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Jernbaneverket – Klimakur 2020  

Tiltak 1: Dobling av kapasiteten for godstransport på bane i 2019 – del av Jernbaneverkets godsstrategi 

og NTP 2010-2019. 

Tiltak 2: Tredobling av kapasiteten for godstransport på bane i 2030, med bruk av ekstra virkemidler for å 

øke overføring av gods fra vei til bane. 
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1 Bakgrunn 

Jernbaneverket har som grunnlag for etatenes innspill til Nasjonal 

transportplan 2010-2019 utarbeidet en egen godsstrategi. Hovedmålet er å 

øke kapasiteten på hovedstrekningene til det dobbelte i 2019 og 

tredobbelte innen 2040. Dette innebærer bygging av nye kryssingsspor, 

forlengelse av eksisterende kryssingsspor, forsterket strømforsyning og 

utbygging av terminaler.  

Konsulentselskapet Econ har foretatt forenklede beregninger av de 

økonomiske og miljømessige virkningene av godsstrategien i rapporten 

Gods fra vei til bane (2).  

Vi har videreutviklet Econs beregninger i samsvar med SFTs krav til 

dokumentasjon av klimatiltak i Klimakur2020. Investeringskostnadene 

framgår av Jernbaneverkets utkast til handlingsprogram 2010 – 2019 (mai 

2009). Det er forutsatt at disse investeringene inkluderer ca 20% av 

kostnadene som inngår i InterCity satsningen (dvs. de samme 

krysningsspor og forsterkning av kontaktledninger mv.. Det er videre 

forutsatt at kapasiteten på alle banestrekningene (i stamnettet) er doblet i 

2020 som følge av disse investeringene. 

Kapasitetsutvidelsen i perioden 2010 – 2019 er her beskrevet som tiltak 

1. Disse investeringene inngår i NTP 2010-2019 og er ikke inkludert som 

tiltak i KlimaKur2020. 

Jernbaneverkets godsstrategi omfatter en videre øking av kapasiteten opp 

til en tredobling av dagens kapasitet. Vi betegner dette som ”godstiltak 

2”. I godsstrategien er det forutsatt at dette målet nås i 2040. Tiltak 2 

forutsetter at tiltak 1 er gjennomført. 

1.1 Jernbaneverkets godsstrategi 

Godsstrategien retter seg i hovedsak inn mot å øke kapasiteten for 

containergods, men det er også tatt høyde for at annet gods, systemtog og 

vognlast, kan øke i framtiden. De viktigste oppgraderingene er å legge til 

rette for at hele togstammer på ca 600 meter kan framføres hele døgnet, 

dvs. samtidig med persontransportene. Dette krever betydelig økt 

linjekapasitet med flere og lengre kryssingsspor slik at to godstog eller  

og person- og godstog kan møte hverandre på mange flere punkter enn i 

dag. I tillegg skal Terminalene bygges ut med lastegater på ca 600 meter 

og ikke minst må strømforsyningen forsterkes på en rekke strekninger. 

Investeringer i tiltak 1 framgår av Jernbaneverkets Handlingsprogram for 

perioden 2010-2014, og i NTP 2010-2019. 

Kilde: Jernbaneverkets underlag til NTP og utkast til handlingsprogram 

2010 – 2019 (mai 2009), vedlegg 1). 

I Klimakur2020 skal tiltak som har trafikale effekter før utløpet av 2013 

regnes som en del av referansebanen, og investeringer som inngår i NTP 

ikke medregnes i tiltakenes kostnader. På den annen side skal effekten av 

disse investeringene regnes som KlimaKur-tiltak (hvis de ikke av andre 

grunner inngår i referansebanen).  
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Investeringene i Godstiltak 1 utgjør etter at Handlingsprogrammets 

investeringer er skilt ut, til sammen 3.418 millioner kroner. 

For tiltak 2 er det ikke utarbeidet like detaljerte budsjett. Nødvendige 

investeringer er anslått å ligge mellom 1.000 og 2.000 millioner kroner.  

Det er i siste revisjon av beregninger og notat (10.12.09) blitt klart at hele 

godstiltak 1 nå inngår i referansebanen og dermed ikke skal regnes som et 

KlimaKur2020 tiltak. Vi har likevel vist beregningene av kostnader per 

utslippsreduksjon i 2020.  

2 Forutsetninger i beregningene – beskrivelse av godstiltak 1 og 2 

Tiltakets levetid er satt til 40 år – start investeringer i 2010. Alle 

kostnader er angitt i 2008-kr-verdi. Investeringene er periodisert, 

nåverdiberegnet og annuitetsberegnet over levetiden. 

2.1 Godstiltak 1 

• Utviklingen i samlet transportetterspørsel, regnet i TEU, følger 

grunnprognosenes vekst for vei og bane.  

• Det er forutsatt at kapasiteten på hver banestrekning er doblet i 2020, i 

forhold til nivået i 2010 (omlag dagens nivå) som er hentet fra Econs 

beregninger i rapport (2).  

• Det er forutsatt at det i 2010 er en undertrykket etterspørsel etter 

godstransport på bane tilsvarende 30 % av produksjonen i 2010. 

Videre framover mot 2020 forutsettes det at den undertrykte 

etterspørselen øker i takt med grunnprognosenes godsvekst samlet for 

vei og bane.  

• Det er forutsatt at all undertrykket etterspørsel er fjernet når 

jernbanens kapasitet er doblet i 2020 (markedet er klarert).  

• Hvis ikke ytterligere godstransport overflyttes fra vei i denne perioden 

vil det da være mer ledig kapasitet på jernbanen. Denne ledige 

kapasitet er forutsatt å bli spist opp av den generelle veksten i 

transportetterspørselen fram mot 2030.  

• Jernbanens markedsandel er forutsatt å være konstant på hver 

banestrekning etter 2020, og inntil all ledig kapasitet er brukt opp. 

Deretter vil jernbanens markedsandel fall hvis det ikke gjøres 

ytterligere investeringer som igjen kan øke kapasiteten. 

Jernbaneverkets godsstrategi omfatter en slik videre utvidelse av 

kapasiteten etter 2020. Vi har her i Klimakur2020 beskrevet dette som 

Godstiltak 2 – investeringer i perioden 2020-2029, se nærmere 

beskrivelse nedenfor. 

• Det er forutsatt at 2 TEU utgjør lasten til ett vogntog på hver tur. 

Antall TEU som er beregnet overført fra veitransport til jernbane 

divideres derfor med 2, som gir reduksjonen i antall vogntogturer på 

vei. 
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2.2 Godstiltak 2 

• Jernbanens godsførende kapasitet økes i 2025 til 2,5 ganger 

kapasiteten i 2010, og i 2030 til 3 ganger kapasiteten i 2010. 

• Investeringene er 150 millioner kroner (nominell verdi) hvert år i 10 

år – 2020 til 2029. 

• Fra 2020 forutsettes det innføring av ekstra virkemidler for å øke 

overføringen av gods fra vei til bane,  sørge for at kapasiteten på 

jernbane utnyttes etter hvert som den utbygges. Denne ”ekstra 

overføringen” gir 5 % økt vekst i godstransport på bane i tillegg til 

veksten i grunnprognosen. 

3 Parametre 

Følgende enhetskostnader er hentet fra Jernbaneverkets 

nyttekostnadsveileder: 

• Slitasjekostnader for infrastruktur, vei og bane. 

• Ulykkeskostnader, vei og bane. 

• Køkostnader, vei og bane. Det er regnet at 10% av hver strekning er 

storby.  

• Støykostnader, vei og bane. Det er regnet at 10% av hver strekning er 

storby, 20% er tettbygd strøk. 

Øvrige parametre: 

• Utslipp av NOx er verdsatt til 50 kr pr kg, ihht SFTs metodenotat. 

• Utslipp av PM10 er verdsatt til 1050 kr pr kg, ihht SFTs metodenotat. 

• Drivstofforbruk per kjt.km/tonnkm i veitransport er hentet fra 

SFT/SSB regneark og notat datert 06.05.2009. KlimKur2020. 

• Drivstofforbruk for dieseldrevne tog er hentet fra SSB rapport 

2008/49 tabell 2.43 (gjennomsnitt for all godstransport med 

diesellok.). 

• Avstander på vei og bane er hentet fra visveg.no og jbv.no. 

• Kjøretider for vei er hentet fra visveg.no. Kjøretid for tog er anslått på 

grunnlag av Jernbaneverkets nyttekostnadsveileder. 

Enhetskostnader (f eks fra Håndbok 140 og Jernbaneverkets 

Nyttekostnadsveileder) er oppjustert til 2008-kr-verdi med 

konsumprisindeksen. 
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Utslippsfaktorer 

 

Veitransport  
(ref. SFT/SSB-notat 2009) 2010 

CO2, kg/km 0,86 

NOx, g/km 4,23 

PM10, g/km 0,094 

CH4, g/km 0,016 

N2O, g/km 0,039 

Jernbane  
(ref. SSB 2004 2010 

CO2, g/tonnkm 42 

NOx, g/tonnkm 0,62 

PM10, g/tonnkm 0,05 

CH4, g/tonnkm 0,003 

N2O, g/tonnkm 0,016 

 

Utslippsfaktorer for senere år følger korreksjonene nedfelt i SFT/SSB-

notat datert 06.05.2009 og tilrettelagt for beregninger i oktober 2009 

(TØI, Civitas). Mellomliggende år er beregnet ved interpolasjon. 
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4 Økonomiske størrelser. Hovedresultater. 

4.1 Tallfestet i beregningene 

Godstiltak 1 MNOK 
Nåverdi 
2008 

MNOK 
Annuitet 
levetid 

MNOK 2020 (inv: 
årlig annuitet) 
(grunnlag for 
kostnads-
effektivitetsbrøk) 

MNOK 2030 (inv: 
årlig annuitet) 
(grunnlag for 
kostnads-
effektivitetsbrøk) 

Investeringskostnader: 
(Investering finansiert over 
offentlig budsjett, inkl 20% 
skattekostnad) 

0 0 0 0 

Herav:         

Krysningsspor (nye og 
forlengelse av gamle) 

0 0 0 0 

Godsterminaler 0 0 0 0 

Strømforsyning mv 0 0 0 0 

Kjøretøykostnader (drift, 
kapitalkostnader) 

-1 460 -85 -85 -85 

Eksterne kostnader -1 826 -106 -130 -185 

Herav:         

Slitasjekostnader infrastruktur -490 -29 -39 -56 

Ulykkeskostnader -289 -17 -21 -30 

Køkostnader -358 -21 -24 -34 

Støykostnader -945 -55 -64 -92 

NOx-utslipp 26 2 1 4 

Utslipp av partikler (PM10) 230 13 16 22 

Totale kostnader (investering, 
drift og eksterne) 

-3 286 -191 -215 -270 
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Godstiltak 2 MNOK 
Nåverdi 
2008 

MNOK 
Annuitet 
levetid 

MNOK 2020 (inv: 
årlig annuitet) 
(grunnlag for 
kostnads-
effektivitetsbrøk) 

MNOK 2030 (inv: 
årlig annuitet) 
(grunnlag for 
kostnads-
effektivitetsbrøk) 

Investeringskostnader: 
(Investering finansiert over 
offentlig budsjett, inkl 20% 
skattekostnad) 

813 47 47 47 

Herav:         

Krysningsspor (nye og 
forlengelse av gamle) 

0 0 0 0 

Godsterminaler 0 0 0 0 

Strømforsyning mv 813 47 47 47 

Kjøretøykostnader (drift, 
kapitalkostnader) 

-2 419 -496 -496 -496 

Eksterne kostnader -2 851 -575 -130 -319 

Herav:         

Slitasjekostnader infrastruktur -813 -172 -39 -97 

Ulykkeskostnader -478 -99 -21 -52 

Køkostnader -594 -122 -24 -62 

Støykostnader -1567 -322 -64 -164 

NOx-utslipp 112 30 1 10 

Utslipp av partikler (PM10) 490 110 16 45 

Totale kostnader (investering, 
drift og eksterne) 

-4 457 -1 024 -579 -768 

 

4.2 Ikke tallfestet i beregningene 

Tidskostnader for gods 

Det er ikke beregnet tidskostnader for gods, verken for veitransport eller 

jernbanetransport. Det er antatt at nettoeffekten av disse to er om lag null. 

Framføringstiden er anslått å være noe lenger for jernbanetransport enn 

veitransport, noe som tale for at tidskostnaden er noe høyere for 

jernbanetransport. Det er imidlertid usikkert om godset når mottaker på et 

senere tidspunkt når det benyttes jernbanetransport enn nr det benyttes 

veitransport. Dette har antagelig blant annet sammenheng med om gods 

med veitransport blir terminalbehandlet eller ikke. 

Gitt den generelle usikkerhet om slike forhold, og gitt at det uansett vil 

være snakk om små forskjeller mellom de to transportmidlene, er det 

valgt å sette netto endring i tidskostnader til null.  

Distribusjons- og terminalkostnader 

Den beregnede samfunnsøkonomiske gevinsten av overføring av gods fra 

vei til bane gjelder hovedstrekningene. Ved jernbanetransport vil det i 

tillegg være kostnader forbundet med løfting av container eller semitrailer 

på og av tog, innhenting av gods fra avsender og utkjøring til mottaker. 

Til en viss grad unngås dette ved veitransport, fordi bilen kan kjøre 

direkte fra avsender til mottaker. Ofte er godsmengden fra den enkelte 

avsender så små at godset tas inn på terminal og lastes sammen med 
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andre sendinger i en container. Slike forhold reduserer omfanget av 

ekstrakostnadene som påløper ved jernbanetransport.  

Det krever vesentlig mer omfattende beregninger, for eksempel ved 

modellberegninger, for å gi et mer presist svar på hvor store disse 

kostnadene er. Det sikre er at deler av den samfunnsøkonomiske 

gevinsten som er beregnet vil bli spist opp av slike kostnader.  

 

Nyanser i etterspørselen 

Beregningen av samfunnsøkonomi i dette tiltaket er fokusert på 

kostnadssiden av vei- og jernbanetransport. Etterspørselssiden er i liten 

grad spesifisert, blant annet fordi det er mindre informasjon om denne. 

Kapasitets- og kvalitetsendringer i jernbanetilbudet som følge av 

kapasitetsutvidelsen kan endre transportkjøpernes atferd. Eksempler på 

slike endringer kan være bedret punktlighet, langt hyppigere avganger 

som gir mulighet for vesentlige omlegginger av transportkjøpernes egen 

logistikk, og miljøprofilen som i større grad forbindes med 

jernbanetransport enn med veitransport. Det må antakelig en mer 

omfattende nyttekostnadsvurdering til, hvor etterspørselssiden 

spesifiseres bedre, for å utdype dette. 

 

5 Resultater i 2020 

Tiltak 1 

Reduksjon i godstransport på vei 75 millioner kjøretøykilometer i forhold 

til referansebanen. 

Reduksjon i utslipp av klimagasser 60 747 tonn. 

Reduksjon i energiforbruk fra diesel 281 GWh. Økning i 

elektrisitetsforbruk 46 GWh. 

Kostnadseffektivitet (2020): - 3.540 kr/tonn CO2. 

Kostnadseffektivitet (2030): - 2.923 kr/tonn CO2.  

 

Tiltak 2 

Tiltak 2 har ingen trafikal effekt i 2020 utover tiltak 1. 

Kostnadseffektivitet (2020) for tiltak 2, hvor de trafikale effektene er de 

samme som i tiltak 1, investeringene er noe høyere: - 9.525 kr/tonn CO2. 

Den trafikale effekt begynner i 2021 og øker etter hvert. 

Kostnadseffektivitet (2030) for tiltak 2 er: - 4.658 kr/tonn CO2.  

 

6 Større klimaeffekt av tiltaket 

6.1 Undertrykket etterspørsel i dag 

Gitt at det er en undertrykket etterspørsel i denne størrelsesorden vil en 

tilsvarende økning av transporttilbudet på jernbanen umiddelbart bli fylt 
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opp. Ytterligere økning av transporttilbudet kan forventes å bli tatt i bruk 

etter hvert som den etterspørselen øker som følge av naturlig økonomisk 

vekst.  

Ut over dette kan etterspørselen etter godstransport på bane økes på 

bekostning av godstransport på vei ved bruk av ekstra virkemidler som 

avgifter, kvalitetsforbedring av jernbanetransporten, eller annet. Aktuelle 

virkemidler er omtalt i kapittel 6.2.  

 

6.2 Aktuelle virkemidler 

Virkemidler som kan føre til at godsstrategien blir gjennomført 

forutsetter bevilgninger til utbygging. 

Virkemidler som kan føre til tilstrekkelig etterspørsel etter godstransport 

på bane når produksjonskapasiteten(transportkapasiteten) er økt, er i 

hovedsak virkemidler som øker kilometerkostnaden for godstransport på 

vei eller en form for påbud/forbud. Eksempler kan være:  

• Økt drivstoffavgift 

• Bompengeinnkreving på hovedveiene, f eks etter modell fra Italia der 

det betales etter antall km kjørt på hovedveien. 

• Restriksjoner på lastebiltrafikk, men eget tilbud på jernbanen av type 

”Rollende landstrasse” (se egen beskrivelse) 

Disse virkemidlene må beskrives/vurderes nærmere som en del av en 

tverretatlig utredning om restriktive virkemidler overfor veitrafikk 

(person og gods). 

 

 

7 Referanser 

(1) Jernbaneverket: godstransport på bane. Jernbaneverkets strategi. 

(2) Econ: Rapport 2007-110: Gods fra vei til bane. 

 


