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1 SAMMENDRAG
1.1

Innledning

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling
ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at
flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon på Grønli.
Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen Simo–Grønli–
St. Croix.
I delutredning prissatte konsekvenser sammenliknes nytte og kostnader ved de ulike alternativene for
InterCity-utbygging Seut–Rolvsøy og vegprosjektet for ny rv. 110 mellom Simo og St.Croix.
Beslutningen om InterCity-utbygging ble tatt i en tidligere fase, og det vises til konseptvalgutredningen
for IC-strekningen Oslo - Halden [7] for en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I denne
delutredningen er fokuset på sammenlikning av alternativer, med henblikk på å bidra til
beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ som videreføres som forslag til kommunedelplan.
Analysen bygger direkte på transportmodellberegninger som er dokumentert i transportanalyse for
Seut-Rolvsøy [1]. Resultatene fra transportanalysen er lagt inn i nytteberegningsverktøyet EFFEKT,
og det er gjort supplerende beregninger for støy- og utslippskostnader samt restverdi for jernbanen.
Videre er det innhentet investeringskostnader fra kostnadsestimering av de ulike bane- og
vegalternativene.

1.2

Tiltaket

Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane både på delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for ny
firefelts rv. 110 mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på delstrekningen.
Ved St. Croix er det ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
•
•
•
•

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende alternativer:
•
•

Alternativ 2a
Alternativ 4a
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Resultater

I denne delutredningen er fokuset på sammenlikning av alternativer. Siden rutetabellen er den samme
i alle jernbanealternativene, vil nytten for trafikantene og operatørene på jernbanen være den samme i
alternativene. For delstrekninger hvor tiltaket kun består av jernbaneutbygging vil anbefalt alternativ
basert på prissatte konsekvenser derfor være alternativet med lavest kostnad. Dette er tilfelle på
delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy. På delstrekningen Seut–Kiæråsen består tiltaket av både
jernbane- og vegutbygging, og vi vil der legge en analyse av nytte og kostnader til grunn for rangering
av alternativene for prissatte konsekvenser.
Tabell 1-1 viser investeringskostnadene for Seut–Kiæråsen. Kostnadsfordelingen mellom jernbane- og
vegtiltaket er en beregningsteknisk fordeling da fordelingen mellom veg og bane ikke er endelig
avklart.
Tabell 1-1: Investeringskostnader Seut–Kiæråsen. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner
2a + 1
6b + 1
6b + 2
6b + 3
Investeringskostnad veg ekskl. mva.
3 244
3 242
2 622
2 547
Investeringskostnad bane ekskl. mva.
7 022
6 346
6 180
6 138
Sum
10 266
9 588
8 802
8 686
Sum omregnet til nåverdi 2026
12 069
11 272
10 348
10 211
Hovedresultater for prissatte konsekvenser på delstrekningen er oppsummert i Tabell 1-2.
Alternativene er vist som differanse fra alternativ 2a+1 1. Alternativ er 6b+3 kommer best ut i denne
analysen. Følsomhetsanalyser viser at relativt små endringer i forutsetninger kan endre
rangeringsrekkefølge slik at 6b+2 blir beste alternativ. At jernbanealternativ 6b med enten
vegalternativ 2 eller 3 framstår som best, er et robust resultat.
Tabell 1-2: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ 2a + 1, Seut–Kiæråsen
(mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
Trafikantnytte
-50
-50
Operatørnytte
14
14
Offentlig nytte
154
154
Nytte for samfunnet for øvrig
16
-222
-238
Skattekostnad brutto nytte
31
31
Restverdi
77
89
93
Brutto nytte
94
16
3
Investeringskostnad
797
1721
1858
Skattekostnad investeringer
159
344
372
Netto nytte
1050
2081
2233
Rangering
4
3
2
1
For delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy er investeringskostnadene vist i Tabell 1-3. Kostnadsestimatet i
tabellen er basert på en løsning der banealternativene er kombinert med alternativ 2a på delstrekning
Seut-Kiæråsen. Det er små kostnadsforskjeller om man i stedet kombinerer med alternativ 6b. Valg av
alternativ mellom Kiæråsen og Rolvsøy er uavhengig av valg av banealternativ mellom SeutKiæråsen.Vurdert ut fra investeringskostnadene kommer alternativ 4a best ut på denne
delstrekningen.
Tabell 1-3: Investeringskostnader Kiæråsen–Rolvsøy. Forventet kostnad, millioner 2018-kroner

Investeringskostnad ekskl. mva

1

2a
3 958

4a
3 518

Vilkårlig valgt som sammenlikningsgrunnlag. Rangeringen hadde blitt den samme uavhengig av hvilket
alternativ man velger å vise differansene ut i fra.
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2 INNLEDNING
2.1

Bakgrunn og formål

Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål om at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling
ved at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at
flere kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet med
planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon
på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen
Simo–Grønli-St. Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene.
Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 21.06.2018
av Fredrikstad bystyre [6], definerer hvilke utredningskorridorer og -tema som skal inngå i
konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018–2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
I delutredning prissatte konsekvenser sammenliknes nytte og kostnader ved de ulike alternativene for
InterCity-utbygging Seut–Rolvsøy og vegprosjektet for ny rv. 110 mellom Simo og St.Croix. Analysen
bygger direkte på transportmodellberegninger som er dokumentert i transportanalyse for Seut-Rolvsøy
[1]. Resultatene fra transportanalysen er lagt inn i nytteberegningsverktøyet EFFEKT, og det er gjort
supplerende beregninger for støy- og utslippskostnader samt restverdi for jernbanen. Videre er det
innhentet investeringskostnader fra kostnadsestimering av de ulike bane- og vegalternativene.
Delutredning prissatte konsekvenser inngår i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS. Denne
delutredningen er utarbeidet av Hanne Samstad og Marius Fossen, begge samfunnsøkonomer.

2.2

Utredningskrav i planprogrammet

De prissatte konsekvensene er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram, men med en
enklere framstilling av beslutningsrelevante resultater for delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy.
Planprogrammets kapittel 5.2 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for prissatte konsekvenser, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal
benyttes i utredningsarbeidet. Videre heter det:
"I tillegg skal, der det er relevant, samfunnsøkonomiske beregninger for InterCity-strekningene
gjennomført som del av arbeid med KVU legges til grunn, der samfunnsøkonomiske gevinster ble
vurdert opp mot referansealternativet (0- alternativet). Nødvendige tilpasninger for felles økonomisk
analyse av bane og veg skal gjennomføres. Som følge av Stortingets NTP-vedtak i juni 2013, skal det
for jernbanetiltaket ikke vurderes om parsellen skal bygges, men hvilket alternativ som skal legges til
grunn. Analysene skal derfor legge vekt på forskjellene mellom alternativene."
Det er ikke funnet relevant å trekke inn samfunnsøkonomiske beregninger fra KVU-en. I motsetning til
KVU-en dekker denne analysen ikke kun jernbanetrafikk og togreiser, men inkluderer også
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vegprosjekter og effekter på vegtrafikk. Det er derfor utført nye beregninger som tar hensyn til både
jernbane- og vegtrafikk.
For fagtema prissatte konsekvenser er det beskrevet i planprogrammets kapittel 5.4 hvordan
resultatene skal sammenstilles i en tabell som bl.a. viser konsekvensene for trafikanter, operatører,
det offentlige og samfunnet for øvrig, samt investeringskostnad, restverdi og skattekostnad. Dette skal
vises for hvert alternativ. Sammenstillingstabell som viser forskjell mellom alternativene er utarbeidet
for delstrekningen Seut–Kiæråsen. For delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy har det ingen hensikt å
stille opp en tilsvarende tabell, da nytten er lik i de ulike alternativene. Det er kostnadene som skiller,
og siden formålet her er sammenlikning av alternativer, er det valgt å vise kun
investeringskostnadene.
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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1

Beskrivelse av alternativer

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/fv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 3-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen. De
prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang- og sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For rv. 110 og gang- og sykkelvegsystemet i rundkjøringen i St. Croix-krysset har det vært arbeidet
med to ulike løsninger. I denne delutredningen er det i alle vegalternativene lagt til grunn
investeringskostnader for en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med i dag, og det etableres
gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St. Croix».

3.2

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene. Det
vil i første rekke kunne påvirke investeringskostnader, støy- og utslippskostnader. Beregningene i
denne delutredningen er basert på kostnadsanslag for veg, jernbanekalkyle, samt støy- og
luftforurensningsberegninger som er gjort i arbeidet med hovedplan.
Den vesentligste kilden til usikkerhet i denne delutredningen er transportmodellberegningene som
ligger til grunn for de fleste nytte- og kostnadselementene. En transportmodell er et nyttig hjelpemiddel
til å anslå virkninger av tiltak i komplekse transportsystemer, men vil alltid være beheftet med
usikkerhet. Det er benyttet en velkjent transportmodell (RTM/NTM) med kjente styrker og svakheter.
Transportmodellberegningene er drøftet i en egen delutredning [1].
For å vurdere robustheten i delutredningens konklusjoner er det gjennomført noen
følsomhetsanalyser. Disse er omtalt i kapittel 5.3.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning prissatte
konsekvenser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 21
ICP-16-A-25015
02A
14.11.2018

4 METODE
4.1

Forutsetninger

Tabell 4-1 oppsummerer forutsetninger for sentrale parametere i analysen.
Tabell 4-1 Forutsetninger
Parameter

Verdi

Analyseperiode
Restverdiperiode for jernbane
Kalkulasjonsrente
Realprisjustering
Skattekostnad
Prisnivå

2026-2065
2066-2100
4 prosent pr år i analyseperioden, 3 prosent pr år i restverdiperioden
0,8 prosent pr år for trafikantnytte, miljø- og ulykkeskostnader
20 prosent på virkningen på offentlig budsjett
2018

4.2

Metodikk og beregningsverktøy

Beregning av prissatte konsekvenser utføres i tråd med Statens vegvesens Håndbok V712 [3].
Jernbanedirektoratet erstattet i 2018 sin tidligere veileder JD205 og beregningsverktøyet Merklin med
et nytt verktøy kalt SAGA [5]. Overordnede beregningsprinsipper er som før.
Analysen av prissatte konsekvenser bygger på resultater fra transportmodellberegninger utført med
RTM og NTM5 (henholdsvis regional transportmodell for reiser opp til 70 km og nasjonal
transportmodell for reiser over 70 km). Transportmodellberegningene er dokumentert i en egen
delutredning. Data fra transportmodellene er hentet inn i Statens vegvesens nyttekostnadsverktøy
EFFEKT. For å gjøre beregningen komplett er det noen ytterligere forhold ved jernbanen som er lagt
inn i EFFEKT: Drifts- og vedlikeholdskostnader ved jernbaneinfrastrukturen samt ulykkes- og
miljøkostnader knyttet til togtrafikken.
Transportmodellen er kjørt for to beregningsår, 2028 og 2050. I EFFEKT regnes resultatene om til å
gjelde hele analyseperioden, og de årlige beløpene neddiskonteres til nåverdi i 2026.
Som i Håndbok V712 og veilederen "Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen" [4] beregnes det
nytte for fire grupper av aktører i samfunnet: Trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for
øvrig. Grunnlaget for beregningene er som følger:
•
•
•

•

Trafikantnytte: Innhentes fra transportmodellen. Dette dekker både jernbane- og vegtrafikk,
inkludert buss, sykkel og gange.
Operatørnytte: Innhentes fra transportmodellen. Dekker alle kollektive transportmidler.
Nytte for det offentlige:
o Investeringskostnader innhentes for bane (fra kalkyle utarbeidet i prosjektet vha. Bane
NORs metode og påfølgende usikkerhetsanalyse) og for veg (fra anslag gjennomført i
prosjektet vha. Statens vegvesens metode).
o Drifts- og vedlikeholdskostnader ved jernbaneinfrastruktur beregnes ved å anvende
kjøretøykilometer fra transportmodell og enhetskostnader fra Saga.
o Drifts- og vedlikeholdskostnader ved veginfrastruktur samt avgiftsinngang beregnes
automatisk i EFFEKT på bakgrunn av det definerte vegnettet og den beregnede
trafikken. For jernbanen blir det ingen effekt på avgiftsinngang.
Nytte for samfunnet for øvrig:
o Miljø- og ulykkeskostnader for jernbanetrafikken beregnes ved å anvende
kjøretøykilometer basert på rutetilbudet i konseptdokumentet, og enhetskostnader fra
Saga. Grunnlaget for støykostnadene er trafikkdata fra transportmodellberegning.
o Miljø- og ulykkeskostnader for vegtrafikken beregnes i EFFEKT på bakgrunn av
trafikkdataene fra transportmodellen. Unntaket er støykostnader og lokal
luftforurensning, hvor datagrunnlaget er hentet fra prosjektets fagrapporter for de to
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fagområdene. Grunnlaget for støykostnadene er trafikkdata fra
transportmodellberegning.

4.3

Beregningsopplegg

I delutredningen av prissatte konsekvenser er det tatt to grep i beregningsopplegget som forklares her.
For det første er beregningene gjort for hele strekningen Fredrikstad–Sarpsborg (dvs. fra Seut til
Klavestad) under ett. Det framstår som mest relevant å analysere en situasjon med nytt rutetilbud
basert på at hele strekningen er utbygd. Det er ingen stasjon mellom Fredrikstad og Sarpsborg, så det
kan heller ikke forekomme at passasjerer har nytte av kun én av delstrekningene vi ser på her. For å
kunne presentere et resultat for delstrekningene Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy er nytten
fordelt proporsjonalt med investeringene på delstrekningene.
For det andre er det lagt til grunn at det i hovedsak kun er investeringskostnadene som skiller de ulike
jernbanealternativene fra hverandre. Siden driftsopplegg og rutetilbud (frekvens og reisetid) er like, vil
alternativene gi tilnærmet samme nytte. Forskjeller i framføringstider for togene vil være så små at det
ikke slår ut i rutetabellen og dermed ikke fanges opp i analysen. Støykostnadene vil imidlertid være
ulike avhengig av hvor traseen går.
For å kunne sette sammen nytten av vegprosjektet og jernbaneprosjektet innenfor delstrekningen
Seut–Kiæråsen, har det vært nødvendig å skille mellom effekter av henholdsvis jernbane- og
vegprosjektene. Dette er ivaretatt gjennom utvalget av scenarioer som er analysert i
transportmodellen og videreført i EFFEKT-beregningene:
•
•
•
•

Scenario 0: Referansesituasjon
Scenario 1: Kun jernbaneprosjektet
Scenario 2: Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix (vegalternativ 1 under
Brattliparken) med tilhørende gang- og sykkelvegsystem
Scenario 3: Jernbaneprosjektet og ny rv.110 mellom Simo og St. Croix (vegalternativ 2 eller 3
som innebærer utvidelse i dagens trasé sør for banen) med tilhørende gang- og
sykkelvegsystem

Differansen mellom scenario 0 og scenario 1 gir effekten av jernbanetiltaket. Videre sammenliknes
scenario 2 med scenario 1 for å få fram effekten av vegalternativ 1, og tilsvarende sammenliknes
scenario 3 med scenario 1 for å få fram effekten av vegalternativene 2 og 3. I teorien vil en slik additiv
framgangsmåte være noe unøyaktig, fordi effekten av vegtiltaket kan bli forskjellig avhengig av om det
gjennomføres alene eller samtidig med jernbanetiltaket. Her antas det at denne forskjellen er
ubetydelig. Resultatene fra transportmodellberegningene tyder på at antall togreiser er det samme
enten vi ser på kun jernbanetiltaket eller jernbanetiltaket i kombinasjon med et vegalternativ. Dette
styrker argumentet for at den additive metoden gir et godt nok resultat med hensyn til de prissatte
konsekvensene av vegtiltaket.
Videre har det vært en forutsetning at resultatene skal presenteres for delstrekningene Seut–
Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy hver for seg, slik det gjøres for de ulike ikke-prissatte
konsekvensene. Det er noe kunstig å splitte opp resultatene fra nytteberegningen i slike
delstrekninger, når nytten egentlig gjelder det forbedrede togtilbudet som realiseres som følge av
tiltaket på hele strekningen Seut–Klavestad. Hvis tiltaket kun hadde medført reisetidsforbedringer,
kunne man sett for seg å tilordne nytten proporsjonalt med andel av reisetidsbesparelsen som den
enkelte delstrekning bidro med. Men her er det også betydelig økning i frekvens, noe som er
vanskeligere å knytte konkret til hver delstrekning. Det er i stedet valgt å fordele nytten proporsjonalt
med investeringene på delstrekningene.
Oppdaterte estimater for investeringskostnadene fra Rolvsøy og videre til Klavestad foreligger ikke på
tidspunktet for analysen. For alle delstrekningene mellom Seut og Klavestad er det derfor lagt til grunn
kostnadsestimater fra anslagssamlingene i 2016 ved fordelingen av nytte på delstrekninger. Det er
imidlertid brukt oppdaterte kostnadsestimater fra 2018 ( [9], [10], [11] og [12]) i selve analysen av nytte
og kostnader for Seut–Rolvsøy.
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5 RESULTATER
Seut – Kiæråsen

5.1

5.1.1 Trafikantnytte
Hvordan de reisende berøres av tiltaket fanges opp i trafikantnytten, som omfatter forbedringer ved
reisen, slik som reisetider, ventetider, reisekostnader og for gang- og sykkeltrafikken også
helsegevinster. Trafikantnytten er beregnet ved hjelp av programmet EFFEKT på bakgrunn av
resultater fra transportmodellen RTM DOM Østfold.
Trafikantnytten er i utgangspunktet beregnet for hele strekningen Seut–Klavestad (Fredrikstad–
Sarpsborg). På jernbanen er det ingen forskjell mellom alternativene, siden reisetider og
avgangsfrekvenser på jernbanen vil være det samme uavhengig av alternativ og trafikantnytten
nettopp er knyttet til dette rutetilbudet. Forskjeller i framføringstider for togene vil være så små at det
ikke slår ut i rutetabellen og dermed ikke fanges opp i analysen. Andelen som tilordnes Seut–
Kiæråsen er satt lik delstrekningens andel av investeringskostnadene på jernbanen. I tillegg kommer
nytten av vegprosjektet Simo–St. Croix, hvor det er forskjell mellom alternativ 1 og alternativ 2/3.
Siden forskjellen mellom vegalternativene 2 og 3 kun dreier seg om andelen som er dekket av tunnel,
vil de gi like reisetider med bil og lik trafikantnytte.
Resultatene er vist i Figur 5-1. Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.1.5.

Jernbane
Veg
-

500
2a+1

1 000
6b+1

6b+2

1 500

2 000

6b+3

Figur 5-1 Trafikantnytte Seut–Kiæråsen, (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
Alternativene hvor vegalternativ 1 inngår gir høyest trafikantnytte. Det er relativt liten forskjell mellom
alternativene. Både på kollektivreiser, bilreiser og sykkel og gange kommer trafikantene bedre ut. Noe
som trekker trafikantnytten mer opp i vegalternativ 1 er helseeffekten av økt sykling og gange. Det er
rimelig at det blir økt nytte på grunn av sykling og gange, siden tiltaket innebærer nye gang- og
sykkelveger. Størrelsesordenen på nytten knyttet til dette er imidlertid usikker, da RTM har mindre
presisjon på meget lokale turer som gange og sykling ofte er.
Det er flere forhold som kan bidra til ytterligere trafikantnytte/transportbrukernytte på jernbanen i
forhold til grunnlaget her:
•

For jernbanen er nytten knyttet til forbedringer i togtilbudet som følge av utbygging
Fredrikstad–Sarpsborg (men her altså kun nytte for andelen Seut–Kiæråsen) når det fra før er
utbygd fram til Seut og det ennå ikke er utbygd videre fra Sarpsborg til Halden. Det vil si at
man ikke fanger opp all nytten i framtidig situasjon når InterCity-utbyggingen er gjennomført
på hele Østfoldbanen. Forbedring i rutetilbudet ved å gå fra ruteplan T2024IC til T2027IC
inngår i nytteberegningen, men ikke forbedring til T2050IC.

•

Utover dette vil en byutvikling med fortetting nær stasjonen kunne bidra til at flere får nytte av
forbedringene i togtilbud.

•

Nytte for godstransport på jernbane er ikke inkludert i beregningen. Den er lik mellom
alternativene siden det er samme rutetabell i de ulike utbyggingsalternativene. Den vil øke
nytten for jernbanen i diagrammet ovenfor, men har ikke betydning for valg av alternativ på
denne delstrekningen.
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•

Det er heller ikke beregnet nytte av økt pålitelighet (punktlighet, regularitet og oppetid).

•

En trolig mindre, men også positiv effekt, kan komme av forventede forbedringer i
kollektivtilbudet i regionen, som ikke ligger inne i transportmodellberegningene. Dette kan
støtte opp under bruk av tog og medføre at flere reiser med toget fordi reisekjeden samlet sett
blir forbedret.

5.1.2 Operatørnytte
Operatørnytten fanger opp de bedriftsøkonomiske effektene tiltakene har for de ulike operatørene. I
denne analysen gjelder det bompengeselskaper og kollektivselskaper. For kollektivselskapene
inkluderer dette billettinntekter og kostnader til mannskap, drivstoff/energi, vedlikehold og
kapitalkostnader ved kjøretøyene.
Samlet operatørnytte er positiv i alle alternativer, og det er liten forskjell mellom alternativene.
Operatørkostnadene ved det nye driftsopplegget øker mer enn inntektene fra passasjerøkningen på
jernbanen, mens kollektivtrafikken på veg får en forbedret operatørnytte med større inntektsøkning
enn kostnadsøkning. Her skal det bemerkes at de samme punktene som nevnt under trafikantnytten
kan gjøre at passasjerveksten på jernbanen, og dermed operatørnytten, blir høyere enn grunnlaget i
denne beregningen.
I Figur 5-2 vises endringer i inntekter og kostnader i hvert alternativ sammenliknet med
referansealternativet. Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.1.5.

Netto endring
Sum innteker
Sum kostnader
Inntekter koll. veg
Kostnader koll. veg
Inntekter jernbane
Kostnader jernbane
(4 000)(3 000)(2 000)(1 000)
2a+1

6b+1

-

6b+2

1 000 2 000 3 000 4 000
6b+3

Figur 5-2 Operatørnytte Seut–Kiæråsen, (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)
Alternativene 6b+2 og 6b+3 ser noe bedre ut her enn de øvrige alternativene, men forskjellene er som
nevnt små.

5.1.3 Nytte for det offentlige
Nytten for det offentlige består av virkninger for offentlig budsjett som følge av tiltaket, dvs.
investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til infrastrukturen, samt endring i
avgiftsinngang (her drivstoffavgifter). Overføringer til kollektivtrafikken kan også medregnes her, men
er i det samlede regnestykket dekket av endringen i operatørnytte.
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Resultatene utenom investeringer er vist i Figur 5-3. (Det vises ellers til samletabell i avsnitt 5.1.5.) Det
blir økte drifts- og vedlikeholdskostnader for infrastrukturen på både veg og jernbane som følge av
tiltaket. På jernbanen er det ikke beregnet noen forskjell mellom alternativene når det gjelder
vedlikeholdskostnader, da infrastrukturslitasjen antas å være lik i alternativene. På veg er det noe mer
kjøretøykilometer i alternativ 2 og 3 som bidrar til både litt mer infrastrukturslitasje og høyere skatteog avgiftsinngang. I alle alternativer dempes skatte- og avgiftsinngangen noe av at flere enn før vil
reise med tog framfor bil, men nettoeffekten er en klar økning. Det er ikke knyttet avgifter til
jernbanetrafikken.

Drift og vedlikehold jernbane
Drift og vedlikehold veg
Avgiftsinngang veg
Samlet nytte utenom investering
(200)
2a+1

6b+1

200

400

6b+2

600

800 1 000 1 200

6b+3

Figur 5-3 Nytte for det offentlige, Seut–Kiæråsen, (mill. 2018-kr, nåverdi 2026)

5.1.4 Nytte for samfunnet for øvrig
Nytten for samfunnet for øvrig er effekten av tiltaket på andre aktører enn trafikanter, operatører og
offentlige myndigheter. Her regnes miljø- og ulykkeskostnader, samt skattefinansieringskostnader.
Resultater er vist i Figur 5-4. (Fortegnet viser om endringen er positiv eller negativ for samfunnet.
Positiv endring i støykostnader vil si at det blir reduksjon i støy.)
For å vurdere endring i støykostnader er det tatt utgangspunkt i anslått antall berørte bygninger fra
fagrapport om støy. Vi ser på situasjonen etter at støytiltak er gjennomført. Støytiltakene er inkludert i
investeringskostnadene, slik at det ville ha blitt dobbelttelling å ta med støykostnad for situasjonen
uten disse tiltakene. Som det framgår, blir støyproblemene samlet sett redusert i alle alternativer, og
aller mest i 6b+1.
Endring i utslippskostnader består av endring i CO₂- og NOx-kostnader hentet fra EFFEKT for den
beregnede vegtrafikken, samt PM10-kostnad fra fagrapport om luftforurensning (omregnet til 2018prisnivå og nåverdi 40 år). Kostnaden øker som følge av økt vegtrafikk, og da det er litt flere kjørte
kilometer i alternativ 6b+2 og 6b+3 kommer disse alternativene dårligst ut.
Når ulykkeskostnadene vises som negative, innebærer ikke dette noen forverring i trafikksikkerheten.
Årsaken er rett og slett at når trafikken øker, vil også antall ulykker vanligvis øke litt.
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Støykostnader
Utslippskostnader
Ulykkeskostnader
(800)

(600)

2a+1

(400)

6b+1

(200)

6b+2

-

200

400

6b+3

Figur 5-4 Nytte for samfunnet for øvrig, Seut–Kiæråsen, (mill. 2018-kr, nåverdi 2026). Endring i
miljø- og ulykkeskostnader.
Skattefinansieringskostnader kommer som følge av forutsetningen om at prosjektene er offentlig
finansiert. Innkreving av skatter fører til et effektivitetstap, og det er dessuten kostnader knyttet til
innkrevingen. Skattekostnaden regnes gjerne med under nytte for samfunnet for øvrig. Forskjellen
mellom alternativene er vist i samletabellen i avsnitt 5.1.5. Kostnaden er satt til 20 prosent av netto
offentlige utbetalinger, som anbefalt i transportetatenes håndbøker.

5.1.5 Samlet resultat for Seut–Kiæråsen
Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ble gjort i konseptvalgutredningen [7]. Vårt formål er å
belyse forskjeller mellom alternativene, ikke å vurdere den samlede lønnsomheten av det enkelte
alternativ. Nedenfor er det derfor vilkårlig valgt å sette alternativ 2a+1 som en referanse, og
presentere utfallet for de øvrige alternativene i forhold til dette. Samme framgangsmåte er valgt i
andre konsekvensutredninger for InterCity (Nykirke–Barkåker [8]) der målet har vært å bidra til
beslutningsgrunnlaget for valg av alternativ.
Resultatet er vist i Tabell 5-1. Positivt fortegn innebærer en forbedring sammenliknet med 2a+1, mens
negativt fortegn innebærer en forverring. Det vil for eksempel si at positive tall for investeringskostnad
betyr at investeringen er lavere enn i 2a+1 (redusert kostnad er positivt).
Tabell 5-1: Sammenlikning av prissatte konsekvenser mot alternativ 2a+1, Seut–Kiæråsen (mill.
2018-kr, nåverdi 2026)
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3
Trafikantnytte
-50
-50
Operatørnytte
14
14
Offentlig nytte
154
154
Nytte for samfunnet for øvrig
16
-222
-238
Skattekostnad brutto nytte
31
31
Restverdi
77
89
93
Brutto nytte
94
16
3
Investeringskostnad
797
1721
1858
Skattekostnad investeringer
159
344
372
Netto nytte
1050
2081
2233
Rangering
4
3
2
1
Basert på disse resultatene kommer alternativ 6b+3 best ut. Alternativet har ikke noe særlig bedre
brutto nytte enn det dårligste alternativet, 2a+1, og dårligere brutto nytte enn de øvrige alternativene.
Det som gjør at 6b+3 likevel får best netto nytte er at det har lavere investeringskostnader. Man kan
altså oppnå bedre nytte for trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig ved å øke
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investeringene og velge et annet alternativ, men nytteøkningene blir ikke store nok til å veie opp for de
økte investeringene3.

5.2

Kiæråsen – Rolvsøy

Det er kun jernbanetiltak på delstrekningen, og som nevnt er nytten av de ulike alternativene her den
samme siden rutetilbudet med tog er likt i alternativene. Det er kun investeringskostnadene som skiller
alternativene på denne delstrekningen. Resultatet av en analyse av prissatte konsekvenser vil derfor
bli at alternativet med lavest investeringskostnader kommer best ut.
Tabell 5-2 viser kostnadsestimatet for de to alternativene. Alternativ 4a kommer best ut på
delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy uavhengig av om det kombineres med alternativ 2a eller 6b på
delstrekningen Seut–Kiæråsen.
Tabell 5-2: Investeringskostnad Kiæråsen–Rolvsøy (mill. 2018-kr)
2a
4a
Kombinert med 2a på Seut–Kiæråsen
3 958
3 518
Kombinert med 6b på Seut–Kiæråsen
3 954
3 524

5.3

Usikkerhet

Investeringskostnadene utgjør en stor komponent i analysene. Resultatene fra kostnadsestimering av
jernbanetiltakene og anslag for vegtiltakene inneholder påslag for usikkerhet. Dette gjelder begge
delstrekningene. For delstrekningen Seut–Kiæråsen gjør vi følsomhetsanalyser for å belyse hvordan
ulike utfall med hensyn til investeringskostnadene slår ut på resultatene. For øvrig viser vi til
kostnadsrapportene [9], [10], [11] og [12] for utdyping av usikkerhet ved investeringskostnadene.
Resultatene for Seut–Kiæråsen bygger i stor grad på transportmodellberegninger. Den største
usikkerheten i de kvantitative resultatene på denne delstrekningen er derfor knyttet til
transportmodellresultatene, spesielt trafikkvolumene. I analyser hvor formålet er vurdering av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er veksten i antall reiser sentralt i følsomhetsanalysen. I denne
utredningen, hvor formålet er sammenlikning av alternativer, er imidlertid ikke dette av så stor
betydning, da en generell vekst vil ha liten virkning på rangering av alternativene. Dette vurderes
nærmere nedenfor.
Til slutt har vi testet betydningen av en usikker forutsetning bak støykostnadsberegningen, samt
drøftet kvalitativt hvordan et forbedret busstilbud kan påvirke resultatene.
5.3.1 Høyere investeringskostnader
I dette avsnittet undersøkes i hvilken grad rangeringen av alternativene påvirkes av endringer i
investeringskostnader. Følsomhetstestene belyser hvor mye som skal til av økt investeringskostnad i
ulike alternativer for at det skal ha betydning for rangering av alternativene. Resultater er vist i Tabell
5-3.
Det er relativt liten forskjell mellom alternativ 6b+2 og 6b+3, mens det er større forskjell mellom disse
alternativene og 2a+1 / 6b+1. Det viser seg at en kostnadsøkning på 4,5 prosent for vegprosjektet i
6b+3 (alt annet likt), eller en kostnadsøkning på 1,7 prosent i jernbaneprosjektet i 6b+3 (alt annet likt),
er nok til at 6b+3 blir rangert som nummer 2 og 6b+2 kommer best ut.
6b+2 er i utgangspunktet rangert som nummer 2. For at dette alternativet skal komme dårligere ut enn
det neste i rangeringen, dvs. alternativ 6b+1, må det større kostnadsøkninger til enn dem vi så
ovenfor. Vegprosjektet i 6b+2 må øke med 28 prosent, eller jernbaneprosjektet må øke med 11

3

Nettonytte per budsjettkrone (NNB) vil ikke fungere som rangeringskriterium her da nettonytten er negativ. En
høyere investering for en gitt nytte vil da tilsynelatende gi en bedre NNB, hvilket er feil.
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prosent, for at 6b+2 skal komme dårligere ut enn 6b+1. En økning på 11 prosent er imidlertid innenfor
et mål om usikkerhet på +/- 20 prosent.
Tabell 5-3 Test av kostnadsøkninger som må til for å påvirke rangering
Testscenario
Resultat
2a+1
6b+1
Endr. fra 2a+1
Opprinnelig beregning
1050
Rangering
4
3
Endr. fra 2a+1
1050
Kostnad for vegprosjekt i 6b+3
Rangering
øker med 4,5 prosent
4
3
Endr.
fra
2a+1
Kostnad for baneprosjekt i 6b+3
1050
Rangering
øker med 1,7 prosent
4
3
Endr. fra 2a+1
Kostnad for vegprosjekt i 6b+2
1050
Rangering
øker med 28 prosent
4
2
Endr. fra 2a+1
Kostnad for baneprosjekt i 6b+2
1050
Rangering
øker med 11 prosent
4
2

6b+2
2081
2

6b+3
2233
1

2081

2071

1
2081
1
1043
3
1047
3

2
2075
2
2233
1
2233
1

Vi kan derfor konkludere med at rangeringen av 6b+3 som beste alternativ er sensitivt for usikkerhet i
investeringskostnader. Derimot er det et nokså robust resultat at jernbanealternativ 6b i kombinasjon
med enten vegalternativ 2 eller 3 kommer best ut i analysen i denne delutredningen.
Når det gjelder Kiæråsen–Rolvsøy så vi at alternativ 4a var det rimeligste. Investeringskostnaden i 4a
må øke med ca. 12 prosent for å komme opp på samme nivå som alternativ 2a. Dette er fremdeles
innenfor en usikkerhet på +/- 20 prosent.
5.3.2 Høyere eller lavere vekst i reiser
Med økt vekst øker trafikantnytten fordi det er flere som får nytte av tiltakene, og operatørnytten øker
på grunn av flere passasjerer. Infrastrukturslitasjen på veg øker, men ikke på jernbane (gitt rutetilbud),
og skatte- og avgiftsinngangen fra vegtrafikken øker. Samlet sett blir det da en forbedring i offentlig
nytte. Miljø- og ulykkeskostnadene for vegtrafikk forverres, men ikke for jernbanetrafikken så lenge
rutetilbudet ikke endres. Miljø- og ulykkeskostnadene utgjør en vesentlig mindre andel av bruttonytten
enn den samlede nytten for trafikanter, operatører og det offentlige, slik at brutto nytte vil bli forbedret
som følge av større trafikkvekst.
Vår problemstilling er imidlertid om noe alternativ bli forbedret så mye i forhold de andre at
rangeringen endres. Her vil vi se det samme som i følsomhetsanalysen av investeringskostnader:
Forskjellen mellom de to alternativene som er rangert høyest, nemlig 6b+3 og 6b+2, er ikke så stor.
Rekkefølgen for de to er derfor følsom for endringer i forutsetninger. Fra disse og til de to sist rangerte
alternativene er det derimot større forskjell og det skal større endringer i forutsetninger til for at et av
de to lavest rangerte alternativene skal framstå som best.

5.3.3 Endring i forutsetning bak støykostnadsberegning
Støyvirkningene er usikre i seg selv, og i tillegg er det usikkerhet knyttet til omregning fra antall berørte
bygninger til antall berørte personer innenfor støysonene som er definert i fagnotat om støy. I
beregningen av sparte støykostnader har vi lagt inn en forutsetning om i gjennomsnitt 3 personer per
støysensitiv bygning. Dette er en gjetning basert på at gjennomsnittlig antall personer per husholdning
i Fredrikstad er 2,19 (ssb.no), og at det ser ut til å være flest eneboliger og noen flermannsboliger i de
områdene som berøres av støy. Personer per boligbygg i Østfold er i gjennomsnitt 3,21 (ssb.no).
Resultater fra en følsomhetstest med verdiene 2,19 som lav og 3,5 som høy for denne parameteren er
vist i Tabell 5-4. Nytte for samfunnet for øvrig, som er det elementet hvor støykostnadene inngår, har
en effekt på opptil 8,7 prosent sammenliknet med hovedresultatet. Effekten er størst i alternativene
hvor vegalternativ 1 inngår. Det er også der hvor sparte støykostnader i utgangspunktet er størst.
Siden støykostnadene utgjør en relativt liten andel av samlet netto nytte, blir ikke effekten så stor der.
Rangeringen av alternativene påvirkes ikke.
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Hovedkonklusjonene i analysen er altså robuste med hensyn til usikkerheten i forutsetningen om
antall personer per støysensitiv bygning.
Tabell 5-4 Følsomhetstest for forutsetning bak støykostnader. Endring fra hovedresultat.

Nytte for samfunnet for
øvrig
Brutto nytte
Netto nytte

Lav verdi for personer per bygning:
2,19
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3

Høy verdi for personer per bygning:
3,5
2a+1
6b+1
6b+2
6b+3

-8,1 %

-8,7 %

-5,1 %

-4,6 %

4,6 %

5,0 %

3,0 %

2,7 %

-2,9 %
-0,6 %

-3,0 %
-0,7 %

-2,3 %
-0,6 %

-2,1 %
-0,5 %

1,9 %
0,4 %

1,9 %
0,4 %

1,5 %
0,4 %

1,3 %
0,3 %

5.3.4 Kvalitativ vurdering av betydningen av forbedret busstilbud
Som nevnt i avsnittene om trafikant- og operatørnytte er det forskjellige aspekter som kan påvirke
nytten i positiv retning. Blant annet kan man forvente at busstilbudet i Fredrikstad forbedres, noe som
har effekt på fordelingen mellom bilreiser og kollektivreiser. I hvor stor grad dette påvirker resultatene
kommer naturligvis an på den konkrete utformingen av et forbedret tilbud. Vi gjør her en kvalitativ
vurdering.
Et forbedret tilbud til de reisende vil påvirke trafikantnytten positivt. Dette er vanligvis den største
virkningen i en samfunnsøkonomisk analyse av samferdselstiltak. Operatørnytten påvirkes i to
retninger: Det blir sannsynligvis økte kostnader ved å drifte busstilbudet, men samtidig vil flere velge å
reise kollektivt slik at billettinntektene øker. Nettovirkningen for operatører kan derfor ikke avgjøres
uten mer konkret definisjon av tilbudet. Når det gjelder nytten for det offentlige vil det falle bort skatteog avgiftsinngang fra biltrafikken, noe som vanligvis er en mindre post i den samfunnsøkonomiske
analysen. Samfunnet for øvrig får trolig en reduksjon i miljøkostnader som i mange tilfeller er av
samme størrelsesorden som reduksjonen i avgiftsinngang.
På bakgrunn av ovenstående er det rimelig å forvente at en forbedring i busstilbudet vil gi bedre netto
nytte enn det som er beregnet i hoveddelen av vår analyse. En eventuell forskjell mellom alternativene
er avhengig av den konkrete utformingen av busstilbudet.
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6 KONKLUSJONER
I sammenlikningen mellom alternativer på delstrekningen Seut–Kiæråsen synes jernbanealternativ 6b
i kombinasjon med enten vegalternativ 2 eller vegalternativ 3 å være best.
6b+3 framstår som beste alternativ i analysen. Forskjellen mellom 6b+3 og 6b+2 er imidlertid ikke så
stor, og følsomhetsanalyser viste at relativt små endringer i forutsetninger vil kunne endre
rangeringsrekkefølgen og føre til at 6b+2 kommer best ut.
På delstrekningen Kiæråsen–Rolvsøy er det investeringskostnadene som skiller alternativene, da
nytten av togtilbudet er lik. Alternativ 4a har lavest kostnad og er dermed beste alternativ med hensyn
til prissatte konsekvenser. Kostnadsforskjellen mellom alternativene er mindre enn den målsatte
usikkerhetsmarginen på +/- 20 prosent.
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Endring
1. utgave
Omstrukturering for å ordne presentasjonen etter delstrekningene Seut-Kiæråsen og
Kiæråsen-Rolvsøy. Tidligere avsnitt med resultater for beregningsscenarier utgår.
Resultater presenteres som differanse fra ett alternativ da fokus er på forskjell mellom
alternativene og ikke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet på dette planstadiet.
Tabeller i sammendrag utformet som avtalt. Diverse presiseringer ellers.
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