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Sammendrag og konklusjoner
Resymé
Er det fornuftig for staten å investere i økt godskapasitet på norske jernbaner?
Vårt svar på dette spørsmålet er ja, fordi dagens kapasitet for godstrafikk på jernbane
er tilnærmet fullt utnyttet, og videre vekst begrenses i hovedsak av infrastrukturen. I et
samfunnsøkonomisk perspektiv vil økte statlige investeringer i infrastrukturen, i hovedsak krysningsspor, terminaler og el-forsyning, være fornuftig fordi:
• Mer av godstrafikken vil gå på bane fremfor vei
• Miljøeffektene av mer gods på bane fremfor vei er betydelige. Særlig gjelder dette

støy og lokale luftforurensninger, men også klimagassutslippene vil bli redusert
• Investeringene vil under rimelige forutsetninger være samfunnsøkonomisk lønn-

somme.
Vi analyserer tre ulike utviklingsbaner for vekst i generell godstrafikk og vekst i godstransport på jernbane. I vårt basisalternativ legges det opp til en tilnærmet dobling av
dagens produksjon på de ulike hovedstrekningene fra 2008 til 2019. Dette alternativet
er i tråd med Jernbaneverkets strategi for godstrafikk på bane1. Basisalternativet er
konservativt i den forstand at det representerer en lavere veksttakt enn den veksten som
faktisk har blitt realisert på bane de siste årene. Sammenlignet med de siste årenes nivå
på investeringer i krysningsspor og terminaler representerer basisalternativet en økning
på 75 mill kr per år i gjennomsnitt.
I et alternativ med høy vekst i godstransporten på bane øker produksjonen med 160
prosent i 2019 sammenlignet med 2008. I et alternativ med lav vekst øker produksjonen
med om lag 73 prosent i 2019 sammenlignet med 2008.
Både basisalternativet og alternativet med høy vekst gir positiv nåverdi av investeringene for samfunnet, med henholdsvis ca 165 mill kr og 458 mill. kr. Det lave
alternativet gir en negativ nåverdi på i størrelsesorden 57 mill. kr. I alle alternativene
er bidraget til nåverdien høyest på strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Bodø.
Bakgrunn
Regjeringen har startet forberedelsene til arbeidet med neste ”Nasjonal transportplan”
(NTP) for perioden 2010 til 2019. NTP fastsetter mål og legger retningslinjer for
transportpolitikken framover, herunder hovedprioriteringer med hensyn til utbygging av
infrastruktur. Infrastrukturen er vesentlig for den langsiktige utviklingen i transportmønsteret og fordelingen mellom ulike transportsystemer.
Konkurranseevnen til ulike transportmidler påvirkes sterkt av i hvilken grad de er
tilgjengelige for kundene hvor og når kunden har transportbehov. Det er gjerne et
transportselskap (transportør) som ”syr sammen” et transporttilbud til den enkelte
vareeier, på grunnlag av vareeiers spesifikasjoner av hente- og leveringsadresse, krav til
leveringstid, pris etc. Som oftest blir varen hentet med bil og levert med bil. Underveis

1

Godstransport på bane, Jernbaneverkets strategi, Jernbaneverket 2007.
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kan varen imidlertid bli fraktet også med båt, fly eller bane på deler av strekningen. De
fleste former for gods vil bli plassert i en container under hele eller deler av transporten.
Jernbanen er først og fremst et konkurransedyktig alternativ på de lange strekningene
mellom de store byene. Jernbanens konkurranseevne påvirkes av henholdsvis lokalisering av godsterminalene og godstrafikkens tilgang til sporet i ulike tidsperioder.
Valget av transportbærer påvirkes også av andre konkurranseparametre, blant annet
avgangshyppighet, skaderisiko, avbruddsrisiko og antall omlastninger.
Utviklingen innen godstransport på bane har vært god de senere årene. Viktige
forklaringsfaktorer har vært innovasjoner innen teknologi, organisasjon og logistikksystemer. Blant annet har overgangen fra vognlast til pendeltogtrafikk som frakter
containere og semitrailere vært vesentlig. Også infrastrukturinvesteringer har hatt
betydning, blant annet utvidelse av tunnelprofiler som har muliggjort transport av
semitrailere på strekninger der dette tidligere ikke var mulig.
Miljøsiden er viktig. Banetransport regnes som mer miljøvennlig av flere årsaker.
Transport på bane medfører mindre CO2-utslipp, mindre lokale forurensninger, mindre
støy, og den belaster ikke veinettet og bidrar dermed til mindre køproblemer på veiene.
Mange hevder at framtidig vekst for godstransport på bane begrenses av to hovedfaktorer: Terminalkapasitet og linjekapasitet, herunder mangel på dobbeltspor,
krysningsspor og kapasitet gjennom Oslo.
Problemstilling
Econ Pöyry har vært engasjert av CargoNet AS til å gjennomføre en analyse av
de samfunnsøkonomiske effektene av å legge til rette for mer gods over fra vei til
bane. Analysen skal på den ene siden identifisere behovet for investeringer i
dagens jernbaneinfrastruktur på de ulike hovedstrekningene. Videre skal
investeringene vurderes opp mot de potensielle samfunnsøkonomiske gevinstene
som oppstår ved at en større andel av godstrafikken vil kunne skje på bane. De
samfunnsøkonomiske gevinstene er knyttet til reduserte kostnader på miljø,
ulykker, slitasje og mindre køer.
Analysen er utarbeidet med utgangspunkt i anerkjente prinsipper for samfunnsøkonomisk analyse av nytte og kostnader og på basis av veldokumenterte anslag på
miljøkonsekvenser av ulike transportformer.
Konklusjoner
Sterk vekst i gods på bane de siste årene
De har i de siste årene vært en betydelig vekst i godstrafikk på jernbane. Flere av hovedstrekningene har i dag tilnærmet full kapasitetsutnyttelse. For å kunne imøtekomme
forventninger om økt godstrafikk i fremtiden kreves det betydelige investeringer i både
terminalkapasitet, krysningsspor og til dels i strømforsyning. Dersom disse investeringene uteblir vil dette innebære at økningen i godstransporten vil måtte skje med
lastebil.
Tre alternative utviklingsbaner framover
Tre ulike utviklingsbaner for vekst i generell godstrafikk og vekst i markedsandel for
jernbane analyseres. I vårt basisalternativ legges det opp til en tilnærmet dobling av
2

- Econ Pöyry Gods fravei til bane

dagens produksjon frem mot 2019 på de ulike hovedstrekningene. Dette alternativet er i
tråd med Jernbaneverkets strategi for godstrafikk på bane. I høyt alternativ øker
produksjonen med 160 prosent i 2019 sammenlignet med 2008. I lavt alternativ øker
produksjonen med om lag 73 prosent i 2019 sammenlignet med 2008.
Investeringsbehov fra 2,3 til 3,9 mrd kr
Investeringsbehovet varierer fra om lag 2,3 mrd kroner i lavt alternativ til 3,1 mrd
kroner i basis alternativet og i overkant av 3,9 mrd kr i høyt alternativ. I høyt alternativ
og basisalternativet vil veksten kreve at det etter hvert må investeres i lange krysningsspor som muliggjør 600 meter godstog med avgang hver 2. time. I høyt alternativ må
disse investeringene gjøres tidligere enn i basisalternativet. I lavt alternativ vil ikke
forventet vekst i godstrafikken kreve investeringer i lange krysningsspor.
Basisalternativet innebærer at myndighetene i gjennomsnitt må investere 258 mill
kroner per år i skinner og terminalkapasitet. For perioden 2004-2007 utgjorde
investeringer i slik kapasitet om lag 182 mill kr per år. Basisalternativet innebærer
således at disse investeringene må øke med i gjennomsnitt om lag 75 mill kr per år
sammenlignet med gjennomsnittet for de siste fire årene. Høyt alternativ innebærer at
investeringene må økes med om lag 143 mill kr per år sammenlignet med gjennomsnittet for de siste årene.
Inntil 335 000 færre lastebilavganger
Tilrettelegging for økt gods på skinner i innebærer en reduksjon i behovet for antall
lastebilavganger sammenlignet med en situasjon der myndighetene ikke foretar slike
investeringer. I 2019 vil reduksjonen i antall lastebilavganger være henholdsvis
158.229, 246.510 og 335.688 for lavt, basis- og høyt alternativ.
Færre lastebilavganger gir positive miljøeffekter
Det er særlig den reduserte lastebiltrafikken som gir opphav til de beregnede samfunnsøkonomiske gevinstene. For alle alternativene er gevinstene knyttet til reduksjon i støy
og lokale utslipp av størst verdi. For basisalternativet vil reduksjonen i antall lastebilavganger i 2019 bidra til reduserte CO2-utslipp i størrelsesorden 3,8 prosent av samlede
CO2-utslipp for innenlandsk godstransport i 2005.
Samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer
Både basis- og høyt alternativ gir positiv nåverdi, med henholdsvis ca 165 mill kr og
458 mill. kr. Dette betyr at nettoverdien av effektene som realiseres er høyere enn
investeringskostnadene. Lavt alternativ gir derimot en negativ nåverdi på i størrelsesorden 57 mill. kr. I alle alternativene er bidraget til nåverdien høyest på strekningene
Oslo-Bergen og Oslo-Bodø.
Økt andel av godstrafikk på skinner vil kunne innebære en forskyvning i veiinvesteringene. Dette fordi reduserte lastbilavganger vil innebære at flaskehalser i
veinettet vil komme lengre ut i tid. Disse effektene er ikke forsøkt tallfestet. Investeringene vil også gi nytteeffekter for persontogtrafikken. Disse er heller ikke tallfestet i
analysen.
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1

Innledning

1.1

Utvikling i godstransporten

Økonomisk vekst er sammen med reduserte transportkostnader viktige drivkrefter i
utviklingen. Teknologiske forbedringer muliggjør raskere transporter med større grad av
pålitelighet, noe som har bidratt til å redusere transportkostnadene.
Godstransportarbeidet har økt kraftig i Norge de siste 20 årene. Figuren under viser at
veksten i totalt transporterte tonn i Norge stort sett har fulgt konjunkturutviklingen.
Vekst i perioder med høykonjunktur og avtakende i perioder med lavkonjunktur.
Figur 1.1

Utvikling i totalt transporterte tonn i Norge i perioden 1985 til 2005.
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Kilde: TØI Arbeidsdokument ØL/1937/2007

Oppsummert har vi følgende utvikling;
• 1985 – 2005:

Vekst fra 255 mill – 295 mill

• Klar topp i 1988 – klar bunn i 1993
• 1994 – 1998:

Svak vekst

• 1999 – 2006:

Stabilt godsomslag.

Transportøkningen slår ulikt ut geografisk. Produksjon og eksport av olje og gass og
havbruksprodukter genererer et stort transportarbeid på havet og ved kysten. Utviklingen på fastlandet, med konsentrasjon av bosetting og næringsvirksomhet, redusert
omfang av primær- og sekundærnæringer og økt import av konsumvarer fra et globalt
marked, medfører til dels lengre transportveger, men også mer omfattende og mer
konsentrert varedistribusjon. Dette gir økt belastning på infrastruktur og omgivelser i
byområder.
I følge tall fra SSB har gjennomsnittlig vekst i landbasert innenlandsk godstransport
vært omlag 3,8 prosent i perioden 2001-06. Veksten i godstrafikk på jernbane var i
samme periode 5,8 prosent, mens veksten i godstrafikk på vei var 3,7 prosent.

4

- Econ Pöyry Gods fravei til bane

1.2

Godstransport på bane

Det viktigste markedet for jernbanetransport er transport av stykkgods på jernbanens
hovedrelasjoner, dvs. mellom de store byene i Sør-Norge som er endepunkter i
jernbanenettet. De viktigste strekningene er
• Oslo-Trondheim-Bodø
• Oslo-Narvik via Sverige
• Narvik – Kiruna
• Oslo – Bergen
• Oslo- Kristiansand – Stavanger
• Oslo Kongsvinger – Stockholm
• Oslo/Drammen – Kornsjø – Sverige-Danmark-kontinentet.

På de fleste av disse strekningene har jernbanen en høy og økende markedsandel.
Tabell 1.1

Markedsandel godstransport jernbane, utvalgte strekninger

Strekning

2003

2005

Antall TEU2

Oslo-Bergen

29%

40%

112 999

Oslo-Trondheim

27%

40%

100 000

Oslo-Stavanger

25%

40%

85 000

Oslo-Nord-Norge

50%

55%

112 000

Kilde: Jernbaneverket, JBV

Etterspørselen etter forbruksvarer vokser sterkt og i takt med den økonomiske
utviklingen. Konsumgodset importeres i større grad og organiseres av store samlasteroperatører. Et konkurransedyktig transportkonsept som har vokst frem er kombitransport (container, semihengere, vekselflak) ut fra Oslo til de største byene, hvor de
omlastes for distribusjon i nærområdet.
I Norge utgjør kombitransport om lag 85 prosent av godstransport på bane målt i antall
tonn (ekskl. malmtransporten på Ofotbanen). De resterende 15 prosent av tonnene
fordeles på vognlast, tømmer og annen systemlast-transport. CargoNet er den dominerende transportøren på bane pr i dag. De siste årene har det imidlertid kommet flere nye
transportører på bane innenfor vognlast- og systemlastprodukter.
I følge Jernbaneverket utgjør vognlast og systemlast en liten andel av jernbanens
transporter, i størrelsesorden 5–8 prosent, avhengig av om man måler transporten i tonn
eller tonnkm. og om man sammenlikner med lokal norsk transport eller med summen av
alle transporter, deriblant samtrafikk med utlandet. Imidlertid har vognlasttransportene
vist en høy vekst de siste par år. Vognlast kjøres i dag mellom Sverige og Norge til
terminaler i Drammen, Oslo, Rolvsøy og Trondheim. Dagens vognlasttrafikk er svært
annerledes enn det tidligere tradisjonelle vognlastproduktet. I dag kjøres faste togstammer med vognlast fra terminal til terminal. Betjening av enkeltstående kunder ved
sidespor tilbys stort sett ikke lenger. Systemlast ut over tømmer er stort sett biltog og
2

1 TEU (twenty-foot-equivalent unit) tilsvarer én standard container. Vi bruker heretter begrepet ”container” for 1
TEU. Et godstog har kapasitet på 40 containere med dagens kapasitet sammenlignet med 2 containere per lastebil.
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transport av papir. En liten del av systemlasten er ”lukkede” transporter for en eller flere
industrikunder. Transportene kjøres som heltog og lasten er flydrivstoff, kjemikalier,
kalk og malm.
De største og fleste av tømmertransportene på bane skjer på Østlandet og i Trøndelag. I
følge JBV er gjennomsnittlig transportavstand for massevirke 16 – 17 mil, for flis om
lag 14–15 mil og for sagtømmer om lag 5 mil. Også her har det vært en sterk
etterspørselsøkning de siste årene. Transportvolum på bane har imidlertid vært
begrenset av blant annet mangel på vognmateriell. Selskapenes forventninger til framtidige fraktinntekter og fraktkostnader vil være bestemmende for hvilke investeringseller anskaffelsesbeslutninger som tas med hensyn på vognmateriell.
Den dominerende transporten på Ofotbanen er malmtransport. Det transporteres omlag
15 mill tonn malm samt 0,5 mill tonn med tilsatsmidler per år på Ofotbanen.
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2

Gods på bane – konkurransefortrinn

2.1

Et miljøvennlig transportmiddel

Transportnæringen innebærer betydelig eksterne virkninger som påfører samfunnet
kostnader. Disse kostnadene er knyttet til utslipp, støy, køer og slitasje på infrastruktur.
Figuren nedenfor viser eksterne marginale kostnader for godstransport per tonnkm.
Figur 2.1

Eksterne marginale kostnader for godstransport, kr pr. tonnkm

Varebil, diesel 3,5-7,5 t
Varebil, bensin 3,5 t
Lastebil diesel 7,5 - 16 t
Lastebil diesel 16-23 t
Lastebil/vogntog diesel
>23 t
Godstog
Klimautslipp

Godsbåt
0

0,2

0,4

0,6

Lokale utslipp
0,8

Støy
1

Kø
1,2

Ulykker
1,4

Slitasje
1,6

Kilde: Econ Pöyry 2003

Jernbane og godstog fremstår som svært miljøvennlig sammenlignet med lastebil. Det
benyttes stort sett elektriske tog på de fleste hovedstrekningene i landet. Med dagens
toglengder har ett godstog kapasitet tilsvarende 20 lastebiler (>23 tonn). En overføring
av gods fra vei til bane vil således kunne betydelige reduksjoner i eksterne marginale
kostnader.

2.2

Egenskaper ved infrastrukturen

Figuren nedenfor viser kostnadsstrukturen for transport av gods på vei og bane. Gods på
bane innebærer relativt høye kostnader knyttet til omlastning til og fra bil eller båt.
Kostnadene knyttet til fremføring av gods målt per tonnkm. på hovedstrekningene er
derimot meget lave. For godstransport på vei er bildet motsatt. Her vil det være relativt
lite kostnader knyttet til omlastning av gods, men betydelige kostnader knyttet til
fremføring. Godstog har således et kostnadsfortrinn på lange strekninger og for store
volumer der kostnadsfortrinnene ikke spises opp av kostnader ved omlastning til og fra
bil eller båt. Dette er illustrert i figuren under.
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Figur 2.2

Kostnadsstruktur for intermodal godstransport

2.3

Potensialet for økning av godstransport på bane

2.3.1

Utviklingstrekk

En rekke utviklingstrekk i markedet tilsier at jernbanen i økende grad vil kunne fremstå
som et attraktiv alternativ for framføring av gods. Disse er:
• Fortsatt vekst i transportvolumene
• Økt andel containerisering av godstransporten
• Økende andel av transporten inn mot store knutepunkter og tunge transport-

korridorer
• Kjøretidsbestemmelser for biltransport.

Det er grunn til å anta at volumene av godstransport vil øke i fremtiden som følge av
generell økonomisk vekst. Spesielt venter vi at containermarkedet vil øke sin andel av
godsmarkedet ytterligere.
Øvrige transporter som systemlast og vognlast er helt avhengige av spesifikke og
konkrete markeder. Per i dag består disse markedene i hovedsak av biltransporter i
tillegg til tømmer og flis. Et nytt mulig marked som fremheves er trevirke for
produksjon av bioenergi. Dersom dette blir et satsningsområde for alternativ energi vil
det kreve betydelig transportkapasitet. Transport på bane vil kunne være godt egnet
dersom dette skal transporteres over lengre strekninger til noen sentrale produksjonssteder.
Innenfor banetransport har det vært en utvikling i retning av færre kombiterminaler som
håndterer stadig mer gods, og at stadig mer gods konsentreres til de ”tunge”
godskorridorene Oslo – Trondheim – Bodø, Oslo – Bergen og Oslo – Kristiansand Stavanger. Dette er en utvikling som er sammenfallende med den vi ser innenfor
8
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samlastermarkedet og biltransporten. Dette er ikke uventet da kombitransport på bane
har samlasterne som sine viktigste kunder. I følge Jernbaneverket har tilbudet i de
nevnte korridorene blitt stadig bedre ved økt frekvens på togavgangene, og de siste 5
årene har det vært stor økning i volumet av kombitransporter, med om lag 10-15 prosent
per år, målt i antall containere.

2.4

Næringslivets behov

Det er grunn til å tro at tilrettelegging for økt godstransport på skinner der regularitet og
frekvens økes vil kunne bidra til at jernbanen i fremtiden vil fremstå som attraktivt,
både på de strekninger hvor godstog allerede i dag har betydelige markedsandeler, men
også på nye strekninger og for nye typer av gods.
Størrelse og kvalitet på transporttilbydernes nettverk er svært viktig for vareeiernes valg
av leverandør. Med nettverk menes dels en operatørs rutetilbud med hensyn til
destinasjoner og frekvensen i ruteopplegget og dels bredden i produktspekteret (pakker,
stykkgods, ekspress, etc.). Det vil være ulike krav knyttet til leveringsbetingelser for
ulike typer varer.
Tidligere studier viser at det kan være betydelige stordriftsfordeler både på tilbuds- og
etterspørselssiden innen godstransport, gjennom mekanismer for markedssegmentering.
Slik markedssegmentering er resultatet av en selvforsterkende prosess som skyldes at
vareeierne velger å bruke én operatør som har et godt utbygd tilbud med hensyn til
destinasjoner og rutetilbud. Vareeiere med det samme behovet for transport, vil søke til
samme operatør. Desto bedre tilbud én aktør kan etablere innenfor et segment, desto
bedre blir konkurranseevnen, og enda flere kunder vil søke seg til denne operatørens
nettverk.
Videre er det grunn til å tro at også andre forhold som for eksempel vareeiers krav til
miljøvennlig transport, samt trengsel på veiene vil bidra til å gjøre jernbanen relativt
mer attraktiv.

9
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3

Flaskehalser i dagens infrastruktur

Som omtalt innledningsvis er veksten i godstransport på jernbaner i ferd med å gi
kapasitetsproblemer på deler av jernbanenettet, samt på terminalene. På Inter-Citystrekningene og i nærtrafikkområdene rundt de store byene er det tett persontogtrafikk i
store deler av døgnet, som gir utfordringer og begrensninger for godstogtrafikken.
Dessuten er det kapasitetsproblemer for framføring av godstog på banestrekningene
Sørlandsbanen (mellom Kristiansand og Egersund), Gjøvikbanen (for godstog mellom
Oslo og Bergen) og Nordlandsbanen (nord for Mo i Rana).
Investeringer i eksempelvis et nytt krysningsspor alene vil ikke nødvendigvis bidra til
økning i godstrafikk på bane dersom det fortsatt er andre flaskehalser på strekningen.
Investeringen vil imidlertid kunne gi umiddelbare positive effekter for persontogtrafikken, gjennom høyere frekvens og regularitet.

3.1

Nærmere om de enkelte strekningene

Nedenfor gjennomgås først flaskehalsene i dagens jernbaneinfrastruktur. Gjennomgangen er basert på Jernbaneverkets strategi for godstransport på bane. Her påpekes det
at flere av dagens hovedstrekninger for godstransport i dag har tilnærmet full kapasitetsutnyttelse. På disse strekningene vil det både på kort, mellomlang og lang sikt være
behov for økte infrastrukturinvesteringer.
Sørlandsbanen
Den mest kritiske strekningen er Kristiansand-Ganddal. På denne strekningen er
kryssingssporene så korte at dette skaper store begrensninger i toglengder og ruteplanlegging. Kryssingssporene er jevnt over 300 meter og denne strekningen er i dag
ikke harmonisert med resten av Sørlandsbanen hvor kryssingssporlengdene er om lag
550-700 meter øst for Kristiansand og 400-460 meter på Jærbanen.
Bergensbanen
Den mest kritiske strekningen er nedre del av Gjøvikbanen, strekningen HakadalBjørgeseter (Roa). En økning i antall godstog vil skape ytterligere utfordring i forhold
til persontogtrafikk. Strekningen Roa-Voss har etter dagens behov, tilstrekkelig lange
kryssingsspor, men på deler av strekningen er avstanden mellom kryssingssporene
lange. Strekningen Voss-Bergen har utfordringer i forhold til lokal persontrafikk.
Hoved- og Dovrebanen:
Strekningen Lillestrøm-Kløfta har svært tett trafikk og korte kryssingsspor på Frogner
skaper problemer. Videre er det flaskehalser mellom Eidsvoll og Hamar. Den tredje
flaskehalsen er på strekningen Vinstra-Dovre.
Nordlandsbanen
Største utfordring ligger nord for Dunderland hvor Fauske med en lengde på 435 meter
er det lengste kryssingssporet på en strekning på nær 200 km. På Saltfjellet er det derfor
et stort behov for et kryssingsspor i området Stødi – Semska mellom Bolna og Lønsdal.
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Kongsvingerbanen
Mellom Alnabru og Charlottenberg vil Roven kryssingsspor (ferdig) og forlengelse av
spor på Lillestrøm bedre situasjonen.
Østfoldbannen
Situasjonen på strekningen Alnabru – Kornsjø er preget av tre store flaskehalser. To
store stigninger (Tistedalen og Brynsbakken) gir begrensninger og krever ekstra
trekkraft. I tillegg er det flaskehalser i området Moss-Fredrikstad og Sarpsborg-Halden.
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4

Myndighetenes transportpolitikk

Nedenfor presenteres myndighetenes tiltak for å legge til rette for at jernbanen skal
fremstå som et konkurransedyktig alternativ for transport av gods. Først gis en
gjennomgang av de kortsiktige tiltakene som kommer til uttrykk gjennom regjeringens
budsjettforslag for 2008. Deretter presenteres Jernbaneverkets strategi for utbygging av
kapasitet for godstrafikk på mellomlang sikt. Jernbaneverket foreslår i sin godsstrategi
en dobling i kapasiteten på de ulike hovedstrekningene frem mot 2019. Til slutt
presenteres de langsiktige målsettinger for kapasitetsutvidelser på jernbanen. Jernbaneverket har i sin stamnettutredning av 2006 en målsetting om en tredobling av
kapasiteten frem mot 2040.
Tabellen nedenfor beskriver dagens trafikk godstog (antall tog og typiske toglengder i
dag) og økning av antall tog og toglengder frem til 2019 og 2040 for hver av hovedstrekningene.
Tabell 4.1

Utvikling i kapasitet for ulike hovedstrekninger

Kilde: Jernbaneverket

4.1.1

Kort sikt – Regjeringens budsjettforslag for 2008

For budsjettåret 2008 foreslår regjeringen å bevilge om lag 2,34 mrd. kr. til investeringer i jernbaneinfrastruktur, en økning på om lag 120 mill. kr sammenlignet med 2007.
Hoveddelen av midlene skal anvendes på de store prosjektene Lysaker-Sandvika og
Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Videre foreslås bevilget midler til utbygging av
dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, slik at dette kan ferdigstilles etter planen i
2009. Ellers innebærer regjeringens budsjettforslag midler til utbygging av fjernstyring
på strekningen Grong-Bodø på Nordlandsbanen, fullføring av utbyggingen av togradiosystemet GSM-R og til planlegging og tiltak for å øke kapasiteten i linjenettet med
hovedvekt på bygging av krysningsspor. Dette er særlig tiltak som kommer godstrafikken til gode.
Innenfor Jernbaneverkets budsjett foreslås det bevilget om lag 450 millioner kroner til
planlegging, tiltak og prosjekt med særlig nytte for godstrafikken. Dette omfatter
mellom annet midler til godsterminalene Ganddal i Rogaland, Alnabru i Oslo og
Brattøra i Trondheim, og midler til planlegging og bygging av kryssingsspor ved Berg
på Østfoldbanen, Fauske stasjon og Røkland på Nordlandsbanen og mellom Alnabru og
Roa på Gjøvikbanen. Videre foreslås det bevilgning av midler til planlegging av
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kryssingsspor mellom Kristiansand og Egersund på Sørlandsbanen og til planlegging av
dobbeltspor Bergen stasjon-Fløen.
Tabellen nedenfor viser samlet oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger for
investeringer i jernbaneinfrastruktur for 2008.
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Tabell 4.2

Regjeringens forslag til investeringer i jernbaneinfrastruktur (mill kr),
Kap 1350, post 30
Styringsramme/kostnadsoverslag

Prosjekt

3

Forbruk
t.o.m. 2007

Forslag
2008

Anslag
2009

4

Rest
etter
2009

Igangværende prosjekter
Lysaker st.

1 106,00

691

230

175

10

Lysaker-Sandvika

2 900,00

644

660

800

796

GSM-R Togradio

1 809,90

1 676,50

134

Dobbeltspor SandnesStavanger

1 901,00

419,3

570

Ganddal godsterminal

459

428,5

30,5

0

Brattøra godsterminal

80,4

76

4

0

Fjernstyring GrongMosjøen

220

177,3

42

0

Fjernstyring Mosjøen-Bodø

596,8

183,3

243

Alnabru godsterminal

605,2

101,5

0

270

27,7

20

255,5

68

0

Bergen st.-Fløen
Ski st.
Sum igangværende
prosjekter

10 203,80

Planlegging og grunnerverv
m.v.

550

150

362

20
504

100

123
188

1 775

2 003

93

Sikkerhet

107

Kapasitetsøkende tiltak

105,6

Stasjoner og knutepunkter,
inkl kundeinformasjon

100

Sum programområder

312,6

Sum post 30

4.1.2

4 493,10 1 933,50

0

2 389,1

Mellomlang sikt – dobling av kapasitet innen 2019

I Jernbaneverket sin strategi for godstransport på bane (høsten 2007) legges det opp til
en dobling av dagens kapasitet for godstransport frem mot 2019. Dette foreslår JBV
gjennomført i to faser.

3

Forbruk t.o.m. 2007 er regnskapsmessig forbruk til og med 2006 og bevilgning for 2007, jf. St.prp. nr. 1 (2006–
2007).

4

Rest etter 2009 er et anslag for gjenstående bevilgningsbehov for igangsatte prosjekter, gitt foreløpige anslag for
behovet pr prosjekt i 2009. Gjenstående bevilgningsbehov er beregnet på grunnlag av prosjektets styringsramme/
kostnadsoverslag (dvs. forventet sluttkostnad, uten avsetninger til usikkerhet). Tidligere år har tabellen angitt
prosjektets kostnadsramme for kvalitetssikrede prosjekter, dvs. hvilken kostnad prosjektet med normalt 85 pst.
sannsynlighet ikke vil overskride, dvs. inkludert avsettinger for «normal» usikkerhet
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I fase 1 vil det være et hovedgrep å bygge Sørlandsbanen komplett ferdig kapasitetsmessig i forhold til målet om å legge til rette for fremføring av en dobling av dagens
volumer (målt i containere), samt fremføring av 600 m lange og 1200 tonn tunge tog.
Ganddal-terminalen er ferdig i 2007 og det gjennomføres tiltak for økt kapasitet på
Alnabru. Det er således mulig å ta ut store effekter av den nye Ganddal terminalen, samt
investeringene i Sørlandsbanen.
Parallelt med dette anbefales det å bygge en del nye kryssingsspor på Bergensbanen og
Dovrebanen, samt kapasitetsutvidelser til dobbelt volum i Bodø- og Narvikterminalen.
Nordlandsbanen vil ved ferdigstillelse av CTC-utbyggingen i tillegg få et betydelig
kapasitetsløft.
I fase 2 skal de øvrige strekninger og terminaler som definert i Nasjonalt transportnett
(bane) gis et kapasitetsløft til det dobbelte av dagens volumer. Det legges til grunn en
innretning på investeringene der det investeres i èn og èn strekning om gangen, med
sikte på å oppgradere den i henhold til kapasitetsmålet. Strekning og terminaler i begge
ender skal ha lik kapasitet. På denne måten kan det sikres at de totale effekter fra
investeringene kan tas ut snarest mulig.
Tiltakene vil omfatte terminal- og kapasitetstiltak på hovedstrekningene for godstransporten. I tillegg vil dobbeltsporprosjekter på Østfoldbanen og Dovrebanen, hvor
godstrafikken skal gå i samtrafikk med hyppige persontog, også inngå. I tillegg til
kapasitetstiltak som bygging av nye kryssingsspor, eller forlengelse av eksisterende, vil
oppgradering og fornyelse av energiforsyningen måtte tas parallelt over investerings-,
vedlikeholds-/fornyelsesbudsjettet. I tillegg til tiltak som inngår i nasjonalt transportnett
kan det også være aktuelt å gjennomføre mindre tiltak i andre terminaler og/eller på
andre banestrekninger parallelt med dette dersom markedsutviklingen tilsier det.
Tabellen nedenfor angir oppgraderingsbehov for terminaler, krysningsspor inkludert
krysningsspor for de ulike hovedstrekningene. JBV påpeker at tiltakene på strekningene
også vil komme persontrafikken til gode. Ettersom kostnadstallene for fase 1 og 2 er
basert på plangrunnlag på ulikt nivå og beheftet med stor usikkerhet opereres det med et
spenn fra ”lav” til ”høy”. Samlede investeringer for fasene ligger i intervallet 2,2 mrd.
kr til 4,7 mrd. kr.
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Tabell 4.3

Anbefalte prosjekter og investeringskostnader for godstrafikken for å
oppnå en dobling av dagens kapasitet frem mot 2019

Bane

Tiltak

Kostnad (mill kr.)

Fase 1
Sørlandsbanen

7 – 9 kryssingsspor, energiforsyning

420 – 900

Bergensbanen og
Gjøvikbanen

3 - 5 kryssingsspor

180 – 300

Dovrebanen

3 kryssingsspor

180 – 300

Terminaler:
Bodø

Forlenging av godsspor 6

60 – 60

Narvik

Flytting av spor og sanering av bygninger

25 – 25

Sum Fase 1

865 - 1585

Fase 2
Bergensbanen

5 – 9 kryssingsspor, energiforsyning

360 – 1100

Dovrebanen

5 – 9 kryssingsspor, energiforsyning

300 – 900

Nordlandsbanen

4 – 5 kryssingsspor

240 - 500

Østfoldbanen

2 – 3 kryssingsspor

120 – 300

Ofotbanen

1 kryssingsspor

60 – 100

Terminaler:
Bergen

Økning til 213.000 containere

Trondheim

Økning med 60% til 160.000 containere

Drammen (Nybyen)

Økning til 70.000 – 80.000 containere

70 - 70
120 – 120
50 - 50

(Ny terminal evt. etter 2019)
Sum Fase 2

1320 - 3140

Sum Fase 1 og Fase 2

2185 - 4725

Kilde: Jernbaneverket

4.1.3

Lang sikt – tredobling av kapasitet innen 2040

I Jernbaneverkets stamnettutredning ”Mer på skinner mot 2040” av 2006, etableres det
en målsetting om at jernbanens hovedstrekninger fram mot 2040 skal kunne avvikle en
tredobling av dagens godsvolum. Målsetningen er etablert ut fra et resonnement om at
potensialet for økt godstransport på bane er vesentlig høyere enn den generelle veksten
tilsier. Det påpekes at selv om jernbanen har høye markedsandeler på en del relasjoner,
er disse tallene beregnet ut fra et forholdsvis lite influensområde rundt den aktuelle
by/terminal. I det dette influensområdet utvides faller jernbanens markedsandel.
JBV påpeker at det daglig går og vil gå et betydelig antall lange tungtransporter på
hovedvegnettet som er godt egnet for overføring til bane gitt at jernbanen er
konkurransedyktig. Målsettingen til JBV er ikke en prognose for vekst i godstransporten
for bane, men et forslag til dimensjoneringskriterium for framtidig kapasitet på
jernbanenettet for å kunne avvikle slike transportmengder.
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Omlasting i godsterminalene utgjør normalt en betydelig andel av den samlede
transporttiden ved godstransport med tog. Terminalene er viktige knutepunkter og
logistikksentre, hvor effektiv drift og tilstrekkelig kapasitet er helt avgjørende for den
totale transportkjedens kostnader, effektivitet og kvalitet. JBV har som målsetning at
terminalene i denne perioden skal utvikles til effektive intermodale godsknutepunkter
som skal bidra til å styrke jernbanens konkurranseevne i godsmarkedet.
Jernbaneverket deler terminalene inn i to hovedkategorier:
• Godsterminaler som vil være sentrale i den videre utviklingen, basert på

eksisterende løsning eller med utgangspunkt i en videre utbygging og utvikling.
• Godsterminaler som vil kunne spille en viktig rolle fremover, men hvor det på

kort sikt primært vil være et spørsmål om å opprettholde tilstrekkelig beredskap
for fremtidige oppgaver.
JBV sin prioritering av terminalene er gjengitt i tabellen nedenfor:
Tabell 4.4

Prioritering av sentrale terminaler og andre viktige terminaler

Prioritet

Terminaler

Kombi-, havne og vognlastterminaler
1. Sentrale terminaler

Oslo (Alnabru), Stavanger (Ganddal), Narvik
(Fagernes), Bodø, Trondheim (Brattøra), Bergen
(Nygårdstangen), Drammen, Hamar, Moelv,
Brummundal, Elverum, Rolvsøy, Sarpsborg

2. Andre viktige terminaler

Kristiansand (Langemyr), Åndalsnes, Fauske, Mo i
Rana, Namsos, Bergen (Minde), Arna, Moss,
Borgestad, Brevik, Herøya, Larvik, Kongsvinger

Systemlast- tømmerterminaler
1. Sentrale terminaler

Kongsvinger (Norsenga), Elverum (Vestmo),
Drammen (Lierstranda), Halden, Berg

2. Andre viktige terminaler

Braskereidfoss, Koppang, Auma, Sørli, Formofoss,
Bø, Simonstad, Hønefoss, Notodden, Nesbyen,
Gjøvik (Etna)

Kilde: Jernbaneverket 2006
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5

Økonomiske effekter av tilrettelegging for økt
godstransport på jernbane

I dette kapitlet analyseres de økonomiske effektene av at myndighetene bygger ut
jernbaneinfrastrukturen og således legger til rette for at en større andel av godstrafikken
i fremtiden vil kunne skje med godstog. Flere av dagens hovedstrekninger for jernbanen
har i dag tilnærmet full kapasitetsutnyttelse. Dersom det ikke investeres i nye krysningsspor, forlenging av eksisterende krysningsspor, strømforsyning og utbygging av
terminalkapasitet vil jernbanens markedsandel reduseres på de enkelte strekningene.
Infrastrukturinvesteringene vil bidra til økt kapasitet og regularitet og høyere frekvens.
Jernbane vil fra vareeiers synspunkt fremstå som et mer attraktivt transportmiddel og vil
kunne øke sin markedsandel på bekostning av den veibaserte godstrafikken. Dette vil gi
betydelige samfunnsøkonomiske gevinster innenfor flere områder (jfr. omtalen foran)
knyttet til redusert utslipp av klimagasser, mindre støy, færre ulykker, redusert veislitasje og mindre køer.
Analyseperioden er satt fra 2008 til 2019. Kalkulasjonsrente er satt til 4,5 prosent5 jfr.
JBV sin metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser. Nåverdi av gevinster og
kostnader beregnes som differansen mellom en situasjon der myndighetene bevilger
midler til utbygging av kapasitet for å møte den økte veksten i godstransport kontra en
situasjon der opprustning av infrastrukturen ikke gis prioritet.
Nedenfor gjennomgås de ulike forutsetninger som legges til grunn for analysen. Deretter presenteres resultatene.

5.1

Forutsetninger

5.1.1

Analysen omfatter jernbanens hovedstrekninger

For innenlandsk godstransport omfatter analysen godstransport mellom Oslo (Alnabru)
og endestasjonene på hovedstrekningene i Norge. Godstransport mellom Oslo og
Drammen og Oslo og Kristiansand på Sørlandsbanen er således ikke inkludert. For
godstransport mellom Oslo og utlandet over Østfoldbanen regnes effekter mellom
Alnabru og Kornsjø ved riksgrensen.

5

Det er ikke beregnet kostnader knyttet til skatteinnkreving i analysen. Det er heller ikke beregnet verdi av nytteeffekter for persontogtrafikken av investeringene. Eventuell forskyvning av veiinvesteringer i tid som følge tiltak
på jernbanen er heller ikke tallfestet.
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Figur 5.1

5.1.2

Hovedstrekningene som analyseres

Utvikling i godstransport

Det har vært en betydelig vekst i godstrafikken på de ulike hovedstrekningene i
perioden 2003 til 2007. Gjennomsnittlig vekst i denne perioden varierer fra om lag 7,5
prosent på Dovrebanen til om lag 13,5 prosent på Bergensbanen.
Tabell 5.1

Årlig og gjennomsnittlig vekst i utvikling i containere

Årlig vekst

2003

2004

2005

2006

2007

Gj.snitt

Dovrebanen

10,16 %

7,63 %

8,71 %

1,77 %

8,81 %

7,42 %

Sørlandsbanen

8,70 %

9,33 %

6,50 %

6,87 %

8,21 %

7,92 %

Nordlandsbanen

8,70 %

10,06 %

7,78 %

4,87 %

4,94 %

7,27 %

Bergensbanen

5,22 %

18,01 %

14,78 %

17,59 %

11,93 %

13,51 %

Kilde: CargoNet

Med bakgrunn i SSBs statistikk for utvikling i innenlands transportarbeid som vist i
kapittel 1, samt statistikk for utvikling i containere på de ulike hovedstrekningene
etableres tre utviklingsbaner. I basisalternativet legger vi til grunn en veksttakt og
markedsutvikling for jernbanen i tråd med siste års observasjoner. I høyt alternativ
legger vi til grunn en kraftigere vekst både i generell godstransport og i godstransport på
jernbanens hovedstrekninger. I lavt alternativ forutsettes en lavere vekst sammenlignet
med basisalternativet. Forutsetningen er vist i tabellen nedenfor.
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Tabell 5.2

Vekstforutsetninger ulike alternativer

Utviklingsbaner

Generell vekst i landbasert
godstransport

Årlig vekst i godstransport på jernbanens
hovedstrekninger

Basisalternativ

4%

7%

Høyt

5%

9%

Lavt

3%

5%

Figuren nedenfor viser utvikling i jernbanens markedsandel for hovedstrekningen OsloBergen for basisalternativet. Dagens markedsandel for gods på bane er om lag 30
prosent på denne strekningen. Dersom det investeres i ny kapasitet vil markedsandelen
øke til om lag 42 prosent. Dersom det ikke foretas investeringer vil markedsandelen
reduseres til 17 prosent.
Figur 5.2

Markedsandel Oslo-Bergen for basisalternativet
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5.1.3

Investeringsbehov på de ulike strekningene

For å imøtekomme forventet vekst i godstransport på skinner vil det være behov for
utbygging av nye krysningsspor, forlenging av eksisterende krysningsspor, strømforsyning samt utbygging av økt terminalkapasitet. Behovene for investeringer varierer
mellom de ulike hovedstrekningene både med hensyn til når flaskehalsene inntreffer,
men også hvorvidt det er krysningssporene eller terminalkapasiteten som er begrensende faktor. Videre vil flaskehalsene gjøre seg gjeldende på et tidligere tidspunkt i høyt
alternativ, mens flaskehalsene i lavt alternativ kommer lengre ut i tid.
For de ulike strekningene og for de ulike alternativene gjøres det forutsetninger om
investeringer i infrastruktur året før flaskehalsen inntreffer. Eksempelvis vil dagens
kapasitet på Bergensbanen (165.000 containere) i basisalternativet være sprengt i 2011.
I analysen legges det da inn investeringer i 2010 på 70 mill. kr som gir en økning i
terminalkapasiteten til 210.000 containere per år med virkning året etter. Tilsvarende
logikk for krysningsspor. Restverdi beregnes for de ulike alternativene. Det forutsettes
40 års levetid for infrastrukturen, i tråd med Jernbaneverkets metodehåndbok.
Investeringsanslagene er basert på JBV sin godsstrategi. Det er verdt å merke seg at
JBV i større grad enn våre legger til grunn en innretning på investeringene der det
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investeres i èn og èn strekning om gangen, med sikte på å oppgradere den i henhold til
målet om en dobling av kapasiteten i 2019.
Grensen for hvor stort transportvolum som kan oppnås på den enkelte jernbanestrekning
avhenger av en rekke forhold: togenes lengde og tyngde, kjørehastighet, kryssingssporenes lengde og innbyrdes avstand, energiforsyning, ruteplan (produksjonsopplegg),
krav til punktlighet, terminalkapasitet, persontrafikk med mer.

5.1.4

Eksterne marginale kostnader

Gevinstene ved overføring fra vei til bane består av lavere eksterne kostnader knyttet til
mindre utslipp, mindre støy, lavere ulykkesfrekvens, mindre slitasje og mindre køer. Til
grunn for beregningene av kostnadene har vi benyttet Jernbaneverkets Metodehåndbok
(2006) og Econ Pöyry ( Econ-rapport nr 2003-54).
Miljøkostnader
For de relevante strekningene i analysen skjer dagens godstransport på bane med
elektriske tog, med unntak av strekningen Trondheim-Bodø. Elektriske tog har ikke
noen utslipp til luft6.
Global forurensning
For transportvirksomhet er global luftforurensing i all hovedsak knyttet til bidrag til
drivshuseffekten med tilhørende global oppvarming. Som indikator benyttes samme
prisen på CO2-kvoter (226 kr per tonn), som Jernbaneverket bruker i sine beregninger.
Tabell 5.3

Global luftforurensning lastebil (kroner per kjøretøykm). 2006-priser

Storby

Tettbygd strøk

Sprettbygd strøk

4,07

1,45

0,14

Kilde: JBV Metodehåndbok

I modellen forutsettes det for de ulike hovedstrekningene at 10 prosent av banen går
gjennom storby, 20 prosent gjennom tettbygde strøk og 70 prosent gjennom sprettbygde
strøk. Tilsvarende forutsettes for veinettet.
Lokal luftforurensning
Lokale utslipp består av mange stoffer med ulike typer virkninger. De viktigste stoffene
er svoveldioksid og nitrogenoksider. Omfanget av utslippene og dermed utslippskostnadene varierer med drivstofforbruket, og kan dermed knyttes til antall kjøretøykm.
Miljøkostnadene er vesentlig høyere i tettbygde enn i sprettbygde strøk.
Tabell 5.4

Lokal luftforurensing lastebil (kroner per kjøretøykm) 2006-priser

Storby

Tettbygd strøk

Sprettbygd strøk

4,07

1,45

0,14

Kilde: JBV metodehåndbok 2006

6

Det kan imidlertid være Co2-utslipp knyttet til produksjon av elektrisitet, avhengig av hvordan ny kapasitet
skaffes til veie
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Støykostnader
I følge Econ Pöyry (2003) Miljøstatus i Norge er om lag 1,5 millioner mennesker i
landet utsatt for støy ved boligen sin, og omtrent 2/3 av støyplagene stammer fra
veitrafikk. Støykostnadene er mest relevante for storbyområder og tettbygde strøk.
Anslag for støykostnader som ligger til grunn for analysen er vist i tabellen under.
Tabell 5.5

Støykostnader (kroner per kjøretøykm) 2006 priser
Storby

Tettbygd strøk

Lastebil

2,71

2,71

Godstog

5,58

5,58

Kilde: JBV metodehåndbok 2006

Ulykkeskostnader
Ulykkeskostnadene med bil, buss, fly og båt forutsettes å variere med trafikkmengden. I
den grad et tiltak gir overføring av trafikk fra andre transportmidler til jernbane,
reduseres trafikkvolumet og dermed ulykkeskostnadene for andre transportmidler
tilsvarende.
I jernbaneverkets metodehåndbok er anslaget på reduserte ulykkeskostnader per ved
overgang fra lastebil til godstog 0,42 kr. per kjøretøykm.
Tabell 5.6

Reduserte ulykkeskostnader ved overføring av trafikk fra andre
transportmidler. 2006-kr

Transportmiddel

Kr. per kjøretøykm.

Personbil

0,26

Buss

0,58

Fly

0,27

Lastebil

0,42

Kilde: JBV metodehåndbok 2006

De eksterne ulykkeskostnadene på jernbanen er knyttet til sammenstøt, avsporing,
planovergang, brann og andre ulykker og fordeler seg som vist i tabellen under:
Tabell 5.7

Ulykkeskostnader togtrafikk. 2006 kr

Kategori

Kr. per togkm.

Sammenstøt

0,26

Avsporing

0,58

Brann

0,27

Andre ulykker

0,42

Totalt

4,38

Køkostnader
Køkostnadene (kortsiktige kapasitetskostnader) rammer først og fremst brukerne av
transportmidlene (vareeier), og er derfor i stor grad interne. Den eksterne delen av
køkostnadene er den tidskostnaden som andre brukere påføres når det kommer en ekstra
enhet i trafikken. Køkostnaden er beregnet som kostnaden ved avviket mellom faktisk
reisetid og reisetid ved fri flyt i trafikken. Det eksisterer ikke anslag på køkostnader for
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jernbanetransport. Etter vår vurdering kan forekomsten av forsinkelser i jernbanetrafikken rundt de store byene og bygging av nye dobbeltspor rundt Oslo indikere at det
tidvis kan forekomme køer på sporet.
Econ Pöyry7 har beregnet gjennomsnittlige marginale køkostnader for lastebil (>23
tonn) til 2,7 kr per km i storbyer.
Slitasje på infrastruktur
Transport av gods medfører slitasje på infrastruktur. I analysemodellen brukes anslag på
de korttidsmarginale infrastrukturkostnadene, dvs. slitasje på eksisterende infrastruktur
som avhenger av trafikkvolumet. Anslagene skal fange opp slitasjen på veier og
jernbaneanlegg som følge av en enhets økning i trafikkvolumet.
Anslagene som er benyttet er per kjøretøykilometer er kr 1,16 for lastebil (>23 tonn) og
kr 19,57 for godstog.

5.2

Resultater

Nedenfor gjennomgås resultatene for de ulike alternativene. Økt andel av godstrafikk på
skinner vil kunne innebære en forskyvning i vei-investeringene. Disse effektene er ikke
forsøkt tallfestet. Videre har vi heller ikke forsøkt å tallfeste nytteeffekter for persontogtrafikken av økte investeringer i jernbanekapasitet.
Tabellen nedenfor oppsummerer hovedresultatene i de tre alternativene. I basisalternativet legges det opp til en tilnærmet dobling av dagens produksjon på de ulike
hovedstrekningene, i tråd med Jernbaneverkets strategi for godstrafikk på bane. I det
høye alternativet forutsettes produksjonen å ha økt med 160 prosent i 2019 sammenlignet med 2008. I lavt alternativ forutsettes en økning på om lag 73 prosent.
Investeringsbehovet varierer fra om lag 2,3 mrd kr i lavt alternativ til 3,1 mrd kr i
basisalternativet og i overkant av 3,9 mrd kr i høyt alternativ. I høyt alternativ og basisalternativet vil veksten innebære at det etter hvert vil investeres i lange krysningsspor
som muliggjør 600 meter godstog med avgang hver 2. time. Dette gir reduserte
kostnader for transportørene per transportert enhet, og vil bidra til økt konkurransekraft
for jernbanen. I lavt alternativ vil ikke dette være nødvendig.
Basisalternativet innebærer at myndighetene i gjennomsnitt må investere 258 mill
kroner per år i skinner og terminalkapasitet. For perioden 2004-2007 utgjorde investeringer i slik kapasitet om lag 182 mill kr per år. Basisalternativet innebærer således at
disse investeringene må økes med om lag 75 mill kr per år fra dagens nivå.
Både basisalternativet og høyt alternativ gir positiv nåverdi, med henholdsvis 166 mill
kr og 458 mill. kr. Lavt alternativ gir en negativ nåverdi på i størrelsesorden 57 mill. kr.
I alle alternativene er bidraget til nåverdien høyest på strekningene Oslo-Bergen og
Oslo-Bodø. For alle alternativer er gevinstene knyttet til reduksjon i støy og lokale
utslipp av størst betydning.

7

Eksterne marginale kostnader ved transport, Econ-rapport nr 2003-054.
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Tabell 5.8

Nåverdi (mill kr.), investeringsbehov (mill kr) og reduksjon i antall
lastebilavganger for de ulike alternativene

Alternativ

Nåverdi

Reduksjon i antall avganger lastebil

Investeringsbehov

2009

2014

2019

Basis

166

3 100

15 800

112 939

246 510

Høyt

458

3 940

17 757

140 534

335 688

Lavt

-57

2 286

14 996

77 148

158 229

Tabellen nedenfor viser reduksjon i antall lastebilavganger for året 2019. Videre vises
hvor mange kjørte km. På vei dette tilsvarer, samt hvilken reduksjon dette tilsvarer i
klimagassutslipp.
I basisalternativet vil antall lastebilavganger for året 2019 reduseres med 250 000, eller
133 mill kjørte km. Dette gir en reduksjon på 162 000 tonn CO2, noe som tilsvarer 3,8
prosent av totale CO2-utslipp for innenlandsk godstransport i 2005. Alternativt tilsvarer
CO2-reduksjonen samlede CO2-utslipp i Tromsø i 2005.
Tabell 5.9

Redusert lastebiltrafikk og CO2-utslipp for året 2019

Alternativ

Reduksjon i antall
lastebilavganger

Reduksjon i antall kjørte
km på vei (i mill)

Reduksjon i klimagasser
(1000 tonn )

Basis

246 510

133

162

Høyt

335 688

192

233

Lavt

158 229

85

103

5.2.1

Basisalternativet

Basisalternativet legger opp til en dobling i produksjonen i 2019 for de ulike
strekningene i tråd med jernbaneverkets strategi for godstransport på bane. Figuren
nedenfor viser utvikling i containere for de ulike strekningene.
Figur 5.3

Utvikling i antall containere per strekning per år, basisalternativ
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Bergensbanen ventes også i fremtiden å ha høyest produksjon av containere, med en
økning fra om lag 138.000 containere til i underkant av 300.000 containere i 2019.
Strekningene med lavest produksjon er Oslo-Bodø og Oslo-Kornsjø. Her ventes produksjonen å stige fra om lag 50.000 containere i 2008 til i overkant av 100.000 containere i
2019.
De samlede investeringer i dette alternativet er om lag 3,1 mrd. kr. Figuren nedenfor
viser hvordan investeringene i skinner, strømforsyning og terminalkapasitet fordeler seg
over tid. For Bergensbanen vil det være betydelige investeringer i perioden 2008-2011,
med investeringer i tre nye krysningsspor, forlenging av fem krysningsspor pluss
strømforsyning. I tillegg investeres det i terminalkapasitet i 2010 som øker produksjonen til 210.000 containere. I tillegg må det gjøres betydelige investeringer i 2014 og
2017. Fra og med 2018 vil det være tilrettelagt for 600 meter lange tog med avgang hver
2. time.
For Dovrebanen vil det være behov for investeringer i terminalkapasitet i 2009 og 2016.
Videre må det i 2012 og 2016 investeres i til sammen syv krysningsspor, fordelt på tre
nye krysningsspor og fire forlengelser. I tillegg må det investeres i strømforsyning i
2016. Fra og med 2017 vil det være tilrettelagt for 600 meter lange tog med avgang hver
annen time.
På Sørlandsbanen forutsettes Ganddal-terminalen utbygget i 2007 med kapasitet på
150.000 containere. Det vil imidlertid være behov å forlenge tre krysningsspor i 2008. i
2014 vil terminalkapasiteten være sprengt. Det forutsettes derfor investeringer på 100
mill. kroner ny terminalkapasitet i 2013. I 2014 vil det være investeringer knyttet til
investeringer i ett nytt krysningsspor, forlengelse av tre krysningsspor samt strømforsyning. På Sørlandsbanen vil det fra 2015 være tilrettelagt for 600 meter lange tog
med avgang hver annen time.
For Nordlandsbanen vil det være behov investeringer knyttet til økt terminalkapasitet i
2010 og 2013, samt utbygging av et nytt krysningsspor i 2015. På Nordlandsbanen
legges det ikke til rette for 600 meter lange godstog.
På strekningen Oslo-Kornsjø vil det være behov for investeringer knyttet til forlengelse
av et krysningssport i 2008, samt forlengelse av ett krysningsspor og bygging av et nytt
krysningsspor i 2014. På denne strekningen legges det heller ikke til rette for 600 meter
lange godstog.
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Figur 5.4

Investeringsbehov på de ulike strekningene per år basisalternativ
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Kapasiteten på Alnabru-terminalen økes i dette alternativet fra dagens fra 520.000
containere per år til om lag 1,1 mill containere. Dette krever investeringer på 50 mill
2008, 30 mill i 2009, og 200 mill kr både i 2014 og 2015. De samfunnsøkonomiske
gevinstene knyttet til økt andel av godstrafikk på skinner er vist i figuren under. De
viktigste gevinstene er knyttet til reduksjoner i lokale utslipp og støy. Reduserte slitasjekostnader er også betydelige.
Figur 5.5

Samfunnsøkonomiske gevinster fordelt på kategori og år,
basisalternativ
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Tabellen nedenfor viser nåverdien og reduksjon i antall lastebilavganger per år ved at
myndighetene legger til rette for økt godstrafikk for skinner. Nåverdien er på om lag
165 mill. kr. Antall lastebilavganger reduseres fra i underkant av 16 000 i 2009 til om
lag 250 000 i 2019.
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Tabell 5.10

Nåverdi (mill kr.) og reduksjon i antall lastebilavganger per
strekning, basisalternativet
Nåverdi

Reduksjon i antall lastebiler per år
2 009

2 014

2 019

Oslo-Bergen

132

14 020

44 400

87 250

Oslo-Trondheim

-32

0

17 686

45 467

Oslo-Stavanger

61

0

28 565

60 810

136

0

9 516

24 709

-7

1 780

12 771

28 274

15 800

112 939

246 510

Oslo-Bodø
Oslo-Kornsjø
Alnabru-terminal

-124

Totalt

166

5.2.2

Høyt vekstalternativ

I dette alternativet forutsettes en gjennomsnittlig årlig vekst i godstransporten på 4
prosent (containere),og at veksten i godstransport på bane er 9 prosent per år. Dette
alternativet innebærer at produksjonen på skinner øker med om lag 160 prosent i 2019
sammenlignet med 2008. Utviklingen i antall containere for de ulike strekningene er
vist i figuren nedenfor.
Figur 5.6

Utvikling i antall containere per strekning per år, høyt alternativ
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De samlede investeringer i dette alternativet utgjør om lag 3,9 mrd kr. Sammenlignet
med basisalternativet vil investeringene her måtte flyttes frem i tid ettersom flaskehalsene vil gjøre seg gjeldende på tidligere tidspunkter.
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Figur 5.7

Investeringsbehov på de ulike strekningene per år, høyt alternativ
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For Bergensbanen forutsettes det i 2013 investeringer på 400 mill kr i ny terminal
Denne forutsettes å ha en kapasitet på 350 000 containere. Videre forutsettes det
betydelige investeringer til forlengelse av krysningsspor og nye krysningsspor, samt
strømforsyning i 2008 og 2009 og 2014. Fra og med 2010 vil det være til rette lagt for
600 meter lange godstog med avgang hver annen time.
For Dovrebanen vil det i tillegg til økt terminalkapasitet i 2009, måtte bygges ny
terminal i 2014 til en kostnad på 400.000 kroner. Videre vil det måtte investeres i
krysningsspor, samt strømforsyning i 2011 og 2015. Fra og med 2016 er det tilrettelagt
for 600 meter lange godstog med avgang hver annen time.
På Sørlandsbanen vil det være behov for investeringer i ny terminalkapasitet i 2012.
Videre vil det måtte investeres i krysningsspor og strømforsyning i 2008 og 2012. Fra
og med 2013 er det tilrettelagt for 600 meter lange godstog.
På Nordlandsbanen vil det måtte investeres i ny terminalkapasitet i 2010 og 2012. I
2013 og 2015 er det behov for investeringer i krysningsspor. Fra og med 2016 er det
tilrettelagt for 600 meter lange godstog med avgang hver annen time.
På strekningen Oslo-Kornsjø vil det være behov for investeringer i krysningsspor i 2008
og 2012.
Alnabru-terminalen bygges i dette alternativet ut med en kapasitet på om lag 1,4 mill
containere fra og med 2017. Dette krever samlede investeringer på 680 mill kroner.
Hovedtyngden av investeringene kommer i 2011, 2012 og 2016.
De samfunnsøkonomiske gevinstene ved overføring av mer gods fra vei til skinner er
vist i figuren under. Som i basisalternativet er gevinstene knyttet til reduksjoner støy og
lokale utslipp viktigs. I 2019 utgjør gevinstene knyttet til støy og utslipp til sammen 300
mill kroner, sammenlignet med 200 mill kroner i basisalternativet. Vi ser også at
gevinstene knyttet til redusert slitasje er høyere enn i basisalternativet. Dette skyldes
tidligere tilrettelegging for lengre godstog i sammenlignet med basisalternativet.
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Samfunnsøkonomiske gevinster (mill kr)

Figur 5.8

Samfunnsøkonomiske gevinster fordelt på kategori og år, høyt
alternativ
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Tabellen nedenfor viser nåverdien har steget til nesten 460 mill kr sammenlignet med
150 mill kr i basisalternativet. I 2019 vil antall lastebilavganger dette året være redusert
til i underkant av 340 000, sammenlignet med 250 000 i basisalternativet.
Tabell 5.11

Nåverdi (mill kr.) og reduksjon i antall lastebiler per strekning
Nåverdi

Reduksjon i antall lastebiler per år
2009

Oslo-Bergen

2014

2019

215

15 457

57 169

121 940

Oslo-Trondheim

38

0

25 965

67 958

Oslo-Stavanger

165

0

25 965

67 958

Oslo-Bodø

253

0

14 043

37 008

-1

2 300

17 391

40 825

-212

-

-

-

458

17 757

140 534

335 688

Oslo-Kornsjø
Alnabru-terminal
Totalt

5.2.3

Lavt vekstalternativ

I dette alternativet forutsettes en årlig vekst i antall containere i godstrafikken på tre
prosent og at veksten i godstransport på bane er 5 prosent per år. Disse forutsetningene
innebærer en økning i produksjonen på 70 prosent i 2019 sammenlignet med 2008.
Utviklingen i containere for de ulike strekningene er vist i figuren under.
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Figur 5.9

Utvikling i antall containere per strekning per år, lavt alternativ
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Totale investeringer i dette alternativet utgjør om lag 2,9 mrd. kr. Sammenlignet med
basisalternativet vil investeringene her kunne skyves ut i tid fordi flaskehalsene oppstår
senere. Investeringsbehovene for de ulike strekningene er illustrert i figuren under. I
dette alternativet vil det ikke for noen av strekningene investeres med sikte på å legge til
rette for 600 meter lange godstog med avgang hver annen time.
Figur 5.10

Investeringsbehov på de ulike strekningene per år, lavt alternativ
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For Bergensbanen vil det måtte investeres i 2008 og 2011 i krysningsspor og strømforsyning. Videre forutsettes det investeringer i terminalkapasitet i i 2011 og 2016.
For Dovrebanen vil det være behov for investeringer i terminalkapasitet i 2010. Videre
vil det være behov for investeringer i krysningsspor i 2014.
På Sørlandsbanen vil det være behov for investeringer i krysningsspor og strømforsyning i 2008 og 2016. I 2015 vil det være behov for å øke terminalkapasiteten.
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På Nordlandsbanen vil det måtte investeres i ny terminalkapasitet i 2011 og 2015.
Videre må det investeres i nytt krysningsspor i 2014.
På strekningen Oslo-Kornsjø må ett krysningsspor forlenges i 2008. Videre kreves det
investeringer i krysningsspor i 2016.
Alnabru-terminalen bygges i dette alternativet ut med en årlig kapasitet på 1,1 mill.
De samfunnsøkonomiske gevinstene av overføring av mer gods til skinner er vist i
figuren under. Vi ser at gevinster knyttet til reduksjoner i lokale utslipp og støy til
sammen utgjør om lag 120 mill kr., sammenlignet med vel 200 mill kr. i basisalternativet.

Samfunnsøkonomiske gevinster (mill kr.)

Figur 5.11

Samfunnsøkonomiske gevinster fordelt på kategori og år, lavt
alternativ
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Tabellen nedenfor viser at nåverdien i dette alternativet er negativ. Dette fordi forutsetningen om vekst i godstransport og vekst i jernbanens markedsandel i dette alternativet er betydelig lavere sammenlignet med de andre alternativene.
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Tabell 5.12

Nåverdi (mill kr.) og reduksjon i antall lastebiler per strekning, lavt
alternativ
Nåverdi

Reduksjon i antall lastebiler
2009

2014

2019

Oslo-Bergen

46

9 100

32 919

58 929

Oslo-Trondheim

-3

0

10 242

27 106

Oslo-Stavanger

-39

4 631

19 924

39 498

Oslo-Bodø

64

0

5 445

14 667

Oslo-Kornsjø

-1

1 265

8 617

18 028

14 996

77 148

158 229

Alnabru-terminal
Totalt

5.2.4

-124
-57

Forutsetningenes betydning for resultatene

Forutsetninger knyttet til dimensjoneringen av kapasiteten
Grensen for hvor stort transportvolum som kan oppnås på den enkelte jernbanestrekning
avhenger av en rekke forhold: togenes lengde og tyngde, kjørehastighet, kryssingssporene lengde og innbyrdes avstand, energiforsyning, ruteplan (produksjonsopplegg),
krav til punktlighet, terminalkapasitet, persontrafikk med mer.
I modellen gjøres det forutsetninger om en profil på investeringene som bidrar til en
jevn kapasitetsfordeling over døgnet. På flere av strekningene vil investeringene
resultere i at muligheten for å kjøre 600 meter lange godstog med avgang hver annen
time.
Alternativt kunne investeringene i ny kapasitet vært innrettet mot å legge til rette for avvikling av godstrafikk innenfor mer konsentrerte perioder av døgnet (tidlig på morgenen
og på ettermiddagen). For å kunne avvikle godstrafikk innenfor mer konsentrerte tider
på døgnet vil det trolig måtte bygges ekstra kapasitet med dertil høyere investeringer.
Dette fordi det på disse tider av døgnet også vil gå mange persontog.
Forutsetninger knyttet til levetid på investeringene
I modellen gjøres det forutsetninger om 40 års levetid for investeringene. Mange vil
kunne mene at den reelle levetiden, spesielt for deler av investeringene, vil være
betydelig lengre. Dersom det benyttes lengre levetid for infrastrukturinvesteringene i
analysen, øker restverdien og nåverdien i de ulike alternativene.
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