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1 Forord 
COWI har på oppdrag for Jernbaneverket og Statens Vegvesen utført en 
mernytteanalyse av tre konsepter for utbygging av transportsystemet Jaren-Gjøvik-
Moelv. Alle tre konseptene inneholder både tiltak på jernbane og veg, og denne 
kombinasjonen gjør dem kompliserte å analysere.  

Prosjektperioden har vært kort og hektisk. Oppstart var 25. februar 2016, og et 
førsteutkast til ferdig rapport ble levert allerede 17. mars.  

En så kort oppdragsperiode ville ikke vært mulig uten et tett samarbeid med 
oppdragsgiver. COWI ønsker spesielt å takke Hege Benedicte Selbekk, Malene 
Nerland og Magnus Våge Knutsen i Jernbaneverket for godt samarbeid.  

Hos COWI har Øystein Berge vært prosjektleder, og har jobbet sammen med 
Hanne Søiland og Arve Halseth. Selve trafikkberegningene er også utført av COWI 
i et annet prosjekt, og vi som har jobbet med mernytteanalysen har hatt stor fordel 
av å sitte sammen med Terje Vidar Fordal som har vært prosjektleder for 
trafikkanalysene. Bernt Sverre Mehammer har gjennomført kvalitetssikring.  

Kontaktpersonene i prosjektet har vært Hege Benedicte Selbekk hos 
oppdragsgiver og Øystein Berge hos konsulenten.  

 

 
 

 



 

 

     
MERNYTTEANALYSE - KVU TRANSPORTSYSTEMET JAREN (OSLO) -GJØVIK- MOELV  7  

  

2 Sammendrag 
Mjøsregionen har hatt økonomiske utfordringer, og har ikke opplevd tilsvarende 
vekst som det øvrige Østlandet har hatt de siste 20 årene. I dag er ikke regionen 
veldig godt tilknyttet andre arbeidsmarkeder lenger sør eller nord.  Historisk ble 
Mjøsa brukt som transportåre mellom de tre Mjøsbyene og mellom Oslo og 
Trondheim, men i dag fungerer Mjøsa som en barriere midt i regionen. På østsiden 
av Mjøsa er det allerede i gang flere tiltak for å bedre infrastrukturen, blant annet 
dobbeltsporutbygging på InterCity strekningen og E6. Transportstrukturen på 
vestsiden er under vurdering, og denne analysen inngår i KVU for 
Transportsystemet Jaren-Gjøvik-Moelv.  

Transportinvesteringer reduserer opplevd avstand gjennom bedre transporttilbud. 
Den reduserte avstanden gir økt tetthet, og vi vet at økt tetthet gir økt produktivitet. 
I tradisjonelle nyttekostnadsanalyser av infrastrukturtiltak fanges ikke slike 
produktivitetseffekter av tiltakene opp. Denne mernytteanalysen beregner slike 
effekter, og er derfor tilleggseffekter som kan legges på nytten fra 
nyttekostnadsanalysene.  

Ved hjelp av COWI sin agglomerasjonsmodell har vi beregnet disse effektene for 
tre konsepter som er satt sammen av veg- og jernbanetiltak på riksveg 4 og 
Gjøvikbanen. Konseptene er utarbeidet av oppdragsgiver. 

Det første konseptet er full utbygging av dobbeltspor mellom Oslo S og Moelv, via 
Gjøvik. Vegutbyggingen innebærer ny riksveg 4 på strekningen Gjøvik nord 
(Ramberget) til Mjøsbrua. Sør for Gjøvik bygges veien vest for Einavatnet over 
Hennung, i samme trase som jernbanen til Jaren.  

Konsept 2 er konsentrert i Mjøsregionen. Alternativet inkluderer ny veg fra Jaren til 
Gjøvik vest for Einavatnet (Einastrand) og ny riksveg 4 nordover fra Gjøvik til 
Moelv. For jernbane innebærer Konsept 2 en sammenkobling mellom Gjøvikbanen 
og Dovrebanen med dobbeltspor fra Gjøvik til Moelv.  

Det siste konseptet har fokus på vegutbygging i Mjøsregionen, og har som eneste 
jernbanetiltak et dobbeltspor mellom Oslo og Roa. Vegalternativet i dette konseptet 
er ny veg langs vestsiden av Einavatnet mellom Jaren og Raufoss (Einastrand), 
utbedring av eksisterende veg mellom Raufoss og Hunndalen, tunnel i Gjøvik og 
ny riksveg 4 nordover til Mjøsbrua.  

Det er gjort separate analyser på hvert konsept for vegtiltakene og 
jernbanetiltakene. En oppsummering av funnene fra mernytteanalysen er å finne i 
Tabell 2-1. Resultatene viser at alle tre alternativene har betydelige 
mernytteeffekter, men at de er størst i Konsept 1. Nåverdien av mernytten i 
Konsept 1 er på over 19 milliarder kroner. Nåverdien er beregnet over 40 år med 
en rente på 4 prosent. Nåverdien av mernytten Konsept 3 er noe høyrere enn i 
Konsept 2, men begge disse ligger i nærheten av 8 milliarder.  

  Nok årlig 
Nok 
Nåverdi 

Konsept 1 992 19 626 
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Konsept 2 396 7 847 

Konsept 3 419 8 295 

Tabell 2-1 Totale mernytteffekter av de tre konseptene, millioner 2016 kroner 

Det er relativt lite som skiller de tre vegkonseptene, og det er først og fremst 
gjennom jernbanetiltakene vi finner store mernytteverdier. I våre beregninger finner 
vi store effekter i Mjøsregionen og i Oslo-området. Konsept 1 får med seg betydelig 
mernytte fra begge disse regionene, mens i Konsept 2 er nytten konsentrert i 
Mjøsregionen og i Konsept 3 er nytten konsentrert i Oslo-området. I de neste 
avsnittene tar vi for oss resultatene for beregninger av hvert av konseptene.  

Resultatene av beregningene for veg og jernbane for Konsept 1 er presentert i 
Tabell 2-2. Mernytten fra jernbanetiltaket er betydelig større enn fra vegtiltaket. Det 
skyldes først og fremst at jernbanetiltaket omfatter et større geografisk område, og 
dermed også langt flere innbyggere.  

   NOK årlig  NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum Veg Jernbane Sum 
Nittedal 0 63 63 0 1 248 1 248 
Eidsvoll 0 1 1 0 23 23 
Oslo 2 380 381 35 7 514 7 550 
Hamar 0 69 69 0 1 374 1 374 
Ringsaker 3 135 137 53 2 667 2 720 
Stange 0 12 12 0 235 235 
Lillehammer 1 34 35 28 666 694 
Gjøvik 6 170 176 122 3 364 3 486 
Vestre 
Toten 2 67 69 44 1 327 1 371 

Østre Toten 0 0 0 6 0 6 
Lunner 0 8 8 0 149 149 
Gran 2 37 39 38 730 768 
Søndre Land 0 0 0 3   3 

SUM               17  975 992             329  19 297 19 626 

Tabell 2-2 Resultater fra mernytteanalysen av Konsept 1 for veg og jernbane. Millioner 2016 
kroner 

Som det fremgår av tabellen, vil full utbygging av Gjøvikbanen fra Oslo S til Moelv 
gi store positive effekter i arbeidsmarkedet rundt Mjøsregionen og i Osloregionen.  

Konsept 2 har lavest mernytte av konseptene som er beregnet. Det skyldes at 
jernbanetiltaket ikke gir like store effekter i Osloregionen som for de to andre 
konseptene.  

   NOK årlig  NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum Veg Jernbane Sum 
Nittedal 0 2 2 0 48 48 
Eidsvoll 0                 1  1 0               15  15 
Oslo 0               71  71 0          1 410  1 410 
Hamar 0 66 66 0          1 301  1 301 
Ringsaker 3 110 113 59          2 174  2 233 
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Stange 0 12 12 0             232  232 
Lillehammer 2 9 11 31             186  217 
Gjøvik 8 93 100 157          1 831  1 988 
Østre Toten 1 0 1 11 0 11 
Vestre 
Toten 3 13 16 60 251 311 

Gran 1 3 4 20 59 79 

Søndre Land 0 0 0 3 0 3 

SUM               17  379 396             342  7 505 7 847 

Tabell 2-3 Resultater fra mernytteanalysen av Konsept 2 for veg og jernbane. Millioner 2016 
kroner 

 

Tabell 2-3 viser resultatene for veg og bane i konsept 2. Av totaleffekten på 7,8 
milliarder, kommer omlag 7,5 milliarder fra jernbanetiltaket og 340 millioner fra 
vegtiltaket. Mernytten synliggjør gevinsten av at et jernbanetilbud over Mjøsa vil 
knytte arbeidsmarkedene på hver side tettere sammen. Pendlingsbarrieren mellom 
Raufoss/ Gjøvik på den ene siden og Moelv/Hamar/Lillehammer på den andre 
siden blir vesentlig mindre, og et tettere integrert arbeidsmarked gir økt 
produktivitet. 

Til slutt viser resultatene fra Konsept 3 en noe høyere mernytte enn i Konsept 2, 
med total nåverdi på 8,3 milliarder.  

   NOK årlig   NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum  Veg Jernbane Sum 

Nittedal 0 30 30  0 598 598 

Hurdal 0 0 0  0 0 0 

Oslo 0 365 365  0 7 227 7 227 

Ringsaker 3 0 3  59 0 59 

Lillehammer 2 0 2  31 0 31 

Gjøvik 8 1 9  157 26 183 

Østre Toten 1 0 1  11 0 11 
Vestre 
Toten 3 2 5  60 38 98 

Lunner 0 1 1  0 13 13 

Gran 1 3 4  20 51 71 

Søndre Land 0 0 0 
 

3 0 3 

SUM               17  402 419              342  7 953 8 295 

Tabell 2-4 Resultater fra mernytteanalysen av Konsept 3 for veg og jernbane. Millioner 2016 
kroner. 

Resultatet viser at dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og Roa gir betydelige 
effekter i Oslo, men ellers beskjeden mernytte. Konseptet inneholder også økt 
frekvens langs gammel linje, som forsterker effekten av utbyggingen av nytt spor. 
Vegtiltaket er omtrent som for de to andre konseptene.   
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Beregningene for jernbane viser etter vårt syn to viktige lærdommer ved 
agglomerasjonsanalyser generelt og for jernbane spesielt.  

› Effektene av jernbaneinvesteringer er relativt høye. Resultatet er basert på 
COWIs egne mernytteanalyser av hvordan jernbanetilbud påvirker 
verdiskapingen. I analysen er frekvens benyttet som uttrykk for kvaliteten på 
tilbudet. Det viser seg at en relativt høy frekvens kan nærmest oppheve 
ulemper knyttet til avstander i og mellom økonomiske regioner. En økt 
frekvens fra 1 til 4 avganger i timen er ekvivalent med 2/3 reduksjon i reisetid 
med bil. Dette resultatet indikerer for eksempel at strekningen Lillestrøm – 
Asker hvor det går mange tog i timen er én godt integrert agglomerasjon. En 
utbygging av IC-triangelet til Fredrikstad – Hamar – Tønsberg med fire 
avganger i timen vil ha svært store mernytteeffekter.  

› Lokale effekter av forbedret infrastruktur innad i en agglomerasjon er større 
enn effekter av infrastruktur mellom regioner. Mange mernytteanalyser som er 
publisert siste tiden er gjort på riksvegnettet mellom byene, for eksempel 
fergefri E39. Effektene her er imidlertid relativt små på grunn av store 
avstander. I den foreliggende analysen innebærer et høyt frekvent 
jernbanetilbud mellom Gjøvik – Moelv – Hamar at en jernbanebru skaper en 
godt integrert region. I Konsept 3 er det på sin side lagt opp til et økt tilbud 
Oslo S – Raufoss/Gjøvik i tillegg til en bedring av det lokale tilbudet Oslo – 
Nittedal over gammel linje, som også gir opphav til mernytte i Oslo.  
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3 Innledning 
Mjøsregionen består av de tre byene Hamar, Lillehammer og Gjøvik, og de 
omkringliggende kommunene Ringsaker, Løten, Stange, Øyer, Gausdal, Elverum, 
Østre og Vestre Toten. 

KVU-en for rv.4 og Gjøvikbanen er satt i gang for å utrede muligheten for ny og 
forbedret bilveg mellom Jaren og Mjøsbrua og forbedringer og dobbeltspor på 
Gjøvikbanen. I KVU-en er hele Gjøvikbanen inkludert og det sees på forbedringer 
på eksisterende bane, dobbeltsporutbygging (delvis og hel strekning), og 
sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen med bro over Mjøsa. 

Vegtiltakene har dermed en mer beskjeden geografisk utstrekning enn 
jernbanetiltakene som analyseres.  

Denne mernytteanalysen er en del av det pågående KVU-arbeidet. COWI jobber 
parallelt med trafikkberegninger og tradisjonell nyttekostnadsanalyse, og 
trafikktallene som benyttes i mernytteanalysen er hentet fra dette KVU-arbeidet. 

Hagen-utvalget (NOU 2012:16) har anbefalt å utføre analyser av netto 
ringvirkninger, også kalt mernytte, der man kan tenke seg at slike effekter kan 
oppstå. Det geografiske område som dekkes i denne KVU-en fremstår som en 
åpenbar kandidat for slike analyser. Tiltakene inneholder sammenkobling av store 
arbeidsmarkedsregioner, og det er nettopp ved slike tiltak teorien sier at man kan 
oppnå mernytte utover det nyttekostanalysene beregner. 

Som del av arbeidet med mernytteanalysen har vi sett på eksisterende analyser, 
både Mulighetsstudien for Gjøvikbanen (Rejlers 2015) og Jernbaneverkets rapport 
om Utbygging av Gjøvikbanen (Jernbaneverket (2015)).  

Under arbeidet av denne analysen ga Sweco ut sin analyse av regionale og lokale 
virkninger for rv. 4 Jaren-Mjøsbrua (Sweco (2016)). Det er en delrapport til KVU-
en, og benytter en mer kvalitativ metode for å beskrive effekter som ikke er 
inkludert i tradisjonell nyttekostnadsanalyse. Kombinasjonen av vår analyse av 
mernytte gjennom agglomerasjonseffekter og Sweco sin analyse av regionale 
virkninger gir en bredere forståelse av hvordan samferdselstiltakene kan påvirke 
regionen.  

Før vi går løs på metoden som benyttes til agglomerasjonsanalysen, ser vi kort på 
noen interessante utviklingstrekk for den berørte regionen. Innlandet står ovenfor 
utfordringer i å være attraktiv byregion, og har ikke klart å bli dratt med av den 
sterke veksten på Østlandet for øvrig. Befolkningsutviklingen tyder på at regionen i 
dag ikke er knyttet sammen med det sentrale Østlandet, men dette kan endre seg 
ved et forbedret transporttilbud.   
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Figur 3-1 Befolkningsutvikling 2000-2016 (kilde SSB, mars 2016) 

Figur 3-1 viser befolkningsutviklingen i henholdsvis Mjøsregionen, hele landet og 
Oslo + Akershus i perioden 2000 til 2016. Utviklingen er vist som en indeks, hvor år 
2000 er satt lik 100.  

Norge har hatt sterk befolkningsutvikling i denne perioden, med høy innvandring 
som den viktigste forklaringen. Men veksten har vært ujevnt fordelt, og spesielt det 
sentrale Østlandet har hatt betydelig sterkere vekst enn landet for øvrig. Det 
skyldes både innvandring og netto innenlandsk flytting til Osloregionen. Stor 
etterspørsel etter arbeidskraft i denne regionen er en viktig forklaring på den høye 
veksten. 

Selv om Mjøsregionen har hatt befolkningsvekst i hele denne perioden, har 
veksten vært svakere enn for resten av Norge. Den demografiske utviklingen tyder 
på at Mjøsregionen i dag ikke er integrert i det sentrale Østlandet. Det er en 
geografisk nærhet, men avstanden er for stor til at Hamar og Gjøvik er inkludert i 
arbeidsmarkedet i stor-Oslo.  

Som region har ikke Mjøsområdet vært blant de mest attraktive i landet. Liggende i 
den såkalte oljeskyggen, altså uten økonomisk drahjelp fra den sterke oljerelaterte 
veksten, har regionen vært blant de med svakest utvikling både økonomisk og 
demografisk.  

Befolkningsutviklingen i Norge har også vært preget av en stadig økende 
urbanisering, både nasjonalt og regionalt. Den nasjonale urbaniseringen har skjedd 
gjennom stor tilflytting til Oslo og nabokommunene. Den regionale urbaniseringen 
skjer gjennom lokal tilflytting til byene over hele landet.  

I Mjøsregionen er det også skjedd en urbanisering. Figur 3-2 viser 
befolkningsutviklingen i de tre Mjøsbyene, øvrig Mjøsregion og hele landet. Som i 
forrige figur, er utviklingen vist som en indeks hvor år 2000 er satt lik 100.  
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Vi ser at Mjøsbyene har sterkere vekst enn de øvrige kommunene i regionen, men 
også byene har lavere befolkningsvekst enn Norge. Det er med andre ord en 
urbanisering også i Mjøsregionen, men den er relativt svak. 

  

Figur 3-2 Befolkningsutvikling 2000-2016, kommuner i Mjøsregionen (kilde SSB) 

Disse tallene tyder på at det er liten integrering mellom Mjøsregionen og 
Osloregionen i dag, og at Mjøsregionen ikke har hatt veldig stor tiltrekningskraft de 
siste tiårene.  

Samferdselstiltak kan føre til bedre vilkår for næringslivet, og kan knytte ulike bo- 
og arbeidsmarkedsregioner tettere sammen. Det siste vil gi opphav til 
agglomerasjonseffekter som analyseres i denne rapporten. 

Kapittel 4 beskriver teorien bak og metoden vi har brukt for å beregne mernytten 
for de ulike tiltakene. Deretter følger en definering av konseptene, som er tiltakene 
som analyseres. Konseptene inneholder både vei og jernbanetiltak som beregnes 
simultant. Det gjør at disse beregningene er mer komplekse enn normalt, når man 
beregner tog eller vei for seg selv.  

Resultatene av beregningene presenteres i kapittel 6.  
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4 Metode 
I dette kapittelet vil vi først fortelle kort om hvilke mekanismer 
agglomerasjonseffekter1 kan fungere gjennom. Vi går deretter kort gjennom den 
generelle beregningsmodellen som for mernytte av investeringer i infrastruktur som 
er benyttet i denne analysen. Vi vil deretter beskrive videreutviklingen av modellen 
knyttet til investeringer i jernbaneinfrastruktur.  

4.1 Nærmere om produktivitetsgevinster 
For å beregne produktivitetsvirkninger av investeringer i infrastruktur vil vi benytte 
en agglomerasjonsmodell som er utviklet for slike beregninger.  

Skissemessig kan nytten av et bedre transporttilbud knyttet til næringslivet 
inkludert arbeidsmarkedet som følge av redusert reisetid fremstilles som i Figur 
4-1. 

 

Figur 4-1 Nytte av redusert reisetid knyttet til arbeidsliv gruppert etter kilde og aktør 

Nyttekostnadsanalyser av transportinvesteringer bygger på et prinsipp om at nytten 
for husholdninger og bedrifter kan måles gjennom virkninger i transportmarkeder. 
Dette prinsippet forutsetter fullkommen konkurranse i transportbrukende sektor og 
fravær av eksternaliteter i transportsektoren. Brudd på forutsetningene kan føre til 
at nytten som beregnes i nyttekostnadsanalysene over- eller undervurderes, noe 
som er godt beskrevet av SACTRA (1999).2 Noen typer eksternaliteter i 
transportsektoren er korrigert for i nyttekostnadsanalyser. Det gjelder ulykker, miljø 
og kø. Dersom det forekommer eventuelle positive eksternaliteter som ikke blir 
korrigert i nyttekostnadsanslysen, undervurderes nytten. En type positiv 
eksternalitet er de effektene som kan oppstå ved at det blir kortere avstand eller 

                                                      
1 Agglomerasjon betyr en sammenføyning av elementer til en masse (Bokmålsordboka), 

Agglomerasjonseffekter er et begrep som samfunnsvitere har lånt fra fysikken og nå benytter for å 

beskrive de fordelene mennesker og bedrifter har ved å være lokalisert nær hverandre. 
2 SACTRA (Standing Advisory Committee on Trunk Road Assessment) 1999. 
Transport and the economy: full report. London, Department for Transport.  
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kortere reisetid mellom bedrifter og mellom arbeidstakere og bedrifter. Fortetting, 
eller agglomerasjon, kan gi opphav til mernytte.  

I en artikkel i Samfunnsøkonomen (Dehlin, Halseth og Samstad (2012)) har 
medarbeidere fra COWI beskrevet hvordan agglomerasjonseffekter kan analyseres 
på norske data. Dette er utgangspunktet for metodikken vi har benyttet for å 
beregne mernytteverdier for KVU Transportsystemet Jaren-Gjøvik- Moelv, som 
presenteres i denne rapporten. 

I de senere årene har det blitt utviklet nye metoder for å utbedre kvantitative 
analyser av verdiskapingseffekter som følger av investeringer i infrastruktur. 
Storbritannia er et av foregangslandene for denne typen analyser, der 
mernytteelementer tidvis er med i verdsettingen av store transportprosjekter. I 
noen av disse analysene har man benyttet teorier om hvordan agglomerasjon på 
den ene siden påvirker verdiskaping og på den andre siden påvirker den 
geografiske lokalisering av næringsvirksomhet. 

Modellen benyttet i denne analysen er inspirert av utviklingen som har skjedd i 
Storbritannia. Analyser bygger på en teori om at høy grad av interaksjon mellom 
områder kan føre til relativt høyere produktivitet gjennom såkalte 
agglomerasjonseffekter. Det underliggende fenomenet man forsøker å forklare er 
forskjellen i produktivitet mellom områder, og at disse forskjellene skyldes ulik grad 
av tetthet til den økonomiske aktiviteten i de aktuelle områdene.  

Graden av agglomerasjon forteller noe om hvor mye økonomisk aktivitet som 
finnes i et område og hvordan denne blir påvirket av økonomisk aktivitet i andre 
nærliggende områder. Den økonomiske påvirkningen mellom ulike områder blir 
heretter omtalt som agglomerasjonsimpuls.  

Investeringer i infrastruktur vil lette interaksjonen mellom økonomiske aktører i 
forskjellige geografiske områder, og vil derfor kunne påvirke agglomerasjon i et 
område. Bedre infrastruktur forsterker med andre ord agglomerasjonsimpulsene 
mellom økonomiske aktører i ulike regioner. 

I litteraturen3 som omhandler agglomerasjon er det tre hovedmekanismer bak økt 
produktivitet; deling, læring og samsvar. 

Deling kan føre til økt produktivitet gjennom ulike mekanismer. I et samlet marked 
vil deling av varer og tjenester gi økt produktivitet. I områder med høy 
agglomerasjon er det grunn til å forvente en bedret tilgang til både et variert sett 
med varer og tjenester, og et større utvalg av innsatsfaktorer gjør bedriftene som 
lager konsumvarene mer produktive. Dessuten vil økonomiske aktører ha fordel av 
å lokalisere seg sammen for å benytte seg av et offentlig gode. Dette bidrar til en 
fortetting av økonomiske aktører, og denne samlokaliseringen gir økt produktivitet. 
En tredje effekt er produktivitetsgevinster som skyldes at bedrifter deler 
arbeidsmarkedet. Man vil da kunne hente ut gevinster av mer spesialisert 
kompetanse, samt at risikoen deles ved varierende etterspørsel. 

                                                      
3 Se Duranton, G. og D. Puga (2004) for en oversikt 
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Læring og akkumulering av kunnskap i områder med høy tetthet av økonomisk 
aktivitet kan ha ulike årsaker. Dersom et område har en allsidig næringsstruktur vil 
det være attraktivt for bedrifter i en etableringsfase. Bedriften er da i en 
utprøvingsfase der man gjennom læring søker etter en ideell produksjonsprosess, 
og vil da ønske å være i et diversifisert miljø. Mange nyetableringer vil føre til en 
relativt sterk innovasjonstakt og produktivitetsvekst. En annen årsak til sterkere 
læring i områder med høy agglomerasjon er at nærhet til kunnskapsspredning der 
unge mennesker lærer av eldre, noe som kan sees på som en investering i 
humankapital. Ved høy agglomerasjon vil det også være høyere utvekslingstakt av 
ideer. Kunnskapsakkumuleringen gir en produktivitetseksternalitet gjennom økt 
humankapital. 

Bedre samsvar innebærer at et større arbeidsmarked gir bedre match mellom 
arbeidstakernes tilbud av kompetanse og bedriftenes etterspørsel og behov. 
Produktivitetsgevinster kan dermed oppstå fordi færre arbeidstakere har jobber 
som de er overkvalifisert for, samtidig som bedrifter bruker mindre ressurser på å 
lære opp ukvalifisert arbeidskraft. 

Disse mekanismene forklarer hvorfor områder med høy grad av agglomerasjon 
ofte har høyere produktivitet enn områder med lavere agglomerasjon. 
Mekanismene gir også rimelige forklaringer på effektene av økt agglomerasjon. For 
å tallfeste agglomerasjonseffekter hadde det vært ønskelig med indikatorer som 
gjorde det mulig å identifisere forskjeller i graden av deling, læring og samsvar 
mellom de ulike områdene. En enklere tilnærming er å benytte indikatorer som 
måler økonomisk tetthet direkte. Man vil da kunne vise et områdes grad av 
agglomerasjon i forhold til andre områder og om forskjellene i agglomerasjon 
varierer i takt med forskjeller i produktivitet. Det er den siste tilnærmingen som er 
benyttet i analyser av ulike investeringer i samferdselsprosjekter. 

Det teoretiske utgangspunktet i modellen for å beregne produktivitets-virkninger er 
agglomerasjonsindekser og markedspotensialfunksjoner.  

Agglomerasjonsindekser benyttes til å måle tettheten av den økonomiske 
aktiviteten i et område som en funksjon av omfanget av økonomisk aktivitet i 
området, og av avstand til og omfanget av økonomisk aktivitet i andre områder. 
Den økonomiske aktiviteten kan måles på ulike måter, for eksempel ved tall for 
sysselsetting. En viktig egenskap ved agglomerasjonsindekser er at man 
inkluderer en funksjon som beskriver hvordan agglomerasjonsimpulsene mellom 
ulike områder avtar med avstand. 

Markedspotensialfunksjoner viser en sammenheng mellom etterspørselen etter 
goder produsert i et geografisk område og summen av kjøpekraft i andre 
geografiske områder vektet med transportkostnader mellom områdene. Slike 
potensialfunksjoner er benyttet i teoretiske arbeider innen økonomisk geografi og 
handelsteori. Argumentet bak markedspotensialfunksjonene er at løsningen 
reflekterer etterspørselen etter varer produsert i et geografisk område, samt at 
etterspørselen blir gitt av den geografiske inntektsfordelingen og 
avstandskostnader.  
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Ved å kombinere en markedspotensialfunksjon med en agglomerasjonsindeks får 
vi en sammenheng mellom produktivitet målt ved lønn og graden av 
agglomerasjon som lar seg estimere som vist i ligning (1) under. 

(1) ln(𝑤𝑤𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 ln𝑍𝑍𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑗𝑗 

Produktivitet, målt ved lønninger 𝑤𝑤, er en funksjon av en tetthetsindeks, Z. 
Venstresidevariabelen w er inntekt, korrigert for utdanning og 
næringssammensetning. Denne tetthetsindeksen formuleres  

(2) 𝑍𝑍𝑖𝑖 =  ∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑒𝑒−𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗  𝑗𝑗  

S er antall sysselsatte etter arbeidssted. Eksponentialuttrykket i ligningen 
modellerer avstandsulempen.  Denne baserer seg på antakelsen om at interaksjon 
mellom bedrifter eller mennesker avtar når avstanden mellom dem øker. Dette kan 
vi illustrere i figuren under 

 

Figur 4-2 Agglomerasjonsimpuls mellom kommuner.  

Figuren illustrerer hvordan vi beregner tetthetsindeksen for kommune A. Fra ligning 
(2) ser vi at tettheten for kommune i beregnes som summen av sysselsettingen i 
nabokommunene vektet med et eksponentialuttrykk hvor avstanden c inngår. Når 
vi beregner tetthetsindeksen for kommune A i figuren over inngår altså 
sysselsettingen i nabokommunene B og C, i tillegg til egen sysselsetting. Slik 
figuren er tegnet vil imidlertid sysselsettingen i kommune C, som ligger relativt 
langt unna, telle mindre enn sysselsettingen i kommune B. Fra ligning (2) er det 
parameter 𝛽𝛽2som bestemmer vektingen mellom de ulike nabokommunene. Desto 
lavere 𝛽𝛽2, desto mindre vil sysselsettingen i kommune C bety for verdien på 
tetthetsindeksen for kommune A. Desto lavere 𝛽𝛽2, desto større er 
avstandsulempen og desto mer forvitrer produktivitet med store avstander.  
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Parameterne 𝛽𝛽0, 𝛽𝛽1 og 𝛽𝛽2 estimeres basert på følgende data 

› Gjennomsnittlig bruttoinntekt (kommune) 

› Sysselsatte etter arbeidssted (grunnkrets) 

› Bosatte etter bosted (grunnkrets) 

› Reisetider fra NTM (mellom alle par av grunnkretser) 

Data for inntekt, sysselsatte og bosatte er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, mens 
reisetidene er hentet fra Nasjonal Transportmodell. Denne analysens tilnærming er 
å estimere indeksen med tverrsnittsdata for et gitt tidspunkt. Fra ligning (2) kan 
man se at avstandsulempefunksjonen er eksponentiell, noe som gjør at 
agglomerasjonsindeksen er ikke-lineær, og vi har derfor benyttet NLS (non-linear 
least squares) for å beregne parameterverdiene.  

Konstantleddet 𝛽𝛽0 kan tolkes som en slags minstelønn, der arbeidstakerne i Norge 
oppnår et minimum av lønn uavhengig av hvor de jobber og graden av 
agglomerasjon i kommunene der de arbeider. Parameteren 𝛽𝛽1er 
produktivitetselastisiteten med hensyn på grad av agglomerasjon. Parameteren 
𝛽𝛽2kan tolkes som effekten av sysselsetting i omkringliggende kommuner på 
produktivitet i kommune i.   

Den mest interessante parameteren i modellen er 𝛽𝛽2, da denne avgjør hvor raskt 
agglomerasjonsimpulsen forvitrer med økt avstand. Dette vises i figuren under.  

 

Figur 4-3 Avstandsforvitringen angir sammenhengen mellom reisetid og agglomerasjonsimpuls 
mellom kommuner. 

Av denne figuren ser vi at når avstanden er lik 0 vil uttrykket være lik 1, og da vil 
sysselsettingen i kommune j være av like stor betydning som egen sysselsetting 
for kommune i. Jo større avstand, jo mindre påvirkning vil sysselsettingen i 
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kommune j ha for tettehetsindeksen for kommune i.  Avstanden er målt ved 
reisetid. Når avstanden øker reduseres påvirkning av agglomerasjonsimpulsen til 
andre områder. Når avstanden øker til 45 minutter går uttrykket mot 0. Da 
agglomerasjonsimpulsen mellom de to kommunene nær null. Dette kjenner vi igjen 
fra empirien da 45 minutter ofte brukes som grenseverdi for pendling.  

4.2 Modell tilpasset jernbane 
For å finne mernytteeffekten av investeringer i jernbane, har den opprinnelige 
modellen blitt utvidet ved å modellere et jernbanenett innenfor rammen av 
mernyttemodell. I banemodellen har vi funnet at avgangsfrekvensen har sterk 
betydning og det er det som drar opp verdiskapingseffekten. 

Vi har valgt å modellere en korreksjon i reisetid mellom område i og j, ved hjelp av 
følgende uttrykk: 

(3) � 1

1+𝑒𝑒�𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑗𝑗+𝛽𝛽3�
� 

Her inngår Fi,j som er frekvensen av jernbanetransport mellom to kommuner. 
Denne henger sammen med β3 . β3 sier noe om hvor stor virkning frekvens har for 
avstandsulempe. Med frekvens lik 0 (ikke jernbanetilbud) vil uttrykket i parentesen 
være lik 1, og man har da den samme avstandsulempen som i den opprinnelige 
modellen, der bare reisetid var inkludert i avstandsulempen. Dette er illustrert i 
figuren under. Her har vi sett hvordan ulik avgangsfrekvens for tog påvirker 
uttrykket i ligning (3). Uttrykket går mot null når frekvensen øker til 6 avganger per 
time. 

 

Figur 4-4 Sammenheng mellom frekvens og avstandsulempe mellom kommuner 

Vi har altså en hypotese om at et høyfrekvent jernbanetilbud som ekvivalent med 
en generelt sett lav avstandsulempe. Vi har testet hypotesen ved å la utrykket i 
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ligning (3) multipliseres med reisetid i den generelle tetthetsfunksjonen i ligning (2) 
og vi får da følgende reviderte mernyttemodell som inkluderer jernbane; 

(4) 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑤𝑤𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1  ln∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑒𝑒
−𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑗𝑗�

1

1+𝑒𝑒
�𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑗𝑗+𝛽𝛽3�

�
+ 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑗𝑗 

Parameterne estimeres på bakgrunn av samme datagrunnlag som den generelle 
modellen. Tall på sysselsatte og inntekt er hentet fra SSB, og reisetidene fra 
transportmodellene. I tillegg benyttes data på frekvens fra detaljert statistikk fra 
NSB som grunnlag, der tilbudskonseptene er utviklet av Jernbaneverket. 
Tolkningene av parameterne er det samme som i den generelle modellen der vi 
kun så på avstand målt ved reisetid, samt at størrelsen på β3 sier noe om i hvilken 
grad jernbanetilbudet påvirker avstandsulempen. Modellen gir god føyning når vi 
bruker hele landet som datagrunnlag. Det vil si at venstresidevariabelen, inntekt 
som mål på produktivitet, anses som tilstrekkelig forklart av variablene på høyre 
side i ligning (4).  

NLS regresjonen av ligning (4) gir følgende parameterverdier 

 Koeffisient Std.avv t P>|t| 95% konf. intervall 

Β0 12.715 0.0107 1119.79 0.000 12.694 12.736 

Β1 0.028 0.004 7.86 0.000 0.0212 0.035 

Β2 5.296 1.099 4.82 0.000 3.136 7.456 

Β3 -2.899 2.142 -1.35 0.177 -7.110 1.313 

Tabell 4-1 Parameterverdier i regresjonen 

En diskusjon om simultanitetsproblemer i agglomerasjonsmodellen er gitt i 
appendiks 1. 

4.3 Ulike praktiske tilnærminger til 
mernytteberegninger 

I Norge er det brukt i hovedsak tre beregningsmetoder for estimering av netto 
mernytte. COWI benytter en agglomerasjonsindeks, som er inspirert av den britiske 
metoden for slike beregninger.  

Hovedstyrken til vår metode er at den er benytter lett tilgjengelige data på 
grunnkretsnivå. Siden avstandsulempen øker eksponentielt med økende avstand, 
er den geografiske presisjonen dette åpner for, viktig. Den er relativt enkel å sette 
seg inn i, og dermed anvendelig, intuitiv og etterprøvbar. Det er denne metoden 
som er mest vanlig internasjonalt, og er det nærmeste man kommer en 
internasjonal konsensus-modell (se bl.a. Wangnes, Rødset og Hansen (2014)). 
Vår agglomerasjonsmodell har også moduler for ulik type infrastrukturtiltak. Vi 
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skiller mellom tog og veg, og har mulighet til separate analyser på ferje og fly, noe 
som gjør modellen mer presis siden de ulike tiltakene har ulike effekter på 
reisevaner.  

En svakhet med denne metoden er at vi ikke har tall for verdiskaping på 
grunnkretser, og dermed må bruke lønninger som uttrykk for bruttoprodukt. En 
annen utfordring er forholdet mellom korrelasjon og kausalitet. Modellen er utviklet 
basert på anerkjent økonomisk teori om sammenhengen mellom tetthet og 
produktivitet. Modellen er empirisk, og ikke teoretisk, bygget opp. Resultatene 
bygger på observert korrelasjon mellom tetthet og verdiskaping. 

En alternativ metode er å bruke bedriftsdata for å beregne verdiskaping på 
bedriftsnivå, og dermed ha et mer presist uttrykk for verdiskaping på 
grunnkretsnivå. Men det er ulemper ved denne metoden også. Bedriftsdata, basert 
på regnskapsdata, er ofte volatile. I de forsøkene som er gjort, er omtrent 20 
prosent av økonomien utelatt fra datamaterialet. Dette er i all hovedsak private 
bedrifter, siden det finnes gode data for offentlig verdiskaping. Det betyr at omtrent 
45 prosent av privat verdiskaping er utelatt fra datamaterialet. Næringene innen 
finans og eiendomsdrift er utelatt på grunn av høy volatilitet i kapitalavkastningen. 
Dette er næringer som er vesentlig større områder med høy tetthet, og denne 
utelatelsen kan gi skjevheter i datamaterialet.  

En annen ulempe er at datamaterialet ikke er åpent tilgjengelig, noe som gjør det 
krevende å etterprøve beregningene.  

Den tredje metoden er å benytte likevektsmodeller med utgangspunkt i kryssløpet 
fra nasjonalregnskapet. Denne metoden bygger opp modellen med et likningssett 
basert på økonomisk teori. Statistiske data blir benyttet der det er tilgjengelig, og 
må beregnes der statistikk ikke er tilgjengelig. Modellen forutsetter imperfekte 
markeder for å oppnå mernytte av infrastrukturtiltak. Fordelene med denne 
tilnærmingen er at den er dypt forankret i økonomisk teori, og at den produserer 
detaljerte resultater på ulike virkninger av infrastrukturtiltak. Men også denne 
metoden har svakheter. Datamaterialet som kreves er omfattende, og man må 
delvis bruke nasjonale tall i modellen. Modellen blir mindre presis jo svakere 
datagrunnlaget er. 

I tillegg er denne tilnærmingen mer komplisert enn de to første, noe som gjør den 
mindre intuitiv og vanskeligere å etterprøve. 
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5 Alternativene som er utredet  
Det er tre konsepter som er analysert i dette prosjektet. Det første konseptet er full 
utbygging av veg og jernbane på hele strekningen. Konsept 2 er en utvikling av 
Mjøsregionen og Gjøvik by, uten å styrke forbindelsen til Oslo. Det siste konseptet 
er en bilbasert løsning, hvor det bygges dobbeltspor på jernbanen mellom Oslo og 
Roa, men ikke jernbanetiltak nord for Roa. Det vil være vegutbygging mellom 
Jaren og Moelv.  

Når man vurderer virkningene av et tiltak, sammenlikner man med et 
referansescenario, som kalles 0-alternativet. Det som er litt spesielt i dette 
prosjektet, er at 0-alternativene ikke er like. For konseptene som knytter 
Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen, er det forutsatt at InterCity er bygget ut 
med dobbeltspor til Lillehammer. Uten denne utbyggingen vil ikke det togtilbudet 
som er skissert kunne gjennomføres på grunn av for lite sporkapasitet. For 
konseptet som ikke inneholder sammenkobling av toglinjene, er ikke dobbeltspor 
på InterCity til Lillehammer med i referansealternativet. Denne løsningen er valgt 
av oppdragsgiver, og kan gjøre det noe mer krevende å sammenlikne resultatene 
mellom konseptene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Konsept 1 
Konsept 1 er full utbygging av både jernbane og veg. Vegutbyggingen innebærer 
ny riksveg 4 på strekningen Gjøvik nord (Ramberget) til Mjøsbrua. Sør for Gjøvik 
bygges vegen vest for Einavatnet over Hennung, i samme trase som jernbanen til 
Jaren. Det bygges dobbeltspor fra Oslo til Moelv.   
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Dette konseptet vil knytte Mjøsregionen tettere sammen og knytte regionen tettere 
sammen med Hadeland og Osloregionen lengre sør. Konseptet er visualisert i 
kartet i Figur 5-1, som er hentet fra Sweco (2016). 

 

Figur 5-1 Kartskisse Konsept 1 

5.2 Konsept 2 
Konsept 2 er gitt navnet Mjøsregionen og Gjøvik by. Det innebærer et fokus på å 
styrke Mjøsregionen som en bo- og arbeidsmarkedsregion, med kortere reisetider 
internt i regionen.  

Alternativet inkluderer ny veg fra Jaren til Gjøvik langs Einavatnet (Einastrand) og 
ny riksveg 4 nordover fra Gjøvik til Moelv. For jernbane innebærer Konsept 2 en 
sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen. Denne sammenkoblingen vil 
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binde Mjøsbyene tettere sammen, og gjøre togreisen til Oslo kortere via Hamar. I 
tillegg vil det avlaste godstogsystemet på Østlandet.  

 

Figur 5-2 Kartskisse Konsept 2 

5.3 Konsept 3 
Konsept 3 har fått navnet Bilbasert utvikling ved Gjøvik. Veialternativet i dette 
konseptet er veg langs vestsiden av Einavatntet (Einastrand) mellom Jaren og 
Raufoss, utvidelse av eksisterende veg mellom Raufoss og Gjøvik, tunnel i Gjøvik 
og ny riksveg 4 nordover til Mjøsbrua.  
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For jernbanen innebærer Konsept 3 utbygging av dobbeltspor mellom Grorud og 
Roa. Dette er den mest trafikkerte delen av Gjøvikbanen hvor 
kapasitetsutfordringene er størst.  

Konseptet er visualisert i kartet i Figur 5-3. 

 

Figur 5-3 Kartskisse Konsept 3 

 

  Tiltak Referanse 
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Konsept 
1 

Dobbeltspor Oslo-Gjøvik-Moelv  
Vegalternativet i dette konseptet er ny veg vest for 
Einavatnet over Hennung i samme trase som 
jernbanen, tunnel i Gjøvik og ny riksveg 4 på 
strekningen Gjøvik Nord (Ramberget) til Mjøsbrua. 

Referanse 2 - 
med Ytre IC 

Konsept 
2 

Dobbeltspor Gjøvik - Moelv 
Vegalternativet er ny veg fra Jaren til Gjøvik vest for 
Einavatnet (Einastrand) og ny riksveg 4 nordover fra 
Gjøvik til Moelv.  

Referanse 2 - 
med Ytre IC 

Konsept 
3 

Dobbeltspor Oslo-Roa 
Vegalternativet i dette konseptet er ny veg langs 
vestsiden av Einavatnet (Einastrand) mellom Jaren og 
Raufoss, utvidelse av eksisterende vei mellom 
Raufoss og Gjøvik, tunnel i Gjøvik og ny riksveg 4 
nordover til Mjøsbrua. 

Referanse 1 - 
Uten Ytre IC 

Tabell 5-1 Oppsummering av konseptene som analyseres 



 

 

     
MERNYTTEANALYSE - KVU TRANSPORTSYSTEMET JAREN (OSLO) -GJØVIK- MOELV  27  

  

6 Resultater mernytte 
I beregningene får vi frem resultater for både veg- og jernbanetiltakene. Det er 
relativt lite som skiller tiltakene på veg, mens det er større forskjeller på tiltakene 
for jernbane. 

I dette kapitlet starter vi med de totale effektene av konseptene vi har analysert. 
Deretter går vi litt mer i detalj, og analyserer veg- og jernbanetiltakene hver for seg.  

6.1 Sammenstilling 
Denne sammenstillingen presenterer hovedresultatene fra analysen, mens de 
påfølgende delkapitlene går mer i detalj rundt funnene. Total mernytte for de tre 
konseptene er presentert i tabellen under. Årlig resultat viser hvilken årlig 
mernytteeffekt tiltakene forventes å ha i millioner 2016 kroner, mens Nåverdi 
summerer de årlige effektene over 40 år med 4 prosent rente.  

Vi finner høyest mernytteverdi i Konsept 1. Dette konseptet gir høy mernytte både i 
Mjøsregionen, og i Oslo.  Beregnet årlig mernytte for konsept 1 er 992 millioner, 
med nåverdi på 19,6 milliarder kroner. 

  Nok årlig 
Nok 
Nåverdi 

Konsept 1 992 19 626 

Konsept 2 396 7 847 

Konsept 3 419 8 295 

Tabell 6-1 Oversikt mernytteeffekter alle konseptene, millioner 2016 kroner 

Konsept 2 og 3 har omtrent 8 milliarder i mernytte, hvor Konsept 3 ligger noe 
høyere enn Konsept 2. Men effektene kommer naturlig nok i forskjellige 
kommuner. Konsept 2 gir betydelige effekter i Mjøsregionen, og noe i Oslo. 
Konsept 3 gir først og fremst mernytteeffekter i Oslo. Videre skal vi se litt nærmere 
på totalresultatene for de ulike konseptene, før vi har med flere detaljer i egne 
kapitler for veg- og jernbanetiltakene. 

Vi ser først på resultatene av Konsept 1.  

   NOK årlig  NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum Veg Jernbane Sum 

Nittedal 0 63 63 0 1 248 1 248 

Eidsvoll 0 1 1 0 23 23 

Oslo 2 380 381 35 7 514 7 550 

Hamar 0 69 69 0 1 374 1 374 

Ringsaker 3 135 137 53 2 667 2 720 

Stange 0 12 12 0 235 235 

Lillehammer 1 34 35 28 666 694 

Gjøvik 6 170 176 122 3 364 3 486 



 

 

     
 28  MERNYTTEANALYSE - KVY TRANSPORTSYSTEMET JAREN-GJØVIK- MOELV 

  

Vestre 
Toten 2 67 69 44 1 327 1 371 

Østre Toten 0 0 0 6 0 6 

Lunner 0 8 8 0 149 149 

Gran 2 37 39 38 730 768 

Søndre Land 0 0 0 3   3 

SUM               17  975 992             329  19 297 19 626 

Tabell 6-2 Mernytteeffekter veg og jernbane Konsept 1, millioner 2016 kroner 

Ny jernbanebro over Mjøsa knytter kommunene på hver side sammen i et 
arbeidsmarked på en sterkere måte enn vi har i dag. Dette gir mernytte i 
Mjøsregionen. Samtidig vil forbedring i togtilbudet i Oslo og nordover gi opphav til 
mernytteeffekter i Oslo-regionen. Tilsammen vil tiltakene i Konsept 1 gi mernytte på 
19,6 milliarder.  

Konsept 2 er konsentrert rundt Mjøsa, og her finner vi store effekter. I tillegg 
innebærer konseptet høyere frekvens på Gjøvikbanen fra Oslo, og vi får dermed 
betydelig effekter også i Oslo. 

   NOK årlig  NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum Veg Jernbane Sum 
Nittedal 0 2 2 0 48 48 
Eidsvoll 0                 1  1 0               15  15 
Oslo 0               71  71 0          1 410  1 410 
Hamar 0 66 66 0          1 301  1 301 
Ringsaker 3 110 113 59          2 174  2 233 
Stange 0 12 12 0             232  232 
Lillehammer 2 9 11 31             186  217 

Gjøvik 8 93 100 157          1 831  1 988 
Østre Toten 1 0 1 11 0 11 
Vestre 
Toten 3 13 16 60 251 311 

Gran 1 3 4 20 59 79 

Søndre Land 0 0 0 3 0 3 

SUM               17  379 396             342  7 505 7 847 

Tabell 6-3 Mernytteeffekter veg og jernbane Konsept 2, millioner kroner 

Totalt blir mernytten i Konsept 2 7,8 milliarder. 1,4 milliarder kommer ved økt 
produktivitet i Oslo og over 6 milliarder i Mjøskommunene.  

I det tredje konseptet er vegtiltakene nord for Jaren, mens jernbanetiltakene er 
mellom Roa og Oslo S. Total nåverdi på netto mernytte for vegtiltakene i Konsept 3 
er nær 350 millioner, mens tilsvarende verdi for jernbanetiltakene er nær 8 
milliarder.  

   NOK årlig  NOK Nåverdi 

  Veg Jernbane Sum Veg Jernbane Sum 

Nittedal 0 30 30 0 598 598 
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Hurdal 0 0 0 0 0 0 

Oslo 0 365 365 0 7 227 7 227 

Ringsaker 3 0 3 59 0 59 

Lillehammer 2 0 2 31 0 31 

Gjøvik 8 1 9 157 26 183 

Østre Toten 1 0 1 11 0 11 
Vestre 
Toten 3 2 5 60 38 98 

Lunner 0 1 1 0 13 13 

Gran 1 3 4 20 51 71 

Søndre Land 0 0 0 3 0 3 

SUM               17  402 419             342  7 953 8 295 

Tabell 6-4 Mernytteeffekter veg og jernbane Konsept 3, millioner kroner 

I Konsept 3 kommer nesten hele mernytten i Oslo kommune. Det skyldes både økt 
frekvens på gammel linje, over Grefsen og Kjelsås, og etableringen av ny rute over 
Grorud til Nittedal.  

Videre i dette kapitelet skal vi vise resultatene mer detaljert, først for veg, og 
deretter for jernbane. 

6.2 Veg 
Det er relativt lite som skiller reduksjonen i reisetidene i de ulike konseptene. Siden 
tiltakene ikke gir veldig store reduksjoner sammenliknet med referansealternativet, 
er verdiskapingseffektene relativt beskjedne.  

Vegtiltakene i Konsept 1 har årlige mernytteeffekter på 17 millioner kroner, som 
vist under. 

.  

 

 

   NOK 
årlig  

NOK 
Nåverdi Produktivitetsvekst 

0301 Oslo 
kommune 

                
2  

              
35  0,00 % 

0412 Ringsaker                 
3  

              
53  0,08 % 

0501 Lillehammer                 
1  

              
28  0,03 % 

0502 Gjøvik                 
6  

            
122  0,13 % 

0528 Østre Toten                 
0  

                
6  0,09 % 

0529 Vestre Toten                 
2  

              
44  0,15 % 
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0534 Gran                 
2  

              
38  0,12 % 

0536 Søndre Land                 
0  

                
3  0,04 % 

SUM 17 329   

Tabell 6-5 Mernytteeffekter av vegtiltak i Konsept 1, millioner 2016 kroner 

Nåverdien over 40 år, med 4 prosent rente, er beregnet til 330 millioner kroner. 
Størst er produktivitetsveksten i Vestre Toten, Gran og Gjøvik, med en 
produktivitetsøkning fra tiltaket på mellom 0,15 og 0,12 prosent. 

Verdien på effektene er størst i Gjøvik. Kombinasjonen av mange sysselsatte og 
høy prosentvis produktivitetsvekst gjør at nesten 40 prosent av totaleffekten 
kommer i denne kommunen.  

Dette konseptet gir også effekter i Oslo. Produktivitetseffekten i Oslo er riktignok 
svært lav, men Oslo har enorm verdiskaping sammenliknet med andre kommuner i 
Norge. Selv svært lav prosentvis produktivitetsvekst gir 2 millioner i årlige effekter.  

Produktivitetseffektene kommer som følge av at veitiltaket vil binde Mjøsregionen 
tettere sammen som en arbeidsmarkedsregion, og vil redusere økonomiske 
avstander gjennom kortere reisetider. Reisetidsreduksjonene er ikke veldig store i 
antall minutter, men nok til at de gjør pendling mellom byene og tettstedene mer 
effektivt og attraktivt. Effektene er størst langs Rv. 4, og spesielt i Gjøvik og på 
Toten, som ligger geografisk midt i tiltaksområdet. 

Konsept 2 og 3 gir like agglomerasjonseffekter, og er derfor presentert i en felles 
tabell. Tabellen viser marginalt større totaleffekter enn Konsept 1. Men når en tar 
høyde for usikkerheten i slike beregninger, bør alle tre konseptene regnes som at 
de gir like store mernytteeffekter totalt. 

 

 

 

 

  
Produktivitetsvekst 

 NOK 
årlig  

NOK 
Nåverdi 

0239 Hurdal 0,01 %                 
0  

                
0  

0412 Ringsaker 0,09 %                 
3  

              
59  

0501 Lillehammer 0,03 %                 
2  

              
31  

0502 Gjøvik 0,16 %                 
8  

            
157  

0528 Østre Toten 0,17 %                 
1  

              
11  

0529 Vestre 
Toten 0,21 %                 

3  
              

60  
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0534 Gran 0,06 %                 
1  

              
20  

0536 Søndre Land 0,04 %                 
0  

                
3  

SUM   17 342 

Tabell 6-6 Mernytteeffekter av vegtiltak i Konsept 2 og 3, millioner 2016 kroner 

Konsept 2 og 3 vil gi sterkest produktivitetsvekst i Gjøvik og Østre- og Vestre 
Toten, med henholdsvis 0,16, 0,17 og 0,21 prosent vekst. Dette er noe høyere 
prosentvis vekst enn i Konsept 1, men Konsept 2 og 3 vil ikke få med seg en 
økning i Osloområdet. Dette henger sammen med at disse konseptene i noe større 
grad binder sammen regionen, men ikke knytter regionen sørover.  

Totalt vil agglomerasjonseffektene i Konsept 2 og 3 beløpe seg til 17 millioner 
kroner årlig. Nåverdien over 40 år, med 4 prosent rente, gir total effekt på 342 
millioner kroner.  

Under er det lagt inn to tabeller med endringer i reisetiden på vei for de ulike 
konseptene. Reisetidene sammenlikner tiltaket med referansealternativet, og er 
oppgitt i minutter. 

  Ringsaker Lillehammer Gjøvik Vestre 
Toten Gran 

Ringsaker           
Lillehammer 0,0         
Gjøvik -1,9 -1,9       
Vestre Toten -3,7 -3,7 -0,4     
Gran -11,5 -11,9 -7,8 -7,1   

Tabell 6-7 Reisetidsreduksjoner utvalgte kommuner, Konsept 1 

 

  Ringsaker Lillehammer Gjøvik Vestre 
Toten Gran 

Ringsaker           
Lillehammer 0,0         
Gjøvik -2,0 -2,0       
Vestre Toten -5,8 -5,8 -2,3     
Gran -8,3 -8,7 -4,9 -1,7   

Tabell 6-8 Reisetidsreduksjoner utvalgte kommuner, Konsept 2 og 3 

6.3 Jernbane 
For jernbanetiltakene har vi funnet langt høyere mernytteeffekter enn for 
veitiltakene. Modellen som er benyttet er forklart i kapittel 4. Figur 4-4 viser 
sammenheng mellom frekvens og avstandsulempe mellom kommuner og er den 
viktigste mekanismen i modellen. Dersom avgangsfrekvensen mellom to stasjoner 
økes, så reduseres avstandsulempen i agglomerasjonsmodellen. En økt frekvens 
fra for eksempel 1 til 4 avganger i timen er ekvivalent med en reduksjon i kjøretid 
med 2/3. Dette gir opphav til betydelig produktivitetseffekter. 
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6.3.1 Konsept 1 
Konsept 1 innebærer full jernbaneutbygging av Gjøvikbanen fra Oslo med 
sammenkobling til Dovrebanen ved Moelv. Det er i Gjøvik-Ringsaker-Hamar 
regionen vi finner de største effektene, målt i prosentvis produktivitetsvekst. Mellom 
Gjøvik-Moelv er det forutsatt 3 avganger ekstra i timen og til Hamar 2 avganger. 
Dette skaper en sammenhengende region rundt Mjøsbrua. Fra Moelv til Gjøvik er 
det i dag ca. 20 min å kjøre og Moelv – Hamar tar ca. 25 min. Med økt 
jernbanefrekvens på 2-3 avganger per time, så knyttes disse tre byene vesentlig 
tettere sammen. 

Videre er det lagt inn en ny rute til Nittedal via Bryn og Grorud. Dette gir økt 
frekvens på avganger internt i Oslo, i Groruddalen. Imidlertid legger vi til grunn at 
prosjektet ikke er utløsende for ekstra avganger mellom Oslo S – Grorud. Det vil 
derfor ikke medregnet agglomerasjonseffekter som følge av bedret jernbanetilbud 
innad i denne delen av Oslo kommune. Vi har derimot regnet inn den økte 
frekvensen langs gammel linje, som får tre avganger i timen. Tilsammen vil disse 
endringene gi mernytte i Oslo på 7,5 milliarder. Det er kun en beskjeden prosentvis 
økning i produktiviteten, men siden Oslo har mange sysselsatte og allerede svært 
høy verdiskaping per sysselsatt, vil verdien på denne økningen bli betydelig.  

I Nittedal kommune vil jernbanetilbudet bli forbedret fra Nittedal stasjon og fra 
Hakadal med nær 4 avganger i timen. Dette er en kraftig forbedring, som jfr. figur 
4-4 er ekvivalent med redusert reisetid langs vei på om lag 2/3. Avstanden Nittedal 
Oslo langs vei som benyttes i modellen er ca. en halvtime, som gjør at Nittedal er i 
ytterkanten av Osloagglomerasjonen. Sammen med bedre tilbud langs gammel 
linje, vil Nittedal oppleve en forbedret produktivitet som følge av tiltakene.   

 

 

 

 

 

 

Kommune  NOK årlig  NOK 
Nåverdi Produktivitetsvekst 

 Nittedal               63           1 248  2,0 % 
 Eidsvoll                 1                23  0,1 % 
 Oslo             380           7 514  0,2 % 
 Hamar               69           1 374  1,0 % 
 Ringsaker             135           2 667  4,1 % 
 Stange               12              235  0,8 % 
 Lillehammer               34              666  0,6 % 
 Gjøvik             170           3 364  3,1 % 
 Vestre Toten               67           1 327  4,3 % 
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 Lunner                 8              149  1,9 % 
 Gran               37              730  2,2 % 

Sum 975 19 297   

Tabell 6-9 Mernytteeffekter av jernbanetiltak i Konsept 1, millioner 2016 kroner 

Tabellen over viser mernytten fordelt på kommuner som omfattes av tiltaket. Første 
kolonne angir prosentvis produktivitetsvekst som følge av jernbaneutbyggingen. De 
to siste tallkolonnene viser årlige verdiskapingseffekt som følge av tiltaket, og 
nåverdi over 40 år.  

I tillegg til å vise verdiskapning i kroner, viser tabellen også prosentvis 
produktivitetsvekst. Her ser vi at Ringsaker og Vestre Toten har en særlig høy 
effekt. Dette skyldes flere forhold. Ringsaker får en nærmere tilknytning til to andre 
store kommuner, Hamar og Gjøvik, som er svært gunstig. I tillegg har Ringsaker 
kommune to jernbanestopp, Moelv og Brumunddal, som begge får et betydelig 
bedre tilbud. Siden disse ligger nær hverandre, blir mernytteeffekten vesentlig, og 
de to tettstedene vil med forbedret jernbanetilbud fungere som en godt integrert 
småby. Ellers ser vi høy vekst i Vestre Toten. Her bidrar nærhet til Gjøvik til en høy 
mernytteeffekt.  

6.3.2 Konsept 2 
I Konsept 2 bygges det nytt jernbanespor mellom Gjøvik og Moelv, som binder 
Gjøvikbanen sammen med Dovrebanen. Det gir et bedre transporttilbud i 
Mjøsregionen, men vil i mindre grad binde Mjøsregionen sammen med andre 
regioner. Effektene rundt Mjøsbrua er en del lavere enn for Konsept 1. Vi 
begrenser derfor omtalen til de øvrige kommunene.  

I Oslo kommune finner vi i dette konseptet en positiv verdiskapingseffekt på 1,4 
milliarder kroner. Forskjellen fra Konsept 1 er at det ikke er bygget ny trase ut av 
Oslo, og det er kun den gamle traseen via Grefsen/Nydalen. Men i dette konseptet 
er tilbudet er styrket med knapt én avgang i timen. Dette er i utgangspunktet en 
begrenset økning, men effekten blir relativt stor fordi det styrker tilbudet langs en 
akse i Oslo med mange arbeidsplasser og høy befolkning. Samtidig understrekes 
en annen viktig effekt ved agglomerasjonsmodeller, det at det er infrastruktur i 
nærheten av agglomerasjonene som skaper verdi. Mange prosjekter til nå har 
bestått i å virkningsberegne prosjekter som knytter sammen byer, for eksempel 
fergefri E39. At den lokale infrastrukturen gir det vesentligste bidraget til 
mernytteeffekter ser vi av figur 4-3, som viser avstandsforvitringen som angir 
sammenhengen mellom reisetid og agglomerasjonsimpuls mellom kommuner. 
Dersom avstandene blir høyere enn 30 min, så er agglomerasjonsimpulsen nær 
null. Dermed får vi stor effekt av å styrke strekningen Oslo S – Nydalen.  

Sammenlignet med Konsept 1 kommer Nittedal relativt dårlig ut. Grunnen er at 
jernbanetilbudet ikke blir på langt nær så oppgradert i Konsept 2. I Konsept 2 er 
det i stedet tilrettelagt for et togtilbud som knytter Mjøsregionen bedre sammen. 
Det følger av resonnementet over om størst mernytte av lokal transport at denne 
strategien gir liten mernytte. Grunnen er at avstanden Oslo – Gjøvik er altfor lang til 
at forbedret jernbanetilbud gir verdiskapningseffekter. Det må understrekes at 
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COWIs modell er begrenset i den forstand at reisetid ikke tas med i betraktningen. 
Men siden reisetiden med tog Oslo – Gjøvik uansett ikke er planlagt bragt ned til 
20-30 minutter, så har denne modellbegrensingen liten betydning. 

   NOK årlig  NOK 
Nåverdi Produktivitetsvekst 

 Nittedal                 2                48  0,08 % 
 Eidsvoll                 1                15  0,05 % 
 Oslo               71           1 410  0,03 % 
 Hamar               66           1 301  0,94 % 
 Ringsaker             110           2 174  3,33 % 
Stange               12              232  0,81 % 
 Lillehammer                 9              186  0,16 % 
 Gjøvik               93           1 831  1,71 % 
 Vestre Toten               13              251  0,82 % 
Gran                 3                59  0,18 % 
SUM 379 7 505   

Tabell 6-10 Mernytteeffekter av jernbanetiltak i Konsept 2, millioner 2016 kroner 

6.3.3 Konsept 3 
I dette konseptet realiseres ikke jernbanebru over Mjøsa. Vi finner derfor ikke de 
sterke agglomerasjonseffektene i Mjøstraktene i dette alternativet.  

I konsept 3 bygges det dobbeltspor mellom Oslo S og Roa, over Bryn og Grorud. 
Samtidig legges det opp til en økning i frekvensen langs gammel linje over Kjelsås. 

I dette konseptet er det omtrent bare Oslo og Nittedal som får effekter. For Oslo, 
blir mernytteeffektene over 7 milliarder, ikke langt unna det vi så i Konsept 1. 
Effektene kommer hovedsakelig av den økte frekvensen på gammel linje for reiser 
internt i Oslo, for eksempel mellom Nydalen og Kjelsås. Modellen er nok ikke god 
nok til å fange opp reelle effekter av et bedret jernbanetilbud innad i en kommune 
(som Oslo), ved at den for eksempel ikke tar hensyn til konkurranseflaten mot 
kollektivtilbudet her. Det kan derfor være at effekten for Oslo i dette tilfelle er noe 
overvurdert. På den andre siden kan et bedre transporttilbud i et allerede tett 
befolket og høyproduktivt område være undervurdert i modellen, noe som trekker i 
motsatt retning. Vi lar derfor resultatet stå som det er. 

 

Kommune Produktivitetsvekst  NOK årlig  NOK 
Nåverdi 

 Nittedal 0,95 %               30              598  
 Oslo 0,16 %             365           7 227  
 Gjøvik 0,02 %                 1                26  
 Vestre Toten 0,12 %                 2                38  
 Lunner 0,16 %                 1                13  
 Gran 0,16 %                 3                51  

Sum               402           7 953  

Tabell 6-11 Mernytteeffekter av jernbanetiltak i Konsept 3, millioner 2016 kroner 
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7 Konklusjon 
COWI har på oppdrag for Jernbaneverket og Vegvesenet utført en 
mernytteanalyse, som en del av KVU Transportsystemet Jaren (Oslo) -Gjøvik- 
Moelv. Det er tre konsepter som er beregnet, og alle tre inneholder både vegtiltak 
og jernbanetiltak. Det er benyttet COWI sin agglomerasjonsanalyse for å beregne 
effektene.  

Alle tre konseptene gir betydelig mernytte gjennom å forstørre 
arbeidsmarkedsregionene. Produktivitetseffektene av vegtiltakene i konseptene er 
relativt små, og det er lite som skiller de tre konseptene fra hverandre. Det er 
derimot store forskjeller mellom jernbanetiltakene, som alle gir betydelige 
mernytteeffekter. 

Konsept 1 gir størst mernytteeffekt, med total nåverdi på 19,6 milliarder. 
Jernbanetiltaket i dette konseptet gir produktivitetsvekst både i Oslo og i 
Mjøsregionen. Konsept 2 gir mernytte på 7,8 milliarder. Det meste av denne 
effekten kommer i Mjøsregionen, som følge av ny jernbanebru over Mjøsa som gir 
en bedre integrasjon av Mjøsbyene. Men også Oslo får effekter, siden tiltaket 
innebærer økt frekvens på dagens Gjøvikbane ut av Oslo.  

Det tredje konseptet gir noe høyere mernytte enn Konsept 2. Den totale nåverdien 
av tiltakene i Konsept 3 er beregnet til 8,3 milliarder. Nesten hele denne mernytten 
kommer i Oslo. Dette skyldes økt frekvens langs den eksisterende Gjøvikbanen, i 
tillegg til en ny, raskere linje til Nittedal over Grorud.  

Disse analysene alene gir ikke grunnlag for anbefaling av utbyggingsalternativene. 
Men det er tydelig at Konsept 1 som innebærer størst utbygging på jernbane også 
gir opphav til sterkest mernytteeffekter. Beregningene bør for øvrig sees i 
sammenheng mernytteberegningene i en tradisjonell nyttekostnadsanalyse som 
dermed vil fange opp mer av den reelle nytten ved tiltakene.  
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APPENDIKS 1 
SIMULTANITETSPROBLEMER 
OG ESTIMERING AV 
AGGLOMERASJONSEFFEKTER 
Innledning 
Simultanitetsproblemer er velkjent innenfor økonometri og oppstår når det er 
gjensidig avhengighet mellom venstresidevariabel og forklaringsvariable. Det er 
videre velkjent at simultanitet fører til forventningsskjeve estimater på 
koeffisientene. I agglomerasjonsmodellen er det ikke usannsynlig at det foreligger 
simultanitet mellom lønn, som benyttes som indikator for produktivitet, og 
sysselsetting som benyttes som tilstandsvariabel i tetthetsindeksen.  

Den økonometriske spesifikasjonen som COWI bruker er basert på en Krugman 
markedspotensialfunksjon (1) 

(1)     𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙 �∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 exp �−𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗�� + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

Instrumentvariable 
Den antagelig vanligste måten å løse simultanitet på er å benytte 
instrumentvariable (IV) og totrinns estimering. En instrumentvariabel er korrelert 
med den ene av regresjonsvariablene, vanligvis forklaringsvariabelen, men 
stokastisk uavhengig av den andre. Videre benyttes vanligvis er fremgangsmåte 
hvor det først estimeres en sammenheng mellom forklaringsvariabelen S og IV. 
Deretter benyttes fitted verdier for S i (1) og man har dermed fjernet korrelasjonen 
mellom forklaringsvariabelen og restleddet i den økonometriske ligningen.  

COWIs fremgangsmåte 
Å bruke IV er normalt lettere sagt enn gjort. Ideelt skal vi finne et instrument for 
sysselsetting S som er stokastisk uavhengig av lønn w. Det bør helst være en 
naturgitt variabel. For eksempel kan nedbør benyttes som IV for kraftpriser. Siden 
det nok ikke er tilfeldig hvor dagens byer er lokalisert, kunne en kanskje finne slike 
naturgitte indikatorer.  

 
COWIs ”vri” på problemet har vært å finne IV for lønn w i stedet. Dette skyldes 
delvis at det uansett er et behov for å korrigere for næringseffekter, dvs. at lønn 
påvirkes av hvilken type arbeidskraft som finnes og ikke bare antall sysselsatte i et 
område. Siden det er det siste som bokstavelig talt er en tetthetseffekt, har vi 
følgelig behov for å korrigere for næringssammensetning.  

For å gjøre denne korreksjonen har vi etablert en såkalt error correction model 
(ECM), som er mye brukt for å estimere dynamiske relasjoner. Vi har videre 
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benyttet paneldata for alle kommuner tilbake til 2000. Relasjonen har generelt sett 
formen  

(2)    𝛿𝛿𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝛿𝛿𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽2𝛿𝛿𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑌𝑌𝑖𝑖,𝑖𝑖−1𝛽𝛽4𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑖𝑖−1 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 

Hvor X er en matrise for forklaringsvariable, dvs. i vårt tilfelle et sett variable som 
beskriver næringssammensetning og utdannelse.  

En ytterligere” vri” COWI har benyttet er å kun benytte konstantleddet αi som 
uttrykk for lønn i relasjon (1). Konstantleddet, ofte kalt fasteffekt, vil formodentlig i 
begrenset grad være simultan med S i (1), dels fordi vi har korrigert for nærings og 
utdannelseseffekter og dels fordi fasteffekten er et uttrykk for en tidsmessig initial 
forskjell i lønn i hver enkelt kommune. For å være på den sikre siden har vi 
undersøkt flere forskjellige spesifikasjoner av (2).  

Vi har også forsøkt en fasteffektmodell for boligpriser som IV. Boligpriser måler 
formodentlig tetthetseffekter på en direkte måte, dvs. høyere tetthet gir høyere 
arealpriser, samtidig som det neppe foreligger samme grad av simultanitet mellom 
sysselsetting (S) og boligpriser som mellom sysselsetting og lønn.  

COWIs jernbanemodell 
For å vurdere jernbaneprosjekter, har COWI utviklet en egen modell, hvor 
avgangsfrekvenser benyttes i tillegg til avstander når vi beregner tetthetsindeksen. 
Modellen er som følger 
 

(3)     (𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙 �∑ 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 exp �−𝛽𝛽2𝑐𝑐𝑖𝑖𝑗𝑗 �
1

1+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝐹𝐹𝑖𝑖𝑗𝑗+𝛽𝛽3�
��� + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

 
Tabellen under viser resultater for de ulike koeffisientene med ulike IV 
      Jernbane koeff (β3)  Tett elast (β1) 
Næringskorrigert (I)   -3,43   0,028 
Næringskorrigert (II)   -2.93,    0,022 
Boligpris      -0,85    0.041 
Lønn (ukorrigert)    -3.52   0.036 
 
Konklusjonen vi kan trekke fra tabellen over er at, dersom instrumentene vi har 
brukt er gyldige, så er tendensen at å bruke IV for lønn øker effekten av 
jernbanefrekvens (β3 blir lavere enn å bruke lønn ukorrigert). Virkningen på 
tetthetselastisiteten er imidlertid ikke entydig. COWIs foretrukne modell – 
Næringskorrigert (I) – gir lavere tetthetselastisitet og marginalt større effekt av økt 
jernbanefrekvens.  
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