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Vegprosjekter 

 

Vi har tatt ut to prosjekter – fv356 Knarrdalstrand-Flakvarp og fv32 Borgeåsen-Menstad 
fordi det kke er behov for disse lenger. 
Prosjektene Ringveg Skien nord og Sentrumstunnelen Skien er tatt ut av beregningene i RTM, 
virkninger av disse er ikke vist i transportmodellen. Det må gjøres en ny transportvurdering 
av forholdene i og rundt Skien sentrum før en bestemmer seg for løsninger. Kostnader til 
dette er derfor ikke tatt inn i den samfunnsøkonomiske beregningen.  
 
Fv 353 Rugtvedt- Surtebogen  0,4 mrd kr 
Rv 36 Skjelsvikdalen-Klevstrand  1,8 mrd kr 
Rv 36 Menstadbrua-Skyggestein  1,5 mrd kr 
Rv 36 Bjørnstad-Kjørbekk   0,4 mrd kr (0,6) 
Fv Kjørbekk-Kryss Telemarksveien  0,2 mrd kr 
Sum vegprosjekter rev KVU/Bypakka 4,3 mrd kr = 4,5 mrd kr (P50) (usikkerhet 40%) 

Gange og sykkel 
Hovedplan for sykkel og plan for myke trafikanter 
Sum 3,0 mrd kr – (vurdert med basis i tall i planene og erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter. 

Kollektiv - buss 
Grunnlaget er Kollektivfeltutredning Grenland fra 2015.  
Der har de regnet på to nivåer vi legger inn begge i vedtatt KVU/Bypakke på lik linje med 
vegprosjektene 



Rødt nivå  563 mill kr 
Blått nivå  714 mill kr 
Sum    1.279 mill kr 

Dersom de vegprosjektene vi har lagt inn i revidert KVU gjennomføres vil vi ikke trenge 
prosjektene 1, 4, 5 og 6. Disse beløpet seg til 590 mill kr  
I fase 1 er det lagt inn tiltak for ca 100 mill kr – på deler av kollektivprosjekt 7 og 10. 

 
Det betyr at – dersom alle vegtiltakene vi har lagt inn gjennomføres – og vi trekker fra det 
som enten er finansiert i fase 1 – eller de strekningene vor vi ikke trenger kollektivfelt pga 
nye vegstrekninger – er regnestykket: 
Totalsum fra buss-utredningen          1.279 mill kr 

- Finansiert i fase 1       ca 100 mill kr 
- Prosjekter som utgår pga ny vegbygging        590 mill kr 

Totalsum kollektivfelt Revidert bypakke Grenland           589 mill kr = 600 mill kr 
 

Oppsummering kostnader Revidert KVU/Bypakke Grenland 
Veg        4,5 mrd 
Gs       3,0 mrd 
Kollektivfelt      0,6 mrd 
Sum investeringer revidert KVU/Bypakke Grenland 8,1 mrd kr  
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