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1 Bakgrunn  

 

Jernbanedirektoratet dokumenterer i denne rapporten alle forutsetninger, standardsatser og 

beregninger som inngår i nyttekostverktøyet SAGA. Målet er at SAGA skal være brukervennlig, enkelt 

å forstå og enkelt å oppdatere med ny informasjon. 

 

I denne rapporten vil all relevant informasjon være samlet, med henvisning til rapporter hvor 

Jernbanedirektoratet har hentet sin informasjon og begrunnelser og valg Jernbanedirektoratet har 

tatt ved estimering av egne satser. 
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2 Brukerveiledning 

Se forklaring i Excel verktøyet SAGA. 
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3 Standardsatser 

3.1 Billettkostnader for transportmidler 

Takster for tog  

I de samfunnsøkonomiske analysene er det skilt på reisehensikten arbeidsreise, fritidsreise og 

forretningsreise. Det antas at forretningsreisende har lavest priselastisitet, og dermed er villig til å 

betale mer for en billett enn de to andre kategoriene. Fritidsreiser antas å ha høyest priselastisitet. 

Dette betyr i praksis at fritidsreisende antas å betale minst for en billett (de leter etter rabatter), 

mens forretningsreisende betaler mer (de kjøper billetter til fullpris, i tillegg til eventuelt komfort). 

Arbeidsreisende ligger et sted mellom, og reiser i hovedsak med periodebillett.  

 

Data 

NSB har gitt oss tilgang til sine prissatser, kalt TEN. Én TEN er cirka én kilometer, og det er én pris for 

ordinær enkeltbillett og én pris for periodebillett (30-dagers billett). Prisstrukturen er avtakende i den 

forstand at prisen pr kjørte kilometer er lavere dess lengre man kjører. I tillegg er det på enkelte 

togprodukter (lang-, og mellomdistanse) mulig å kjøpe komfortbillett. Dette er en avstandsuavhengig 

sats på 90 kroner pr reise. Det er også mulig å utvide den ordinære månedsbilletten slik at den gir 

rett til komfortplass for 1500 kroner pr måned (uavhengig av avstand). 

 

I tillegg til den generelle prisstrukturen beskrevet over, er det en rekke andre forhold som påvirker 

billettprisen. Forhold som isolert sett øker prisen er tillegg for å kjøpe billetter om bord eller i 

billettluken. For nattog tas det også ekstra for sovekupe. Forhold som isolert sett reduserer prisen er 

diverse honnørrabatter til barn, pensjonister og soldater, diverse grupperabatter eller 

landsoverskridende billett (Interrail eller Eurail-pass) samt kundekort som gir en rabatt på 20 % på 

mange av NSBs avganger. Det er også mulig å kjøpe sterkt rabatterte priser (Minipris) på 

langdistansetogene, dersom man bestiller i god tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standardsatser 

  8 

Analysen 

Figur 1 viser faktiske priser (pr. 01.02.2016) som de reisende må forholde seg til. Den viser bare 

reiser opptil 300 kilometer, da det ikke selges månedskort for lengre distanser.  

 

For hele datasettet av mulige distanser kan det settes opp et antatt maksimum og minimumsverdi 

det er mulig å betale. I prinsippet vil den blå streken representere et tak på hvor mye det er mulig å 

betale for en enkeltbillett på en gitt avstand (ordinær + komfort). For beregning av pris på 

periodebillett er det forutsatt 40 reiser pr måned, og den kan sees på som en nedre grense for hvor 

billig det kan være å reise med tog. 

Figur 1: Billettpriser for de reisende 
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Figur 2 angir øvre og nedre grense for hva det er mulig å betale for en ordinær togbillett, og som det 

bør tas utgangspunkt i når generelle funksjoner skal estimeres. Maksimumsprisen viser det meste 

som kan betales for en togbillett, ordinærbillett + komfort. Minimumsprisen er det minste som kan 

betales for en togbillett, og den kurven baserer seg på periodebillett frem til 300 km og etter det er 

kurven basert på ordinærbillett.  

 

Forslag til takster for tog 

Uten et tilfredsstillende grundig statistikkgrunnlag, er det ikke mulig å si noe om hvilken billett de 

reisende faktisk kjøper gitt deres reisehensikt, og hvorvidt dette endres etter reiselengde. Historisk 

er det antatt at forretningsreisende har en lav priselastisitet. Hvis denne settes til 0, vil det være 

rimelig å anta at en forretningsreisende kun tenker på komfort og kjøper den dyreste billetten det er 

mulig å oppdrive. Videre virker det også rimelig at en typisk arbeidsreise er under 300 km og betales 

med periodebillett. Fritidsreisende er mer krevende, og her er det antatt at alle reiser foregår til 

ordinærpris.  

 

Tabell 1: Forutsetninger for de reisende 

Forretningsreisende Antas å benytte komfortbilletter.  

Arbeidsreisende Antas å benytte månedskort. Ingen reise over 300 km. 

Fritidsreisende Antas å benytte ordinærbillett.  

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1

2
8

5
5

8
2

1
0

9

1
3

6

1
6

3

1
9

0

2
1

7

2
4

4

2
7

1

2
9

8

3
2

5

3
5

2

3
7

9

4
0

6

4
3

3

4
6

0

4
8

7

5
1

4

5
4

1

5
6

8

5
9

5

6
2

2

6
4

9

6
7

6

7
0

3

maks og min

min pris maks pris
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701

K
ro

n
e

r

Kilometer (TEN)

Minimumpris Maksimumpris

Figur 2: Øvre og nedre grense for ordinær togbillett 



Standardsatser 

  10 

 

Tabell 2 er estimert ved hjelp av regresjon og følgende ligning er brukt: 

𝐵𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑅𝑒𝑖𝑠𝑒ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑘𝑡 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑇𝐸𝑁 + 𝑐 ∗ 𝑇𝐸𝑁2 

 

Der TEN er takstenhet og kan tolkes som reiseavstand i kilometer.  

 

Tabell 2: Estimerte takster for tog (2016 kroner) 

Reisehensikt A b c 

Arbeidsreise 17,168 0,688 -0,0005 

Fritidsreise 4,126 2,433 -0,0013 

Forretningsreise 94,126 2,433 -0,0013 

 

Forskjellen på forretningsreiser og fritidsreiser er nøyaktig 90 kroner, som korresponderer til 

komforttillegget på 90 kroner uavhengig av reiselengde. Kvadratleddet (C) er negativt, slik at 

funksjonene tar høyde for at kurvene er konkave/avtakende.  

 

Figur 3 viser faktiske priser (basert på antagelsene i Tabell 1) mot de estimerte funksjonene.  
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3.2 Helsegevinster 

Det er verdsatt helsegevinster ved tilbringerreiser med gang/sykkel til togstasjonen, denne er basert 

på fire forskjellige satser listet opp i Tabell 3. For kortvarig sykefravær er det benyttet tall som 

Helsedirektoratet anbefalte i 2014 (Helsedirektoratet, 2014, s. 7). For alvorlig sykdom er tallene 

justert på bakgrunn av en revidert vurderinger fra Helsedirektoratet i 2017 (Helsedirektoratet, 2017, 

s. 23), men satsene er videre endret som følge av en justering gjennomført av 

transportvirksomhetene. Dette arbeidet er dokumentert i «Helseeffekter i transportetatenes 

nyttekostnadsanalyser» (Jernbanedirektoratet, 2019). 

  

Disse satsene er ansett som høy. Satsen slår mye ut i de samfunnsøkonomiske analysene når det er 

antatt at det er 1 km tilbringerreise ved overføring av en bilreise til tog. Det er lite forskning å finne 

på hva den eksterne helseeffekten er ved økt sykkel og gange. For beregning av satsen følger vi 

Statens Vegvesen sin anbefaling om at andelen av nye og gående som faktisk blir mer aktiv som 

følge av tiltaket er 50 % (Statens vegvesen, 2017, s. 70).  

 

Tabell 3: Helsevirkninger for nye gående og syklende 

Helsevirkninger Kr/km (2012-kr) (konsistent med VSL på 30 mill. 

2012 kroner) 

Kortvarig sykefravær for gående 3,31 

Kortvarig sykefravær for syklende 1,71 

Alvorlig sykdom for gående 21,60 

Alvorlig sykdom for syklende 13,67 

 

Vi antar lik vekting av de reduserte kostnadene og benytter oss av satsene i Tabell 3 og forutsetter at 

50 % er gående og 50 % er syklende. Satsen som benyttes i SAGA er oppsummert i Tabell 4.  

 

Tabell 4: Verdsetting av helsegevinst 

 Verdsetting av helsegevinster (Kr/km) (2012 

kroner) 

Tilbringerreiser med gang/sykkel - Verdsetting av 

helsegevinster 

20,145 

 

Anslaget for verdsetting av helsegevinsten er svært usikker og det er forventet at det vil komme ny 

informasjon i verdsettingsstudien som gjennomføres i 2019. 
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3.3 Avgifter til staten 

Avgifter og forutsetninger som inngår i beregning av avgifter til staten blir presentert i Tabell 5 og  

Tabell 6. Satsene som benyttes for avgifter til staten er presentert i  

Tabell 7, beregningsmetode for avgiftene er videre forklart. Avgiftene er basert på samme 

forutsetninger om forbruk av drivstoff og utslipp av ulike stoffer som ligger til grunn i TØI-rapporten 

om skadekostnader ved transport (TØI, 2019). Drivstofforbruket som er hentet fra TØI-rapporten er 

basert på store og små tettsteder. For buss er det valgt kategorien turbuss, og tung lastebil er et 

snitt av ulike vektklasser over 20 tonn.  

 

Tabell 5: Drivstofforbruk 

Drivstofforbruk  Sats (l/km) Kilde 

Persontog - Diesel 1,44 (NSB, 2015, s. 92) 

Godstog - Diesel 7,74 Nasjonal godsmodell 

Personbil - Diesel 0,061 (TØI, 2019) 

Personbil - Bensin 0,061 (TØI, 2019) 

Buss 0,395 (TØI, 2019) 

Lett lastebil 0,260 (TØI, 2019) 

Tung lastebil 0,443 (TØI, 2019) 

Skip 32,25 Tabell 36 

Fly 4,90 Tabell 37 

 

Tabell 6: Avgifter og forutsetninger 

Avgift/forutsetning Sats Kilde 

Veibruksavgift diesel 3,75 (Kr/l) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

Veibruksavgift bensin 5,17 (Kr/l) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

CO2-avgift mineralolje/diesel 1,33 (Kr/l) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

CO2-avgift mineralolje til innenriks 

luftfart 

1,28 (Kr/l) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

NOx-avgift  21,94 (Kr/kg) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

Svovelavgift 0,131 (Kr/l) (2018 kr) (Regjeringen, 2018) 

Sporavgift – øvrige strekninger 

godstog 

0,0106 (Kr/brutto tonnkm) (2018 kr) (Bane NOR, 2018) 

Kg. Diesel per liter 0,84 (Kg/l) (Wikipedia, 2017) 

NOx per tonn mineralolje 47 (Kg/tonn) (TØI, 2019) 

CO2 per kg mineralolje 3,17 (Tonn/tonn) (TØI, 2019) 

NOx per tonn mineralolje for skip 39,01 (Kg/tonn) (TØI, 2019) 

 

Tabell 7: Avgifter til staten 

Avgifter til staten Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

Persontog – Elektrisk 0 

Persontog – Diesel 3,16 

Godstog – Elektrisk 1,72 

Godstog – Diesel 18,73 

Personbil  0,328 

Buss 2,01 

Lett lastebil 1,32 

Tung lastebil 2,25 

Skip 67,14 
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Fly – Gods 6,28 

Fly – Person 6,28 

Avgiftene som fastsettes er en direkte følge av endring i kjøretøykilometer og baserer seg på 

marginalkostnadsprinsippet. For de ulike satsene følger det under en begrunnelse for hvilke avgifter 

og forutsetninger satsen avhenger av.  

 

Persontog  

Det er fastsatt en sporavgift (grunnpris) for både persontog og godstog. Det er i SAGA valgt å utelate 

denne avgiften for persontog siden vi antar at en endring i sporavgiftene for operatørene vil bli 

dekket av det offentlige, og resultere i nullsum regnskap for samfunnet. 

 

Tabell 8: Avgift til staten, Persontog - elektrisk 

Avgift til staten (kr/kjøretøykm) 

0 

 

Avgiften til staten for dieselpersontog er beregnet ut ifra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som 

påløper per liter drivstoff. NOx-avgiften per liter drivstoff baserer seg på antall kg per tonn NOx som 

blir sluppet ut ganget med massetettheten til diesel, delt på tusen.  

 

Tabell 9: Avgift til staten, Persontog - diesel 

Gjennomsnittlig 

drivstofforbruk 

(l/km) 

NOx/tonn 

mineralolje 

(kg/tonn) 

Massetetthet, 

diesel (kg/l) 

NOx-avgift 

(Kr/kg)  

CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

 

1,44 47 0,84 21,94 1,33 3,16 

 

Godstog  

Det er fastsatt en sporavgift for både persontog og godstog. For godstog er det pris pr. kjørte 

bruttotonnkm på 0,0106 kr (2018-kroner, eks. mva.) og antatt at godskundene får 75 % avslag, 

ganget med togvekten til et godstog. Togvekten kan finnes igjen i Tabell 17.  

 

Tabell 10: Avgift til staten, Godstog - elektrisk 

Togvekt godstog (tonn) Andel rabatt 

(prosent) 

Sporavgift 

(kr/bruttotonnkm) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm)  

650 75 0,0106 1,72 

 

Avgiften til staten for dieselgodstog er beregnet ut ifra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som 

påløper per liter drivstoff. NOx-avgiften per liter drivstoff baserer seg på antall kg per tonn NOx som 

blir sluppet ut ganget med massetettheten til diesel, delt på tusen. Sporavgiften er inkludert i denne 

satsen siden den utgjør en kostnad for brukerne av skinner og en inntekt for staten.  
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Tabell 11: Avgifter til staten, Godstog - diesel 

Drivstofforbruk 

(l/km) 

NOx/tonn 

mineralolje 

(kg/tonn) 

Massetetthet, 

diesel (kg/l) 

NOx-avgift 

(Kr/kg) 

 

CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

Sporavgift 

(kr/bruttot

onnkm) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

 

7,74 47 0,84 21,94 1,33 0,0106 
 

18,73 

 

Personbil  

Avgiftene til staten er beregnet ut ifra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som påløper per liter 

drivstoff og andel av bilparken. 

 

Tabell 12: Avgifter til staten, Personbil  

Personbil Drivstofforbruk 

(l/km) 

CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

Veibruksavgift 

diesel (Kr/l) 

Andel av 

bilparken 

(prosent)  

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

Diesel 0,061 1,33 3,75 48   

Bensin 0,061 1,33 5,17 44  

Vektet 

gjennomsnitt 

    0,328 

  

Det er valgt å lage en snittsats for avgiftene fra personbiler basert på bilparken i dag og vekte 

satsene for diesel og bensin med dette. Da finner vi en vektet avgift for personbiler per kjøretøykm. 

Fremtiden er usikker og vi vet ikke hvordan bilparken vil endre seg i årene fremover, vi ser også en 

trend i at bruk av bil også endrer seg. Gitt usikkerheten om hvordan bilparken endrer seg og generell 

bilbruk antar vi at staten må opprettholde sine inntekter og kommer til å avgiftslegge kjøretøykm på 

samme nivå som i dag. Kilden til andel av bilparken kan finnes i Tabell 38. Dette er en sterk 

antagelse og vi vet i dag at regjeringens klimapolitikk er å subsidiere elbiler. Dette burde kanskje 

vært lagt til grunn i analysen. Vi vet ikke hvordan staten i fremtiden vil skaffe inntekter, men antar at 

inntektene vil være på samme nivå som i dag.  

 

Buss 

Avgiftene til staten er beregnet ut i fra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som påløper per liter 

drivstoff. Avgifter fra CNG-drevne busser er ikke inkludert siden det antas at det kun er dieseldrevne 

busser som blir påvirket av tiltak. 

 

Tabell 13: Avgifter til staten - Buss 

Drivstofforbruk dieseldrevne 

busser (l/km) 

CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

Veibruksavgift diesel 

(Kr/l) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

0,395 1,33 3,75 2,01 

 

Lastebil  

Avgiftene til staten er beregnet ut i fra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som påløper per liter 

drivstoff. 



Standardsatser 

  15 

Tabell 14: Avgifter til staten, lastebil 

Lastebil Drivstofforbruk (l/km) CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

Veibruksavgift 

diesel (Kr/l) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

Lett lastebil 0,26 1,33 3,75 1,32 

Tung lastebil 0,44 1,33 3,75 2,25 

 

Skip 

Avgiftene til staten er beregnet ut i fra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som påløper per liter 

drivstoff. NOx-avgiften per liter drivstoff baserer seg på antall kg per tonn NOx som blir sluppet ut per 

seilte kilometer, ganget med massetettheten til diesel, delt på tusen. 

 

Tabell 15: Avgifter til staten, Skip 

Drivstofforbruk skip 

(l/km) 

CO2-avgift 

mineralolje/diesel 

(Kr/l) 

NOx-avgift (Kr/l) Svovelavgift (Kr/l) Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

32,25 1,33 0,72 0,13 67,14 

 

Fly 

Avgiftene til staten er beregnet ut i fra drivstofforbruket og de ulike avgiftene som påløper per liter 

drivstoff. For fly gjelder det bare en avgift. Det er delt inn på gods- og personfly. 

 

Tabell 16: Avgifter til staten, Fly 

Fly Drivstofforbruk fly (l/km) CO2-avgift 

mineralolje til 

innenriks luftfart 

(Kr/l) 

Avgift til staten 

(kr/kjøretøykm) 

Person 4,90 1,28 6,28 

Gods 4,90 1,28 6,28 
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3.4 Vedlikeholdskostnader 

Vedlikeholdskostnadene for tog og andre transportmidler inneholder blant annet slitasjekostnader 

ved å benytte seg av infrastrukturen, altså basert på antall kjøretøykm og togkm.  

 

Vedlikeholdskostnadene for tog avhenger også av den marginale endringen av infrastrukturen. Blant 

annet antall stasjoner, antall km daglinje, tunnel osv. (Jernbaneverket, 2016). Estimeringen som er 

gjennomført for vedlikehold er basert på marginale endringer. Det er i rapporten beregnet en 

marginal endring for vedlikeholdskostnader ved endring i hastighet. Dette anslaget tar ikke hensyn 

til om endring i hastighet er for 1 eller 1000 km, vi har derfor valgt å behandle endring i hastighet 

som et påslag på de totale vedlikeholdskostnadene.  

 

Vedlikeholdsberegningene egner seg ikke til å analysere en helt ny bane/strekning. Ved en helt ny 

bane/strekning går en fra 0 til en endring, og vedlikeholdskostnadene blir da misvisende. Når det 

gjelder analyser av helt nye baner/strekning må det gjøres en mer grundig analyse av forventede 

vedlikeholdskostnader. 

 

Det er valgt å være konsistent med Bane NOR om hva vi legger til grunn som slitasjekostnad og vi 

baserer oss derfor på det som er beregnet til implementeringsplanen for infrastrukturavgifter (Bane 

NOR, 2017). Det er tatt utgangspunkt i prisene for det øvrige jernbanenettet (Bane NOR, 2017, s. 

43). For å finne slitasjekostnaden per togkm er det antatt en gjennomsnittsvekt for person- og 

godstog. Slitasjekostnaden per togkm er oppsummert i Tabell 18.  

 

Tabell 17: Forutsetning og satser for slitasjekostnader 

 Slitasjekostnad (Kr/bruttotonnkm) 

(2018 kr) 

Kilde 

Grunnpris persontog 0,0147 (Bane NOR, 2017, s. 58) 

Grunnpris godstog 0,0106 (Bane NOR, 2017, s. 58) 

 Tonn  

Gjennomsnittlig vekt til persontog 225 Norske Tog, vekten er ca. for ulike 

persontog uten last 

Gjennomsnittlig vekt til godstog 

(tog + last, kombitog) 

480 + last = 650  (Bane NOR, 2017, s. 25) 

   

Tabell 18: Slitasjekostnad for person- og godstog 

Vedlikeholdskostnader Slitasjekostnad Tonn Slitasjekostnader (kr/togkm) 

Persontog 0,0147 225 3,308 

Godstog  0,0106 650 6,890 
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3.5 Lønnskostnader for personell på person- og godstog 

Driftskostnadene for en togoperatør blir påvirket av lønnskostnadene for personalet som er om bord 

i toget. Det er definert to forskjellige kategorier for personell, og det er lokomotivfører (kjører toget) 

og konduktør (ombord i togsettet).  

 

Det er beregnet lønn per time, inkludert sosiale kostnader for personalet. Beregningene er basert på 

informasjon tilgjengelig på nettsiden til utdanning.no (Utdanning.no, 2017; Utdanning.no, 2017). For 

lokomotivførere er det i utdanning.no sine kilder inkludert t-bane førere, men disse har lavere lønn 

enn lokomotivførere, derfor har vi rundet opp fra en gjennomsnittslønn på 640 800 kroner til 

700 000 kr for lokomotivførere. 

 

Det er antatt påslag på årslønnen med 14 % (arbeidsgiveravgift), 20 % for sosiale kostnader (etter 

intern diskusjon i Jernbanedirektoratet), inkl. pensjon og 50 % for «dødtid» inkl. lunsj, opplæring av 

seg selv og andre osv. Det er i overenskomst mellom NSB og Norsk Lokomotivmannsforbund 

definert at turnusarbeider er 1850 timer i året  (Norsk lokmotivmannsforbund, 2017). Timelønn for 

personellet er oppgitt i Tabell 19.  

 

Tabell 19: Timelønn for personell på person- og godstog (2016 kr) 

 Årslønn 

(2016 kr) 

Arbeidsgiveravgift Sosiale 

kostnader 

Dødtid Årslønn + 

påslag 

Timer i 

året 

Timelønn 

inkl. 

sosiale 

kostnader 

(2016 kr) 

Lokomotivfører 700 000 14 % 20 % 50 % 1 436 400 1850 776 

Konduktør 558 000 14 % 20 % 50 % 1 145 016 1850 619 
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3.6 Driftskostnader for tog 

Det er behov for å vite driftskostnadene for togoperatørene ved å drifte et togtilbud.  

Jernbanedirektoratet har vært i kontakt med Terje Green og Pål Hansen fra Norske Tog for bistand til 

å kartlegge driftskostnadene for de mest sentrale togtypene som blir brukt på jernbanenettet i 

Norge. De har estimert kostnadene per togsett. Vi har også fått bistand internt fra John Ove Svensli 

for å kvalitetssikre og oppdatere tallene. Togene er inndelt i ulikt togmateriell og presentert i Tabell 

20.  

 

Tabell 20: Oversikt over togmateriell  

Tog Kommentar 

S tog Togtype for innerstrekning med høy kapasitet 

Type 75 Tilsvarende Flirt type 75 

Type 74 Tilsvarende Flirt type 74 

Type 72  

Nytt flytog (Oaris) Sammenlignet med ny leveranse til Flytoget fra CAF 

Type 75D Tilsvarende Flirt 

Type 93D  

Type 74BMU Tilsvarende Flirt 

Elektrisk lokomotiv (EL18)  

Diesel lokomotiv (Di4)  

Sittevogn (type 5 og 7)  

Sovevogn Sovevogner. Vogner tilpasset for servering. Vogner 

med ekstraordinært utstyr knyttet til universell 

utforming. 

 

Tabell 21: Driftskostnader for ulike togsett 

Tog Kostnad per 

sett (mill. 

2017 kroner) 

Energi (kr 

per settkm, 

2016 kr) 

Vedlikehold (kr 

per settkm, 

2015 kr)  

Klargjøring (kr per 

dag, 2016 kr) 

Rengjøring 

(kr per dag, 

2016 kr) 

S tog 120 3,2 9,6 1400  3000 

Type 75 120 3,2 9,6 1400 3750 

Type 74 125 2,7 9,6 1400 3750 

Type 72 120 3,2 9,6 1400 3000 

Nytt flytog (Oaris) 165 3,0 11,0 1400 3000 

Type 75D 130 14,3 12,5 1400 3750 

Type 93D 80 5,4 12,0 1400 1500 

Type 74BMU 140 14,3 12,5 1400 3750 

Elektrisk lokomotiv 

(EL18) 

45 3,2 14,0 0 750 

Diesel lokomotiv 

(Di4) 

45 21,6 15,0 0 750 

Sittevogn (type 5 og 

7) 

20  5,0 1750 750 

Sovevogn 25  5,0 3500  750 

 

Kostnad per togsett 

I Tabell 21 er kostnadene per sett nyanskaffelser basert på siste anskaffelser og prisjustert ift 2017. 

I tillegg er det sett på en del sammenlignbare senere kontraktinngåelser utenfor Norge, men tatt 

høyde for kostnadsdrivende forhold knyttet til bl.a. klima, støy (Norske Tog, 2017).  
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Energikostnad 

Energikostnaden for elektriske tog er beregnet ved å bruke forutsetningen om energiforbruket, 

kWh/settkm – se Tabell 31, og energikostnaden per kWh som er på 0,446 kr per kWh i 2016 

kroner. For type 72 og elektrisk lokomotiv er det antatt et energiforbruk som er det samme som type 

75. 

 

Energikostnad per kWh er beregnet ved å hente ut gjennomsnittlig kraftpris i løpet av en periode og 

avgifter Bane NOR krever inn som et påslag. Den gjennomsnittlige kraftprisen (spotpris) mellom 

2016 kvartal 1 til 2018 kvartal 1 er basert på tall fra SSB, og utgjør 33,9 øre/kWh (SSB, 2018). 

Avgiftene Bane NOR inkluderer er nettleie eksternt nett, administrasjonskostnader for nett og 

administrasjonskostnad for krafthandel, og utgjør 10,7 øre/kWh som legges på spotprisen (Bane 

NOR, 2018). Til sammen utgjør dette en energikostnad på 0,446 kr/kWh. Kraftprisene svinger en 

del, så prisen som benyttes avhenger av hvilken periode som det beregnes et gjennomsnitt av. Vi har 

valgt en periode på to år og satt den som 2016 kroner. 

 

Energikostnaden for dieseltog er basert på en dieselpris på 6,5 kr/liter (2016 kroner). Dieselprisen 

har variert kraftig de siste årene, så dette er en antagelse som virker rimelig. Det er antatt et 

gjennomsnittsforbruk på 2,2 liter/km per togsett for type 75D og 74BMU. Togmateriellet 74BMU er 

dimensjonert slik at det kan bytte fra dieseldrift til elektrisk drift ved elektrifisering av Trønderbanen. 

Hvis elektrifisering av Trønderbanen blir gjennomført skal togtypen 74BMU driftes ved hjelp av 

elektrisitet og energikostnaden skal beregnes for elektrisk kraft. 

 

Vedlikeholdskostnader 

I vedlikeholdskostnader ligger teknisk vedlikehold av togene, for eksempel service ved faste 

intervaller og reparasjoner. Vedlikeholdskostnadene er erfaringstall fra 2015 på Flirt togsett, 

lokomotiver og vogner. Disse tallene benyttes foreløpig. 

 

Jernbanedirektoratet kommer til å få en årlig gjennomsnittskostnad for vedlikehold per togkm for 

alle materielltyper fra NSB gjennom den nye trafikkavtalen. Dette blir derfor en sats som oppdateres 

årlig. 

 

Klargjøring 

I klargjøringskostnader er det kostnader for tømming av toaletter og spylevann, vannpåfylling 

(primært til toalettene), utvendig vask av toget, etterfylling av såpedispensere, bytte sengetøy 

(gjelder sovevogner) og snu seter. Vi antar en timespris per person på 700 kroner (2016 kroner) i 

timen inkl. arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. Under i Tabell 22 er det de ulike 

klargjøringskostnadene kommentert.  
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Tabell 22: Klargjøringskostnader 

Klargjøring (Kr per dag, 2016 kr) Kommentar 

S tog 1400  Togsettet har 4/5 vogner, men få toaletter. Det er ingen 

snuing av seter.  

Påfyll på såpedispenser, tørkepapir, tømming av toaletter, 

vann og utvendig vask. 

Antar maks 2 timer per togsett.  

Type 75 1400 Samme som S-tog. 

Type 74 1400 Samme som S-tog. 

Type 72 1400 Samme som S-tog. 

Nytt flytog (Oaris) 1400 Samme som S-tog.  

Type 75D 1400 Samme som S-tog. 

Type 93D 1400 Denne togtypen har færre vogner, men det er behov for å 

snu seter og etterfylling på automater og vannfylling. Antar 

maks 2 timer per togsett. 

Type 74BMU 1400 Samme som S-tog.  

Elektrisk lokomotiv 

(EL18) 

0 Antar 0 timer (tømme søppel blir gjort under renhold). 

Diesel lokomotiv (Di4) 0 Antar 0 timer. 

Sittevogn (type 5 og 7) 1750 Sittevogner har en høyere klargjøringskostnad. Det er 2 

toaletter i hver vogn og behov for å snu seter og vannfylling 

hver dag. Antar 2,5 timer per vogn.   

Sovevogn 3500  Det er gjerne to stykker som jobber med en vogn i 2-3 

timer per gang. Det byttes sengetøy og tømming av 

toaletter, samt fylle på vann. Det må suppleres med 

håndkle, legge på plass ørepropper, sjokolade, menyer 

osv.  Antar at det blir 5 timer i snitt per vogn. 

 

Rengjøring 

I disse kostnadene er det innvendig renhold og dette er ofte konkurranseutsatt siden det ikke kreves 

spesiell kompetanse for å kunne gjennomføre dette. På mange anlegg utføres renhold av 

underleverandør og det gis ofte en enhetspris per vogn.  

Rengjøringskostnaden er basert på erfaringstall og at det tar ca 1-1,5 time å rengjøre en vogn. Det er 

antatt at det koster i gjennomsnitt 750 kroner å vaske en vogn per dag. 
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3.7 Lokale utslipp, gasser, støv og partikler  

Forutsetninger og enhetspriser som inngår i beregning av lokale utslipp, gasser, støv og partikler blir 

presentert i Tabell 23, det er også disse forutsetningene og enhetsprisene som ligger til grunn i 

beregning av satser i TØI-rapporten om skadekostnader ved transport (TØI, 2019). Kilden til 

drivstofforbruk er oppgitt i Tabell 5.   

 

Tabell 23: Forutsetning/enhetspriser 

Forutsetning/enhetspriser Store 

tettsteder 

Små 

tettsteder 

Spredt 

bebyggelse 

Kilde 

Svevestøv (PM10) (kr/kg) 

per kg/tonn utslipp (2019 

kr) 

5500  610 22 (TØI, 2019) 

Nitrogenoksider (NOx) 

(kr/kg) per kg/tonn utslipp 

(2019 kr) 

394 88 22 (TØI, 2019) 

Svoveldioksid (SO2) (kr/kg) 

per kg/tonn utslipp (2019 

kr) 

22 11 0 (TØI, 2019) 

Partikler PM10 kg/tonn 

dieseltog 

3,8 3,8 3,8 (TØI, 2019) 

NOx kg/tonn dieseltog 47 47 47 (TØI, 2019) 
SO2 kg/tonn dieseltog 0,015 0,015 0,015 (TØI, 2019) 

 

Persontog – diesel 

Lokale utslipp, gasser, støv og partikler er beregnet ut ifra drivstofforbruket og enhetsprisene ganget 

med de lokale utslippene til luft 

 

Godstog – diesel 

Lokale utslipp, gasser, støv og partikler er beregnet ut ifra drivstofforbruket og enhetsprisene ganget 

med de lokale utslippene til luft. 

 

Fly 

For flytransport antar vi 0 kostnader ved lokale utslipp, gasser, støv og partikler. Flyplassene i Norge 

ligger ofte lokalisert på steder som ligger under kategorien spredt bebyggelse og påvirkningen av 

slike utslipp avhenger av konsentrasjonen av stoffene. Det vil være utslipp fra fly ved avgang og 

landing, men det er antatt at dette vil være minimalt som kan tilskrives et lokalt område som blir 

påvirket.   

 

Sjø 

Lokale utslipp, gasser, støv og partikler er beregnet ut ifra utslipp fra ulike skipstyper. En fullstendig 

beregning av utslippene er dokumentert i TØI rapporten om skadekostnader ved transport (TØI, 

2019), og tilhørende excel underlag.  
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4 Forutsetninger  

4.1 Rente-, og avskrivningskostnader (CRF) 

Renter og avskrivninger på materiellet belastes driftskostnadene til operatørene. For å finne et 

anslag på denne kostnaden er det tatt utgangspunkt i kapitalgjenvinningsfaktoren (CRF) som 

beregnes på følgende måte der r er rentenivået og n er materiellets levetid. Ved å multiplisere 

materialkostnaden med CRF beregnes en årlig, konstant kostnad for materiellet som gjenspeiler 

både den rentekostnaden som påløper og avskrivninger over hele perioden.  

 

𝐶𝑅𝐹 =  
𝑟(1 + 𝑟)𝑛

(1 + 𝑟)𝑛 − 1
 

 

CRF multiplisert med verdien på materiellet gir en årlig kostnad som tar høyde for både renter og 

avskrivninger. Nåverdien av denne kostnaden, beregnet over antall år lik forventet levetid er lik 

materiellprisen.  

 

4.2 Generelle forutsetninger – Kroneår for tidsverdier og takster i transportmodell 

Alle standardsatser i SAGA er justert til et felles kroneår med den nyeste statistikken fra SBB. Det er 

ikke alle effekter som blir verdsatt i SAGA, det er blant annet trafikantnytte, billettinntekter og 

transportkostnader for person og logistikkostnader for gods. Trafikantnytte, billettinntekter og 

transportkostnader for person blir verdsatt i selve transportmodellen eller i egne moduler/uttak fra 

modellen. Verdsetting av trafikantnytte er utenfor SAGA fordi endring i generaliserte kostnader (GK) 

avhenger blant annet av distanse, tid, takster, og bytte i transportkjeden og avhenger derfor av 

rutevalgsinformasjon fra transportanalysen. Billettinntekter avhenger av antall reiser og hvor langt 

de reiser for å kunne beregne en nøyaktig endring i billettinntekter. Transportkostnader for gods 

avhenger av kostnadskomponenter i kostnadsmodellen i godsmodellen for å beregne 

logistikkostnader. Når det i transportmodellen Trenklin beregnes trafikantnytte for ulike år settes 

tidskostnaden og takstene til et fast kroneår, gjerne det første beregningsåret i transportanalysen. 

Kostnaden/nytten konsumpris-justeres til det samme kroneåret, i tillegg realprisjusteres den 

andelen av trafikantnytten som er drevet av tidsverdikomponenten. Resultatene fra modellen 

justeres til det samme kroneåret som den nyeste statistikken fra SSB i SAGA. 
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4.3 Investering 
Når det investeres i tiltak på jernbanen vil investeringen fordele seg på ulike komponenter. Det er 

viktig å vite hvordan investeringskostnaden er inndelt for de ulike komponentene siden de har ulik 

levetid. Når en komponent har nådd sin levetid kreves det en reinvestering for å opprettholde 

infrastrukturen på det nivået som er planlagt. For å kunne beregne riktig nivå på reinvestering må en 

vite hvordan investeringskostnadene fordeler seg.  

 

Andelen av investeringskostnaden for de ulike komponentene vil være svært varierende fra tiltak til 

tiltak. Det må gjøres en vurdering for hvert enkelt tiltak hvordan investeringskostnadene fordeler 

seg, men vi vil her foreslå noen sjablongmessige tilnærminger hvis den informasjonen ikke er 

tilgjengelig. Det er hovedsakelig underbygning som varierer i størst grad og det er inndelt etter lav, 

middels og høy grad av underbygning. 

 

Investeringskostnader av et fysisk tiltak deles inn i kategoriene underbygning, overbygning, 

signalanlegg, KL-anlegg og lavspenning. I kategorien lavspenning er også tele/data inkludert. 

Tele/data utgjør en liten del av investeringskostnaden, og ligger derfor under kategorien lavspenning 

og ikke kategorisert som en egen komponent. 

 

I dialog med Bane NOR har vi kommet frem til en inndeling for komponentene som kan brukes 

generelt. Det er viktig å være klar over at fordeling av kostnader vil variere betydelig etter hva slags 

tiltak som analyseres. I åpningsbalansen endte Bane NOR med fordelingen gjengitt i Tabell 24, for 

jernbaneteknikk (eksklusiv underbygning). 

 

Tabell 24: Fordelingsnøkkel jernbaneteknikk 

Fordelingsnøkkel jernbaneteknikk (JBT) Prosent 

Overbygning 30 % 

KL-anlegg 25 % 

Lavspenning  20 % 

Signalanlegg 25 % 

  

 

Fordeling av investeringskostnadene varierer mye som følge av kostnader for underbygning. 

Underbygning er alle tiltak som må til for å gjøre det klart for å legge jernbaneteknikk (skinner, KL-

anlegg osv.). I stor grad vil andelen tunneler og bruer være drivende for andelen underbygning. 

Tidligere var en forenkling at underbygning utgjorde 50 % av kostnadene. Nyere prosjekter som har 

langt høyere hastighetskrav, og dermed rettere kurvatur, har en langt høyere andel av tunneler og 

bruer enn tiltak som ble gjort før InterCity. For eksempel har prosjektet Follobanen underbygning 

som tilsvarer opp mot 90 % andel av investeringskostnadene, mens tiltaket Sandnes - Stavanger er 

nede på 55 - 60 %. For jernbaneteknikk, altså det som ikke er underbygning, er fordelingen på den 
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annen side langt mer stabil som følge av at det ikke spiller så stor rolle om man legger 

jernbaneteknikk på en bru eller en dagsone, men det vil forekomme noe variasjon også her, se 

Tabell 25 for hvordan fordelingen er. Disse andelene inkluderer ikke byggherrekostnader, 

prosjekteringskostnader og grunnerverv, men man antar at disse kostnadene fordeler seg likt etter 

satsene under. 

 

Tabell 25: Andel av investeringskostnader 

Andel av 

investeringskostnader 

Lav Middels Høy 

Underbygning 60 % 70 % 80 %  

Overbygning 12 % 9 % 6 % 

KL-anlegg 10 % 7,5 % 5 % 

Lavspenning  8 % 6 % 4 % 

Signalanlegg 10 % 7,5 % 5 % 
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4.4 Vedlikehold 

Det er antatt endring i vedlikeholdskostnader når ulike komponenter i infrastrukturen endrer seg. 

Det er funnet en signifikant endring i vedlikeholdskostnader som følge av endring i antall 

sporveksler, stasjoner, daglinje, gjennomsnittlig hastighet og type energikilde. For type energikilde vil 

endring i energikilde, for eksempel at man går fra diesel til elektrisk drift, påvirke hele 

linjen/strekningen og ikke bare påvirke den marginale endringen av komponentene.  

 

Vedlikeholdskostnadene er i gjennomsnitt 18,48 % dyrere for elektrisk togstrekning enn dieseldrevet 

togstrekning (Jernbaneverket, 2016, s. 4). Det er funnet en positiv sammenheng mellom hastighet 

og vedlikeholdskostnader og det er estimert at å øke hastigheten med 1 km øker 

vedlikeholdskostnadene med 0,84 % (Jernbaneverket, 2016, s. 4).  

 

Estimeringen som er gjennomført for vedlikehold er basert på marginale endringer. 

Vedlikeholdsberegningene egner seg ikke til å analysere en helt ny bane/strekning. Ved en helt ny 

bane/strekning går en fra 0 til en endring, og vedlikeholdskostnadene blir da misvisende. Når det 

gjelder analyser av helt nye baner må det gjøres en mer grundig analyse av hva 

vedlikeholdskostnadene vil bli for banen.  
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4.5 Virkninger per døgn 

Fra transportmodellene hentes det ut virkninger per døgn, og denne må gjøres om til årlige 

virkninger. Legges det inn RTM/NTM resultater er det som regel Årsdøgntrafikk (ÅDT), altså 

virkninger for et gjennomsnittsdøgn (Sintef, 2013). Legges det inn input fra Trenklin er det virkninger 

per døgn man angir inndata for i selve modellen, ofte kalt virkedøgn (Jernbanedirektoratet, 2017). 

Virkedøgn er ment å tilsvare antall vanlige arbeidsdager i løpet av et år. Det vil si alle dager i året 

bortsett fra helgedager, helligdager og fem uker ferie. Det vil si om lag 230 dager i året. Antall 

virkedøgn kan beregnes litt forskjellig ut fra hensikten med den aktuelle analysen, og må derfor 

spesifiseres for analysen som gjennomføres.  

 

Det er mulig å gjennomføre analyser av flere ulike døgntyper per beregningsår. Hvis det 

gjennomføres en analyse som bruker ulike døgntyper (for eksempel virkedøgn og restdøgn) må det 

gjennomføres en summering av døgntypene og gjøre det om til årlige virkninger før det legges inn i 

SAGA. Hvis resultatene vektes med ulike døgn og summeres utenfor SAGA, kan faktor for skalering 

av virkninger per døgn settes til 1. Hvis den settes til 1 vil faktoren for «skalering av virkninger til 

årlige virkninger – Togmateriell» endres til grønn og må fylles ut med den samme summeringen av 

døgntyper som er brukt for å gjøre om virkninger fra transportmodellen til årlige virkninger. Ved bruk 

av resultater for flere modellkjøringer i et beregningsår som allerede er justert til årlige virkninger vil 

faktor være satt til 1, men faktor for å beregne driftskostnader for operatør må skaleres med den 

samme faktoren som er brukt for å justere til årlige virkninger utenfor SAGA. 

 

Det må spesifiseres i SAGA hvilke virkninger per døgn resultatene fremkommer i og hva en skal 

multiplisere med for å få årlige virkninger.  

 

Tabell 26: Faktor for å skalere til årlige virkninger 

Input Døgntype Faktor for skalering til årlige 

virkninger  

RTM/NTM ÅDT Som regel 365 

Trenklin Avhenger av døgntypen som 

spesifiseres i Trenklin modellen 

Avhenger av døgntypen som 

spesifiseres i Trenklin modellen. 

Vanlig virkedøgn er 230 

virkedøgn. 

Analyser av ulike døgntyper per 

beregningsår 

Summering av virkninger per døgn 

utenfor SAGA til årlige virkninger 

1 
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4.6 Elastisiteter  

Persontrafikk 

Elastisiteter for generaliserte kostnader inngår ikke direkte i noen beregninger i SAGA. Det er likevel 

valgt å inkludere elastisiteter i forutsetninger siden de inngår i transportmodellene og kan være 

nyttige å bruke ved enkle beregninger som gjøres utenfor verktøyet. Elastisitetene skal utrykke 

passasjerens tilpasning på endring i togtilbudet. Det er gjort en del forskning på elastisiteter og hva 

slags type elastisiteter som skal benyttes. I Jernbanedirektoratets Trenklin-modell blir det benyttet 

elastisiteter som baserer seg på ulik forskning. Elastisitetene som ble benyttet til Trenklin i 

Rutemodellprosjektet er dokumentert i et eget notat, og oppsummert i Tabell 27  (Jernbaneverket, 

2015). 

   

Tabell 27: Elastisiteter - Generalisert reisetid (GJT) 

Reisehensikt Korte reiser (under 40 min) Lange reiser (over 40 min) 

Arbeid -1.5 -1.6 

Fritid -0.8 -1.3 

Forretning -1.5 -1.6 

 

Elastisitetene som er benyttet i Trenklin gjelder generalisert reisetid, eller GJT (Generalized journey 

time). I dette inngår ombordtid, ventetid og bytteulemper. Billettpris og tilbringertid inngår ikke.  

 

Jernbanedirektoratet bestilte en egen utredning av elastisiteter som ble gjennomført av Oslo 

Economics og som ble oppsummert i en rapport (Oslo Economics, 2016) 

 

Elastisitetene som Oslo Economics kom frem til er beregnet for togtrafikk med hensyn på priser, 

ombordtid, ventetid og generalisert reisetid (GJT). Elastisitetene er beregnet for ulik geografisk 

inndeling av strekninger og fjerntogstrekninger, med og uten konkurranse fra fly. Elastisitetene er 

oppsummert i Tabell 28.  

 

Tabell 28: Elastisiteter - Priser, ombordtid, ventetid og generalisert reisetid (GJT) 

Persontrafikk Elastisitet 

Priselastisitet: (betinget elastisitet, på grunn av ruter) [-0,20; -0,54] 

Ombordtidselastisitet: [-0,26; -0,69] 

Ventetidselastisitet: [-0,04; -0,50] 

GJT-elastisitet: [-0,31; -1,21] 

 

Elastisitetene som presenteres kan tolkes som effekter av passasjerenes tilpasninger på 

mellomlang horisont og det gjelder for antall turer og ikke for transportarbeid. Datagrunnlaget er 

tilgjengelig for perioden mellom 2012 - 2015. For den samme perioden benyttes priser på 

periodekort for ulike prissoner i Osloområdet til å belyse prisutvikling. Bytter og bytteventetider 

holdes utenfor analysene. Summen av ombordtid, ventetid og eventuell bytteventetid blir omtalt som 

generalisert reisetid (GJT). 
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Det er forskjell på elastisiteter i og utenfor Oslo, og med forskjellig ombordtid osv. Det er derfor 

vanskelig å bare ha én elastisitet for alle tiltak. Derfor må elastisiteten som skal benyttes i en 

beregning se på om tiltaket påvirker ombordtid, ventetid, bytteulempe eller pris, og vurdere 

elastisiteten ut i fra dette. Det er i rapporten fra Oslo Economics ikke inndelt på reisehensikt.  

I vurdering av hvilke elastisiteter som oppgis i verktøyet er det valgt å henvise til intervallene som er 

beregnet av Oslo Economics. Det må gjennomføres en vurdering for hvert enkelt tiltak hvilken 

elastisitet som er rimelig å benytte i en analyse.  
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4.7 Trafikkvolumer  

Fordeling på overført og nyskapt trafikk, Persontog 

Når antall reisende med toget endres er det antatt prosentvise overføringer fra andre 

transportmidler og nyskapt trafikk. Denne satsen vil være veldig varierende avhengig av hvilket tiltak 

det er snakk om, og hvor dette tiltaket eventuelt skal utføres. For eksempel vil det på steder hvor 

ekspressbusser opererer, være større konkurranse mot jernbane. Det er også stor forskjell på 

transportmiddelbruk etter tilgang på bil. Dermed vil denne satsen være varierende i ulike markeder. 

Disse standardforutsetningene bør derfor - hvis mulig - erstattes av prosjektspesifikke 

forutsetninger. Det er tatt utgangspunkt i transportmiddelbruk for arbeidsreiser når det er definert 

hvor mange prosent reiser som er overført fra de andre transportmidlene til togreiser.  

 

Transportmiddelbruk for arbeidsreiser er fordelt med 18 % til fots og sykkel, 65 % med bil (bilfører og 

passasjer), 16 % kollektivt og 1 % annet (TØI, 2014, s. 40). Disse prosentene benyttes i fordeling av 

overført og nyskapt trafikk til togreiser. Det er antatt at det ikke er noe overføring fra fly eller fra 

sykkel/gange. Det er antatt at togreiser er av en slik lengde at det ikke konkurrerer med en strekning 

der det er sykkel og gange. For at overføring fra andre transportmidler til togreiser skal summere seg 

til 100 % er det antatt at nyskapt trafikk utgjør 19 % av endringen i togreiser. 

 

Tabell 29: Fordeling av overført og nyskapt trafikk - Persontog 

Fordeling på overført og nyskapt 

trafikk – Persontog 

Prosent Kommentar 

Overført fra bil 65 % Både bilfører og bilpassasjer. 

Overført fra buss 16 % Antar at kollektivt er buss. 

Overført fra fly 0 % Antar ingen overføring fra fly. 

Nyskapt trafikk 19 %  

 

 

Trafikkvolum – Godstog 

Fordeling av trafikkarbeid på geografiske soner har betydning for beregning av samfunnet for øvrig  

virkninger som har en geografisk dimensjon. Anslag på fordelinger av trafikkarbeidet er basert på en 

modellkjøring for basisscenario i 2030 og viser hvordan all trafikken i hele landet fordeler seg på 

ulike geografiske soner. Hvordan lenkene i modellen er klassifisert blir mer detaljert beskrevet i 

kapittel 6.3.  Fordeling av trafikkarbeid på de geografiske sonene, Tabell 30, kan finnes igjen i 

Godsnytte-verktøyet i fanen «Statistikk».  

 

Tabell 30: Trafikkvolum - Godstog 

Trafikkvolum - Godstog Store tettsteder Små tettsteder Spredt bebyggelse 

Elektrisk 10,232 % 2,895 % 86,873 % 

Diesel 1,570 % 1,636 % 96,793 % 
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4.8 Helsegevinster 
Når det er en tilbringerreise med gang/sykkel er det antatt i TØI rapporten at en ny reise per dag som 

syklist er på 3 km og at en ny reise per dag som gående er på 1 km i gjennomsnitt (TØI, 2002, s. 5). 

Når det overføres bilreiser til togreiser må de reisende komme seg til og fra togstasjonen. Dette kan 

skje ved hjelp av annen kollektiv transport, bil, gange eller sykkel. 1 km er satt for å gjenspeile en ca. 

distanse ved overføring av en reise fra bil.  

 

4.9 Togtype - persontog 

Forutsetningene for togtypene er basert på informasjonen Jernbanedirektoratet har fått fra Norske 

tog og internt i Jernbanedirektoratet.  

 

Tabell 31: Antall seter, energiforbruk og bruttovekt for togtyper 

Tog Antall 

seter 

(per 

sett) 

Energiforbruk 

(kWh/settkm) 

Levetid (år) Bruttovekt 

(tonn) 

Vogner per 

togsett 

(antall) 

S tog 500 

 

7,15 30 

 

225 4 

Type 75 300 7,10 30 

 

225 5 

Type 74 250 6,10 30 

 

225 5 

Type 72  7,10 30 

 

 4 

Nytt flytog (Oaris) 250 6,80 30 

 

225 4 

Type 75D 300 0 

 

30 

 

225 5 

Type 93D  0 30 

 

225 2 

 

Type 74BMU 250 0 30 

 

225 5 

Elektrisk lokomotiv 0 7,10 30 

 

80 1 

Diesel lokomotiv (DI4) 0 0 30 

 

80 1 

Sittevogn (type 5 og 7) 70 0 30 

 

44 1 

Sovevogner 44 0 30 

 

44 1 

 

Antall seter 

Antall seter er det totale antall sitteplasser på toget per sett. Dette er ca. anslag, og det kan være 

små avvik. 

 

Energiforbruk 

Energiforbruket er hvor mange kWh per settkm en togtype bruker. For type 72 og elektrisk lokomotiv 

har vi antatt det samme som type 75. Dette er tall som ikke er bekreftet fra kilder. 
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Jernbanedirektoratet venter på kontakt med aktuell instans som kan svare ut om energiforbruket 

som er satt opp i SAGA er riktig.  

  

Levetid materiell 

Den normerte økonomisk/teknisk levetid på kjøretøy er antatt til 30 år.  

 

 

Togvekt 

Togvekt blir brukt til å beregne vedlikeholdet på toglinjen. Det er antatt samme vekt for elektrisk og 

diesel godstog på 480 tonn uten last. Vekten for godstog er basert på at det er ca. 1 tonn per meter, 

og et gjennomsnittlig godstog er 480 meter. Vekten for godstog blir 650 tonn hvis en antar kombitog 

som er 50/50 tom- og fullastet (Bane NOR, 2017). For persontog er det antatt en vekt på 225 tonn. 

For elektrisk og diesel lokomotiv er det antatt 80 tonn og 44 tonn for vogner.  

 

Vogner per togsett 

Det er 5 vogner per sett for togtypene 75, 74, 75D og 74BMU. For togtypene S tog, 72, Oaris er det 4 

vogner per togsett og type 93 har 2 vogner. Lokomotiver og vogner har 1 vogn.  
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4.10 Kostnadsforutsetninger 

Ved endring i punktlighet, inntekter og utgifter for togoperatøren er det beregnet ulike påslag. Det er 

diskutert med John Ove Svensli i Jernbanedirektoratet for å kunne si noe om et realistisk påslag for 

de ulike beregningene.  

 

Punktlighet 

Det er antatt at det vil være 50 % tillegg på de tidsavhengige driftskostnadene for togoperatøren, 

gjelder lønnskostnader, ved punktlighet som ikke er 100 %.  Dette er illustrert under med et 

eksempel.  

 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑙ø𝑛𝑛 ∗ ln 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑔𝑔 = 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑝å𝑠𝑙𝑎𝑔 

 

Hvis de tidsavhengige kostnadene er 100 000 kr og punktligheten er 90 % før og etter tiltak vil 

regnestykket bli følgende: 

100 000 𝑘𝑟 ∗ ln 90 % ∗ 50 % = 5 268 𝑘𝑟 

 

Administrasjon 

Det er antatt at en endring i driftskostnader vil føre til endring i administrasjonskostnader. Endrer 

driftskostnadene seg vil det endre administrasjonskostnadene med 10 %. 

 

Det er antatt at en endring i inntekter vil føre til endring i administrasjonskostnader. Øker inntektene 

vil det påløpe 15 % administrasjonskostnader. Dette kan deles inn på 10 % i direkte 

distribusjonskostnader og 5 % i økte administrasjonskostnader på inntekter (salg og billettering av 

endrede billettinntekter).  
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4.11 NOx-utslipp 

Forutsetninger og satser som inngår i beregning av antall gram NOx-utslipp per kjøretøykm kan 

finnes igjen i Tabell 5 og 

Tabell 6. Informasjon i dette avsnittet har blitt brukt i TØI sin rapport om skadekostnader ved 

transport (TØI, 2019), men er gjengitt her for å beskrive mer detaljert hva som ligger til grunn.  

 

Tog 

Antall gram NOx-utslipp per togkm/kjøretøykm er beregnet ut ifra drivstofforbruket og hvor mye NOx-

utslipp det er per kg liter drivstoff. Antall gram NOx-utslipp varierer etter hva slags forbrenningsmotor 

det er, måten kjøretøyet blir brukt og er ikke nødvendigvis et én til én forhold når det gjelder 

mengden utslipp og liter forbrent per togkm/kjøretøykm. Satsen som er beregnet for tog er ansett 

som høy, men det er det beste estimatet vi har foreløpig. 

Tabell 32: NOx-utslipp, Persontog og godstog - Diesel 

Dieseltog drivstofforbruk 

(l/km) 

NOx/tonn 

mineralolje 

(kg/tonn) 

Massetetthet, diesel 

(kg/l) 

G/togkm 

Persontog 1,44 47 0,84 56,851 
Godstog 7,74 47 0,84 305,73 

 

 

Andre transportmidler 

For bil er det forskjellig NOx-utslipp fra bensin og dieselbil. Det er valgt å lage et vektet 

gjennomsnittsutslipp for NOx-utslipp fra personbiler basert på bilparken i dag og vekte utslippene for 

diesel og bensin med dette. Da finner vi et vektet utslipp for personbiler per kjøretøykm. Fremtiden 

er usikker og vi vet ikke hvordan bilparken vil endre seg i årene fremover. Gitt usikkerheten om 

hvordan bilparken endrer seg antar vi dagens bilpark når vi beregner NOx-utslipp. Kilden til andel av 

bilparken kan finnes i Tabell 38. For kategorien lokale utslipp er det ikke alle utslipp som er spesielt 

knyttet til drivstofftype, men mer til bruken av transportmiddelet. Dette gjelder for det meste 

svevestøv.  

 

Tabell 33: NOx-utslipp, Sjø 

 drivstofforbruk 

(l/km) 

NOx/tonn 

mineralolje 

(kg/tonn) 

Massetetthet, diesel 

(kg/l) 

G /fartøykm 

Skip 32,25 39 0,84 913,0 

 

 

Fly 

For flytransport antar vi 0 kostnader ved lokale utslipp, gasser, støv og partikler. Flyplassene i Norge 

ligger ofte lokalisert steder som ligger under kategorien spredt bebyggelse og påvirkningen av slike 
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utslipp avhenger av konsentrasjonen av stoffene. Det vil være utslipp fra fly ved avgang og landing, 

men det er antatt at dette vil være minimalt som kan tilskrives et lokalt område som blir påvirket.   
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4.12 CO2-utslipp 

Enheten for kvantifisering av klimagassutslipp er CO2-ekvivalenter. Enheten reflekterer den effekten 

som en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarmingen over en gitt tidsperiode (oftest 100 år).  

Oppvarmingspotensialet (GWP-verdien) til CO2 er per definisjon satt til 1. Utslipp av andre 

klimagasser omregnes til CO2-ekvivalenter i henhold til deres respektive GWP-verdier. 

I transportsektoren er CO2 oftest helt dominerende kilde til klimagassutslipp og CO2-utslippet blir 

dermed tilnærmet likt utslippet regnet i CO2-ekvivalenter. Omregningen for utslipp per tonn CO2 per 

tonn mineralolje er i utgangspunktet ikke inkludert andre klimagasser. Siden bidraget fra andre 

klimagasser enn CO2 er så lavt blir CO2 per tonn mineralolje ≈ CO2-ekvivalenter per tonn mineralolje. 

 

Forutsetninger og satser som inngår i beregning av antall gram CO2-utslipp per kjøretøykm kan 

finnes igjen i Tabell 5 og Tabell 6. For de ulike forutsetningene følger det en begrunnelse for hvordan 

det er beregnet. De samme forutsetningene ligger til grunn for TØI sin rapport om skadekostnader 

ved transport (TØI, 2019). 

 

Tog 

Antall kg CO2-utslipp per togkm/kjøretøykm er beregnet ut ifra drivstofforbruket og hvor mye CO2-

utslipp det er per kg liter drivstoff. 

 

Tabell 34: CO2-utslipp, Persontog og godstog - Diesel 

Dieseltog Gjennomsnittlig 

drivstofforbruk 

(l/km) 

Tonn. CO2/tonn 

mineralolje 

(tonn/tonn) 

Massetetthet, diesel 

(kg/l) 

Kg/togkm 

Persontog 1,44 3,17 0,84 3,834 

Godstog 7,44 3,17 0,84 20,62 

 

Andre transportmidler 

Antall kg CO2 -utslipp for bil er basert på prognoser for antall kjøretøykm for diesel- og bensinbiler, se 

kapittel 7.1 for mer utfyllende forklaring. Antagelsen er antatt CO2 utslipp fra flydrivstoff for «Jet 

kerosene» (European Commission, 2014, s. 57). CO2-utslipp benyttes ikke direkte i SAGA, men er 

listet opp som tilleggsinformasjon. Utvikling av CO2-utslipp over tid for ulike transportmidler er 

beskrevet under kapittel 7.1. 

Tabell 35: CO2-utslipp, Andre transportmidler 

Andre 

transportmidler 

Drivstofforbruk 

(l/km) 

CO2-utslipp 

 (kg/l) 

Kg/kjøretøykm 

Personbil Baserer seg på prognoser for kjøretøykm og prognoser for CO2 

utslipp (TØI, 2019) 

 
Buss 0,395 2,66 1,05 
Lett lastebil 0,260 2,66 0,69 
Tung lastebil 0,443 2,66 1,18 
Passasjerfly 4,904 2,86 14,03 



Forutsetninger 

  36 

 

4.13 Utslippsfaktor 
 

Det er benyttet samme utslippsfaktor i TØI sin analyse om skadekostnader ved transport (TØI, 

2019). TØI har hentet sine antagelser fra ulike kilder som er gjengitt i SAGA. 



Forutsetninger 

  37 

  

4.14 Drivstofforbruk 

Persontog 

Det er antatt et gjennomsnitt for Type 75D og 74BMU på 2,2 l/km, dette tallet har 

Jernbanedirektoratet fått fra Norske tog. Gjennomsnittlig dieselforbruk på 1,44 l/km er benyttet i 

beregningene i TØI rapporten om skadekostnader ved transport (TØI, 2019) 

 

Vi har mottatt informasjon fra John Ove om faktisk dieselforbruk for de ulike togtypene. Dette er 

rapportert fra Vy i perioden januar 2018 til mai. 2019. I tabellene under er det et gjennomsnittlig 

forbruk i den perioden. 

 

Togtype Forbruk – liter pr settkm 

Type 93 0,97 

Type 92 1,33 

Di4 3,29 

 

 

Godstog 

Gjennomsnittlig dieselforbruk på 7,74 l/km er benyttet i beregningene i TØI-rapporten om 

skadekostnader ved transport (TØI, 2019).  

 

Skip 

Det finnes mange forskjellige skipstyper og et gjennomsnittlig drivstofforbruk til et skip avhenger av 

type skip det er. For å finne et gjennomsnitt som er representativt i en analyse hvor vi ser på 

potensialet for overføring av gods fra sjø til bane er det gjennomført en analyse i Nasjonal 

godsmodell. Det er antatt at det er en 30 prosent reduksjon i distanse- og tidsavhengige kostnader 

på jernbanen for å se andelen av skipstyper hvor det blir overført gods fra sjø til bane. 

 

Fra Nasjonal godsmodell er det oppgitt deadweight tonnes (DWT). For å regne om DWT til bruttotonn 

(BT) er det brukt forhåndstall mellom BT og DWT for skipskategoriene (Vista Analyse, 2015, ss. 109, 

Tabell V.3). For å finne drivstofforbruk for skip er det sett på forholdet mellom CO2-utslipp kg/km fra 

ulike skipstyper (TØI, 2019) og delt det på utslippsfaktor per kg drivstoff for HFO (heavy fuel oil). 

For å finne drivstofforbruk per l/km er det tatt utgangspunkt i massetettheten til diesel på 0,84 km/l 

(Wikipedia, 2017).  

 

Det er beregnet overføring av kjøretøykm fra sjø til bane og et vektet snitt for de skipstypene som har 

en konkurranseflate mot jernbanen inngår i gjennomsnittet. I Tabell 36 er drivstofforbruk per 
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skipstype listet opp og et gjennomsnitt basert på andelen kjøretøykm overført fra sjø til bane for 

eksempelet som er modellert i Nasjonal godsmodell. Se også SAGA for hvordan det er beregnet. 

 

Tabell 36: Drivstofforbruk skip 

Skipstype DWT DWT/BT BT Forbruk 

tonn/km 

Drivstofforbruk 

(l/km) 

Andel 

kjøretøykm  

Container  8500 1,20 7083,33 0,034 40,464 18 % 

Container  5200 1,30 4000 0,034 40,464 7 % 

Break bulk (Bulkskip) 17000 1,60 10625 0,037 44,588 1 % 

Dry bulk (Bulkskip) 2500 1,40 1785,71 0,015 17,984 2 % 

Ro Ro last 8000 0,60 13333,33 0,035 42,082 3 % 

Tanker vessel 

(Oljetanker) 

3500 1,40 2500 0,019 22,119 3 % 

GC (coastal sideport) 

Stykkgodtsskip 

2530 1,40 1807,14 0,025 29,367 4 % 

GC (coastal roro) 

Stykkgodtsskip 

4440 0,60 7400 0,025 29,367 61 % 

Gjennomsnitt     32,25  

 

 

Fly 

Det er beregnet drivstofforbruk for passasjerfly med bakgrunn i antagelsen om et gjennomsnittlig 

passasjerfly som flyr innenriks i Norge. Det er sett på flåten til SAS og Norwegian og vi antar Airbus 

A319/A320/A320neo/A321 og Boeing 737-800 som de mest vanlige innenriksflyene til SAS og 

Norwegian. Det er bare SAS som har oppgitt drivstofforbruk, vi tar derfor utgangspunkt i satsene 

funnet for SAS fly (SAS, 2017). Det er antatt at godsfly vil ha samme drivstoffutslipp som 

passasjerfly. 

 

Tabell 37: Drivstofforbruk passasjerfly 

Flytype (Airbus) Flyseter Drivstofforbruk (liter/setekm) Drivstofforbruk (l/km) 

A319 141 0,033 4,653 

A320 168 0,029 4,872 

A320neo 174 0,025 4,35 

A321 198 0,029 5,742 

Gjennomsnitt   4,90 
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4.15 Bilparken 

Personbiler 

Andelen av drivstofftyper for personbilparken i Norge er basert på tall fra SSB om registrerte kjøretøy 

i 2016 (SSB, 2016). Fra og med 2016 er bensin-hybridbiler og diesel-hybridbiler trukket ut av bensin 

og diesel kategoriseringen og plassert under «Andre drivstoff». Denne forutsetningen benyttes for å 

beregne avgifter og NOx-utslipp.  

 

Tabell 38: Bilparken 

Drivstofftype Andel av bilparken (prosent) 

Diesel 48,0 % 

Bensin 44,9 % 

El. Bil 3,7 % 

Annet 3 % 
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5 Persontransportmodell 

5.1 RTM/NTM 

Ved bruk av resultater fra RTM/NTM er det mulig fra resultatuttaket og R-scriptet og ta ut 

trafikantnytte, antall reisende og passasjerkilometer. Det er ikke mulig å ta ut togproduksjon på en 

enkel måte. Togproduksjon må derfor beregnes på egenhånd og så fylles inn i SAGA under «1.3 

Persontransportmodell».  
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5.2 Trengselskostnader i Trenklin 

I Trenklin blir det beregnet trengselskostnader. Trengsel skal verdsettes slik at nytten trafikantene 

opplever som følge av bedre eller dårligere plass og komfort kan verdsettes i nyttekostnadsanalyser 

(Jernbanedirektoratet, 2017, s. 6). Trengselskostnadene inngår i trafikantnytten og skal dermed ikke 

beregnes inn ved siden av trafikantnytten. 

 

Fra dokumentasjonsrapporten til Trenklin er dette forklart, men fra et eksempel hvor det bare er sett 

på befolkningsvekst kan det imidlertid se ut som at trengselskostnader ikke inngår i trafikantnytten 

(Jernbanedirektoratet, 2017, s. 73).  

 

Makrokoden i Trenklin er som følger: 

𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑒 + 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙𝐾𝑜𝑠𝑡1 − 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑔𝑠𝑒𝑙𝐾𝑜𝑠𝑡2 

 

Dette er registrert under «J_Resultatutskrift», og det står «legger til så trengsel kommer med i 

trafikantnytten uansett hvor mange iterasjoner som blir kjørt» som kommentar. Vi konkluderer med 

at trengselskostnaden er en del av trafikantnytten i resultatuttaket fra Trenklin.  
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5.3  Excel – makro for RTM-/NTM-uttak 

 

Dette delkapittelet skal dokumentere scriptet som brukes for uttak av RTM-/NTM-beregninger til 

bruk i SAGA. Det følger også med en brukerveiledning for bruk av scriptet. 

 

5.3.1 Brukerveiledning 

Når det benyttes transportmodellkjøring fra RTM/NTM kan man velge en modul i RTM/NTM kalt 

«Uttak til SAGA» hvis uttaket skal jobbes videre med i SAGA. Dette uttaket lagres på .mdb format og 

kan ses gjennom med Microsoft Access, eller ved å importeres inn i Excel. 

I SAGA kan makroen kalt HentData brukes til å lime inn data fra RTM/NTM uttaket inn i riktig celle i 

SAGA. Makroen forenkler dermed innlesning av uttaksdataene, da alternativet ville vært å manuelt 

lime inn korrekt verdi inn i hver celle. 

For å benytte makroen i SAGA trenger du å trykke på fanen «Utvikler» i Excel. Hvis du ikke ser denne 

fanen kan du få den ved å gå til Fil->Alternativer->Tilpass båndet, velg «Utvikler» i venstre kolonne og 

trykk «Legg til» 

Under «Utvikler» fanen trykker du så på knappen “Visual Basic”. Det vil da komme opp en liste over 

alle makroer under «Modules», og når man trykker “HentData” kommer man til selve koden. 

På linje 17 i koden, som starter med “cn.Open...” er det viktig å skrive inn filstien til hvor access filen 

som skal leses inn ligger, etter “DBQ=” 

 

Etter å ha skrevet inn filstien, trykk først lagre, så kan du trykke F5 for å kjøre koden. Du vil bli bedt 

om å skrive inn 1, 2, eller 3 avhengig av hvilket beregningsår du skal lese inn, skriv inn riktig 

beregningsår og la koden kjøre ferdig. Med beregningsår 1,2 eller 3 menes det første, andre eller 

tredje beregningsår i analysen. For hvert beregningsår som skal leses inn, må man inn i koden, og 

oppdatere filstien til access filen. Dette fordi hver access fil kun inneholder dataene til et 

beregningsår om gangen. 

 

5.3.2 Dokumentasjon av makro 

Makroen leser inn riktig verdier fra RTM/NTM uttaket til arkfane «1.2 Forutsetninger» og «1.3 

Persontransportmodell» i SAGA. 

I arkfanen «1.3 Persontransportmodell» i SAGA er innlesning for Bil ikke differensiert mellom bilfører 

og bilpassasjerer. I uttaket fra RTM/NTM blir det skilt mellom bilfører og bilpassasjer, i makroen blir 

derfor verdiene for bilfører og bilpassasjerer addert sammen før de blir limt inn i korrekt celle i SAGA. 

Arkfane «1.2 Forutsetninger» i SAGA 

Til arkfane «1.2 Forutsetninger» leses det inn kroneår for tidskostnader og takster fra RTM/NTM 

uttaket. Disse verdiene leses kun inn for første beregningsår, for å unngå at samme verdi blir lest inn 

og overskrevet flere ganger.  

Forutsetningen «Kroneår for tidskostnader» blir hentet fra tabellen i access filen kalt 

saga_trafikantnytte, mens «Kroneår for takster» blir hentet fra tabellen kalt saga_turer. 
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Arkfane «1.3 Persontransportmodell» i SAGA 

Avhengig av hvilket beregningsår som blir valgt (1, 2 eller 3), blir verdiene lest inn for riktig celle. Det 

er viktig at man skriver inn riktig beregningsår med riktig henvisning til access fil. Hvis man allerede 

har lest inn beregningsår en, men også velger 1 under innlesningen av beregningsår to, vil de 

innleste verdiene fra beregningsår en bli overskrevet med resultatene for beregningsår to.  

For trafikantnytten er det kun endringen som blir lest inn i SAGA, for de andre verdiene blir verdiene 

for referanse, tiltak og differanse lest inn. 

Videre Utvikling 

I dag limer makroen inn i korrekt celle basert på posisjonen til cellen, det vil derfor medføre feil hvis 

man endrer posisjonen ved f.eks. å legge inn en ny rad i fanen. Dette kan forbedres ved at innlesing 

av verdi blir basert på cellenavn istedenfor posisjonen.  

Access filen gir data fra RTM/NTM for tog, bil, buss, bane og båt. SAGA har derimot innlesning for 

tog, bil buss og fly, det kan derfor vurderes om det er hensiktsmessig at SAGA også skal lese inn 

verdier for bane og båt. 

For Bil skiller som sagt uttaket mellom bilfører og bilpassasjer, det gjør det derfor mulig å si noe om 

bilproduksjonen ved kun å se på bilfører. I dag antar man belegget for bil i SAGA. Når uttaket gir tall 

for bilpassasjerer, kan man istedenfor å ha et statisk belegg, hente belegget fra dataen for 

bilpassasjerer for hver analyse. 
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6 Godsmodell – Dokumentasjon av 

Godsnytte-verktøy 

 

6.1 Innledning 

I dette delkapittelet dokumenteres Godsnytte-verktøyet. Godsnytte-verktøyet er utviklet for å enkelt 

kunne ta ut og sammenstille resultater fra den nasjonale godstransportmodellen (NGM) og anvende 

resultatene i Jernbanedirektoratets nyttekostnadsverktøy, SAGA. Godsnytte-verktøyet er en 

makroaktivert Excel-arbeidsbok. 

 

Sammenstillingen av resultater fra den nasjonale godstransportmodellen er basert på det som 

framkommer i rapporten «Dokumentasjon: GodsNytte-modellen» (TØI, 2015) 

 

6.2 Oppbygning og beregninger 

Igangsetting av modellen og innlesing av data 

Godsnytte-verktøyet består av flere arkfaner. Input fra brukeren og kjøring av makroer gjøres fra 

arkfanen «START». Figur 7 viser hvordan dette arket ser ut. Her fyller brukeren inn filsti og filnavn fra 

resultatarkene til henholdsvis referansealternativet og tiltaksalternativet. Det er resultatene fra disse 

filene som benyttes videre i beregningene. Her er det viktig at filstien som oppgis avsluttes med «\». 

Filnavnet angis med filending (*.rep). 

 

Det er to sett med resultatfiler som må angis for å beregne resultater i Godsnytte-verktøyet. Det er 

summary.rep- og vehicles.rep-filene for både referanse- og tiltaksalternativet. Summary.rep- og 

vehicles.rep-filene lander i resultatmappa ved kjøring av godsmodellen. 

 

Under forutsetninger i «START»-arkfanen må det fylles inn hvilket kroneår som er benyttet i NGM-

modellkjøringene1 og hvilket kroneår som benyttes for standardsatsene i SAGA. Nedenfor vises 

hvilken prisjusteringsfaktor som kroneverdiene blir justert med i resultatarket. Prisjusteringene 

beregnes med utgangspunkt i KPI-indeksen som ligger under arket «Statistikk». 

                                                           

 

1 Med gjeldende versjon av NGM per 18.12.2017 er kroneåret i modellen 2012, men det kommer en oppdatert 

kostnadsmodell med kroneår 2016 til bruk fra og med 2018. 
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Knappen «Hent data» starter makroen LesFiler. Denne makroen åpner summary- og vehicles-filene2 

og kopierer informasjonen over til ark i Godsnytte-verktøyet. I verktøyet er det laget egne arkfaner for 

innenlandstransport, import og eksport. Summary-filene deles opp slik at resultater for 

innenlandstransport i referansekjøringen legges i arket «Innenlands_referanse», resultater for 

eksport i referanse legges i arket «Eksport_referanse», og tilsvarende for import. Resultatene for 

tiltaket legges på tilsvarende vis i «Innenlands_tiltak», osv. 

 

I arkene «Innenlands_diff», «Eksport_diff» og «Import_diff» beregnes endringen fra referanse til tiltak 

for alle verdiene som inngår i korresponderende ark som angitt i forrige avsnitt. Beregningene er 

verdi i tiltak minus verdi i referanse for alle verdiene. 

 

Videre kopieres innholdet i vehicles-filene for henholdsvis referanse og tiltak til arkfanene 

«Vehicles_referanse» og «Vehicles_tiltak». Her angis informasjon per varegruppe og kjøretøytype. I 

arkene «Vehicles_summary_referanse» og «Vehicles_summary_tiltak» summeres verdiene på 

kjøretøytype, slik at det ikke lenger er differensiert på varegruppe og at det gjenstår kun én rad per 

kjøretøytype. I arkfanen «Vehicles_summary_diff» beregnes endringen fra referanse til tiltak for hver 

enkelt kjøretøytype med verdi i tiltak minus verdi i referanse for de angitte variablene i dette 

resultatuttaket. 

                                                           

 

2 Merk at navnene gitt til hhv. summary og vehicles-filene her er eksempelnavn. Filene fra nasjonal godsmodell heter 

Vehicles_{scenariokode} og summary_{scenariokode}. 

Figur 4: Illustrasjon av START-arket 
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I «START»-arket er det to valg for beregning av geografisk fordeling av trafikkarbeidet. Dette beskrives 

i detalj i avsnitt 6.3.  

 

6.3 Geografisk fordeling av trafikkarbeid 

Hvordan endringer i trafikkarbeidet fordeler seg på geografiske soner har betydning for 

beregningene av samfunnet for øvrigs virkninger som har en geografisk dimensjon (støy, lokal 

luftforurensning, etc.) i SAGA. Anslag på fordelinger av trafikkarbeidet kan gjøres på to måter i 

Godsnytte-verktøyet. Det kan enten gjøres med å bruke standardfordelinger som er angitt i 

«Statistikk»-arket, eller det kan gjøres beregninger basert på resultatfiler for nettfordelt trafikkarbeid. 

Geografisk fordeling beskrives i mer detalj nedenfor. 

 

Bruk av standard fordelinger 

Knappen «Bruk standard fordelinger» i «START»-arket kjører makroen BrukStandardFordeling. Den 

kopierer fordelingen som er angitt i arket «Statistikk» til resultatarket. Andelene som er angitt i 

statistikkarket er basert på en modellkjøring for basisscenario i 2030 og viser hvordan all trafikken i 

hele landet fordeler seg på ulike geografiske soner. Dette kan være forskjellig fra hvordan endringer 

i trafikkarbeid som følge av tiltak fordeler seg geografisk. Mer om hvordan lenkene i modellene er 

klassifisert nedenfor. 

 

Beregning basert på nettutlagt trafikkarbeid 

Knappen «Hent nettfordelt trafikkarbeid» i «START»-arket starter makroen 

HentOgBeregnFraNettfordeltTrafikkarbeid. Filsti og filnavn til resultatfiler fra NGM for nettfordelt 

trafikkarbeid må angis i «START»-arket. Dette er egne filer som det må legges til en programkode i 

CUBE for å ta ut fra modellen, og dette beskrives i detalj hvordan gjøres nedenfor. 

 

Når knappen «Hent nettfordelt trafikkarbeid» kjøres, leser makroen inn trafikkarbeidet som er oppgitt 

per lenke i modellens nettverk for referanse og tiltak. Det beregnes trafikkarbeid fordelt på ulike 

geografiske soner for følgende kjøretøygrupper: 

 

• Lett lastebil 

• Tung lastebil 

• Modulvogntog 

• Skip 

• Elektriske tog 

• Dieseltog 



Godsmodell – Dokumentasjon av Godsnytte-verktøy 

  47 

• Utenlandsferge 

• Fly 

 

I arket «Lenker_spredt_tett» i Godsnytte-verktøyet ligger en klassifisering av hver lenke i modellen 

med andeler av lenka i store tettsteder eller i mindre tettsteder. I foreliggende versjon av Godsnytte-

verktøyet er dette en klassifisering av lenkene som benyttes i transportnettverket for basis 2030. 

Hvis det gjøres kjøringer med andre transportnettverk, må disse dataene oppdateres. Beskrivelse av 

hvordan lenkene er klassifisert er beskrevet i videre i dette avsnittet.  

 

Makroen søker opp hver av lenkene i trafikkarbeid-fila og finner andeler i store og mindre tettsteder 

fra lista i arket «Lenker_spredt_tett». Videre leser makroen ut antall kjøretøy i de ulike 

kjøretøygruppene for hver lenke i modellen og multipliserer det med lenkas lengde på norsk jord og 

multipliserer det igjen med andeler i «store tettsteder», «mindre tettsteder» og «spredtbygd». Dette 

gjøres både for referanse og tiltak. 

 

Trafikkarbeid for de ulike kjøretøygruppene summeres i kategoriene «store tettsteder», «mindre 

tettsteder» og «spredtbygd» for både referanse og tiltak. Deretter beregnes det en differanse mellom 

referanse og tiltak. Disse resultatene skrives ut til arket «Summary_fordeling». Videre skrives andeler 

av endringen i trafikkarbeid fordelt på «store tettsteder», «små tettsteder» og «spredtbygd» ut til 

«Resultatark» under overskriften «Overført trafikk, fordeling på geografiske soner». Disse resultatene 

viser altså hvordan endringen i trafikkarbeidet for de ulike kjøretøygruppene fordeler seg på ulike 

geografiske soner, og ikke hvordan fordelingen er på den opprinnelige trafikken. 

 

Hvis det skal benyttes nettfordelt trafikk i Godsnytte-verktøyet i stedet for standard fordeling må 

disse filene hentes ut separat fra NGM. Nettfordelt trafikkarbeid er et resultatuttak som ikke i 

utgangspunkt hentes ut fra NGM. For å hente ut disse resultatfilene må det legges til en del i 

applikasjonen «Lastebiler» som er en del av applikasjonen «Nettutlegging» i NGM. Dette gjøres ved å 

legge til en «Network»-boks i denne applikasjonen som tar nettverksfila som genereres i første 

programboks i applikasjonen «Lastebiler» som input, og genererer en databasefil basert på denne 

nettverksfila som output. Programsnutten blir da slik: 

 

RUN PGM=NETWORK 

FILEO LINKO = 

"{CATALOG_DIR}\Resultat\{progaar}\{scenario_code}\{scenario_code}_nettfordeling_trafikka

rbeid.DBF" 

FILEI LINKI[1] = 

"C:\NGM\godsmodell_v2.4\APPLIKASJONER\IGM\NETTUTLEGGING\LASTEBILER\00HWY00A.NET" 

ENDRUN  
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Dermed legges det nettfordelte trafikkarbeidet i modellens resultatmappe for det aktuelle 

modellscenarioet med filnavnet {scenario_code}_nettfordeling_trafikkarbeid.DBF. 

 

 

Klassifisering av lenker etter bebyggelse 

Ved å ta utgangspunkt i SSBs inndeling av tettsteder i Norge 20163 kan man si noe om hvilke lenker 

i modellen som befinner seg i «store tettsteder» eller «mindre tettsteder». «Store tettsteder» defineres 

som tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere og «mindre tettsteder» defineres som tettsteder 

med mellom 15 000 og 100 000 innbyggere. De øvrige lenkene defineres som «spredtbygd».  

Nedenfor omtales tettsteder over 100 000 innbyggere som «by» og tettsteder mellom 15 000 og 

100 000 innbyggere som «tettsted». 

 

Metode for å klassifisere transportlenkene etter bebyggelse 

• Legg til Nodefilen fra Godsmodellen i ArcGis.  

• Velg «Display XY data» 

• I tabellen for Nodelaget, legg til to nye datafelt; Tettsted, og By_ 

• Legg til shapefil for Tettsted2016 fra SSB 

• Velg «Select by attribute» fra Tettsted2016 med utvalg tot_bef > 100 000 

• Eksporter valgte elementer til eget lag ‘By2016’ 

• Trykk «clear selection» 

• Velg «Select by location» fra Nodelaget med By2016 som source layer. Bruk alternativet «are 

completly contained within the sourcelayer» 

• Åpne tabellen for noder og gå til selected elements 

• Åpne «field calculator» og sett verdi for Tettsted = 0 og sett verdi for By = 1 

• Velg «Select by attribute» fra Tettsted2016 med utvalg tot_bef > 15 000 OG tot_bef < 100 

000 

• Eksporter valgte elementer til eget lag ‘Tettsted2016’ 

• Trykk «clear selection» 

• Velg «Select by location» fra Nodelaget med Tettsted2016 som source layer. Bruk 

alternativet «are completly contained within the sourcelayer» 

• Åpne tabellen for noder og gå til selected elements 

• Åpne «field calculator» og sett verdi for Tettsted = 1 og sett verdi for By = 0 

                                                           

 

3 https://kart.ssb.no/ viser karttjenesten. Dataene kan lastes ned fra https://www.ssb.no/natur-og-

miljo/geodata#Nedlasting_av_datasett_med_dynamiske_avgrensinger under «Nedlasting av kart over tettsteder». Her får man 

tilgang til kartfiler og tilhørende data med befolkning for tettsteder i Norge. 
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Dette vil gi alle noder som ligger i en by verdien 1 for by, og alle noder som ligger i et tettsted verdien 

1 for tettsted. 

• Opprett to nye datafelt for lenker ‘Tettsted’ og ‘By_’ 

• I excel/python el.l: Loop gjennom alle lenker og sjekk om Anoden ligger I by eller tettsted og 

om Bnoden ligger I by eller tettsted.  

- Hvis begge noder har 1 i by, sett verdien 1 i datafelt ‘By_’ for lenken.  

- Hvis begge ligger i tettsted sett verdien 1 i datafelt ‘Tettsted’ for lenken.  

- Hvis en av nodene ligger i by og den andre i tettsted, sett 0,5 i hver av datafeltene.  

- Hvis en node ligger i by og en node ligger i land (ikke by eller tettsted), sett 0,5 i datafelt 

for ‘By_’.  

- Hvis en av nodene ligger i tettsted og en node ligger i land, sett 0,5 i datafeltet for 

‘Tettsted’.  

- Hvis begge noder ligger i land, gå til neste lenke. 

 

For veilenker fungerer denne metoden ganske godt. Nodene for veinettverket ligger såpass tett at 

det anses som ubetydelige feil ved å ta halvparten av lenka i hver av kategoriene når A- og B-noden 

ligger i hver sin kategori. Jernbane- og sjønettverket er imidlertid ikke like fin inndelt, og det kan 

potensielt bli urealistisk store andeler av nettverket som blir klassifisert som by og tettsted med 

denne metoden. Det er derfor gjort en jobb med å manuelt korrigere de aktuelle lenkene for 

jernbane- og sjøtransport.  

 

For de jernbane- og sjølenkene som er oppgitt med andeler i tettbygde områder, er det sjekket ut i 

SSBs karttjeneste hvor store feil som gjøres. I karttjenesten kan man legge på filter for tettsteder og 

det finnes en funksjon for å måle avstander. Ved å måle opp langs jernbanelinjen som er innenfor 

tettstedsområdet kan en finne hvor store andeler av lenkene, slik de er definert i NGM, som er i de 

ulike tettstedskategoriene. For sjøtransport er det gjort sjablongmessige vurderinger, men generelt 

sett er veldig lite av sjøen en del av SSBs tettstedsdefinisjon. Funnene fra denne delen er manuelt 

lagt inn i lista over tettstedsandeler for lenkene som er å finne i arket «Lenker_spredt_tett» i 

Godsnytte-verktøyet. 

 

Ved bruk av andre transportnettverk i NGM må denne jobben i utgangspunktet gjøres på nytt. 

Arbeidet som er blitt lagt ned med å klassifisere lenkene etter tettstedsdefinisjonene her kan 

imidlertid fungere som et godt utgangspunkt, slik at det ikke er nødvendig å gjøre hele arbeidet om 

igjen. 
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6.4 Resultatarket i Godsnytte-verktøyet 

«Resultatark» i Godsnytte-verktøyet er utgangspunktet for de resultatene som limes inn i 

nyttekostnadsverktøyet SAGA. Nedenfor gjennomgås de tallene som sammenstilles i «Resultatark». 

Det er tatt utgangspunkt i TØI-rapporten sin bruk av modellresultatene, og forklaringene til de ulike 

elementene hentes direkte fra denne rapporten (TØI, 2015). 

 

Alle tallene er summer av resultater for innenlands transporter, import og eksport. Det beregnes 

endring ved å ta verdier for tiltak fratrukket verdier for referanse, og det beregnes relativ endring fra 

referanse til tiltak.  

 

Fremføringskostnader, godsmengder, transportarbeid og trafikkarbeid differensieres på følgende 

kjøretøygrupper (i parantes vises navnene som brukes i summary-filene): 

• Lett lastebil (LightLorry) 

• Tung lastebil (HeavyLorry) 

• Modulvogntog (LargeTrucks) 

• Skip (Container Sea + Other Sea) 

• Elektriske tog (Wagonload + Other Rail) 

• Dieseltog (DieselTrain) 

• Utenlandsferge (Ferry) 

• Fly (Air) 

 

Transport- og logistikkostnader 

Alle verdier oppgis i millioner kroner.  

I transportkostnader inngår:  

• Fremføringskostnader: Distanse- og tidsavhengige fremføringskostnader. Eksklusive bom- 

og fergeavgifter. Her summeres fremføringskostnadene for ulike transportmidler. Dette 

gjennomgås i mer detalj nedenfor.  

• Omlastingskostnader: Omfatter kostnader knyttet til omlasting mellom transportmidler i en 

transportkjede. (Navn i summary-fila: TransferCosts) 

• Kostnader ved lasting og lossing: Kostnader ved lasting og lossing av gods ved 

avsender/mottaker (Navn i summary-fila: LoadingCosts) 

• Tidskostnad for varene under transport: Omfatter også degraderingskostnader, altså at 

varens verdi forringes under transport pga. kort holdbarhet. (Navn i summary-fila: 

CargoTimeCost) 

• Bom- og fergeavgifter (Navn i summary-fila: TollCosts) 

• Havneavgifter og vederlag: Inkluderer havneavgifter for gods som omlastes i havn. (Navn i 

summary-fila: PortCosts) 
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• Kostnader knyttet til losing4 av skip (Navn i summary-fila: PilotingCosts) 

• Sikkerhetsavgift på sjø: Gjelder i visse områder til sjøs, og ligger i modellens nettverk. (Navn 

i summary-fila: ControlFees) 

•  

I øvrige logistikkostnader inngår:  

• Ordrekostnader (Navn i summary-fila: OrderCosts) 

• Lagerkostnader: Kostnader ved å eie eller leie lagerplass og drive lageret (Navn i summary-

fila: HoldingCosts) 

• Kapitalkostnader av varer på lager: Kostnader ved å ha kapital bundet i varer på lager (Navn 

i summary-fila: StockCapitalCost) 

 

I tillegg er det lagt inn noen felt der brukeren selv kan legge inn kostnadskomponenter som ikke 

inngår i modellens beregninger, dersom det i analysen av tiltaket framkommer at det oppstår 

effekter som ikke modellen fanger opp. Til slutt summeres kostnadselementene som er angitt 

ovenfor.  

 

Godsmengder 

Her vises godsmengder oppgitt i 1000 tonn for de ulike kjøretøygruppene. Navn på kolonnene dette 

hentes fra for de ulike kjøretøygruppene i summary-filene er «10^3 Tonnes». Til slutt summeres det 

over de kjøretøygruppene. Ved omtale av disse resultatene er det viktig å huske på at det samme 

godset telles flere ganger hvis flere transportmidler benyttes i transportkjeden. Ved overføring av 

gods fra vei til bane, er resultatet vanligvis en økning i godsmengdene på lastebiler, siden det 

normalt blir et ekstra ledd med veitransport i transportkjeden sammenliknet med direkte 

veitransport. 

 

Innenlands transportarbeid 

Oppgis i mill. tonnkm. Navnene på kolonnene dette hentes fra i summary-fila for de ulike 

kjøretøygruppene er «10^3 Dom.TonneKms». Disse tallene deles på 1000 i resultatuttaket.  

Innenlands trafikkarbeid 

 

Oppgis i mill. kjøretøykm. Navnene på kolonnene dette hentes fra i summary-fila for de ulike 

kjøretøygruppene er «10^3 Dom.VhclKms». Disse tallene deles på 1000 i resultatuttaket. 

                                                           

 

4 http://www.kystverket.no/Maritime-tjenester/Lostjenester/ 
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"Kjøretøyet" for togkategoriene i NGM er togvogner. For å få togkm deles det på gjennomsnittlig 

antall vogner per tog i resultatuttaket. I Godsnytte-verktøyet beregnes dette i arket «Vogner per tog». 

Gjennomsnittlig antall vogner per togtype hentes ikke ut automatisk og må endres dersom det gjøres 

endringer i toglengde fra basismodellen. Gjennomsnittlig antall vogner per elektriske tog og dieseltog 

beregnes som et vektet gjennomsnitt basert på trafikkarbeidet og antall vogner for de ulike 

togtypene. Trafikkarbeidet fra de ulike togtypene hentes fra «Vehicles_summary»-arkene. 

Det gjøres oppmerksom på at kjøretøyenheten som oppgis for utenlandsfergene er lastebiler som er 

om bord fergene.  

 

For skip og fly vises det i tillegg verdier kun for transporter mellom norske havner. Her hentes det ut 

verdier kun fra «Innenlands_»-arkene. Dette er et uttak som brukes ved beregning av avgifter i 

nyttekostnadsverktøyet, siden det ikke betales avgifter for grensekryssende transporter.  

 

Fremføringskostnader 

Oppgis i millioner kroner. Navnene på kolonnene dette hentes fra i summary-fila for de ulike 

kjøretøygruppene er «TranspCst (10^3 NOK)». Tallene deles så på 1000 i resultatuttaket.  

 

Overført trafikk, fordeling på geografiske soner 

Er beskrevet i avsnitt 6.3.  

 

6.5 Bruk i SAGA 

Tabellen i Godsnytte-verktøyets «Resultatark» limes inn i SAGA-arket «1.4 Godsmodell». Det kan 

settes inn resultattabeller for inntil tre beregningsår.  
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7 Prognoser og indekser 

 

7.1 Prognoser for CO2 utslipp 

For å beregne utslipp i fremtiden er det behov for å vite hvordan kjøretøyparken vil se ut i fremtiden 

og sammensetningen av bensin- og dieselbiler, lastebiler og busser. Framskrivning av 

kjøretøyparken og utslipp av CO2 bruker rapporten «Framskriving av kjøretøyparken – i samsvar med 

nasjonalbudsjettet 2019» (TØI, 2019). Tallene er hentet fra Tabellene V.14 og V.26 i rapporten.  

 

Det er beregnet baner for CO2 utslipp for ulike transportmidler. For bil, lastebil og buss er det antatt 

innfasing av transportmidler med elektrisk drift, derfor vil kg/km utslipp fra disse transportmidlene 

gå ned over tid. I utslipp for skip har vi brukt sammensetning av ulike skipstyper i tre ulike år, basert 

på resultater fra TØI sin rapport om skadekostnader ved transport (TØI, 2019).  

 

7.1.1 Utslipp fra tog på dieselstrekninger i fremtiden 

Det er i dag flere strekninger på dagens jernbanenett som ikke er elektrifisert, og som kjøres med 

tog som drives med dieselkraft. I nyttekostnadsverktøyet SAGA er det mulig å velge mellom 

togproduksjon som fremføres med elektrisk- eller dieselkraft. I dagens verktøy antar vi at 

dieselforbruket er konstant i hele levetiden som analyseres og det samme med CO2 utslipp per 

kjørte km. En slik forutsetning for CO2 utslipp for tog avviker fra forutsetningene som benyttes for 

utslipp av CO2 for de andre transportmidlene. For bil, buss, lastebil og skip antar vi en innfasing av 

teknologi som fører til mindre CO2 utslipp i fremtiden.   

For alle transportmidlene antas det dagens fordeling av diesel og elektriske transportmidler når det 

beregnes endring i avgifter (veibruksavgift, CO2-avgift, NOx-avgift, svovelavgift og sporavgift) og de 

eksterne kostnadene for NOx-utslipp er basert på dagens utslipp per kjøretøykm/fartøykm. Det er i 

nyttekostnadsanalysen antatt at avgiftsinngangen til staten må opprettholdes selv om 

sammensetningen av transportmidler endrer seg over tid. Det er feil å anta at NOx-utslippet er 

konstant, og er en problemstilling som vil jobbes videre med. 

Tidligere praksis er som følger: 

• Konstante avgifter 

• Konstant CO2-utslipp for dieseltog. Avtagende utslipp fra bil, buss og lastebil. 

• Konstante lokale utslipp 
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I analyser av togstrekninger med dieseldrift har vi sett videre på antagelsen som ligger til grunn for 

en konstant bane for utslipp av CO2 per togkm. En slik bane avviker som tidligere beskrevet hvordan 

utslipp fra de andre transportmidlene fremkommer. Det er i Jernbanedirektoratet sett på om det er 

mulig å kjøre uten fossilt drivstoff på ikke-elektrifiserte baner i fremtiden. Teknologien finnes, men 

det er et kostnadsspørsmål, og det vil kreve noe investering i infrastruktur og togmateriell. Det antas 

i SAGA at CO2-utslipp per busskm går gradvis nedover etterhvert som bussparken elektrifiseres. En 

slik endring i sammensetning av bussparken vil kreve behov for investering i infrastrukturen for 

tilrettelegging for lading av bussene (som ikke inngår som en kostnad i SAGA). Dagens anskaffelse 

av de bimodale togene på Trønderbanen som kan kjøre med både elektrisk- og dieselkraft har en 

estimert levetid på rundt 30 år. Disse nye togsettene vil settes i drift om ikke mange år og en antar 

at levetiden til disse togene er frem til ca. 2050. De fleste dieseltogene som benyttes av 

godsoperatørene leases gjennom kontrakter som varer i minimum tre år. Det er sannsynlig at 

leasingselskapene vil kunne tilby lokomotiver som kan benytte elektriskkraft i fremtiden etter hvert 

som teknologisk utvikling og regulatoriske forhold gjør det mer tilgjengelig og konkurransedyktig. I 

prosjektet nullutslippsløsninger for ikke elektrifiserte banestrekninger i Jernbanedirektoratet finner 

SINTEF følgende: «I tråd med EU-kommisjonens ambisjoner, forventer SINTEF at det vil gis et 

totalforbud mot å kjøre diesel-elektriske tog basert på fossile drivstoff i 2050.» (SINTEF, 2019). 

 

Basert på informasjonen over er det ikke sannsynlig at de strekningene som driftes med dieseltog i 

dag vil fortsette i det uendelige med dieseldrift. Det er derfor ikke en gyldig forutsetning å ha 

dieseldrift og tilhørende CO2 utslipp for en levetid som er opp mot 75 år i SAGA. Ved en antagelse 

om dieseldrift beregnes det en energikostnad som er basert på drivstofforbruk og en kostnad per 

diesel drivstoff. Det er antatt at energikostnaden vil være konstant selv om energitypen endres, og 

det samme med avgifter. Vi antar at levetiden til togene med dieseldrift nås i 2050, og en fornyelse 

av disse togene ikke vil erstattes av dieseltog, men togmateriell hvor togfremføringen kan benytte 

noe annet enn fossilt drivstoff. Det antas i SAGA at CO2 utslipp per togkm i 2050 og utover er 0 for 

person- og godstog som følge av at gamle togsett erstattes (fornyelse 1:1) med en teknologi som 

muliggjør andre energikilder enn fossilt drivstoff. Utslipp av CO2 per togkm vil være konstant frem til 

2050, og 0 etter dette.  

Ny praksis: 

• Konstante avgifter 

• Konstant CO2-utslipp for dieseltog fram til 2049 og 0 fra 2050. Avtagende utslipp fra bil, buss 

og lastebil. 

• Konstante lokale utslipp 
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7.2 Prognoser for karbonprisbane 

Det er i SAGA lagt inn hovedalternativet for karbonprisbanen som er anbefalt i TØI sin rapport om 

skadekostnader ved transport (TØI, 2019). Det er også lagt inn følsomhetsbaner som kan benyttes 

for å se hvordan en endret karbonpris påvirker resultatene. Valg av karbonprisbane er dokumentert i 

TØI sin rapport om skadekostnader ved transport (TØI, 2019).  
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8 Beregninger 

8.1 Trafikanter 

Det beregnes endringer for trafikanter som blir påvirket av tiltaket. 

 

Køkostnader 

Det er to typer kø. Kø man er kjent med, og uforutsett kø.  

For en del arbeidsreiser er kø vanlig og man tar inn over seg køaspektet ved valg av destinasjon og 

transportmiddel. For andre arbeidsreiser er ikke dette ikke kjent, og også i mindre grad for andre 

reisehensikter. Tidsaspektet ved de ulike formene for kø er den samme, men det er andre faktorer 

ved uforutsett kø som typisk gjør at dette oppleves som verre for trafikanten enn kø man vet om på 

forhånd. 

 

Det er knyttet ulike kostnader til kø, og vi er interessert i å verdsette effekter ved forventet kø. Den 

totale køkostnaden kan deles inn i flere elementer, blant annet tiden ved å stå i kø, komfort, økt 

drivstofforbruk og økte eksterne kostnader. Hovedelementene er antatt å være tiden ved å stå i kø 

og komforten ved å stå i kø (ubekvemhetskostnader).  

Tidsaspektet ved køkostnaden er en del av valget når en trafikant skal velge transportmiddelet og 

inngår i trafikantnytten. 

 

Ved bruk av Trenklinresultater vil trafikantnytten til de som reiser med tog implisitt innehold 

verdsetting av kø som en del av elastisiteten for å velge et aktuelt transportmiddel. Vi antar en 

overføring av bilreiser til togreiser, men vi kan ikke ut fra Trenklinresultatene si noe om 

trafikantnytten til de gjenværende bilene på vegnettet ved at det blir mindre kø. Det blir derfor 

beregnet endring i køkostnader for de gjenværende reisende med bil og buss som følge av at det er 

færre bil- og bussreiser på vegnettet og dermed mindre kø. Denne beregningen vurderer både tid og 

komfort aspektet (TØI, 2014, s. 58). 

 

Hvis modellresultatene er fra RTM eller RTM23+ vil det i modellen beregnes redusert kø som en del 

av tidsbesparelsen til trafikantene. I disse modellene beregnes trafikantnytte for bil og buss og 

køkostnaden er derfor integrert i trafikantnytten for disse transportmidlene. I modellresultatene er 

ikke komfort en del av tidsbesparelsen, men det er usikkert hvordan dette skal verdsettes og det 

sees dermed bort fra denne effekten foreløpig.  Når det benyttes RTM eller RTM23+ resultater settes 

køkostnadene lik 0, siden denne kostnaden allerede er inkludert i trafikantnytten for bil og buss.  
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Bompenger 

Ved bytte av transportmiddel fra bil til et annet transportmiddel vil det bli betalt inn mindre 

bompenger som følge av færre bilreiser, gitt at det ble betalt bompenger i utgangspunktet. Dette er 

inkludert i trafikantnytten, men er ikke inkludert i endring i betaling til staten. Når det betales inn 

mindre bompenger betyr det at staten får mindre inntekter. Effekten for det offentlige, altså lavere 

inntekter som følge av mindre bompenger er ikke inkludert i analysen. I sum for samfunnet vil dette 

tilsvare 0, men det er viktig å være klar over denne overføringen og at den ikke er verdsatt for det 

offentlige. Ved en utelatt effekt for det offentlige betyr det også at skattefinansieringseffekten av 

denne effekten er utelatt.  

 

Det finnes i dag ingen enkel måte å ta ut endrede bompenger fra noen av dagens transportmodeller. 

Det er heller ikke hensiktsmessig å sette opp en generell beregning av bompenger, da finansiering 

av bompenger avhenger av hvilket område det blir gjennomført tiltak, og hvor det påvirker 

transportmønstrene. Det er derfor anbefalt at bompengeoverføring/finansiering er noe som 

beregnes separat ved en aktuell analyse og legges inn i resultatene.   

 

  



Beregninger 

  58 

8.2 Operatører 

Endring i togreiser kommer som følge av overførte bilreiser, bussreiser, flyreiser og nyskapt trafikk. 

På kort sikt vil rutegående transport som buss og fly ikke kunne tilpasse seg etterspørselsendring. 

Det er i SAGA likevel antatt at det er mulig å tilpasse transporttilbudet ved endring i etterspørselen 

etter reiser. Dette er rimelig på mellomlang og lang sikt. Det er antatt at inntekter og driftskostnader 

for buss og fly vil gå i 0 på mellomlang og lang sikt. Buss betaler en avgift til staten, men denne vil 

endre seg når trafikkarbeidet endrer seg, og resultere i endring av offentlig kjøp av busstransport. I 

sum summerer det seg til 0.  

 

Renter og avskrivninger – kapitalkostnader 

For beregning av renter og avskrivninger er det brukt kapitalgjenvinningsfaktoren beskrevet i kapittel 

4.1. Multiplisert med investeringsverdien av materiellet, gir dette en årlig kostnad som tar høyde for 

både renter og avskrivninger.  

8.3 Det offentlige 

8.4 Samfunnet for øvrig 

8.5 Investering + vedlikehold  
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9 Nyttestrøm 

9.1 Resultater volum 

For enkelte av variablene i analysen vil både volum og enhetskostnaden endre seg over år. CO2-

utslipp fra de ulike transportmidlene er eksempler på slike variabler. Det er forventet at utslippene 

fra bilparken vil reduseres i årene fremover (etter hvert som bilparken elektrifiseres), samtidig som 

samfunnets kostnader ved CO2-utslipp vil øke.5 For dieseltog antas det i SAGA at utslippene per 

kjørte togkm er positive frem til og med 2049, og null fra og med 2050. 

For CO2-variablene er endringene i CO2-kostnadene per kjørte km beregnet i arkfane «1.5 Prognoser 

og indekser», hvor utviklingen i karbonprisbanen er hensyntatt. I arkfane 3.1 Nyttestrøm er det i 

tillegg til prisutviklingen nødvendig å hensynta utviklingen i volum, dvs. kjørte km for de ulike 

transportmidlene. I kolonnene «Resultater volum» vises derfor antall kjøretøykm i beregningsårene 

for CO2-variablene. For andre variabler er cellene i disse kolonnene tomme, ettersom det inntil videre 

kun er CO2-variablene som forutsettes å ha endringer i både pris og volum (øvrige variabler har kun 

endring i volum mellom beregningsårene/over analyseperioden). 

For variablene hvor det er endringer i både pris og volum, viser kolonnene «Relativ årsvekst» veksten 

i volum isolert, jf. kapittel 9.3. Dvs. endringer i pris per enhet mellom beregningsårene er ikke 

hensyntatt i vekstfaktorene som beregnes. Dette skyldes at prisveksten allerede er beregnet i 

arkfane 1.5. I nyttestrømmene til høyre i arkfanen kombineres så effektene av volumveksten 

(beregnet med faktorene i «Relativ årsvekst») og prisveksten (fra arkfane 1.5). 

Merk for øvrig at negative verdier for CO2-variablene i kolonnene «Resultater volum» indikerer at 

transportarbeidet har økt. Økt transportarbeid innebærer økte CO2-utslipp, som i sin tur gir negativ 

nytte for samfunnet (isolert sett). 

9.2 Vekst i nyttestrømmene 

Det beregnes vekst i de årlige nyttestrømmene, som beskrives mer i detalj i kapittel 9.3. Hvis det i 

analysen velges bare ett beregningsår, vil veksten komme fra det valgte året og utover. Både nytte- 

og kostnadskomponenter fremskrives med denne veksten. Det er antatt at det vil være nødvendig å 

øke produksjonen litt hvert år for å møte en antatt vekst i etterspørselen. Det kan virke 

kontraintuitivt at driftskostnadene forbundet med transporttilbudet vil øke i løpet av analyseperioden 

                                                           

 

5 At kostnadene per tonn CO2 øker er avledet av utslippsreduksjonene Norge har forpliktet seg til internasjonalt 

(karbonprisbanen). Det er altså de negative eksterne virkningene som er forutsatt å øke, mens CO2-avgiften er 

antatt å være konstant lik dagens nivå. Inntektene til det offentlige fra CO2-avgiften påvirkes dermed ikke av 

endringer i både pris og volum. 
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for et tilbud som er antatt konstant i analysen. Med lange levetider for prosjektene virker det likevel 

lite realistisk at kostnadene skal være uendret med økning i reiser. For å ta høyde for dette antar vi 

derfor at kostnads- og nyttestrømmene følger samme vekstbane.  

 

9.3 Relativ årsvekst og lineær vekst 

I SAGA i arkfane «3.1 Nyttestrøm» beregnes de årlige nyttestrømmene. Hvordan veksten i 

nyttestrømmene skal beregnes avhenger av antall beregningsår og valg av framskrivning etter siste 

beregningsår. Beregningsår er de årene det gjennomføres trafikk-, inntekts- og kostnadsberegninger 

for trafikken som påvirkes av tiltaket. Det beregnes trafikk-, inntekts- og kostnadsberegninger for 

maksimalt tre beregningsår.  

 

Det er to måter å beregne veksten for de årlige nyttestrømmene etter siste beregningsår, det er 

«Vekstprognose» (person- eller godsprognose) eller «Lineær Trend». Når det er to eller tre 

beregningsår er «Relativ årsvekst» endringen mellom år én til år to og eventuelt år to til år tre.  

Framskrivningen etter siste beregningsår for person og gods i arkfane «1.5 Prognoser og indekser» 

avhenger av om veksten settes som «Vekstprognose» (person- eller godsprognose) eller «Lineær 

trend» i arkfane «1.2 Forutsetninger». Dersom «Lineær trend» velges som framskrivningsmetode, 

endres også vekstprognosene for person og gods seg til 1 i arkfane «1.5 Prognoser og indekser». 

Dette er gjort for å unngå for mange «Hvis»-betingelser i beregningene i «3.1 Nyttestrøm» arket og 

dobbelttelling av vekst.  

 

I arkfane «3.1 Nyttestrøm» beregnes Lineær vekst dersom «Lineær trend» er valgt som metode for 

framskrivning under «1.2 Forutsetninger». Hvis det er valgt framskrivning «Vekstprognose» (person- 

eller godsprognose) etter siste beregningsår, vil det stå 0 i kolonnen for Lineær vekst i «3.1 

Nyttestrøm» arket.  

 

Det er videre i dette delkapittelet forklart og illustrert de to forskjellige vekstmulighetene, gitt antall 

beregningsår.  

 

Ett beregningsår 

I Figur 5 presenteres resultatet hvis vi har ett beregningsår, dette er satt til år 2020. Det er ikke 

mulig å benytte annet enn «Vekstprognose» (person- eller godsprognose) til framskrivning av 

nyttestrømmene.  
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To beregningsår 

Med to beregningsår, valgt år 2022 og år 2040, benyttes eksponentiell vekst mellom 

beregningsårene. Etter siste beregningsår kan det enten benyttes «Lineær trend» basert på de to 

beregningsårene, eller det kan brukes «Vekstprognose» (person- eller godsprognose). Forskjellen 

mellom «Vekstprognose» og «Lineær trend» er illustrert i Figur 6 og Figur 7.  
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Figur 5: Ett beregningsår, Vekstprognose  
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Figur 6: To beregningsår, Vekstprognose 
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Figur 7: To beregningsår, Lineær trend 
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Tre beregningsår 

Med tre beregningsår, valgt år 2022, 2040 og 2060, benyttes eksponentiell vekst mellom første og 

andre beregning, og mellom andre og tredje beregning. Etter tredje beregningsår benyttes enten 

«Lineær trend» basert på veksten mellom andre og tredje beregningsår, eller «Vekstprognose» 

(person- eller godsprognose). Dette er illustrert i Figur 8 og Figur 9.  
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Figur 8: Tre beregningsår, Vekstprognose  

Figur 9: Tre beregningsår, Lineær trend 
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9.4 Realprisjustering 

Noen effekter skal i tillegg til konsumprisindeks framskrives med realprisjustering. Dette er 

reallønnsveksten, det samme som fremtidig vekst i bruttonasjonalprodukt. For driftskostnader for 

togoperatøren inngår det lønnskostnader til togpersonell. I teorien skal disse kostnadene 

realprisjusteres, men vi antar at operatørenes totale driftskostnader vil følge generell prisstigning.      
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10 Resultater og diagram 

Resultater fra nyttekostnadsanalysen presenteres i tabell format og ved hjelp av diagrammer.  
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11 Følsomhetsanalyse 

Hensikten med å gjennomføre en følsomhetsanalyse er å undersøke hvor følsom eller robust 

lønnsomheten til et tiltak/prosjekt er. For å undersøke hvor følsomt eller robust resultatene er 

gjennomføres det en analyse for å se hvor sensitiv resultatene er for endring i en eller flere 

parametere. Følsomhetsanalyser er beskrevet i Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i 

jernbanesektoren (Jernbanedirektoratet, 2018, s. 102). 

 

I en samfunnsøkonomisk analyse er det mange forutsetninger og satser som benyttes for å beregne 

virkningen av et tiltak. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hva disse forutsetningene og satsene 

skal være. En del av disse er bestemt på et overordnet nivå (departement og etat) og andre er 

prosjektavhengige. Det vil være mest relevant å undersøke hvor følsom resultatene er for de 

prosjektavhengige parameterne.  

 

Det er i SAGA satt opp et standardoppsett for hvilke parametere det gjøres følsomhetsanalyse av, 

dette kan utvides ved å tilpasse VBA-kodingen ved behov. VBA-koden for følsomhet er detaljert 

besrevet i vedlegg 2, og også dokumentert i regenarket.  

 

Parametere det kan gjøres følsomhetanalyse av er listet opp i  

Tabell 39 under. 

 

Tabell 39: Følsomhetsanalyse av ulike parametere 

Parametere Forklaring 

Investeringskostnad i referansealternativet 

 

Hvis det er usikkerhet rundt investeringskostnaden 

for referansealternativet kan det gjøres endring i 

denne variabelen. 

Investeringskostnad i tiltaksalternativet 

 

Hvis det er usikkerhet rundt investeringskostnaden 

for tiltaket kan det gjøres endring i denne variabelen. 

Helsevirkninger 

 

I analysen beregnes det helsevirkninger ved overført 

biltrafikk til tog. Det er antatt at man må gå eller 

sykle til stasjonen, og at trafikanten får en 

helseeffekt av dette. Denne parameteren er 

omdisuktert når det gjelder hva som er internalisert i 

en person sin nyttefunksjon (og som inngår i 

trafikantnytten) og hva som ikke er det.  

Endring i transport 

 

Ved å gjøre følsomhet av denne parameteren så 

endres parametere (endring) for kategorien 

trafikantnytte, antall reisende og pasasjerkm for tog i 

arkfane «1.3 Persontransportmodell». Følsomheten 

belyser usikkerheten om hvordan endring i 

referansetransporten påvirker analysen (med visse 

begrensninger).  
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En følsomhet av endring i befolkning, elastisiteter og 

endret transportmønster bør gjøres i en 

transportmodell, som fanger opp flere aspeketer enn 

det som gjøres her.  

CO2 priser 

 

Det å verdsette klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig 

sektor er krevende. Det er ofte mye diskusjoner 

knyttet til hva som er «rett» kvotepris, det er derfor 

mulighet å gjøre en følsomhetsanalyse av hvordan 

CO2 prisen påvirker analysen. 

Driftskostnader for operatør 

 

Hvis det er usikkerhet rundt hvor store 

driftskostnadene er for operatøren kan det gjøres en 

følsomhet av hvor stor påvirkning de totale 

driftskostnadene har på resultatet.  

 

11.1 Oppbygging og funksjonalitet  

I dette delkapittelet beskrives det hvordan følsomhetsanalysen er satt opp i SAGA og hvilken valg 

som er tatt underveis for å tilrettelegge for følsomhetsanalysen. 

 

Definisjoner 

Begrepet «Parameter» brukes som en samlebetegnelse på observasjoner, forutsetninger eller satser 

som inngår som input i analysen som gjennomføres i SAGA. Parametere kan være både ett enkelt 

tall (f.eks. investeringskostnad) eller en samling av tall (f.eks. transport). 

«Input-verdi» er et tall eller prosentsats som erstatter opprinnelig verdi på parameteren som skal 

analyseres, og som dermed endrer resultatet (f.eks. netto nåverdi, eller netto nåverdi per 

budsjettkrone) i følsomhetsanalysen. 

 

«Break-even analyse» er en beregning av hvilket nivå på inputverdien (eller endringen i prosent) for 

valgt parameter som må til for at tiltaket skal oppnå en netto nåverdi på 0. 

 

Oppbygging 

Mulighet for å gjøre følsomhetsanalyse ligger i arkfanen «4.3 Følsomhetsanalyse», og er basert på 

VBA-kode («makroer»). Etter å ha fylt ut øvrige arkfaner på nivå 1 og gjennomført en analyse, kan det 

gjennomføres følsomhetsanalyser av resultatene. Brukeren fyller inn informasjon i arkfane «4.3 

Følsomhetsanalyse» om de parameterne som det skal gjøres følsomhetanalyse av.  

 

Det er en arkfane som heter «Parametere» som ligger skjult til høyre for «4.3 Følsomhetsanalyse». 

Denne arkfanen inneholder blant annet lister over parametere som kan velges i følsomhetsanalysen, 

pekere til input-cellene for disse parameterne, samt tillatte formater (prosent eller tallverdi). For å 

vite hvilke parametere det gjennomføres følsomhetsanalyse av kan man gå inn i arkfanen 

«Parametere», og se hva slags navn parameteren har og hvor den henter verdier fra. Denne arkfanen 
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må ikke endres, med mindre utvalget av følsomhetsparametere skal utvides. Endring og utvidelse av 

arkfanen omtales i vedlegg 2.  

 

Funksjonalitet 

Det er mulig å gjøre følsomhetsanalyse av to parametere samtidig, eller følsomhetsanalyse på bare 

én parameter. Dersom man velger to parametere, vil analysen produsere både simultane resultater 

og partielle resultater for den enkelte parameter. Hvis man ønsker å hente ut partielle resultater for 

flere enn to parametere, må man gjøre analysen i flere omganger. 

 

11.2  Bruk av følsomhetanalyse  

I dette delkapittelet forklares det hvordan man skal fylle ut informasjon i arkfane «4.3 

Følsomhetsanalyse» og hvordan man skal lese resultatområdene. Det forklares ikke hvordan man 

skal tolke resultatene fra følsomhetsanalysen. Det må bli opp til analytikeren å gjøre en analyse av 

hva følsomhetsanalysen gir av informasjon til beslutningstaker.  

 

Følsomhetsanalysen gjennomføres etter at øvrige arkfaner på nivå 1 er fylt ut. 

 

Brukeren må velge/fylle ut følgende i arkfanen «4.3 Følsomhetsanalyse»: 

1. Antall samtidige følsomhetsanalyser/parametere 

2. Antall ulike følsomhetsverdier per parameter 

3. Hvilke parametere som skal analyseres 

4. Formatet på inputverdiene 

5. Mellom 1 og 7 inputverdier til følsomhetsanalysen 

6. Begrunnelse av valg av parameter6 

7. Krysse av for break-even analyse hvis dette ønskes 

 

Deretter trykker man på «Utfør følsomhetsanalyse», og følsomhetsanalysen vil gjennomføres. Når 

følsomhetsanalyser er gjennomført kommer det en kommentar opp i inputområde som sier at 

følsomhetsanalysen er gjennomført.  

 

Dersom brukeren ikke har gjort utfyllingen i inputområdet riktig, vil følsomhetsmodulen generere 

feilmeldinger. Analysen vil ikke kjøres før all input er fylt ut. 

 

                                                           

 

6 Det er lagt inn en sperre i arkfanen som gjør at begrunnelse må fylles ut før analysen vil kjøre. 

Hensikten er å stimulere til refleksjon rundt valg av følsomhetsparameter og inputverdier. 
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Cellen over knappen for å utføre følsomhetsanalysen vil signalisere at analysen var vellykket. 

Knappen «Nullstill inputverdier» tømmer alle input- og outputverdier. 

 

Dersom du ønsker å gjøre endringer i input (f.eks. valg av parameter eller verdier), må du trykke 

«Utfør følsomhetsanalyse» på nytt. Ellers vil ikke endringen reflekteres i resultatområdene. 

 

Tolkning av resultatene fra følsomhetsanalysen 

Etter at følsomhetsanalysen er gjennomført, vil resultatene dukke opp nedenfor inputområdet. Det 

er totalt tre resultatområder: partielle resultater for parameter 1, partielle resultater for parameter 2, 

og resultater for simultan følsomhetsanalyse av de to parameterne. Dersom brukeren bare har valgt 

én parameter under «Antall samtidige følsomhetsanalyser», vil ikke de to siste resultatområdene 

være synlige. 

 

I resultatområdet vises øverst begrunnelsen for valg av parameter. Nedenfor begrunnelsen 

presenteres resultatene for henholdsvis netto nåverdi (med benevning, kroneår og analyseår hentet 

fra «4.1 Resultatark».) og netto nåverdi per budsjettkrone, samt resultat fra break-even analysen 

dersom dette er valgt. Helt til venstre i de to tabellene gjengis opprinnelig inputverdi og resultat for 

netto nåverdi/netto nåverdi per budsjettkrone. 

 

Til høyre i området gjengis resultatene for netto nåverdi i et søylediagram. Opprinnelig netto nåverdi 

vises til venstre med en lyseblå søyle. 

 

Søylediagrammet endres til et hensiktsmessig format ved hjelp av VBA-kode, avhengig av input og 

resultater. Formateringen av diagrammet bør ikke endres manuelt, da dette kan skape problemer for 

eventuelle påfølgende kjøringer av følsomhetsanalysen. Dersom du ønsker å gjøre endringer i 

diagrammet, bør det kopieres til et annet regneark først. 

 

Resultatområdet for den simultane følsomhetsanalysen består av to resultattabeller, én for netto 

nåverdi og én for netto nåverdi per budsjettkrone. De simultane resultatene vises med ulik grad av 

fargeshatteringer i rødt og grønt for å indikere hvordan sammensetning av ulike parameter 

forutsetninger påvirker resultatet (rødt indikerer negativ verdi, grønt positiv verdi).  
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13 Vedlegg 2: Oppsett av 

følsomhetsanalyse 

Oppsettet for kalkulasjoner i arkfane «4.3 Følsomhetsanalyse» er skrevet i Visual Basic for 

Applications (VBA), mens celleformateringen er gjort ved hjelp av «Betinget formatering» valg i Excel. I 

dette vedlegget presenteres den overordnede funksjonaliteten til VBA-koden, samt enkelte detaljer 

som det kan være viktig å være oppmerksom på. Koden er i utgangspunktet godt dokumentert ved 

hjelp av kommentarer til koden i excelarket, men det er allikevel nyttig å gi en oversikt over 

virkemåten i dette vedlegget. 

 

Dette vedlegget er skrevet for brukere som er kjent med programmering i VBA, for å gjøre det mulig å 

rette feil eller gjøre utvidelser og forbedringer i verktøyet. Den jevne bruker vil aldri behøve å ha 

kjennskap til eller berøre den underliggende koden. Figur 10 viser et utsnitt av VBA-editoren, hvor 

ark og moduler som inneholder makroer er markert med rødt. 

 

Merk: Alle moduler er stilt inn med «Option Private Module», slik at makroene som defineres i 

modulene ikke er tilgjengelig i listen over makroer som finnes under «Utvikler → Makroer». Den 

eneste makroen som eksporteres til bruk i regnearket er funksjonen «OpprinneligVerdi». Dette betyr 

også at dersom makroer skal hentes inn på tvers av moduler må man eksplisitt referere til modulen. 

For eksempel henter man inn makroen som formaterer diagrammer som «Call 

Diagrammer.ModifyCharts(k)», hvor «k» er nummeret på diagrammet som skal modifiseres (1 eller 2). 

 

 

 Figur 10: VBA-editor 
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«Pekere» gir VBA koden et slags kart. Det kan for eksempel være plassringen av objekter i 

dokumentet (for eksempel celleområde for inputverdier eller arkfaner), funksjoner eller andre 

moduler.  

 

13.1 VBA-koden 

Det er tre moduler som inneholder de viktigste kodene for følsomhetsanalysen: «Følsomhet», 

«Diagrammer» og «Break_even». I tillegg er det en modul som inneholder hjelpefunksjoner til bruk i 

de andre modulene «snarveier», en modul for å tilbakestille inputverdiene, og en modul som 

inneholder en funksjon for å finne den opprinnelig verdien for parameterne. Nedenfor blir 

modulene/funksjonene forklart mer inngående. 

 

Kode for følsomhetsanalyse 

Modulen følsomhet forandrer sekvensielt på inputverdiene for de valgte parameterne med de valgte 

verdiene av brukeren. Etter hver forandring for en av verdiene skriver denne modulen 

resultatverdiene i resultatcellene i arkfane «1.3 Følsomhetsanalyse». Siden det kan velges 2 

parametere samtidig forandrer modulen først parameter 1 til den første valgte følsomhetsverdien. 

Når dette er gjort forandrer modulen verdiene til parameter 2 til den første følsomhetsverdien og 

fyller inn resultatene i cellene. Deretter beregnes parameter 1 med neste valgte følsomhetsverdi og 

endrer igjen sekvensielt alle verdier for parameter to, mens resultatene fylles inn i cellene. Flyten i 

koden som kjøres når knappen «Utfør følsomhetsanalyse» trykkes kan beskrives kronologisk på 

følgende måte: 

 

1. Lagre pekere til relevante arkfaner 

2. Les inn input som brukeren har fylt ut i arket følsomhetsanalysen 

3. Sjekk at input er korrekt fylt inn 

4. Hent inn pekere til arkfaner og celleområder hvor valgte parametere befinner seg 

5. Lagre opprinnelige verdier for parameterne, for netto nåverdi og for netto nåverdi per 

budsjettkrone 

6. Loop over en liste med inputverdier for parameter 1 

a. For hvert steg i loopen for parameter 1: 

i. Fyll inn følsomhetsverdi(er) i celleområdet til parameter 1 

ii. Vent på at SAGA kalkulerer netto nåverdi på nytt 

iii. Fyll inn partielle resultater for parameter 1 

iv. Loop over en liste med inputverdier for parameter 2 

1) For hvert steg i loopen for parameter 2: 

a) Fyll inn følsomhetsverdi(er) i celleområdet til parameter 2 

b) Vent på at SAGA kalkulerer netto nåverdi på nytt 
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c) Fyll inn simultane resultater for parameter 1 og 2 

d) Nullstill inputverdien(e) for parameter 2 til opprinnelig verdi 

Gjenta for neste verdi parameter 2/ferdig etter siste verdi.  

v. Nullstill inputverdien(e) for parameter 1 til opprinnelig verdi 

vi. Gjenta for neste verdi parameter 1/ferdig etter siste verdi 

7. Loop over en liste med inputverdier for parameter 2 for å hente ut partielle effekter 

a. For hvert steg i loopen for parameter 2: 

i. Fyll inn følsomhetsverdi(er) i celleområdet til parameter 2 

ii. Vent på at SAGA kalkulerer netto nåverdi på nytt 

iii. Fyll inn partielle resultater for parameter 2 

iv. Nullstill inputverdien(e) for parameter 2 til opprinnelig verdi 

8. Hent inn subrutinen fra «Diagrammer»-modulen 

a. Gjør endringer i formatering av diagrammene slik at de passer med resultatverdiene 

9. Sjekk at netto nåverdi ble tilbakestilt til opprinnelig verdi 

10. Gi beskjed om at analysen er utført 

11. Hent inn subrutinen fra «Break_even»-modulen dersom brukeren har krysset av for dette 

a. Gjennomfør break-even analyse 

12. Hvis det oppstår feil på noe som helst sted i koden ovenfor, sørg for å nullstille begge 

parameterne til opprinnelig verdi(er) før koden avsluttes 

 

Kode for formatering av diagrammer 

Flyten i subrutinen som kjøres for å formatere diagrammene etter at følsomhetsanalysen er utført 

kan beskrives kronologisk på følgende måte: 

1. Lagre pekere til relevante arkfaner, celleområder og diagrammer 

2. Lagre pekere til kategoriakseverdier (x-akse) og y-verdier, og legg til verdier for opprinnelig netto 

nåverdi 

3. Velg relevante x- og y-verdier for diagrammet 

4. Endre formatering basert på størrelsen og format på resultatene, og format på inputverdier 

5. Legg til kategoriaksetitler som er konsistent med formatet på inputverdiene 

 

Kode for break-even anaylse 

Flyten i subrutinen som kjøres for å gjennomføre break-even analysen kan beskrives kronologisk på 

følgende måte: 

 

1. Lagre pekere til relevante arkfaner 

2. Les inn valgte parametere 

3. Hent inn pekere til arkfaner og celleområder hvor valgte parametere befinner seg 

4. Lagre opprinnelige verdier for input og netto nåverdi 
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5. Endre formelen i input-cellen til 

a. «=(1+break_even_verdi)*opprinnelig_verdi» dersom inputformatet er «prosent endring fra 

basisverdi» 

b. «=break_even_verdi» dersom inputformatet er «tallverdi» 

6. Kjør VBA-funksjonen GoalSeek: sett netto nåverdi til 0 ved å endre verdien i break_even_verdi7 

7. Resultatene skrives i resultatområdet 

8. Nullstill parameter-input og netto nåverdi 

 

Kode for overvåkning av endringer i input 

I arket «4.3 Følsomhetsanalyse» er det en del VBA-koder som følger med på endringer i input cellene, 

og formaterer øvrige deler av arket i tråd med det som er valgt. Hvis man for eksempel velger 1 

parameter istedenfor 2 under «antall samtidige følsomhetsanalyser», forsvinner resultatområdene og 

diagrammet for parameter 2, samt resultatområdet for simultan følsomhetsanalyse. Diagrammene 

blir fjernet i VBA-koden, mens resultatområdene fjernes ved at både tekstfarge og fyllfarge blir satt til 

hvit ved hjelp av «betinget formatering»-verktøyet. Koden er godt dokumentert gjennom 

kommentarer i selve koden, og beskrives ikke i nærmere detalj her. 

 

Kode for å finne opprinnelig inputverdi for parametere 

Modulen «Opprinnelig_verdi» inneholder en funksjon som henter inn opprinnelig verdi på 

inputverdien for valgt parameter. Denne er godt dokumentert ved hjelp av kommentarer i koden, og 

beskrives ikke i nærmere detalj her. 

 

Kode for å lagre pekere til viktige arkfaner 

Under modulen «Snarveier» finnes funksjoner som lagrer pekere til arkfaner som benyttes mye i 

øvrige moduler. Disse funksjonene er definert her, og hentes deretter inn i andre makroer. 

Eventuelle endringer i navnet på en arkfane trenger dermed bare å gjentas i disse funksjonene for at 

VBA-koden skal fungere som før. 

 

Kode for å nullstille input og output 

Modulen «Nullstill» inneholder makroer for å nullstille input og output i følsomhetsarket. Disse 

makroene er knyttet til hver sin knapp. Makroen «nullstill_input()» fjerner bare inputverdier, mens 

«nullstill_output()» fjerner alle resultater og skjuler diagrammene. 

 

                                                           

 

7 «break_even_verdi» er navnet på cellen hvor resultatet fra break-even analysen presenteres 
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13.2 Debugging og feilsøking 

Det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å drive feilsøking, ettersom følsomhetsmodulen er 

utførlig testet før den ble publisert. VBA-koden er uansett bygget slik at det ikke skal medføre feil i 

input og resultater i SAGA dersom det oppstår feil i følsomhetsanalysen. Ved feil tilbakestilles  

opprinnelige verdier. Dersom det likevel skulle oppstå feil, for eksempel ved tilsiktede eller 

utilsiktede endringer i cellereferanser, er det noen prinsipper som kan være nyttige å følge: 

1. Lag en backup av SAGA før du gjør endringer, slik at du kan gå tilbake til en versjon som 

fungerer hvis feil skulle oppstå. Eventuelt kan du laste ned den uendrede master-versjonen. 

2. Dersom det oppstår feil i VBA-koden, får man som regel en feilmelding med feilkode. Søk 

opp feilkoden på Google dersom denne ikke er selvforklarende. 

3. Ved debugging av koden, er det nyttig å sette «break-points» før det punktet man mistenker 

at feilen oppstår, for deretter å trykke «F8» for å gå stegvis gjennom koden. Dersom man 

ikke vet hvor feilen oppstår kan man begynne med å sette et «break-point» langt oppe i 

koden, og så jobbe seg stegvis nedover. 

4. Ved debugging er det nyttig å følge med på prosessen ved å studere variablene som 

opprettes underveis, ved å åpne «Locals window»under «View»-menyen i VBA-editoren. 

 

13.3 Endring og utvidelse av følsomhetsmodulen 

Legge til parametere 

Dersom man ønsker å legge til parametere som kan velges i følsomhetsanalysen, er det nødvendig å 

gjøre modifiseringer i arkfanen som heter «Parametere». Denne arkfanen inneholder lister over hvor 

celleområdene til de ulike parameterne finnes i SAGA, hvilket format som kan velges for 

inputverdiene, og hvilken benevning de har. Nedtrekksmenyene for valg av parameter, format og 

antall verdier henter elementene sine fra disse listene. Den delen av arket som gir pekere til 

plasseringen av parameterne i SAGA er vist i Figur 11. De fargede boksene angir de nåværende 

områdene som nedtrekksmenyene eller VBA-koden refererer til, og teksten nedenfor boksene angir 

navnet som er gitt til områdene, og som må brukes for å referere til disse områdene (istedenfor 

f.eks. A2:A8).  

 

 

Figur 11: Arkfane til følsomhetsmodulen: Liste over parametere 
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For å legge til en ny parameter må man gjøre følgende: 

1. Legge til et visningsnavn for parameteren i kolonnen «Parameter navn». Denne kan enten 

legges inn i slutten av listen (A9), eller man kan sette inn en ny rad midt i listen. Dersom 

man velger sistnevnte, er det viktig at den nye raden kommer nedenfor cellen hvor det står 

«-Velg-». Rekkefølgen i tabellen vil være den samme som rekkefølgen i nedtrekksmenyen 

hvor man velger parameter. 

a. Hvis man legger til en ny linje på slutten av listen, må områdenavnet «parameters» 

oppdateres til å inkludere den nye linjen. Bruk «Navnebehandling» under «Formler»-

fanen. 

b. Hvis man legger til en ny linje midt i området, skal området oppdateres automatisk. 

i. NB: Hvis du skal legge til en ny linje, f.eks. ovenfor rad 6, må du merke 

A6:E6, høyreklikke, trykke «sett inn» og velge «flytt celler nedover», ellers 

ødelegger du områdene som ligger til høyre for «Benevning». 

2. Legge til områdenavnet til den nye parameteren på samme linje som visningsnavnet. Hvis 

dette ikke allerede eksisterer, må du opprette et nytt områdenavn for det relevante 

området. 

3. Legge til navnet på arket hvor denne parameteren befinner seg, på samme linje som 

visningsnavnet og områdenavnet. 

4. Legge til «tillatte formater». Dersom parameterområdet består av flere celler, så skal det stå 

«Formater_prosent». Dersom parameteren fylles inn i bare én celle, skal det stå 

«Formater_begge» (dersom det ikke er gode grunner for å ikke tillatte valg av «tallverdi» for 

denne parameteren). 

5. Legge til benevning dersom det er oppgitt i nærheten av parameteren. Skal ikke legges inn 

når parameterområdet består av mer enn én celle. 

6. Sjekk at parameteren dukker opp i nedtrekksmenyen i følsomhetsarket, og test om 

analysen fungerer på den nye parameteren. 

 

Endre antall mulige inputverdier 

Det er ikke en triviell oppgave å øke (eller redusere) antall mulige inputverdier. I tillegg til å utvide 

listen i kolonne G, må man utvide alle resultattabellene, matrisen hvor inputverdier fylles inn, og 

endre/legge til elementer i «Betinget formatering». Dersom det oppstår behov for flere enn 7 verdier, 

bør man vurdere å gjøre analysen i flere omganger. 
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Øke antall parametere som kan velges i samme følsomhetsanalyse 

Det er i prinsippet mulig å øke antall parametere som kan velges. Selv om det er lite hensiktsmessig 

med flere enn 2 parametere i den simultane analysen (på grunn av at resultatet er vanskelig å 

presentere), er det i prinsippet ingenting i veien for å øke antall partielle analyser. Dette er ikke en 

triviell oppgave, og innebærer omfattende endringer i både koden og i selve følsomhetsarket. Vi 

anbefaler at man heller utfører følsomhetsanalysene i flere omganger. 

Hvis man likevel skulle ønske å øke antall parametere, er det noen ting man må være klar over: 

1. Input for nye parametere bør antagelig legges i kolonner til høyre for inputområdene til 

parameter 2.  

a. Studer eksisterende inputområder for å forstå hvilke områder og celler som må 

navngis. 

b. Navngi nye celleområder på en måte som er konsistent med områdene for 

parameter 1 og 2. 

2. Antall resultatområder må også økes. 

a. Studer eksisterende resultatområder for å forstå hvordan de er bygget opp, og 

hvilke områder og celler som må navngis. 

b. Navngi nye celleområder og diagrammer slik at de er konsistent med navn for 

parameter 1 og 2. 

3. Inputområdet bør nå inneholde en mulighet til å velge hvilke to parametere som skal 

analyseres simultant. 

4. VBA-koden trenger en del endringer.  

a. Deler av koden er skrevet med en implisitt forutsetning om at antall parametere er 

maks 2. Andre deler av koden er mer generisk skrevet. 

i. Tips: Søk etter «parameter1» og «parameter2», samt «1» og «2» for å 

identifisere steder i koden hvor parameter 1 og 2 er referert eksplisitt. 

b. Loopen som gjennomfører den simultane analysen kan antagelig bli stående 

omtrent slik den er, men man må gjøre eventuelle referanser til «parameter1» og 

«parameter2» mer generiske (f.eks. «’’parameter’’ & par_num»)  

c. Alle parameterne bør antagelig hver sin loop for å hente ut partielle resultater, 

Figur 12: Arkfane til følsomhetsmodulen: Andre lister 
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i. Det er antagelig enklest å da fjerne printingen av partielle resultater for 

parameter 1 fra loopen for simultananalysen. 

Endring av celle-/områdenavn 

Dersom man endrer navn på celler eller områder i SAGA som inngår i følsomhetsanalysen, må man i 

de fleste tilfeller gjøre tilsvarende endringer i arkfanen «Parameter». Endring av navn for celler og 

områder innenfor følsomhetsarket må som regel følges av tilsvarende endringer i VBA-koden. Det 

oppfordres til å bruke søk-og-erstatt funksjonen i VBA-editoren for å sjekke at man har gjort 

endringer overalt. 

 

Endring i formatering i følsomhetsarket 

Det er ingenting i veien for å endre på celleformateringer i følsomhetsarket. Det er likevel noen 

faktorer som det kan være greit å være klar over. 

1. Kolonnebredder og radhøyder er stilt inn etter estetiske hensyn. Justeringer av dette kan 

ikke ødelegge funksjonaliteten, men vi anbefaler likevel å ikke gjøre slike justeringer hvis 

det ikke er nødvendig. 

2. Noen av tall- og tekstformateringen i cellene ligger i VBA-koden, og eventuelle endringer vil 

dermed overskrives når følsomhetsanalysen kjøres. Noen tallformateringer kan også være 

styrt av betinget formatering. 

3. Endring av fyllfarge, tekstfarge eller kantlinjer kan i noen tilfeller overstyres av betinget 

formatering, hvis dette er aktivert for den aktuelle cellen. For å se hvilke celler/områder 

som styres av betinget formatering, gå til «Hjem → Søk etter og merk → Betinget 

formatering».8 Eventuelt kan du merke cellen/området og trykke på «Betinget formatering» 

for å se hvilke formateringer som er definert. 

 

 

                                                           

 

8 «Søk etter og merk» finnes under kategorien «Redigering» i «Hjem»-fanen. 


