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6666    SAMFUNNSØKONOMI 

6.16.16.16.1    Omfang og premisserOmfang og premisserOmfang og premisserOmfang og premisser    

Nytte-kostnadsanalysen omfatter både bedriftsøkonomiske og
samfunnsøkonomiske beregninger. Generelle prinsipper og retningslinjer for nytte-
kostnadsanalyser er gitt fra Finansdepartementet:

• NOU 1997:27. Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger
i off sektor.

• NOU 1998:16 Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av lønnsomhets-
vurderinger i off sektor.

I tillegg er det utarbeidet spesielle veiledere for slike analyser:
• TØI-rapport 474a/2000: Nyttekostnadsanalyse av kollektivtiltak
• Jernbaneverket: Nyttekostnadsanalyser for jernbanen. Veileder, versj 18.01.01.

Priser
Alle kostnader som oppgis er gitt i 2001-priser.

Diskonteringsår
Alle kostnader og inntekter/nytteeffekter er diskontert til et felles diskonteringsår,
som er 2010. Dette er forutsatt å være første driftsår for kollektivsystemet. Ved
nåverdiberegninger neddiskonteres/omregnes da alle de årlige kostnads- og
nytteelementene til dette året.

Diskonteringsrenten
Det vises her til Rundskriv R-14/99 fra Finansdepartementet, om behandling av
diskonteringsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad. I tillegg til den
risikofrie diskonteringsrenten på 3,5 % skal det tas med et risikotillegg, avhengig
av prosjektets risiko. I NOU er kollektivprosjekter kommet i risikokategorien
”middels risiko”, med et risikotillegg på 2,5 %. Dette gir en diskonteringsrente for
kollektivprosjekter på 6 %.

TØIs veileder anbefaler som hovedregel å bruke 6 % rente for kollektivprosjekter.
I Jernbaneverkets veileder vises til anbefaling fra arbeidsgruppen for
tidsverdistudier, om at jernbaneinvesteringer normalt skal ha et risikotillegg på 0,5
%, og en kalkulasjonsrente på 4 %. For dette prosjektet er det bestemt at det skal
benyttes en diskonteringsrente på 4 %.

Beregningsperioden
Det er benyttet en beregningsperiode på 25 år, fra år 2010 til år 2035.
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Restverdier
Flere av anleggene vil ha en teknisk levetid som er lengre enn beregningsperioden.
Enkelte etapper kan også bygges ut senere enn de øvrige. For disse anleggene er
det beregnet en restverdi, som inngår i den samfunnsøkonomiske kalkylen.

Generell trafikkvekst
I tilleggsutredningen er det lagt inn en generell trafikkvekst, på 0,5 % pr. år etter
2010. Denne er lagt til den trafikkutvikling som er beregnet med
transportmodellen. Modellens prognoseår er satt til 2010, men disse prognosene
representerer den trafikkutvikling man kan vente seg ut fra det man vet om
fremtidig arealbruk, befolkningsvekst, næringsutvikling og økonomisk utvikling
innenfor modellområdet

Nåverdi og nytte-kostnadsbegrepet
Et tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom netto nåverdi (av de samlede
kostnader og inntekter) er større enn null.

For å kunne rangere de ulike løsninger er også nytte-kostnadsforholdet beregnet.
Lønnsomhetskriteriet er her tilsvarende N/K > 1, eller NN/K > 0.

Skatter og avgifter
Kalkulasjonsprisene i en nytte-kostnadsanalyse skal reflektere de den alternative
verdien i samfunnet av de ressursene som inngår i tiltaket. Som hovedregel
forutsettes markedsprisene å representere denne alternativverdien. I de praktiske
retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser som Jernbaneverket skal følge er
det spesifisert hvordan skatt og arbeidsgiveravgift, toll, merverdiavgift og
særavgifter skal behandles. For de øvrige driftsarter vil mye av det samme gjelde.
Også for vognmateriell må det skilles mellom de ulike avgiftsarter.

De kostnadene som er estimert for sporet er ikke spesifisert tilsvarende, og det er
heller ikke klarlagt hvordan vognmateriellet skal behandles.

I kalkylen er det derfor valgt en grov tilnærming, hvor anleggskostnadene inklusiv
skatter og avgifter inngår i den bedriftsøkonomiske kalkylen, samtidig som skatter
og avgifter er ført som inntekt for det offentlige i samfunnsrøkonomikalkylen.
Kostnadene for vognmateriell er behandlet på den samme måten.

Skattekostnad
Utbyggingen av infrastrukturen vil være et offentlig tiltak som skattefinansieres,
og det er derfor aktuelt å bruke en skyggepris hvor også de samfunnsøkonomiske
virkningene av denne finansieringsformen inngår. Dette kan også gjelde selv om
deler av finansieringen skjer gjennom brukerbetaling, i det de
samfunnsøkonomiske virkningene av brukerbetaling kan ha mange likhetstrekk
med virkningen av generell beskatning. I N/K-kalkylen er derfor alle investeringer
i infrastruktur tillagt skattekostnad.
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Rundskriv R-14/99 fra Finansdepartementet gir retningslinjene for bruk av
skattekostnad:

”Økonomiske utredninger av statlige tiltak skal inkludere kostnadene ved
skattefinansiering. Skattekostnaden settes til 20 øre pr. krone. Grunnlaget for
beregning av skattekostnaden skal være tiltakets nettovirkning for offentlige
budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet.”

Følgende elementer i kalkylen skal belastes med denne merkostnaden:
• anleggskostnadene
• drifts- og vedlikeholdskostnader for infrastrukturen
• offentlige kjøp
• avgifter.

Skattekostnad for offentlig kjøp er ikke beregnet i denne kalkylen.

6.26.26.26.2    Tidligere utførte nytteTidligere utførte nytteTidligere utførte nytteTidligere utførte nytte----/kostnadsanalyser for tiltak i /kostnadsanalyser for tiltak i /kostnadsanalyser for tiltak i /kostnadsanalyser for tiltak i 
korridoren korridoren korridoren korridoren     

I forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) og Oslopakke 2 har JBV
utarbeidet en utdypende analyse av nye dobbeltspor. (Oslopakke 2- utdypende
analyse av nytt dobbeltspor, januar 2000). Analysen viser at nytt dobbeltspor
mellom Skøyen–Asker er samfunnsøkonomisk lønnsomt, der parsellen Sandvika–
Asker gir størst nytte, mens parsellen Skøyen – Lysaker kun gir marginal nytte.
Ytterstrekningen Sandvika–Asker og knutepunktet Lysaker er derfor foreslått først
utbygget. Deretter bygges innerstrekningen Lysaker–Sandvika og til sist Skøyen–
Lysaker. Dette gjør det mulig å ta ut gevinster etappevis.

Vestkorridormodellen, som nå blir benyttet, blir uten ytterligere analyser noe mer
begrenset i forhold til vurderinger av jernbanen som nevnt ovenfor. Det er derfor
begrensninger i en ”ren” modellbetraktning til å vurdere den totale
samfunnsøkonomien for nye dobbeltspor. Derimot gir dem mulighet for innbyrdes
rangering og den relative forskjellen mellom alternativene innenfor utredningens
planområde. Likevel er det nødvendig å påpeke at:

��Dobbeltsporet Skøyen - Sandvika vil medføre forbedringer i punktligheten og
regularitet for jernbanen. Dette er ikke kvantifisert og tatt inn i modellen, og
heller ikke beregnet eksplisitt utenfor modellen

��Modellområdet i vest går bare til fylkesgrensen Akershus - Buskerud, slik at
trafikken over denne grensen er behandlet som eksterntrafikk. I modellen er
bare lokaltogtrafikken med i den eksterne sonen, slik at tidsnytten for øvrig
eksterntrafikk er beregnet ved siden av modellen
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��Modellen beregner ikke hva mulige effekter som bedre kapasitet og togtilbud i
Vestkorridoren vil ha utover selve modellområdet. Vekst i trafikken fra
Buskerud/Vestfold og andre steder, og mer generelt nyttevirkninger for
IC/fjerntog – og godstrafikken, er ikke fullt ut ivaretatt i denne analysen.

��Miljønytten av overføring fra veg til jernbane vil være en vesentlig faktor i en
samfunnsøkonomisk kalkyle, og denne får man ikke med fullt ut på grunn av
den nevnte begrensning i modellen.

��Tiltakene vil også ha miljøkonsekvenser utover dem som er prissatt (støy og
luftforurensning). Miljøkonsekvenser er et samlebegrep for de fleste ikke-
prissatte konsekvenser, som omfatter de ulike effekter for omgivelsene, enten
under anleggsperioden eller i driftsperiode, når anlegget er tatt i bruk. Disse er
beskrevet i de to delrapportene ”Samfunnsmessige konsekvenser” og
”Miljømessige konsekvenser”. Det er beskrivelsene i disse rapportene som i
denne utredningen legges til grunn.

6.36.36.36.3    Bedriftsøkonomiske virkningerBedriftsøkonomiske virkningerBedriftsøkonomiske virkningerBedriftsøkonomiske virkninger    

6.3.16.3.16.3.16.3.1     Driftskostnader og vognmateriellkostnader Driftskostnader og vognmateriellkostnader Driftskostnader og vognmateriellkostnader Driftskostnader og vognmateriellkostnader    

Dette kapittelet viser de beregnede virkninger for trafikkselskapene, basert på de
driftsopplegg som er lagt inn for de ulike alternativer.

I kostnadsberegningen er det skilt mellom driftskostnader (eksklusive
kapitalkostnader) og kapitalkostnader knyttet til vognmateriellet, som er beregnet
særskilt.

Produksjonstall for de enkelte driftsarter er beregnet i transportmodellen, og
resultatene er lagt til grunn for denne beregningen av de bedriftsøkonomiske
virkninger. Mens produksjonstallene gir grunnlaget for beregningen av
driftskostnader eksklusive vognmateriell, er det vurderinger omkring reisevolumer
og kapasitetsbehov som har bestemt vognbehovet og dermed kapitalkostnadene.

Produksjonstallene er angitt i antall vognkm og antall vogntimer. Enhetskostnader
er innhentet fra trafikkselskapene, og disse er de samme som de som ble benyttet
ved Oslopakke 2-beregningene. Enhetskostnadene er spesifisert på ulike
kjøretøytyper, men tilsvarende spesifikasjon finnes ikke for produksjonstallene,
hvor man bare har samlet antall vognkm og vogntimer for driftsarten. Det er
derfor benyttet gjennomsnittstall eller enhetskostnader for typiske kjøretøytyper.
Disse drifts- og vedlikeholdskostnader er eksklusive kapitalkostnader for rullende
materiell.
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Tabell 6-1: Enhetskostnader for typiske kjøretøytyper

Driftsart Vognmateriell
(typiske kjøretøytyper)

Avstandsavhengig
Kostnad

kr/vognkm

Tidsavhengig
kostnad

kr/vogntime
Buss (Sporveisbusser) OS-solo

OS-ledd
OS-solo-rush
OS-ledd-rush

6,40
8,10
6,40
8,10

161,00
168,50
185,50
194,10

Sporvogn/bybane Kun en verdi oppgitt 27,50 265,30
Jernbane BM70-IC-4/BM71-FT-3 12,70 1 092,00

For buss er følgende enhetskostnader benyttet i beregningene: 7 kr/vognkm og
180 kr/vogntime.

Oppgavene for sporvognsmateriell var ikke spesifisert på de ulike kjøretøytyper.
Oslo Sporveier står foran en omfattende oppgradering av sin vognpark, slik at
fremtidig kostnadsstruktur vil bli noe forskjellig fra dagens. Dette betyr mindre da
kapitalkostnadene er beregnet særskilt.

For jernbanen er det spesifisert enhetskostnader for det vognmateriell som går på
den aktuelle strekning. Det er endringene som her er det interessante, og det vil i
hovedsak være flytogene, IC-togene og fjerntogene som vil trafikkere det nye
dobbeltsporet. Også lokaltog trafikkere det nye dobbeltsporet, spesielt gjelder dette
for J- alternativene.

Tall for automatbanens driftskostnader er basert på opplysninger gitt av
leverandører. For kabelbanen er årlig driftskostnad (eksklusive vogner) beregnet
til 15 mill. kr pr. år.

Driftskostnader eksklusive kapitalkostnaderDriftskostnader eksklusive kapitalkostnaderDriftskostnader eksklusive kapitalkostnaderDriftskostnader eksklusive kapitalkostnader    

Alternativene for kollektivbetjening av Fornebu representerer svært forskjellige
løsningstyper, basert på henholdsvis buss, bybane, automatbane og jernbane. Ser
man på de respektive driftsarter isolert, gir imidlertid ikke dette det hele bildet av
løsningen. For eksempel er jernbanen grunnstammen i kollektivtilbudet i
Vestkorridoren, og det tilbudet man gir til Fornebu bygger på denne
grunnstammen. Jernbanens tilbud innenfor totalløsningen vil her være forskjellig,
avhengig av om man velger buss, bybane, automatbane eller jernbane ut til
Fornebu. Det er to hovedårsaker til dette. En er at jernbanen med nytt dobbeltspor
får en kapasitetsøkning på deler av strekningen, og at jernbanens tilbud derfor kan
utvides. Den andre årsaken er at kollektivsystemet må dekke kapasitetsbehovet i
korridoren, og at jernbanens tilbud må utvides i forhold til dagens for å klare den
ventede trafikk i korridoren.
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Tabell 6-2: Endring i driftskostnader (ekskl. kapitalkostnader) i mill. kr pr. år (i forhold til
referansealternativet)

Driftsart Buss Grenbane Bybane Automat-
bane

Jernbane
J6

Jernbane
J7

Buss
Jernbane
Sporvogn/bybane
Automatbane

0,5
5,2

-
-

- 16,0
7,9

-
-

- 20,0
5,2

45,2
-

- 20,0
8,5

-
15,0

- 20,0
19,9

-
-

- 20,0
6,0

-
-

Sum 5,7 - 8,1 30,3 3,5 - 0,1 - 14,0

Trafikkvolumene i kollektivtilbudet til/fra Fornebu er kontrollert i forhold til
tilbudt setekapasitet. Dette er ikke gjennomført for dobbeltsporene, noe som gir
usikkerhet mhtjernbanens driftskostnader.

Buss gir en mindre økning i driftskostnadene. Det er bare lagt inn en marginal
økning i selve busstilbudet i forhold til 0-alternativet, men i tillegg er det lagt inn
en liten økning i togtilbudet for å få tilstrekkelig kapasitet i kollektivsystemet.
Grenbane til Fornebu innebærer også en produksjonsøkning for jernbanen i
forhold til 0-alternativet, men her er det samtidig forutsatt en betydelig reduksjon i
busstilbudet. Samlet er derfor driftskostnadene lavere enn i referansealternativet.

Bybanealternativet har også en økning i togtilbudet, men driftskostnadene for
bybanen er relativt store. Det er også lagt inn en betydelig reduksjon i busstilbudet
i dette alternativet. Automatbanen har relativt lave driftskostnader, som følge av
driftskonseptet. Sammen med en mindre økning i jernbanetilbudet og en betydelig
reduksjon i busstilbudet, gir dette samlet en liten økning i driftskostnadene.

J6 innebærer høyere driftskostnader for jernbanen enn J7. Også i disse
alternativene er busstilbudet redusert. J7 er det alternativet som gir den største
reduksjon i driftskostnadene, kollektivsystemet under ett.

De tallene som er vist i tabellen er endringstall i forhold til en basis, som er total
produksjon i kjørte vognkm og vogntimer, fordelt på grunnruter og rushtidsruter.
Hva som ingår i totalproduksjonen er på sin side bestemt av modellens
virkeområde, som i hovedsak er Oslo + Akershus. For jernbanen med H-
alternativet utgjør endringene vel 3 % (grunnruter) og 14 % (rush) i forhold til
totalproduksjonen, mens produksjonsendringen er noe større for J-alternativene.
For buss er det tilsvarende en reduksjon i forhold til totalproduksjonen på omkring
3 % på grunnrutene og 14 %på rushtidsrutene.

Kapitalkostnader vognmateriellKapitalkostnader vognmateriellKapitalkostnader vognmateriellKapitalkostnader vognmateriell    

Prisen for vognmateriell for automatbanene er innhentet direkte fra leverandører
av aktuelle systemer. For de øvrige driftsarter er typiske enhetskostnader benyttet.
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Tabell 6-3:Forutsetninger for beregning av kapitalkostnader vognmateriell

Pris pr. enhet (mill. kr) Avskriv.tid (år) Teknisk levetid (år)
Buss
Tog (3-vognssett)
Bybane

2,25
45
20

10
25
25

15
40
40

Endringene i kapitalkostnader i tabellen under er avrundet til nærmeste hele tall (i
millioner kr), slik at når man summerer over driftsarter stemmer dette ikke alltid
med det sumtallet som er beregnet.

Tabell 6-4: Årlige kapitalkostnader for vognparken i mill. kr (endring i forhold til ref alternativet)

Driftsart Buss Grenbane Bybane Automatban
e

Jernbane
J6

Jernbane J7

4,9 0,9 24,2 7,0 8,7 - 3,2

Driftsopplegget for kollektivsystemet i bussalternativet er nesten helt likt
driftsopplegget i referansealternativet. Den vesentlige endringen her er økte
kapitalkostnader for jernbanen.

Med grenbane til Fornebu blir merkostnadene +/- 0. Jernbanen får merkostnader,
men dette oppveies av reduserte busskostnader. Bybanen har relativt høye
kapitalkostnader, slik at man selv med betydelig innsparing på bussiden får en stor
kostnadsøkning totalt sett.

Automatbanen har årlige kapitalkostnader på 14 mill. kr, men innsparinger på buss
gir også her et betydelig positivt bidrag. Jernbanen øker kun marginalt i forhold til
referansealternativet.

Jernbanealternativet J6 krever marginalt mer jernbanemateriell enn J7 og har noe
høyere kapitalkostnader.

6.3.26.3.26.3.26.3.2    Vedlikehold infrastrukturVedlikehold infrastrukturVedlikehold infrastrukturVedlikehold infrastruktur    

Jernbanens vedlikeholdskostnader omfatter løpende utgifter til underbygning,
skinner, sviller, kontaktledning, signalanlegg, svakstrøm, tunneler, mv. I følge
jernbaneverkets håndbok vil vedlikeholdskostnadene pr. kilometer variere
betydelig avhengig av trafikkbelastning, og det vises til tall fra TØI på marginale
vedlikeholdskostnader pr. togkm. Vedlikeholdskostnader for nye spor er ikke
oppgitt. Disse vil normalt være lavere enn på tilsvarende eldre spor. Det skilles
også mellom spor i dagen og tunnelstrekninger. Merkostnad i vedlikehold for
jernbanen antas å bli marginal, i det overføring av trafikk fra de eksisterende til de
nye dobbeltsporene vil redusere vedlikeholdskostnadene på de eksisterende
sporene. Det vil være stor usikkerhet knyttet til fremtidige vedlikeholdskostnader
og det er derfor valgt en forenklet løsning. Merkostnadene på vedlikeholdssiden
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er beregnet ut fra økningen i total sporlengde, og det er benyttet en
gjennomsnittskostnad på 250 000 kr pr. kilometer ny kjøreveg (dobbeltspor).
Dette gir merkostnader i størrelsen 2,5 mill. kr for nytt dobbeltspor på strekningen
Skøyen - Sandvika (2,3 mill. kr for H og 2,5 mill. kr for J).

For bybanen er vedlikeholdskostnadene satt til 1 000 kr pr. løpemeter dobbeltspor
pr. år. Dette er de samme enhetskostnader som ble benyttet i Oslopakke 2. Dette
gir årlige vedlikeholdskostnader på 6,8 mill. kr.

For automatbanen er vedlikeholdskostnadene bakt inn i driftskostnadene.

6.3.36.3.36.3.36.3.3     Trafikkinntekter Trafikkinntekter Trafikkinntekter Trafikkinntekter    

Endring i trafikkinntekter er beregnet på grunnlag av beregnet endring i antall
reiser og takstgrunnlaget for disse reisene.

Tabell 6-5: Endring i trafikkinntekter

Alternativ Mill. kr pr. år
Buss
Grenbane
Bybane
Automatbane
Jernbane J6
Jernbane J7

5,4
- 2,9
20,0
12,7
0,3

- 1,7

6.3.46.3.46.3.46.3.4     Bedriftsøkonomisk resultat Bedriftsøkonomisk resultat Bedriftsøkonomisk resultat Bedriftsøkonomisk resultat    

Tabellen under viser de bedriftsøkonomiske virkninger for trafikkselskapene.
Resultatene må vurderes ut fra de forutsetninger som er lagt til grunn om
driftsopplegget for de respektive driftsarter. Dette innebærer for eksempel at i alle
banealternativer er busstilbudet tilpasset disse, og alle alternativer inneholder en
endring i jernbanens tilbud i forhold til referansealternativet. Det er de samlede
virkninger for de respektive trafikkselskaper (buss, bybane og automatbane) pluss
NSB BA som er beregnet. (Tabell 6.2, som viser endring i driftskostnader fordelt
på driftsart, gir en indikasjon på hvordan de enkelte driftsselskaper vil komme ut).

For jernbanens del er ikke vedlikeholdskostnadene for infrastrukturen tatt med, da
dette er en kostnad som hører under Jernbaneverket. Disse kostnadene inngår i den
samfunnsøkonomiske kalkylen.
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Tabell 6-6: Bedriftsøkonomisk resultat pr. år (mill. kr)

Buss Gren-
bane

Bybane Automat-
bane

Jernbane
J6

Jernbane
J7

Driftskostnader
Kapitalkostnader vogner
Trafikkinntekter
Vedlikehold infrastruktur

- 5,7
- 4,9

5,4
-

8,1
- 0,9
- 2,9

-

- 30,3
- 24,2

20,0
- 6,8

- 3,5
- 7,0
12,7

-

0,1
- 8,7

0,3
-

14,0
3,2

-1,7
-

Totalt - 5,2 4,3 - 41,3 2,2 - 8,3 15,5

Tre av alternativene gir et positivt resultat. Best er J7, hvor reduserte
busskostnader gir utslaget. For grenbanealternativet er økningen i jernbanens
driftskostnader liten, og langt mindre enn hva man sparer i bussdriften. Selv om
trafikkinntektene går noe ned, gir dette samlet et positivt resultat. For
automatbanealternativet er økningen i trafikkinntekter stor nok til å oppveie
økningen i driftskostnader.

For bussalternativet er det økningen i jernbanens drift som gjør utslaget, og her er
kostnadsøkningen høyere enn inntektsveksten. For bybanealternativet er
driftskostnadene meget høye, slik at selv en sterk inntektsvekst ikke er nok til å
unngå et dårlig resultat.

Bybanealternativet kommer dårligst ut rent bedriftsøkonomisk, med høye drifts-
og vedlikeholdskostnader. Trafikkinntektene kompenserer ikke disse høye
merkostnadene.

6.46.46.46.4    TrafikantnytteTrafikantnytteTrafikantnytteTrafikantnytte    

Denne utredningen er først og fremst en konkret vurdering og rangering av de
ulike alternativene i forhold til hverandre for en definert delstrekning, Skøyen–
Sandvika. Den totale nytten ved full utbygging av dobbeltsporstrekningen
Lysaker–Asker – inkludert betjening av Fornebu – er i tidligere utredning fra
Jernbaneverket (Oslopakke 2 – utdypende analyse av nye dobbeltspor, januar
2000) positiv.

Nytten for trafikantene er verdien av endret generalisert reisetid. Denne
fremkommer av modellberegningene, og er summen av de endringer alternativene
medfører i form av endret reisetid, gangtid, ventetid og antall omstigninger. Alle
disse reisetidskomponentene er vektet i henhold til hvordan trafikantene verdsetter
endringene. For kollektivtrafikantene er samlet nytte verdien for dagens
trafikanter og verdien av nyskapt eller overført trafikk.

De eksterne reisene er beregnet spesielt. Modellområdet i vest går bare til
fylkesgrensen Akershus - Buskerud, slik at trafikken over denne grensen er
behandlet som eksterntrafikk. I modellen er bare lokaltogtrafikken med i den
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eksterne sonen, slik at tidsnytten for øvrig eksterntrafikk er beregnet ved siden av
modellen. Det betyr at ikke all tidsnytte for jernbanetrafikken fanges opp.

Trafikantnytten for biltrafikanter er beregnet særskilt i transportmodellen.

Verdien av endret reisetid er basert på tidsverdiene i TØIs veileder for nytte-
kostnadsanalyser av kollektivtrafikk. Det er foretatt en viss justering av disse
tidsverdiene, for å korrigere for at transportmodellen ikke har med ”reiser i arbeid”
som egen reisehensiktskategori. For denne reisehensikten ligger tidsverdien godt
over de øvrige reisehensikter. Til grunn for justeringen ligger data fra
intervjuundersøkelser blant yrkesaktive i Oslo og Akershus, om deres reiser i
arbeid, og andelen tjenestereiser blant kollektivreisende er beregnet ut fra dette.

Tabell 6-7: Tidsverdier for ulike reisehensikter (kollektivreiser)

Tidsverdi i kr/time
Bo - arbeid
Bo - annet
Annet - annet

47
28
56

For eksterne reiser, hvor tidsnytten er beregnet spesielt og utenfor modellen, er
anbefalte tidsverdier for reiser med tog over 5 mil benyttet (TØI-rapport
459/1999).

Tabell 6-8: Tidsgevinster for kollektivtrafikanter og biltrafikanter, i forhold til referansealternativet
(mill. kr pr. år)

Buss Grenbane Bybane Automat-
bane

J6 J7

Kollektivtrafikanter
Beregnet i modellen
Øvrig eksterntrafikk

Biltrafikanter

17
7
5

- 19
7
2

80
7
22

34
7
13

4
-6
0

-1
7
8

Sum 29 - 10 109 54 -2 14

Beregningene med transportmodellene (vegdelen med Vestkorridor-modellen/
TRIPS, kollektivdelen med Fredrik/EMMA) viser at endringene i tidskostnader er
relativt beskjedne, sett i forhold til størrelsen på de infrastrukturtiltak som inngår i
alternativene. Det er tildels store forskjeller mellom alternativene, med bybane på
topp. Alternativene J6 og Grenbane kommer dårlig ut, og buss og automatbane-
alternativet ligger på et mellomnivå.

Bybanealternativet skiller seg ut fra de andre ved at dette alternativet kan sies å gi
en reell tilbudsforbedring målt i forhold til referansealternativets busstilbud. Dette
alternativet gir både en høy frekvens og god flatedekning på hele strekningen fra
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sentrum til Fornebu, og samtidig en direkte forbindelse mellom Majorstuen og
Lysaker/Fornebu.

Det er flere forhold som er med på å forklare disse resultatene. Busstilbudet i
referansealternativet gir meget god flatedekning, og gir god frekvens på alle
viktige relasjoner. I forhold til dette gir flere av banealternativene tydeligvis bare
marginale forbedringer i tilbudskvaliteten, slik denne defineres ved de
reisetidskomponenter som inngår. Transportøkonomisk Institutt gjennomførte i
1996 en undersøkelse av kollektivtrafikanters betalingsvillighet for høyere kvalitet
på kollektivtilbudet.1 I denne undersøkelsen ble det beregnet at trafikantene i
Osloområdet i gjennomsnitt var villig til å betale 2,30 kr for å reise med tog
framfor buss og 1,- kr. pr reise for å reise med trikk framfor buss. Dette er det ikke
tatt hensyn til i modellen.

Det er ikke regnet med gevinster eller ulemper knyttet til endret punktlighet.
Alternativer basert på H vurderes å være noe bedre enn J-alternativene. Det er
heller ikke gjort vurderinger av hvilke konsekvenser økt buss- eller banetrafikk vil
få for punktligheten i kollektivsystemet i Oslo sentrum. Økt trafikk på de eksister-
ende kollektivstrengene gjennom Oslo sentrum kan gi økte forsinkelser for øvrig
kollektivtrafikk som benytter disse traséene

Kommentarer til enkelte alternativerKommentarer til enkelte alternativerKommentarer til enkelte alternativerKommentarer til enkelte alternativer    

Grenbanealternativet gir økte tidskostnader for kollektivtrafikantene, i forhold til å
betjene Fornebu med buss. Forskjellen skyldes trolig en kombinasjon av at
busstilbudet til Fornebu reduseres (og erstattes med jernbane), og at togtilbudet
lengre vest blir dårligere.

Bybanealternativet gir den største forbedringen for trafikantene. Ved å
sammenligne dette med bussalternativet gis et grovt estimat på hva selve bybanen
betyr for trafikantene, uten at virkningen av nytt dobbeltspor trekkes inn.
Forskjellen i tidsgevinst er i størrelsesorden 80 mill. kr pr. år.

Reisetidsgevinstene er også splittet opp på enkeltelementer, som viser
karakteristiske egenskaper ved de ulike driftsarter (figur 6-1 neste side). I dette
datagrunnlaget er det kun de reiser som inngår i modellen som er med (en stor del
av de eksterne reiser inngår ikke).

Buss- og jernbanealternativene er best på kjøretid, men kommer dårlig ut på
gangtid. For jernbanen skyldes dette trolig dårlig flatedekning. Bybanen gir god
flatedekning (gevinst på gangtid), men gir marginal kjøretidsforbedring. Både
bybanen og automatbanen karakteriseres med stor gevinst i ventetid, på grunn av
høy frekvens på viktige relasjoner. Automatbanen gir ikke uventet en viss

1 ”Bedre kollektivtransport. Samvalgsanalyser i Oslo – metodetester og
etterspørselsberegninger.” Transportøkonomisk Institutt, TØI-rapport 327/1996.
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omstigningsulempe (denne ulempen er beregnet på basis av et standard
ulempetillegg for overganger mellom transportmidler), men også buss- og
grenbanealternativene kommer her dårligere ut enn referansealternativet.

Figur 6-1: Tidsnytteelementer

6.56.56.56.5    AnleggskostnaderAnleggskostnaderAnleggskostnaderAnleggskostnader    

For fire av alternativene er totale anleggskostnader sammensatt av
anleggskostnadene for bygging av dobbeltspor på strekningen Skøyen - Sandvika,
inklusive ny Lysaker stasjon, og utbyggingen av infrastrukturen for det som er
hovedløsningen for Fornebu.

Konsekvensutredningen er lagt opp på denne måten for å gjøre de to nye
jernbanealternativene J6 og J7 sammenlignbare med de øvrige alternativer. Denne
sammenstillingen av anleggskostnadene illustrerer imidlertid også de
vanskeligheter man her står overfor i en rangering av alternativene. Alternativene
er ikke nødvendigvis avhengig av at nytt dobbeltspor bygges på hele denne
strekningen, og forhold omkring lønnsomheten av dobbeltsporutbyggingen vil
påvirke totalresultatet sterkt. Dette er nærmere drøftet i forbindelse med selve
lønnsomhetsanalysen.

Tabell 6-9: Anleggskostnader for hovedalternativene i mil.2001- kr inkl mva

Buss Gren-
bane

Bybane
Alt. 1

Bybane
Alt. 2

Automat-
bane

J6 J7

Dobbeltspor Skøyen-Lysaker (H-alt.)
Lysaker stasjon
Dobbeltspor Lysaker-Sandvika (H-alt)

926
464

1 821

926
464

1 821

926
464

1 821

926
464

1 821

926
464

1821
Sum dobbeltspor Lysaker-Sandvika 3 211 3 211 3 211 3 211 3 211
Kollektivløsning Fornebu 87 1 275 457 868 409 4 794 3 856
Tiltak i Oslo for bybane - - 126 126 - - -

Totale kostnader for alternativene 3 298 4 486 3 794 4 205 3 620 4 794 3 856

-3 0

-2 0

-1 0

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0
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I denne tilleggsutredningen er Anslagsmetoden benyttet for å beregne forventet
prosjektkostnad, og det er disse anleggskostnadene som er tatt inn i oversikten
foran.

De antatte byggetider er vist nedenfor. Disse er lagt til grunn i nytte-
kostnadskalkylen.

Tabell 6-10:Antatt byggetid for hovedalternativene

Buss Grenbane Bybane Automat-
bane

J6 J7

Byggetid H-alternativet
Byggetid løsning Fornebu

4 år
1 år

4 år
2 år

4 år
2 år

4 år
1 år 4 år 4 år

6.66.66.66.6    MiljøkonsekvenserMiljøkonsekvenserMiljøkonsekvenserMiljøkonsekvenser    

I en vurdering av konsekvensene av et tiltak er det flere miljøforhold som må
inngå. Enkelte av disse er prissatte og kan inngå i nytte- kostnadskalkylen. Dette
gjelder konsekvenser for støy, lokal luftforurensing (NO2) og støv/skitt (PM10). I
tillegg inngår også kostnader for CO2 - disse inngår kommer imidlertid inn i
nytte-kostnadsanalysen gjennom C02–avgiften på drivstoff, og ikke direkte som en
miljøkostnad.

Beregningsgang

Besparelsen av samfunnsøkonomiske kostnader er beregnes med utgangspunkt i
dokumentasjon forMIKO (Vegdirektoratet, 2000).

Beregningsgangen er som følger:
1. Antall personer i bolig som blir svært plaget, før/etter til tak beregnes ut fra

aktuelt forurensningsnivå
2. Prosentvise endringer av respektive parametre beregnes.
3. Ved forbedringer multipliseres aktuell enhetspris (pris som referer til beregnet

prosentvis endring i forurensningsnivået) med totalt antall plagede i
førsituasjonen.

4. Ved forverringer multipliseres aktuell enhetspris med totalt antall plagede i
ettersituasjonen.

5. Nåverdi beregnes.

Endringene på de laveste nivåene beregnes ikke. For NO
2
og PM

10
er disse satt

ved SFTs luftkvalitetskriterier, mens de for støy er satt til 25 dB(A).

Støy
Støyberegningene er gjennomført på en relativt overordnet måte (kun jernbane).
Resultatene for jernbanealternativene er vist i tabellen under.
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Tabell 6-11: Boliger og personer utsatt for støy

Referanse
alt

H-alt
Skøyen –
Sandvika

J6
Skøyen –
Sandvika

J7
Skøyen –
Sandvika

Boliger utsatt for støy >55 dBA 535 375 375 500
Antall eksponerte personer* 1180 825 825 1100
* Antall personer pr. bolig er satt til 2,2

Resultatene fra støyberegningene er så grove at det ikke er mulig å følge den
standardiserte beregningsgangen ved beregning av miljøkostnader. For å komme
frem til et resultat har vi derfor vært nødt til å sette enkelte forutsetninger:

• Uansett valg av alternativ vil man oppnå en forbedring i støynivået mellom 0 –
30 %. Formelen for kr pr. svært plaget person vil da bli lik 424* ( % endring i
støynivå ).

• Gjennomsnittlig støynivå for referansealternativ er satt til 68 dBA, mens
gjennomsnittlig støynivå for utbyggingsalternativene er satt til 55 dBA.
Endringen i nivå er dermed på 20 %.

• Andel svært plaget personer er satt til 30 %.

Tabell 6-12: Miljøkostnader støy i mill. kr (Skøyen-Sandvika)

H-alternativet J6 J7
Miljøkostnader pr år (nytte) 3,0 3,0 3,0
Nåverdi (25 år, 4 % rente) 49 49 49

6.76.76.76.7    IkkeIkkeIkkeIkke---- prissatte konsekvenser prissatte konsekvenser prissatte konsekvenser prissatte konsekvenser    

Alternativene vil ha en rekke konsekvenser som ikke er prissatt og som derfor ikke
inngår i lønnsomhetskalkylen. Like fullt vil dette være konsekvenser som det må
tas hensyn til i den endelige vurdering av alternativene. Det blir her opp til den
enkelte beslutningstaker å veie disse konsekvensene, slik de er beskrevet og
eventuelt tallfestet, opp mot de prissatte konsekvenser.

Tiltakene vil også ha miljøkonsekvenser utover dem som er prissatt (støy og
luftforurensning). Miljøkonsekvenser er et samlebegrep for de fleste ikke-prissatte
konsekvenser, som omfatter de ulike effekter for omgivelsene, enten under
anleggsperioden eller i driftsperiode, når anlegget er tatt i bruk. Disse er beskrevet
i de to delrapportene Samfunnsmessige konsekvenser og Miljømessige
konsekvenser. Det er beskrivelsene i disse rapportene som må legges til grunn.
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6.86.86.86.8    Samfunnsøkonomisk lønnsomhetSamfunnsøkonomisk lønnsomhetSamfunnsøkonomisk lønnsomhetSamfunnsøkonomisk lønnsomhet    

6.8.16.8.16.8.16.8.1     Analyseopplegg Analyseopplegg Analyseopplegg Analyseopplegg    

Formålet med denne nytte-kostnadsanalysen er å gi et beslutningsgrunnlag for valg
av kollektivbetjening av Fornebu. Analysen skal også bidra til å avklare
traséføring for nytt dobbeltspor på strekningen Skøyen - Sandvika. I denne
vurderingen skal man ikke bare se på hvordan systemet vil fungere for selve
Fornebu-området, men hvordan kollektivsystemet i hele vestkorridoren vil
fungere. Jernbanen er ryggraden i kollektivsystemet i vestkorridoren, og et
hovedspørsmål i denne saken er valg av trasé for nytt dobbeltspor for jernbanen,
mellom Skøyen og Sandvika.

Slik alternativene er definert, inngår også utbygging av nytt dobbeltspor i de
løsninger som skal analyseres. I J-alternativene legges dobbeltsporet i sløyfe om
Fornebu, mens de øvrige alternativer er basert på en forbindelse mellom Fornebu
og Lysaker stasjon. Disse siste løsningen har alle H-alternativet i bunn.

Buss Grenbane Bybane Automat-
Bane

J6, jernbane
om Fornebu

J7, jernbane
om Fornebu

Nytt dobbeltspor, H-alternativet

Det er en grunnleggende forskjell mellom løsningene som bygger på H-alternativet
og de to J-alternativene. J-alternativene må bygges ut i sin helhet på strekningen
Skøyen – Sandvika før det gir effekt for gjennomgående trafikk. . H-alternativet
kan bygges ut i flere trinn.

I tidligere analyser er det konkludert med at strekningen Skøyen-Lysaker bør
bygges som en siste fase av dobbeltsporet. Alternativer for kollektivbetjening
som kan bygges ut uavhengig av parsellen Skøyen-Lysaker vil derfor komme
bedre ut samfunnsøkonomisk sett enn alternativer som krever utbygging av hele
strekningen.

Denne analysen er lagt opp i 2 trinn:
1. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de alternative løsninger for

nytt dobbeltspor for parsellen Skøyen - Sandvika.
2. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for alternativene slik de er

definert i utredningsprogrammet (nytt dobbeltspor + supplerende system for
Fornebu)
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I tillegg er det utført følsomhetsanalyser for å vurdere mulighetene for å
optimalisere utbyggingsrekkefølge og driftsopplegg for jernbane (H) og
supplement.

Den nytten kollektivløsningene gir for trafikantene vil være avgjørende om det
oppnås et positivt samfunnsøkonomisk resultat. Sammen med
utbyggingskostnadene er tidsnytten av de tunge faktorer i en nytte-kostnadskalkyle
som denne. Tidsnytten, eller endringen i tidskostnadene, er beregnet på grunnlag
av samlet vektet reisetid og empirisk bestemte tidsverdier, for både
kollektivreisende og bilister.
Spesielt for denne analysen er også at driftskostnadene kan ha vesentlig betydning
for resultatet, i det et av alternativene er basert på automatisk drift, med lave
driftskostnader.

I den samfunnsøkonomiske kalkylen er anleggskostnadene samt de årlige
virkninger for trafikkselskapene og trafikantene sammenstilt. Alle kostnader og
inntekter er omregnet (diskontert) til et felles år 2010, som er forutsatt å være
første driftsår. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltakene fremkommer
ved at alle endringer i forhold til referansealternativet summeres.

Anleggskostnadene er høye og vil veie tungt i denne sammenstillingen.
Anleggskostnadene i denne sammenstillingen omfatter også renter i byggetiden,
og videre er det også lagt til en skattekostnad (jfr. kapittel 3).

6.8.26.8.26.8.26.8.2    Utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen Utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen Utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen Utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen ---- Sandvika Sandvika Sandvika Sandvika    

Selv med begrensninger i modellområde, og dermed begrenset beregning av
samlet nytte av tiltakene, er det allikevel gjort anslag på hva den samlete
nytte/lønnsomhet for de ulike alternativene er (nåverdi). Tallene er først og fremst
en indikasjon på relative forskjeller mellom alternativene, og ikke
helthetsvurderinger av den samlete nytte for nytt dobbeltspor og betjening av
Fornebu. For samlet nytte av dobbeltsporet vises det til Jernbaneverkets utdypende
analyse av januar 2000.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for utbygging av nytt dobbeltspor mellom
Skøyen og Sandvika fremgår av tabell 9.1. J-alternativene har stasjon på Fornebu,
mens H-alternativet har bussbetjening av Fornebu.
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Tabell 6-13: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen -
Sandvika (netto nåverdi)

Alternativ H Alternativ J6 Alternativ J7
Anleggskostnader nytt dobbeltspor
Restverdi infrastruktur
Vedlikeholdskostnader
infrastruktur
Driftskostnader
Kapitalkostnader vognmateriell
Trafikkinntekter
Nytte kollektivtrafikanter
Nytte biltrafikanter
Miljønytte
Skatter og avgifter

- 4 253
602
- 37
- 97
- 81

92
408
81
49

626

- 6 316
894
- 38

2
- 141

5
- 34

0
49

923

- 5 139
727
- 38
227
52

- 29
102
130
49

751

Sum netto nåverdi - 2 611 - 4 657 - 3 167
Relative forskjeller 0 -1 956 -556

For den interne rangeringen, som her er intensjonen, kommer H-alternativet best
ut. Resultatene kan forklares ut fra flere forhold:

�� En samtidig utbygging av hele dobbeltsporstrekningen Skøyen – Sandvika er
en lite optimal løsning, i forhold til en trinnvis utbygging.

�� Som det er påpekt foran i denne delutredningen vil transportmodellen og de
data som er hentet ut fra denne ikke fullt ut reflektere de nyttefaktorer som
man kan forvente av tiltakene. Nyttefaktorer som større kapasitet og bedre
regularitet i jernbanesystemet, samt større robusthet i forhold til
avvikssituasjoner er for eksempel ikke beregnet. En utbygging av nytt
dobbeltspor vil gi meget positiv effekt for regulariteten og den nytten de
reisende og trafikkselskapet vil ha av dette er ikke beregnet. Nytten for
godstrafikken av større kapasitet i rushtiden er heller ikke tatt med.

�� Transportmodellen tar heller ikke hensyn til hvordan eventuelle kvaliteter ved
de enkelte transportmidler, utenom hastigheter og kjøretider, vil influere på de
reisendes valg mellom kollektivtransport og bil. Eksempel på en slik mulig
effekt er den som i fagmiljøet er betegnet som "skinnefaktoren".

6.8.36.8.36.8.36.8.3    Utbygging av nytt dobbeltspor og supplerende system for Utbygging av nytt dobbeltspor og supplerende system for Utbygging av nytt dobbeltspor og supplerende system for Utbygging av nytt dobbeltspor og supplerende system for 
FornebuFornebuFornebuFornebu    

Tabellen under viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet av full utbygging av nytt
dobbeltspor (Skøyen - Sandvika) og de supplerende systemer for Fornebu. I denne
kalkylen er det også forutsatt at det hele skal være ferdig utbygget innen 2009.
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Tabell 6-14: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet i mill. kr (nåverdi)

Nytt dobbeltspor H J

Supplerende system Buss Gren-
bane

Bybane
Alt 1

Bybane
Alt 2

Automat-
bane

J6 J7

Anleggskost. nytt dobbeltspor
Anleggskost. suppl. system Fornebu
Restverdi infrastruktur
Vedlikeholdskostnader infrastruktur
Driftskostnader
Kapitalkostnader vognmateriell
Trafikkinntekter
Nytte kollektivtrafikanter
Nytte biltrafikanter
Miljønytte
Skatter og avgifter

- 4 264
- 109

604
- 37
- 97
- 81

92
408

81
49

789

- 4 264
- 1 623

843
- 47
130
- 16
- 51

- 204
32
49

1 019

- 4 264
- 764

713
- 147
- 487
- 390

340
1 480

357
49

885

- 4 264
- 1 302

713
- 147
- 487
- 390

340
1 480

357
49

965

- 4 264
- 511

604
- 37
- 65
114
221
697
211

49
852

- 6 316

894
- 38

2
- 141

5
- 34

0
49

923

- 5 139

727
- 38
227

52
- 29
102
130

49
751

Sum netto nåverdi - 2 566 - 4 279 - 2 229 - 2 687 - 2 129 - 4 657 - 3 167

Relative forskjeller 0 -1 713 337 - 121 437 -2 091 - 600

For en intern rangering kan en slå fast at automatbane, bybane og buss kommer
noe bedre ut enn de øvrige alternativer. Det er følgelig løsningene som bygger på
H-alternativet som bør rangeres foran J-alternativene. Viktig i denne sammenheng
er ikke minst den større fleksibilitet H-alternativet gir til trinnvis utbygging av
dobbeltsporet.

Det er vist to alternativer for bybanen, bybane i nedlagt E18 (alt. 1) og bybane
langs eksisterende E18 (alt. 2). Alt. 2 har en høyere anleggskostnad enn alt. 1.

6.8.46.8.46.8.46.8.4     Følsomhetsanalyser samfunnsøkonomiske resultater  Følsomhetsanalyser samfunnsøkonomiske resultater  Følsomhetsanalyser samfunnsøkonomiske resultater  Følsomhetsanalyser samfunnsøkonomiske resultater     

Alle de fire alternativer for betjening av Fornebu som bygger på H-alternativet kan
i prinsippet gjennomføres uavhengig av samtidig utbygging av nytt dobbeltspor på
strekningen Skøyen - Lysaker. Dette gjelder først og fremst alternativene buss,
bybane og automatbane. Videre vil også grenbane kunne gjennomføres uavhengig
av nytt dobbeltspor til Lysaker, i det Oslotunnelen vil være den begrensende faktor
for kapasiteten. En grenbane kan derfor ikke baseres på større totalkapasitet enn
det Oslotunnelen gir.

Utbygging av et kollektivsystem til Fornebu er heller ikke avhengig av nytt
dobbeltspor på strekningen Lysaker – Sandvika. Det kreves imidlertid at Lysaker
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stasjon bygges ut som 4-spors stasjon for å gi kapasitetsøkning i
jernbanesystemet. Ny Lysaker terminal må også bygges for å gi den nødvendige
samordning mellom planlagt jernbaneutbygging og øvrig kollektivsystem.

Det er gjort en vurdering av mulighetene for å optimalisere de foreliggende
alternativer mht. utbyggingsrekkefølge for de enkelte deler av nytt dobbeltspor
Skøyen – Sandvika. I tillegg er det gjort en vurdering av endringer i
driftsopplegget for bybane med redusert parallelt busstilbud mellom Fornebu og
Majorstua.

6.8.56.8.56.8.56.8.5     Trinnvis utbygging av nytt do Trinnvis utbygging av nytt do Trinnvis utbygging av nytt do Trinnvis utbygging av nytt dobbbbbeltspor for Hbeltspor for Hbeltspor for Hbeltspor for H----alternativetalternativetalternativetalternativet    

Med utbygd Lysaker stasjon og Lysaker – Sandvika
Det er gjort en beregning hvor de høyest prioriterte deler av dobbeltsporet mellom
Skøyen og Sandvika ligger inne; Lysaker stasjon og Lysaker - Sandvika. Nytt
dobbeltspor på strekningen Skøyen - Lysaker er forutsatt forskjøvet så langt ut i tid
at denne parsellen ikke vil påvirke resultatene. Resultatet viser bedring i beregnet
netto nåverdi med ca 820 - 850 mill. kr. avhengig av alternativ.

Med utbygd Lysaker stasjon og vendespor vest for Lysaker stasjon
Beregningene forutsetter at parsellen Lysaker - Sandvika forutsettes forskjøvet så
langt ut i tid at denne parsellen ikke vil påvirke resultatene. Vendespor vest for
Lysaker stasjon gjør det mulig å realisere et banetilbud til Fornebu som
tilfredsstiller behovet. Trafikkgrunnlaget for lokaltrafikken synker imidlertid vest
for Lysaker, og ut fra dette kan et vendespor ved Lysaker i en periode være et
gunstig tiltak mht driftskostnader for jernbane. Resultatet viser bedring i beregnet
netto nåverdi med ytterligere ca 2.200 - 2.500 mill. kr. avhengig av alternativ.
Tiltaket vil medføre at både bybanealternativet og automatbanealternativet får
positive verdier. Bussalternativet kommer ut med et resultat på ca ± 0 i nåverdi.

Grenbane er det alternativet som fremdeles kommer dårligst ut. Årsaken er de
høye anleggskostnadene, som selv med foreslåtte tiltak ikke dekkes inn av
beregnede nyttekomponenter.

Alternativt driftsopplegg for bybanealternativet

Bybanealternativet fremstår med beregnet trafikantnytte som ligger markant
høyere enn noe annet alternativ. Årsaken ligger delvis i et driftsopplegg som har
høyere frekvens utenom rush på relasjoner Fornebu - Oslo enn de andre
alternativene. Harmonisering av driftsopplegg til samme frekvens for buss utenom
rush som de øvrige alternativ, viser endringer i bedriftsøkonomisk resultat som er
positive og endring av trafikantnytte som er negativ. Beregningene av netto
nåverdi viser at også med et slikt driftsopplegg gir bybanealternativet et gunstig
samfunnsøkonomiske resultat.



186 Kollekti vbetjening avFornebu Statens vegvesenAkershus / Jernbaneverket
Tilleggsutredning

6.8.66.8.66.8.66.8.6     Ikke Ikke Ikke Ikke----prissatte konsekvenserprissatte konsekvenserprissatte konsekvenserprissatte konsekvenser    

I kalkylen foran er det bare tatt hensyn til de faktorer som har latt seg prissette,
som anleggskostnader, kostnader og inntekter i forbindelse med driften, samt
trafikantenes tidskostnader. Miljøkostnader er beregnet ut fra endringer i antall
støyutsatte boliger.

I en samlet vurdering er det nødvendig å ta hensyn til de faktorer som ikke er
prissatt, og som er beskrevet i delrapportene ”Miljøkonsekvenser” og
”Samfunnsmessige konsekvenser”.

6.96.96.96.9     Vurderinger og konklusjon Vurderinger og konklusjon Vurderinger og konklusjon Vurderinger og konklusjon    

I dette avsnittet gis en samlet vurdering ut fra de foreliggende kalkyleresultater og
vurderinger av egenskaper ved de ulike alternativer. Det er nødvendig, som
kommentert over, å presisere at man i en transportmodell ikke klarer å modellere
virkeligheten fullgodt, og at man selvsagt opererer med en betydelig usikkerhet.
Den usikkerhet som ligger i modellapparatet og de etterfølgende kalkyler vurderer
vi ikke som så stor at dette vil kunne endre på analysens hovedkonklusjoner.

I analysen er det satt et hovedskille mellom de to J-alternativene og de øvrige fire
alternativer. Med utbygging av nytt dobbeltspor etter alternativ H har man
parseller som kan bygges ut trinnvis, og dette har følger for hvordan alternativet
skal behandles i nytte-kostnadsanalysen. I nytte-kostnadsanalysen skal man
forsøke å finne frem til den mest optimale løsning, hvor
gjennomføringsrekkefølgen er et element. Lønnsomheten ved dobbeltsporet
(Skøyen – Sandvika) etter alternativ H vil bli klart høyere ved å forskyve deler av
investeringen. Muligheten for fleksible løsninger er med på å gjøre at H-
alternativet kommer bedre ut samfunnsøkonomisk enn J-alternativene.

I vårt arbeid er det ikke lagt inn modellberegninger for å finne frem til en
optimalisering, hvor de enkelte parseller på strekningen Skøyen - Sandvika
vurderes ut fra deres nytte-kostnadsforhold. Dette ville ha gjort det mulig
spesifisere lønnsomhet og egenskaper ved de ulike alternativer bedre enn vi nå
kan.

Når resultatene av trafikkberegningene og nytte-kostnadsanalysen vurderes er det
viktig å ha klart for seg at i alle alternativer er det lagt inn et fullgodt
kollektivsystem, som har nok kapasitet og som betjener hele området godt. Dette
gjelder også referansealternativet, og de endringer vi får for alternativene imellom
blir relativt marginale.

Bussalternativet
Her er kollektivbetjeningen av Fornebu basert på buss alene, som i
referansealternativet. Det som skiller er at det her også ligger en utbygging og
oppgradering av jernbanesystemet i vestkorridoren, for å få den sporkapasitet og
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setekapasitet som er nødvendig for å ta forventet trafikkvekst i kollektivsystemet.
I kalkylen er det lagt inn utbygging av Lysaker stasjon til 4 spor, og vendespor
vest for Lysaker.

Den beregnede nytten er i dette alternativet ikke stor nok til å oppveie
investeringskostnadene. I nytteberegningene inngår ikke den positive effekt som
kapasitetsøkningen i jernbanesystemet vil gi for regularitet og robusthet i forhold
til avvikssituasjoner. Samtidig vil bussalternativet ha miljømessige konsekvenser,
spesielt for Oslo sentrum, når man sammenligner med banealternativene. Det
finnes politiske vedtak både om økt baneandel i kollektivtrafikken mer generelt, og
mer spesifikt er det også vedtak om rollefordelingen bane - buss innen Oslo. For
en såvidt trafikktung forbindelse som den mellom Oslo sentrum og Fornebu er det
derfor sterke politiske føringer på at denne fortrinnsvis skal betjenes med en
banebasert løsning.

Grenbanealternativet
Med utbyggingen av jernbanesystemet i vestkorridoren vil blant annet de togruter
som i dag vender på Skøyen stasjon forlenges vestover, til Sandvika stasjon. I
grenbanealternativet vil enkelte av togene grene av ut til Fornebu. Ved siden av
togbetjening av Fornebu oppnår man med dette at togtilbudet i vestkorridoren
dimensjoneres bedre i forhold til trafikken. Mens en forlengelse fra Skøyen til
Lysaker/Fornebu harmonerer med trafikkgrunnlaget i dette området, vil en sterk
økning av lokaltogtilbudet mellom Lysaker og Sandvika ikke stå i forhold til
trafikkgrunnlaget på denne strekningen. Forlengelsen av for mange togruter fra
Skøyen til Sandvika vil bedriftsøkonomisk sannsynligvis være ulønnsomt de
nærmeste årene. Grenbanealternativet (som også vendesporet ved Lysaker) gir ut
fra dette muligheter for en dimensjonering av togtilbudet mer i samsvar med
trafikkgrunnlaget. Grenbanealternativet kommer dårligere ut enn de tre andre
alternativer som også baseres på H.

Bybanealternativet
Det er knyttet en rekke forhold til dette alternativet som må trekkes med i en
samlet vurdering.

a) Avhengigheten av ny E18
Hovedalternativet for bybanen er basert på at traseen mellom Lysaker og Skøyen
legges i en nedgradert E18, slik som anbefalt i KU2 for E18 Vestkorridoren. Dette
er den beste løsningen for bybanen, men forutsetter at ny E18 er bygget ut på
denne strekningen, slik at eksisterende E18 blir en hovedlokalveg med plass for en
tovegs kollektivtrasé. Den alternative bybaneløsning, hvor traseen legges ved
siden av eksisterende E18, vil være dyrere, og vil også fremstå som en mindre
gunstig løsning enten E18 senere bygges ned (etter hovedprinsipp 1) eller utvides
til 8 bilfelt på strekningen (hovedprinsipp 2).

Planstatus for E18 er at det ikke foreligger vedtak om denne utbyggingen og heller
ikke om valg av hovedprinsipp (ny E18 i tunnel (1) eller oppgradering av
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eksisterende trasé (2)): Dette innebærer et vesentlig usikkerhetsmoment for
bybanealternativet. Alternativt kan man bygge ut en første fase av bybanen
mellom Fornebu og Lysaker, for å ha muligheten til senere å bygge videre i
nedgradert E18, men dette vil fordyre alternativet. Statens vegvesen har imidlertid
påpekt, ifm behandlingen av KDP for Fornebu, at en full utbygging på Fornebu
ikke bare forutsetter et sterkt kollektivsystem, men også en oppgradering av E18
inn mot Oslo.

b) Godt tilbud på strekningen Skøyen - Lysaker
Med bybanen gis et meget godt tilbud til Vækerø-området, hvor det er planlagt
betydelig utbygging, og banen kompletterer her det tilbudet jernbanen gir på en
god måte.

c) Ny trikketrasé i Bygdøy allé
Det bybanealternativet som ligger inne i kalkylen har direkte forbindelser både til
sentrum ogMajorstuen. Det er forutsatt at det opparbeides nytt trikkespor mellom
Skøyen og Frogner Plass/Solli plass, og kostnadene for dette er tatt inn i
anleggskostnadene. Dette er imidlertid kun kostnadene for nye spor mv., mens
kostnader for ombygging av hele gatetverrsnittet ikke inngår. Denne omleggingen
av trikkens trasé gjennom Frogner fra Drammensveien til Bygdøy allé er ikke
vedtatt, og det må påregnes en planprosess som både kan bli lang og tung. Det er
derfor en viss usikkerhet knyttet til denne delen av totalløsningen. Alternativt kan
man velge å ta ut denne direkteforbindelsen til Majorstuen. Dette vil redusere
usikkerheten og investeringsbehovet, men samtidig vil man ikke få med den
positive effekt for trafikantene som direkteforbindelsen til Majorstuen gir.

d) Høye driftskostnader
Dette er det alternativet som gir de høyeste driftskostnader. I kalkylen
kompenseres dette ved at trafikantenes tidskostnader reduseres sterkt, og disse får
et meget godt tilbud. Men for trafikkselskapet, og det offentlige som trolig må inn
med økonomisk støtte, er dette en negativ faktor sammenlignet med de andre
alternativene.

e) Fremkommelighet og regularitet i trikkenettet i sentrale Oslo
Deler av trikkenettet i byen har meget dårlig standard og stort forbedringsbehov.
Dette har også betydning for den regularitet man vil få på forbindelsen mellom
Oslo sentrum og Fornebu. Dette er det ikke tatt hensyn til i modellberegningene.
Konsekvensene av dette vil være økte tidskostnader for de reisende, eller krav om
økte bevilgninger for oppgradering av deler av trikkenettet i byen. En slik
oppgradering vil også ha store nyttevirkninger utover dette prosjektet.

f) Samlet vurdering av bybanealternativet
Generelt framstår bybane som en samfunnsøkonomisk god løsning, der særlig
trafikantnytten slår positivt ut. Dette kommer av at bybane gir en direkte
forbindelse mellom Fornebu – Oslo langs en viktig og arbeidsplassintensiv trasé.
Samtidig er det en del uavklarte forhold omkring dette alternativet. Dette går først
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og fremst på usikkerheten omkring E18-utbyggingen – som er en kompliserende
faktor. Velger man å bygge ut bybane etter alt. 2 (dvs. bybane langs dagens E18),
vil dette trolig være en mindre gunstig løsning dersom ny E18 senere bygges ut
etter hovedprinsipp 1 (dvs. E18 i tunnel, som anbefalt i KU E18 Vestkorridoren,
fase 2).
Automatbanealternativet
I den samfunnsøkonomiske kalkylen kommer dette alternativet ut med en positiv
netto nåverdi, når det kombineres med en trinnvis dobbeltsporutbygging.

Alternativets svakhet er at dette gir dårligere tilbud på direkteforbindelser mellom
Oslo sentrum og Fornebu enn de øvrige alternativer. Konseptet bygger på tett
frekvens Fornebu - Lysaker, for å gi maksimal tilgjengelighet til dette viktige
knutepunktet i vestkorridoren. Dette gir samtidig også et meget godt tilbud
innenfor Fornebu, med god flatedekning og maksimal frekvens i kollektivsystemet
over hele driftsdøgnet. Samtidig bygger dette alternativet opp under jernbanen, og
styrker jernbanens trafikkgrunnlag i korridoren. Dette må vurderes som et positiv
moment.

J-alternativene
J-alternativene innebærer samlet utbygging av nytt dobbeltspor på strekningen
Skøyen - Sandvika. De øvrige alternativer, som alle bygger på H, gir større
fleksibilitet, ved at man har muligheter til trinnvis utbygging av dobbeltsporet.
Dette gir en mer optimal løsning samfunnsøkonomisk sett, ved at de deler som gir
størst effekt kan bygges ut først.. For begge J-alternativene vil utbygging være et
samfunnsøkonomisk dårligere prosjekt enn H-alternativet.

Nytte-/kostnad
Resultatene fra analysen skal også presenteres i form av beregnet nytte-
kostnadsforhold og gjennom en oversikt som viser virkningene for de enkelte
grupper av aktører.

Det er vist flere nytte-kostnadskalkyler, for både full dobbeltsporutbygging og
trinnvis utbygging (for H-alternativet). Tabellen nedenfor viser nytte-
kostnadsforholdet ved full utbygging av nytt dobbeltspor og utbygging av
supplerende kollektivsystem for Fornebu.

Tabell 6-15: Nytte-kostnadsforholdet for nytt dobbeltspor + supplerende system for Fornebu

NN/K Buss Gren-
bane

Bybane
Alt. 1

Aut.-
bane

J6 J7

Full dobbeltsporutbygging

Trinnvis utbygging: Lysaker st og
Lysaker - Sandvika

- 0,6

- 0,5

- 0,7

- 0,7

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,7

- 0,7

- 0,6

- 0,6
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Det er ikke avklart hvordan utbyggingen av infrastrukturen skal finansieres. Staten
vil bli den store bidragsyter, men i den grad deler av tiltakene skal finansieres
gjennom Oslopakke 2 er det forutsatt en deling mellom staten og det lokale nivå.
Deler skal da finansieres gjennom en eller annen form for trafikantbetaling. Det er
også forutsatt at grunneiere på Fornebu skal delta i finansieringen av
infrastrukturutbyggingen, men det er ikke vedtatt noen endelig avtale omkring
dette.


