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NTP Godsanalyse 

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet  

Referat fra møte i ekstern referansegruppe 21. september 2015  

Sted: Statens vegvesen, Vegdirektoratet   

1. Velkommen og orientering om KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet 

Anders Jordbakke orienterte innledningsvis om KVU-oppdraget (se egen 

presentasjon). 

 

Konseptvalgutredningen skal blant annet utrede behovet for kapasitet i 

godskorridorene i Oslofjordområdet, både i terminaler og i nettet. Vi skal vurdere når 

det er behov for mer kapasitet, herunder muligheten for trinnvis utbygging.   

 

KVUen har utviklet konsepter med utgangspunkt i resultater fra Godsanalysen. Vi ser 

på tre typer konsepter:  

 

 Modernisering av Alnabru kombinert med opprusting av mindre 

jernbaneterminaler 

 En hovedterminal for jernbane i Oslofjordområdet  

 Konsepter med en hovedterminal og én eller flere avlastningsterminaler for 

jernbane. 

  

Konseptvalgutredningen vil sannsynligvis ikke anbefale konkret lokalisering av nye 

terminaler, men må sannsynliggjøre at det finnes egnede arealer nær hovedveg og 

jernbane uten store arealkonflikter i anbefalt område for ny(e) terminal(er). Det skal 

også vurderes utforming av og beregnes investeringskostnader for nye terminaler. Vi 

utreder ikke etablering av nye havner.  

 

Spørsmål og innspill fra salen: 

- Hvorfor sees det ikke på nye havner som en del av løsningen?  

 

Svar: Det er viktig å konsentrere gods i eksisterende havner og derfor har vi tatt 

utgangspunkt i eksisterende havnestruktur. På den annen side tyder resultatene 

fra Godsanalysen på at det å konsentrerer gods i færre havner gir økte kostnader 

for næringslivet, og mindre gods på sjø. Etablering av en ny havn vil innebære 

store arealkonflikter og kreve store investeringer i infrastruktur. Det er antakelig 

mer aktuelt å utvide arealene i eksisterende havner.  

 

- Har man sett på hvordan godsstrømmene fra Gøteborg påvirker logistikk-

strømmene i Norge?  

 

Svar: Godsanalysen har sett på data for godstransport mellom  Norge og Sverige. 

Vi mener det er en myte at Gøteborg er Norges viktigste havn. Det er to 
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godsstrømmer som utgjør hovedtyngden av godstransport til og fra Gøteborg 

havn. Ferjer hvor godset stort sett skal til mottakere sør for Oslo. Gøteborg er 

også viktig transport av petroleumsprodukter mellom Norge og Sverige. Resten av 

vegtransporten over Svinesund er knyttet til næringsvirksomhet i Oslo-området 

og Vestre Götalands län med korte transportavstander der biltransport nærmest 

er enerådende. Det er en dreining mot økt transport fra Øst-Europa, og det er 

viktig å bygge opp gode sjøbaserte tilbud for denne godsstrømmen. 

 

- Det er gjort og planlegges følsomhetsanalyser for billigere vegtransport. Hvorfor 

har man ikke sett på økte kostnader for transport med bil?  

 

Svar: Vi skal se på løsninger i et langsiktig perspektiv, hvor det er sannsynlig at 

kjøretøyteknologien vil ha kommet lengre. Dette vil i tilfelle bety reduserte 

marginale eksterne kostnader som ikke gir grunnlag for høyere kostnader for 

vegtransport.  

 

- I Godsanalysen ble det ikke sett på en integrert havn og jernbaneterminal i 

Drammen, selv om det bygges nå. Blir det tatt med i konseptvalgutredningen?  

 

Svar: Så langt er det i beregning med godsmodellen bare lagt inn mulighet for 

direkte omlasting sjø-jernbane for biler i Drammen havn. Prosjektet ser nærmere 

på hvordan vi bør ta hensyn til de nye havnesporene som bygges. 

 

- Dere bør se på hvordan utsiktene for Moss havn skal være framover.  

 

Svar: Prosjektet merker seg dette innspillet. 

 

- Hva betyr det med allmenngjøring av tariffavtaler? Minstelønnen for utenlandske 

sjåfører vil bli vesentlig høyere, men mindre for de norske transportørene. Vet 

ikke hvordan dette vil slå ut enda, men det kan få konsekvenser for utgiftsnivået 

og analysene?  

 

Svar: Dette er viktig og noe som vil kunne påvirke. 

 

 

2. Mulig utforming av nye terminaler 

Orientering ved Benedicte Bruun-Lie, Multiconsult (se egen presentasjon). 

 

I konseptvalgutredningen vurderer vi konseptuelt forskjellige løsninger for 

terminalstrukturen. Vi ser ikke for oss at konseptvalgutredningen vil anbefale konkret 

lokalisering av eventuelle nye jernbaneterminaler, bare i hvilken korridor terminaler 

bør ligge. Vurdering av alternativer for bygging av en jernbaneterminal i en valgt 

korridor skal foregå i videre prosess etter plan- og bygningsloven. 
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For å beregne virkninger for transportstrømmer og samfunnsøkonomi må vi i 

konseptvalgutredningen likevel plassere en ny terminal på kartet. Denne 

lokaliseringen brukes som utgangspunkt for tilkopling til hovedveg og jernbane og 

for å skissere mulig utforming av og investeringskostnader for en terminal med gitt 

kapasitet. Forutsetning om lokalisering av en ny terminal i analysene i 

konseptvalgutredningen er ikke foretatt ut fra en uttømmende gjennomgang av alle 

mulige alternativer og vil derfor ikke legge føringer på planlegging etter 

konseptvalgutredningen er behandlet. 

 

Spørsmål og innspill fra salen: 

- Er det tatt hensyn til peak-perioder når det gjelder bransjens behov for kapasitet 

i terminalene?   

 

Svar: Ja, ved design av eksempler på nye terminaler er det tatt hensyn til at 

etterspørselen varierer over døgnet. 

 

- Er det tatt hensyn til behov for oppstillingsplasser for tungbiler?  

 

Svar: I utgangspunktet skisserer Multiconsult bare løsninger for selve 

jernbaneterminalene. I tillegg må det gjøres enkle vurderinger av om det er 

tilgang til egnede arealer i nærheten for samlastere, døgnhvileplasser og logistikk 

mv.  

 

- I KVU for godsterminal i Drammen ble det presentert konsepter med 

gjennomgående jernbanespor, mens Multiconsult viser løsning med 

sekketerminal. Gjennomkjøringsløsninger er overlegent best for togselskapene. 

 

Sekketerminal på Vestby er ingen god løsning hvis det skal være en 

hovedterminal. Kan være greit å leve med en sekketerminal om den blir avlasting, 

men ikke ellers. Sekketerminaler betyr økte kostnader til mannskap og strøm, 

fordi de krever mer komplisert og tidkrevende skifting av vogner.  

 

Svar: Det er ikke et krav i konseptvalgutredningen at terminaler skal ha 

gjennomkjøring. Konklusjonen fra Godsanalysen har vært at Jernbaneverket må 

søke mindre kompliserte og billigere løsninger. For Jernbaneverket er det mange 

hensyn som skal tas, og det er fordeler og ulemper med sekketerminaler 

sammenlignet med gjennomgående løsninger. 

 

- Det ble påpekt at man bør bruke samme prinsipp for terminalløsning i KVUene 

for jernbaneterminal i Drammen og i KVU for godsterminalstrukturen i 

Oslofjordområdet.  

 

Svar: Det er ikke nødvendigvis mulig å få til samme terminalløsning i alle 

korridorene i KVU terminalstruktur i Oslofjorden. Kostnadsforskjellene for ulike 
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terminalløsninger bør undersøkes og veies opp mot økte kostnader for 

terminaldrift. 

 

- Hvorfor legges det til grunn at det kan være kortere toglengder innenlands enn 

utenlands? Det går tog i dag som er lengre enn 650 meter, og det er ønskelig å få 

til dette oftere.  

 

Svar: Det er tatt hensyn til at internasjonale krav tilsier at det bør legges til rette 

for økte toglengder for import og eksport. Høye investeringskostnader gjør at det 

er mindre realistisk å få det til i jernbanenettet i resten av Norge– selv om det er 

ønskelig.  

 

- Hva er målet for konseptvalgutredningen: Er det gode miljøløsninger, er det 

brukernes krav eller er det arealdisponering? 

 

Svar: Vi har ikke vektet miljømål foran andre mål. I et brev fra 

Samferdselsdepartementet er det et krav at konseptene skal gi reduserte 

kostnader for næringslivet. Det er ikke sikkert at alle konseptene våre vil oppfylle 

dette kravet.  

 

- Når man planlegger nye terminaler, er det avgjørende at konseptene øker 

terminalproduktiviteten. Kostnadene i dag utgjør 25-30 % av kostnader til 

togtransport (en langt høyere andel på kortere strekninger og en av 

hovedfaktorene til at jernbane ikke velges der). 

 

- Godsterminalen på Alnabru bør styrkes, og det er viktig å få fram alle 

konsekvensene av eventuell flytting. Avvikling av Alnabru vil få store 

ringvirkninger og store kostnader for de bedriftene som har etablert seg i 

tilknytning til dagens terminal. Selv om det er store kostnader for det offentlige 

om terminalen skal flyttes, er det også store kostnader for næringslivet.  

 

Svar: I godsmodellen forutsetter vi at samlasterne tar kostnadene med å flytte til 

ny terminal. Og kostnadene for samlastgods i modellen er derfor som om 

samlasterne er lokalisert tett ved terminalen. Dette må ses på i den samfunns-

økonomiske analysen og samlasternes kostnader for omlokalisering må 

håndteres/omtales i KVUen. 

 

 

3. Resultater fra kjøringer i godsmodellen 

Orientering fra Stein Erik Grønland, SITMA (se egen presentasjon). 

 

Spørsmål og innspill fra salen: 

- Det ser ut som Drammen havn er tatt ut av noen av konseptene. 

 

Svar: Dagens havnestruktur inngår i alle konseptene, jf. svar om nye havner under 
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pkt. 1 over. I alle konseptene har Drammen havn omlasting av biler fra sjø til 

jernbane, men i mange av konseptene er jernbaneterminal for kombilast nedlagt. 

 

- Er det lagt inn forutsetninger om teknologiendringer i transportmidlene, og hvilke 

karbonpriser er brukt?   

 

Svar: Det er ikke tatt hensyn til forventet utvikling av kjøretøyene, og dette må i 

tilfelle gjøres som følsomhetsanalyser. Det ligger heller ikke inne endringer i 

priser for ulike innsatsfaktorer som arbeidskraft mv. Prisen for CO2-utslipp er i 

foreløpige beregninger i KVUen om lag 300 kr per tonn, men dette må vi se 

nærmere på. Bred samfunnsanalyse av godstransport har lagt til grunn om lag 

950 kr per tonn som er karbonprisen for 2030 i Jernbaneverkets verktøy for 

samfunnsøkonomisk analyse, Merklin.  

 

- Hagenutvalget (NOU 2012:16 Samfunnsøkonomisk analyse) tilrår at 

kalkulasjonsprisen for klimagassutslipp i samfunnsøkonomiske analyser baseres 

på marginalkostnaden ved utslippsreduksjon (marginal rensekostnad) dersom 

myndighetene har bindende mål om utslippsbegrensninger. En mulighet er å ta 

utgangspunkt i marginal rensekostnad fra transportsektoren fra Klimakur. 

Uavhengig av hvilken karbonpris som legges til grunn vil det være betydelig 

usikkerhet knyttet til om dette er den riktige prisen. Det er derfor viktig at det 

også gjøres sensitivitetsanalyser slik at man ser effekten av en vesentlig høyere 

og eventuelt en vesentlig lavere karbonpris.  

 

- Framtidig teknologiutvikling kan gjøre sjøtransport mer miljøvennlig, for 

eksempel ved bruk av elektrisitet og brenselceller. Utviklingen i skip kan komme 

raskere enn for vegtransporten.  

 

Svar: I videre arbeid med en godsstrategi er det aktuelt å vurdere subsidier for 

raskere innfasing av miljøvennlig teknologi. 

 

- Biltransport vil mest sannsynlig øke med utviklingen i EU. Regelverk i EU vil kunne 

få store konsekvenser for bransjen, blant annet når det gjelder krav til miljø.  

 

Hvilke konsekvenser kan framtidig liberalisering få? Begrensninger for 

utenlandske transportørers virksomhet i Norge (kabotasje) er sannsynligvis på vei 

ut. Kanskje betyr det at utenlandske transportører ilegges samme miljøkrav som 

de norske?  

 

Svar: Det er gjort en del analyser i bred godsanalyse, men vi har valgt å legge 

dagens utslippsfaktorer til grunn. 

 

- Når det gjelder utslipp, er det mest å hente i skipsfarten, fordi det er så mange 

gamle båter med høye utslipp pr enhet transportarbeid. Skipsfarten får lite 
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investeringsmidler fra staten, og det er grunnen til at det ikke skjer mer. 

 

- Modulvogntog og sentralisering av terminaler er to tiltak som er effektive på 

klimakutt og kostnadsreduksjoner, men er kanskje ikke like spennende som 

tiltak. Større skip gir mer effektiv godshåndtering og bedre miljø.  

 

- Kystverket påpekte at det er viktig å støtte opp under utviklingsmiljøene som nå 

bidrar til teknologiutvikling innenlands. 

 

- Sjøtransporten vil vinne fram i tiden framover. Fartøyene blir større og frakter 

større godsvolum, og dette betyr mindre utslipp pr. tonnkilometer. Mye positivt 

som skjer av teknologiutvikling, blant annet med batteridrevne ferjer, og folk 

ønsker miljøvennlige løsninger.  

 

- Har man sett på hvordan ulike scenarioer for samfunnsutviklingen kan påvirke 

godstransporten i framtiden?  Ettersom dette dreier seg om tiltak som skal 

komme langt inn i framtiden? Godsmodellen har begrensninger. Er det sett på 

alternative metoder for virkningsvurderinger, som for eksempel transportetatenes 

utvikling av Metode 21?  

 

Svar: Vi har ikke brukt alternative verktøy, men det er en spennende tanke. Er 

spesielt interessant å se på utviklingen i næringslivet framover. Jernbaneverket 

har sett på hvordan EUs mål om CO2-nøytralitet i 2030 vil kunne påvirke 

jernbanesektoren.  

 

- Det er ikke nødvendigvis slik at det er kapasitet til å dekke beregnet framtidig 

etterspørsel etter godstransport på jernbane. Konkurransen om sporkapasitet 

mellom person- og godstransport er en viktig avveiing, spesielt i 

Oslofjordområdet.  

 

Svar: I beregningene i godsmodellen er det en forutsetning at det er kapasitet til 

godstog der det er etterspørsel etter godstransport med jernbane, noe som ikke 

er en selvfølge. I utredningen skal vi vurdere behov for nye investeringer i 

jernbanenettet. Vi kan dessuten gjøre følsomhetsanalyser for å fange opp 

virkninger av eventuelle kapasitetsbegrensninger.  

 

- Oversikten over foreløpige resultater viser at et referansealternativ med et 

Alnabru som ikke er oppgradert vil gi svært dårlig effektivitet. Dette bør komme 

tydelig fram.  

 

4. Bred samfunnsanalyse av godstransport 

Orientering ved Else-Marie Marskar (se presentasjon) og Thorkel Askildsen (se 

presentasjon). 
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Transportetatene arbeider videre med en egen godsstrategi som skal være en del av 

hovedrapporten som legges fram i mars 2016. For å sikre at vi jobber videre med en 

riktig forståelse av godstransportens behov, har vi behov for en videre dialog og 

tilbakemeldinger fra dere.  

 

Spørsmål og innspill fra salen: 

- Transportmiddelfordelingen som vises i presentasjonen er annerledes enn den 

SSB bruker, hvorfor?  

 

Svar: Det er fordi vi har inkludert alt, både innenriks transporter, 

utenrikshandelen og transitt og alle typer varer. SSB har ingen statistikker som 

viser helheten i godstransporten samlet, men har oversikt over de ulike 

transportene hver for seg. Ofte ekskluderes enkelte varegrupper eller noen typer 

transporter for å få fram poeng.  

 

- Hvilke virkninger har det at skipene blir stadig større for om det blir en 

konsentrasjon i havnene?  

 

Svar: Det har en positiv virkning om det er slik at containerne har adresse Norge, 

men ikke om varene må omlastes utenfor Norge (da havner de på vegen). 

Statistikken er fra 2012, så det er mulig at det ikke er fanget opp i statistikken 

enda. Kan få konsekvenser for feeder-trafikken og at den vil øke.  Der har 

sjøtransporten et fortrinn.  

 

- Anløpskostnadene er et problem for innenlandstransporten fordi avgiftene i sum 

blir for høye. Det gjør det mindre lønnsomt med mindre transporter. Samtidig 

konkurrerer sjøtransporten bedre ved direkte transporter hvor det ikke er behov 

for tilbringertransport og distribusjon. Det er et dilemma. 

 

- Det vil være noen steder hvor jernbanen ikke er et reelt alternativ til veg. Er det 

noen tanker om at avgiftene skal rettes slik at de er lavere det det ikke finnes noe 

alternativ til veg? 

 

- Svar: Vi har regnet på ulike type virkemidler for å få fram generelle effekter. I det 

videre arbeidet vil vi fortsette å lete etter kirurgiske tiltak som kun rammer 

konkurranseflater. 

 

- Modellene fanger ikke godt nok opp tiltak som gir mer effektiv godshåndtering, 

men ikke krever infrastrukturtiltak.  

 

- Avgifter på veg kan gi mer effektiv transport og bør derfor ikke bare ses på som 

fordyrende element. Verdiene i en samfunnsøkonomisk analyse beregnes av 

forskningsinstitusjonene og bestemmes av Finansdepartementet. Det er 

nødvendig å vite at dette er verdier som ikke er universelle. De kan endres og er 

ikke nødvendigvis gitt en gang for alle. Arealbruk er også viktig og kan gi god 
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måloppnåelse på flere områder. Sterkere virkemidler finnes og arealpolitikk kan 

være et slikt virkemiddel. 

 

- Svar: Arealpolitikk er viktig og er vanskelig fordi det er mange aktører. Vi tror at 

effektene av arealpolitikk er store, men dette framkommer dessverre ikke i 

analysene med godsmodellen. Statistisk verdi av et liv, prisen på utslipp av 1 tonn 

CO2 osv. fastsettes helt riktig av Finansdepartementet og endres fra planperiode 

til planperiode. I samme periode skal alle benytte samme beregningsverdier. 


