaket vil føre til ca. 154 000 flere togreiser pr
år. Det medfører at antall reiser per år øker fra 17,7 til 17,8 mill. reiser per år etter tiltaket, dette er
en økning på 0,9 %. 154 000 flere togreiser er reiser som er overført fra bil til tog (ca. 100 000
reiser pr år), overført fra buss til tog (ca. 25 000 reiser pr år) og nyskapte reiser (ca. 29 000 reiser
pr år).
Trafikantnytten for denne gruppen tilsvarer 1,2 mill. per år eller 21 mill. kr gjennom hele
analyseperioden for både vestlig og østlig stasjonsplassering.
Trafikantnytte andre transportmidler (bil, buss, fly)
Det blir beregnet endring i køkostnader for de gjenværende reisende med bil og buss som følge
av at det er færre bil- og bussreiser på vegnettet og dermed mindre kø. Denne nytten for
trafikanter i andre transportmidler er estimert til 58 mill. kr gjennom hele analyseperioden for
både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Trafikantnytte godskunder
Det er forutsatt at 8 mill. tonn nyttelast berøres hvert år og at disse sparer 10 min i kjøre- og
ventetid. Dette gir en estimert gevinst på 23 mill. kr per år hvilket akkumuleres til 377 mill. kr
gjennom hele analyseperioden for både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Helsevirkninger
Det er verdsatt helsegevinster ved tilbringerreiser med gang/sykkel til togstasjonen. I analysen
beregnes det også helsevirkninger ved overført biltrafikk til tog. Det er antatt at man må gå eller
sykle til stasjonen, og at trafikanten får en helseeffekt av dette. Helsevirkningene er estimert til å
gi et nyttebidrag på 39 mill. kr gjennom analyseperioden for både vestlig og østlig
stasjonsplassering.
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Nytte for operatører

Som følge av at offentlige overføringer blir justert vil tiltaket ikke gi noen endring netto
operatørnytte. Det gjelder både vestlig og østlig stasjonsplassering. Tall i tabellen under med
positiv verdi betyr at det er en nytte for den aktuelle aktøren og tall med en negativ verdi betyr at
det er en kostnad for den aktuelle aktøren.
Tabell 6 Endring for operatører (mill. 2018-kr i 2022)
Operatører

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

561

561

561

-547

-547

-547

-14

-14

-14

Endring i drift, andre operatører

0

0

0

Endring for operatører

0

0

0

Markedsinntekter persontog
Offentlig kjøp av persontransport på
tog
Endring i drift, persontog

Markedsinntekter persontog
Som følge av økning i antall passasjerer er det estimert at markedsinntekten (billettinntekt +
andre inntekter) vil øke for operatørene med 561 mill. kr gjennom analyseperioden for både
vestlig og østlig stasjonsplassering.

Offentlig kjøp av persontransport på tog
Det er estimert en redusert inntekt for operatørene på 547 mill. kr som følge av at offentlige kjøp
blir mindre, dette gjelder både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Endring i drift, persontog
Det er estimert at driftskostnadene vil øke med 14 mill. kr over analyseperioden for både vestlig
og østlig stasjonsplassering.

7.4

Nytte for det offentlige

Tiltaket vil gi en endring i offentlige utgifter på -8 575 mill. kr ved alternativ Vest, -8 958 mill. kr
ved alternativ Øst A og -8 839 mill. kr ved alternativ Øst C. Positiv verdi innebærer en nytte for
samfunnet og tall med en negativ verdi innebærer en kostnad for samfunnet.
Tabell 7 Endring for det offentlige (mill. 2018-kr i 2022)
Det offentlige

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

Endring i avgifter

-93

-93

-93

Endring i vedlikehold av
infrastruktur

208

226

219

Offentlig kjøp av persontransport
på tog og buss

560

560

560

Investering

-9 250

-9 652

-9 526

Endring for det offentlige

-8 575

-8 958

-8 839
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Endring i avgifter
Bidraget innebærer en endring i avgifter på -93 mill. kr for både vestlig og østlig
stasjonsplassering. Endringen innebærer en reduksjon i statlige inntekter fra bil og buss.

Endring i vedlikehold av infrastruktur
Endrede kostnader for vedlikehold av infrastruktur er på 208 mill. kr for alternativ Vest, 226 mill.
kr for alternativ Øst A og 219 mill. kr for alternativ Øst C.

Offentlig kjøp av persontransport på tog og buss
Som følge av at offentlige kjøp vil blir mindre vil kostnader for det offentlige reduseres med 560
mill. kr for både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Investering
Investeringskostnader for vestlig og østlig stasjonsplassering gir en nåverdi (diskontert) på -9 250
mill. kr for alternativ Vest, -9 652 mill. kr for alternativ Øst A og -9 526 mill. kr er lagt til grunn for
alternativ Øst C. Investeringskostnader diskontert til nåverdi vil være lavere enn beregnede
anleggskostnadene som er forutsatt belastet i anleggsperioden.
Forventet kostnad består av en basiskostnad og et usikkerhetstillegg. Usikkerhetstilleggene på
alternativ Vest er i stor grad relatert til tekniske forhold og anleggsgjennomføringen. Tilleggene for
alternativ Øst A/C er i større grad knyttet til at det er flere aktører og forhold som ligger utenfor
Bane NORs ansvarsområde.
Alternativ Øst A har et høyere usikkerhetstillegg enn alternativ Øst C, dette har sammenheng
med boliger lokalisert nært tunnelpåhugg og bruk av landbruksjord.

7.5

Nytte for samfunnet for øvrig

Tiltaket vil gi en nytte til samfunnet for øvrig på 150 mill. kr for både vestlig og østlig
stasjonsplassering.
Tabell 8 Endring for samfunnet for øvrig (mill. 2018-kr i 2022)
Samfunnet for øvrig

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

55

55

55

4

4

4

Endring i lokale utslipp

61

61

61

Endring i globale utslipp (CO2)

30

30

30

150

150

150

Endring i ulykker
Endring i støy

Endring for samfunnet for øvrig

Ulykker
Som følge av redusert trafikk på veg (overført biltrafikk) vil tiltaket gi en reduksjon i ulykker på 55
mill. kr gjennom hele analyseperioden for både vestlig og østlig stasjonsplassering.
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Støy
Som følge av redusert trafikk på veg (overført biltrafikk) vil tiltaket gi en reduksjon i støy som
tilsvarer 4 mill. kr gjennom hele analyseperioden for både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Lokale utslipp
Som følge av redusert trafikk på veg (overført biltrafikk) vil tiltaket gi reduserte lokale utslipp som
tilsvarer 61 mill. kr gjennom hel analyseperioden for både vestlig og østlig stasjonsplassering.

Globale utslipp
Som følge av redusert trafikk på veg (overført biltrafikk) vil tiltaket gi en reduksjon i globale utslipp
som tilsvarer 30 mill. kr gjennom hele analyseperioden for både vestlig og østlig
stasjonsplassering.

7.6

Resultat nyttekostnadsanalyse

En sammenstilling av nytte og kostnader gir at netto nåverdi (NNV) for alternativ Vest er på -8431
mill. kr, alternativ Øst A gir -9152 mill. kr. mens alternativ Øst C gir en netto nåverdi på -9010
mill. kr. Netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) blir på -0,98 for alternativ Vest og -1,02 for
alternativ Øst A og Øst C.
Tabell 9 Oversikt nyttekostnadsanalyse (mill. 2018-kr i 2022)
Prissatte konsekvenser oversikt

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

Endring for trafikanter

1 140

943

943

Endring for operatører

0

0

0

-8 575

-8 958

-8 839

Endring for samfunnet for øvrig

150

150

150

Restverdi av tiltak

533

470

470

Endring i skattefinansiering

-1 680

-1 756

-1 733

Netto nåverdi (NNV)

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

Endring for det offentlige

Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)
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Alternativ Vest

Feil! Fant ikke referansekilden.Tabell 10 viser en samlet oversikt over effektene av tiltak med
stasjonsplassering på Hamar i vest, alternativ Vest.

Tabell 10 Samfunnsøkonomisk beregning alternativ Vest

Tall med positiv verdi betyr at det er en nytte for samfunnet eller den aktuelle aktøren og tall med
en negativ verdi betyr at det er en kostnad for samfunnet eller den aktuelle aktøren.
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Alternativ Øst A

Tabell 11 viser en samlet oversikt over effektene av tiltak med stasjonsplassering på Hamar i øst,
alternativ Øst A.

Tabell 11 Samfunnsøkonomisk beregning alternativ Øst A

Tall med positiv verdi betyr at det er en nytte for samfunnet eller den aktuelle aktøren og tall med
en negativ verdi betyr at det er en kostnad for samfunnet eller den aktuelle aktøren.
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Alternativ Øst C

Tabell 12 viser en samlet oversikt over effektene av tiltak med stasjonsplassering på Hamar i øst,
alternativ Øst C.

Tabell 12 Samfunnsøkonomisk beregning alternativ Øst C
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Sammenligning med beregninger fra 2016

Beregninger gjennomført for Dovrebanen Sørli – Hamar – Brumunddal viser:
•
•

Netto nåverdi (NNV) for alternativ K1 (sammenlignbart med alternativ Vest) på -7,3 mrd.
kr og netto nåverdi per budsjettkrone (NNB) på -0,65.
For alternativ K3 (sammenlignbart med alternativ Øst) var NNV på -6,3 mrd. kr og NNB
på -0,59.

I 2016 hadde alternativ K3 (sammenlignbart med alternativ Øst) minst negativ netto nytte. I denne
analysen er dette endret og alternativ Vest har minst negativ netto nytte.
Årsaken til at prosjektet Åkersvika – Brumunddal får mer negative tall ligger hovedsakelig i lavere
trafikantnytte. På strekningen Sørli – Brumunddal fikk man en trafikantnytte på ca. 3,7 mrd. kr
mens den ligger på ca. 1 mrd. kr for Åkersvika – Brumunddal.

7.8

Følsomhetsvurderinger

Det er gjennomført en analyse som viser følsomhet for endring ulike parametre. Øvelsen er først
og fremst nyttig med hensyn på å vurdere om rangeringen av alternativ kan komme tydeligere
fram. Opprinnelig beregning viser at alternativ Vest har en NNV som er ca. 580-720 mill. kr
høyere enn alternativ Øst A/Øst C.
Tabell 13 Utdrag av hovedtabell (mill. 2018-kr i 2022)
Prissatte konsekvenser oversikt
Netto nåverdi (NNV)
Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

-8 431

-9 152

-9 010

-0,98

-1,02

-1,02

20 % økning i trafikantnytte
Det er gjennomført en analyse som viser følsomhet for endring i trafikantnytte. Testen er foretatt
ved å legge til 20 % på opprinnelig trafikantnytte. Dette fører til at alternativ Vest har en NNV som
er ca. 630-770 mill. kr høyere enn alternativ Øst A/Øst C.
Tabell 14 Følsomhet +20 % på trafikantnytte (mill. 2018-kr i 2022)
Prissatte konsekvenser oversikt
Netto nåverdi (NNV)
Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

-8 069

-8 842

-8 700

-0,95

-1,00

-0,99

10 % økning i investering
Det er gjennomført en analyse som viser følsomhet for endring i investeringskostnader. Testen er
foretatt ved å legge til 10 % økning fra basisverdi. Dette fører til at alternativ Vest har en NNV
som er ca. 610-770 mill. kr høyere enn alternativ Øst A/Øst C.
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Tabell 15 Følsomhet +10 % på investeringskostnad (mill. 2018-kr i 2022)
Prissatte konsekvenser oversikt
Netto nåverdi (NNV)
Netto nåverdi per budsjettkrone
(NNB)

7.9

Alternativ Vest

Alternativ Øst A

Alternativ Øst C

-9 553

-10 322

-10 165

-1,01

-1,04

-1,04

Støyutsatte

Fagrapport Støy (ICD-05-A-20048) beskriver at når det gjelder Hamar så er forskjellene i
beregnet antall personer bosatt i støysonene for alternativ Øst A/C ikke stor. Begge alternativene
i øst gir færre støyplagede personer.
Samtidig kan det tenkes at behovet for lokale tiltak er mindre i alternativ Vest der dagens
jernbane går og her vil det båndlegges minst nytt areal med støy, særlig for Åkersvika. Totalt gir
dette en rangering som marginalt er i favør for alternativ Øst.
Med tanke på prissatte konsekvenser er det vurdert at bidraget fra støy er marginalt og gir liten
differensiering mellom tiltakene.
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8 OPPSUMMERING OG RANGERING
Hensikt
Hensikten med InterCity-utbyggingen er å legge til rette for en ny og miljøvennlig transport for
framtiden. Utbyggingen er delvis begrunnet i at store deler av befolkningen i framtiden må reise
på en annen måte enn i dag for å nå våre klimaforpliktelser. Den er også basert på at
arealplanleggingen må skje mer målrettet enn i dag. Nullvekstmålet og byvekstavtalene for de
største byene tilsier en reduksjon i bruk av fossilt drivstoff, dette kan gi helt andre forutsetninger
for transportmiddelfordeling.
Strekningen Åkersvika – Brumunddal er en delparsell i et samlet InterCity-system på Østlandet.
Denne delparsellen isolert utløser ikke nye togtilbud og gi begrenset trafikantnytte. Parsellen er
imidlertid en etappe for å realisere ytre InterCity til Lillehammer som gir grunnlag for økt frekvens
og passasjertall.
Byutvikling
En moderne jernbane gir grunnlag for en ny arealbruk. InterCity-utbyggingen bidrar til en
regionforstørring på Østlandet som gjør det mulig å utvide arbeidsmarkeder, utvide
rekrutteringsbasen for bedrifter og gi større fleksibilitet i valg av lokalisering av arbeidsplasser og
boliger. Dette kan påvirke både folketall, arbeidsplasser og etterspørsel etter togreiser i
stasjonsbyene.
Transportberegningene legger til grunn at reisevaner, bilhold, trafikkregulerende tiltak på vei,
arealbruk, framkommelighet i byområdene m.m. er den samme som i dag. Framskrivning av
etterspørsel er således konservativ og tar ikke med seg denne endringen i utvikling. Det kan bety
en underestimering av etterspørsel etter togreiser i InterCity-området.
Lokalt vil jernbanestasjonene over tid påvirke arealbruken, og arealbruken vil påvirke markedet
og etterspørselen etter jernbanereiser. Dette gjensidige samvirket behandles ikke i den
samfunnsøkonomiske analysen, men i rapporten Andre samfunnsmessige virkninger.
Trafikantnytte
Etterspørselen etter togtrafikk er ikke bare avhengig av egenskaper ved togtilbudet, men også
gangtilgjengelighet, lokal kollektivtrafikk, parkeringstilgjengelighet, restriksjoner på biltrafikk både
lokalt og regionalt (f.eks. i Oslo).
Modellberegningene kan modellere reisemiddelvalg på hovedtransportmiddelet, men er ikke i
stand til å kunne modellere reisemiddelvalget på tilbringertransporten i en sammensatt reise.
Dette betyr at beregningene i liten grad kan vise hvilke alternativ som gir best grunnlag for å
oppnå mål knyttet til miljøvennlige reiser lokalt.
De to stasjonsplasseringene i Hamar vil gi samme rutetilbud (frekvens og kjøretid for toget).
Trafikantnytten knyttet til selve togreisen blir derfor lik i alle alternativer. Men en togreise består
både av tid i toget og den tiden man bruker på å reise til og fra stasjonen. Når reisende med toget
bruker gjennomsnittlig mer tid til og fra stasjonen i det ene alternativet enn det andre, vil det
påvirke trafikantnytten.
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Trafikantnytten er beregnet noe høyere i alternativ Vest, enn i alternativ Øst, fordi stasjonen gir
raskere gang- og sykkelforbindelser til de viktigste start- og målpunktene i Hamar. Forskjellene
mellom alternativene er med dagens beregningsmetoder imidlertid beskjedne.
Investeringskostnader
Investeringskostnadene er beregnet for alle alternativene som en grunnkalkyle. I tillegg er det
gjennomført en usikkerhetsanalyse. Forventet kostnad for de tre alternativene er 12,0 mrd. kr for
alternativ Vest, 12,6 mrd. kr for alternativ Øst A og 12,4 mrd. kr for alternativ Øst C.
Netto nåverdi
Nyttekostnadsanalysen gir følgende resultat:
•
•
•

Alternativ Vest gir netto nåverdi på -8 431 mill. kr
Alternativ Øst A gir netto nåverdi på -9 152 mill. kr
Alternativ Øst C gir netto nåverdi på -9 010 mill. kr

Alle alternativene gir negativ netto nåverdi (NNV) og dermed negativ netto nåverdi per
budsjettkrone (NNB).
Forskjellen i NNV mellom alternativ Vest og alternativ Øst C utgjør ca. 600 mill. kr. Forskjellen
mellom alternativene Øst A og Øst C er drøyt 100 mill. kr og anses så liten at det ikke er
beslutningsrelevant.
Selv om usikkerheten i kostnadsoverslaget foreløpig ligger på hovedplannivå, anses 600 mill. kr å
være relevant for rangeringen. Av dette utgjør forskjellen i trafikantnytte ca. 200 mill. kr og
forskjeller i kostnader for det offentlige, restverdi og skattefinansiering gir en total på ca. 400 mill.
kr.
Med basis i prissatte konsekvenser rangeres derfor alternativ Vest som minst negativ for
samfunnet og dermed først. Alternativ Øst A og Øst C vurderes å være tilnærmet likeverdig når
det gjelder prissatte konsekvenser.
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