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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret–Hønefoss. Samferdselsdepartementet har
gitt premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med
samordnet planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 6.6.2017 etter offentlig ettersyn i perioden 10.11.2016 til 10.01.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre
planlegging. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon.
Samtlige plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring. Det er utarbeidet egne
rapporter for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres
som kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For
omtale av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og
Høgkastet, vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss.
Denne rapporten er en teknisk dokumentasjon av metode, beregningsforutsetninger og resultater for
prissatte konsekvenser av å bygge Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten er en av mange
fagrapporter som utarbeides som underlagsrapporter i forbindelse med detaljplanfasen som danner
grunnlaget for reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16.
Beregningene som danner grunnlaget for rapporten var i utgangspunktet basert på en forutsetning om
åpningsår lik 2024, og beregninger med transportmodellen for årene 2024 og 2044. Senere er
åpningsåret endret til 2028. Istedenfor å gjennomføre fulle transportmodellberegninger for 2028 og
2048, er det i denne rapporten beregnet prissatte konsekvenser (nåverdier) med forutsetning om
åpningsår 2028, basert på bearbeiding av de opprinnelige transportmodellberegningene for 2024 og
2044.

Sandvika, 09.02.2018
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SAMMENDRAG
I denne rapporten redegjøres det for resultatene fra en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte
konsekvenser av å bygge dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, kombinert med ny
firefelts motorveg på strekningen Høgkastet–Hønefoss. Analysen er gjennomført som del av
Konsekvensutredning og reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Det
forutsettes at åpningsår og sammenligningsår (år det neddiskonteres til) er 2028.
Netto nytte på -12 milliarder kroner
Samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av Ringeriksbanen og ny E16
beregnet til om lag –12 milliarder kroner, med en netto nåverdi per budsjettkrone på -0,30.
Hovedpostene i analysen er vist i Tabell A nedenfor.
Tabell A: Samfunnsøkonomisk nytte og kostnad for FRE16. Nåverdi i milliarder 2017-kroner.
Sammenligningsår og åpningsår: 2028. Positive tall er endringer som bidrar til økt
samfunnsøkonomisk nytte. Negative tall er endringer som bidrar til redusert samfunnsøkonomisk
nytte.
Milliarder kroner
1

Nytte for trafikanter og transportbrukere

26,0

2

Nytte for operatører

-2,0

3

Offentlig nytte

4

Nytte for samfunnet for øvrig

-7,9

5

Restverdi

12,1

6

Netto samfunnsøkonomisk nytte

-11,5

7

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

-0,29

-39,7

Trafikantnytte
Nyttevirkningene for trafikantene er beregnet til 26 milliarder kroner. Dette omfatter beregnet verdi av
den reduserte reisetiden mellom Osloområdet og Ringerike som tiltaket gir opphav til. De trafikale
effektene av tiltaket er store og komplekse, og det skjer betydelige endringer i befolkningens
reiseomfang, reisemål og reisemidler.
Nytte for operatører
Det er forutsatt et godt togtilbud mellom Hønefoss og Osloområdet fra åpningsåret og en ytterligere
styrking fra 2044. Det forutsatte rutetilbudet er viktig for å realisere nytte for trafikantene, men
medfører også økte kostnader for kollektivoperatørene. Ifølge beregningene øker billettinntektene mer
enn operatørenes kostnader (i hovedsak kostnader ved økt togtilbud), slik at offentlige tilskudd til
kollektivselskap kan reduseres. I gruppen «operatører» er også bompengeselskap inkludert, og disse
får noe reduserte inntekter som følge av at Ringeriksbanen og ny E16 trekker trafikk bort fra en del
bompengefinansierte vegprosjekt. Samlet sett gir dette redusert nytte for operatører.
Offentlig nytte
Offentlig nytte er summen av alle endringer i offentlige inntekter og utgifter som følge av tiltaket.
Denne posten er sterkest påvirket av investeringskostnaden. I denne rapporten har man benyttet et
preliminært estimat på 32 milliarder kroner (2017-kroner, ekskl. mva) som er basert på teknisk
detaljplan fra september 2017. Prosjektet skal jobbe systematisk og målrettet med
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kostnadsreduksjoner og optimaliseringer i 2018 fram til prosjektet vil bli fremmet for
investeringsbeslutning.
I tillegg til investeringskostnadene bidrar driftsutgifter til jernbaneinfrastrukturen og økte utgifter til
vegvedlikehold til å redusere offentlig sektors nytte. En viss reduksjon i overføringer til
kollektivoperatører trekker i motsatt retning.
Nytte for samfunnet for øvrig
Nytten for samfunnet for øvrig reduseres med om lag 8 milliarder kroner som følge av prosjektet,
ifølge beregningene. Det er skattekostnaden på 20 prosent av økt offentlig finansieringsbehov som
utgjør den største delen av denne negative nytteeffekten.
Restverdi
Restverdien er nåverdien av summen av alle nytte- og kostnadseffekter etter utløpet av
analyseperioden (som er 40 år) fram til utløpet av levetiden for prosjektet (65 år). Trafikantnytten
utgjør den største delen av restverdien.
Betydningen av levetid
Levetiden på 65 år er begrunnet i at det er et vektet gjennomsnitt av den levetiden som anbefales for
vegprosjekter (40 år) og den for baneprosjekter (75 år), der innvektingen av de to levetidene er basert
på bidraget til trafikantnytten fra henholdsvis vegdelen og jernbanedelen av prosjektet. Det er gjort
følsomhetsberegninger av levetidsforutsetningen. Fem års lengre eller kortere levetid i beregningene
trekker netto nåverdi opp eller ned med 1,5 til to milliarder kroner i forhold til det foretrukne estimatet.
Økt befolkningsvekst på Ringerike
Resultatene er basert på transportanalyser der Statistisk sentralbyrås middelframskrivning av
folkemengden på kommunenivå fra 2016 er lagt til grunn. Dersom Ringeriksbanen og ny E16 blir
bygget må det forventes at befolkningsveksten i Ringeriksregionen blir større enn hva denne
framskrivingen tilsier. Netto nåverdi av Ringeriksbanen er beregnet å bli om lag fem milliarder kroner
høyere enn tallene over dersom det legges til grunn én prosents høyere årlig befolkningsvekst på
Ringerike enn i SSBs middelframskrivning både i Nullalternativet og Tiltaksalternativet.
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1 INNLEDNING
I denne fagrapporten beskrives metodikk, beregninger og resultater for prissatte konsekvenser av
fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som betegnes FRE16. Prissatte konsekvenser er en
sammenstilling av samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadseffekter, omregnet til kroner, av
konsekvensene av dette kombinerte veg- og jernbaneprosjektet. Prissatte konsekvenser omfatter
kroneverdiene av konsekvensene av å gjennomføre prosjektet for trafikantene (trafikantnytte),
investerings- og driftskostnader knyttet til infrastruktur og kollektivoperatører, ulykkeskostnader og
miljøkostnader (endringer i samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til utslipp til luft og til
støybelastning).
De trafikale virkningene av fellesprosjektet er analysert i en egen fagrapport om Transport og trafikk
[1]. Transportanalysen er gjennomført ved hjelp av den nasjonale transportmodellen NTM6 som
beregner lange reiser over 70 kilometer, og en spesialtilpasset delområdemodell bygd på den
regionale transportmodellen RTM for korte reiser (reiser under 70 kilometer).

1.1

Tiltaket som analyseres

Ringeriksbanen strekker seg fra Sandvika i Bærum til Hønefoss på Ringerike. Ny E16 som del av
fellesprosjektet går fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss.

Figur 1-1: Oversiktskart for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (delstrekning 2 er et separat
prosjekt og ikke del av tiltaket som analyseres i denne rapporten).

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Temautredning prissatte konsekvenser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

8 av 32
FRE-00-A-26270
03A
09.02.2018

Tiltaket E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen er delt i fem delstrekninger. Delstrekning 2, som
omfatter E16 mellom Skaret og Høgkastet, gjennomføres som egen plan av Statens vegvesen og
inngår derfor ikke i prosjektet som skal analyseres. De øvrige delstrekningene inngår i fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss (FRE16). Den trafikale analysen og analysen av
prissatte konsekvenser omfatter dermed følgende delstrekninger:
1. Sandvika–Sundvollen
3. Høgkastet (Manaskardbekken) / Sundvollen–Bymoen, inkl. ny stasjon på Sundvollen
4. Bymoen–Styggedalen
5. Styggedale –Hønefoss/Ve, inkl. Hønefoss stasjon
Ny E16 på delstrekning 2 Skaret–Høgkastet er, sammen med en rekke andre prosjekter, inkludert i
Nullalternativet.

1.2

Prissatte konsekvenser som del av samfunnsøkonomisk analyse

En analyse av prissatte konsekvenser er en del av en samlet samfunnsøkonomisk analyse som
omfatter både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser er
konsekvenser som det er et etablert faglig grunnlag for å beregne i kroner. Dette gjelder blant annet
effekter for de reisende på reisetider, reiseomfang og reisekostnader. Det gjelder også endringer i
investerings- og driftskostnader som følge av at tiltaket realiseres.
Ikke-prissatte konsekvenser er konsekvenser som det ifølge Vegvesenets og Bane NOR sine
håndbøker ikke er grunnlag for å prissette i kroner. Analyse av prissatte konsekvenser omtales i
mange sammenhenger også som nyttekostnadsanalyse. I denne rapporten brukes analyse av
prissatte konsekvenser og nyttekostnadsanalyse som synonymer.
1.2.1 Prissatte konsekvenser
Effektene av å realisere prosjektet kan beskrives ved å anslå den framtidige utviklingen i antall reiser,
reisetider, reisekostnader, ulykker, utslipp, investerings- og driftskostnader i et scenario der prosjektet
realiseres (Tiltaksalternativet FRE16) og et scenario der prosjektet ikke realiseres (Nullalternativet).
Endringer i tidsbruk, utslipp og støybelastning omregnes til kroner ved hjelp av enhetskostnader.
Eksempelvis omregnes innspart reisetid til nytte målt i kroner ved hjelp av enhetssatser for
kroneverdien per minutt spart reisetid. Disse satsene varierer med type reise, reisemiddel og
reiselengde. Lignende omregningsfaktorer benyttes for ulykker, støybelastning og utslipp til luft. Etter
neddiskontering av framtidige konsekvenser til dagens verdi ved hjelp av en rentesats, fås et uttrykk
for netto samfunnsøkonomisk (prissatt) nytte av å gjennomføre tiltaket.
1.2.2 Analyse av transportinfrastruktur rettet mot kollektivtransport
Det som skal analyseres er å bygge en ny jernbanestrekning og ny motorveg. Ved hjelp av
transportmodellene blir det beregnet hvordan innbyggerne vil endre sitt reisemønster ved endringer i
transportinfrastrukturen. Den beregnede nytten av den nye jernbanestrekningen vil avhenge sterkt av
hvilket togrutetilbud som blir realisert, og her vil operatører og myndigheter ha store valgmuligheter.
En moderat forbedring av rutetilbudet kan tenkes å føre til en moderat økning i antall passasjerer, men
også en moderat økning i kostnadene ved å drifte det nye jernbanetilbudet. En sterk forbedring av
rutetilbudet vil kunne føre til en større økning i antall togpassasjerer, men også til en større økning i
jernbaneselskapets driftskostnader. Den «virkelige» nytteverdien av jernbanedelen av prosjektet kan
først beregnes når man har gjennomført en optimalisering av togtilbudet på den nye
jernbanestrekningen med henblikk på samfunnsøkonomisk nytte. Er forutsetningen mange avganger
med tog, risikerer man at trafikantenes nytte av kortere reisetider og høyere frekvens er verdt mindre i
kroner enn de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å tilby et så godt transporttilbud (kostnadene
ved å drifte det rullende materiellet).
I dette prosjektet er det forutsatt to konkrete rutetilbud når den nye jernbanestrekningen er etablert.
Det legges til grunn en viss styrking av togtilbudet i første del av beregningsperioden, og en vesentlig
økning i antall togavganger på strekningen fra midten av 2040-tallet.
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Tidligere analyser

I forbindelse med Utredning om Ringeriksbanen i 2014-15 ble det gjennomført omfattende transportog samfunnsøkonomiske analyser av Ringeriksbanen og ny E16, med flere beregningsalternativ [2].
Det ble i 2015 gjennomført en ekstern kvalitetssikring av disse beregningene [3].
Forutsetninger om demografisk og økonomisk utvikling, arealbruk og transporttilbud, samt
analysemodeller og analyseforutsetninger som er benyttet, har variert mellom de ulike analysene og
beregningsalternativene. Etter ferdigstilling av Utredning om Ringeriksbanen har det kommet nye og
forbedrede varianter av transportmodellene RTM og NTM, samt av analyseverktøyet for samfunnsøkonomiske analyser av vegprosjekter, EFFEKT. Det er kommet nye befolkningsframskrivinger og
prognoser for inntektsutviklingen på lang sikt.
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2 METODIKK - GENERELT
2.1

Generelt

Beregningene bygger på håndbøker i samfunnsøkonomiske analyser fra Statens Vegvesen og
Bane NOR [4] [5].
Ringeriksbanen og ny E16 analyseres som ett felles prosjekt, bestående av ny jernbane og ny E16
(unntatt delstrekning 2 som omtalt foran). Beregningsmodellen EFFEKT (ver.6.61) benyttes for å
beregne trafikantnytten og de viktigste øvrige nyttekomponentene. Ved å benytte RTM/NTM kombinert
med EFFEKT for å beregne konsekvensene av en samtidig utbygging både av veg og bane, får man
beregnet synergiene mellom de trafikale nyttevirkningene for veg- og jernbanedelen av prosjektet.
EFFEKT inneholder ikke beregninger av flere forhold på jernbanesiden. Dette er konsekvenser som er
innbakt i Jernbaneverkets beregningsmodell Merklin. I denne utredningen er nøkkelparametere fra
Merklin, samt egne kostnadsanslag for jernbane, benyttet for å beregne prissatte konsekvenser som
ikke er inkludert i EFFEKT. Dette gjelder ulykkeskostnader for jernbane og drifts- og
vedlikeholdskostnader for jernbaneinfrastrukturen.
Under arbeidet med beregningene har regjeringens ambisjon vært å starte bygging av Ringeriksbanen
og ny E16 i 2019, med ferdigstillelse i 2024. Sommer/høst 2017 ble det på den bakgrunn gjennomført
transportmodellberegninger for beregningsårene 2024 og 2044. I januar 2018 framstår 2028 som
åpningsår som realistisk, med planlagt byggestart 2021.
Det er likevel besluttet å ta utgangspunkt i transportmodellberegningene for 2024 og 2044, og deretter
regne om nytte- og kostnadsvirkninger til felles sammenligningsår lik åpningsåret 2028. Det betyr at
de trafikale effektene beregnet for 2024 er framskrevet til 2028, og at perioden hvor det beregnes
årlige nytte- og kostnadskomponenter over prosjektets levetid forskyves fire år ut i tid. Omregningen til
åpningsår 2028 gjøres i regneverktøyet EFFEKT.
Investeringskostnader som påløper før 2028 oppdiskonteres til 2028. Nytte- og kostnadskomponenter
som inntreffer senere enn 2028 neddiskonteres til 2028.

2.2

Nytte- og kostnadskomponenter

I henhold til veilederne spesifiseres det nyttevirkninger for fire hovedgrupper av aktører; trafikanter og
transportbrukere, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig.
2.2.1 Trafikanter og transportbrukere
Nyttevirkningene utgjøres av redusert tidsbruk og økonomiske utlegg for eksisterende togpassasjerer
og bilister som følge av prosjektet. FRE16 vil dessuten føre til endringer i reisemiddelfordeling (for
eksempel mellom tog, buss og personbil), samt endringer i destinasjonsvalg (hvor man reiser). Disse
virkningene er svært komplekse, og nyttevirkningene beregnes i transportmodellens
trafikantnyttemodul. Basert på tidsverdier og enhetskostnader, beregnes kroneverdien av endret
tidsbruk og økonomiske kostnader (bl. a. drivstoff). FRE16 vil i utgangspunktet ikke påvirke
godstransporten med tog da denne forutsettes fortsatt å gå over Roa. I trafikantnyttemodulen
beregnes kroneverdien av tids- og distansereduksjonene for godstransporten (tunge kjøretøy) som
følge av kortere kjøretid på veg.
2.2.2 Nytte for operatører
Operatører er kollektivselskaper og bompengeselskaper. Kollektivselskapene er busselskaper og NSB
som drifter jernbanetilbudet. FRE16 kombinert med den forutsatte økningen i togtilbudet (og
justeringer av busstilbudet) vil føre til økte billettinntekter og økte operatørkostnader. Det forutsettes
imidlertid at overføringer fra stat og fylkeskommuner til kollektivselskapene endres slik at disse
selskapenes overskudd ikke påvirkes. I beregningene vil biltrafikken på ulike vegstrekninger påvirkes.
I den grad trafikken på vegstrekninger endres der det i utgangspunktet er bompenger, vil
bompengeselskapenes inntekter påvirkes, noe som vil slå ut i operatørnytten.
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2.2.3 Nytte for det offentlige
Det offentlige defineres her som stat- og kommuneforvaltning utenom driftsselskap som er helt eller
delvis offentlig eid (jf. forrige avsnitt om operatører), men inkludert transportetatene. Nytten for det
offentlige er summen av alle endringer som følge av FRE16 i:
• Investeringskostnader (forventningsverdi)
• Driftskostnader for transportinfrastrukturen (veg og bane)
• Overføringer til operatører (kollektivsubsidier)
• Skatte- og avgiftsinntekter
Skatte- og avgiftsinntekter omfatter endringer i statlige inntekter fra drivstoff- og kjøretøyavgifter som
følge av de beregnede trafikale endringene.
2.2.4 Nytte for samfunnet for øvrig
Prissatte endringer i nytte- og kostnadskomponenter for samfunnet for øvrig omfatter endringer i
ulykker, støybelastning, utslipp til luft av klimagasser og gasser som gir regionale miljøskader, samt en
samfunnsøkonomisk kostnad ved økt offentlig finansieringsbehov (skattekostnad).
Bedre vegstandard og økt andel reiser med tog reduserer ulykkesrisikoen, mens nyskapt trafikk virker
i motsatt retning. Ved bruk av endringer i kjøretøykilometer og enhetspriser for ulykkesrisiko beregnes
endringer i samfunnsøkonomiske ulykkeskostnader på veg i EFFEKT. Endringer i ulykkeskostnader
på jernbanen beregnes separat.
Basert på detaljerte støyberegner av endringer i antall støyutsatte boliger som følge av tiltaket er det
beregnet en samfunnsøkonomisk kostnad i kroner. Beregningene inkluderer redusert støybelastning
langs eksisterende E16 og økt støybelastning langs ny veg- og jernbanetrasé.
Endringer i vegtrafikken medfører endringer i utslipp av CO2 og NOx, som prissettes ved hjelp av
enhetspriser per tonn utslipp.
Skattekostnaden er et anslag på det samfunnsøkonomiske effektivitetstapet som oppstår ved økt
offentlig finansieringsbehov. Begrunnelsen og beregningsmetoden for skattekostnaden er i Bane
NORs metodehåndbok [5] beskrevet slik:
Offentlig finansiering av prosjekter innebærer i siste instans økte skatter. Skatter og avgifter som ikke
skal korrigere for negative eksterne effekter, medfører forskjeller mellom samfunnsøkonomisk og
privatøkonomisk lønnsomhet, og bidrar dermed til at samfunnets ressurser styres bort fra den
samfunnsøkonomisk beste tilpasningen. Eksempelvis kan inntektsskatten medføre at
samfunnsøkonomisk lønnsomt arbeid ikke gjennomføres, fordi bedriftens lønnskostnad avviker for mye
fra lønnsmottakerens inntekt etter skatt.
….
Som en konsekvens av dette, bør et prosjekt som må skattefinansieres belastes med det
effektivitetstapet skattefinansieringen antas å medføre. I henhold til rundskriv R-109/14
(Finansdepartementet, 2014) settes skattefinansieringskostnaden til 20 øre pr. krone. Dette innebærer
at nåverdien av netto offentlige utbetalinger belastes med en merkostnad på 20 prosent.
2.2.5

Restverdi

Nåverdien av endringene i de ulike nytte- og kostnadskomponentene som følge av FRE16 diskonteres
til et sammenligningsår, som i dette tilfellet er prosjektets forutsatte åpningsår (2028). Nåverdiene
beregnes over en analyseperiode på 40 år. Levetiden hvor prosjektet antas å gi nytte, er imidlertid
vesentlig lengre (65 år). Restverdien er nåverdien av all netto nytte som inntreffer mellom
analyseperiodens slutt og levetidens utløp (i dette tilfellet mellom år 40 og 65).
Bane NOR og Statens Vegvesen har i sine veiledere litt ulike prinsipper for hvordan restverdi skal
defineres og beregnes. Siden analysen omfatter både veg- og jernbanetiltak, må disse prinsippene
samordnes i én analyse. Hvordan dette er gjort i denne analysen, er behandlet senere i kapitlet.
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Forutsetninger om levetid

Ifølge Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser av vegprosjekter, beregnes én levetid på
hele investeringen, vanligvis 40 år. Bane NOR benytter en gjennomsnittlig levetid på 75 år. I prinsippet
legges det til grunn ulike levetider på ulike elementer av investeringen, men man har en praktisk
tilnærming som innebærer at alle elementer beregnes for 75 år.
Dersom en beregner tiltak for veg og jernbane samlet i RTM og EFFEKT får man én trafikantnytte som
begge tiltakene bidrar til. Det er ikke uten videre opplagt om to slike tiltak forsterker hverandre, eller
«stjeler» nytte av hverandre, men dersom poenget er å bygge ut veg og jernbane som et fellesprosjekt
anses det metodisk mest riktig å beregne FRE16 samlet som ett tiltak.
Det blir da en utfordring når det gjelder hvilken levetid som skal legges til grunn, ettersom veg og
jernbane per i dag regnes med forskjellige levetider.
I denne analysen er det valgt å vekte levetidene til veg og bane til en felles levetid og legge denne inn
som én levetid i EFFEKT. En kunne tenkt seg en vekting basert på investeringsbeløp for veg og bane
separat, men det kan gi skjevheter med tanke på at det ikke nødvendigvis er det dyreste tiltaket som
bidrar mest på nyttesiden. Den gjennomsnittlige levetiden for fellesprosjektet er dermed beregnet som
det vektede gjennomsnittet av 40 år (veg) og 75 år (bane), med trafikantnyttens fordeling på vegtrafikk
og kollektivreisende som vektgrunnlag. I kollektivnytten inngår også bidrag fra andre kollektive
transportmidler enn tog, men i et fellesprosjekt mellom veg og jernbane vil antagelig både veg og
jernbane ta passasjerer fra bussen, slik at dette vil være neglisjerbart og proporsjonalt fordelt mellom
veg og jernbane.
Jernbanens andel av trafikantnytten er om lag 2/3, noe som gir en vektet gjennomsnittlig levetid for
fellesprosjektet på om lag 65 år.
Metodisk tilnærming til modellberegninger og valg av en gjennomsnittlig levetid har vært diskutert med
samfunnsøkonomimiljøet i Vegdirektoratet, som også har avklart denne tilnærmingen med
Jernbanedirektoratet.

2.4

Analyseperiode, levetid og restverdi

Analyseperioden er den perioden hvor det i henhold til veilederne skal beregnes detaljerte nytte- og
kostnadsstrømmer. Eventuelle nytte- og kostnadsverdier (utenom investeringskostnaden) som inntrer
før åpning i 2028 inkluderes altså ikke i beregningene. Restverdien er nåverdien av netto nytte mellom
utløpet av analyseperioden og levetiden. Det er imidlertid litt ulike beregningsprinsipper som er
anbefalt for vegprosjekter (SVV) og for baneprosjekter (Bane NOR). Dette gjelder definisjonene av når
analyseperioden starter, og det gjelder beregningsprinsipp for restverdien.
Beregningsprinsipper og definisjoner for levetid, analyseperiode og restverdi i EFFEKT er illustrert i
Figur 2-1. Beregningsprinsipper som er lagt til grunn for nytteberegninger av Ringeriksbanen og ny
E16 er vist i Figur 2-2.
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Figur 2-1: Prinsippskisse av Statens Vegvesens retningslinjer for beregning av restverdi for
vegprosjekter. Kilde: Figur 6 i dokumentasjonsrapport for EFFEKT [6].
Analyseperioden
For baneprosjekter er analyseperioden 40 år regnet fra første investeringsår (jf. figur 4.2 i Bane NOR
sin metodehåndbok), mens Vegvesenet regner analyseperioden i 40 år fra første hele driftsår (jf. Figur
2-1). For begge typer prosjekter regnes imidlertid levetiden fra og med første hele driftsår. Forskjellene
mellom Bane NORs og SVVs definisjon av starten av analyseperioden påvirker således bare
fordelingen av nytten mellom analyseperioden og restverdiperioden, men ikke samlet nytte. I denne
beregningen legges SVVs prinsipp for når analyseperioden starter (dvs. 2028), til grunn.
Prinsipper for beregning av restverdi
Det er også noe ulike prinsipper for hvordan restverdien beregnes i Bane NOR og Vegvesenet sine
veiledere. For baneprosjekter skal restverdien beregnes som nåverdien av framtidige nyttestrømmer
fram til utløpet av levetiden. Det betyr at realprisvekst og volumvekst for nyttekomponenter etter
analyseperiodens utløp og gjennom hele perioden til levetidens slutt, skal legges til grunn. (jf. s. 45. i
Bane NOR sin metodehåndbok). For Vegvesenet forutsettes det i EFFEKT at netto nytte i siste år i
analyseperioden videreføres reelt uendret i alle år fram til utløpet av levetiden, jf. Figur 2-1. Siden det
sistnevnte beregningsprinsippet innebærer at det ikke skal legges til grunn fortsatt realprisvekst for
nyttekomponenter (bl.a. tidsverdier, miljøkostnader og ulykkesrisiko) og volumvekst etter utløpet av
analyseperioden på 40 år, vil denne tilnærmingen med alt annet likt sannsynligvis gi noe lavere netto
nytte enn Bane NOR sin tilnærming.
I denne rapporten er det lagt til grunn Bane NOR sine prinsipper for beregning av restverdien når det
gjelder realprisvekst og volumvekst i nytte- og kostnadskomponenter. Beregningsprinsippet er illustrert
i Figur 2-2. Ved å gjennomføre separate beregninger i EFFEKT med henholdsvis 40
(analyseperioden) og 65 (levetiden) års levetid kan differansen i nåverdi for de to beregningene
defineres som bidraget til restverdien utover restverdien fra beregningen med 40 års levetid.
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Figur 2-2: Retningslinjer for beregning av restverdi for Ringeriksbanen og ny E16. Restverdi beregnes
etter Bane NORs prinsipp [5] med realprisvekst og volumvekst for hele tiltakets levetid.

2.5

Samfunnsøkonomisk analyse og endringer i bosettingsmønsteret

FRE16 vil sannsynligvis føre til at flere velger å bosette seg og/eller arbeide i Ringeriksregionen.
Fordelingen av befolkning og arbeidsplasser blir dermed annerledes enn det som er lagt til grunn i
beregningene som bygger på SSBs MMMM-framskrivning. Disse endringene i bosettingsmønsteret vil
ha trafikale virkninger som er analysert i transportmodellen og beskrevet i fagrapporten for transport
og trafikk [1]. Det er imidlertid ikke meningsfullt å beregne endring i trafikantnytte som følge av endret
arealbruk. Eksempelvis kan ikke resultatet av en samfunnsøkonomisk beregning av transporttiltak der
arealbruken er forskjellig i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet sammenlignes. En slik beregning vil
gi villedende resultater1.
Eksempelvis ville økt folketall på Ringerike på grunn av FRE16, som motsvares av tilsvarende lavere
folketall sentralt i Osloområdet, i den samfunnsøkonomiske analysen gi flere togreiser mellom
Ringerike og Oslo. Denne økningen ville i beregningene framstått som nyskapt trafikk og dermed gi
økt trafikantnytte, mens de innbyggerne som forutsettes «flyttet» til Ringerike i virkeligheten vil ha fått
både lengre reiseveg og reisetid.
Hovedpoenget er at endringer i konsumentoverskudd (trafikantnytte) som følge av samvirkeeffekter
mellom endret transporttilbud og arealbruk, ikke kan beregnes i RTM
(trafikantnyttemodulen) / EFFEKT. Meningsfulle trafikantnytteberegninger krever at man har den
samme arealbruken i Nullalternativet som i Tiltaksalternativet.
I virkeligheten vil det imidlertid være en rekke samfunnsøkonomiske effekter av denne type endret
arealbruk, bl.a. endringer i bygge- og boligkostnader, kostnader knyttet til infrastruktur og ikkeprissatte konsekvenser ved lavere etterspørsel etter areal i sentrale deler av Osloområdet. Disse
forholdene er svært krevende å beregne og er ikke forsøkt tallfestet i denne rapporten.
For å belyse betydningen av at det framtidige folketallet på Ringerike vil bli høyere med FRE16 enn
uten FRE16, er det gjort EFFEKT-beregninger der økt folketall på Ringerike (og lavere folketall på
resten av Østlandet) er lagt til grunn både i Nullalternativet og i Tiltaksalternativet. Disse beregningene
vil da svare på spørsmålet om hvor mye større trafikantnytte FRE16 vil gi.
1

Disse metodeproblemene er drøftet nærmere i «Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene», utgitt av
Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet i 2017 [4] .
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I de følgende kapitlene presenteres prissatte konsekvenser parallelt for de to
befolkningsforutsetningene. Om ikke annet illustrerer de konsekvensene for prissatte konsekvenser i
transportsystemet av ulike forutsetninger om befolkningsutviklingen på Ringerike.

2.6

Oppsummering av nøkkelforutsetninger

De overordnede forutsetningene for beregningene er oppsummert i Tabell 2-1 nedenfor. Mer detaljerte
forutsetninger er beskrevet i omtalen av resultatene.
Tabell 2-1: Nøkkelforutsetninger
Analyseelement

Forutsetning

Levetid

2028-2092 (65 år)

Analyseperiode

2028-2067 (40 år)

Restverdiperiode

2068-2092 (25 år)

Oppstartsår (første hele driftsår)

2028

Sammenligningsår (år det diskonteres til)

2028

Beregningsår transportmodeller
Kalkulasjonsrente
Prisnivå

2024 og 2044
4 % til 2060, deretter 3 %
2017
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3 TRAFIKALE EFFEKTER - HOVEDTREKK
Som bakgrunn for den samfunnsøkonomiske analysen redegjøres det i dette kapitlet kort for de
viktigste trafikale konsekvensene av FRE16, jf. fagrapporten om transport og trafikk [1]. Det vises til
den rapporten for nærmere detaljer. Som omtalt foran, bygger analysen på
transportmodellberegninger for 2024 og 2044, selv om analysen av prissatte konsekvenser forutsetter
åpningsår 2028.
Etablering av ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss og Ringeriksbanen mellom Sandvika og
Hønefoss vil gi økt etterspørsel etter reiser både for bil og kollektiv, spesielt på strekningen mellom
Oslo og Hønefoss. I åpningsåret 2028 fører prosjektet både til økt bilbruk og flere kollektivreisende. I
2044 vil imidlertid antall bilreiser i modellområdet reduseres, mens antall kollektivreiser øker
ytterligere. Dette skyldes forutsetning om at kollektivtilbudet mellom Oslo og Ringerike forbedres
betydelig fra 2044, blant en økning fra to til fire togavganger i timen i hver retning på regiontoget. Også
antall avganger på Bergensbanen er forutsatt å bli høyere fra 2044.
Det er gjennomført transportmodellberegninger med to ulike forutsetninger om folketallsutviklingen på
Ringerike, en beregning der Statistisk sentralbyrås middelframskrivning fra 2016 er lagt til grunn
(MMMM) og en beregning der befolkningsveksten i Ringeriksregionen (kommunene Hønefoss, Hole
og Jevnaker) blir én prosent høyere per år enn i MMMM-framskrivningen. Framskrivningen med økt
befolkningsvekst benevnes i rapporten som AltAreal (alternativ arealbruk). Mens folketallet i de tre
kommunene antas å være 54 400 i 2044 i MMMM-framskrivningen, forutsettes det at folketallet øker til
68 800 i beregningen med økt befolkningsvekst. Den økte befolkningsveksten antas å komme som en
konsekvens av de kortere reisetidene mellom Ringerike og Osloområdet som tiltaket gir opphav til.
Befolkningsveksten i AltAreal antas videre å skje mer konsentrert rundt kollektivknutepunktene enn
hva som forutsettes i MMMM-beregningen. Befolkningsframskrivningene omtales nærmere i
fagrapporten for transport og trafikk [1].
MMMM-framskrivningen er lagt til grunn for hovedberegningen av prissatte konsekvenser, jf. Kapittel 4
til 9. AltAreal-framskrivningen er benyttet i en følsomhetsanalyse, jf. Kapittel 10.
Hovedtrekk ved trafikken i de ulike beregningsalternativene er vist i Figur 3-1 (bil) og Figur 3-2 (tog).
Trafikkmengdene måles i ÅDT (årsdøgntrafikk).
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Figur 3-1: Gjennomsnittlig antall personbiler per døgn [ÅDT] over ulike snitt på Ringerike fordelt på
korte og lange reiser.
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Figur 3-2: Antall togpassasjerer om bord på strekningene Vikersund–Hønefoss, Sandvika–Sundvollen,
Sundvollen–Hønefoss og Hønefoss–Flå. Gjennomsnittlig antall reiser per døgn [ÅDT] fordelt på lange
og korte reiser.
Biltrafikken
Forutsatt befolkningsutvikling som i MMMM vil biltrafikken på ny E16 ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2024
og 19 500 – 20 500 ÅDT i 2044. Med høyere befolkningsvekst på Ringerike er det beregnet at
biltrafikken i 2044 vil ligge om lag 1 000 ÅDT høyere. Biltrafikken på eksisterende E16 på strekningen
mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres betydelig som følge av ny E16.
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Kollektivtrafikken
Gjennomsnittlig antall togpassasjerer per døgn (ÅDT) langs Ringeriksbanen vil ligge på om lag 8 000 i
2024 og 11 500 i 2044, forutsatt befolkningsutvikling som i MMMM. Med økt befolkningsvekst på
Ringerike (AltAreal) blir det i 2044 ytterligere økning i antall togpassasjerer.
Antall bussreiser langs E16 sør for Hønefoss blir sterkt redusert som følge av Ringeriksbanen.
Gjennomsnittlig antall busspassasjerer per døgn langs E16 sør for Hønefoss reduseres fra 3 500 i
Nullalternativet i 2024 til 1 000 med FRE16, forutsatt MMMM.
Transport- og trafikkarbeid
Det vil være en betydelig økning i trafikk- og transportarbeidet i perioden fra 2014 til 2044, selv uten
Ringeriksbanen og ny E16. Ved etablering av ny E16 og Ringeriksbanen vil trafikk- og
transportarbeidet øke ytterligere.
Markedsandeler mellom Ringerike og Oslo/Bærum
For reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum vil andelen av motoriserte reiser som skjer med
bil være klart høyere enn andelen som reiser kollektivt – med og uten FRE16. Ved etablering av
FRE16 vil imidlertid kollektivandelen øke betydelig.
I 2044 er kollektivandelen på strekningen med MMMM på i overkant av 30 prosent med FRE16, en
økning fra 14 prosent i Nullalternativet. Forskjellen er enda større for AltAreal der kollektivandelen blir
42 prosent med Ringeriksbanen, mot 18 prosent i Nullalternativet. For arbeidsreiser er
markedsandelene for kollektiv betydelig høyere.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Temautredning prissatte konsekvenser

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 32
FRE-00-A-26270
03A
09.02.2018

4 NYTTE FOR TRAFIKANTER OG TRANSPORTBRUKERE
Trafikantnytten omfatter verdien av endringer i kjøretider og kjørelengder på grunn av tiltakene i
FRE16. Dette reduserer reisetiden med tog kraftig, både for reiser mellom Ringeriksregionen og
Osloområdet, og for lange reiser, herunder reiser mellom Osloområdet og Vestlandet. Trafikantnytten
skyldes både kortere reisetider og reduserte transportkostnader for eksisterende trafikk, og også
nyttevirkninger som følge av nyskapt trafikk og endringer i destinasjoner i tillegg. Trafikantnytten utgjør
nesten 24 milliarder kroner i nåverdi, jf. Tabell 4-1.
Tabell 4-1: Nytte av FRE16 for trafikanter og transportbrukere (trafikantnytte). Nåverdi i milliarder
2017-kroner.
Milliarder kroner
Personbil

5,6

Lastebil

1,2

Kollektiv

19,2

Gang/sykkel
Nytte for trafikanter og transportbrukere

0,0
26,0

Personbilistene får den største gevinsten, men også godstransport på veg får en viss gevinst som
følge av kortere framføringstider og kjørekostnader for godset. Godstrafikken på bane mellom Oslo og
Bergen forutsettes fortsatt å gå over Roa, og påvirkes ikke i normalsituasjonen. I avvikssituasjoner vil
godstog kunne benytte Ringeriksbanen, men nyttevirkninger ved dette er ikke inkludert i
beregningene.
Gevinsten for kollektivpassasjerer tilfaller praktisk talt i sin helhet eksisterende og nye togpassasjerer.
Særlig økningen av avgangsfrekvensen til fire avganger i timen som er forutsatt fra 2044, bidrar til en
sterk forbedring i togtilbudet og gir store gevinster for eksisterende togpassasjerer og trafikanter som
går over fra å benytte bil til å benytte tog. Det er også overgang fra buss til tog på strekningen
Ringerike–Sandvika/Oslo. En betydelig gevinst oppstår også på lange reiser, særlig de lange
togreisene. Toget tar markedsandeler fra bil og buss, men ifølge modellberegningene i relativt liten
grad fra fly.
Overordnede transportmodeller egner seg ofte ikke godt til å vurdere virkninger for gang- og
sykkeltrafikk. I beregningene er derfor ikke EFFEKTs resultater for helsegevinster ved gåing og
sykling inkludert.
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5 NYTTE FOR OPERATØRER
Med operatørselskaper forstås i denne sammenheng selskaper som står for offentlig
transportvirksomhet eller selskaper som bidrar ved forvaltningen av infrastruktur for transport. Ifølge
SVVs veileder i samfunnsøkonomiske analyser omfatter dette kollektivselskap, parkeringsselskap og
bompengeselskap. Denne inndelingen legges til grunn i beregningene.
Kollektivoperatørene er NSB og busseselskaper som driver på kontrakt med fylkeskommunene.
Selskapenes inntekter er dels billettinntekter og dels overføringer fra staten (NSB) og
fylkeskommunene. Utbyggingen kombinert med forutsetning om et styrket togtilbud medfører
kostnadsøkninger for operatørene, og også økte billettinntekter som følge av flere passasjerer. Det
viser seg at økt frekvens kombinert med kortere reisetider medfører at billettinntektene øker mer enn
operatørkostnadene, slik at offentlige overføringer til kollektivselskapene går ned. Det forutsettes at
offentlige overføringer til kollektivoperatørene reduseres så mye at overskuddet for
kollektivoperatørene ikke endres.

5.1

Inntekter

Billettinntektene og inntektene for bompengeselskapene beregnes i kollektivmodulen i RTM og
overføres til EFFEKT. Bompengeinntektene går noe ned, bl.a. som følge av lavere biltrafikk i FRE16
enn i Nullalternativet på grunn av overgang fra bil til tog. Flere vegprosjekt som i Nullalternativet har
bompenger i deler av analyseperioden vil oppleve mindre trafikk som følge av FRE16 og dermed
reduserte bompengeinntekter.

5.2

Operatørkostnader

På grunn av svakheter i kollektivmodulen i RTM er endringene i operatørkostnadene beregnet utenfor
EFFEKT ved bruk av enhetsverdier for driftskostnader for tog og buss2. I tiltakssituasjonen fra
åpningsåret forutsettes det at frekvensen for toget mellom Oslo og Bergen er ett tog annenhver time,
mens regiontoget til Hønefoss har to avganger i timen. Fra 2044 økes styrkes rutetilbudet ytterligere til
fire tog i timen til Hønefoss og ett tog i timen på Bergensbanen.
Forbedringen i togtilbudet medfører at noen busslinjer kan legges ned eller forkortes.
Langdistansebusser fra Vestlandet via Sundvollen til Oslo, termineres i Hønefoss i tiltakssituasjonen. I
tillegg termineres busslinje 200 mellom Hønefoss og Oslo termineres på Sundvollen. Dette medfører
sparte operatørkostnader for drift av busstilbudet.
Flere avganger på toget medfører økte kostnader, mens kortere kjørelengde og kjøretid trekker i
motsatt retning. Samlet sett øker operatørkostnadene (kollektivselskapenes kostnader). Den samlede
årlige endringen i operatørkostnader for åpningsåret og 2044 er vist i Tabell 5-1 under.
Tabell 5-1: Årlig endring i operatørkostnader for buss og tog som følge av forutsatt endring i
kollektivtilbudet som følge av FRE16. Millioner 2017-kroner.
Åpningsår

2044

Buss

-22

-22

Tog

61

151

Sum

39

129

Samlet fører den forutsatte endringen i tog- og busstilbudet, kombinert med redusert kjøretid og
lengde på Bergensbanen, til at nåverdien av operatørkostnadene øker med 1,9 milliarder kroner over
analyseperioden.

2

Tid- og distansekostnader for buss er hentet fra Statens vegvesens «Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6». For
tog benyttes kostnadsparametere fra Merklin (Bane NORs verktøy for nyttekostnadsanalyser).
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Billettinntektene øker imidlertid vesentlig mer enn kostnadene ved å operere det økte togtilbudet. Som
følge av økte billettinntekter kan offentlige tilskudd til kollektivselskapene reduseres. Konsekvensene
av FRE16 for operatørene er vist i Tabell 5-2.
Tabell 5-2: Nytte av FRE16 for operatører. Nåverdi i milliarder 2017-kroner.
Milliarder kroner

Operatørkostnader
Billettinntekter kollektivselskap

-1,9
4,0

Inntekter bompengeselskap

-2,0

Overføringer fra det offentlige

-2,1

Nytte for operatører

-2,0
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6 NYTTE FOR DET OFFENTLIGE
6.1

Investeringskostnader

Bane NOR sitt preliminære estimat for FRE16 er 32,0 milliarder kroner (2017-kroner, ekskl. mva).
Det er forutsatt anleggsstart 2021 og åpningsår 2028 (som også antas å være første fulle driftsår).
Investeringene fordeles likt over årene i anleggsperioden. Oppdiskontert til sammenligningsåret 2028
blir nåverdien av disse investeringskostnadene 37,1 milliarder kroner.
Kostnadene ved støyskjermingstiltak forutsettes inkludert i investeringskostnaden.

6.2

Drifts- og vedlikeholdskostnader infrastruktur

6.2.1 Veg
Nåverdi av økte drifts- og vedlikeholdskostnader for veg over hele analyseperioden er beregnet i
EFFEKT. Ny veg med tunnel og bruer innebærer en økt nåverdi av drifts- og vedlikeholdskostnader på
veg med om lag 500 millioner kroner (over 40 år).
6.2.2 Jernbane
Ved etablering av Ringeriksbanen påløper det årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Disse er
beregnet og anslått på grunnlag av beregninger til KVU Oslo-navet og er skjønnsmessig justert. Dette
er bl.a. annuiteter knyttet til periodevise utskiftinger av komponenter, samt kostnader knyttet til
signalanlegg. I KVU Oslo-navet ble det lagt til grunn en årlig drifts- og vedlikeholdskostnad på
5 700 kroner (2014-priser) per meter (for to spor), basert på faktiske data for Gardermobanen.
Ringeriksbanen vil få lavere trafikk enn Gardermobanen og vil trolig også ha færre signalkomponenter
enn Gardermobanen, noe som tilsier noe lavere driftskostnader. Det legges derfor her til grunn en
årlig drifts- og vedlikeholdskostnad for Ringeriksbanen på 5 000 kroner per meter. Med 40 kilometer
kjørelengde blir dette en årlig drifts- og vedlikeholdskostnad på denne jernbanestrekningen på
200 millioner kroner, som antas å være reelt konstant over levetiden. Det gir en nåverdi på
4,1 milliarder kroner.

6.3

Skatte- og avgiftsinntekter til staten

Skatte- og avgiftsinntekter til staten omfatter drivstoffavgifter og andre bilrelaterte avgifter og påvirkes
av endringer i trafikkarbeidet. Disse inntektene påvirkes marginalt.

6.4

Overføring til operatører

Staten overfører midler til jernbanedrift (i hovedsak NSB), og fylkeskommunene subsidierer
busselskaper som kjører på kontrakt for dem. Operatørkostnadene til kollektivoperatørene samlet sett
øker imidlertid vesentlig mindre enn billettinntektene, slik at behovet for offentlige tilskudd til
kollektivtransport går ned. I nåverdi er nedgangen 2,1 milliarder kroner.
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Resultatene for offentlig nytte er oppsummert i Figur 6-1 nedenfor.
Figur 6-1: Offentlig nytte av FRE16. Nåverdi i milliarder 2017-kroner
Milliarder kroner

Investeringer
Drift og vedlikehold veg

-0,4

Drift og vedlikehold jernbaneinfrastruktur

-4,1

Skatte- og avgiftsinntekter til staten

-0,1

Overføringer til operatører
Offentlig nytte
.

-37,1

2,1
-39,6
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7 NYTTE FOR SAMFUNNET FOR ØVRIG
7.1

Ulykkeskostnader

Firefeltsveg på strekningen fører til lavere ulykkesrisiko enn eksisterende tofeltsveg. Til tross for økt
biltrafikk, går ulykkeskostnadene på veg ned med FRE16. De reduserte ulykkeskostnadene er i
størrelsesorden 300 millioner kroner i nåverdi. Ulykkeskostnader for veg er beregnet i EFFEKT.
Endring i ulykkeskostnader for tog beregnes ikke i EFFEKT. Ulykkeskostnader for tog er derfor
beregnet basert på ulykkeskostnad per togkilometer som er gitt i Bane NORs analysemodell Merklin
og i Bane NORs håndbok for samfunnsøkonomiske analyser [5], samt økningen i antall togkilometer
som følge det økte togtilbudet på Ringeriksbanen og Randsfjordbanen.
Ulykkeskostnader per togkilometer i Merklin er et gjennomsnittstall for jernbanenettet i Norge. Som
følge av dobbeltspor og ingen planoverganger på den nye strekningen, vil den reelle ulykkesrisikoen
på Ringeriksbanen være lavere enn gjennomsnittet. Det er derfor forutsatt om lag en halvering av
ulykkeskostnaden per togkilometer på Ringeriksbanen sammenlignet med den
gjennomsnittskostnaden som ligger i Merklin.
De årlige ulykkeskostnadene øker fra 2044 som følge av flere kjørte togkilometer da antall avganger
økes kraftig fra 2044, jf. Tabell 7-1.
Tabell 7-1: Endring i ulykkeskostnader på jernbanen ved FRE16. Millioner kroner i 2024 og 2044.
2024

Endring i ulykkeskostnader for tog

2044

7

17

I nåverdi innebærer dette en økning i ulykkeskostnadene for tog med om lag 300 millioner kroner.

7.2

Støy og luft

7.2.1 Utslippskostnader luft
Utslipp til luft fra biltrafikken er proporsjonal med antall kjøretøykilometer og er beregnet i EFFEKT.
Økt biltrafikk vil gi økte utslipp til luft (NOx og CO2). Det er i EFFEKT lagt til grunn en økning i andelen
utslippsfrie kjøretøy over tid og en generell reduksjon i gjennomsnittlig utslipp per kjøretøykilometer
over tid, slik at utslippskonsekvensene per kjøretøykilometer gradvis vil gå noe ned. Trafikkarbeidet for
bil øker med om lag en prosent som følge av FRE16. Dette bidrar isolert til noe høyere utslipp til luft.
Den beregnede samfunnsøkonomiske kostnaden ved utslippsøkninger er i størrelsesorden 100
millioner kroner i nåverdi.
Det økte togtilbudet forutsettes å bli drevet av elektrisitet. I beregningene legges det til grunn at
elektrisitetsforbruket ikke fører til økte innenlandske utslipp, i samsvar med Bane NORs
metodehåndbok.
7.2.2 Støykostnader
Støykostnadene omfatter verdien av den gjenværende støybelastning som FRE16 vil føre til,
sammenlignet med støybelastningen i Nullalternativet. Det er forutsatt støyskjerming.
Ifølge Fagrapport støy og vibrasjoner beregnes at FRE16 vil føre til en nedgang i antall støyfølsomme
boliger, forutsatt skjermingstiltak mot støy [6]. Det forutsettes at kostnadene ved støytiltak er inkludert i
kostnadsestimatet, slik at opplevde støykostnader skal beregnes under forutsetning av at
skjermingstiltak er gjennomført.
Støyberegningene for vegstøy viser at antall eksisterende boliger i gul støysone reduseres med 215,
mens antall boliger i rød støysone reduseres med 78. Dette skyldes i hovedsak at vegtrafikken flyttes
fra eksisterende E16, der det er en del boliger i nærheten av vegen, til ny trase som gjennomgående
ligger lengre fra bebyggelsen. For jernbanestøy viser beregningene 42 flere boliger i gul sone og
tilnærmet ingen endring i antall boliger i rød sone.
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Støyberegningene sammen med metodikk for beregning av andel «sterkt (støy)plagede» personer [7]
danner grunnlaget for prissetting av støykostnadene. Andel sterkt plagede personer øker med økende
støynivå.
Antall sterkt plagede personer reduseres med 145 (tall for 2044) som følge av FRE16. Nåverdi av
støykostnader beregnes videre i EFFEKT. EFFEKT legger til grunn en opplevd samfunnsøkonomisk
kostnad per person som er sterkt plaget av støy på 17 600 kroner (2013-priser). Det tilsier en nedgang
i støykostnader i størrelsesorden 2-3 millioner kroner årlig.
7.2.3

Samlet utslippskostnader luft og støykostnader

Endringene i samfunnsøkonomiske støykostnader og kostnader ved utslipp til luft er små
sammenlignet med andre nyttekomponenter, og går i ulik retning. Samlet sett blir det ingen endring
(nåverdi, avrundet til nærmeste 100 millioner kroner) i disse kostnadene.

7.3

Skattekostnad

Skattekostnaden er det samfunnsøkonomiske tapet som følge av at endringer i offentlig
finansieringsbehov før eller senere må finansieres med skatter. Ved at skatt representerer en kile
mellom prisen som selgere av varer og tjenester mottar, og hva kjøpere betaler i markedet, forhindres
gjensidig fordelaktige transaksjoner. Dette skal ifølge prinsippene for samfunnsøkonomiske analyser
av statlige tiltak beregnes som 20 prosent av økningen i offentlig finansieringsbehov som prosjektet gir
opphav til.
Med et økt finansieringsbehov på knapt 40 milliarder kroner i nåverdi, blir nåverdien av
skattekostnaden 7,9 milliarder kroner.

7.4

Oppsummering samfunnet for øvrig

Resultatene for samfunnet for øvrig er oppsummert i Tabell 7-2. Samlet medfører FRE16 en økning i
samfunnsøkonomiske kostnader for samfunnet for øvrig på 7,9 milliarder kroner i nåverdi.
Tabell 7-2: Nytte for samfunnet for øvrig av FRE16. Nåverdi i milliarder 2017-kroner.
Milliarder kroner

Ulykker veg
Ulykker jernbane
Støy og utslipp til luft

0,3
-0,3
0,0

Skattekostnad

-7,9

Samfunnet for øvrig

-7,9
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8 RESTVERDI
Restverdien er nåverdien av summen av alle nytte- og kostnadskomponenter som inntreffer etter
analyseperioden og fram til utløpet av levetidsperioden, det vil si fra 2068 til og med 2092.
Som følge av neddiskonteringen vil generelt effekter som skjer så langt fram i tid bidra vesentlig
mindre i nåverdiberegningen sammenlignet med effektene som inntreffer i analyseperioden (de første
40 årene). Trafikkvekst og økende tidsverdier over tid på grunn av realprisjustering trekker i motsatt
retning. Dessuten vil styrkingen av jernbanetilbudet fra 2044 innebære at trafikantnytten øker betydelig
fra og med 2044. Beregningene gir en restverdi i størrelsesorden 12 milliarder kroner i nåverdi, jf.
Tabell 8-1
Tabell 8-1: Restverdi. Nåverdi i milliarder 2017-kroner.
Milliarder kroner

Restverdi

12,1
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9 SAMMENSTILLING AV RESULTATER
Samlet sett er netto nåverdi av prissatte nytte- og kostnadseffekter av Ringeriksbanen og ny E16
beregnet til om lag –15 milliarder kroner, med en netto nåverdi per budsjettkrone på -0,29.
Hovedpostene er sammenstilt og summert i Tabell 9-1 nedenfor.
Tabell 9-1: Samfunnsøkonomisk nytte og kostnad for FRE16. Nåverdi i milliarder 2017-kroner.
Milliarder
kroner

1

Nytte for trafikanter og transportbrukere

26,0

2

Nytte for operatører

-2,0

3

Offentlig nytte

4

Nytte for samfunnet for øvrig

-7,9

5

Restverdi

12,1

6

Netto samfunnsøkonomisk nytte

-11,5

7

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

-0,29

-39,7
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10 FØLSOMHET FOR ALTERNATIVE FORUTSETNINGER
Det er gjort følsomhetsanalyser av alternativ arealbruk og levetidsforutsetningene.

10.1 Større befolkningsvekst på Ringerike
FRE16 vil høyst sannsynlig føre til større folketall og flere arbeidsplasser i Ringeriksregionen enn hva
SSBs framskrivninger tilsier. SSBs mellomalternativ (MMMM) er lagt til grunn i transport - og de
samfunnsøkonomiske beregningene som er presentert hittil i rapporten. De samfunnsøkonomiske
konsekvensene av endret arealbruk er komplekse og kan ikke uten videre analyseres med
transportmodellene (inkludert EFFEKT-modellen), jf. diskusjonen i avsnitt 2.5. Det er ikke meningsfullt
å gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse der det forutsettes en befolkningsutvikling som i MMMM i
Nullalternativet og en annen arealbruk i Tiltaksalternativet. Modellene kan bare benyttes til å analysere
samfunnsøkonomiske konsekvenser av endret transporttilbud dersom befolkningen antas å være den
samme og lokalisert på de samme stedene i Null- og Tiltaksalternativet.
På den bakgrunn er det gjennomført EFFEKT-beregninger basert på beregninger med
transportmodellene, der befolkningsutviklingen både i Null- og Tiltaksalternativet er basert på
forutsetningene i AltAreal. dvs. modellberegningene der det er forutsatt sterkere befolkningsvekst i
Ringerikskommunene enn i MMMM, jf. omtale i kapittel 3 og i fagrapporten om transport [1].
Resultatene fra de to beregningene er vist i Tabell 10-1. Netto nytte blir noe mer positiv med den
sterkere befolkningsveksten på Ringerike (og svakere befolkningsvekst i resten av Østlandsområdet)
enn hva som gjøres i MMMM-framskrivningen. Forskjellen utgjør om lag 5 milliarder kroner i nåverdi.
Tabell 10-1: Samfunnsøkonomisk nytte og kostnad for FRE16. Beregning med befolkningsutvikling
MMMM og beregning med ytterligere befolkningsvekst i Ringeriksregionen (AltAreal). Nåverdi i
milliarder 2017-kroner.
MMMM

AltAreal

1

Nytte for trafikanter og transportbrukere

26,0

27,9

2

Nytte for operatører

-2,0

-1,9

3

Offentlig nytte

-39,7

-38,7

4

Nytte for samfunnet for øvrig

-7,9

-7,8

5

Restverdi

12,1

13,8

6

Netto samfunnsøkonomisk nytte

-11,5

-6,7

7

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

-0,29

-0,17

Trafikantnytten blir større med forutsetning om alternativ arealbruk (AltAreal) fordi
befolkningsgrunnlaget nær FRE16 (dvs. i Ringeriksregionen) blir større enn i MMMM. At befolkningen
i Altareal forutsettes å bo nærmere jernbaneknutepunktene enn hva som legges til grunn i MMMM,
trekker i samme retning.
Nytten for det offentlig blir noe høyere (dvs. mindre negativ) i AltAreal enn i MMMM. Hovedgrunnen er
at det blir relativt mange flere togpassasjerer som en konsekvens av FRE16 med den arealbruken og
økte befolkningen på Ringerike. Billettinntektene for kollektivselskapene blir høyere med AltAreal enn
med MMMM. Dette fører til mindre behov for offentlige kollektivsubsidier, noe som videre forbedrer
den offentlige balansen.

10.2 Levetidsforutsetninger
Det er gjort følsomhetsberegninger av alternative forutsetninger om levetid. I beregningene tidligere i
rapporten er det benyttet 65 års levetid. I dette kapitlet redegjøres det for konsekvensene av å legge til
grunn kortere (60 år) og lengre (70 år) levetid. Endringene i forutsetninger om levetiden slår bare ut i
restverdien, som er nåverdien av all nytte og kostnader som inntreffer etter utløpet av analyseperioden
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(fra 2068 og ut levetiden). Nåverdien av de spesifiserte nyttekomponentene, som omfatter effekter i
den 40 år lange analyseperioden, påvirkes ikke.
Restverdien (og netto nytte) blir redusert med 1,8 milliarder kroner dersom levetiden reduseres fra 65
til 60 år, mens den øker med 1,4 milliarder kroner dersom den økes til 70 år, jf. Tabell 10-2.
Tabell 10-2: Konsekvenser av alternative forutsetninger om levetid. Nåverdi i milliarder 2017-kroner og
netto nåverdi per budsjettkrone.
Levetid

60 år

65 år

70 år

Netto nåverdi

-13,3

-11,5

-10,1

Netto nåverdi per budsjettkrone

-0,34

-0,29

-0,25

Det vurderes at betydningen av levetidsforutsetningen for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er
relativt liten.

10.3 Kryss på Helgelandsmoen
Det gjort samfunnsøkonomiske beregninger av å utelate krysset på Helgelandsmoen.
Prosjektkostnaden, inklusiv byggherrekostnader, for krysset på Helgelandsmoen er beregnet til 223
millioner kroner ekskl. mva. Det er forutsatt at det uten kryss bygges «vanlig» veg og undergang for
Gomnesveien med gang- og sykkelveg. Det vil si at ramper, selve rundkjøringen og alle de
konstruksjoner som var forbundet med dette, er tatt ut av kalkylen. Det er ikke gjort noen egen
usikkerhetsanalyse av kostnadene ved dette krysset. I beregningene er det derfor lagt til grunn et
usikkerhetspåslag på 15 prosent på kostnadsanslaget på 223 millioner kroner, på basis av erfaring fra
andre jernbaneprosjekter. Med påslaget for usikkerhet blir forventet investeringskostnad 256 millioner
kroner. Nåverdien av forventet investeringskostnad blir noe høyere enn selve kostnadsanslaget, da
investeringene er forutsatt å skje de siste fire årene i investeringsperioden.
Som følge av kortere reisetid og reiselengder for beboere på Røyse, blir trafikantnytten ca. 250
millioner kroner høyere med kryss på Helgelandsmoen enn uten dette krysset. Med kryss vil en større
del av bilreisene, særlig de som gjøres av befolkningen på Røyse, foregå på firefelts motorveg, som
har lavere ulykkesrisiko enn eksisterende E16. Det er en viktig grunn til at ulykkeskostnadene blir
lavere med kryss enn uten kryss.
Løsning uten kryss gir 53 millioner kroner høyere netto samfunnsøkonomisk nytte enn løsning med
kryss. Resultatene fra nytteberegninger av kryss på Helgelandsmoen er vist i Tabell 10-3
under.
Tabell 10-3: Nytte av vegkryss på Helgelandsmoen. Samfunnsøkonomiske nytte- og
kostnadskomponenter ved kryss på Helgelandsmoen. Nåverdier i millioner kroner.
Millioner kroner

Trafikantnytte
Forventet investeringskostnad
Skattekostnad (20%)
Ulykkeskostnader
Netto nytte
Netto nytte per budsjettkrone

251
-283
-57
36
-53
-0,19

Note: Levetid 40 år. Sammenligningsår 2028. Beregnet med EFFEKT og justert for åpningsår 2028. Prisnivå 2017. Positive tall
indikerer at effekten bidrar til økt samfunnsøkonomisk nytte. Negative tall indikerer at effekten bidrar til redusert
samfunnsøkonomisk nytte.
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