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1 Beskrivelse av tiltaket (og virkemidler) 

Tiltaket går ut på å bygge ut infrastrukturen i intercityområdet slik at det 

blir kapasitet nok til å kunne doble togtilbudet. Doblet togtilbud kan her 

best forstås som en dobling av antall seter. I IC-tiltak 1 øker 

transportarbeidet på jernbane med ca 40%, dvs. at det fortsatt er ca 60 % 

ledig setekapasitet i IC-tiltak to forutsettes fylt opp (utnyttet). I IC-tiltak 2 

vil dermed transportarbeidet være økt med 100 % i fht. 2006-nivå, dvs. 

en dobling av transportarbeidet innenfor IC-området.  

Grunnprognosen for transportvekst fram til 2030 er utgangspunktet for 

beregningene.  

Økt transportarbeid på jernbane er dels nyskapt trafikk og dels overført 

trafikk fra vei. Samtidig så fører dettet til lavere vekst i veitrafikken dels 

på grunn av overføring til jernbane og dels på grunn av avvisning av 

reiser, de blir ikke utført på grunn av at virkemiddelbruken medfører økt 

pris for bruk av bil.  

Tallgrunnlaget for effektene av tiltaket og virkemidlene er hentet fra et  

notat av Transportøkonomisk institutt, 2007: Modellberegninger for 

NTPs korridorgruppe. ØL/1980/2007. I TØIs notat er det ”IC bane - 

alternativet” som vi har benyttet. Dette er i hovedtrekkene likt med den 

utbygging av IC-området som nå er aktuell (vedtatt gjennom NTP).  

Det har vært ønskelig å gjennomføre beregningene slik at det indre 

intercityområdet bygges ut først og står ferdig i 2020, mens det ytre 

området bygges ut etter på og står ferdig i 2030. Investeringskostnadene 

er periodisert i henhold til dette. Effektberegningene er ikke knyttet like 

sterkt opp til denne fordelingen mellom indre og ytre IC. Vi har i stedet 

forutsatt en lineær prosentvis økning av trafikk på bane (overført og 

nyskapt) og en tilsvarende reduksjon på vei (overført og avvist). I tillegg 

kommer effekten av grunnprognosens vekst i transportarbeidet slik at 

veksten på jernbane blir sterkest i siste del av andre periode, dvs. etter 

hvert som ytre IC ferdigstilles fram mot 2030.  

2 Kilder 

1 Transportøkonomisk institutt, 2007: Modellberegninger for NTPs 

korridorgruppe. ØL/1980/2007 

2 JBV, 2009. Personlig meddelser gjennom arbeidsmøter hos JBV. 

3 Klimakur 2020, 2009. Metodenotat fra SFT/SSB om utslippfaktorer 

og framkrivninger. 

4 SSB: Energiforbruk og utslipp til luft fra innenlandsk transport. 

Rapporter 2008/49. 

5 SSB: Statistikkbanken. 
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3 Investeringer 

Følgende kostnader er benyttet: 

IC-innerområde 

Alle tall i mill. 2009-kr 

Kostnads-

overslag 

NTP første 

HP-periode  

2010-2013 

NTP andre 

HP-periode  

2014-2019 

Andel som 

belastes IC 

Klimakur 

2010-2013 

Klimakur 

2014-2019 

Klimakur 

2020-2030 

Korridor 1           

Oslo-Ski (post 31) 11 660 2 500 9 160  0 0  

Kleberget-Såstad 1 040 0 1 040  0 0  

Sandbukta-Moss-Kleberget 2 831 250 2 572  0 0  

Korridor 3           

Holm-Holmestrand 2 214 2 133 0  0 0  

Holmestrand-Nykirke 2 137 0 2 137  0 0  

Eidangerforbindelsen 3 691 776 2 831  0 0  

Korridor 6           

Eidsvoll-Hamar (Lang-Kleiv, Kleiverud-

Steinsrud) 6 919 2 000 4 524  0 0 

 

Strekningsfordelte investeringer 33 592      0 0  

Investeringer som ikke inngår i NTP 15 517   0,8 4 965 7 448  

IC-innerområde i alt (NTP+ikke NTP) 46 109       

IC-ytterområder inngår ikke i NTP 58 384 0 0 0,8 0 0 45 970 

 

IC-ytterområde 

JBV oppgir investeringstall for ytre IC-område til 58.384 millioner 

kroner. Det forutsettes at denne investeringen foretas i perioden 2020 til 

2030. Det antas videre at ca 80 prosent av investeringen tilordnes IC-

persontransport. De resterende ca 20 prosent er inkludert i investeringene 

som foretas i forbindelse med godsstrategien. Samlet kommer disse 

investeringene også signaturtrafikken (regionale lange) til gode. 

Felles forutsetning 

JBV oppgir noen fordeling av investeringsbeløpene over år for IC-

ytterområdet. I beregningen er det derfor antatt at investeringene er jevnt 

fordelt over den hovedperioden de hører hjemme i.  

Investeringene er fordelt som følger (nominelle tall): 

 

 
År Mill kr 

2010 1241 

2011 1241 

2012 1241 

2013 1241 

2014 1241 

2015 1241 

2016 1241 

2017 1241 

2018 1241 

2019 1241 

År Mill kr 

2020 4597 

2021 4597 

2022 4597 

2023 4597 

2024 4597 

2025 4597 

2026 4597 

2027 4597 

2028 4597 

2029 4597 
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4 Drift og vedlikehold 

Det er beregnet endring i elektrisitetskostnader for jernbane, og endring i 

drivstoffkostnader for veitrafikk. Andre drifts- og vedlikeholdskostnader 

er ikke beregnet.  

5 Forutsetninger i beregningene 

5.1 Felles for tiltak 1 og tiltak 2  

Det er forutsatt at infrastrukturutbyggingen muliggjør en dobling av 

setekapasiteten, i hovedsak ved økt frekvens men også økt antall vogner. 

Det er implisitt forutsatt at allerede bestilte togsett kan avvikle denne 

trafikken. Ytterligere materiellkjøp er ikke lagt inn som 

investeringsbehov. 

Økt kapasitet i infrastruktur gir mulighet for et bedre rutetilbud og 

derigjennom økt transportarbeid, dvs økt antall passasjerkilometer. Økt 

kapasitet – setekapasitet -  utnyttes fullt ut kun hvis det er tilstrekkelig 

antall reisende som ønsker å anvende tog.  

Effektberegningene er hentet fra TØI, 2007. Her vises det til en 

modellberegnet økning i transportarbeide på jernbane med 41% og en 

reduksjon i transportarbeidet på vei med 3,3%. Begge deler er gitt de 

investeringer som er angitt ovenfor. Det her antatt at full trafikal effekt 

oppnås i 2030.  

Det er gjort følgende ytterligere forutsetninger om trafikkvekst:  

• Det er skjønnsmessig anslått at den fulle trafikale endring har funnet 

sted i 2030. Mellom 2010 og 2030 øker/reduseres transportarbeidet på 

bane/vei lineært i prosentsandelen. Det vil si at når transportarbeidet på 

jernbane skal øke med 41 prosent over 20 år i forhold til 

referansebanen, øker det med 41 tjuendedels prosent, dvs 2,05 prosent, 

hver år.  

• Etter 2030 fører ikke tiltaket til ytterligere overgang til 

jernbanetransport.  

• Dette tiltaket må suppleres med andre tiltak/virkemidler (som f eks 

restriksjoner på personbiltrafikk) for at overgangen fra bil til bane skal 

bli større enn beregnet i (1).  

• Hvis IC-området har ledig kapasitet etter at dette tiltaket er gjennomført 

og den antatte overføring av passasjerer fra bil til bane har funnet sted, 

vil jernbanen kunne beholde sin markedsandel i et voksende 

persontransportmarked, eventuelt også øke denne. Dette er ikke 

beregnet. 

• Spesielle forutsetninger som er nevnt i (1) er: 
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Referansebanen 

Beregningene i (1) gjelder region øst og region sør. Som referansebane er 

det her benyttet: 

Bil - passasjerkilometer for bil med passasjerer i region øst og sør, både 

korte og lange reiser. 

Tog - passasjerkilometer for bil med passasjerer i region øst og sør, kun 

korte reiser. 

 

Tiltakets levetid  

Tiltakets levetid er satt til 40 år og regnes fra 2010.  

Investeringsperioden er 2010 – 2029. 

5.2 Spesielt for tiltak 2  

I tiltak 2 er det også forutsatt at det fra og med 2015 brukes andre 

virkemidler for å øke transportarbeidet på jernbane på bekostning av 

transportarbeide på vei. Målet er at i 2030 skal investeringene i 

infrastruktur ha medført en dobling av transportarbeidet på jernbane.  

Tiltak 1 medfører (pr forutsetning) at transportarbeidet i 2030 har økt 

med 41 prosent. I tiltak 2 forutsettes bruk av andre virkemidler slik at 

økningen i 2030 blir 100 prosent i forhold til transportarbeidet i 2010 i 

referansebanen. Denne ”ekstra” økningen forutsettes å være lineær i 

passasjerkilometer. 

5.3 Utslippsfaktorer  

Utslippsfaktorer er hentet fra SFT/SSB Klimakur-notat 06.05.09. Her er 

det blant annet forutsatt en andel diesel og bensinbiler som gå fra 30/70 i 

dag til 70/30 i 2020.  

Utslippsfaktorer er benyttet for beregning av utslipp av CO2, CH4 og 

N2O. Utslippsfaktorene er gitt en utvikling over tid slik den er beskrevet i 

korreksjon av utslippsfaktorer i oktober 2009 (TØI, Civitas). 
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Utslippsfaktorer CO2-ekv.    

Vektet bensin/diesel 2006 2020 2030 

Bil, g/vognkm 178,20 161,81 151,82 

 

Mellomliggende år er beregnet ved interpolasjon. 

Øvrige eksterne effekter, dvs utslipp av NOx og partikler, støy, ulykker 

og kø, er tatt hensyn til gjennom drivstoffprisen. Det forutsetter at 

avgiftene er en indirekte verdsetting av miljøkostnadene som forurenser 

ikke me Prisene som er benyttet er: 

 Pris, kWh 

Elkraft til tog, kr/kWh, inkl avgifter 0,59 

 

 

Pris, kr/ltr 

Drivstofforbruk lette biler inkl avgifter 8,70 

 

6 Økonomiske størrelser. Hovedresultater. 

 
Tiltak 1  

Investeringer, inkl skattekostnad 

Mill kr, nominelt 

Mill kr, 
nåverdi, inkl 

skattekostnad 

Årlig 
annuitet, 

mill kr 
(2008/2009) 

Årlig annuitet, 
mill kr  

Nytten i 2020 
som nominell 

2008-kr. 

Årlig annuitet, 
mill kr  

Nytten i 2030 
som nominell 

2008-kr.  

Sum investering 57.861 35.860 2.090 2.090 2.090 

      

Drift      

Elkraft til tog  320 19 16 29 

Drivstofforbruk lette biler inkl avgifter  -4 140 -239 -192 -398 

Sum drift og investering  32.076 1.869 1.914 1.721 

 
Tiltak 2 

 

6.2 Viktige forhold som ikke er beregnet 

Følgende er ikke beregnet: 

• økte vedlikeholds- og driftskostnader på jernbane eksklusive økt 

forbruk av elkraft 

Investeringer, inkl skattekostnad 
Mill kr, 

nominelt 
Mill kr, 

nåverdi 

Årlig 
annuitet, mill 

kr 
(2008/2009) 

Årlig annuitet, mill 
kr  

Nytten i 2020 som 
nominell 2008-kr. 

Årlig annuitet, mill kr  
Nytten i 2030 som 
nominell 2008-kr.  

Sum investering 57.861 35.860 1 032 2.090 2.090 

      

Drift      

Elkraft til tog, mill kr  704 41 32 72 

Drivstofforbruk lette biler inkl avgifter, 
mill kr  -4.724 -275 -271 -468 

Sum drift og investering  31.840 1.856 1.905 1.694 
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• reduserte driftskostnader i veitransport 

• eksterne effekter ut over det som er inkludert i drivstoffpris inkl 

avgifter 

• endring i konsumentoverskudd 

Det antas at beregninger som blir foretatt med transportmodellene vil 

kunne gi informasjon som gjør det mulig å komplettere beregningene av 

tiltaket.  

7 Resultater i 2020 og 2030 

 
Tiltak 1  

Kostnadseffektivitet 2020:  44.000  kr/tonn CO2.  

Kostnadseffektivitet 2030:  21.700 kr/tonn CO2.  

Tiltak 2  

Kostnadseffektivitet 2020: 38.875 kr/tonn CO2.  

Kostnadseffektivitet 2030: 18.193 kr/tonn CO2.  

8 Forbedring av beregningene 

Beregningene bør forbedres når transportmodellberegningene hvor 

tiltaket inngår er ferdig, og det er mulig å hente ut mer detaljerte effekter. 

9 Etterord: Modellberegninger oktober 2009 

Modellberegningene viser vesentlig svakere effekter enn det som er 

beregnet her. Reelle og mulig årsaker til dette er: 

• Det er i disse beregningene tatt utgangspunkt i et for høyt tall for 

passasjerkilometer med personbil i 2007. (Feil avlesing av 

kildetabellen, transportytelser i Norge, TØI-rapport 979/2008). 

• Effekten av det tiltaket som danner grunnlag for disse beregningene, 

dokumentert i (1), gjelder for IC-området, men er benyttet på 

transportarbeid i hele landet. 

• Tilbudet i 2020 slik dette er formulert i modellberegningene, er et 

annet enn det som er dokumentert i (1). (1) representerer (visstnok) et 

”strammere” tiltak enn det som er modellberegnet. Blant annet 

inkluderer tiltaket som er beregnet her en vesentlig økning i 

bompengesatsene rundt Oslo. 

• Det er grunn til å tro at transportarbeid (pkm) beregnet med RTM (i 

modellberegningene) er urealistisk lavt.  

Det er altså 2 feil som trekker i retning av mindre effekt enn det som ble 

beregnet opprinnelig. I tillegg er det ulikheter mellom tiltakene som er 

beregnet som forklarer en viss forskjell i resultater. Til sist er det 1 antatt 

feil i modellberegningene som trekker i retning av høyere effekt av det 

modellberegnede tiltaket.   

 


