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1 Innledning 

I denne rapporten presenteres resultater av nyttekostnadsanalyser for nytt logis-

tikknutepunkt i Trondheimsregionen. Analysen omfatter godstransporter på jernba-

ne og veg, inkludert distribusjonstrafikk til og fra havner og jernbaneterminaler. Det 

regnes på forskjellen mellom en videreføring av dagens situasjon (referansealter-

nativet) og utbyggingen, som er den endringen som utbyggingen antas å føre med 

seg. 

Godsstrømmene fra nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er analysert ved 

hjelp av den nasjonale godstransportmodellen (logistikkmodellen). Modellkjøringe-

ne er utført av Sitma. Resultatene gjelder innenlands transport og innenlands del 

av transporter til og fra utlandet. I modellen er det benyttet tre beregningsår: 2012 

(kun referanse), 2022 og 2050. For 2050 er det lagt på en kapasitetsbegrensning i 

referansen for at modellen skal gjenspeile en mer realistisk situasjon. For mer in-

formasjon om godsstrømanalysen vises det til rapporten "Godsstrømmer og trafikk 

ved nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen". 

Nyttekostnadsanalysen er utført for utbyggingsalternativene Søberg og Torgård. 

Referansen tilsvarer en plassering på dagens terminal, Brattøra. 

Nyttekostnadsanalysen har tatt utgangspunkt i prinsippene fra Jernbaneverkets 

metodehåndbok JD205. Det har imidlertid kommet nye anbefalinger for samfunns-

økonomiske analyser i NOU 2012:16 og rundskrivet R-109/14 fra Finansdeparte-

mentet. De nye anbefalingene er blitt lagt til grunn. Den nye veilederen i sam-

funnsøkonomiske analyser ble lansert av Direktoratet for økonomistyring 4. sep-

tember 2014. Arbeidet med nyttekostnadsanalysene ble startet før denne lanse-

ringen og tar derfor ikke hensyn til eventuelle endrede anbefalinger, men det er 

uansett ingen vesentlige forskjeller. 

2 Generelle forutsetninger 

Analyseperiode 

Analyseperiode er den perioden alle nytte- og kostnadsvirkninger av et tiltak be-

regnes for. Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser gir 

ingen konkret anbefaling for hvor lang periode som skal dekkes. Jernbaneverkets 

veileder i samfunnsøkonomiske analyser (JD205) anbefaler normalt å bruke 25 års 

periode, noe som har vært vanlig praksis blant norske transportetater tidligere. Et-

ter publiseringen av NOU 2012:16 har det blitt vanlig å bruke lengre analyseperio-

de. Investeringer i jernbaneinfrastruktur og terminaler er langsiktige, noe som taler 

for lang analyseperiode. I den senere tiden har Jernbaneverket gått over til å nor-

malt benytte en lenger analyseperiode på investeringer. I denne nyttekostnadsana-

lysen er det valgt å benytte 40 års periode. 

Analyseperioden settes til 2022-2061. Det er 40 år f.o.m. forventet utbygging. 

Sammenlikningsåret er satt til 2014 slik at alle framtidige nytte- og kostnadsstrøm-

mer neddiskonteres til 2014. 
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Levetid og restverdi 

Nyttekostnadsanalysen består av beregninger på virkninger i en begrenset perio-

de. Men en del typer investeringer kan likevel ha en levetid som er lenger enn ana-

lyseperioden. Rundskriv R109/14 sier at "dersom analyseperioden er kortere enn 

tiltakets levetid, skal det beregnes restverdi". I analysen av nytt logistikknutepunkt i 

Trondheimsregionen er det lagt til grunn at de nye terminalene har en levetid på 75 

år. Det beregnes derfor en restverdi for perioden 2062-2096. 

For å fastsette størrelsen på restverdien benyttes metoden med å ta utgangspunkt 

i netto nyttestrøm fra siste år i analyseperioden. Det er lagt inn en årlig vekst på 1 

prosent i nettonytten fra 2061 til 2096, og nåverdien er funnet ved å neddiskontere 

de framtidige årlige beløpene til sammenlikningsåret 2014. 

Diskonteringsrente 

Beløpene i analysen diskonteres ned til et felles tidspunkt, her år 2014. I bereg-

ningene følges anbefalingene fra NOU 2012:16, der renten settes til 4 prosent de 

første 40 årene etter analyseåret, som her er 2014. Utover 40 år er det rimelig å 

anta at man ikke kan sikre en langsiktig rente i markedet og kalkulasjonsrenten 

settes derfor til 3 prosent fra år 41 til år 75. Etter dette benyttes 2 prosent fra og 

med det 76. året. Rentenivået inkluderer påslag for systematisk risiko. Jo større 𝑛, 

altså jo lenger frem i tid man er, jo mindre vekt får nytte- og kostnadsstrømmene 

for dette året. Diskonteringsfaktoren for et beløp i år 𝑛 er: 

Faktor dersom 𝑛 < 40: 
1

(1 + 0,04)𝑛
 

Faktor dersom 40 < 𝑛 < 75: 
1

(1 + 0,04)40
∗

1

(1 + 0,03)(𝑛−40)
 

Faktor dersom 𝑛 > 75: 
1

(1 + 0,04)40
∗

1

(1 + 0,03)35
∗

1

(1 + 0,02)(𝑛−75)
 

De eksterne kostnadene realprisjusteres med 1,4 prosent p.a. for å ta hensyn til at 

verdsettingen av sparte kostnader på disse områdene antas å vokse i takt med 

reallønn. 

Prisnivå og indekser 

Kostnadene er beregnet i 2013-kroner. Den nyeste versjonen av Jernbaneverkets 

regnearkmodell for nyttekostnadsanalyser, Merklin, benytter 2013-priser, mens 

andre kilder benytter andre år som prisgrunnlag. Alle enhetskostnadene som er 

benyttet i analysen er oppjustert til 2013-kroner.  

 

Årlig vekst 

Basert på 2022- og 2050-beregningene for det enkelte nytte- og kostnadselemen-

tet har vi beregnet en årlig vekst. Årlige, udiskonterte beløp for de to beregnings-

årene er vist i 10.8Bilag A. Veksten finnes ved å ta differansen mellom 2022- og 

2050-verdien og dividere på antall år. Denne veksten anvendes for å anslå verdie-
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ne i de mellomliggende årene. Nytte- og kostnadselementene vokser med andre 

ord med den samme nominelle størrelsen hvert år, men med ulik størrelse for hvert 

element. For årene etter siste beregningsår (2050) antas 1 prosent årlig vekst, som 

angitt i Jernbaneverkets regnearkmodell Merklin. 

Referansealternativet 

I nyttekostnadsanalyser studeres nytte og kostnader som påløper hvis man gjen-

nomfører et tiltak, til forskjell fra hvis man ikke gjennomfører tiltaket. Tiltakene i 

denne analysen er å bygge ny godsterminal for jernbanetransport, enten på Sø-

berg eller på Torgård. Referansealternativet er å beholde dagens terminal på 

Brattøra, med noe virksomhet på Heimdal. 

Vi betrakter altså hele tiden forskjeller fra referansen. Dette inkluderer også even-

tuelle nødvendige investeringer for å sikre videre drift på nåværende anlegg i be-

regningsperioden. Fra Sitmas godsstrømanalyse har vi ikke bare godsstrømmene i 

de enkelte utbyggingsalternativene i 2022 og 2050, men også godsstrømmene i 

referansealternativet. Hvis det ikke bygges en ny terminal, vil det i 2050 være en 

kapasitetsbegrensning på hvor mye jernbanegods som kan gå via dagens terminal 

i framtida. Godsstrømanalysen viser hvordan fordelingen av gods på transportmid-

lene forventes å bli under disse forutsetningene. 

Dersom det bygges en ny terminal, vil brukerne av transporttilbudet tilpasse seg 

slik at det blir en omfordeling av gods mellom transportmidlene fra referansesitua-

sjonen. Det er de samfunnsøkonomiske virkningene av dette som er tema for den-

ne analysen. De prissatte virkningene er forskjellene mellom referanse og utbyg-

gingsalternativene som kan kvantifiseres og verdsettes i kroner. 

3 Trafikkforutsetninger 

3.1 Godsmodellresultater 

Godsmodellen leverer tonnkilometer for ulike kjøretøykategorier (transportarbei-

det), slik at det er mulig å utlede kjøretøykilometer (trafikkarbeidet). Kjøretøykilo-

meter er utgangspunktet for beregning av mange av elementene i nyttekostnads-

analysen. Resultatene fra godsmodellen er presentert i en egen rapport, "Gods-

strømmer og trafikk ved nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen". Tabell 3-1 

viser noen hovedresultater som ligger til grunn for nyttekostnadsanalysen. 

Godsmodellen gir i utgangspunktet resultater for vegtrafikken samlet, det vil si bå-

de for veg som hovedtransportmåte og vegtrafikk som følge av distribusjonskjøring 

ved bane- og sjøterminaler. Det er imidlertid også produsert egne tonnmatriser for 

distribusjonskjøringen1. Kombinert med avstandsmatriser fra modellsystemet RTM 

har vi grunnlag for å beregne tonnkilometer og kjøretøykilometer for distribusjons-

trafikken. Dette trekkes så fra modellens opprinnelige resultater for vegtrafikken, 

slik at veg som hovedtransportmåte og distribusjonskjøring på veg kan presenteres 

hver for seg når det gjelder nytte og kostnader for det offentlige og for samfunnet 

for øvrig (miljø, ulykker og kø). 

                                                      
1 Matrisene er ikke gjengitt her da det er fire matriser for hvert alternativ og bereg-

ningsår, i alt 28 matriser med flere tusen rader i hver. 
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 Ref. 

2022 

Ref. 

2050 

Søberg 

2022 

Søberg 

2050 

Torgård 

2022 

Torgård 

2050 

Tonn i terminalen  1 281 623  1 055 826  1 245 151  1 815 367    1 272 720   1 871 852  

Mill. tonnkm, jernbane 5 604 6 792 5 588 7 636 5 614 7 689 

Mill. tonnkm, veg (inkl. 

distribusjonskjøring) 24 484 43 519 24 513 43 246 24 492 43 216 

Mill. tonnkm, sjø 101 090 120 851 101 084 120 785 101 083 120 783 

1000 togkm 10 777 13 061 10 746 14 685 10 796 14 787 

1000 bilkm (inkl. distribu-

sjonskjøring) 1 575 591 2 786 290 1 577 395 2 769 217 1 576 093 2 767 323 

1000 bilkm distribusjon til 

og fra bane og havn (før 

korrigering, se Tabell 3-2) 26 314 36 855 26 766 43 866 25 335 43 024 

Tabell 3-1 Utvalgte hovedresultater 

3.2 Resultater fra analyse av samlasterlokalisering 

I tillegg til godsmodellberegningene er det utført en analyse som mer i detalj tar 

hensyn til distribusjon av gods fra terminal. Det er tatt hensyn til hvor stor andel 

som går via samlaster og hvor stor andel som går direkte til sluttbruker, og dess-

uten samlasternes antatte lokalisering i framtida. Analysen tyder på at distribu-

sjonskostnadene for godstransportkundene og for samfunnet for øvrig er noe høy-

ere enn i godsmodellberegningene, og at tillegget er større i referansealternativet 

enn i utbyggingsalternativet. Tillegget bidrar derfor til å synliggjøre nytten ved ny 

terminal bedre. Tabell 3-2 viser tillegget i kjøretøykilometer og transportkostnader. 

Alternativ Tillegg i kjørte kilome-

ter i distribusjonstrafikk 

Tillegg i transport-

kostnader 

Referanse 2012 32 869 10 843 782 

Referanse 2022 133 841 15 755 210 

Referanse 2050 73 581 14 208 659 

Søberg 2022 32 760 7 069 901 

Søberg 2050 110 261 12 979 443 

Torgård 2022 46 728 10 084 281 

Torgård 2050 48 181 10 398 055 

Tabell 3-2 Tillegg i kjørte kilometer og transportkostnader i distribusjonstrafikk når det tas hensyn 

til samlasternes andel og lokalisering 

I nyttekostnadsanalysen er de ekstra kilometerne og kostnadene inkludert. 

3.3 Antall reiser, persontog og tidsbesparelser 

Jernbaneverket har gitt opplysninger om passasjertall for snittet Heimdal–Melhus i 

2012 samt forventet økning i 2018 etter elektrifisering og forlengelse av Trønder-

banen. Ved fordeling av antall passasjerer for lokaltog og øvrige tog er passasjerer 

på Rørosbanen medregnet i lokaltog da de har et stoppmønster som tilsvarer lokal-

togene.  
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Videre er det antatt at 50 prosent av passasjerene på Rørosbanen har reiser under 

100 km, såkalte korte reiser. De resterende passasjerene på lokaltog er antatt å 

alle ha reiser under 100 km. Dette gir en total fordeling på togene med lokaltog-

stoppmønster på 84 prosent med korte reiser og 16 prosent med lange reiser. For 

reisende med øvrige tog er det antatt at andelen passasjerer som har korte reiser 

er 10 prosent. 

Antall tog og forventede tidsbesparelser er hentet fra WSPs rapport om banekapa-

sitet på strekningen Trondheim–Støren. WSP-rapporten er en del av utredningen 

av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. 

 Søberg Torgård 

Antall reiser 2022 695 000 695 000 

Hvorav lokaltog 306 552 306 552 

Hvorav øvrige tog 388 258 388 258 

Antall reiser 2050 918 000 918 000 

Hvorav lokaltog 405 045 405 045 

Hvorav øvrige tog 513 002 513 002 

Antall lokaltog 52 52 

Antall øvrige tog 9 9 

Tidsbesparelser lokaltog 2022 0,533 min. 1,05 min. 

Tidsbesparelser øvrige tog 2022 0,533 min. 4,733 min. 

Tidsbesparelser lokaltog 2050 0,7 min. 1,2 min. 

Tidsbesparelser øvrige tog 2050 0,7 min. 4,883 min. 

Tabell 3-3 Forutsetninger for nytteberegning for persontog 

Tabell 3-3 brukes til beregning av sparte tidskostnader for passasjerer og togope-

ratør. Det tas ikke hensyn til eventuell etterspørselsvirkning av spart reisetid. Ope-

ratørkostnad tas hensyn til selv om endringene ikke nødvendigvis fører til omdis-

ponering av personell. I tråd med prinsipper for samfunnsøkonomiske analyser i 

transport regnes små endringer med fordi summen av flere slike prosjekter kan 

føre til en større endring. Det er derfor riktig å tilskrive dette prosjektet dets andel 

av forbedringen i operatørkostnad. 

4 Beregningsopplegg og parameterverdier 

4.1 Beregningsopplegg 

Det beregnes nåverdi av alle nytte- og kostnadsstrømmene som er relevante for 

utbyggingen og effekter av en ny lokalisering. I Tabell 4-1 har vi vist hvilke elemen-

ter som inngår i analysen. Enhetskostnadene som er benyttet til å beregne årlige 

størrelser er presentert senere i kapitlet. 
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Nytte, kostnad Beregningsmåte Inngangsdata 

Det offentlige: 

Investeringskostnad P50-anslag. 

Samlet og trinnvis utbyg-

ging. 

Fås fra Multiconsults utred-

ningsarbeid og usikkerhets-

analysen 

Slitasjekostnad infra-

struktur 

Jernbane: Kr pr brutto-

tonnkm * Bruttotonnkm. 

Veg: Kr pr kjøretøykm * 

Kjøretøykm. 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse 

Avgiftsinngang Veg og jernbane: Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse 

Skattekostnad 20 prosent Finansdepartementets veil-

eder 

Transportbrukere og operatører: 

Nytte for godstransport Se eget avsnitt nedenfor Se eget avsnitt nedenfor 

Spart reisetid, persontog Antall timer spart * Tids-

verdi 

Minutter fra WSP-rapport. 

Tidsverdi fra TØI. 

Sparte tidskostnader, 

persontogoperatør 

Antall timer spart * Kr pr 

time for togfører 

Minutter fra WSP-rapport. 

Timekostnad fra Merklin. 

Samfunnet for øvrig: 

Ulykkeskostnader Veg og jernbane: Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse. 

CO₂-kostnader Veg og jernbane: Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse. 

Lokale utslippskostnader Veg og jernbane: Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

* Strøktype 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse. 

Støykostnader Veg og jernbane: Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

* Strøktype 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse. 

Køkostnader ved distri-

busjonskjøring 

Distribusjon (på vei): Kr pr 

kjøretøykm * Kjøretøykm 

* Strøktype 

Enhetskostnader fra 

Merklin. Trafikkarbeid ba-

sert på godsmodell og sam-

lasteranalyse. 

Tabell 4-1: Beregningsopplegg for nyttekostnadsanalysen 

 

4.2 Nytte for transportbrukere 

I tråd med JD205 antas det at kostnadene ved godstransport vil overføres til slutt-

bruker. For kjeden av aktører, alt fra togoperatører, samlastere og vareeiere, be-
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regnes nytten for godstransporten derfor i sin helhet ved å se på endring i trans-

portkostnader (inkludert distribusjon) og terminalkostnader knyttet til godsmengden 

i terminalen. Beregning av operatørkostnader og -nytte, som ved persontrafikk, blir 

overflødig. 

Figur 4-1 viser markedet for gods via jernbaneterminal, med Torgård 2050 som 

eksempel. Langs den horisontale aksen vises antall tonn i terminalen, som i refe-

ransealternativet var modellberegnet til 1 055 826, mens det med ny terminal på 

Torgård er modellberegnet til 1 871 852 tonn. Det er beregnet en reduksjon i logis-

tikkostnad pr tonn på 78,24 kroner (nærmere om framgangsmåten nedenfor). Dette 

inkluderer både transport på jernbanen, omlasting i terminal og distribusjonskjø-

ring. 

 

Figur 4-1 Transportbrukernytte. Torgård 2050 

Brukernytten i 2050 blir med disse forutsetningene lik det skraverte arealet i figu-

ren, nemlig 0,5 * (1055826+1871852) * 78,24 = 114,53 millioner kroner. 

La oss se nærmere på hvorfor er dette et mål på brukernes nytte av ny terminal. 

Det at antall tonn øker fra 1 055 826 til 1 871 852, tyder på at markedet har nytte 

av den nye terminalen. Hvis vi sorterer de nye tonnene fra venstre til høyre i dia-

grammet, hvor det først overførte tonnet gir størst nytte ved overføringen, mens det 

ikke gir noe nytte å overføre ytterligere tonn etter det siste tonnet, får vi en fallende 

kurve. Det spiller ikke her noen rolle hva slags transportmiddel disse tonnene be-

nyttet tidligere. Poenget er at det gir nytte å overføre dem til dette markedet, med 

de logistikkostnadene som gjelder her i den nye situasjonen. Endringen i logistik-

kostnader i dette markedet viser nytten ved overføringen. Nytten ved de overførte 

tonnene tilsvarer den skraverte trekanten i diagrammet. 

For de som brukte jernbaneterminalen i referansesituasjonen blir det også en for-

bedring: Det er knyttet en kostnadsreduksjon til de 1 055 826 tonnene også, lik den 

skraverte firkanten i diagrammet. Sum brukernytte ved Torgård i 2050 blir altså 

hele trapeset, beregnet til 114,53 millioner kroner. 

Δ=78,24 kr 
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Datagrunnlaget for nytteberegningen er godsmodellresultater og enhetskostnader 

fra Merklin og Statens vegvesen. Enhetskostnadene som er hentet fra Merklin når 

det gjelder godstransport skal være konsistente med godsmodellens kostnader 

siden begge sett med kostnader er basert på tall utarbeidet av Sitma. Tabell 4-2 

viser beregningsopplegget for logistikkostnadene, mens Tabell 4-3 er et regne-

eksempel for Torgård 2050. 

 Jernbanetransport + Terminal Distribusjonskjøring 

Distanseavhengige  

Kostnader 

Togkm fra modell * 

Km.avhengige kostnader fra 

Merklin 

Tonn på relasjoner fra 

godsmodell. Utleder 

tonnkm vha. avstandsmat-

riser fra RTM. 

Tonnkm/tonn pr bil gir 

bilkm. Tillegg fra samlas-

teranalysen. 

Bilkm * Km.avhengige 

kostnader fra Statens veg-

vesen 

Bruttotonnkm-avh. 

kostnad (elektrisitet) 

Bruttotonn pr tog fra Merklin * 

Togkm fra modell * El.kostnad 

fra Merklin 

 

Tidsavhengige kost-

nader,  

Operatør 

(Togkm fra modell / Antatt has-

tighet) * Lønnskostnad fra 

Merklin. 

Det er også tatt hensyn til spart 

tid pga. ny infrastruktur (jf. 

WSP-rapport) 

(Bilkm / Antatt hastighet) 

* Tidsavhengige kostnader 

fra Statens vegvesen  

Tidsavhengige kost-

nader,  

Vareeier 

(Tonnkm fra modell / Antatt 

hastighet) * Kr pr tonntime fra 

Merklin 

(Tonnkm / Antatt hastig-

het) * Kr pr tonntime fra 

Merklin 

Terminalkostnad Tonn lastet og losset * Kr pr 

tonn fra Merklin 

 

Tabell 4-2 Beregningsopplegg for logistikkostnader 

Antatt gjennomsnittshastighet for tog er i beregningen satt til 50 kilometer i timen 

(km/t), for veg som hovedtransport 60 km/t og for distribusjonskjøring 40 km/t. 
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Forutsetninger og kostnader  

[Enhet i klammeparentes] 

Referanse 

2050 

Torgård 

2050 

Tonn i terminalen [Tonn] 1 055 826 1 871 852 

Terminalkostnad (166, 70 kr/tonn i referanse, 

135,03 kr/tonn i ny terminal) [Kroner] 

176 006 149  252 750 595 

Distribusjon:   

   Bilkilometer til 5,79 kr/km [Bilkilometer] 10 153 972 16 488 035 

   Distanseavhengige kjørekostnader [Kroner] 58 791 498 95 465 723 

   Biltimer til 571,74 kr/time [Biltimer] 253 849 412 201 

   Tidsavhengige kjørekostnader [Kroner] 145 135 627 235 671 800 

   Tonntimer til 0,69 kr/tonntime [Tonntimer] 1 903 870 3 091 507 

   Vareeiers tidskostnad [Kroner] 1 313 670 2 133 140 

   Tillegg fra samlasteranalysen [Kroner]    12 979 443     10 398 055  

Sum distribusjonskostnader [Kroner] 218 220 417 343 668 651 

Jernbanetransport (totalt, innenlands):   

   Togkilometer (diesel) til 45,12 + 68,37 kr/km 2 136 890 2 067 725 

   Togkilometer (el) til 25,78 kr/km 10 924 317 12 719 610 

   Distanseavhengige kjørekostnader [Kroner] 524 130 486 562 563 999 

   Togtimer til 934 kr/time + 30% [Togtimer] 261 224 295 747 

   Tidsavhengige kjørekostnader [Kroner] 317 314 204 359 249 422 

   Bruttotonnkm til 0,01 kr [Bruttotonnkm] 10 855 868 827 10 951 583 879 

   Energikostnader el-tog [Kroner] 108 558 688 109 515 839 

   Tonntimer til 0,69 kr/tonntime [Tonntimer] 135 836 560 153 788 280 

   Vareeiers tidskostnad [Kroner] 93 727 226 106 113 913 

Sum kostnad jernbanetransport totalt, innenlands 1 043 730 605 1 136 909 304 

Endring pga. ny terminal: Torgård minus Referanse        93 712 568 

Andel av kostnad jernbanetransport knyttet til 

Trondheimsterminal: 17 prosent av referanse 177 434 203  

   Tidsbesparelse pga. ny infrastruktur [Kroner]  -533 869 

Sum transportkostnad jernbane knyttet til tonn i 

terminal. Ved Torgård: Referanse+ Endringer 

[Kroner] 177 434 203 270 612 901 

Sum logistikkostnad [Kroner]    571 660 769  867 032 147 

Logistikkostnad pr tonn i terminalen [Kroner] 541,43 463,19 

Endring i logistikkostnad pr tonn [Kroner]  -78,24 

Tabell 4-3 Eksempel på logistikkostnader pr tonn for Torgård 2050 (Avvik skyldes avrundinger) 

 

4.3 Enhetskostnader og kilder 

Nedenfor presenteres de enhetskostnadene som er anvendt i denne nyttekost-

nadsanalysen, og hvilke kilder de er hentet fra. Jernbaneverkets veileder i sam-

funnsøkonomiske analyser (JD205) med tilhørende regnearkmodell er den viktigs-

te kilden til enhetskostnader.  
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Nytte, kostnad Snitt 
Stor-
byer 

Øvrige 
tett-

steder 

Land-
områ-

der 

Slitasjekostnad, infrastruktur 

Godstog (pr bruttotonnkm) 0,0206    

Overført godstrafikk (fra vei) (pr kjøretøykm) 0,7820    

Avgiftsinngang, pr kjøretøykm 

Godstog, elektrisk drevet 0,000    

Godstog, dieseldrevet 20,716    

Overført godstrafikk (fra vei) 2,136    

Vedlikeholds- og energikostnader 

Vedlikeholdskostnader dieseltog, pr togkm 45,12    

Vedlikeholdskostnader eltog, pr togkm 25,78    

Dieselkostnader, pr togkm 68,37    

Elkostnader, pr bruttotonnkm 0,01    

Tidsavhengige kostnader 

Lønn pr. time inkl. sosiale kostnader, lok.fører 934    

Lønn pr. time inkl. sosiale kostnader, togpersonell 890    

Prosentpåslag på rute- og vendetid 30 %    

Vareeiers tidskostnad, kr/tonntonntime 0,69    

Terminalkostnader, pr tonn 

Lasting og lossing (eksisterende terminal) 166,70    

Ulykkeskostnader, pr kjøretøykm 

Godstog 9,54    

Overført godstrafikk (fra vei) 2,265    

CO₂-kostnader, pr kjøretøykm 

Godstog, elektrisk drevet 0,000    

Godstog, dieseldrevet 12,531    

Overført godstrafikk (fra vei) 0,750    

CO₂-kostnad pr tonn utslipp (Anvendt for sjø) 

År 2022 
År 2050 

341 
854 

   

Lokale utslippskostnader, pr kjøretøykm 

Godstog, elektrisk drevet  0,000 0,000 0,000 

Godstog, dieseldrevet  3,006 0,688 0,166 

Overført godstrafikk (fra vei)  2,338 0,426 0,166 

Støykostnader, pr kjøretøykm 

Godstog, elektrisk drevet  9,402 9,402 0,000 

Godstog, dieseldrevet  9,402 9,402 0,000 

Overført godstrafikk (fra vei)  0,138 0,104 0,000 

Køkostnader, pr kjøretøykm 

Overført godstrafikk (fra vei)  0,894 0,000 0,000 

Tabell 4-4: Enhetskostnader i kroner (Kilde: Merklin, versjon pr. august 2014, prisnivå 2013) 

Terminalkostnad pr tonn tar utgangspunkt i enhetskostnaden i Merklin på 166,70 

kr/tonn. Denne enhetskostnaden skal representere et nasjonalt gjennomsnitt. I ny 

terminal kan det tilrettelegges for mer effektiv drift som reduserer terminalkostnad 

pr tonn. Blant annet vil gjennomkjøringsterminal gi mindre skiftebevegelser enn 

endeterminal. For å anslå hvor stor effektivitetsgevinst som kan oppnås, har Jern-
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baneverket innhentet kostnadstall for alle landets terminaler og sett på hvordan 

egenskaper ved terminalene påvirker kostnadene. På denne bakgrunnen er det 

anslått at det kan oppnås en besparelse på 19 prosent, det vil si en terminalkost-

nad på 135,03 kr/tonn ved ny terminal. I analysen er det ikke tatt hensyn til etter-

spørselseffekten av en slik kostnadsreduksjon, men besparelsen er prissatt og 

inngår i brukernytten for de modellberegnede godsvolumene. Hvis også etterspør-

selseffekten av lavere terminalkostnad hadde vært medregnet, ville brukernytten 

ha økt ytterligere. 

En ekstra godsbil i bykjøring påfører andre trafikanter en køkostnad. Endring i dis-

tribusjonskjøring i by vil derfor gi en endring i køkostnad. Satsen for køkostnad i 

Tabell 4-4 gjelder marginale endringer i vegtransporten generelt, og ikke overført 

trafikk spesielt, slik at den kan brukes for å anslå endringen i eksterne køkostnader 

knyttet til distribusjonskjøring. 

Distanse- og tidsavhengige kostnader for tunge biler er hentet fra COWIs prisopp-

datering av enhetskostnader for Statens vegvesen, gjennomført i 2014: 

 Kr/bilkm Kr/biltime 

Lastebil (her anvendt på distribusjonstrafikken) 5,79 571,74 

Tunge biler, vektet snitt (her anvendt ved bil 

som hovedtransport) 

6,85 619,77 

Tabell 4-5 Enhetskostnader for vegtransport, prisnivå 2013 (Kilde: COWI / Statens vegvesen) 

 

 Kr/min 

Korte kollektivreiser 1,17 

Lange kollektivreiser 2,84 

Tabell 4-6 Enhetskostnader for personreiser, prisnivå 2013 (Kilde: TØI-rapport 1053/2010) 

Tidsverdi for personreiser hentes fra TØI-rapport 1035/2010. Merklin har også tids-

verdier, men for ulike reisehensikter. Til vårt formål er det mer hensiktsmessig med 

en samlet tidsverdi, da fordelingen er ukjent. TØI-rapporten har gjennomsnittlige 

tidsverdier hvor det er tatt hensyn til reisehensiktsandeler.  

4.4 Andre parameterverdier 

Tonn per kjøretøygruppe 

For å beregne endringen i kjøretøykilometer må vi utlede antall kjøretøykilometer 

fra modellens resultater. Modellen leverer antall tonnkilometer for kjøretøygruppe-

ne lette biler, tunge biler, modulvogntog, containerskip, andre skip, el-tog og diesel-

tog. For å beregne antall kjøretøykilometer er det benyttet følgende antall tonn per 

kjøretøy: 
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Kjøretøygruppe Tonn pr kjøretøy 

Lette biler 6,5 

Tunge biler 16 

Modulvogntog 25 

Containerskip 4 200 

Andre skip 10 000 

El-tog 520 

Dieseltog 520 

Tabell 4-7: Tonn per kjøretøygruppe 

 

Strøkfordeling 

Enkelte enhetskostnader (støy, lokale utslipp og køkostnader) er differensiert etter 

hva slags type strøk trafikken går gjennom. Avhengig av om vi beregner effekter av 

transport på bane eller veg, eller om det er snakk om distribusjonstrafikk har vi 

valgt å legge til grunn ulike strøkfordelinger. Følgende strøkfordeling er benyttet i 

analysen (prosentene regnes av antall kjørte kilometer): 

Andeler Storbyer 
Øvrige 

tettsteder 
Land-

områder 

Godstog 7,3 % 14,7 % 78,0 % 

Overført godstrafikk (fra vei) 7,3 % 14,7 % 78,0 % 

Distribusjonstrafikk (på vei), Brattøra 70,0 % 20,0 % 10,0 % 

Distribusjonstrafikk (på vei), Søberg 30,0 % 40,0 % 30,0 % 

Distribusjonstrafikk (på vei), Torgård 30,0 % 40,0 % 30,0 % 

Tabell 4-8; Strøkfordeling benyttet i analysen. Kilde: Beregningsgrunnlag for KVU for nytt logis-

tikknutepunkt i Trondheimsregionen. 

Vi ser av Tabell 4-8 at det antas at en stor del av godstransporten både på bane og 

på veg skjer i landområder. Men på den annen side ser vi at vi antar at større deler 

av distribusjonstrafikken foregår i storbyer og øvrige tettsteder. Ettersom dagens 

terminal, Brattøra, ligger i sentrum av Trondheim er det naturlig å anta at en større 

del av distribusjonstrafikken foregår i områder som karakteriseres som storby enn 

det som vil være tilfellet ved en ny lokalisering på enten Søberg eller Torgård.  

Andelene som er presentert i tabellen ovenfor er preget av relativt høy usikkerhet 

samtidig som en slik fordeling vil gi relativt store effekter på den beregnede nytten. 

Effekten av en endret strøkfordeling bør derfor inkluderes i følsomhetsanalysene. 

4.5 Effekter av endret distribusjonstrafikk 

Effektene som vi finner av distribusjonstrafikken vil trekke i flere ulike retninger. For 

eksempel kan vi se følgende effekter av lokalisering på Søberg:  

› Dette vil i utgangspunktet være et mindre attraktivt tilbud enn på Brattøra. Det-

te fører igjen til at mengden gods kan reduseres, noe som krever færre biler, 

og dermed også færre kjørte kilometer. 



 
NYTTEKOSTNADSANALYSE AV NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN 

 

 

15/38 

› På den annen side kan vi få flere kjørte kilometer ettersom Søberg er lokali-

sert lenger fra distribusjonstrafikkens endepunkt.  

Noen av effektene vi kan finne ved en lokalisering på Torgård er: 

› Dersom alternativet fremstår som mindre attraktivt enn dagens lokalisering for 

brukerne vil mengden gods kunne reduseres. 

› Samtidig kan det fremstå som en mer attraktiv lokalisering enn Søberg og 

mengden gods vil da være høyere enn ved lokalisering på Søberg. 

› På den annen siden vil vi få flere kjørte kilometer enn referansealternativet 

ettersom terminalen blir lokalisert lenger bort fra distribusjonstrafikkens ende-

punkt. 

› Torgård er lokalisert nærmere Trondheim enn Søberg og et tonn gods vil der-

for kjøre færre kilometer til Torgård enn Søberg dersom det skal fraktes mel-

lom Trondheim og den nye lokaliseringen. 

Det er med andre ord ikke mulig å direkte tolke endringer i transportarbeidet som 

endringer i etterspørsel. I tillegg vil endringen i kø- og miljøkostnader påvirkes av at 

andelen distribusjonskjøring i bystrøk endrer seg ved ny terminal. 

5 Virkning for det offentlige 

I tabellene i dette og påfølgende kapitler representerer et positivt fortegn en nytte-

økning eller en kostnadsreduksjon, mens et negativt fortegn representerer en nyt-

tereduksjon eller en kostnadsøkning. 

For A- og B-variantene av lokalisering på Søberg er det kun forskjeller i investe-

ringskostnaden. Dette skyldes at forskjellene i investeringskostnader først og 

fremst kommer av ulike løsninger internt på terminalen og derfor ikke vil påvirke 

godsstrømmene som er grunnlaget for de resterende beregningene. 

Tabell 5-1 viser nåverdien av de ulike nytte- og kostnadsstrømmene som påvirker 

det offentlige. 
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  Søberg 2A Søberg 2B Torgård 1C 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -3 443 -3 205 -4 834 

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225 225 

Infrastrukturkostnad (slitasje) jernbane -211 -211 -232 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra havn -1 -1 2 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra bane -43 -43 -31 

Avgiftsinngang jernbane 5 5 2 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra havn 2 2 -4 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra bane 116 116 85 

Sum jernbane og distribusjon -131 -131 -179 

Infrastrukturkostnad veg 134 134 139 

Avgiftsinngang veg -365 -365 -380 

Sum veg -231 -231 -241 

SUM DET OFFENTLIGE -3 581 -3 343 -5 029 

SKATTEKOSTNAD -716 -669 -1 006 

Tabell 5-1: Nåverdi av nytte- og kostnadselementene for det offentlige 2022-2061. Tall i mill. 

2013-kroner 

Kostnadsanslag på investeringene er utført av Multiconsult, og vi viser til deres 

rapport for en nærmere beskrivelse av hva som inngår i kostnadene. Anslagene 

har så vært gjennom usikkerhetsanalyse. I nyttekostnadsanalysen er det P50-

verdiene som er lagt til grunn. Investeringskostnadene prisjustert fra 2014- til 2013-

nivå ved hjelp av en anleggskostnadsindeks fra Statistisk sentralbyrå, og deretter 

neddiskontert fra år 2021. En vesentlig forskjell mellom utbygging på Søberg og 

Torgård er at det ved Torgård-alternativet er lagt opp til å bygge en ny tunnel for 

jernbanen mellom Søberg og Torgård. 

I investeringskostnadene forutsettes det at kapasitetstiltak (dobbeltspor) sør for 

Lillehammer vil være på plass uavhengig av dette prosjektet. Det kan imidlertid bli 

nødvendig med kapasitetstiltak på Dovrebanen og Nordlandsbanen for å realisere 

nytten ved ny terminal i Trondheimsregionen. Kostnaden ved slike kapasitetstiltak 

er ikke inkludert i tabellen ovenfor. 

Arealene på Brattøra har en verdi for samfunnet i og med at de kan anvendes til 

andre formål. For å anslå denne alternativverdien kan man se på tomtepriser i om-

rådet. I konseptvalgutredningen av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

ble anslått verdi av salg av areal på Brattøra satt til 210 millioner kroner i 2010-

prisnivå. En prisjustering til 2013-nivå med konsumprisindeks (KPI) ville gi 219 mil-

lioner kroner. Det antas at prisveksten har vært høyere enn KPI. I mangel av en 

prisindeks for næringseiendom i området kan vi for eksempel se på byggekost-

nadsindeks for boligblokker, som er på ca. 10 prosent for perioden, nasjonalt. 225 

millioner kroner er et konservativt anslag da det ligger mellom KPI og byggekost-

nadsindeksen. 

Dersom tilbudet ved dagens terminal skal opprettholdes, kreves det reinvesteringer 

i terminalinfrastrukturen i framtida. Disse kostnadene vil falle bort hvis det i stedet 

bygges ny terminal. En ny terminal vil imidlertid også ha begrenset levetid på in-

stallasjoner og utstyr, slik at reinvesteringskostnader vil påløpe også ved ny termi-
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nal. I analysen er ikke reinvesteringskostnader inkludert. Hvis dette skulle vært 

medregnet, er det forskjellen i reinvestering mellom referanse og utbyggingsalter-

nativ som er den relevante størrelsen å ha med. 

Det at vi benytter forskjellene mellom alternativene og referanse er med på å redu-

sere viktigheten av å inkludere reinvesteringene. Dette skyldes at det er ulike fakto-

rer som trekker i begge retninger for alternativene. For eksempel vil en ny terminal 

være større, noe som betyr en høyere reinvestering enn for en mindre terminal på 

Brattøra. På den annen side kan dagens tilstand og alder på terminalen på 

Brattøra være med på å trekke opp kostnaden her. Trolig ville inkludering av rein-

vesteringer i analysen være i favør av å bygge ny terminal. 

Som vi ser av tabellen vil lokaliseringen på Torgård gi relativt høye kostnader for 

det offentlige. For begge alternativene vil det være en økning i de totale kostnade-

ne fra referansealternativet. Fra kostnadene knyttet til godstransport på veg, sum-

mert i kolonnen "Sum veg" ser vi at de to lokaliseringene vil ha så å si lik effekt på 

vegtransporten. Den store kostnaden knyttet til lokalisering på Torgård skyldes de 

høye investeringskostnadene. 

Infrastrukturkostnaden dekker først og fremst slitasjekostnader på infrastrukturen. 

Vi ser altså at slitasjekostnaden øker på bane og reduseres på veg. Dette skyldes 

overføringen av gods fra veg til bane. Samtidig ser vi at det er en liten reduksjon i 

kostnadene knyttet til distribusjonstrafikken til og fra havn. Denne reduksjonen kan 

skyldes redusert godstransport på sjø, kortere avstander for distribusjonskjøringen 

eller en kombinasjon. På den annen side ser vi at kostnadene knyttet til distribu-

sjonstrafikken til og fra bane øker. Dette skyldes først og fremst overføringen av 

gods fra veg til bane, som igjen fører til økt distribusjonstrafikk. 

Kostnadsposten "avgiftsinngang" viser oss endringen i avgiftsinngang til staten ved 

en omfordeling av transporten. Ettersom all trafikkarbeid på veg skal betale vegav-

gifter til staten vil en overføring fra veg til bane redusere statens inntekter. På den 

annen side vil økt distribusjonstrafikk til og fra bane redusere inntektstapet noe. På 

jernbane er det kun kjøring med dieseltog det betales kjørevegsavgift for. 

6 Nytte for brukere og operatører 

I tabellen nedenfor har vi vist nåverdien av nyttestrømmen for brukernytten og 

sparte operatørkostnader. I tråd med JD205 antas det at ved godstransport vil 

kostnadene ved transporttilbudet overføres til sluttbruker. Nytten beregnes som 

konsumentoverskudd i markedet for gods i jernbaneterminalen. Nytten er da størst 

på Torgård, noe som blant annet henger sammen med at lokaliseringen er mer 

gunstig gitt varenes distribusjonsmønster. Torgård gir også størst reduksjon i 

transportkostnad på bane pr tonn. 

Reisende med persontog og persontogoperatøren vil få nytte av spart framførings-

tid på grunn av ny infrastruktur i forbindelse med godsterminalutbyggingen. Bespa-

relsen en størst i Torgård-alternativet der det bygges en ny strekning som det an-

tas at alle tog unntatt lokaltogene benytter. 
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  Søberg 2A Søberg 2B Torgård 1C 

        
BRUKERE OG OPERATØRER 

Brukernytte, eks. distribusjon       833        833         1 293  

Sum brukernytte godstransport           833            833         1 293  

Brukernytte, persontog              23               23             137  

Operatørnytte, persontog               7                7                18  

Sum nytte for persontog               30                30             155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE            863             863         1 449  

Tabell 6-1: Nåverdi av nytteelement for brukere og operatører 2022-2061. Tall i mill. 2013-kroner. 

7 Virkinger for samfunnet for øvrig 

I tabellen nedenfor har vi vist nåverdien av de ulike nytte- og kostnadsstrømmene 

som påvirker samfunnet for øvrig. Som det framgår vil alle de eksterne kostnadene 

totalt gi en positiv effekt på samfunnet. 

  Søberg 2A Søberg 2B Torgård 1C 

        
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Ulykkeskostnad, jernbane -176 -176 -192 

Ulykkeskostnad veg, eks. distribusjon 602 602 626 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra havn -1 -1 6 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra bane -189 -189 -143 

Sum ulykkeskostnad 235 235 298 

Lokale utslipp jernbane 0 0 0 

Lokale utslipp veg, eks. distribusjon 96 96 100 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra havn 367 367 370 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra bane 111 111 130 

Sum lokale utslipp 574 574 600 

CO₂-kostnad jernbane -2 -2 0 

CO₂-kostnad veg, eks. distribusjon 199 199 207 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra havn 0 0 2 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra bane -65 -65 -49 

Sum CO2-kostnad 132 132 161 

Støykostnad jernbane -38 -38 -42 

Støykostnad veg, eks. distribusjon 7 7 7 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra havn 15 15 16 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra bane 1 1 3 

Sum støykostnad -15 -15 -16 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6 6 6 

Køkostnad, distribusjon til/fra havn 161 161 162 

Køkostnad, distribusjon til/fra bane 60 60 65 

Sum køkostnad distribusjon 221 221 227 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 153 1 153 1 276 

Tabell 7-1: Nåverdi av endring i eksterne kostnader 2022-2061. Tall i mill. 2013-kroner 
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7.1 Miljøvirkninger ved transportene 

Dette avsnittet omhandler miljøvirkninger knyttet til utslipp fra trafikken. Miljøvirk-

ninger knyttet til anleggsfasen ved bygging av ny terminal er ikke behandlet i den-

ne delen av utredningen. 

Innenfor tema miljøkostnader er det vanlig å klassifisere kostnader knyttet til lokale 

utslipp, CO₂-kostnader og støykostnader. Endringer i disse miljøkostnadene ble 

presentert i forrige kapittel (Tabell 7-1). For både lokale utslipp og CO₂-kostnadene 

reduseres de eksterne kostnadene på jernbanen selv om transportarbeidet øker. 

Denne effekten finner vi fordi det ikke er knyttet utslippskostnader til bruk av el-tog 

og en overføring fra veg vil derfor ikke føre til økte kostnader for jernbanen. I tillegg 

er det internt på jernbanen en vridning fra bruk av diesel- til el-tog. Ettersom det er 

knyttet betydelige utslippskostnader til dieseltog vil en reduksjon i bruken føre til en 

kostnadsreduksjon. 

For trafikkarbeidet på veg ser vi at kostnadene knyttet til utslipp reduseres i de to 

utbyggingsalternativene. Eneste unntaket er CO₂-kostnaden knyttet til distribusjon. 

CO₂-kostnaden er ikke avhengig av hvor utslippene skjer og vi ser her derfor effek-

ten av at trafikkarbeidet øker til og fra bane. 

For støykostnadene skiller vi ikke på type tog. Det økte transportarbeidet på jern-

banen fører til økte støykostnader. Men fordi de økte kostnadene på jernbanen 

skyldes en overføring fra veg ser vi på den annen side at de reduserte støykostna-

dene på veg motvirker de økte kostnadene på bane noe. Videre vil endringen i dis-

tribusjonstrafikken bidra til lavere støykostnad fordi mer av distribusjonstrafikken vil 

foregå i områder der færre personer berøres. I sum vil imidlertid samfunnet påføres 

høyere støykostnader i utbyggingsalternativene enn i referansesituasjonen. Nåver-

di i Søberg-alternativet er på 15 millioner kroner, og i Torgård-alternativet på 16 

millioner kroner. 

Utslaget i miljøkostnader for skip er beskjedent siden tiltakene påvirker sjøtranspor-

ten relativt lite. 

Totalt sett vil vi i begge utbyggingsalternativene redusere miljøkostnadene sam-

menlignet med referansesituasjonen. 

Vi skal se nærmere på utslippsvolumene som ligger til grunn for kostnadsbereg-

ningene av CO₂ og lokale utslipp. Merk at de ekstra kjørte kilometerne knyttet til 

samlasternes andel av distribusjonstransporten og lokalisering av samlastere, ikke 

er inkludert i de påfølgende tabellene. Utslippene som presenteres her er hentet 

fra godsmodellen. Tabell 7-2 er en sammenstilling av forventet endring i CO₂-

utslipp ved de to utbyggingsalternativene. Distribusjonstrafikk er inkludert i vegtra-

fikken. Utslippene er beregnet ved hjelp av godsmodellen og er relatert til trans-

portarbeidet (tonnkilometer). Tabell 7-3 og Tabell 7-4 viser forventet endring i ut-

slipp av SO₂ og NOX. 
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Kjøretøy 

Søberg Torgård 

2022 2050 2022 2050 

Lette biler 3 2 2 9 

Tunge biler 2 190 -20 762 609 -23 075 

Modulvogntog -2 -2 -2 -2 

El-tog 0 0 0 0 

Dieseltog 2 195 -1 477 1 972 -1 690 

Containerskip -101 -991 -108 -1 015 

Sum 4 285 -23 230 2 473 -25 773 

Tabell 7-2 Forventet endring i CO₂-utslipp som følge av ny terminal. Tonn CO₂. 

Endringen i utslipp ligger til grunn for endringen i miljøkostnader som ble presentert 

i forrige kapittel. Trafikken knyttet til ny terminal gir en økning i CO₂-utslipp i 2022, 

men en større reduksjon i 2050. Nåverdien av CO₂-kostnader for perioden 2022-

2061 samlet sett ble en kostnadsreduksjon (nytteøkning) på 133 millioner kroner 

for Søberg og 161 millioner kroner for Torgård, eksklusive miljøeffekten fra skip. 

Sjøtransporten ser ut til å øke miljønytten med ca. 6 millioner kroner ved begge 

alternativer. 

Kjøretøy 

Søberg Torgård 

2022 2050 2022 2050 

Lette biler 0 0 0 0 

Tunge biler 58 -546 16 -607 

Modulvogntog 0 0 0 0 

El-tog 0 0 0 0 

Dieseltog 16 -11 15 -13 

Containerskip -2 -20 -2 -20 

Sum 72 -577 29 -640 

Tabell 7-3 Forventet endring i SO₂-utslipp som følge av ny terminal. Tonn SO₂. 

 

Kjøretøy 

Søberg Torgård 

2022 2050 2022 2050 

Lette biler 0 0 0 0 

Tunge biler 27 -260 8 -288 

Modulvogntog 0 0 0 0 

El-tog 0 0 0 0 

Dieseltog 9 -6 8 -7 

Containerskip -2 -23 -3 -24 

Sum 34 -289 13 -319 

Tabell 7-4 Forventet endring i utslipp av NOX som følge av ny terminal. Tonn NOX. 

Også for lokale utslipp ser det ut til å bli en økning i 2022, men en større reduksjon 

i 2050. Nåverdien av endring lokale utslippskostnader i perioden 2022-2061 blir 

samlet sett en nytteøkning på 571 millioner kroner ved utbygging på Søberg og 

597 millioner kroner på Torgård. 
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7.2 Andre eksterne virkninger 

For ulykkeskostnadene vil vi, når vi ser på jernbanen isolert sett, få en økning i an-

tall ulykker. Men fordi transportarbeidet på veg reduseres betraktelig vil den totale 

effekten på ulykkeskostnadene gi en betydelig gevinst. 

Dersom vi hadde lagt til grunn den samme strøkfordelingen i utbyggingsalternati-

vene som i referansen ville den økte distribusjonstrafikken til og fra havn bidratt til 

at køkostnadene hadde økt. Men fordi en større del av distribusjonstrafikken vil 

flyttes ut fra sentrumsområdene til mer omkringliggende områder ved bygging av 

ny terminal vil distribusjonstrafikken redusere køkostnadene selv om trafikkarbeidet 

totalt sett øker. 

Dersom etterspørselsvirkning av tidsbesparelser for persontog hadde vært hensyn-

tatt, ville det ha blitt en effekt på miljø- og ulykkeskostnader på grunn av bortfall av 

reiser med bil og buss. Effektene ville sannsynligvis vært for små til å påvirke ho-

vedkonklusjonene, men ville bidratt til å øke den samlede nytten. Siden tidsbespa-

relsene er størst i Torgård-alternativet er det dette alternativet som ville få størst 

nytteøkning. 

8 Konklusjon og oppsummering 

Samlet har vi følgende prissatte konsekvenser for de to utbyggingsalternativene i 

analyseperioden: 
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  Søberg 2A Søberg 2B Torgård 1C 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -3 443 -3 205 -4 834 

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225 225 

Sum infrastrukturslitasje -121 -121 -123 

Sum avgiftsinngang -242 -242 -297 

SUM DET OFFENTLIGE -3 581 -3 343 -5 029 

SKATTEKOSTNAD -716 -669 -1 006 

     
 

Sum brukernytte godstransport 833 833 1 293 

Sum nytte for persontog 30 30 155 

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 863 863 1 449 

     
 

Sum ulykkeskostnad 235 235 298 

Sum lokale utslipp 574 574 600 

Sum CO2-kostnad 132 132 161 

Sum støykostnad -15 -15 -16 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6 6 6 

Køkostnad distribusjon 221 221 227 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 153 1 153 1 276 
    
RESTVERDI 499 499 668 
    
NETTONYTTE       -1 782        -1 496         -2 641  

Tabell 8-1: Nettonytte for perioden 2022-2096. Nåverdi. Tall i mill. 2013-kroner 

Resultatene fra nyttekostnadsanalysen tyder på at ingen av lokaliseringene av ny 

terminal er samfunnsøkonomisk lønnsomme i form av prissatte virkninger. Alterna-

tivet med lokalisering på Søberg gir størst nettonytte, og variant B kommer best ut 

på grunn av lavere investeringskostnader. Alternativet på Torgård er dyrere å byg-

ge enn Søberg, men gir samtidig høyere brukernytte og mer i sparte ulykkes- og 

miljøkostnader enn Søberg. Nyttevirkningene er likevel ikke nok til å veie opp for 

kostnadene. (Nettonytte pr budsjettkrone er ikke vist. Den kan ikke brukes som 

rangeringskriterium når nettonytten er negativ.) 

De prissatte konsekvensene som er beregnet her, skal inngå sammen med ikke-

prissatte konsekvenser i en samlet vurdering. 

9 Resultatene sett i forhold til målene 

Her vil vi trekke fram noen forhold fra denne rapporten som er av betydning for 

måloppnåelse. En grundigere vurdering av måloppnåelse vil bli behandlet annet-

steds i utredningen. 

Et av resultatmålene er å redusere sum av distribusjons- og terminalkostnader 

med over 30 prosent. Med den framgangsmåten som er beskrevet for beregning 
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av logistikkostnader i denne rapporten får vi følgende kostnader per tonn i 2050 og 

endring fra referanse: 

 Enhet Referanse 

2050 

Søberg 

2050 

Torgård 

2050 

Sum distribusjon (bane og 

havn) og kostnad i jernba-

neterminal, inkl. tillegg 

som tar hensyn til sam-

lastere (jf. avsnitt 3.2) 

Kroner     933 929 766 1 141 860 804     1 132 783 996  

 

Tonn i terminal i Trond-

heimsregionen 

Tonn             1 055 826            1 815 367            1 871 852  

Kostnad per tonn, kroner Kroner 885 629 605 

Endring fra referanse Prosent  - 29 % - 32 % 

 Tabell 9-1 Distribusjonskostnader havn og bane samt terminalkostnader bane, år 2050. 

Det kan være ulike måter å måle indikatoren på og usikkerhet om parameterver-

dier. Med indikatoren som er beregnet her, blir reduksjonen i distribusjons- og ter-

minalkostnader på 29 prosent i Søberg-alternativet og 32 prosent i Torgård-

alternativet. Det ser altså ut til at målet nesten vil bli nådd på Søberg og vil bli nådd 

på Torgård, gitt forutsetningene for analysen. 

Andre resultatmål er reduksjon av CO₂ og NOX. I følge godsmodellberegningene vil 

utslipp av CO₂ i Søberg-alternativet i 2050 reduseres med 0,7 prosent og NOX-

utslippene med 0,6 prosent. I Torgård-alternativet er reduksjonene beregnet til 0,7 

prosent for begge typer utslipp i 2050. 

Det er også en målsetting å redusere ulykkeskostnader, noe som ser ut til å bli 

oppfylt ifølge resultatene i Tabell 7-1. 

10 Følsomhetsanalyser  

For noen utvalgte forutsetninger er det utført følsomhetsanalyser for å se hvor stor 

effekt endring i forutsetningene har på resultatene av nyttekostnadsanalysen. Dette 

er en måte å analysere usikkerhet på når det gjelder de prissatte konsekvensene. 

Usikkerhet knyttet til investeringskostnaden behandles i andre deler av utredning-

en. 

Nyttekostnadsanalysen hviler i stor grad på resultatene av godsstrømanalysen. 

Godsmengder, hvordan de fordeler seg på transportmidler og hvilke trafikkmeng-

der dette gir opphav til, er beheftet med usikkerhet. I hvilken grad resultatene av 

nyttekostnadsanalysen påvirkes av dette, kan belyses gjennom følsomhetsanaly-

se. Det er utført følgende følsomhetsanalyser: 

› Virkning av at behandling i eksisterende terminal kan bli dyrere per tonn enn 

den forutsatte gjennomsnittsverdien. 

› Lengre tog: 750 meter tog i ny terminal i 2050 

› Modulvogntog: Økt tillatt lengde på vogntog på norske veger 
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› Scenario med større godsvolum i ny terminal i 2050 enn i hovedberegning: 2,5 

millioner tonn gods i Torgård-terminalen. Økningen i banetransport motsvares 

av en reduksjon i vegtransport. 

› Strøkfordeling – grad av distribusjonskjøring i by versus spredtbygd strøk 

› Ingen effektivitetsgevinst i ny godsterminal, dvs. samme terminalkostnad pr 

tonn i ny terminal som i referanse 

› Trinnvis utbygging. Variant uten bygging av tunnel (trinn 1). Variant med først 

bygging av endeterminal uten tunnel (trinn 1), deretter tunnelutbygging og 

gjennomkjøringsterminal (trinn 2), og til slutt etablering av portalkraner (trinn 

3). 

Strøkfordeling (andel trafikkarbeid i henholdsvis bym tettbygd og spredtbygd strøk) 

er gjenstand for følsomhetsanalyse fordi lokale utslippskostnader, støykostnader 

og køkostnader blir påvirket av denne forutsetningen. For distribusjonstrafikken har 

vi antatt en strøkfordeling for dagens terminallokalisering, og en annen for utbyg-

gingsalternativene. Dette henger sammen med hvor mange som blir berørt av tra-

fikken. Strøkfordelingen bidrar derfor til endringen i utslipps-, støy- og køkostnader 

ved distribusjonstrafikken. Strøkfordelingen for hovedetappen i transportkjeden er 

antatt lik for alle alternativer. 

I de neste avsnittene presenteres resultater av følsomhetsanalyser for temaene 

ovenfor. Først vil vi peke på en annen effekt som kan ha betydning for brukernyt-

ten. I referansealternativet forventes det at terminalens kapasitetsgrense vil bli 

nådd på et tidspunkt før 2050, noe det er tatt hensyn til i analysen ved at antall 

tonn som behandles i terminalen i 2050 er lavere enn hva det ville ha vært uten 

kapasitetsbegrensningen. Med andre ord kan ikke terminalen i referansesituasjo-

nen møte etterspørselen etter jernbanetransport. I en ny terminal på Torgård eller 

Søberg kan etterspørselen håndteres. I referansen er det altså et nyttetap i form av 

et urealiserbart nyttepotensial. Brukernytteberegningen tar hensyn til at en ny ter-

minal har lavere logistikkostnad pr tonn og at antall tonn vil være høyere enn i refe-

ranse. Men i tillegg til dette kan det tas hensyn til at nyttetapet fra referansen fors-

vinner (nytten realiseres). 

Markedsdiagrammet i Figur 10-1 er en skisse av situasjonen. Den vertikale aksen 

viser antall tonn i terminalen, mens logistikkostnad (transport, omlasting og distri-

busjon) angis langs den horisontale aksen. Det er en fallende etterspørselskurve i 

markedet, som viser at ved høy kostnad er det få som vil benytte seg av termina-

len, og ved lavere kostnad er det flere som vil benytte den. Ved kostnaden K0* vil 

det, uten kapasitetsbegrensning, gå T0* tonn via terminalen i året. * indikerer at 

dette er markedets optimale tilpasning. 0 viser til referansesituasjonen. I referan-

sen kan det imidlertid gå kun T0Kap tonn via terminalen. Kostnaden pr tonn vil da 

være K0Kap. Med ny terminal blir ny optimal tilpasning T1* og K1*. I vår nyttebereg-

ning har vi anslått T0Kap og T1* ved hjelp av godsmodellen og beregnet kostnadene 

K0Kap og K1*. Dette er grunnlaget for å beregne nytte ved hjelp av "trapesregelen", 

som er en standard beregning av konsumentoverskudd i et marked, jf. Figur 4-1. I 

Figur 10-1 tilsvarer denne nytten arealet av det guloransje trapeset. 
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Figur 10-1 Nytteeffekt ved fjerning av en kapasitetsgrense 

På grunn av situasjonen med kapasitetsbegrensning i referansen, er ikke den fall-

ende røde kurven mellom TOKap og T1* er nødvendigvis den faktiske etterspør-

selskurven. Dersom den svarte etterspørselskurven som er skissert i diagrammet 

representerer den virkelige etterspørselen, vil vi med ny terminal få realisert også 

nytten som tilsvarer den skraverte kilen. 

I analysen kunne det vært gjort forsøk på å anslå denne nytten. Vi kjenner imidler-

tid ikke den faktiske etterspørselskurven, og måtte ha gjort noen antakelser om 

den. Den går trolig gjennom punktene T0*, K0* og T1*, K1*, som vi kan finne ved 

hjelp av godsmodellberegning for situasjonen uten kapasitetsbegrensning, men en 

lineær tilnærming er ikke nødvendigvis god nok her. Gitt usikkerheten, er det ikke 

sikkert at presisjonsnivået i nytteberegningen hadde blitt forbedret. 

10.1 Høyere terminalkostnader på Brattøra 

Det er utført godsmodellberegning med 50 prosent høyere terminalkostnader på 

Brattøra, det vil si i referansealternativet i 2022 og 2050. Det blir vesentlig færre 

tonn som går via jernbaneterminalen i referanse, og økningen ved ny terminal blir 

mye større enn i hovedberegningen. Brukernytten ved ny terminal blir betraktelig 

høyere når utgangspunktet er mye dårligere enn i hovedberegningen. 

I denne "dårligere referansesituasjonen" går mer av godset på sjø i stedet for jern-

bane. Ved ny terminal blir effekten derfor en større besparelse i miljøkostnader på 

sjø enn hva vi hadde i hovedberegningen. 

Effektene blir ytterligere forsterket av at restverdien også blir forbedret. 

Sammenliknet med hovedberegningen får vi her en så stor økning i brukernytte at 

samlet nettonytte blir positiv.  
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Scenarioet er nok urealistisk, med såpass stor kostnadsulempe i referansen. Det 

viser likevel tydelig hvilken retning de forskjellige nytte- og kostnadselementene 

går i dersom forskjellene i omlastingskostnad mellom gammel og ny terminal økes. 

  
Opprinne-

lig 

Høyere 
kostnad 
Brattøra Endring 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -4 834 -4 834  

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  

Sum infrastrukturslitasje -123 -530 -407 

Sum avgiftsinngang -297 -101 196 

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 240 -211 

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 048 -42 

       
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293         7 002  5 709 

Sum nytte for persontog 155            155   

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449         7 158  5 709 

      
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298          -453  -751 

Sum lokale utslipp 600            259  -341 

Sum CO2-kostnad 161              85  -76 

Sum støykostnad -16            -79  -63 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6               68  62 

Køkostnad distribusjon 227            111  -116 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276             -10  -1 286 
    
RESTVERDI 668 2 046 1 378 
    
NETTONYTTE        -2 641  2 906 5 547 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 0,55  

Tabell 10-1 Resultat i Torgård-alternativet hvis terminalkostnadene i referanse er 50 prosent høy-

ere enn i hovedberegningen 

10.2 Lengre tog 

I denne følsomhetsanalysen er scenarioet at det kan kjøres 750 meter lange tog til 

Torgård i 2050. I referansealternativet er dette ikke mulig. Det er utført en godsmo-

dellberegning for dette scenarioet. 

For at det skal være mulig å kjøre så lange tog må det investeres i forlengelse av 

noen krysningsspor. Kapasitetsberegninger fra Jernbaneverket viser at det ville 

være nødvendig med tiltak på Dovre, Fåberg, Fron, og Sjoa stasjoner. Mellom 

Dombås og Støren kan Gardsenden etableres som krysningsstasjon hvor også de 

lange togene kan krysse. På Nordlandsbanen ville forlengelse ved Langstein og 

Røa være aktuelt, samt tiltak på strekningen Mo – Bodø og Fauske stasjon. Det er 
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anslått at investeringene i krysningsspor utgjør 150 millioner kroner på fem steder, 

totalt 750 millioner kroner. Kostnaden er lagt inn i år 2026 og neddiskontert, og 

dessuten prisjustert fra 2014- til 2013-prisnivå med en byggekostnadsindeks på 

0,979. 

Sammenliknet med hovedberegningen blir det økt etterspørsel etter togtransport 

økt antall tonn i terminalen på Torgård i 2050. Det er nå forutsatt 825 tonn nyttelast 

pr tog, slik at det kreves færre tog for å frakte en gitt mengde. Brukernytten blir 

høyere, slitasjekostnader på infrastrukturen spares og de eksterne kostnadene 

kommer også bedre ut. Restverdien påvirkes også relativt mye av økningen i bru-

kernytte og reduksjonen i eksterne kostnader. 

Samlet sett er nettonytten positiv. 

  
Opprinne-

lig Lengre tog Endring 

       
 

Investering terminal -4 834 -4 834  

Investering krysningsspor  -458 -458 

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  

Sum infrastrukturslitasje -123 427 549 

Sum avgiftsinngang -297 -714 -417 

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 355 -326 

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 071 -65 

      
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293 3 593 2 300 

Sum nytte for persontog 155 155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 3 749 2 300 

     
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298         1 209  911 

Sum lokale utslipp 600            687  87 

Sum CO2-kostnad 161           418  257 

Sum støykostnad -16              69  85 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6              41  35 

Køkostnad distribusjon 227            225  -2 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276         2 649  1 373 

     
RESTVERDI 668 2 880 2 211 

    
NETTONYTTE        -2 641  2 852 5 493 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 0,53  

Tabell 10-2 Resultat i Torgård-alternativet hvis det er mulig å kjøre 750-meterstog 
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10.3 Lengre vogntog 

Dersom det kan kjøres lengre vogntog på veg innenlands enn i dag, vil det ha en 

negativ effekt på antall tonn via jernbaneterminal. Godsmodellberegningen tyder 

på at effekten er nokså beskjeden. Utslagene i nyttekostnadsanalysen er derfor 

heller ikke store. 

  
Opprinne-

lig 
Lengre 

vogntog Endring 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -4 834 -4 834  

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  

Sum infrastrukturslitasje -123 -111 12 

Sum avgiftsinngang -297 -328 -31 

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 048 -19 

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 010 -4 

       
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293 1 288 -5 

Sum nytte for persontog 155 155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 1 444 -5 

      
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298            349  51 

Sum lokale utslipp 600            609  9 

Sum CO2-kostnad 161            177  16 

Sum støykostnad -16             -15  1 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6                6   

Køkostnad distribusjon 227            227   

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276         1 354  78 
     
RESTVERDI 668 682 14 
    
NETTONYTTE        -2 641  -2 578 63 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 -0,51  

Tabell 10-3 Resultat i Torgård-alternativet hvis det kan kjøres lengre vogntog på innenlandske 

veger. 

10.4 Betydningen av forutsatt strøkfordeling 

Ved å endre på parametere i nyttekostnadsanalysen har vi undersøkt betydningen 

av den forutsatte fordelingen på typer strøk i distribusjonskjøring til og fra jernbane-

terminalen. I utgangspunktet er strøkfordelingen som i Tabell 4-8. Først reduseres 

kjøringen i bystrøk med 20 prosentpoeng både i referanse og i Torgård-

alternativet, mens de to øvrige strøktypene økes med 10 prosentpoeng hver. Re-

sultatet er vist i kolonnen "Mindre bykjøring" i Tabell 10-4. Neste test er å øke an-

delen kjøring i bystrøk med 20 prosentpoeng ("Mer bykjøring"). 
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De eneste nyttekostnadselementene som påvirkes av dette, er lokale utslippskost-

nader, støykostnader og køkostnader. Merk at det er ikke gjort noen endringer i 

forutsetningene om hvor mange kilometer som kjøres med ulike transportmidler. 

Det eneste som endres er hvordan kilometerne prissettes i den samfunnsøkono-

miske analysen. 

Med mindre andel av distribusjonskjøringen i bystrøk, blir ulempene ved lokale ut-

slipp, støy og kø mindre. Detter fører til en liten økning i samlet nytte. Motsatt vil 

mer bykjøring øke de samme kostnadene, og nytten reduseres litt. 

  
Opp-

rinnelig 
Mindre 

bykjøring 
End-
ring 

Mer by-
kjøring 

End-
ring 

          
DET OFFENTLIGE 

Investering -4 834 -4 834  -4 834  

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  225  

Sum infrastrukturslitasje -123 -123  -123  

Sum avgiftsinngang -297 -297  -297 
 

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 029  -5 029  

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 006  -1 006  

         
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293 1 293  1 293  

Sum nytte for persontog 155 155  155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 1 449  1 449  

        
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298 298        298   

Sum lokale utslipp 600 626 26       572  -28 

Sum CO2-kostnad 161 161         161   

Sum støykostnad -16 -15 1         -18  -2 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6 6        6   

Køkostnad distribusjon 227 238 11        216  -11 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276 1 314 38     1 233  -43 

      
RESTVERDI 668 686 18 649 -19 

      
NETTONYTTE     -2 641  -2 585 56 -2 703 -61 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 -0,51  -0,54  

Tabell 10-4 Resultat i Torgård-alternativet hvis henholdsvis mindre og mer av distribusjonskjø-

ringen foregår i bystrøk 
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10.5 Større godsvolum på bane og reduksjon på veg 

I denne følsomhetsanalysen testes et scenario med drøyt 2 500 000 tonn i termina-

len på Torgård i 2050. Dette er såpass nært scenarioet med 750-meterstog at alle 

godsmodellresultater som gjelder tonn og tonnkilometer på jernbane er kopiert fra 

det scenarioet, inkludert virkninger på distribusjonskjøring til og fra bane. Imidlertid 

er den opprinnelige tonnmengden pr tog beholdt. Dermed blir det flere togkilometer 

her enn med 750-meterstog. Togkilometer er en driver i beregning av både slita-

sjekostnader, brukernytte (transportkostnader) og miljø- og ulykkeskostnader. 

I scenarioet med 750-meterstog var konkurranseflaten både mot sjø og veg av be-

tydning. Nå skal vi derimot se på virkningene av at den økte jernbanetransporten 

motsvares av en reduksjon utelukkende i vegtransport. Da må det anslås hvor stor 

reduksjonen i transportarbeid på veg blir. Dette scenarioet er ikke beregnet i 

godsmodellen. 

Den tonnmengden som flyttes fra veg til bane her er ca. 636 000 tonn, noe som 

utgjør 6,5 prosent av tonnmengden på lastebil ut og inn av Trøndelagsfylkene. Vi 

kjenner ikke omfanget av transportarbeidet på veg knyttet til tonn i Trøndelag, kun 

sum innenlandsk transportarbeid. Som en tilnærming har vi sett på hvor stor pro-

sentvis endring i tonnkilometer på veg som en prosentvis endring i tonn i termina-

len har medført i opprinnelig beregning for Torgård i 2050. Ved hjelp av dette for-

holdstallet og nedgangen på 6,5 prosent har vi anslått transportarbeidet på veg i 

dette scenarioet. 

Brukernytten ved ny terminal er mindre enn i hovedberegningen. Det blir samtidig 

en større besparelse i eksterne kostnader. Nettonytten forverres i forhold til hoved-

beregningen. 



 
NYTTEKOSTNADSANALYSE AV NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN 

 

 

31/38 

  
Opprinne-

lig 
Mer gods 
på bane Endring 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -4 834 -4 834  

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  

Sum infrastrukturslitasje -123 -398 -275 

Sum avgiftsinngang -297 -688 -391 

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 694 -665 

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 139 -133 

       
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293 1 104 -189 

Sum nytte for persontog 155 155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 1 260 -189 

      
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298           654  356 

Sum lokale utslipp 600            707  107 

Sum CO2-kostnad 161            349  188 

Sum støykostnad -16             -90  -74 

Miljøkostnad, skipstrafikk 6                 6  0 

Køkostnad distribusjon 227            223  -4 

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276         1 849  573 

     
RESTVERDI 668 279 -389 

    
NETTONYTTE        -2 641  -3 445 -804 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 -0,61  

Tabell 10-5 Resultat i Torgård-alternativet hvis terminalen tar ca. 2,5 mill. tonn i 2050 og veg-

transporten reduseres tilsvarende 

10.6 Uten effektivitetsgevinst i ny terminal 

I denne følsomhetsanalysen brukes 166,70 kr/tonn som terminalkostnad både i 

referanse- og Torgård-alternativet. Sammenlikning med opprinnelig beregning vi-

ser hvordan resultatene påvirkes av forutsetningen om 19 prosent reduksjon i ter-

minalkostnader ved ny terminal. 
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Opprinne-

lig 

Uten ef-
fektivitets-

gevinst Endring 

        
DET OFFENTLIGE 

Investering -4 834 -4 834  

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225 225  

Sum infrastrukturslitasje -123 -123  

Sum avgiftsinngang -297 -297  

SUM DET OFFENTLIGE -5 029 -5 029  

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 006  

       
BRUKERE OG OPERATØRER 

Sum brukernytte godstransport 1 293 633 -660 

Sum nytte for persontog 155 155  

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 789 -660 

      
SAMFUNNET FOR ØVRIG 

Sum ulykkeskostnad 298 298  

Sum lokale utslipp 600 600  

Sum CO2-kostnad 161 161  

Sum støykostnad -16 -16  

Miljøkostnad, skipstrafikk 6 6  

Køkostnad distribusjon 227 227  

SUM EKSTERNE KOSTNADER 1 276 1 276  

     
RESTVERDI 668 447 -221 

    
NETTONYTTE        -2 641  -3 522 -881 

NETTONYTTE PR BUDSJETTKRONE -0,53 -0,70  

Tabell 10-6 Resultat i Torgård-alternativet hvis terminalkostnaden pr tonn er den samme som i 

eksisterende terminal 

10.7 Trinnvis utbygging av Torgård 

Det har vært stilt spørsmål om terminalen kan lokaliseres på Torgård uten å bygge 

tunnel. Terminalen vil da bli en endeterminal. Utbyggingen er kalt "trinn 1" med 

tanke på at det kan bygges tunnel og gjennomkjøringsterminal senere. Det er utført 

en nyttekostnadsanalyse for utbygging av kun trinn 1 som et eget alternativ, og en 

analyse med utbygging i tre trinn. Begge presenteres i dette avsnittet, og er i Tabell 

10-7 sammenliknet med full utbygging (som i hovedberegningen). 

Samlede kostnader for bygging av trinn 1 er anslått til 3 205 millioner kroner. I ana-

lysen er det forutsatt at disse kostnadene påløper jevnt i de fire årene 2018–2021. I 

tillegg er det lagt inn kostnader ved forlengelse av krysningsspor på 300 millioner 

kroner i år 2026. Dette anses som et nødvendig tiltak ved utbygging av kun trinn 1 

på Torgård.  
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Et annet aspekt ved trinn 1 er at endeterminalen ikke vil gi like stor effektivitetsge-

vinst som en gjennomkjøringsterminal. Istedenfor en reduksjon på 19 prosent i 

terminalkostnad pr tonn anslås reduksjonen på 13 prosent. 

Videre er nytten ved tunnelen fjernet. Det gjelder all nytte som i den opprinnelige 

analysen var beregnet for passasjerer og persontogoperatører, samt tidsgevinsten 

for godstog som følge av tunnelen. 

Varianten med utbygging i tre trinn har følgende forutsetninger: 

› Trinn 1: Endeterminal. Investering på 3 205 millioner kroner fordelt på årene 

2018-2021.  

› Trinn 2: Vassfjellet tunnel og etablering av gjennomkjøringsterminal. Investe-

ring på 2 117 millioner kroner fordelt på årene 2023-2027. 

› Trinn 3: Portalkraner. Investering på 648 millioner kroner fordelt på årene 

2028-2030. 

› Nytten for persontog av ny tunnel påløper fra og med år 2027. 

› Sparte tidskostnader for godstog ved ny tunnel er med i brukernyttebereg-

ningen for 2050, men ikke for 2022. (Mellomliggende år interpoleres.) 

› Effektivitetsgevinst i terminalkostnader er 13 prosent i 2022 og 19 prosent i 

2050. (Mellomliggende pr interpoleres.) 
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Full  

utbygging 
Trinn 1 Endring Trinn 1+2+3 Endring 

       
Investering -4 834 -3 347 1 487           -4 887  -53 

Verdi av frigjorte arealer dagens terminal 225            225                225   

Sum infrastrukturslitasje -123          -123               -123   

Sum avgiftsinngang -297           -297               -297   

SUM DET OFFENTLIGE -5 029       -3 542  1 487           -5 082  -53 

SKATTEKOSTNAD -1 006           -708  297           -1 016  -11 

       
Sum brukernytte godstransport 1 293 1 079 -215 1 192 -101 

Sum nytte for persontog 155 - -155 130 -25 

SUM BRUKER- OG OPERATØRNYTTE 1 449 1 079 -370 1 322 -127 

       
Sum ulykkeskostnad            298             298              298   

Sum lokale utslipp            600             600              600   

Sum CO2-kostnad            161             161              161   

Sum støykostnad             -16              -16               -16   

Miljøkostnad, skipstrafikk                 6                  6                   6   

Køkostnad distribusjon            227             227              227   

SUM EKSTERNE KOSTNADER         1 276          1 276           1 276   
      
RESTVERDI 668 555 -113 668  
      
NETTONYTTE        -2 641  -1 341 1 301 -2 832 -191 

Tabell 10-7 Nettonytte for Torgård ved full og trinnvis utbygging. Nåverdi. Tall i mill. 2013-kroner 

Utbygging av kun trinn 1 framstår med kun en liten reduksjon i brukernytte og ve-

sentlig lavere utbyggingskostnader, og har derfor en bedre nettonytte enn full ut-

bygging. Det skal imidlertid bemerkes at en endeterminal ikke anses som en god 

løsning av aktører som er aktuelle brukere av terminalen. Denne analysen fanger 

ikke opp eventuell redusert brukernytte eller redusert godsvolum som følge av en 

mindre attraktiv terminal sammenliknet med gjennomkjøringsterminalen som full 

utbygging muliggjør. 

Trinnvis utbygging koster samlet sett omtrent det samme som full utbygging, og gir 

noe lavere nytte på grunn av at nytten ved tunnel og gjennomkjøringsterminal ikke 

realiseres de første årene. Nettonytte blir noe lavere enn ved full utbygging. 

10.8 Oppsummering av følsomhetsanalyser 

I Tabell 10-8 sammenstilles resultatene fra følsomhetsanalysene med høyere om-

lastingskostnad på Brattøra, modulvogntog, strøkfordeling og mer gods på bane. 

Forutsetningene i scenarioet med høyere omlastingskostnad på Brattøra er nok 

ikke realistiske, så vi vil ikke vektlegge den store positive nytten i denne følsom-

hetsanalysen. Beregningen hvor det ikke forutsettes effektivitetsgevinst i ny termi-

nal gir lavere brukernytte og følgelig dårligere nettonytte. Av de øvrige scenarioene 

i Tabell 10-8 er det ingen som gir meget store endringer i nettonytte eller nytte-

kostnadsbrøken.  
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  Basis 

Høyere 
omlast. 
kostnad 

Brattøra 

Modul 
vogn-

tog 
lengre 

biler 

Strøk 
ford. 

mindre 

i by 

Strøk 
ford. 
mer 

i by 

Mer 
gods 
bane 

+50% 

Uten 
eff.-
ge-

vinst 

           
Investering -4 834 -4 834 -4 834 -4 834 -4 834 -4 834 -4 834 
Verdi frigjorte arealer  
dagens terminal 225 225 225 225 225 225 225 
Sum infrastruktursli-

tasje -123 -530 -111 -123 -123 -398 -123 

Sum avgiftsinngang -297 -101 -328 -297 -297 -688 -297 
SUM DET 

OFFENTLIGE -5 029 -5 240 -5 048 -5 029 -5 029 -5 694 -5 029 

SKATTEKOSTNAD -1 006 -1 048 -1 010 -1 006 -1 006 -1 139 -1 006 
               
Sum brukernytte 

godstransport 1 293         7 002  1 288 1 293 1 293 1 104 633 
Sum nytte for  

Persontog 155            155  155 155 155 155 155 
SUM BRUKER- OG 

OPERATØR 1 449         7 158  1 444 1 449 1 449 1 260 789 
               
Sum ulykkeskostnad 298    -453     349  298    298   654  298 

Sum lokale utslipp 600     259    609  626    572   707  600 

Sum CO2-kostnad 161       85     177  161    161   349  161 

Sum støykostnad -16      -79    -15  -15    -18   -90  -16 
Miljøkostnad, skips-

trafikk 6      68  6                6                6                6                6 
Køkostnad distribu-

sjon 227      111    227  238   216    223  227 
SUM EKSTERNE 

KOSTNADER 1 276     -10  1 354  1 314  1 233  1 849  1 276 

        
RESTVERDI 668 2 046 682 686 649 279 447 

        
NETTONYTTE - 2 641 2 906 -2 578 -2 585 -2 703 -3 445 -3 522 
NETTONYTTE PR  

BUDSJETTKRONE -0,53 0,55 -0,51 -0,51 -0,54 -0,61 -0,70 
Tabell 10-8 Sammenstilling av resultater fra følsomhetsanalyser, første del 

 

I Tabell 10-8 sammenstilles resultatene fra følsomhetsanalysene med utbygging av 

kun trinn 1, trinnvis utbygging av 1+2+3 og 750 meter tog. Nettonytte pr budsjett-

krone (NN/K) er ikke vist for de scenarioene som har negativ nettonytte her, da det 

ikke gir mening å sammenlikne NN/K når nettonytten er negativ og investerings-

kostnadene varierer. 

De fleste scenarioene i Tabell 10-9 har negativ nettonytte, med trinn 1 bedre enn 

basis og trinn 1+2+3 noe dårligere. Med åpning for 750 meters tog framstår termi-

nalen på Torgård som lønnsom. 
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Basis Trinn 1 Trinn 
1+2+3 

Lengre 
750 m 

tog 

       
Investering -4 834 -3 347     -4 887  -5 292 

Verdi frigjorte arealer  
dagens terminal 225 

           
225          225  225 

Sum infrastruktursli-

tasje -123        -123         -123  427 

Sum avgiftsinngang -297        -297         -297  -714 

SUM DET 

OFFENTLIGE -5 029    -3 542      -5 082  -5 355 

SKATTEKOSTNAD -1 006       -708     -1 016  -1 071 

       
Sum brukernytte 

godstransport 1 293 1 079 1 192 3 593 

Sum nytte for  

Persontog 155 - 130 155 

SUM BRUKER- OG 

OPERATØR 1 449 1 079 1 322 3 749 

       

Sum ulykkeskostnad 
298 

           
298  

           
298        1 209  

Sum lokale utslipp 
600 

           
600  

           
600  

           
687  

Sum CO2-kostnad 
161 

           
161  

           
161  

          
418  

Sum støykostnad 
-16         -16           -16  

             
69  

Miljøkostnad, skips-

trafikk 6 

                
6  

                
6  

             
41  

Køkostnad distribu-

sjon 227 

           
227  

           
227  

           
225  

SUM EKSTERNE 

KOSTNADER 1 276     1 276       1 276        2 649  
     
RESTVERDI 668 555 668 2 880 

     
NETTONYTTE -2 641 -1 341 -2 832 2 852 

NETTONYTTE PR  

BUDSJETTKRONE    0,53 

Tabell 10-9 Sammenstilling av resultater fra følsomhetsanalyser, annen del 
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Bilag A Resultater 2022 og 2050 

 

Nytte/kostnadselement 2022 2050 

Infrastrukturkostnad (slitasje) jernbane 924 -29002 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra havn -333 246 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra bane 27 -5676 

Avgiftsinngang jernbane 1861 -1252 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra havn 911 -673 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra bane -73 15 516 

Infrastrukturkostnad veg -1 056 18 823 

Avgiftsinngang veg 2 886 -51 453 

Brukernytte, inkl. distribusjon og terminal     23 665      86 479  

Brukernytte, persontog 788 1 367 

Operatørnytte, persontog 386 506 

Ulykkeskostnad, jernbane 293 -15 485 

Ulykkeskostnad veg, eks. distribusjon -3 060 54 551 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra havn -966 714 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra bane 77 -16 450 

Lokale utslipp jernbane -40 27 

Lokale utslipp veg, eks. distribusjon -490 8 741 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra havn 11 693 22 096 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra bane 9 543 1 689 

CO₂-kostnad jernbane -1 125 757 

CO₂-kostnad veg, eks. distribusjon -1 013 18 063 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra havn -320 236 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra bane -75 -5 530 

Støykostnad jernbane 63 -3 359 

Støykostnad veg, eks. distribusjon -34 611 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra havn 475 947 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra bane 405 -249 

Miljøkostnad, skip 34 846 

Køkostnad, distribusjon til/fra havn 5 175 9 628 

Køkostnad, distribusjon til/fra bane 4 172 1 722 

Tabell A-1 Årlige, udiskonterte verdier for Søberg, beregnet endring fra referanse. 1000 kroner 

(2013-prisnivå). Positive beløp bidrar positivt til nytten, negative beløp bidrar ne-

gativt. 
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Nytte/kostnadselement 2022 2050 

Infrastrukturkostnad (slitasje) jernbane 3 -30 853 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra havn 72 129 

Infrastrukturkostnad veg, distribusjon til/fra bane 771 -4 902 

Avgiftsinngang jernbane 1 672 -1 433 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra havn -198 -353 

Avgiftsinngang veg, distribusjon til/fra bane -2 108 13 399 

Infrastrukturkostnad veg -1 157 19 646 

Avgiftsinngang veg 3 163 -53 702 

Brukernytte, inkl. distribusjon og terminal     56 115     114 531  

Brukernytte, persontog 5 376 7 396 

Operatørnytte, persontog 1 153 1 261 

Ulykkeskostnad, jernbane -183 -16 461 

Ulykkeskostnad veg, eks. distribusjon -3 353 56 935 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra havn 210 374 

Ulykkeskostnad veg, distribusjon til/fra bane 2 235 -14 206 

Lokale utslipp jernbane -36 31 

Lokale utslipp veg, eks. distribusjon -537 9 123 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra havn 12 172 21 958 

Lokale utslipp veg, distribusjon til/fra bane 10 421 2 602 

CO₂-kostnad jernbane -1 011 867 

CO₂-kostnad veg, eks. distribusjon -1 110 18 852 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra havn 70 124 

CO₂-kostnad veg, distribusjon til/fra bane 640 -4 787 

Støykostnad jernbane -40 -3 571 

Støykostnad veg, eks. distribusjon -38 637 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra havn 518 935 

Støykostnad veg, distribusjon til/fra bane 484 -167 

Miljøkostnad, skip 37 867 

Køkostnad, distribusjon til/fra havn 5 315 9 588 

Køkostnad, distribusjon til/fra bane 4 427 1 987 

Tabell A-2 Årlige, udiskonterte verdier for Torgård, beregnet endring fra referanse. 1000 kroner 

(2013-prisnivå). Positive beløp bidrar positivt til nytten, negative beløp bidrar ne-

gativt. 

 


