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FORORD  

Bane NOR SF har utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for tilsving mellom 

Rørosbanen og Solørbanen i Elverum kommune.  

Fagrapporten er utarbeidet av kvalifisert fagperson hos Asplan Viak. Resultatene fra denne og andre 

temautredninger er sammenstilt i planbeskrivelsen til reguleringsplanen og utgjør det faglige 

grunnlaget for anbefaling av løsning i reguleringsplanen. 

 

Hamar, 25.05.2020 
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0 TILTAKSBESKRIVELSE 

0.1 Planområdet 

Varslet planområde er markert i figuren til 

høyre. Ny tilsving skal etableres i området 

sør for Rørosbanen og vest for Solørbanen. 

Mot sør inkluderer varslet planområde 

eksisterende jernbanebru over Terningåa. 

Tilsvingen vil delvis innebære arealbeslag 

på områder som benyttes av Forsvaret ved 

Terningmoen. 

0.2 0-alternativet (dagens 
situasjon) 

Togtrafikk mellom Rørosbanen (Hamar) og 

Solørbanen går i dag via Elverum stasjon. 

Der kobles lokomotivet fra for å kobles på 

motsatt ende av toget før det kan kjøre 

videre. Denne operasjonen tar det ca. 30-40 

minutter å gjennomføre. 

Det er per i dag blandet arealbruk i 

området. Vestre del av området brukes av 

Forsvaret som skyte- og øvingsfelt. 

Skytebanene benyttes også som sivilt 

anlegg og det arrangeres landsskytterstevne 

i området ca. hvert 10. år.  

Vindheiaområdet i østre del består av 

eneboligbebyggelse, nærings- og 

industribebyggelse med tilhørende veger. 

Deler av området er ubebygd areal som i stor grad er avsatt til næringsformål i gjeldende 

reguleringsplaner. Varslet planområde berører Terningåa helt i nord-vest ved Rørosbanen og i sør ved 

Myggbukta.  

 

  

Figur 1 Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 
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0.3 Beskrivelse av tiltaket og utredningsalternativer 

0.3.1 Tekniske krav og forutsetninger  

Normalprofil 

Ny jernbane skal planlegges for fremtidig elektrifisering. Dette gir følgende normaltverrsnitt for ny 

jernbane i prosjektet: 

 

 

Figur 2: Normaltverrsnitt for ny jernbane (tilsvingen). 

Tekniske krav 

Følgende rammebetingelser definert av Bane NOR for planlegging av tilsvingen: 

• Det skal legges til rette for nytt signalsystem (ERTMS) på strekningen 

• Minimumshastighet er 60 km/t i tilsvingen 

• Det skal planlegges for elektrifisering av strekningen 

 

Bane NORs Teknisk regelverk og prosjekteringsveileder samt relevante styringsdokumenter legges også til 

grunn for planleggingen. 
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0.3.2 Alternativ 1 

Ny jernbanetrasé (tilsving) 

Tilsvingen parallellføres med Rørosbanen fram til området ved dagens planovergang ved 

Terningmoen. Traseen går videre gjennom boligområdet Vindheia og kobles sammen med Solørbanen 

rett nord for lokalene til Sperre støperi. Tilsvingen har en kurve med radius 400 m. Lengde på ny 

tilsving er 1127 m. 

 

Figur 3. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 1 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 

Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er parallelle. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en frihøyde 

på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med bredde (lysåpning) på 7.5 meter og lengde på ca. 15 meter. 
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Figur 4 Planskilt adkomst under Rørosbanen mellom Forsvarets eiendommer på Terningmoen. Blå pil markerer perspektivet 

for 3D-illustrasjonen. 

 

Gang- og sykkelvegforbindelse i Vindheia boligområde 

Alternativet innebærer at det etableres en gang- og sykkelvegforbindelse i kulvert under tilsvingen i 

Vindheia boligområde. Forbindelsen er planlagt i Vindheiavegen som allerede er en etablert akse. 

Undergangen planlegges med universell utforming og vil ha en lengde på ca. 11 m, bredde 4 m og 

høyde 3,1 m. Adkomst til boligene lengst vest på begge sider av nytt spor sikres adkomst med 

sammenkobling av gatenettet tett opp mot nytt spor.  

     

Figur 5 Illustrasjon av ny gang- og sykkelvegundergang under nytt spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 

3D-illustrasjonen. 

 

Adkomstveg til Vindheia/ bru over Solørbanen 

Bolig- og næringsarealer nord for tilsvingen vil få adkomst via eksisterende planovergang på 

Solørbanen i Vindheiavegen. For å sikre adkomst for kjørende til områdene sør for nytt spor er det 

planlagt en løsning som tar av fra Fv. 210 sør for industribebyggelsen. Vegen etableres på bru over 

Solørbanen og kobles sammen med Vindheiavegen. Denne vegen vil gi adkomst til bolig- og 

næringsområdet sør for tilsvingen, boligområdet Myggbukta og Forsvarets eiendommer inkludert 

skytebanene som også disponeres av Elverum skytterlag. 

Brua over Solørbanen er planlagt med en bredde på ca. 8,5 m. For øvrig er vegen planlagt med en 

bredde på 7 m og har en stigning på 5%. Løsningen vil avlaste planovergangen der Vindheiavegen 

krysser Solørbanen for trafikk. 
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Figur 6: Ny adkomstveg mellom Fv. 210 og Vindheiavegen sør i planområdet. Blå pil markerer perspektivet for 3D-

illustrasjonen. 
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0.3.3 Alternativ 2 

Ny jernbanetrasé 

Tilsvingen starter ca. 190 m øst for Terningåa og parallellføres først med Rørosbanen før den føres 

over Forsvarets eiendom mellom skytebanene og Rørosbanen. Videre berører traseen noe 

næringsbebyggelse og én boligeiendom vest for Vindheiavegen. Traseen er planlagt etablert sør for 

bebyggelsen til Sperre støperi og kobles sammen med Solørbanen nord for jernbanebrua over 

Terningåa. Skytelederhuset nord for skytebanene må innløses/flyttes som følge av tiltaket. Fredede 

ammunisjonshus på Forsvarets eiendom blir ikke direkte berørt. 

 

Figur 7. Oversiktskart for ny tilsving alternativ 2 med tilhørende kryssinger/adkomstveger. 
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Lokalveger og nye kryssinger av jernbanen 

 
Kulvert på Forsvarets eiendom 
Det sikres en forbindelse mellom Forsvarets eiendommer på nord- og sørsiden av Rørosbanen ved å 

etablere en undergang under eksisterende spor og tilsvingsporet. Undergangen er lagt så langt vest at 

eksisterende og nytt spor er samlet. Undergangen dimensjoneres for store kjøretøy med en 

minimumshøyde på 4,9 meter. Kulverten er planlagt med lengde på ca. 16 meter. Undergangen er 

planlagt med bredde på ca. 8 meter + ev. nødvendig breddeutvidelse pga krapp kurvatur. 

 

 

Figur 8 Adkomst mellom Forsvarets eiendommer med illustrasjon av konstruksjon under Rørosbanen. Blå pil markerer 

perspektivet for 3D-illustrasjonen. 

 

Adkomst i Vindheiavegen med ny forbindelse til Myggbukta 
Det er planlagt kombinert undergang for kjørende, gående og syklende under tilsvingen. Forbindelsen 

vil gi adkomst til Forsvarets eiendom med skytebaner som også disponeres av Elverum skytterlag. For 

å gi adkomst til boligområdet Myggbukta er det planlagt en ny vegforbindelse tilbake til 

Vindheiavegen nord for Terningåa. 

Veg og gang- og sykkelveg etableres med ulik stigningsgrad. Veg med 8% stigning og gang- og 

sykkelveg med 5% stigning jf. krav om universell utforming. Frihøyde for kjørende blir 4,9 m og for 

gående og syklende 3,1 m. Kulverten er planlagt med en bredde på 11 m og lengde 9 m. Det må 

etableres en midlertidig omkjøringsveg for å sikre adkomst til Myggbukta og Forsvarets eiendom. 

Tiltaket krever innløsning av enkelte bolig og næringseiendommer i området. 

  

Figur 9 Kryssing av spor i Vindheiavegen. Blå pil markerer perspektivet for 3D-illustrasjonen 



Rørosbanen 

Tilsving Elverum  
Fagrapport prissatte konsekvenser 

 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

11 av 20 

MIP-00-A-09038 

02A 

                25.05.2020 

 

       

 

1 OM TEMAUTREDNINGEN 

1.1 Definisjon av temaet prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser er den delen av en samfunnsøkonomisk analyse som omhandler effekter som er 

kvantifisert i form av priser. De vanligste prissatte konsekvensene i en samfunnsøkonomisk analyse er 

investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader på kostnadssiden. I samferdselssektoren er 

det også vanlig å prissette endringer i framkommelighet, der endringer i tids- og kjørekostnader står 

sentralt. Ulykkesvirkninger kan også prissettes og er som regel konsekvenser av endret fart, kurvatur, 

eller av at mengden trafikk endres. 

1.2 Planprogrammet 

Det skal beregnes prissatte konsekvenser av de utredede utbyggingsalternativene. Konsekvensene i 

analysen skal omfatte virkninger på kortere og lengre sikt som tiltaket utløser for følgende grupper:   

• Transportbrukere (godskunder og passasjerer)   

• Operatører (togselskaper)   

• Offentlige organer (deriblant statlige investeringsutlegg og endringer i Bane NORs drifts- og 

vedlikeholdskostnader)   

• Samfunnet for øvrig (miljø, helse, ulykker mm) 

1.3 Overordnede føringer 

FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger 

1.4 Metode og datagrunnlag 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for reguleringsplanen, som ble 

fastsatt gjennom vedtak i formannskapet i Elverum kommune 12.02.2020. Metodisk bygger 

konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 (Statens vegvesen, 

2018) og for de prissatte konsekvensene benyttes i hovedsak Jernbanesektorens metodehåndbok for 

samfunnsøkonomiske analyser (Jernbanedirektoratet, 2018). 

1.4.1 Datagrunnlag 

Prissatte framkommelighetberegninger/ nytteeffekter bygger på følgende kilder: 

 

• Notatet: «Tilsving Elverum – kjøretidsreduksjon og kapasitetsvurdering»1.  

 

Notatet oppsummerer konklusjonene fra en forenklet analyse av kjøretidsreduksjonen av tilsvingen på 

Elverum utført av kapasitetsmiljøet i Bane NOR. Modellen og resultater forutsetter innført ERTMS og 

konkluderer med at tilsvingen på Elverum vil gi en kjøretidsreduksjon på mellom 28 og 32 minutter 

avhengig av toglengde.  

 

 
1 Bane NOR (2019): Tilsving Elverum – kjøretidsreduksjon og kapasitetsvurdering 
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Notatet skiller ikke på forskjeller mellom de to utbyggingsalternativene 1 og 2. I den påfølgende 

fremkommelighetsanalysen vil vi derfor anta effekten av kjøretidsreduksjon er lik i både alternativ 1 

og 2. 

 

Investeringskostnader er hentet fra tall fra Usikkerhetsanalysen utarbeidet til Hovedplan for tilsving 

Elverum, MIP-00-A-09039.  

1.5 Utfyllende om alternativene  

Både referanse-/nullalternativet samt utbyggingsalternativene er beskrevet i kapittel 1. Under følger en 

ytterligere presisering av referansealternativet. 

1.5.1 Referansealternativet- en utdypning 

I alle samfunnsøkonomiske analyser skal det lages et referansealternativ. Referanseforståelsen som her 

legges til grunn bygger på føringer fra Finansdepartementets Rundskriv R-109/14 

(Finansdepartementet, 2014) og skal være det alternativet de øvrige tiltakene som utredes skal 

sammenlignes med. Dette alternativet representerer en «forsvarlig» videreføring av dagens situasjon 

og inneholder vedtatt politikk (regelverk, lover) og bevilgninger. 

For investeringsprosjekter inneholder referanse også et minimum av vedlikehold som er nødvendig for 

at alternativet skal ha samme ytelse/togtilbud i hele analyseperioden. Med vedlikehold menes ordinært 

vedlikehold slik som korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av ødelagte deler) og 

forbyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold). Utover nødvendige drifts- og vedlikeholdskostnader 

er det kun vedtatte tiltak som enten er iverksatt eller har fått bevilget midler, som er en del av 

referanse. 

I dette tilfellet har vi ikke oversikt over omfanget av dagens drift- og vedlikeholdskostnader så disse 

vil ikke medtas i den påfølgende analysen.  

Bane NOR skal, gjennom Nasjonal signalplan, fornye signalanlegget på jernbanen. ERTMS 

planlegges innført på Røros og Solørbanen innen 2024. Tilsvingen på Elverum planlegges derfor med 

ERTMS, og ERTMS antas dermed å være en del av referansealternativet. Ingen ytterligere 

infrastrukturtiltak som har konsekvens for trafikken på Elverum har fått oppstartsbevilgning, men det 

antas, implisitt, at elektrifisering av Røros- og Solørbanen også vil få investeringsbeslutning da 

tilsvingen på Elverum er prosjektert med kjøreledningsanlegg og kostnadene knyttet til elektrifisering 

av tilsvingen. Dette innebærer dermed at både ERTMS og elektrifisering av Røros- og Solørbanen 

antas å være i referanse her2. 

1.5.2 Togtilbud 

Andre viktige parametere som inngår i referansealternativet er dagens togtrafikk med tilhørende 

toglengder og transportert godsvolum/ passasjerer. Det er per dags dato både gods- og persontog som 

kjører gjennom Elverum i dag. Det er dog kun godstogene som vil få en direkte effekt på redusert 

kjøretid som konsekvens av bygging av tilsving på Elverum. Det er i hovedsak tømmer og flis på 

godstogene som trafikkerer Solør- og Rørosbanen i dag, og da disse to banestrekningene ikke er 

elektrifisert kjører samtlige godstog her med diesellokomotiv. Elektrifisering av Solør- og Rørosbanen 

er per dags dato under planlegging og er foreslått gjennomført i Jernbanesektorens Handlingsprogram 

 
2 Jf. retningslinjer fra Finansdepartementet (2014) skal ikke en samfunnsøkonomisk analyse medta prosjekter i 

referanse som ikke har fått bevilgning. Da tilsvingen prosjekteres med kjøreledning og kostnadene til 

elektrifisering er medtatt i forventet kostnad i usikkerhetsanalysen (MIP-00-A-09039) er tilrettelegging for 

elektrifisering dermed medtatt i denne analysen.   
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for inneværende NTP-periode. Det er beregnet nytteeffekter av dagens togtrafikk, R20, 

tilgjengeliggjort av Bane NOR. 

1.5.3 Utbyggingsalternativene 

 

Vi har heller ikke kunnskap om hvordan drifts- og vedlikeholdskostnadene vil være i 

utbyggingsalternativene. Bygging av en tilsving på Elverum vil frigjøre tid hos togekspeditør (TXP) 

på Elverum stasjon. Dette vil trolig kunne bety en reduksjon i arbeidstid knyttet til skifting/ bytte av 

halemagnet på Elverum stasjon hvis tilsvingen blir bygget. Utbyggingsalternativene innebærer en 

endring i dagens infrastruktur som trolig vil gi noen flere sporveksler å drifte enn det som finnes i dag. 

Vedlikehold av disse vil kunne medføre et noe høyere nivå på denne typen kostnader enn de som 

finnes per dags dato. Ved en eventuell bygging av ny tilsving vil planoverganger i alternativ 1 saneres. 

Dette innebærer en reduksjon i driftsutgifter til disse. Bygging av kulverter/ bruer for å kompensere for 

overganger i plan vil utløse behov for drifting og vedlikehold av disse. Vi kan anta grovt at nivået på 

vedlikeholdskostnadene vil holdes noenlunde jevnt mellom referanse og utbyggingsalternativ og er 

dermed ikke tatt med i den videre analysen.      

Kapasitetsanalysen nevnt i kapittel 2.4.1 gjør ingen forskjell på kjøretidsreduksjonen i alternativene 1 

og 2. Vi vil i det videre anta de prissatte fremkommelighetseffektene er de samme for alternativene. 

Forskjellen i prissatte effekter mellom de to alternativene vil dermed kun være 

investeringskostnadene. 
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2 KOSTNADER 

 

Den største driveren på kostnadssiden i nytte-kostnadsanalyser er som regel kostnader forbundet med 

utbygging samt videre drift. Dette er med andre ord investeringskostnadene til de foreslåtte tiltakene, 

samt kostnader som påløper etter ferdig utbygging og bidrar til å opprettholde tiltakenes ytelse, dvs. 

livsløpskostnader hvorav kostnader til drift og vedlikehold, som er av de viktigste komponentene. Vi 

vil her kun omtale investeringskostnadene. 

Investeringskostnadene til de to ulike alternativene til tilsving på Elverum er estimert i forbindelse 

med utarbeidelse av teknisk hovedplan for tilsving Elverum. Kostnadsestimatet til hovedplaner er i 

estimeringsklasse 1 og både «ovenfra og ned» og «nedenifra og opp»-metoder benyttes avhengig av 

hvilke grunnlag som er prosjektert. Mengder hentes fra prosjekterte data (Novapoint) fra de aktuelle 

fagene som inngår og enhetspriser er basert på erfaringstall fra referanseprosjekt for bane i tillegg til 

egne prisbanker for veg, VA og konstruksjonselementer. 

Nytt tilsving-spor gjennom Vestad vil bli en betydelig barriere og søkes løst for å ivareta Bane NORs 

krav til sikkerhet og adkomst for bolig og næring i området ved: 

Planovergang (Km 157.529 ROSB) ved Forsvarets eiendom på Terningmoen søkes sanert/erstattet 

med planskilt kryssing for hovedtyngden av trafikk. (For alternativ 2 må planovergangen 

opprettholdes for å sikre adkomst til fredete tyskerbrakker) 

Gang- og sykkelvegforbindelse på tvers av nytt spor må etableres 

Kjøreadkomst til alle gjenværende bolig- og næringsbygg, og sivil adkomst til skytebanene, må sikres. 

Det har blitt gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse av kostnadsestimatet for Tilsving Elverum 

hvis resultater er oppsummert i MIP-00-A-09039. Tilsving Elverum er prosjektert med nytt 

kryssingsspr på Vestmo og forventet kostnad fra usikkerhetsanaysen har ikke skilt ut kostnaden for 

kun tilsvingen. Ved innganen til usikkerhetsanalysen var basisestimat følgende: 

Tabell 2-1: Basisestimat i MNOK 

 
Basisestimat Vestmo 

kryssingsspor 

Totalt 

Alternativ 1 323  129  452  

Alternativ 2/3*  372 129  501  

TOTALT    

Kalt alternativ 2 i Konsekvensutredning og 3 i teknisk hovedplan 

 

For alternativ 1 utgjør kostnaden til Vestmo kryssingsspor 28,5 % av totaltkostnaden. For alternativ 

2/3 utgjør kostnaden til Vestmo 26% av den totale kostnaden. 

I tabell 2-2 under er forventet kostnad fra usikkerhetsanalysen vist. Da Vestmo ikke var skilt ut som 

egen post er kostnaden til Vestmo trukket ut av hovedtallet for forventet kostnad basert på andelene 

nevnt i avsnitte over 

 

 

 



Rørosbanen 

Tilsving Elverum  
Fagrapport prissatte konsekvenser 

 

Side: 

Dok.nr.: 

Rev: 

Dato:  

15 av 20 

MIP-00-A-09038 

02A 

                25.05.2020 

 

       

 

Tabell 2-2: Forventet kostnad i MNOK 

 
Forventet kostnad Vestmo 

kryssingsspor 

Forventet kostnad 

kun tilsving 

Alternativ 1     526  150   376  

Alternativ 2/3*     570 148   422  

TOTALT    

  

2.1 Skattefinansieringskostnaden 

Skatter vil vanligvis føre til at konsumenter og produsenter blir stilt overfor ulike priser. Slike 

skattekiler vil vri produksjons- og konsumbeslutningene slik at økonomien påføres et effektivitetstap. I 

samfunnsøkonomiske analyser, der tiltak som skal finansieres over offentlige budsjetter skal 

analyseres, skal det derfor inngå en skattefinansieringskostnad. Skattefinansieringskostnaden er den 

marginale kostnaden ved å hente inn en ekstra skattekrone. Jf. Finansdepartementets rundskriv R-

109/14 (Finansdepartementet, 2014) settes denne kostnaden til 20 øre per krone. Denne skal benyttes 

av alle sektorer. Grunnlaget for beregning av skattekostnaden vil være tiltakets nettovirkning for 

offentlige budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet og er i sin helhet effekter som berører 

gruppen offentlige organer. 

Under følger en oversikt over kostnadene for de ulike alternativene som er estimert inkludert 

skattefinansieringskostnaden. 

Tabell 2-3: Investeringskostnader inkludert skattefinansieringskostnaden i MNOK 

Kostnader Alternativ 1 Alternativ 2/3 

Totale produksjonskostnader inkludert 

skattefinansieringskostnaden (20%) 

      451 506 
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3 PRISSATTE NYTTE-EFFEKTER 

Mange av de viktigste effektene av tiltak oppstår via endringer i driftsopplegget og togtilbudet. Ulike 

infrastrukturtiltak vil eksempelvis kunne gi togoperatørene muligheter til å endre driftsopplegget f.eks. 

gjennom redusert framføringstid, endret ruteopplegg, anskaffelse av nytt materiell, togstørrelser eller 

vogntyper. Etableringen av tilsvingen på Elverum gir operatørene muligheter til å kutte i kostnader 

ved at fremførinsgkostnadene reduseres ved at kjøretiden totalt sett blir kortere. Bygging av en tilsving 

sør for Elverum betyr i praksis at tog som kommer fra Hamar (og fra steder nord for Hamar) og skal 

kjøre sørover til Solørbanen eller vise-versa, ikke lenger vil trenge å kjøre innom Elverum stasjon for å 

snu lokomotivet til motsatt side.  

Som konsekvens av at kostnadene på fremføring av gods på bane reduseres relativt til kostnadene til 

frakt av gods på vei kunne en tenke seg at en ville kunne få en overføring av gods fra vei til bane. Når 

gods kan transporteres på bane i stedet for vei vil vi også få reduserte kostnader som følge av ulykker 

da det relativt sett er mer ulykker på vei enn på jernbane. Flytting av gods fra vei til bane vil også, 

normalt sett, medføre en reduksjon i CO2 utslipp da jernbanen er relativt sett mer miljøvennlig enn vei 

gitt antagelser om at jernbanen er elektrifisert og transport på vei ikke er det. Denne antagelsen er ikke 

helt riktig i vårt tilfelle da både Solør- og Rørosbanen er to av de svært få gjenværende 

jernbanestrekningene i Norge som ennå ikke er elektrifisert3. Hvorvidt en overføring av gods fra vei til 

ikke-elektrifiserte baner gir denne typen miljøeffekt er lite trolig.   

Effekter slik som overføring av gods fra vei til bane og konsekvensene av denne typen overføring vil 

kunne estimeres ved hjelp av transportmodeller slik som den Nasjonale godsmodellen, NGM. Slike 

effekter har ikke vært estimert her da det vært utenfor rammene til dette prosjektet. Derfor vil vi 

beregne forenklet hva en kjøretidsreduksjon vil kunne medføre av nytteeffekter i form av 

kostnadsreduksjoner for denne typen togtransport. Det er med andre ord viktig å være klar over at 

nytteeffektene som her vil bli beregnet, vil være underestimert. Samtidig er det viktig å fremholde at 

det nok trolig også vil være nødvendig å igangsette andre tiltak på disse to banestrekningene for å få 

større samfunnsøkonomiske effekter i form av økt transport av gods på jernbane. Det er lite trolig at 

bygging av kun en tilsving på Elverum vil medføre store overføringer av gods fra vei til bane. 

Den nyeste verdsettingsstudien for godstransport (TØI, 2018) har beregnet en tidsverdi for ulike 

varegrupper av gods. Satsen for tømmer og andre skogprodukter som er anbefalt benyttet er 2 kr per 

tonntime i 2018 kr (oppjustert til 2020 prisnivå blir det 2,08 kr4). Basert på denne informasjonen kan 

vi gjøre noen enkle beregninger om hva 30 minutters reduksjon i kjøretid (gjennomsnitt av 28 og 32 

minutters kjøretidsreduksjon jf. analyseresultater referert til i kapittel 2.4.1) vil bety for godskunder. I 

tabellen under ser vi hvilken effekt 30 minutters redusert kjøretid betyr for godskunder i form av nytte. 

Beregningen er utført med utgangspunkt i dagens godsmengder og ruteopplegg5 da det ikke foreligger 

noe informasjon om eventuelle nye ruteplaner. Togene som trafikkerer strekningene er som nevnt i all 

hovedsak flis og tømmer, med unntak av ett togpar som kjører knekkebrød fra Hamar til Sverige én 

gang per uke. Tidsverdien for tømmer er benyttet i beregningene av nytte da godset som transporteres 

i all hovedsak består av tømmer og flis.  

 

 

 

 
3 Det er en forutsetning for reguleringsplanen at den skal legge til rette for elektrifisering. På tross av dette er 

ikke elektrifisering lagt til grunn, og er med andre ord ikke i referansealternativet i denne analysen av prissatte 

effekter. Dette følger som nevnt av retningslinjer i Finansdepartementet sitt rundtskriv R-109/14 

(Finansdepartementet, 2014) omkring hva/ hvilke tiltak som kan regnes som referanseprosjekter 

(elektrifiseringsprosjektet har ikke fått oppstartsbevilgning fra Stortinget) 
4 2% -KPI sats oppgitt i Jernbanedirektoratets nyttekostverktøy SAGA  
5 Data hentet fra notatet «Godstog Solør- og Rørosbanen, aktuelle for tilsving Elverum, R20» utarbeidet av Bane 

NOR for dette prosjektet (Bane NOR, 2020) 
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Tabell 3-1: Sentrale forutsetninger og beregnet nytte av tilsvingen 

Forutsetninger og beregnet nytte 
 

Årlig mengde gods på tog som vil ha nytte av tilsving 

(i tonn) 

1 002 730 

Reduksjon i fremføringstid 30 minutter 

Tidskostnad (kr. pr. tonntime) 2,08 

Nytte i millioner kroner   1,04 

 Diskonteringsrate 4 % 

Analyseperiode  40 år 

Neddiskontert nytte av 30 min redusert kjøretid i 

millioner kroner 

 21,5  

 

Det at Elverum stasjon ikke lenger vil bli trafikkert av tog som kun kjører innom for skifting betyr i 

praksis at kapasiteten på stasjonen økes. Bedre kapasitet kan i utgangspunktet derfor også ha positive 

effekter på persontrafikken for tog som kjører på Rørosbanen mellom Hamar og Røros (det er ikke 

persontogtrafikk på Solørbanen). Hvor stor denne effekten er -er det vanskelig å kvantifisere, men det 

er ikke utenkelig at denne økte kapasiteten vil kunne gi noe bedret robusthet og dermed mindre 

sannsynlighet for forsinkelser. Gitt at effektene for persontogtrafikken nok er marginale er de ikke 

forsøkt kvantifisert her. 
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4 SAMMENSTILLING NYTTE-KOST 

En nytte-kostanalyse skal fange opp relevante virkninger av tiltakene i hele deres levetid. Levetiden 

som benyttes i analyser av investeringsprosjekter skal reflektere den perioden tiltaket som analyseres 

faktisk vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste. Som hovedprinsipp skal analyseperioden være så 

nær levetiden som praktisk mulig. For infrastrukturtiltak i samferdselssektoren settes levetiden og 

analyseperioden normalt til 40 år. Kalkulasjonsrenten, eller den risikojusterte renten er 4,0 % for 

analyseperioden fra 0-40 år. Kalkulasjonsrenten benyttes til å beregne netto nåverdi av tiltaket. Et 

tiltak anses å være samfunnsøkonomisk lønnsomt når det gir en beregnet positiv netto nytte (netto 

nåverdi), dvs. nåverdi av nytte minus nåverdi av kostnader. Neddiskonterte nytte- og kostnadseffekter 

vises i tabellen under.  

 

Tabell 4-1: Neddiskonterte nytte- og kostnadseffekter i MNOK 

Nytte minus kostnader Alternativ 1 Alternativ 2 

Nytte for godskunder (neddiskontert)  21,5                                                    

84,6 

21,5 

Kostnader i millioner kroner inkludert 

skattefinansieringskostnaden (20%) 

451 

 

506 

 

Nettonytte i millioner kroner (nåverdi) -429,5 -484,5 

 

Da de prissatte nytteeffektene er like i begge alternativ vil det best rangerte av de to 

utbyggingsalternativene være det alternativet med lavest kostnad, dvs. alternativ 1. Sammenstillingen i 

tabell 5-1 viser allikevel at begge utbyggingsalternativ har negativ nettonytte. 

På kostnadssiden faller effektene til gruppen det offentlige da investeringskostnaden finansieres av det 

offentlige og effektivitetstapet skatteinnkreving gir også faller på det offentlige. Som tidligere nevnt er 

det kun en del av nytten et slik tiltak gir som er kvantifisert her. Tidsgevinsten vi får av en tilsving gir 

både nytte til godskunder, samt godsoperatører. Det er dog god grunn til å anta at nytten er 

underestimert da vi her ikke har kunnet beregne om dette tiltaket fører til overføring av gods fra vei til 

bane. Tidsgevinsten vil da tilfalle både eksisterende og nyskapt trafikk. Samtidig får vi nytteeffekter 

fra redusert trafikk på vei slik som redusert risiko for ulykker.  

Beregningen i tabell 4.1 tar heller ikke høyde for vekst i transportarbeidet, dvs økte transporterte 

godsmengder på strekningene. Hvorvidt økt transport er mulig gitt de kapasitetsmessige 

beskrankningene som finnes per dags dato på Røros-, Solør-, og Kongsvingerbanen (både mht 

kryssingsskapasitet og terminalkapasitet), er uvisst. Det er allikevel interessant å se på hva en 

tidsbesparelse vil bety nyttemessig om en ser for seg en 20% økning i transportert gods6. Beregningen 

i tabell 4-2 viser effekten av en 20% økning i transport gods på en forenklet nytte-kostberegning. 

 

Tabell 4-2: Neddiskonterte nytte- og kostnadseffekter i NOK med 20% økning i transportert gods 

Nytte minus kostnader Alternativ 1 Alternativ 2 

Nytte for godskunder (neddiskontert) 25,8                                                    

84,6 

25,8 

Kostnader i millioner kroner inkludert 

skattefinansieringskostnaden (20%) 

 

389 

 

463 

Nettonytte i millioner kroner (nåverdi) -363,2 -437,2 

 

 
6 Gjennom Norges skogeierforbund sitt innspill om tiltak til NTP 2018-2029 er det anslått en vekst i uttak av 

tømmer i Hedmark og Oppland på om lag 20 % (Skjølaas, 2016) i (Jernbanedirektoratet, 2019) 
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Et moment som er verdt å nevne er at det i jernbanesammenheng er viktig å se flere tiltak sammen 

som en pakke som samlet gir nytte- en effektpakke. I området for Røros- og Solørbanen er det under 

planlegging flere andre tiltak som en antar vi gi nytte sammen med en eventuell tilsving på Elverum. 

Dette gjelder: 

• Kryssingsspor på Rørosbanen 

• Kryssingsspor på Solørbanen 

• Elektrifisering av Solør -og Rørosbanen 

• Tilsving ved Kongsvinger 

• Relokalisert tømmerterminal ved Kongsvinger 

Et knippe av tiltak som er myntet på godsnæringen vil trolig gi store samfunnsøkonomiske 

nytteeffekter blant annet også fordi det kan utarbeides et nytt tilbudskonsept som i større grad vil 

kunne utnytte ny infrastruktur og samtidig imøtekomme næringens behov for flere avganger samt 

kjøring av lengre tog. Spesielt er det viktig å trekke frem elektrifiseringen av Solør- og Rørosbanen. 

Elektrifisering vil redusere kostnadene ved togfremføringen og vil trolig medføre en omruting av 

godstog til disse banestrekningene. For eksempel er det i dag flere tog som kommer kjørende nordfra 

via Dovrebanen -og som skal til Sverige- som i dag kjører til Grorud/ Alnabru for å snu- og så kjøre ut 

av Norge via Kongsvingerbanen. Disse togene vil kunne rutes om via Hamar og Solørbanen, når 

Røros- og Solørbanen elektrifiseres. I tillegg vil andelen overført trafikk fra vei til bane bli betraktelig 

større når tiltakspakkene sammen bidrar til å redusere både tidskostnadene, kostnadene ved bruk av 

diesellokomotiv samt bidrar til å tilrettelegge for at operatører kan kjøre lengre godstog.   
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