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Forord 

 

Denne rapporten beskriver resultatene av transportanalysen og nyttekost-

beregningene som er gjennomført i forbindelse med byutredningen i Grenland. 

Byutredningen har hatt som formål å vurdere hvilke tiltak som kreves for flate 

ut veksten i personbiltrafikken i Grenland i slik at denne i år 2030 ikke overskri-

der nivået man hadde per. 01.01.2016. Rapporten viser resultater av trans-

portmodellberegninger i RTM av enkelttiltak og sammensatte virkemiddelpakker 

som skal bidra til å få nullvekst i personbiltrafikken i Grenland. Rapporten besk-

river også de samfunnsøkonomiske beregningene som er gjort for virkemiddel-

pakkene. 

Fra COWI AS har Terje Vidar Fordal og Torbjørn Aasen Stigen vært prosjektan-

svarlige. Sara Horseide Fjellvær har utført de samfunnsøkonomiske beregninge-

ne i EFFEKT. Hovedkontaktperson hos Statens vegvesen har vært Eva Preede og 

hos Jernbanedirektoratet Bodil Riis.  
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Sammendrag 

Denne rapporten beskriver hvilke tiltak som må innføres for at veksten i person-

transporten frem mot 2030 skal tas med kollektiv, sykling eller gange. Følgende 

virkemiddelpakker (sammensetning av ulike tiltak) er beregnet i transportmo-

dellen DOM Grenland og videre gjort samfunnsøkonomiske analyser av i EFFEKT 

6:  

› Restriktiv virkemiddelpakke: Denne pakken inneholder kun bilrestriktive 

virkemidler som innebærer en økning i bomtakstene (70 %) på eksisteren-

de bomsnitt i Grenland, samt en økning i parkeringstakser i utvalgte soner 

med handelsvirksomhet. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,8 

% høyere trafikkarbeid enn i 2016.  

› Virkemiddelpakke med økte bompenger og buss: Pakken består av en 

økning i bomtakstene (60 %) og en økning i parkeringstakser i utvalgte so-

ner med handelsvirksomhet. Pakken inneholder også tre nye bussruter i 

Grenland og en ny ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Virke-

middelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,6 % høyere trafikkarbeid enn i 

2016. 

› Virkemiddelpakke med togsatsing og vegprising: Pakken inneholder 

vegprising (pris pr. kjørte km) med takst 0,5 kr/km utenfor rush og 1,1 

kr/km i rush, samt en økning i parkeringstakser i utvalgte soner med han-

delsvirksomhet. Virkemiddelpakken inneholder også en styrking i togtilbu-

det på Bratsbergbanen og ny ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Ski-

en. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,4 % lavere trafikkarbeid 

enn i 2016. 

› Virkemiddelpakke med togsatsing og sharepay: Pakken består av tog-

satsing tilsvarende virkemiddelpakken "togsatsing og vegprising". Det er vi-

dere lagt inn ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Det er ingen 

økning i bomtakstene, men det er lagt inn at en større andel av arbeidsrei-

sene må betale for parkering (sharepay). I tillegg er det beholdt en økning i 

parkeringstakster i definerte sentrumsnære/ikke sentrumsnære soner. Vir-

kemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,7 % lavere trafikkarbeid enn i 

2016. 
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› Virkemiddelpakke med buss-satsing og sharepay: Pakken omfatter 

buss-satsing tilsvarende virkemiddelpakken "økte bompenger og buss". Det 

er også lagt inn en ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Det er 

ingen økning i bomtakstene, men det er lagt inn at en større andel av ar-

beidsreisene må betale for parkering (sharepay). I tillegg er det beholdt en 

økning i parkeringstakster i definerte sentrumsnære/ikke sentrumsnære 

soner. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,4 % lavere trafikkar-

beid enn i 2016. 

De samfunnsøkonomiske beregningene av virkemiddelpakkene viser at virke-

middelpakken "Sharepay og tog" gir størst netto nytte og en netto nytte pr. 

budsjettkrone på 0,24. Beregningene er gjort i forhold til et nullalternativ der 

dagens bompengesystem som ble satt i drift høsten 2016 er med. Tabellen un-

der oppsummerer resultatene fra de samfunnsøkonomiske beregningene.  

Tabell 1: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på ulike aktørgrupper (mill. kr. diskon-

tert til prisnivå 2018). 

 Nullalternativ 

2030 

Økte                

bompenger 

og buss 

Vegprising 

og tog 

Sharepay 

og tog 

Sharepay 

og buss 

Restriktiv 

Trafikanter og 

transportbrukere 

 2 042 12 507 15 008 13 346 - 1 027 

Operatørnytte  -246 0 -480 -406 -379 
Det offentlige  -5 349 -11 291 -10 773 -9 956 - 1 644 

Samfunnet for øv-

rig 
 -466 -1 332 -1 181 -1 122 389 

Netto nytte  -4 019 -115 2 573 1 862 - 2 661 

NNB  -0,75 -0,01 0,24 0,19 - 1,62 
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1 Innledning 

Denne rapporten beskriver resultatene av trafikkberegningene og de samfunns-

økonomiske beregningene som er gjort i forbindelse med byutredningen i Gren-

land. Byutredningen i Grenland skal vise hvilke virkemidler og kostnader som 

kreves for at fremtidig vekst i persontransporten kan tas med kollektiv, sykling 

eller gange. Resultatene fra trafikkberegningene som er beskrevet i denne rapp-

orten fokuserer derfor i stor grad på hvordan enkelt tiltak og sammensatte vir-

kemiddelpakker påvirker trafikkarbeidet med personbil (utkjørte kjøretøykilome-

ter) i det såkalte avtaleområdet for utredningen.  

Rapporten omtaler først kalibreringsarbeidet for DOM Grenland for dagens situa-

sjon 2016. Videre beskrives beregnede trafikale virkninger av enkelttiltak og 

virkemiddelpakker før de samfunnsøkonomiske beregningene av utvalgte virke-

middelpakker omtales.  

Under forklares sentrale begreper som går igjen i rapporten.  

Avtaleområdet er det definerte området som byutredningen omhandler. Dette 

området består av kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble.  

Nullvekstmålet er et mål om at fremtidig vekst i persontransporten i avtaleom-

rådet skal tas med kollektiv, sykling eller gange. Det betyr at virkemiddelpakke-

ne som beregnes ikke skal medføre et økt trafikkarbeid med personbil (kjøre-

tøykilometer) i avtaleområdet enn hva som er beregnet for dagens situasjon 

(dvs. 01.01 2016). Gjennomgangstrafikken, tungbiltrafikken og trafikken forår-

saket av mobile tjenesteytere i avtaleområdet er utelatt fra nullvekstmålet.  

Mobile tjenesteytere er antatt å utgjøre i sum 11 % av det totale trafikkarbei-

det forårsaket av lette biler. Videre er det antatt at vekstraten til trafikkarbeidet 

forårsaket av mobile tjenesteytere er tilsvarende befolkningsveksten i avtaleom-

rådet basert på SSBs statistikk.  

Virkemiddelpakker er en sammensetning av flere enkelttiltak som skal bidra 

til å nå nullvekstmålet. Virkemiddelpakkene kan bestå av ulike former for bil-

restriktive tiltak, gang/sykkel tiltak og kollektivtiltak. 
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2 Transportmodellen 

For analysene av byutredningen i Grenland er det benyttet en transportmodell, 

delområdemodell Grenland (DOM Grenland), som er kjørt med RTM-versjon 

3.12. DOM Grenland beregner persontransport mellom ca. 1400 soner og forde-

ler den på bil, tog, buss, sykkel og gange.  

I neste figur vises avgrensingen av modellområdet. Delområdemodellen dekker 

store deler av Telemark og Vestfold, samt litt av Buskerud og Aust Agder. Reiser 

med lengder på 70 km eller mer er beregnet med nasjonal transportmodell 

(NTM6) og gir input i form av reisematriser til DOM Grenland.  

 

Transportmodellen er kalibrert i forhold til observerte reisevaner (reisevaneun-

dersøkelser) og trafikktellinger. Litt forenklet kan man si at modellen er en 

strukturering av tilgjengelige data om reiseomfanget og reisevaner for person-

transport, og foreliggende transporttilbud (vegnett og kollektivtilbud), samt so-

sioøkonomiske sonedata på grunnkretsnivå for 2016. Sistnevnte er befolknings-

data fordelt på kjønn og alder, og data om antall arbeidsplasser pr. grunnkrets 

fordelt på næringskategorier. Disse dataene er utarbeidet av Statistisk sentral-

byrå (SSB). Med disse dataene beregner modellen først "dagens situasjon" og 

deretter for en prognosesituasjon som i denne utredningen er for år 2030. 



 

 

     
 14  TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A092951/Documents/Rapport_Grenland_1812.docx 

 

Figur 1: Avgrensing av DOM Grenland 
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2.1 Kalibrering av DOM Grenland 

Generelt Ved kalibrering av transportmodellen benyttes foreliggende data fra 

trafikktellinger og reisevaneundersøkelser som kalibreringsgrunnlag. Kalibre-

ringsprosessen startes med en gjennomgang av at dagens vegnett og transport-

tilbud samsvarer med virkeligheten, samt en bilhold- og rammetallskalibrering 

mot tidligere RVU (2013). Den 3. oktober 2016 ble det innført bompenger i 

Porsgrunn/Skien. Kalibreringsåret for DOM Grenland har vært 2016 uten bom-

penger.  

Beregningen av dagens situasjon (og øvrige beregninger) er gjort med 7 itera-

sjoner over etterpørselsmodellen og bilholdsmodellen. Det er benyttet en para-

meterverdi, LS mode = 0,6 som gjør modellens arbeidsreiser mindre følsom for 

endringer i valg reisemål som følge av bompenger. I forbindelse med kalibre-

ringen er det også gjort en vekting av gang-sykkelvegnettet for å i større grad 

kunne beregne effekten av ytterligere gang-sykkeltiltak.  

Eksterntrafikken i modellen består av NTM6 trafikk (nasjonaltransportmodell 

med reiselengder over 70 km), samt tungbiltrafikk og buffertrafikk (trafikk til, 

fra og internt i bufferområdet). Dette er faste turmatriser hvor reiseetterspørse-

len ikke påvirkes av endring i transporttilbudet innenfor modellområdet.  

2.1.1 Resultater av kalibreringen 

GEH-verdier Tabellen under gir oversikt over tellepunkter som er benyttet ved kalibrering av 

modellen og samsvaret mellom modellens beregnede lettbiltrafikk og tellingenes 

lettbiltrafikk per virkedøgn. Tabellen viser det relative avviket mellom modell og 

telling, samt en utregnet GEH-verdi. GEH er et mål på samsvaret mellom modell 

og tellinger. GEH-verdier under 5 er ansett å representere et meget godt sam-

svar, og verdier mellom 5 og 10 akseptable samsvar. Verdier større enn 10 an-

ses som mindre gode og bør undersøkes ytterligere. Til sammenligning med be-

regnet prosentvis avvik mellom telling og modell tar GEH-verdiene hensyn til 

hvor stor trafikken i tellepunktet er. Dvs. at det tolereres et større relativt avvik 

i tellepunkter med mindre trafikk enn i tellepunkter med større trafikk. Dette 

kan man også se i tabellen under hvor enkelte tellepunkter har høyere relative 

avvik enn andre, men samtidig en lavere GEH–verdi.  

Tabellen viser at 19 av 26 tellepunkter har en GEH-verdi under 10, som anses 

som et godt eller akseptabelt samsvar. De øvrige tellepunktene er beregnet å ha 

en GEH-verdi på mellom 11-19 som er mindre godt. Forholdet mellom modell og 

telling viser at alle tellepunkter er innenfor et avvik på ca. +/- 20 %. Summen 

for alle tellepunkter viser at beregnet trafikk utgjør 98 % av telt trafikk.  
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Tabell 2: GEH verdier og samsvar mellom modell og telling 

 

 Det er også sett på hvordan modellens trafikk stemmer overens med tellinger på 

timesnivå. Generelt er det et greit samsvar mellom modellen og i tellingene, 

men modellen beregner jevnt over at en høyere andel av trafikken går i tids-

rommet mellom 1800 – 0600 enn hva som er telt. Dette medfører at en noe la-

vere andel av trafikken går i makstimene 07-08 og 15-16 i modellen enn i virke-

ligheten, som igjen gjør at det beregnes noe mindre trengsel i vegnettet i rush-

tiden enn hva som faktisk er tilfelle. En tabell som viser samsvaret mellom mel-

lom modell og telling på timesnivå er vist som vedlegg.  
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3 Beregningsopplegget 

Følgende kapittel gir en oversikt over hvilke beregninger som er gjort i byutred-

ningen. Underveis i utredningsarbeidet er det gjort trinnvise analyser som skal 

belyse de enkelte tiltaks isolerte effekter for å nå nullvekstmålet.  

Det er gjort beregninger for årene 2016 og 2030.  

2016 For 2016 er det kun gjort en beregning av dagens situasjon (som modellen er 

kalibrert mot). I dagens situasjon er bomstasjonene i bypakka som ble innført i 

oktober 2016 ikke lagt inn. Det er denne beregningssituasjonen som øvrige til-

tak sammenliknes opp mot i vurdering av om nullvekstmålet i avtaleområdet er 

oppnådd.  

2030 For 2030 er det gjort trinnvise beregninger:  

 Først er det gjort en beregning av nullalternativet 2030. Dette inneholder kun 

vedtatte vegprosjekter og bompenger med dagens bomsnitt. Det er også lagt 

inn tre nye bomsnitt i Bamble i 0 – alternativet, samt en ny bom ved Fv. 356 

ved Frierfjorden og på Rv. 36 ved Ulefossvegen. I 2030 er det forutsatt at Eid-

angerparsellen er ferdig utbygd, noe som gir kortere reisetid med tog mellom 

Porsgrunn og Larvik. Det er nullalternativet 2030 som er sammenlikningsalter-

nativet for de forskjellige alternativene i nyttekostnadsanalysen. Det er også 

gjort beregning av 0 – alternativet 2030 uten bompenger.  

Videre er det gjort en beregning av revidert KVU Grenland. Dette scenarioet 

inneholder flere veg- og gang-/sykkelprosjekter, samt bompenger tilsvarende 0 

– alternativet. I forbindelse med vurdering av hvilke prosjekter som skal inngå i 

revidert KVU er det gjort beregninger av enkeltprosjekter som har vært aktuelle 

å inngå. Dette omtales senere i rapporten. I pakken som omfatter prosjektene 

til revidert KVU er det antatt at ytre IC til Larvik er ferdig utbygd jmf. NTP 2018-

2029, noe som gir rom for økning i avgangsfrekvensen på IC-linjene til/fra Skien 

fra ett tog pr. time til to tog pr. time.  

Avslutningsvis er det gjort beregninger av ulike virkemiddelpakker. Dette er 

en kombinasjon av ulike virkemidler som benyttes for å nå nullvekstmålet. Vir-

kemidlene som er benyttet er bilrestriktive tiltak (bompenger, parkeringskostna-
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der), kollektivtiltak (jernbane, bybane og buss), samt gang/sykkeltiltak (eks-

press-sykkelveg). Virkemiddelpakkene er beregnet med revidert KVU Grenland 

som grunnlag. For å sette sammen virkemiddelpakker har det også vært nød-

vendig å beregne de enkelte tiltakenes effekter.  

Kommende delkapitler beskriver mer i detalj hva som ligger inne under hvert 

enkelt beregningsscenario. Figuren under forsøker å illustrere beregningsgang-

en.  

 

Figur 2: Illustrasjon av beregningsopplegget 
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3.1 Nullalternativet 2030 

Nullalternativet 2030 består av kun vedtatte vegprosjekter, samt fase 1 gang – 

sykkelprosjekter. I Grenland er dette vegprosjektene Rv. 36 Skyggestein – 

Skjelbredstrand og Fv. 32 Gimleveien - Augestadveien. Alle prosjekter som er 

lagt inn i modellen for nullalternativet er oppsummert i tabellen under.  

Tabell 3: Prosjekter lagt inn i nullalternativet 2030  

Prosjekt Bompenger (prisnivå 2016 kr)  Standard i RTM 

Rv. 36 Skyggestein - 

Skjelbredstrand 

Bompenger i forbindelse med 

bommene i Grenland.  

Meget god 2 felts veg og 90 km/t.  

Fv. 32 Gimlevegen – 

Augestadvegen  

Bompenger i forbindelse med 

bommene i Grenland.  

God 2 felts veg og 60 km/t.  

E18 Bommestad – Sky 11 kr for lette kjøretøy.  110 km/t og 4 felts motorveg 

E18 Langangen – 

Rugtvedt 

Lagt inn takst tilsvarende 2 kr/km 

for lette kjøretøy.  

110 km/t og 4 felts motorveg 

E18 Rugtvedt – Dørdal 42 kroner for lette kjøretøy  110 km/t og 4 felts motorveg 

E134 Seljord - Åmot Ingen bompenger. Oppgradert E134 langs eksisterende 

veg. 80 km/t og god 2 felts veg.  

Rv. 36 Slåttekås – 

Gvarv 

Ingen bompenger1  Lagt inn forbedret veg med 80 km/t 

og meget god 2 felts veg.  

E134 Damåsen – 

Saggrenda 

33 kr for lette kjøretøy.  Ny veg langs E134. Fire felt og 90 

km/t.  

E134 Gvammen –   

Århus 

23 kr for lette kjøretøy. Ny veg langs E134 med 80 km/t. 

Ellers er det langs fv. 356 fra utløpet av Porsgrunntunnelen til kryss ved Drang-

edalsvegen og Gunder Solvesens veg justert ned i vegkapasiteten for 2030 be-

regningene. I nullalternativet 2030 er det også antatt at Eidangerparsellen er 

ferdig utbygd som gir en redusert reisetid mellom Larvik og Porsgrunn. Det er 

som følge av dette lagt inn et oppgradert togtilbud for nullalternativet i 2030 

som er mottatt fra Jernbanedirektoratet.  

                                                

1 For Rv. 36 Slåttekås -  Gvarv vil det foreligge bompenger i virkeligheten i 2030. Det er vurdert at dette avviket vil ha 

marginal/ingen betydning for resultatene av byutredningen i Grenland.  
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3.2 Etablering av revidert KVU 2030 

Revidert KVU Grenland 2030 består av ytterligere vegprosjekter og gang-

sykkelprosjekter. Det er i løpet av utredningsperioden blitt bestemt hvilke pro-

sjekter som skal inngå i revidert KVU 2030, som igjen er grunnlaget for de vide-

re beregningene av enkelttiltak og virkemiddelpakker. Som en del av grunnlaget 

for denne bestemmelsen ble det gjort beregninger av de ulike vegprosjektene 

som var aktuelle å legge inn i revidert KVU.  

Følgende figur og tabell viser hvilke prosjekter som er vurdert ved etablering av 

revidert KVU 2030, og hva slags vegstandard prosjektene har fått i RTM.  

 

Figur 3: Prosjekter som er beregnet i forbindelse med etablering av revidert KVU 2030 
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Tabell 4: Standard lagt inn i RTM for prosjekter vurdert inn i revidert KVU 2030 

Nr. Prosjektnavn Fartsgrense 

(km/t) 

Vegstandard 

lagt inn i RTM 

Kommentarer 

1 Fv. 353 Rugtvedt – 

Surtebogen 

90 God 2 felts veg  

2 Rv. 36 Skjelsvikda-

len - Klevstrand 

80 4 felt                    

(bymotorveg) 

 

3 Fv. 356 Knarrdal-

strand - Flakvarp 

80 God 2 feltsveg  

4 Rv. 36 Bjørnstad - 

Kjørbekk 

90 God 2 feltsveg I endelig revidert KVU er denne vegen 

beregnet som 60 km/t. 

5 Rv. 36 Menstadbrua 

- Skyggestein 

90 4 felt og god 2 

feltsveg 

4 felt vest for kryss (i tunnel) og god 2 

felts veg øst for kryss mot Menstad-

broen.  

6 Fv. Kjørbekk – kryss 

Telemarksvegen 

60 Vanlig 2 feltsveg Traseen følger dagens Bjørntvedveg. 

7 Fv. Ringveg Skien 

nord (Århusbrua) 

60 Vanlig 2 feltsveg  

8 Fv. Sentrumstunne-

len Skien 

60 Vanlig 2 feltsveg  

9 Fv. 32 Borgeåsen - 

Menstad 

80 4 felt                    

(bymotorveg) 

Fv. 32 langs eksisterende Borgestad 

veg er da stengt. 

 

Neste tabell viser resultater for beregningene av enkeltprosjektene. Tabellen 

viser årsdøgntrafikk på prosjektene, et kostnadsanslag for de enkelte prosjekter 

(mottatt fra Statens vegvesen), samt endring i absolutte kjøretøykilometer for 

modellområdet i forhold til 0 – alternativet i 2030. Tabellen oppsummerer også 

hvilke prosjekter som er valgt å ta med i revidert KVU 2030. Det er beregnet en 

økning i antall kjøretøykilometer i forhold til 0 – alternativet 2030 som følge av 

alle enkeltprosjekter. Dette er naturlig da dette medfører en forbedring av tilbu-

det for bilister.  
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Tabell 5: Resultater fra beregning av enkeltprosjekter til revidert kvu 

 

 I revidert KVU Grenland er det forutsatt at Eidangerparsellen er ferdig utbygd 

sammen med utbyggingen av ytre IC jmf. NTP 2018-2029. Det er lagt inn et noe 

bedre togtilbud i revidert KVU sammenliknet mot nullalternativet som innebærer 

at det går to tog per time på IC linjen til/fra Skien mot ett tog per time i nullal-

ternativet 2030. Tilbudet på Bratsbergbanen er identisk mellom nullalternativet 

2030 og revidert KVU 2030.  

 Av gang-sykkelprosjekter er det lagt inn flere prosjekter over hele Grenland 

inkludert Siljan og Bamble. Figuren under viser med røde streker hvor det er 

lagt inn nye gang – sykkelveger i tillegg til de som eksisterer i dag.  
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Figur 4: Oversiktskart over GS-prosjekter som er lagt inn i revidert KVU Grenland 
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4 Beregninger av enkelt-tiltak 

4.1 Oppsummering av beregnede enkelt-tiltak 

Det er beregnet flere enkelt tiltak alene for å kunne vurdere deres isolerte bi-

drag mot å nullvekstmålet. Enkelt-tiltakene er beregnet med revidert KVU 2030 

som grunnlag. Det er hentet ut resultater om hvordan enkelt tiltakene påvirker 

trafikkarbeidet i avtaleområdet, hva slags trafikantnytte de medfører og hvordan 

de påvirker antall turer for de ulike reisemidler. Tabellen under oppsummerer 

hvilke enkelt-tiltak som er beregnet. Tiltakene kan inndeles i følgende katego-

rier: Bilrestriktive tiltak, kollektivtiltak, gang/ sykkel tiltak.  

Det bør nevnes at beregningene av enkelttiltakene har vært en del av de innle-

dende beregningene. De er kjørt med noe andre forutsetninger enn endelige 

beregninger av sammensatte virkemiddelpakker da forutsetningene er blitt noe 

justert i løpet av utredningsperioden. Dette gjelder også beregningene enkelttil-

takene er sammenliknet med som i dette tilfellet hovedsakelig er revidert KVU. 

Alle enkelttiltakene er likevel beregnet med eksakt samme forutsetninger. Derfor 

er effektene av enkelttiltakene sammenliknbare og gir et godt grunnlag for å se 

hvordan de virker for å nå nullvekstmålet.  
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Tabell 6: Beskrivelse av enkelttiltak 

Type tiltak Tiltak Forklaring 

 

 

Restriktive 

50 % økning i             

bomtakster 

En økning i bomtakstene på 50 %, dvs. takster på 23 kr/32 kr i             

lav-/rushtrafikk. 

100 % økning 

i bomtakster 

100 % økning i bomtakstene, dvs. takst på 30 kr/ 42 kr i lav-

/rushtrafikk.  

Vegprising Bilister betaler for hver utkjørte kilometer i avtaleområdet. Brukt takst 

på 1 kr / 2 kr per kilometer i lav-/rushtrafikk. 

Parkerings-         

restriksjoner 

Lagt inn økte parkeringstakster i utvalgte soner i modellen. 

 

 

 

 

Kollektiv 

 

Jernbane -            

alternativ 1 

IC tog med 2 avg. per time som i revidert KVU. Nytt stopp i Skien sør 

ved Landmannstorget. Bratsbergbanen forlenges til Larvik med 1 av-

gang per time. Alle linjer stopper ved ny stasjon på Skien S. 

Jernbane               

alternativ 2 

Som jernbanealternativ 1, men med ekstra stopp også på Men-

stad/Borgestad for både IC tog og Bratsbergbanen.  

Jernbane                     

alternativ 3b 

Som alternativ 1, men med 2 tog i timen på Bratsbergbanen til Larvik.  

Jernbane                      

alternativ 4b 

Som alternativ 1 for IC tog. Bratsbergbanen legges til Brevik med to tog 

i timen. Nye stopp etablert på Menstad, Eidanger, Heistad, Skjelsvik og 

Brevik.  

Jernbane-

alternativ 5b 

Som alternativ 1 for IC tog. Bratsbergbanen legges til Herøya med to 

tog i timen. Nye stopp på Skien S, Menstad og Herøya.  

Bybane Innebærer et bybane alternativ mellom Porsgrunn og Skien. Avgangs-

frekvens hvert 10 minutt. 

Buss-tiltak Innebærer to nye bussruter (B1 og B2 basert på notat fra Rambøll). 

Halvtimesfrekvens lagt inn.  

Gang/sykkel Ekspress-

sykkelveg 

Ekspress-sykkelveg fra Langesund til Skien med lengde kodet til 90 % 

av reell lengde.  

I tillegg til tiltakene i tabellen over er det gjort beregninger av hvordan arealut-

viklingskonsepter påvirker trafikkarbeidet i avtaleområdet. Det er sett på 3 ulike 

scenarioer for fremtidig arealbruk: Knutepunktutvikling, utvikling langs bybåndet 

og spredt utvikling.  
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4.2 Bilrestriktive tiltak  

Bompenger Av bilrestriktive enkelttiltak er det beregnet økninger i bomtakstene på 50 % og 

100 % i forhold til takster som ligger inne i revidert KVU (15 og 21 kroner). 

Bomplasseringene er tilsvarende dagens. Det er i tillegg lagt inn tre bommer i 

Bamble, en bom langs Fv. 353 innerst i Frierfjorden, en bom ved Rv. 36 vest for 

ny Rv.36 Skyggestein – Skjelbredstrand og en bom på prosjekt nr. 4 i revidert 

KVU for å opprettholde et tett bomsnitt (denne er ikke vist i figuren under).  

 

Figur 5: Bomsnitt lagt inn i Grenland 
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Vegprising Det er også beregnet effekt av vegprising i avtaleområdet. Dette innebærer at 

man betaler en gitt takst pr. utkjørte kilometer. Denne er satt til 1 kr/km i lav-

trafikk og 2 kr/km i rushtrafikk. Denne kostnaden er lagt inn på alle veger in-

nenfor avtaleområdet som er markert med rød linje i figuren under.  

 

Figur 6: På vegene innenfor rød linje er det lagt inn en kmtakst. 

Parkering Beregning av enkelttiltak med økte parkeringskostnader er gjort prinsipielt ved å 

inndele utvalgte grunnkretser i byområdet med handelsvirksomhet i sentrums-

soner og ikke – sentrumssoner. Det er lagt inn en takst for kortidstakst (pr 

time) og langtidstakst på henholdsvis 15 kr og 150 kr i sentrumssonene og 8 kr 

og 80 kr i ikke-sentrumssonene. I modellen rammer korttidstaksten private rei-

ser og fritidsreiser, mens langtidstaksten rammer arbeidsreiser (dette blir be-

skrevet mer i detalj under kapittelet om virkemiddelpakkene). Neste figur mar-

kerer områdene hvor det er lagt inn pakeringstakster. Røde områder er definert 

som sentrumsområder, mens blå er ikke-sentrumsområder.  
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Figur 7: Grunnkretser i modellen hvor det er lagt inn økte parkeringstakster (rød = høy-

takst, blå = lav takst) 
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4.3 Kollektiv- og gang/sykkeltiltak  

Av kollektivtiltak er det gjort beregninger av enkelte jernbanekonsepter, et by-

banetiltak og et forbedret busskonsept. 

Jernbanekonsepter Felles for alle jernbanekonseptene og revidert KVU er at de inneholder 2 

avganger i timen på IC linjene til Skien. For 0 – alternativet er det lagt inn 1 av-

gang per time. Merk at i de samfunnsøkonomiske beregningene av endelige vir-

kemiddelpakker er det lagt inn ett tog pr. tim tilsvarende som i nullalternativet. 

Årsaken er beskrevet i kapittelet som tar for seg de samfunnsøkonomiske be-

regningene. Ved vurdering av virkemiddelpakkenes og enkelttiltakenes bidrag til 

å nå nullvekstmålet er det derimot brukt to tog pr. time på IC linjene. Forskjel-

len mellom de ulike jernbanekonseptene som er beregnet er linjeføringen og 

frekvensen på Bratsbergbanen, samt stoppmønster på Bratsbergbanen og IC 

linjene.  

Konsept 1 avviker fra revidert KVU ved at Bratsbergbanen forlenges fra Notod-

den til Larvik og frekvensen økes til en avgang i timen. I nullalternativet og revi-

dert KVU har Bratsbergbanen avganger 8 ganger pr. døgn som i dag. I tillegg 

inneholder konsept 1 en ekstra stopp for både IC linjer og avganger på Brats-

bergbanen ved "Skien S" (Skien sentrum ved Landmannstorget). Konsept 2 er 

tilsvarende konsept 1 med unntak av at det er ytterligere en ekstra stopp på 

Menstad. Dette stoppet brukes for både for IC avgangene og avgangene på 

Bratsbergbanen. Konsept 3b er tilsvarende konsept 1, men med økning i fre-

kvens på Bratsbergbanen til to tog i timen. I Konsept 4b er Bratsbergbanen 

lagt om til Brevik med stoppesteder på Skien S, Menstad, Eidanger, Skjelsvik, 

Heistad og Brevik i tillegg til nåværende stoppesteder. Konseptet har to tog i 

timen på Bratsbergbanen. Konsept 5b er også tilsvarende konsept 1, men med 

Bratsbergbanen til Herøya i stedet for Larvik inkl. nye stopp på Menstad og Ski-

en S. Også her to tog i timen på Bratsbergbanen. 

Bybanekonsept Det er beregnet et bybanekonsept mellom Porsgrunn og Skien. Det er lagt inn 

en avgangsfrekvens hvert 10. minutt og en total reisetid mellom Skien (ved Ski-

en stasjon) til Porsgrunn (ved Herøyakanalen) på 32 minutter. Neste figur en 

tenkt bybanetrasé som er lagt inn i modellen. Røde sirkler markerer stoppeste-

der. 
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Figur 8: Bybanelinjen slik den er beregnet i RTM med stoppmønster (røde prikker). 

Busskonseptet For enkelt tiltaket som er kalt busstiltaket er det lagt inn to nye bybussruter, B1 

Skien (Gulset) – Menstad – Borgestad – Porsgrunn stasjon og B2 Porsgrunn -

Skien (Østsiden av elven). Disse er kodet inn med halvtimesfrekvens og er ba-

sert på notat fra Rambøll2.  

                                                

2 Byutredning Grenland Vurdering av fremtidig busstilbud (Foreløpig rapport av Rambøll 25.10.2017) 
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Gang/sykkeltiltak I revidert KVU 2030 ligger det en stor satsning på gang- og sykkeltiltak. Som et 

ytterligere gang- og sykkeltiltak som er blitt beregnet er en ekspress-sykkelveg 

mellom Porsgrunn - Skien – Langesund. Det er i RTM ikke mulig å skille en van-

lig gang-sykkelveg fra ekspress-sykkelveg til tross for at det er naturlig å for-

vente at en ekspress-sykkelveg oppleves som et bedre tilbud. For å forsøke å 

fremheve den ytterligere forbedringen, er ekspress-sykkelvegen derfor lagt inn 

med en noe kortere distanse (90 %) av hva den reelt har. Figuren under viser 

hvor det er lagt inn ekspress-sykkelveg i enkelttiltaket. 

 

Figur 9: Trasé for ekspress-sykkelveg ved beregning av enkelttiltak. 
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4.4 Arealkonsepter 

Det er beregnet trafikale konsekvenser av ulik arealbruk for fremtiden. Det er 

valgt å se på tre ulike scenarioer som fordeler framtidig befolkningsvekst og ar-

beidsplasser ulikt. Scenarioene er et knutepunkts scenario (sterk fremtidig for-

tetting), et bybåndsscenario (middels fremtidig fortetting) og et spredt scenario 

(lav fremtidig fortetting). Befolkningsveksten i Grenland er i henhold til SSBs 

MMMM-prognoser som tilsier en vekst på 7,4 % fram mot 2030, noe som tilsva-

rer en vekst på snaut 8000 personer.  

Figurene under viser de tre arealscenarioene.  

 

Figur 10: Plassering av fremtidig befolkning for de ulike scenarioene. 

Fordelingen av framtidig befolkning er gjort på grunnkretsnivå. For knutepunkts 

scenarioet er befolkningsveksten fordelt likt på to grunnkretser, én i Skien sen-

trum og én i Porsgrunn sentrum. For de to øvrige alternativene er framtidig be-

folkningsvekst fordelt jevnt utover grunnkretsene som er markert på kartet.  

Neste figur viser fordelingen av arbeidsplasser for arealscenarioene. For alterna-

tivet knutepunktutvikling plasseres majoriteten av fremtidige arbeidsplasser i én 

sentrums sone i Porsgrunn og én i Skien (1000 arbeidsplasser i hver) og 400 

arbeidsplasser på Herøya. Det er også plassert 100 arbeidsplasser i to grunn-

kretser nord vest og sør øst for bybåndet. For alternativet bybåndet er det plas-

sert 60 arbeidsplasser i flere grunnkretser langs bybåndet, 400 nye arbeidsplas-

ser på Herøya og 100 arbeidsplasser i de to grunnkretsene nord vest og sør øst 

for bybåndet (tilsvarende som for knutepunkts alternativet). For alternativet 

spredt utvikling er fremtidig arbeidsplasser fordelt jevnt utover de markerte 

grunnkretser med en økning på 500 arbeidsplasser i hver.  
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Figur 11: Fordeling av fremtidige arbeidsplasser for de ulike scenarioene 

Arealkonseptene slik de er presentert her bør av modelltekniske hensyn kun 

sammenliknes med hverandre og ikke med andre typer tiltak. Nyttekostnads-

analyser av alternativer med ulik fordeling av befolkningen er heller ikke sam-

menliknbare. Derfor beregnes arealkonseptene kun for å vise de trafikale kon-

sekvensene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 34  TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A092951/Documents/Rapport_Grenland_1812.docx 

4.5 Resultater av enkelttiltak  

Følgende delkapittel presenterer resultatene for beregningene av enkelttiltake-

ne. Resultatene av disse beregningene er grunnlaget for en sammensetting av 

virkemiddelpakkene da de viser hvordan enkelttiltakene bidrar i forhold til null-

vekstmålet. Resultater som er beskrevet i kapittelet er endringer i trafikkarbeid 

og endring i antall turer for ulike reisemidler.  

Trafikkarbeid Enkelttiltakenes isolerte påvirkning på trafikkarbeidet i avtaleområdet kan ses 

ved å sammenlikne tiltakenes beregnede trafikkarbeid mot beregnet trafikkar-

beid i revidert KVU. Figuren under viser endring i trafikkarbeid for enkelttiltake-

ne i forhold til revidert KVU. De bilrestriktive tiltakene bidrar sterkest til å redu-

sere trafikkarbeidet. Vegprising har størst effekt og reduserer trafikkarbeidet 

med snaue 10 %. Dette kan forklares av at vegprisingsalternativet vil ramme 

alle reisende i avtaleområdet sammenliknet med dagen bomsystem som kun 

rammer bilturer som krysser bomsnittene. Samtidig gir vegprising et sterkt in-

sentiv til å velge destinasjoner i nærheten, sammenliknet med dagens bomsys-

tem hvor reisende kan kjøre omveier eller velge destinasjoner som medfører økt 

kjørelengde for å unngå bompenger. Det kan derfor argumenteres for at vegpri-

sing er det mest målrettede bilrestriktive virkemiddelet for å redusere trafikkar-

beidet i et område.  

 Parkeringskostnader har derimot en relativt lav effekt på 0,4 %. Dette kan 

forklares av at parkeringstaksten kun rammer noen utvalgte grunnkretser og 

dermed en liten andel av bilturene. I tillegg er det i beregningen av parkerings-

tiltaket ikke lagt inn en økning i andelen av arbeidsreisende som må betale, 

hvilket medfører at økningen i parkeringstakstene først og fremst kun vil ramme 

private reiser og fritidsreiser.  

 Kollektivtiltakene er også beregnet å ha en relativt lav effekt på det totale 

trafikkarbeidet isolert sett. Det er beregnet sterkest påvirkning på trafikkarbei-

det for alternativ 4b som gir en reduksjon på 0,5 % mot revidert KVU. Ekspress-

sykkelvegen slår også svakt ut med en reduksjon på 0,1 %.  
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Figur 12: Endring i trafikkarbeid forårsaket av enkelttiltakene. 

 Beregnet trafikkarbeid for de ulike arealkonseptene bør som nevnt kun 

sammenliknes mot hverandre. Tabellen under viser forskjell i trafikkarbeidet i 

avtaleområdet mellom knutepunkts scenarioet og bybåndsutvikling, og knute-

punkts scenarioet og spredt utvikling. 

Tabell 7: Forskjell i trafikkarbeid mellom arealscenarioene 

Areal scenario Endring i trafikkarbeid ift. 

knutepunktutvikling 

(absolutte kjt km) 

Endring i trafikkarbeid 

ift. knutepunktutvikling      

(% endring ift. tot. trafikkarbeid) 

Utvikling langs 

bybåndet 

+ 7 000 kjt km + 0,5 % 

Spredt utvikling + 23 000 kjt km  + 1,5 % 

 Tabellen viser at arealkonseptene ikke forårsaker de store endringene i det 

totale trafikkarbeidet i avtaleområdet. Et spredt arealscenario er beregnet å gi 

1,5 % mer trafikkarbeid totalt i avtaleområdet sammenliknet med et knutepunkt 

scenario. Dette kan likevel anses å være en relativt stor endring da det kun er 

fremtidig befolkningsvekst frem mot 2030 som fordelt på ulikt vis (ca. 8000 inn-

byggere). Det betyr igjen at man kan estimere at en ny innbygger vil reise ca. 3 

km lenger per dag med bil ved et spredt arealscenario enn ved et knutepunkts 

scenario. Dersom man hadde omfordelt en større andel av befolkningen i Gren-

land ville forskjellene blitt merkbart større.  
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Turer Figuren under viser endringer i antall bilturer internt i avtaleområdet som følge 

av enkelttiltakene. Turendringene som er beregnet er i samsvar med utviklingen 

som ble beregnet for trafikkarbeidet. De bilrestriktive tiltakene gir størst reduk-

sjon i antall bilturer. Tilsvarende gir kollektiv og gang- og sykkelprosjektene en 

reduksjon på opp mot 400-500 bilturer på det meste. Verdt å merke seg er at 

forskjellen i redusert antall bilturer mellom alternativet med vegprising og alter-

nativet med dobling av bomtaksten er langt lavere enn hva forskjellen mellom 

disse to er når man studerer utkjørte kilometer. Dette indikerer at vegprising 

påvirker kjøreturenes lengde mye mer enn antall kjørte turer.  

 

Figur 13: Reduksjon i antall bilturer som følge av enkelttiltakene pr. døgn 

 De to neste figurene viser endring i antall kollektivturer og gang- og sykkelturer 

i avtaleområdet. Alle enkelttiltak bidrar til en økning i kollektivreiser. Bybanen 

bidrar til størst økning i antall reiser, men som vist i figuren for endringer i tra-

fikkarbeidet så gir ikke bybanealternativet en tilsvarende stor reduksjon i tra-

fikkarbeidet. Dette kan forklares med at bybanealternativet genererer mange 

korte kollektivturer og i større grad også "stjeler" gang- og sykkelturer.  
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Figur 14 Endring i kollektivturer som følge av enkelttiltakene.  

Under vises endring i gang- og sykkelturer i avtaleområdet som følge av enkelt-

tiltakene. Denne viser at bilrestriktive tiltak i stor grad bidrar til en økning av 

gang- og sykkelturer. Kollektivtiltak bidrar derimot til et redusert antall gående 

og syklende. Bybanen "stjeler" flest gående og syklende.  

 

Figur 15: Endring i GS turer som følge av enkelttiltakene. 
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5 Beregninger av virkemiddelpakkene 

Basert på resultatene fra innledende beregninger av enkelttiltak og øvrige støt-

teberegninger er det satt sammen endelige virkemiddelpakker. Disse er bereg-

net i RTM versjon 3.12 sammen med nødvendige grunnberegninger, dvs. da-

gens situasjon 2016, nullalternativet 2030, revidert KVU 2030 og de en-

delige virkemiddelpakkene.  

Ved overføring av beregninger fra RTM versjon 3.11 til RTM versjon 3.12 ble det 

avdekket behov for å gjøre et par endringer i vegnettet:  

› Redusert vegkapasitet langs Fv. 356 fra utløp av Porsgrunnstunnelen, over 

Porsgrunnsbroen til kryss ved Drangedalsvegen/Gunder Solvesens veg.  

› Benyttet nye NTM6-matriser for alle beregninger basert på grunnprognose-

beregninger. Også brukt egne NTM6-matriser for beregninger i 2030 hvor 

det er bomring i Grenland. NTM6 er en transportmodell som beregner per-

sonreiser med lengder 70 km eller mer. 

Sammensetningen av de forskjellige virkemiddelpakkene er gjort med ulike inn-

fallsvinkler. Det er satt sammen virkemiddelpakker med følgende fokusområder:  

› Virkemiddelpakker med fokus på bilrestriktive tiltak.  

› Virkemiddelpakker med fokus på gange, sykkel og kollektivtiltak.  

› Virkemiddelpakker med kombinasjon av bilrestriktive tiltak, gang/sykkel 

tiltak og kollektivtiltak. 

Det er gjort beregninger av mange virkemiddelpakker. Virkemiddelpakkene som 

er beskrevet mer i detalj senere i kapittelet er de som har oppnådd nullvekstmå-

let og dermed også er gjort nyttekostnadsberegninger av. Nullvekstmålet anses 

som oppnådd dersom beregnet trafikkarbeid er innenfor en margin på +/-1 %. 

Tabellen under gir oversikt over enkelte av virkemiddelpakkene og hvilket nivå 

trafikkarbeidet ligger på i forhold til dagens situasjon 2016. Alle virkemiddelpak-

ker har med tiltakene som ligger i revidert KVU i tillegg til innholdet beskrevet 

for hver enkelt virkemiddelpakke.  
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Neste tabell oppsummerer virkemiddelpakkene som er beregnet og hvordan de 

slår for oppnåelsen av nullvekstmålet. Begrep som er med i tabellen er forklart 

slik:  

 Økte bomtakster: Flere av virkemiddelpakkene har en økning i bomtakstene i 

forhold til takstnivået som ligger inne i revidert KVU (15 kr og 21 kr i henholds-

vis lavtrafikk og rushtrafikk). Takstene er avrundet til hele kr, prisnivå 2016.  

Økte parkeringskostnader i definerte soner: Dette er økte takster for kort-

tidsparkering (8 kr og 15 kr) og langtidsparkering (80 kr og 150 kr) for utvalgte 

"sentrumssoner" og "ikke-sentrumssoner", tilsvarende det som er gjort for be-

regning av parkeringsrestriksjoner som enkelttiltak.  

Forbedret busstilbud: Dette innebærer tilbudsforbedring med to nye bussruter 

som ble beregnet som et enkelttiltak, samt en ny ekspress-busslinje på vestsi-

den av elven med 15 minutters frekvens.  

Økt sharepayandel: Dette er en økningen i andelen av arbeidsreiser som beta-

ler for parkering på arbeidsplassen (sharepayandelen). Denne andelen er økt for 

hver sone avtaleområdet i henhold til følgende utregningsmetode: 

 𝑁𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑖 = 0,4 + 0,6 𝑥 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑖 

Utregningen innebærer at hver sone i avtaleområdet minimum får sharepayan-

del 0,4. Dvs. at 40 % av alle arbeidsreiser betaler for parkering på arbeidsplas-

sen. For sonene i avtaleområdet som har en eksisterende sharepayandel vil ny 

sharepayandel ligge i intervallet 0,4-1,0. I tillegg inneholder virkemiddelpakkene 

med økt sharepayandel ha en langtidsparkeringstakst på 40 kr for alle soner i 

avtaleområdet. Sonene som er definert som "sentrumssoner" eller "ikke sen-

trumssoner" vil ha en langtidsparkeringstakst på 80 kr eller 150 kr og tilsvaren-

de korttidstakst som beskrevet i tidligere. Det er verdt å presisere at langtids-

parkeringstaksten rammer arbeidsreiser, mens korttidsparkeringstaksten ram-

mer private reiser og fritidsreiser. Dvs. at langtidsparkeringssats for soner med 

enn sharepayandel lik 0 ikke vil gi noen effekt.  

Virkemiddelpakkene beskrevet i tabellen under som er av tiltakstype "Kollektiv 

og GS" er gjort med en NTM6-matrise som ikke har hensyntatt bomring i Gren-

land. Resultatet fra andre beregninger hvor dette er hensyntatt viste at trafikk-

arbeidet i avtaleområdet falt med ca. 0,1 % som følge av dette kontra en bereg-

ning hvor det ikke ble hensyntatt. Trafikkarbeidet i tabellen under er derfor re-

dusert med 0,1 % i tabellen under for beregningene av tiltakstype "GS og kol-

lektiv" i forhold til hva som faktisk er beregnet.  
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Tabell 8: Beskrivelse av virkemiddelpakker med ulike satsningsområder 

Type Virkemiddelpakke / Beskrivelse Nullvekst 

Bilrestriktiv Restriktiv virkemiddelpakke (1): Økte bomtakster på 50 % og økte parkeringskostnader i 

definerte soner.  

+ 1,2 % 

Restriktiv virkemiddelpakke (2): Økte bomtakster på 70 % og økte parkeringskostnader i 

definerte soner. 

+ 0,8 % 

Kollektiv/              

GS 

GS + kollektiv virkemiddelpakke (1): Lagt inn styrket togtilbud på Bratsbergbanen til 

Larvik jf. jernbanealternativ 2 i tabell 5. Lagt inn ekspress-sykkelveg mellom Langesund og 

Skien. 

+ 4,7 % 

GS + kollektiv virkemiddelpakke (2): Lagt inn styrket togtilbud til Bratsbergbanen til Bre-

vik, jf. jernbanealternativ 4b. Lagt inn ekspress-sykkelveg mellom Langesund og Skien. 

+4,5 % 

GS + kollektiv virkemiddelpakke (3): Lagt inn bybanen (6 avg/timen) og ekspress-

sykkelveg mellom Langesund og Skien. 

+ 4,7 % 

GS + kollektiv virkemiddelpakke (4): Lagt inn forbedret busstilbud og ekspress-sykkelveg 

mellom Langesund og Skien. 

+ 5,0 % 

Kombinerte         

 

Kombinert virkemiddelpakke (1): Lagt inn styrket togtilbud til Larvik på Bratsbergbanen 

og ekspress-sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn. Lagt inn 25 % økning i bomtakster. Lagt 

inn økt parkeringskostnad i definerte soner.  

+ 2,5 % 

Kombinert virkemiddelpakke (2): Lagt inn forbedret busstilbud. Ellers lagt inn ekspress-

sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn, 25 % økning i bomtakster og økte parkeringskostna-

der i definerte soner. 

+ 2,8 % 

Kombinert virkemiddelpakke (3): Lagt inn styrket togtilbud til Larvik på Bratsbergbanen 

og ekspress-sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn. Fjernet bompenger til fordel for vegpri-

sing med takst på 0,50 kr/km og 1,1 kr/km i lavtrafikk/rushtrafikk. Lagt inn økte parkerings-

kostnader i definerte soner. 

- 0,4 % 

Kombinert virkemiddelpakke (4): Lagt inn styrket togtilbud til Larvik på Bratsbergbanen 

og ekspress-sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn. Også lagt inn en økt sharepayandel. 

-0,7 % 

Kombinert virkemiddelpakke (5): Lagt inn forbedret busstilbud og ekspress-sykkelveg 

mellom Skien og Porsgrunn i tillegg til en økt sharepayandel. 

- 0,4 % 

Kombinert virkemiddelpakke (6): Lagt inn forbedret busstilbud og ekspress-sykkelveg 

mellom Skien og Porsgrunn. Lagt inn økt bomtakst på 60 % og økte parkeringskostnader i 

definerte soner.  

+ 0,6 % 

Areal Arealpakke (1): Beregning av kombinert virkemiddelpakke (6) i kombinasjon med arealpla-

nen "bybåndsutvikling". 

+ 0,0 % 
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Fra tabellen ser man at det er 5 virkemiddelpakker som har beregnet et trafikk-

arbeid på +/- 1 % i forhold til dagens situasjon 2016 (markert med fet skrift). 

For disse virkemiddelpakkene er trafikale konsekvenser beskrevet mer i detalj 

videre. Virkemiddelpakkene omtales videre med navnet i fet kursiv skrift:  

› Restriktiv virkemiddelpakke 2 (+0,8 %)/                                                              

Restriktiv pakke  

› Kombinert virkemiddelpakke 3 (-0,4 %)/                                                               

Pakke med togsatsing og vegprising 

› Kombinert virkemiddelpakke 4 (-0,7 %)/                                                           

Pakke med togsatsing og sharepay 

› Kombinert virkemiddelpakke 5 (-0,4%)/                                                             

Pakke med buss-satsing og sharepay 

› Kombinert virkemiddelpakke 6 (+0,6 %)/                                                               

Pakke med buss-satsing og bompengeøkning 

De mest effektive tiltakene for å redusere trafikkarbeidet er de bilrestriktive til-

takene i form av bompenger/vegprising og økte parkeringskostnader og økt 

sharepayandel. For pakke med togsatsing og vegprising ble det gjort bereg-

ninger med ulike nivåer på kilometerstaksten. For enkelte av beregningene ble 

det da lagt inn en vegprisingstakst også på E18 i stedet for vanlige bomtakster. 

Dette gjorde det noe billigere å kjøre på ny E18 og medførte dermed noe høyere 

trafikkarbeid enn hva det ville vært med bomstasjoner der. Tabellen under gir 

en oversikt over endring i trafikkarbeidet som er beregnet med de ulike takstni-

våene.  

Tabell 9: Endring i trafikkarbeid ved ulike km takster. 

Takstnivå (kr pr. km i lav- og 

rushtrafikk) 

Trafikkarbeid i forhold til 

dagens situasjon 2016 

0,5 kr / 1,1 kr - 0,4 % 

0,6 kr / 1,2 kr - 1,7 % 

0,5 kr / 1,0 kr (også på E18) + 1,0 % 

0,75 kr / 1,5 kr (også på E18) - 3,6 % 

Beregningene med ulike takster viser hvor prissensitivt trafikkarbeidet i avtale-

området er. Økninger i takstene på ca. 10 øre/pr km er her beregnet å gi et re-

dusert trafikkarbeid i intervallet 1,3 – 1,8 % under de ulike forutsetningene.  
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5.1 Resultater av virkemiddelpakker 

Følgende delkapittel viser resultatene av virkemiddelpakkene som er beregnet å 

nå nullvekstmålet (+/- 1 %). Delkapittelet tar for grundigere for seg endringer i 

trafikk/transportarbeid, endring i antall turer, endringer i reisemiddelfordeling. 

5.1.1 Trafikkarbeid 

Det er hentet ut trafikkarbeid i avtaleområdet for virkemiddelpakkene. Trafikk-

arbeidet som er hentet ut gjelder personbiltrafikken i området fra trukket mobile 

tjenesteytere. Mobile tjenesteytere er antatt å utgjøre 11 % av lettbiltrafikken (i 

dagens situasjon) og vokse i takt med befolkningsveksten.  

Trafikkarbeid Figuren under viser hvordan trafikkarbeidet endres i forhold til dagens situasjon 

2016. Nullalternativet i 2030 uten bompenger gir en vekst i trafikkarbeidet på 

11,2 % i forhold til dagens situasjon (uten bom). Dette kan antas å være den 

naturlige veksten i trafikkarbeidet som følge av økt befolkning og økonomisk 

vekst. Innføres bompenger i 0–alternativet faller veksten i trafikkarbeidet fra + 

11,2 % til + 3,6 %. Ved innføring av revidert KVU Grenland er det beregnet et 

trafikkarbeid som er 5,2 % høyere enn dagen situasjon uten bom. Dvs. at pro-

sjektene som er lagt inn i revidert KVU alene gir et økt trafikkarbeid på omkring 

1,6 % (ved å sammenlikne nullalternativet med bom mot revidert KVU). Virke-

middelpakkene har et beregnet trafikkarbeid på +/- 1 %.  

  

Figur 16: Endring i trafikkarbeid i avtaleområdet i forhold til dagens situasjon 

 Neste figur viser endring i trafikkarbeid pr innbygger i avtaleområdet i forhold til 

dagens situasjon. Trenden mellom alternativene er lik som ved foregående figur. Det 

er beregnet at en person i 2016 situasjonen reiser ca. 14 km med bil per virkedøgn. 

For 0–alternativet uten bompenger øker utkjørte km per innbygger med 3,5 %, mens 

det ved innføring av bompenger i 0–alternativet synker med 3,5 %. Også i revidert 

KVU er det beregnet at hver innbygger reiser 2 % mindre med bil. Ved innføring av 

virkemiddelpakkene er det beregnet at hver innbygger reiser mellom 6-8 % mindre 

enn i 2016 situasjonen uten bompenger.  
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Figur 17: Endring i trafikkarbeid pr innbygger i forhold til dagens situasjon. 

Gang og sykkel  Neste figur viser endring i gang- og sykkelkilometer i avtaleområdet. 

Virkemiddelpakkene som gir sterkest vekst i gang- og sykkelkilometer er share-

payalternativene med buss og togsatsing. Det forklares med at parkeringsrest-

riksjoner medfører en økt kostnad for trafikanten. Virkemiddelpakkene med 

bompengeøkning/vegprising medfører også en økning i gang– og sykkelkilome-

ter på 3-5 %. For 0 – alternativet i 2030 (uten bompenger) er det beregnet en 

svak nedgang i gang- og sykkel km. Til tross for lav befolkningsvekst kan ned-

gangen i gang- og sykkel km forklares av økonomisk vekst frem mot 2030 og 

dermed økt bilhold og bilbruk. Det er også verdt å påpeke at flere av gang- og 

sykkeltiltakene i virkemiddelpakkene gir snarveger for gående/syklende. Dette 

gir lavere transportarbeid pr. reise, men også et økt antall reiser.  

 

Figur 18: Beregnet endring i gang/sykkel kilometer i avtaleområdet. 

Kollektiv Trenden i endringen av antall passasjerkilometer (kollektiv) er tilsvarende som 

for figuren som viser endret transportarbeid for gående/syklende. Det er et 

svakt fall i passasjerkilometer i 0–alternativet i 2030 (uten bom) sammenliknet 

med dagens situasjon. Virkemiddelpakken med togsatsing og økt sharepayandel 

gir høyest økning i passasjerkilometer, etterfulgt av buss-satsing og økt share-

payandel.  
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Figur 19: Beregnet endring i passasjer km i avtaleområdet sammenliknet mot dagens si-

tuasjon 

5.1.2 Resultater på storsoner og internt i avtaleområdet 

Det er tatt ut resultater på storsoner som viser trafikkstrømmene og reisemid-

delfordelinger i definerte områder. Uttak av resultater på storsoner gir også mu-

lighet til å kunne beskrive trafikale endringer i avtaleområdet ytterligere. Stor-

sonene er vist med ulike farger på kartet på neste side. Det er totalt inndelt i 14 

ulike storsoner, hvorav verden utenfor Grenland er delt inn i to storsoner, eks-

tern øst og ekstern vest. Sonen ekstern øst dekker modellområdet nord øst for 

Siljan og Grenland, altså Vestfold og deler av Buskerud. Sonen ekstern vest 

dekker modellområdet sør og vest for Grenland, altså store deler av Telemark 

og Aust Agder. 
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Figur 20: Oversikt over inndelte storsoner 

Endring i turer Figuren under gir en oversikt over endringer i bilturer, kollektivturer og gang-/ 

sykkelturer for virkemiddelpakker, revidert KVU og 0–alternativet med bom, 

sammenliknet med 0–alternativet i 2030 uten bompenger. Det er tatt ut endring 

i turer som enten går internt i avtaleområdet, eller skal til eller fra avtaleområ-
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det. Alle beregninger viser nedgang i antall bilturer og en økning i kollektiv- og 

gang-/sykkelreiser. Forskjellen mellom virkemiddelpakkene er naturlig nok rela-

tivt lik det som ble observert ved endringer i trafikk-/ transportarbeidet. Virke-

middelpakker med økning i sharepay inkludert tog eller buss-satsing gir størst 

reduksjon i antall bilturer og sterkest økning i kollektivturer og GS turer.  

 

Figur 21: Endring i turer ved de ulike virkemiddelpakkene sammenliknet mot 0 – alternati-

vet uten bom med tilknytning til avtaleområdet. 

Neste tabell viser totalt antall turer som skal til/fra eller internt i avtaleområdet 

for de ulike alternativene fordelt på alle reisemidler (også bilpassasjer). Et mål 

for å vurdere hvordan reiseaktiviteten påvirkes av de ulike virkemiddelpakkene 

er ved å se på totalt antall turer pr. innbygger i avtaleområdet. Kolonnen ytterst 

til høyre i tabellen viser turer pr. innbygger. Som man kan se øker turer pr. inn-

bygger fra ca. 2,8 turer pr. innbygger i 2016 til omkring 3,0 turer pr. innbygger i 

2030. Sammenliknet mot spranget i antall turer pr. innbygger fra 2016 til 2030 

på 0,2 turer er det en liten forskjell i antall turer pr. innbygger mellom de ulike 

alternativene i 2030. Som man også kan se fra tabellen har ingen av virkemid-

delpakkene i 2030 et lavere antall bilturer enn hva som er beregnet i dagens 

situasjon 2016 uten bom. At nullvekstmålet likevel nås er forårsaket av at biltu-

rene i 2030 er kortere enn i 2016.  

Tabell 10: Totalt antall turer med tilknytning til avtaleområdet 
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Neste figur viser endringen i bilturer fordelt på ulike reiselengder sammenliknet 

med 0–alternativet (uten bom). Tallene er avrundet og gjelder kun endringer i 

turer under 70 km som er beregnet i RTM og omfatter endringer for i hele mo-

dellområdet. Endringene er en konsekvens av tiltakene i virkemiddelpakkene. 

Tallene for total endring i antall turer (nederste rad) er, til tross for at det om-

fatter endringer i hele modellen, noe lavere enn hva som er vist i figur 21. Dette 

skyldes at det nå kun er tatt ut endringer i turer under 70 km, da det også er en 

endring i antall lange turer som følge av bomsnitt i Grenland. Innføring av bom-

penger jevnt over reduserer de lengre turene (alle over 5 km). Dette kan forkla-

res av at flere bilturer foregår innenfor bomsnittet. Dermed ser man også gene-

relt en svak økning i de kortere bilturene (mellom 0-5 km), med unntak av vir-

kemiddelpakkene som inneholder økt sharepay andel. Her faller antall turer in-

nenfor alle distanseintervallene som er vist. En annen ting som er verdt å påpe-

ke er at det i denne tabellen vises en sterkere reduksjon i bilreiser for revidert 

KVU enn for 0 – alternativet med bom, noe som er motsatt av hva som vises i 

figur 21 (som viser endringer i turer i avtaleområdet). Dette kan forklares av at 

revidert KVU er lagt inn med en bedre frekvens på IC strekningen enn i 0 – al-

ternativet, hvilket gir en større reduksjon i bilreiser når vi her ser på hele model-

lområdet.  

Tabell 11: Endring i bilturer i hele modellområdet fordelt på ulike reiselengder 

 

Reisemiddelfordeling Det er beregnet endringer i reisemiddelfordelingen for virkemiddelpakkene mot 

0- alternativet i 2030 uten bom. Under vises beregnet reisemiddelfordelingen i 

dagens situasjon 2016 og 0 – alternativet 2030 uten bom.  

 

Figur 22: Reisemiddelfordeling (inkludert skoleturer) for dagens situasjon og nullalternati-

vet (uten bom) 
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Reisemiddelfordelingen endres fra 2016 til 2030 med økning i bilførerandelen og 

lavere gang/sykkel- og kollektivandeler i 2030. Dette er i tråd med utviklingen 

som er vist for trafikkarbeid og antall turer. Videre vises endringer i absolutte 

prosentpoeng i reisemiddelfordelingen for de ulike virkemiddelpakkene sammen-

liknet mot nullalternativet uten bom. Dvs. at for nullalternativet med bom er 

bilførerandelen 0,9 % poeng lavere enn nullalternativet uten bom (altså 65,9 

%). Kraftigst reduksjon i bilførerandelen beregnes for virkemiddelpakkene med 

økt sharepay andel med tog eller buss, hvor det også er sterkest vekst i kollektiv 

og gang/sykkelandelen.  

 

Figur 23: Endringer i reisemiddelfordelingen sammenliknet mot nullalternativet uten bom 

Reisestrømmer De neste figurene viser antall turer eller endringer i turer mellom de ulike 

storsonene som er definert. Figuren under viser antall bilturer mellom de ulike 

sonene for dagens situasjon. Turene er summert i begge retninger slik at tallene 

viser totalt antall turer mellom eller internt i sonene.  For eksempel er det be-

regnet at det går 7 400 turer mellom "Skien sentrum" og "Bybåndet Gulset" pr. 

døgn.  

 

Figur 24: Antall bilturer mellom storsoner for dagens situasjon 2016. 
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 Neste figur viser prosentvis endring i bilturer fra dagens situasjon 2016 til 

nullalternativet i 2030 uten bompenger. En positiv vekst over 5 % er markert 

med rødfarge og en negativ vekst større enn – 5 % er markert med grønnfarge. 

Generelt er det beregnet vekst i bilturer mellom alle definerte soner med unntak 

av enkelte soner. Dette gjelder spesielt turer som skal til/fra "Grenland øvrig S" 

eller "Bybåndet Bamble". En forklaring kan være at dette er noe perifere soner 

som opplever en liten nedgang i trafikken med konsekvens av en desto sterkere 

vekst i øvrige soner, eksempelvis internt i Skien sentrum og Porsgrunn sentrum.  

 

Figur 25: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom 0 – alternativet uten bom og da-

gens situasjon.  

Neste figur viser prosentvis endring i bilturer fra nullalternativet uten bom til 0 – 

alternativet med bom. Som man naturlig venter er det jevnt over en reduksjon i 

antall bilturer mellom de ulike sonene i byområdet. I tillegg ser man en økning i 

turer internt i områdene som følge av at bilturene i større grad blir kortere og 

forsøker å unngå bompasseringer. Også i utkanten av avtaleområdet/utenfor 

bomringen er det beregnet en svak vekst i antall turer, da reisende heller velger 

å reise ut av Grenland fremfor å passere bomsnittet for å komme til Grenland.  

 

Figur 26: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom nullalternativet med bom og nullal-

ternativet uten bom 
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De kommende figurene viser endring i bilturer mellom virkemiddelpakkene og 0 

– alternativet med bom. Dette er gjort da det vil synliggjøre den isolerte effek-

ten av virkemiddelpakkene bedre enn sammenlikning av 0 – alternativet uten 

bom. Første figur viser utviklingen som er beregnet for restriktiv virkemiddel-

pakke. Ved en innføring av ytterligere økning i bompenger ser man en tilsvaren-

de effekt som ved å gå fra 0 – alternativet uten bom til med bom. Det beregnes 

jevnt over en økning i antall bilturer internt i sonene, og samtidig en reduksjon i 

turer mellom de ulike sonene i byområdet. Den prosentvise nedgangen i antall 

bilturer er noe lavere ved å gå fra 0 –alternativet med bom til restriktiv virke-

middelpakke enn hva som ble beregnet nedgang fra nullalternativet uten bom til 

med bom. Det er naturlig da takstøkningen er noe lavere fra nullalternativet 

med bom til restriktiv pakke enn hva den var fra nullalternativet uten bom til 

med bom. 

 

Figur 27: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom restriktiv pakke og nullalternativet 

med bom 

Neste figur viser prosentvis endring ved å gå fra nullalternativet med bom til 

virkemiddelpakken med vegprising og togsatsing. Verdt å trekke frem er at 

veksten i antall bilturer internt i sonene, som ble observert for blant annet null-

alternativet med bom sammenliknet mot nullalternativet uten bom uteblir. Null-

alternativet med bom, som alternativet sammenliknes mot, fikk et høyere antall 

turer mellom turene internt og en reduksjon i turer mellom sonene i byområdet. 

For pakken med vegprising ser man en motsatt effekt med en reduksjon i turer 

internt i sonene og en økning i bilturer mellom de enkelte av sonene i byområ-

det. I praksis bidrar virkemiddelet vegprising i større grad til en jevnere forde-

ling av hvor bilturene reduseres sammenliknet med en innføring av bomsnitt. 

(Der det i figuren er vist sterk vekst ved innføring av vegprising har det altså verdt en 

sterk reduksjon ved innføring av bompenger. Effekten blir derfor noe motsatt ved vegpri-

sing, men i praksis reduseres turene mer jevnt over hele området.) 
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Figur 28: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med vegprising og togsat-

sing mot nullalternativet med bom. 

De neste to figurene viser endring i bilturer for virkemiddelpakkene med togsat-

sing eller buss-satsing i kombinasjon med sharepay. Begge alternativer gir en 

svært lik utvikling i antall bilturer. Spesielt verdt å merke seg er at det er en 

sterk reduksjon i bilturer til Skien sentrum og Porsgrunn sentrum. Dette skyldes 

at disse sonene har en ekstra høy takst for parkering (15 kr og 150 kr). Det 

medfører at arbeidsreiser må betale spesielt mye for å parkere i sentrumssone-

ne. Det er også en økning i turer mellom enkelte soner langs bybåndet, som tro-

lig er forårsaket av ulikheter på parkeringstakstene i sonene langs bybåndet 

(enten 80 kr eller 40 kr i langtidsparkering). Ellers kan man se en økning i turer 

til spesielt "ekstern øst" fra ulike soner i Grenland som en følge av endring i 

målsoner grunnet parkeringskostnadene.  

 

Figur 29: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med togsatsing og sharepay 

mot nullalternativet med bom. 
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Figur 30: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med buss-satsing og share-

pay mot nullalternativet med bom 

Siste figur viser endring i bilturer for alternativet med buss-satsing og økning i 

bompenger. Trenden er her svært lik som for utviklingen ved restriktiv pakke 

med en generell økning i bilturer internt i sonene og en reduksjon i turer mellom 

soner hvor det ligger et bomsnitt mellom.  

 

Figur 31: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med buss-satsing og bom 

mot nullalternativet med bom 
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6 Nytte-kostnadsanalysen  

6.1 Forutsetninger for analysen 

6.1.1 Generelle forutsetninger 

Nytte-/kostnadsanalysene for virkemiddelpakkene er gjort i EFFEKT 6.61. Det er 

brukt prosjekttype 3, med trafikkdata, trafikantnytte og kollektivkostnader fra 

DOM Grenland (RTM). 

EFFEKT-databasen er laget ved å eksportere vegnettet til nullalternativet (refe-

ransealternativet) fra TNExt til EFFEKT, og bruke referanselenkeinformasjon fra 

TNext som gjør det mulig å lese inn vegstandarddata fra vegdatabanken til len-

kene i EFFEKT. 

For å begrense beregningstiden i EFFEKT er det gjort utklipp av trafikkdatafilene 

fra RTM for å unngå at veglenker som ligger utenfor det trafikale influensområ-

det for virkemiddelpakkene blir med i EFFEKT. Polygonet som er vist i figur 32 

viser hvilket område som er definert som influensområde. Alle veger innenfor 

dette polygonet inngår i EFFEKT-beregningene.  
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Figur 32: Utklippspolygon til EFFEKT-beregningene 

6.1.2 Sammenligningsalternativet (nullalternativ) 

Nullalternativet i nyttekostnadsberegningene (sammenligningsgrunnlaget, også 

kalt referansealternativ) er veg- og transporttilbudet i 2030 med bompenger i 

Grenland (innført høsten 2016) og på E18. En nærmere forklaring av hva nullal-

ternativet omfatter står i kapittel 3.1.  

Bomsystemet som ble satt i drift i oktober i 2016 er forutsatt videreført i nullal-

ternativet. I tillegg til det vedtatte (dagens) bomsystem inneholder nullalternati-

vet også tre nye bomsnitt i Bamble, samt en ny bom ved Fv. 356 ved Frierfjor-

den og på Rv. 36 ved Ulefossvegen. Bompenger i nullalternativet medfører at 

trafikantnytten for reisende i virkemiddelpakkene blir vesentlig høyere enn hvis 

man hadde regnet med et nullalternativ uten bompenger. 
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6.1.3 Utbyggingskostnader 

Tabellen viser hvilke utbyggingskostnader som er lagt inn i EFFEKT. Det er kun 

summen som legges inn i EFFEKT. Alle kostnader er med mva. 

Tabell 12: Utbyggingskostnader for veg- og jernbanetiltak 

 Restriktiv 

pakke 

Togsatsing 

og vegprising 

Togsatsing 

og sharepay 

Bussatsing 

og sharepay 

Bussatsing og 

bompengeøkning 

Bypakke 

Grenland 

8,1 mrd 8,1 mrd 8,1 mrd 8,1 mrd 8,1 mrd 

Ekspress-

sykkelveg 

- 1,2 mrd 1,2 mrd 1,2 mrd 1,2 mrd 

Togsatsing - 2,1 mrd 2,1 mrd - - 

Sum 8,1 mrd 11,4 mrd 11,4 mrd 9,3 mrd 9,3 mrd 

6.1.4 Øvrige forutsetninger 

Dette kapittelet gir en beskrivelse av spesielle forutsetninger som er lagt til 

grunn i nyttekost beregningene.  

Bompenger Virkemiddelpakkene Restriktiv pakke og Bussatsing og bompengeøkning 

inneholder begge en økning av bomtakstene i forhold til det som ligger i nullal-

ternativet. I EFFEKT er derfor kun takstøkningen i forhold til nullalternativet lagt 

inn. For de to pakkene er dette henholdsvis 11 kr og 9 kr økt takst for lette biler.  

IC-tilbud Virkemiddelpakkene som er beregnet i EFFEKT er basert på RTM beregninger der 

det er forutsatt ett IC-tog pr time, dvs. det samme som i nullalternativet. I be-

regningene av virkemiddelpakkenes virkning på nullvekstmålet for personbiltra-

fikken er det imidlertid forutsatt at ytre IC er utbygd med to tog pr. time på IC 

til/fra Skien. Grunnen til denne forskjellen i forutsetninger vedrørende IC-

tilbudet er at både kostnader og nytte av IC-utbyggingen for en stor del ligger 

utenfor avtaleområdet (det er også nytte utenfor området som transportmodel-

len omfatter). Det er derfor valgt å ikke ta med kostnader og nytte for utbyg-

gingen av ytre IC og to tog pr. time i EFFEKT-beregningene.  

Parkering Trafikantnyttemodulen beregner ikke den negative nytten trafikantene får som 

følge av økte parkeringsrestriksjoner. Trafikantnytten for virkemiddelpakker som 

inneholder parkeringsrestriksjoner blir da beregnet høyere enn faktisk er. For å 

synliggjøre konsekvensene ved innføring av parkeringsrestriksjoner er det gjen-

nomført en manuell beregning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene par-

keringsrestriksjonene har. Det er beregnet endring i konsumentoverskuddet for 

trafikantene (bilistene), samfunnstap som følge av trafikkavvisningen og en 

skattekostnad som følge av endringer i parkeringsavgiftene. Utregningsmetoden 

følger beskrivelser gitt i retningslinjene og er basert på følgende antakelser: 

› Andelen av turer til hver sone som er hjemreiser er satt til 50 %.  
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› Gjennomsnittlig varighet for korttidsparkering er satt til 1 time.  

For omregning av kostnad pr. virkedøgn til en årlig kostnad er følgende antatt:  

› Det er 220 arbeidsdager i et år. (Brukt ved omregning av arbeidsreisers 

kostnad pr. virkedøgn til årlig kostnad) 

› Det er like mange private- og fritidsreiser i et virkedøgn som et årsdøgn.             

(Brukt ved omregning av kostnader for private- og fritidsreiser til en årlig 

kostnad). 

Tabellen under viser resultater fra beregningen. Virkemiddelpakkene med 

sharepay som også har kraftigst parkeringsrestriksjoner gir naturlig størst virk-

ninger.  

Tabell 13: Beregnede samfunnsøkonomiske virkninger (pr. år) som følge av parkerings-

restriksjoner i virkemiddelpakkene (i 1000 kr) 

 

Raden "Endring konsumentoverskudd" er beregnet endring i trafikantenes par-

keringsbetaling som følge av økte parkeringsrestriksjoner. Det er viktig å nevne 

at denne betalingen ikke er lagt inn i effektberegningene. Samtidig er heller ikke 

økte operatørinntekter (inntektene til bomselskapene) som følge av trafikante-

nes økte betaling lagt inn. Disse to nyttekomponentene vil i prinsippet veie opp 

for hverandre slik at nettonytten for alle virkemiddelpakkene da blir riktig. Dette 

vil imidlertid kunne gi skjevheter i lønnsomheten fordelt på de ulike aktørgrup-

pene.   

 Raden "Nettovirkning samfunnet" er summen av "Samfunnstap fra 

trafikantavvisningen" og "Skattekostnad", og denne nytten er lagt inn i effektbe-

regningene.  Samfunnstap fra trafikantavvisningen viser den negative nytten 

som følge av bortfallet av bilturer. Skattekostnaden er den positive nytten som 

følge av at det offentlige får mer inntekter som følge av økte parkeringstakster. 

Andel månedskort Ved bruk av trafikantnyttemodulen og kollektivmodulen legges det inn en andel 

av reisende som benytter månedskort. Andelen som er brukt for reisende i den-

ne utredningen er på 44 %. Andelen er basert på statistikk fra RVU i 2013/2014.  

Kollektivkostnader Kostnadene for driften av busstilbudet i modellområdet er økt i forhold til det 

som blir beregnet i RTMs kollektivmodul. Det er mottatt informasjon fra Tele-

mark fylkeskommune om pris pr. vognkm med rutegående busser i fylket. Talle-

ne fra fylkeskommunen tilsier at prisen pr. vognkilometer er 39 kr, mens tilsva-

rende tall fra RTMs kollektivmodul er 22 kr pr. vognkilometer. Km-prisen fra fyl-

keskommunen er benyttet til å beregne kostnaden for det endrede busstilbudet i 

de ulike tiltakspakkene. Denne kostnaden er så lagt inn som en økt drifts- og 
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vedlikeholdskostnad i EFFEKT. Det vises ellers til utskrifter av Operatørnytte fra 

EFFEKT i vedlegg 7. 

Det er avdekket at trafikantnyttemodulen beregner en urimelig høy kollektiv-

nytte for skolereiser ved beregning på timesnivå. Ved beregning på døgnnivå 

har kollektivnytten vært på et mer rimelig nivå. Dette gjelder særlig internnytte i 

kommunene Porsgrunn og Skien for virkemiddelpakkene med tog- og buss-

satsing. Dette er rettet opp ved å anta at forholdstallet mellom kollektivnytten 

med og uten skoleturer på døgnnivå er det samme som for timesnivå. Tabellen 

under oppsummerer resultatene av justeringen.  

Til venstre i tabellen vises kollektivnytte med og uten skolereiser for fritidsreiser 

(skolereiser inngår i reisehensikten fritidsreiser). Forholdstallet i tabellen er for-

holdet mellom kollektivnytten for fritidsreiser med og uten skoleturer. Siden re-

sultatene på døgnnivå har virket fornuftige forutsettes det at dette forholdet 

også gjelder for timesberegninger. Neste kolonne viser kollektivnytten for fritids-

reiser uten skoleturer på timesnivå. Deretter estimeres en korrigert kollektiv-

nytte ved å multiplisere denne nytten med forholdstallet som er beregnet for 

døgn. Som man kan se i kolonnen ytterst til høyre blir det en reduksjon, spesielt 

i tiltakspakkene der tog inngår, ved å gå fra opprinnelig beregnet kollektivnytte 

til korrigert kollektivnytte.  

Tabell 14: Justering av kollektivnytte for skolereiser 
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6.2 Resultater av EFFEKT-beregningene 

Det er gjort EFFEKT-beregning av fem virkemiddelpakker hvor nytte og kostna-

der er beregnet i forhold til nullalternativet for 2030.  

6.2.1 Resultater 

Resultatene fra EFFEKT er vist i neste tabell. Positive tall representerer økt nytte 

i forhold til nullalternativet, og negative tall representerer økt kostnad i forhold 

til nullalternativet. 

Tabell 15: Resultater fra EFFEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikantnytte -3 461 10 239 8 893 7 228 -412

Helsevirkninger for GS 2 434 2 268 6 115 6 119 2 454

Totalt -1 027 12 507 15 008 13 346 2 042

Kostnader 0 -1 111 -1 117 -955 -955

Inntekter 5 526 466 412 61 4 770

Overføringer -5 905 645 225 489 -4 061

Totalt -379 0 -480 -406 -246

Investeringer -7 114 -9 989 -9 989 -8 167 -8 167

Drift og vedlikehold -84 -79 -106 -980 -985

Overføringer 4 860 -645 -225 -489 3 189

Skatte- og avgiftsinntekter 694 -578 -453 -320 615

Totalt -1 644 -11 291 -10 773 -9 956 -5 349

Ulykker 486 580 552 459 386

Luftforurensning 123 206 138 119 106

Andre kostnader 109 141 283 291 111

Restverdi og skattekostnad -329 -2 258 -2 155 -1 991 -1 070

Totalt 389 -1 332 -1 181 -1 122 -466

Netto nytte (NN)
-2 661 -115 2 573 1 862 -4 019

NN/B -1,62 -0,01 0,24 0,19 -0,75

Pakke med 

togsatsing og 

sharepay

Pakke med 

bussatsing og 

sharepay

Pakke med 

bussatsing og 

bompengeøkning

Pakke med 

togsatsing og 

vegprising

Det offentlige (B)

Samfunnet for øvrig

Operatører

Trafikant- og 

transportbrukere

Komponenter 

(mill. kr diskontert) Restriktiv pakke
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6.2.1 Forklaring av resultatene 

Av virkmiddelpakkene er det kun pakken Restriktive tiltak som gir negativ nytte 

for trafikanter og transportbrukere. Dette skyldes at pakken inneholder en øk-

ning av bomtakster og parkeringskostnader i sentrale Grenland, noe som i likhet 

med pakken Bussatsing og bompengeøkning medfører at trafikantnytten for bil-

førere blir negativ. For disse to pakkene er altså nyttetapet for bilførere som føl-

ge av de to restriktive tiltakene større enn de positive nyttebidragene for kollek-

tiv, gange og sykkel. 

For alle pakkene blir det positive nyttebidrag som følge av økt gang- og sykkel-

trafikk (Helsevirkninger for GS). Dette skyldes dels at de restriktive tiltakene for 

bil gir flere gående og syklende, og dels som følge av økt utbygging av gang- og 

sykkelvegnettet. De største positive helsevirkningene får man imidlertid i de to 

virkemiddelpakkene med de sterkeste parkeringsrestriksjonene (sharepay). Dis-

se parkeringsrestriksjoner bidrar sterkest til at det blir flere gang- og sykkelturer 

og følgelig de største helseeffektene.  

Virkemiddelpakken med vegprising medfører at alle bilførere får en økt kostnad 

for hver km de kjører. Dette betyr at valg av reisemål og kjøreruter ikke påvir-

kes på samme måte som i nullalternativet der bomstasjonene til en viss grad 

påvirker valg av reisemål og kjøreruter, noe som medfører flere kjørte km med 

bil totalt sett. I nytteberegningene bidrar vegprisingen til at trafikantnytten blir 

høyere enn i de øvrige virkemiddelpakkene. Dette skyldes at bilistene med de 

valgte km-takstene (0,5 kr utenfor rush og 1,1 kr i rush) får lavere kostnader 

enn med bompengeopplegget i nullalternativet. Med disse takstene gir vegpri-

singen en nedgang i trafikkarbeidet og bidrar sammen med togsatsingen til at 

dette alternativet også får de største besparelsene i ulykkeskostnader og miljø-

kostnader (kostnad for utslipp til luft). Vegprisingsalternativet gir også lavere 

inntekter totalt sett til bompengeselskapet. Dette er det korrigert for i nyttebe-

regningene ved at inntektstapet er forutsatt dekket over offentlige budsjetter. 

For å unngå dette inntektstapet kunne man alternativt benyttet en høyere km-

takst, noe som i så fall ville medført endringer av de øvrige nyttekomponentene.  

Virkemiddelpakken Togsatsing og sharepay3 gir den beste netto nytten.  

Det er ellers verdt å merke seg at det er knyttet stor usikkerhet til den praktiske 

gjennomførbarheten og til etablerings- og driftskostnader for å sette i verk de to 

virkemidlene vegprising og parkeringsrestriksjoner i form av sharepay. Nyttebe-

regningene der disse tiltakene inngår må sees i lys av det.  

                                                
3 sharepay er økte parkeringskostnader, dvs. at minst 40% av alle arbeidsreiser som parkerer i avta-

leområdet må betale for parkering der det i nullalternativet har vært gratis. 
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Tabell 16: Trafikantnytte fordelt på trafikantgruppe (mill. kr diskontert til prisnivå 2018) 

 

 Tabellen over viser trafikantnytte fordelt på trafikantgruppene. Trafikantnytten 

for bilfører er sterkt negativ for Restriktiv pakke og Bussatsing med bompenge-

økning, hvor begge pakkene inneholder økte bomtakster. Den negative nytten 

som følge av økte bomtakster er dermed høyere enn den positive nytten biliste-

ne får av tiltakene som ligger i revidert KVU. Virkemiddelpakken med togsatsing 

og vegprising gir høyest trafikantnytte for bilførere. Som forklart tidligere gir 

vegprisingsalternativet totalt en lavere bompengebelastning for bilistene som 

følge av lave kostnader pr. kjørte km. Dette i sammenheng med nye vegpro-

sjekter medfører at virkemiddelpakken får høyest trafikantnytte for bilførere. 

Virkemiddelpakkene med sharepay gir også stor positiv trafikantnytte for bilføre-

re da disse pakkene ikke inneholder noen økning i bomtakstene sammenliknet 

mot nullalternativet. Men det er her viktig å huske på at den negative nytten 

bilførerne får som følge av økte parkeringsrestriksjoner ikke er med (som for-

klart under parkeringsavsnitt i kapittel 6.1.4).  

 Kollektivnytten er høy for alle virkemiddelpakker med buss- og togsatsing. 

Togsatsing gir imidlertid vesentlig høyere nytte enn buss. Dette skyldes at tog-

satsingen er mer omfattende med to nye togstasjoner (Menstad og Skien 

v/Landmannstoget) som både blir betjent av Bratsbergbanen og IC-linjene, 

samt en forlengelse av Bratsbergbanen til Larvik. Buss-satsingen kan i større 

grad sees på som en forsterking av et allerede godt busstilbud, og gir ikke nytte 

i samme grad som togsatsingen. Togsatsingen har et større influensområde enn 

buss-satsingen, noe som er vist i neste tabell. Her ser man at 18 % av nytten 

fra togsatsingen kommer fra reiser som både starter og ender utenfor avtaleom-

rådet, for eksempel reisen Larvik - Notodden. 27 % av nytten er for reiser in-

ternt i avtaleområdet mens 55% av nytten er for reiser som skal til eller fra av-

taleområdet. For buss-satsingen er hele 76 % av nytten relatert til reiser som 

både starter og slutter i avtaleområdet. De resterende 24 % er for reiser som 

enten starter er eller ender i avtaleområdet.  

Tabell 17: Fordeling av kollektivnytten 
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 Selv om kollektivnytten for togsatsingen er omtrent dobbelt så stor som for 

buss-satsingen, er ikke økningen i antall kollektivreiser tilsvarende. Det betyr at 

tidsbesparelsene er høyere pr. togreise enn bussreise som følge av tiltakene. 

Sammenliknet mot nullalternativet (med bom) gir togsatsing i kombinasjon med 

sharepay 3 300 flere kollektivreisende til/fra eller internt i avtaleområdet, mens 

buss-satsing med sharepay gir 2 600 flere kollektivreisende (se kapittel 5.1.2). 

 Trafikantnytten for gods er størst for virkemiddelpakken med vegprising og tog. 

Dette har samme forklaring som nytten for personbiltrafikken, dvs. at den den 

totale bompengebelastningen går ned med de benyttede km-takstene. Et ek-

sempel som viser dette er et tungt kjøretøy som kjører fra E18 ved Skjelsvik og 

gjennom avtaleområdet, i dette eksempelet med en kjørelengde målt til 26 km. 

Dette vil da koste 26 kr i scenarioet med vegprising 1 kr/km mens det i nullal-

ternativet vil være 4 kr dyrere (bomtakst på 30 kr for tunge kjøretøy).  
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7 Vedlegg.  

7.1 Samsvar modell og telling på timesnivå 

Det er beregnet timesandeler for modellen basert på utvalgte tellepunkter i 

Grenland. Tabellen under viser timesandelene for de utvalgte tellepunktene som 

er brukt for å etablere filen med timesandeler.  

Tabell 18: Timesandeler for tellepunkter som er benyttet for å etablere timesandelfil 

 

Neste tabell viser timesandeler i ytterligere tellepunkter og sammenlikner mo-

dellens timesandeler mot virkeligheten. Timesandelene viser hvilken andel tra-

fikken i de ulike tidsrommene utgjør av totaltrafikken. Kolonnene som viser 

makstimen er markert med lyserød farge. Timesandelene er retningsfordelt i 

tabellen. Generelt er det et greit samsvar mellom timesandelen mellom model-

len og i tellingene, men modellen beregner jevnt over at en høyere andel av tra-

fikken går i tidsrommet mellom 1800 – 0600 enn hva som er telt. Dette medfø-

rer at en lavere andel av trafikken går i makstimen i modellen enn i virkelighe-

ten, som igjen gjør at det beregnes noe mindre trengsel i vegnettet i rushtiden 

enn hva som faktisk er tilfelle.  
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Tabell 19: Samsvar mellom modell og telling på timesnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 64  TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A092951/Documents/Rapport_Grenland_1812.docx 

7.2 Takstsoner kollektiv 

For takstsoner er det tatt utgangspunkt i takstsoner i Telemark 

(https://farte.no/Billetter-og-priser/Sonekart) 

 

Figur 33: Takstsoner Telemark (https://farte.no/Billetter-og-priser/Sonekart) 

Etter avtale med Statens vegvesen (Levinsen Sindre) er det vurdert som ikke 

hensiktsmessig å kode alle i et sonetakstsystem. Det er valgt å kode i soner i 

Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Kragerø (sentrum). For resterende grunn-

kretser er det beregnet en avstandstakst. På den måten fanger man opp avtale-

området og de områder som har best busstilbud og høyest befolkning. Det er 

kun kodet takstsoner på opptil fire sonepasseringer før det er gått over til av-

standstakst. 

Takstsoner som er lagt inn i modellen er illustrert i figuren under.  
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Figur 34: Takstsoner 

Tabellen under viser antall sonepasseringer for de ulike takstsonene i modellen. 

Tabell 20: Antall sonepasseringer (Takstsonetabell) 

 

For beregning av takster er det for sonesystemet lagt til grunn priser for enkelt-

billetter og periodebilletter i Grenland (vedlegg). For avstandsbaserte takster i 

Telemark er det lagt inn en konstant på 25 kroner og en kilometertakst på 1,8 

kroner. Taksten er basert på tabell for kostnad for ulike reiseavstander (ved-

legg). For avstandsbaserte takster utenfor Telemark er det lagt til grunn takster 

som i eksempelfil. Taksttabell som er benyttet i modellen er vist under.  

Tabell 21: Taksttabell 
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7.3 Bilhold og rammetalls kalibrering 

Det er blitt gjort bilholds og rammetalls kalibrering av DOM Grenland to ganger i 

løpet av kalibreringsprosessen. Siste gangen var nødvendig grunnet vekting av 

GS – nettverket i RTM, som er nødvendig for å synliggjøre effektene av GS til-

tak. Vektingen gjør at GS lenker (lenketype 15) oppleves å ha distanse likt hva 

som er kodet inn, mens vanlige veger oppleves som 1,8 ganger lenger enn hva 

de er kodet inn med. For sykkelfelt i gateoppleves distansen som 1,3 ganger 

lenger enn hva de er kodet inn med. Dette medfører at GS- trafikken kanaliseres 

over på de faktiske GS- lenkene / sykkelfelt.  

Rammetall Figuren under viser RVU-data fra http://www.numerika.no/rammetall/. Tall på 

grønn bakgrunn er benyttet til rammetalls kalibrering, dette er alle utreiser for 

kommunene i kjerneområdet.   

 

 

Figur 35: Tabell, utreiser og hjemreiser for kommuner i kjerneområdet, fra 

http://www.numerika.no/rammetall/. Tall på grønn bakgrunn er benyttet 

til rammetalls kalibreringen 

 Rammetall fra beregningen av dagens situasjon 2016, fra scenariorapporten, er 

vist i figuren under. Den viser lik fordeling på reisemiddel som i tabellen ovenfor 

og tilnærmet lik fordeling på reisehensikt (1-2 prosentpoeng avvik). 

 

 

Figur 36: Rammetall fra tramod_by (andeler) for dagens situasjon 2016 

 Følgende to figurer viser resultatene fra rammetallkalibreringen og hvordan 

turene konvergerer.  
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Figur 37: rammetallskalibrering (1) 

 

Figur 38: Rammetallskalibrering (2) 

 

Bilhold For kalibrering av bilhold er det benyttet data "Tabell 2. Biltilgang for personer 

over 18 år (%)" for gitte kommuner hentet fra http://www.numerika.no/ ram-

metall/. Tallene som er benyttet er vist i tabellen under. 

Tabell 22:  Biltilgang for personer over 18 år, kommuner i kjerneområdet 

(http://www.numerika.no/rammetall/) 
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Faktorer fra bilholdskalibreringen er vist i Tabell 23. Resultatet fra bilholdska-

libreringen er tilsvarende RVU målet.  

Tabell 23: Faktorer bilholdskalibrering 
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7.4 Kalibrering av lengde på arbeidsreiser 

Modellen ga i utgangspunktet for lange arbeidsreiser. Modellen beregnet for mye 

trafikk (i henhold til tellinger) mellom Grenland og Søndre Vestfold, og dette var 

særlig arbeidsreiser. For å få dette mer riktig i modellen, har man gjennomført 

en kalibrering av modellen med hensyn på arbeidsreiser slik at den stemmer 

bedre med pendlerstatistikken fra SSB. Det er benyttet en kalibreringsprogram 

utviklet i Python av Tom Hamre ved Numerika AS. Programmet kalibrerer ar-

beidsreiser med bakgrunn i pendlerstatistikk på grunnkretsnivå fra SSB.  

Figuren under gir en oversikt over utregnet GEH verdi og relativt avvik mellom 

modell og tellinger for lette kjøretøy i DOM Grenland. Avstandskalibreringen, 

som har hatt som formål å korte ned lengden på arbeidsreiser, reduserer der-

med antall kjøretøy som passerer tellepunktene i modellen. Kolonnen ytterst til 

høyre viser en redusert trafikk i alle tellepunkter i etterkant av kalibreringen. 

Totaltrafikken over alle tellepunkter i modellen går fra 1 % for mye trafikk til 5 

% for lite trafikk. Antall røde tellepunkter, som har en uakseptabel GEH-verdi 

reduseres fra ti til syv. De tellepunkter som før kalibreringen hadde for lite tra-

fikk har fått enda mindre trafikk og noe høyere avvik etter kalibreringen.  

 

Figur 39: GEH verdier før og etter kalibrering av avstand på arbeidsreiser. 

 

 

 

 

Tellepunkt Telling Modell GEH Avvik Modell GEH Avvik Endring i trafikk

800123 16377 16251 0,7 -1 % 15430 5,3 -6 % -821

800002 21207 20971 1,1 -1 % 20096 5,5 -5 % -875

800021 4322 4580 2,7 6 % 4318 0,0 0 % -262

800150 13185 13694 3,1 4 % 13216 0,2 0 % -478

800103 10374 10886 3,5 5 % 10392 0,1 0 % -494

800019 7772 8294 4,1 7 % 7893 1,0 2 % -401

800011 9002 9582 4,3 6 % 9052 0,4 1 % -531

800164 4316 3912 4,5 -9 % 3694 7,0 -14 % -218

800144 17925 18794 4,5 5 % 18156 1,2 1 % -638

800156 2748 2408 4,7 -12 % 2279 6,6 -17 % -129

800142 15605 14745 4,9 -6 % 14019 9,2 -10 % -726

800015 11516 10666 5,7 -7 % 10071 9,8 -13 % -595

800130 17585 16381 6,5 -7 % 16096 8,1 -8 % -284

800199 7654 6860 6,6 -10 % 6448 10,2 -16 % -412

800125 7792 8833 8,1 13 % 8306 4,1 7 % -526

800152 18057 19893 9,4 10 % 18692 3,3 4 % -1201

800116 4384 5420 10,5 24 % 5142 7,8 17 % -278

800013 13393 15183 10,6 13 % 14394 6,0 7 % -788

800197 11351 9752 11,0 -14 % 9557 12,4 -16 % -196

800016 13271 15221 11,6 15 % 14407 6,8 9 % -814

800005 15641 13622 11,8 -13 % 13344 13,5 -15 % -278

800025 12239 10267 13,1 -16 % 10092 14,4 -18 % -176

800018 9864 7852 15,1 -20 % 7603 17,1 -23 % -248

800008 18420 15473 16,0 -16 % 14761 20,1 -20 % -712

800167 15339 18487 17,1 21 % 17108 9,8 12 % -1380

800010 15151 19746 24,6 30 % 18149 16,4 20 % -1597

314490 317771 1 % 302714 -5 % -15057

Før kalibrering Etter kalibrering

YDT LETTE
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Figur 40: Reisemiddelfordeling og antall turer i DOM Grenland før og etter kalibrering av lengden på arbeidsreiser. 

REISEMIDDEL TOTALT ANDEL ARBEID TJENESTE FRITID HENTLEV PRIVAT SKOLE FLYPLASS GODS NTM6

Bilfører 627907 64 % 121074 42761 122609 85721 194058 5474 849 22263 33099

Bilpassasjer 85456 9 % 4505 3960 28983 4976 19602 0 0 0 23430

Kollektiv 74496 8 % 9946 2769 8572 719 7152 28543 2031 0 14764

Gang 169017 17 % 11395 3364 34628 10943 44306 64381 0 0 0

Sykkel 26676 3 % 6944 1466 10598 1889 5778 0 0 0 0

Bilfører 627016 64 % 120755 42530 122493 85622 193932 5474 849 22263 33099

Bilpassasjer 85057 9 % 4281 3890 28948 4950 19559 0 0 0 23430

Kollektiv 73665 7 % 9260 2711 8543 698 7115 28543 2031 0 14764

Gang 171683 17 % 13285 3668 34776 11055 44517 64381 0 0 0

Sykkel 27391 3 % 7455 1538 10643 1920 5835 0 0 0 0

Bilfører -891 -319 -231 -116 -99 -126 0 0 0 0

Bilpassasjer -399 -224 -70 -35 -26 -43 0 0 0 0

Kollektiv -831 -686 -58 -29 -21 -37 0 0 0 0

Gang 2666 1890 304 148 112 211 0 0 0 0

Sykkel 715 511 72 45 31 57 0 0 0 0

Differanse

Etter 

kalibrering

Før 

kalibrering

Figuren under viser reisemiddel og reisehensiktsfordelingen for DOM Grenland 

før og etter avstandskalibreringen for arbeidsreiser. Nederste raden viser diffe-

ransen i turer før og etter. Andelen av turer fordelt utover de ulike reisehensik-

tene forblir uforandret. Det er en liten reduksjon i antall bilturer etter kalibre-

ringen for alle reisehensikter, men reduksjonen er sterkest under arbeidsreiser.  

Figuren under viser reiselengdefordelingen for arbeidreiser i DOM Grenland før 

og etter kalibreringen. Grafen for reiselengdefordelingen etter kalibreringen lig-

ger hele veien noe over grafen før kalibreringen. Det betyr generelt at arbeids-

reisene er kortere enn før kalibreringen. Til eksempel er ca. 82 % av arbeidsrei-

sene under 20 km etter kalibreringen, mot 79 % før kalibreringen. En gjennom-

snittlig arbeidsreise var 12,8 km lang i forkant av kalibreringen mot 11,7 km i 

etterkant.  

 

Figur 41: Reiselengde fordeling for arbeidsreiser 

Tabellen under viser fordelingen av reiselengder for alle reiser for RVU, modell 

før kalibrering og modell etter kalibrering. Det er liten endring i fordelingen mel-

lom modell før og modell etter kalibreringen (kun ett prosentpoeng høyere i dis-
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tansen 0-5 km). Gjennomsnittslengden for ny modell (14,7 km) er redusert med 

400 m fra før kalibreringen, men er fortsatt for høy sammenliknet med RVU.  

 

Figur 42: Reiselengdefordeling for alle reiser i DOM Grenland  
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7.5 Utskrifter fra EFFFEKT-beregninger 

Utskrifter av totalkostnader fra EFFEKT6 for tiltakspakkene er vist på de påføl-

gende sidene. Operatørnytte for hver tiltakspakke er også vist. Utskriftene står i 

samme rekkefølge som i samletabellen under. 

 

 

Trafikantnytte -3 461 10 239 8 893 7 228 -412

Helsevirkninger for GS 2 434 2 268 6 115 6 119 2 454

Totalt -1 027 12 507 15 008 13 346 2 042

Kostnader 0 -1 111 -1 117 -955 -955

Inntekter 5 526 466 412 61 4 770

Overføringer -5 905 645 225 489 -4 061

Totalt -379 0 -480 -406 -246

Investeringer -7 114 -9 989 -9 989 -8 167 -8 167

Drift og vedlikehold -84 -79 -106 -980 -985

Overføringer 4 860 -645 -225 -489 3 189

Skatte- og avgiftsinntekter 694 -578 -453 -320 615

Totalt -1 644 -11 291 -10 773 -9 956 -5 349

Ulykker 486 580 552 459 386

Luftforurensning 123 206 138 119 106

Andre kostnader 109 141 283 291 111

Restverdi og skattekostnad -329 -2 258 -2 155 -1 991 -1 070

Totalt 389 -1 332 -1 181 -1 122 -466

Netto nytte (NN)
-2 661 -115 2 573 1 862 -4 019

NN/B -1,62 -0,01 0,24 0,19 -0,75

Pakke med 

togsatsing og 

sharepay

Pakke med 

bussatsing og 

sharepay

Pakke med 

bussatsing og 

bompengeøkning

Pakke med 

togsatsing og 

vegprising

Det offentlige (B)

Samfunnet for øvrig

Operatører

Trafikant- og 

transportbrukere

Komponenter 

(mill. kr diskontert) Restriktiv pakke
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