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Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalg-
utredningen (KVU)  

Konklusjon 
Følgende vegtiltak tas ut av byutredningen: 

• Fv 356 Knarrdalstrand – Flakvarp 
• FV 32 Borgeåsen-Menstad 

De resterende vegtiltak fra konseptvalgutredningens fase 2 og 3 og etter fase 3 samles i en 
pakke som analyseres i Byutredningen: 

• Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen 
• Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand 
• Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein 
• Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk 
• Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen 

Fv. Ringveg Skien nord og Fv. Sentrumstunnelen Skien vurderes på nytt og er ikke med i 
transportmodellkjøringene. Det må gjennomføres en ny utredning før konseptuelt valg tas.  

 

Under følger en grov gjennomgang av en del ulike faktorer for de ulike vegstrekningene. Det 
er argumentert for hvilke strekninger som bør beholdes og analyseres i Byutredning 
Grenland, hvilke som bør utredes nærmere før de velges og hvilke som bør tas ut.  

Følgende tekniske data er lagt til grunn for beregninger.  

Prosjektnavn Dim. 
klasse 

ÅDT 
(1000) 

Fart 
(km/t) 

Vegbredde 
(m) 

Kostnader 
( beregnet sum 
+40%) 

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen H5 6-12 90 12,5 0,4 – 0,6 mrd kr 
Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand H7 > 12 80 20 1,8 – 2,5 mrd kr 
Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein H5 6-12 90 12,5 1,5 – 2,1 mrd kr 
Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp H4 4-6 80 10 1,1 – 1,5 mrd kr 
Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk – 2 felt H5 6-12 90 12,5 0,4 – 0,6 mrd kr 
                                            4 felt H7 > 12 80 20 0,6 – 0,8 mrd kr 
Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen H1 < 12 60 8,5 0,2 - 0,3 mrd kr 
Fv. 32 Borgeåsen - Menstad H7 > 12 80 20 2,2 – 3,0 mrd kr 
Fv. Ringveg Skien nord H1 < 12 60 8,5 1,5 – 2,1 mrd kr 
Fv. Sentrumstunnelen Skien H1 < 12 60 8,5 0,8 – 1,1 mrd kr 
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2a  Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen 

Investeringskostnad 0,4-0,6 mrd kr 
ÅDT 2016 2.000 (trolig litt lavt) 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

 

Utfordringer  Bomiljøutfordringer, generell trafikksikkerhet, framkommelighet 
for næringstrafikk 

Trafikal virkning Bedrer framkommeligheten for næringstrafikken. Bidrar trolig ikke i 
vesentlig grad til økt personbiltrafikk 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

Ok, bedre forholdene for gs 

Nyttekostnad Ok  
Ikke-prissatte 
virkninger 

Ok 
Bedre bomiljø og trygghet 

Forlag til konklusjon Ligger i fase 2 i KVUen. Løser bomiljøutfordringer med støy og TS 
og gir bedre framkommelighet for næringstransporten. Tas med 
videre. Svarer på utfordringene 

 

2b  Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand 

Investeringskostnad 1,8 – 2,5 mrd kr – toløps tunnel – 4 felt 
ÅDT 2016 14.000 
ÅDT 2030 med 
bompenger 

14.000 ( ca 4.000 i resttrafikk på avlastet veg) 

Utfordring Bomiljø, noe framkommelighet  
Trafikal virking Gir økt framkommelighet og økt vegkapasitet og for bil, buss og 

næring. Dette er en del av riksveg 36 – forbindelsen mellom E18 og 
indre Telemark. Vil øke vegkapasiteten og ikke bidra til 
nullvekstmålet. 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

Ok, tryggere for gs 

Nyttekostnad Lav trafikantnytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Utfordringer med naturmiljø 
Tunnel gir bomiljøforbedringer 

Forlag til konklusjon Ligger i fase 2 i KVUen. Løser bomiljøutfordringer og gir økt 
framkommelighet for alle trafikantgrupper. Tas med videre.  
I neste planfase kan andre løsninger enn tunnel vurderes, dette vil 
medføre negative konsekvenser for de ikke-prissatte virkningene.  
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2c  Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein  

Investeringskostnad 1,5 – 2,1 mrd kr 
ÅDT 2016 10.000 - 19.000 - 8.000  
ÅDT 2030 
m/bompenger 

8.400 – 6.600 (avlaster flere strekninger på dagens vegnett) 

Utfordring Riksveg som føres i lang strekning gjennom bybåndet. Oppleves 
som manglende riksvegstrekning på pågående prosjekt 
Skjelbredstrand-Skyggestein 

Trafikal virkning Bedrer framkommeligheten for bil og næringstrafikk. Vil øke 
vegkapasiteten og ikke bidra til nullvekstmålet. 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

Ok 

Nyttekostnad Lav trafikantnytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Rødlistearter, mulig sand og grusressurser 
Positivt med tunnel under viktige turområder 

Forlag til konklusjon Strekningen fullfører påbegynt prosjekt med enhetlig standard på 
viktig riksveg. Vil gi redusert trafikk og bedre framkommelighet på 
avlastet riksvegnett. Tas med videre.  

 

3a  Fv. 356 Knarrdalstrand – Flakvarp   

Investeringskostnad 1,1 – 1,5 mrd kr 
ÅDT 2016 2.000 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

 

Utfordring Strekningen inngår i KVUen pga ønsket forbedring for 
næringstransporten og pga trafikksikkerhet, særlig for myke 
trafikanter 
Gjennomført utbedring av dagens veg på strekningen gjør at 
behovet for tunnel er sterkt redusert. 
Det er behov for å løse forholdene for gange og sykkel 

Trafikal virkning Gir bedre framkommelighet  
Trafikksikkerhet av 
løsning 

Tunnelpåslaget i vest er krevende. Gs må løses 

Nyttekostnad Lav - middels 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Ok – tunnel gir bedre bomiljø og bedre forhold for myke trafikanter 

Forlag til konklusjon Vegtiltaket utgår. Løsninger for gange og sykkel tas inn i revisjon 
av planene for disse trafikantgrupper. 

 



4 
 

3b  Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk    

Investeringskostnad 2 felt 0,4 – 0,6 mrd kr - 4 felt 0,6 – 0,8 mrd kr 
ÅDT 2016 15.000 – 20.000 (veger som i dag betjener denne trafikken) 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

25.000 (ca 5.000 i resttrafikk på avlastet veg) 

Utfordring  Ønske om bedre framkommelighet mellom Skien og E18 på 
vestsiden av elva  

Trafikal virkning Trafikkberegningene viser behov for firefeltsveg. Denne økingen i 
vegkapasitet vil medføre stor gjennomgangstrafikk gjennom 
Porsgrunnstunellen og over Porsgrunnsbrua. Bidrar ikke til 
nullvekstmålet. 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

ok 

Nyttekostnad Høy nytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Ravinelandskap og verdifullt kulturlandskap berøres, vegen blir 
barriere mot turterreng, berører verdifull dyrka mark 

Forlag til konklusjon Strekningen er en del av rv36 gjennom bybåndet. Det er behov for 
en mer omfattende utredning av konsekvensene av økt trafikk 
gjennom Porsgrunn sentrum. Tas med videre 

 

3C  Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen 

Investeringskostnad 0,2-0,3 mrd kr 
ÅDT 2016 20.000 – 8.000 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

18.000 

Utfordring  Ønske om bedre framkommelighet 
Trafikal virkning Del av gjennomgående ny hovedveg på vestsiden av elveløpet. 

Ender ulogisk i nord. 
Trafikksikkerhet av 
løsning 

Del av denne strekningen følger eksisterende boliggate. 
Omfattende tiltak kreves for å tilfredsstille forholdene for myke 
trafikanter 

Nyttekostnad Relativt høy nytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Bomiljøutfordringer 

Forlag til konklusjon Bør utredes bedre før løsningen velges. Videreføring av trafikk til 
Skien sentrum må avklares. Tas med videre 

 

3d  Fv. 32 Borgeåsen – Menstad  

Investeringskostnad 2,2 – 3,0 mrd kr 
ÅDT 2016 17.000 i Borgestadalleen 
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ÅDT 2030 
m/bompenger 

«All» trafikk overføres til ny tunnel. Dette er ca 11.000. (redusert 
trafikk på denne siden av elva pga nye tiltak på vestsiden) 

Utfordring  Avlaste Borgestadalleen 
Framkommelighet  

Trafikal virkning Nødvendig å stenge eks fv for gjennomkjøring for å få trafikk på ny 
veg 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

Svært krevende å få til et godt tunnelpåslag i sør – mange veger, 
funksjoner og trafikantgrupper. Nordre påslag er også vanskelig å 
løse.  
Trolig konflikt med trase for Grenlandsbanen  

Nyttekostnad Ny veg er lenger enn dagens veg. Svært kostbart tiltak. Lav nytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Nytt kryss gir eksponerte landskapsinngrep i verdifullt 
kulturlandskap og bomiljø 
Hule eiker i faresonen. Dyrka mark beslaglegges 
Positivt for Borgestadalleen og kulturmiljøet der 

Forlag til konklusjon Vegtiltaket utgår 
 

4a  Fv. Ringveg Skien nord  

Investeringskostnad 1,5-2,1 mrd kr 
ÅDT 2016 ? 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

? 

Utfordring Ønske om bedre framkommelighet mellom Gulset og Skien 
sentrum.  

Trafikal virkning Fører Gulset-trafikk over ny bru og til områder nord for Skien 
sentrum. Få målpunkter der – dette vil føre til at trafikken bruker 
dagens vegsystem ned mot bysentrum, dette er allerede tungt 
belastet. Bidrar ikke til nullvekstmålet. 

Trafikksikkerhet av 
løsning 

Svært krevende å få til akseptabelt tunnelpåslag Gulset syd. Det er 
også krevende å løse forholdene for gang-sykkeltrafikken i 
kryssområdet 

Nyttekostnad Middels 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Verdifullt kulturlandskap på Mæla, Venstøp, Rising berøres. 
Verdifull dyrka mark går tapt.  

Forlag til konklusjon Løsningen må vurderes på nytt. Dekker den dagens behov? 
Ringvegen må ses i sammenheng med en helhetlig løsning for 
trafikken i og rundt sentrum i Skien. Dette må omfatte alle 
trafikantgrupper.  

 

 



6 
 

4b  Fv. Sentrumstunnelen Skien 

Investeringskostnad 0,8 - 1,1 mrd kr 
ÅDT 2016 ? 
ÅDT 2030 
m/bompenger 

? 

Behov  Avlaster Skien sentrum for trafikk 
Trafikal virkning Avlaster bygater 
Trafikksikkerhet av 
løsning 

Krevende kryssområde ved søndre tunnelpåslag 

Nyttekostnad Får lite trafikk, avlaster ikke sentrum i vesentlig grad, lav nytte 
Ikke-prissatte 
virkninger 

Tunnelpåslagene er krevende landskapsmessig, spesielt i syd 

Forlag til konklusjon Løsningen må vurderes på nytt. Skien kommune jobber med en 
sentrumsplan som knytter bysentrum tettere til havnefronten. Det 
er ønske om redusert biltrafikk langs havna. Sentrumstunnelen må 
ses i sammenheng med en helhetlig løsning for 
sentrumsutviklingen og sammen med prosjekt 4A.  
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