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Forord
Denne rapporten er utarbeidet som del av grunnlaget for kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 5 på strekningen Erdal–Naustdal i Sunnfjord kommune. Planprogrammet ble
fastsatt av Sunnfjord kommune 19.12.2019. Tiltakshaver er Statens vegvesen, og Norconsult er
konsulent for kommunedelplanen med tilhørende fagutredninger.
Statens vegvesens handbok V712 Konsekvensanalyser er lagt til grunn for samfunnsøkonomisk
analyse i prosjektet. Denne fagrapporten tar for seg trafikale virkninger og prissatte konsekvenser av
tiltaket som planlegges.
Kontaktperson og prosjektleder hos Statens vegvesen er Magna Vangsnes. Fagansvarlig for prissatte
konsekvenser hos Norconsult er Christine Oma Nordstrøm, med Hans Petter Duun som
oppdragsleder.

18.12.2020
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Sammendrag
Vegprosjektet er i hovedsak motivert av behovet for å redusere skredrisikoen og avbrudd i
vegforbindelsen på strekningen Erdal–Naustdal. Analysen av de trafikale effektene er gjennomført
ved bruk av beregningsmodellen EFFEKT (prosjekttype 1) uten bruk av transportmodell. Det er
etablert en modell, der de viktigste trafikkstrømmer inn i influensområdet for vegprosjektet er lagt
inn. I tillegg inneholder EFFEKT en egen skredmodul der samfunnsøkonomiske kostnader av skred er
beregnet. Dette inkluderer både ulykkeskostnader og reduksjon i trafikantnytte i situasjoner med
omkjøring.
EFFEKT brukt på denne måten gjør det mulig å gjennomføre enkle trafikberegninger og beregninger
av samfunnsøkonomiske nyttegevinster og kostnader. I tillegg til effekter på ulykkeskostnader og
trafikantnytte er det beregnet endringer i vedlikeholdskostnader og reduksjon i kostnader til
istandsetting etter skred på eksisterende veg.
Ved å kombinere alle alternativene i Erdal med alle alternativene i Naustdal blir det totalt 20
alternativer for ny veg. Det er gjennomført analyser for alle disse alternativene.
Fordi normal reisetid både lokalt og regionalt endres relativt lite som følge av vegprosjektet, vil vi
ikke få etterspørselseffekter (endret reiseomfang, destinasjonsvalg og reisemiddelfordeling) slik at
det totale trafikknivået i modellen er uendret i alle alternativene. Men ulike løsninger gir ulike
trafikknivå på utvalgte punkter.
Ved bygging av ny veg stenges eksisterende rv. 5 mellom Erdal og Naustdal for gjennomgangstrafikk i
normalsituasjoner. Det forutsettes at den kan benyttes som omkjøringsveg dersom det er hendelser i
tunnel.
I 2050 er trafikken mellom Erdal og Førde beregnet til 5 290 kjøretøy totalt i begge retninger (ÅDT).
Trafikken mellom Erdal og Naustdal er beregnet til 5 080, totalt i begge retninger. Trafikken på
eksisterende rv. 5 gjennom Erdal er beregnet til 380 ÅDT, totalt i begge retninger.
I Naustdal vil kjøremønsteret i N4 og N5 i stor grad tilsvare dagens kjøremønster. I N11 og N12 vil
koblingen med Erdal knyttes til nordlige deler av Naustdal og trafikkstrømmen vil derfor "snus".
Trafikken gjennom Naustdal sentrum er i N4 og N5 beregnet til 4 300 ÅDT, mens i N11 og N12
halveres trafikken langs eksisterende rv. 5 gjennom sentrum og er beregnet til 2 010 ÅDT.
Netto nytte viser nåverdien av all nytte av et tiltak minus nåverdi av alle kostnader ved tiltaket. Med
andre ord så viser netto nytte hva samfunnet får igjen når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket er
trukket fra nytten. Netto nytte per budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen per
krone bevilget over offentlige budsjett.

Oversikt over resultatet fra ikke prissatte konsekvenser
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Figur. Beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB). Netto nytte er avrundet til
nærmeste 10-mill. kr.

Alle alternativene har en beregnet negativ netto nytte, jf. figuren over. Netto nytte er minst negativ
for tiltak som inkluderer E8 eller E9 i Erdal, og N11 eller N12 i Naustdal. Disse alternativene gir høyest
netto nåverdi. Dette skyldes både kortere veg, som gir høyest innsparing av reisetid, og lavest
investeringskostnader. N11 gir litt høyere trafikantnytte enn N12, men dette motsvarer i stor grad av
noe lavere investeringskostnad i N12. Totalt sett kommer N11 og N12 helt likt ut i beregnet netto
nytte.
Totalt sett kommer derfor alternativene som har delstrekningene E8, E9, N11 og N12 best ut for
beregnet netto nåverdi. E8-N11 og E8-N12 er alternativene som gir de minst negative netto
nåverdiene og er derfor de mest lønnsomme alternativene. Det skiller lite i beregnet netto nåverdi
for flere av kombinasjonene, og på grunn av usikkerhet i beregningene kan flere av de gjennomgående alternativene ikke sies å være betydelig forskjellige fra noen av de andre.

5205074-13 Rv 5 EN Fagrapport - transport prissatte kons.docx

2020-12-18 Side 5 av 47

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredniing: Prissatte konsekvenser
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 13 Versjon: 02J

Innhold
Sammendrag .......................................................................................................................................... 4
1

Innledning....................................................................................................................................... 7
1.1 Bakgrunn ............................................................................................................................... 7
1.2 Føringer for kommunedelplanarbeidet .................................................................................. 7
1.3 Formål og mål for prosjektet .................................................................................................. 7
Formål, skredsikring ................................................................................................. 7
Samfunnsmål ............................................................................................................ 8
Effektmål ................................................................................................................... 8
1.4 Planområdet .......................................................................................................................... 9

2

Omtale av tiltaket ......................................................................................................................... 10
2.1 Vegstandard ........................................................................................................................ 10
2.2 Alternativ .............................................................................................................................. 11
Siling og antall alternativ ......................................................................................... 11
Nullalternativet ........................................................................................................ 12
Alternativ i Erdal...................................................................................................... 12
Alternativ i Naustdal ................................................................................................ 15

3

Metode for konsekvensutredning .............................................................................................. 17
3.1 Hovedgrepet i konsekvensanalysen.................................................................................... 17
3.2 Samfunnsøkonomisk analyse ............................................................................................. 18
Prissatte konsekvenser .......................................................................................... 18
Ikke-prissatte konsekvenser ................................................................................... 18
3.3 Skadereduserende tiltak ...................................................................................................... 18
3.4 Usikkerhet i vurderingene .................................................................................................... 18

4

Metode og analyseverktøy.......................................................................................................... 20
4.1 Litt om prissatte konsekvenser ............................................................................................ 20
4.2 Transportanalyse ................................................................................................................. 21
Grensepunkter ........................................................................................................ 21
Trafikkdata .............................................................................................................. 22
4.3 Prissatte konsekvenser ....................................................................................................... 24
Forutsetninger og grunnlag .................................................................................... 24
Skredmodulen i EFFEKT ........................................................................................ 25

5

Resultater trafikkanalyse ............................................................................................................ 27
5.1 Erdal .................................................................................................................................... 27
Alternativ E1 ........................................................................................................... 27
Alternativ E2 ........................................................................................................... 28
Alternativ E3 ........................................................................................................... 29
Alternativ E8 ........................................................................................................... 30
Alternativ E9 ........................................................................................................... 31
5.2 Naustdal .............................................................................................................................. 32
Alternativ N4 ........................................................................................................... 32
Alternativ N5 ........................................................................................................... 33
Alternativ N11 ......................................................................................................... 34
Alternativ N12 ......................................................................................................... 36

6

Resultater prissatte konsekvenser ............................................................................................ 37
6.1 Trafikant- og transportbrukernytte ....................................................................................... 38
6.2 Operatørnytte ...................................................................................................................... 39
6.3 Budsjettvirkning for det offentlige ........................................................................................ 40
6.4 Samfunnet for øvrig ............................................................................................................. 41
6.5 Resultat – netto nytte .......................................................................................................... 42
6.6 Konklusjon ........................................................................................................................... 46
Referanser .................................................................................................................................... 47

5205074-13 Rv 5 EN Fagrapport - transport prissatte kons.docx

2020-12-18 Side 6 av 47

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredniing: Prissatte konsekvenser
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 13 Versjon: 02J

1

Innledning

1.1

Bakgrunn
Rv. 5 er hovedveg mellom Førde og Florø, og via E39 er det i Førde tilknytning sørover mot Bergen,
østover mot Oslo og nordover mot Trondheim. Rv. 5 knytter sammen viktige nærings- og
samfunnsfunksjoner i kommunene i Sunnfjordregionen. Strekningen på rv. 5 mellom Erdal og
Naustdal er svært skredutsatt med mange registrert skredhendelser. Statens vegvesen har derfor
satt i gang arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for å fastlegge framtidig vegtrase
som gir skredsikker, effektiv og trygg veg. Planen skal legge grunnlag for videre regulering.

1.2

Føringer for kommunedelplanarbeidet
Nasjonale forventinger
Planarbeidet legger til grunn flere relevante nasjonale føringer og premisser. Dette gjelder blant
annet Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging vedtatt i 2019 [1]. De nasjonale
forventningene gir mål, oppgaver og interesser som det skal legges særlig vekt på for utvikling av et
sosialt og økologisk bærekraftig og trygt velferdssamfunn.
Nasjonal transportplan
Planarbeidet legger til grunn målene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 [2] der hovedmålene
gjelder bedre framkommelighet, nullvisjon for trafikkulykker, reduserte klimagassutslipp og
reduserte miljøkonsekvenser.
Strekningen rv. 5 Erdal–Naustdal ligger ikke inne som prioritert prosjekt i gjeldende Nasjonal
transportplan for perioden 2018–29. I handlingsprogrammet er det satt av til sammen 22 mill.
2018 kroner til mindre skredsikringstiltak i Skredvika (fanggjerde) i 2022 og 2023 [3]. Til utarbeiding
av NTP er det utarbeidet rutevise riksvegutredninger. Rv. 5 mellom Førde og Naustdal er del av rute
5C. I riksvegutredningen for rute 5C er strekningen omtalt som veg med mangelfull geometri i
forhold til trafikkvolum, stor skredfare og manglende tilbud for gående og syklende [4].
Planprogram
Planprogram for kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen og ble fastsatt av Sunnfjord
kommune 11.12.2019 [5]. Planprogrammet omtaler formålet med planarbeidet og avklarer rammer
og premisser for den videre prosessen. Planprogrammet gir også en oversikt over problemstillinger
for planarbeidet, og hvilke utredninger som må utføres for å klargjøre vesentlige virkninger av
tiltaket. Denne rapporten tar for seg transportanalyser og prissatte konsekvenser i tråd med
føringene i planprogrammet.

1.3

Formål og mål for prosjektet
Formål, skredsikring
I en oversikt over skredpunkt på riks- og fylkesvegnettet i region vest fra 2015, har Skredvika den
syvende høyeste skredfarefaktoren. Uregelmessige stengninger av vegen ved skred fører også til
konsekvenser for folks mobilitet, samfunnssikkerhet og beredskap, der sentralsykehus, politi og
brannvesen har store utfordringer med å opprettholde normal drift. Alternativ omkjøringsveg har
reisetid fra Førde til Naustdal på om lag 2 timer og 45 minutt langs veg med til dels meget dårlig
standard.
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Figur 1-1. Registrerte skred på strekningen.

Samfunnsmål
I planprogrammet er det formulert samfunnsmål for tiltaket.
Nasjonalt: Vegruten er et av flere hovedsamband mellom øst og vest. Utbedring av vegstrekningen i
dette prosjektet vil forkorte reisetiden og gi tryggere og mer effektiv transport. Oppgradering av
vegstandarden og skredsikring vil gi bedre trafikksikkerhet og bedre regularitet.
Regionalt: Bedre regularitet, forkorting av reisetid og reduksjon i transport- og avstandskostnader
regionalt, bl.a. mellom Florø og Førde. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport.
Lokalt: Trygg veg for kjørende, gående og syklende på strekningen Erdal–Naustdal. Ny veg skal legge
til rette for sentrumsutvikling i Naustdal, som i dag er delt av både rv. 5 og Nausta.

Effektmål
Effektmålet er et uttrykk for den direkte effekten av tiltaket for brukerne og er avledet av
samfunnsmålet. I tråd med planprogrammet er effektmålene:
1. Bedre regularitet for å unngå stengning som følge av skred og fare for skred.
2. Kortere reisetid* for å få kortere reisetid fra kysten og Naustdal inn til Førde og videre
derifra. Kortere reisetid mellom Førde og Naustdal.
3. Reduserte avstandskostnader for bedre framkommelighet, mindre utslipp av klimagasser og
lavere kjørekostnader for transportsektoren.
4. Trygg veg for å redusere antall hardt skadde og drepte.
5. Gode forhold for gående og syklende for at flere går eller sykler.
*Mål om kortere reisetid og reduserte avstandskostnader gjelde alle brukere, inklusive
kollektivtrafikk.
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1.4

Planområdet
Overordnede trekk
Planområdet strekker seg fra Erdal ca. 6 km
nord for Førde, til Sunnfjordtunnelen like
nord for Naustdal. Dette er ca. 9 km langs
dagens veg. Dagens veg går langs nordsiden
av Førdefjorden og krysser Naustdalsvassdraget ved Nausta og går videre på
vestsiden av elva, forbi Naustdal sentrum til
Sunnfjordtunnelen på veg mot Florø.
Landskapet langs traseen består av bratte
skogkledde dalsider som strekker seg til om
lag 300 moh. Landskapet ved Erdal og
Naustdal er flatere og i større grad preget av
Figur 1-2: Avgrensing av planområde ved oppstart av
jordbruk. Her er det småskala jordbruksplanarbeidet for rv. 5 Erdal – Naustdal.
landskap med dyrket mark, innmarksbeite og
husdyrhold.
Elva Nausta er et nasjonalt laksevassdrag, og Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Grønøyra
naturreservat ligger på østsiden av Nausta ved utløpet av elva.
Folketall
Sunnfjord kommune hadde et folketall på 22 030 ved starten av 2020. Førde er største tettsted i
kommunen og er både kommunesentrum og regionalt sentrum med ca. 10 400 innbyggere. Naustdal
var kommunesenter i tidligere Naustdal kommune med et folketall i tettstedet på ca. 1 200
innbyggere. Naustdal er en integrert del av arbeids-, bustad- og serviceomlandet til Førde. Mellom
Erdal og Førde bor det 90 - 100 personer, de fleste i bygda Erdal.
Trafikk
Vegstrekningen mellom Erdal og Naustdalsbrua, forbi det skredutsatte området, har årsdøgntrafikk
(ÅDT) på nesten 4 500 (2019-tall fra vegdatabanken). Om lag halvparten av denne trafikken,
ÅDT 2 200 kommer fra Naustdalstunnelen. Trafikken forbi Naustdal, mellom Sunnfjordtunnelen og
Naustdalsbrua, er på ÅDT 3 700.
Foreløpige prognoser for trafikkutviklingen basert på prognoser i Nasjonal Transportplan, viser en
økning til 5 500 ÅDT i 2046 forbi den skredutsatte strekningen og om lag ÅDT 2 800 i
Sunnfjordtunnelen.
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2

Omtale av tiltaket

2.1

Vegstandard
Rv. 5 er nasjonal hovedveg. Med forventet framtidig trafikk skal det ved planlegging av ny veg legges
til grunn vegklasse H1 og 80 km/t. I samsvar med planprogrammet, skal et alternativ forbi Naustdal
planlegges med lavere standard som vegklasse Hø2 med 60 km/t for å gi bedre mulighet for
tilpassing til bygda og lokalt vegnett.
Tabell 2-1. Dimensjoneringsklasse H1 og Hø2 i Handbok N100 2019 og N500 vegtunneler

Dimensjoneringsklasse

H1

Hø2

Fartsgrense
Stoppsikt (flat veg)
Tverrprofil (vegbredde)
Minste horisontalkurve
Forsterket
midtoppmerking
Krysstype

80 km/t
115 - 125 m
9m
250 m
Ja

60 km/t
65 – 76 m
7,5 m
125 m
Nei

T-kryss

Minimum avstand
mellom kryss
Antall avkjørsler
Kryssing for gående og
syklende
Tunnelprofil
Tunnelklasse

500 m

T-kryss, X-kryss eller rundkøyring
(ikke på nasjonal hovedveg)
Ingen krav

Avgrenset
Bør være planskilt

Avgrenset
Planskilt eller signalregulert kryssing
i plan
T9,5, eventuelt T10,5 pga. trafikk nær 6000 kjt/time
C for Erdal-Naustdal. B for tilkobling til Naustdalstunnelen

I tråd med Handbok N100 bør det ved bygging av tunnel være et separat system for gående og
syklende. Det gjelder også for veg i dagen dersom det er skoleveg eller når potensialet for gående og
syklende er mer enn 50 stk. pr. døgn.

Figur 2-1. Tverrprofil H1 – Nasjonale hovedveger og andre hovedveger, ÅDT < 6000 (Handbok N100 2019)

Nye hovedveger skal bygges som vegklasse H1 for veger under 6000 i ÅDT. Fartsgrense er 80 km/t og
vegbredde er 9 meter, jf. Figur 2-1.
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Figur 2-2. Tverrprofil Hø2 – Øvrige hovedveger, ÅDT < 12 000 (Handbok N100 2019)

Naustdal kommune har ved oppstart av planarbeidet spilt inn at ny veg gjennom Naustdal bør
dimensjoneres for fartsgrense 60 km/t, fordi dette gir bedre mulighet for tilpasning til bygda og lokalt
vegnett. Alternativ med utforming i samsvar med vegklasse Hø2 og fartsgrense 60 km/t vil derfor
også bli utredet, jf. Figur 2-2.
Standard på sidevegnettet inklusive fartsgrense og eventuelle tiltak av hensyn til bl.a. gående og
syklende, blir valgt ut fra trafikkmengder og antall gående og syklende.

2.2

Alternativ
Siling og antall alternativ
Etter en prosess med alternativutvikling og siling, står vi igjen med fem alternativ i Erdal og fire
alternativ i Naustdal [6]. Mellom dagstrekningene i Erdal og Naustdal går alle alternativ i tunnel, og
alle alternativ i Erdal og i Naustdal kan kombineres. I tillegg til alternativ med ny rv. 5, er det også
definert et nullalternativ.

N11/N12

N5
N4

E8
E9
E3
E2

E1

Figur 2-3: Alle alternativ i Erdal og Naustdal kan kombineres. Dette gir 20 ulike kombinasjoner.
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Nullalternativet
Konsekvensene av ny rv. 5 blir vurdert som endringer fra et referansealternativ, et nullalternativ.
Dette er situasjonen vi har i framtiden ved prognosehorisonten, dersom det ikke blir bygd ny veg, og
det bare blir utført normalt vedlikehold for å opprettholde vegen nåværende standard og funksjon. I
tillegg blir det lagt til grunn vedtatt investeringer i vegsystemet utenfor planområdet eller tiltak som
kan ha virkning på trafikkutviklingen i planområdet. Dette gjeldet f.eks. planlagt gruvevirksomhet i
Vevring som gir noe mer trafikk på fv. 611 inn mot rv. 5 i Naustdal.
Det er også under arbeid større tiltak på vegnettet i Førde gjennom bompengeprosjektet
«Førdepakken», samt planlagt omlegging av E39 utenom Førde sentrum. Det er ikke ventet at dette
fører til særskilte endringer i trafikken i planområdet for denne planen. Gjeldende befolkningsprognoser og prognoser for trafikkvekst blir lagt til grunn. Disse fanger opp den generelle
samfunnsutviklingen i området.
Alternativ i Erdal

Figur 2-4. Alternativ i Erdal.

Alle alternativ i Erdal er planlagt med H1-standard og 80 km/t.

5205074-13 Rv 5 EN Fagrapport - transport prissatte kons.docx

2020-12-18 Side 12 av 47

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredniing: Prissatte konsekvenser
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 13 Versjon: 02J

Alternativ E1
Alternativet tar av fra dagens veg rett etter
Smedneset med en kort strekning i sidebratt
terreng før tunnelportal med høy forskjæring
før den går i tunnel bak hele Erdalsbygda.
Alternativet har den lengste tunnelen i
prosjektet på ca. 7 km. Det er kryss til
lokalvegnettet ved Smedneset som medfører
noe fylling ut i sjøen.

Figur 2-5 . Alternativ E1 i Erdal
Alternativ E2
Alternativet følger i starten samme trasé som
E1, men går i åpen dagsone i sidebratt terreng
på stigning gjennom Erdal til bru over Erdøla og
tunnelpåhogg i et skredfarlig område. Her kan
det bli behov for sikring. Omfang og kostnader
for skredsikring vil bli avklart gjennom videre
geotekniske undersøkelser. Dette gir en tunnel
mot Naustdal på ca. 6 km. Et bolighus må
innløses. Det er kryss til lokalvegnettet rett
etter Smedneset, om lag som for E1, som
medfører noe fylling i sjøen. Midt i Erdal er
lokalvegen opp i Erdalsdalen lagt i planskilt
kryssing.

Figur 2-6 Alternativ E2i Erdal

Alternativ E3
Alternativet følger dagens riksveg et stykke inn
på flatene i Erdal før den tar av mot øst over
dyrka mark til ei bru over Erdøla til tunnelpåhogg i Bakkane nord i Erdal, som er et
skredfarlig område. Her kan det bli behov for
sikring. Omfang og kostnader for skredsikring vil
bli avklart gjennom videre geotekniske undersøkelser. Dette gir en tunnel mot Naustdal på ca.
6 km. Det er avkjøring til Smedneset og elles
lokalvegtilkobling på flatene i Erdal for trafikken
fra vest. Lokalvegen til Erdalsdalen går under ny
rv. 5 ved ny bru over Erdøla. Kryss og utretting
Figur 2-7 . Alternativ E3 i Erdal
av kurve ved Smedneset, gir stor utfylling ut i
sjøen.
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Alternativ E8
Alternativet følger dagens rv. 5 gjennom Erdal,
med den samme løsningen ved Smedneset som
E3, med utretting av kurve og stor fylling ut i
sjøen. Etter Erdal går alternativet fremdeles i
dagens rv. 5-trasé gjennom Ura. Etter Ura går
traseen ut på sjøfylling og deretter inn i
terrenget på Roteneset, med bru over
Roteneselva til tunnelpåhogg. Alternativet har
tunnel mot Naustdal på ca. 4,5 km. Lokalvegtilkobling sentralt i Erdal blir samlet til et kryss i
nord, der det er kryss i dag. Det er også kryss til
lokalveg opp i Hesjedalen/Klopstad og
Sunnfjord miljøverk som i dag. På Roteneset er
det tilkobling til dagens rv. 5, som blir lokalveg
for bosetningen ut langs fjorden.

Figur 2-8 Alternativ E8 i Erdal

Alternativ E9
Alternativet følger dagens rv. 5 inn mot Erdal i
samme trasé som E3 og E8 ved Smedneset. I
Erdal går traseen ned til sjøen, med bru over
Erdøla og videre fram til veg på sjøfylling forbi
heile Ura. Forbi Roteneset er traseen lik med
E8. Alternativet har tunnel mot Naustdal på
ca. 4,5 km. Lokalvegtilkoblingen skjer på
flatene i Erdal der dagens rv. 5 gjennom Ura
blir lokal veg både for veg fra Hesjedalen og i
Erdalsbygda. På Roteneset er
lokalvegtilkoplingen lik med E8.
Figur 2-9 Figur 2-10. Alternativ E9 i Erdal
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Alternativ i Naustdal

Figur 2-11. Alternativ i Naustdal

Alternativ N4 er utformet etter standard Hø2 (60 km/t). De andre alternativene er utformet etter H1
standard (80 km/t).

Alternativ N4
Alternativet har tunnelportal øst på Naustdalsneset ved rasteplassen og følger dagens rv. 5 gjennom
Naustdal til Naustdalstunnelen. Alternativet er utformet etter Hø2 standard (60 km/t) og kan dermed
følge kurvaturen i dagens rv. 5 forbi Naustdal.
Vegen må heves 0,5 til 1 meter på deler av
strekningen for å sikre mot 200 års flom med
klimapåslag. Dagens kryss og avkjørsler kan
opprettholdes gjennom Naustdal med unntak
av kryss til Øyravegen på Naustdalsneset.
Krysset blir stengt, og det må bygges ny bru for
lokalvegtilknyting mellom byggefeltet (Øyra)
og Naustdal sentrum, både for bil og gange og
sykkel.
Figur 2-12. Alternativ N4 i Naustdal
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Alternativ N5
Alternativet er utformet etter H1 standard (80 km/t) og har tunnelportal vest på Naustdalsneset over
Øyravegen og går i ny bru til kryss med fv. 611. Dagens rv. 5 kan dermed brukes som lokalveg til
sentrum, med påkobling til rv. 5 i krysset med
fv. 611. Videre går traseen i dagens rv. 5 forbi
Naustdal. Kryss til Tunavegen (bussholdeplass
i sentrum) må forskyves nordover. Dagens
kryss til Jobakkevegen og Lunden Barnehage
må stenges. Det blir etablert ny kobling til
Bervellene, som er den kommunale vegen
forbi skolen til sentrum. Avkjøring til Naustdal
camping er forskjøvet sørover med ny bru
over Bærelva. Krysset til fv. 5691 til
Naustedalen er trukket 100 meter sørover for å Figur 2-13. Alternativ N5 i Naustdal
få tilstrekkelig avstand til tunnelen.
Alternativ N11
Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru over
Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdalstunnelen litt nord for dagens påhogg.
Lokaltrafikken fra fv. 611 langs Førdefjorden,
Naustdal sentrum og fv. 5691 fra Naustedalen
blir knyttet til ny rv. 5 med ny lokalvegbru over
Nausta til Jarane. Brua går over Nausta ved
dagens kryss til fv. 5691, til kryss til ny rv. 5 på
Jarane. Byggefeltet på østsiden av Nausta blir
koblet til rv. 5 ved å forlenge Øyravegen til ny
rv. 5 på Jarane. Tilkoblingen gjør at Øyravegen
må oppgraderes fram til vegen til Ospeteigen
(til Naustdal aldersheim).
Figur 2-14. Alternativ N11 i Naustdal

Alternativ N12
Alternativet fører ny rv. 5 i en helt ny korridor nord for Naustdal sentrum, over Jarane og i bru over
Nausta og fv. 5691 til nytt tunnelpåhogg for Naustdalstunnelen litt nord for dagens påhogg.
Lokaltrafikken fra fv. 611 langs Førdefjorden,
Naustdal sentrum og fv. 5691 fra Naustedalen
blir koblet til ny rv. 5 med ny lokalvegbru over
Naustdalsfossen rett ved dagens gangbru.
Vegen kjem tett på ungdomshuset Fosshalla
som får til adkomst fra nord. Tilkobling til
Øyravegen og ny lokalvegbru over
Naustdalsfossen gjør at eksisterende del av
Øyravegen må oppgraderes fram til vegen til
Ospeteigen.
Figur 2-15. Alternativ N12 i Naustdal

5205074-13 Rv 5 EN Fagrapport - transport prissatte kons.docx

2020-12-18 Side 16 av 47

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredniing: Prissatte konsekvenser
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 13 Versjon: 02J

3

Metode for konsekvensutredning

3.1

Hovedgrepet i konsekvensanalysen
Konsekvenser av ny rv. 5 er utredet i tråd med plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredning. Tema og omfang og metode er utført i tråd med fastsatt planprogram.
Konsekvensutredningen er gjennomført etter Statens vegvesens handbok V712 Konsekvensanalyser
[7]. Metoden i håndboken for samfunnsøkonomisk analyse er delt i to deler: prissatte og ikkeprissatte konsekvenser, sjå figur 3-1. Prissatte konsekvenser gjeld virkninger som det kan settes
kroneverdi på, mens ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller ønskelig å
prissatte. Formålet med den samfunnsøkonomiske analysen er å vurdere den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten til alternativene, og hvordan dette varierer mellom alternativene.
I tillegg til den samfunnsøkonomiske analysen er det gjennomført følgende utredninger:
₋
₋
₋
₋
₋

Vurdering av måloppnåelse
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger
Trafikksikkerhetsanalyse
Vurdering av trinnvis utbygging

Figur 3-1: Hovedgrepet i konsekvensutredningen etter Håndbok V712.
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3.2

Samfunnsøkonomisk analyse
Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som det er etablert faglig grunnlag for å regne ut i kroner.
Dette gjelder bl.a. reisetid for trafikantene, reiseomfang og reisekostnader. Det gjelder også
investeringskostnader, driftskostnader, ulykkeskostnader og samfunnsøkonomiske miljøkostnader.
Kostnaden blir regnet særskilt for trafikant- og transportbrukere, operatører, offentlige budsjett og
for samfunnet ellers.
Konsekvensene blir vurdert som endringer fra referansealternativet, se avsnitt 2.2.1. Denne
fagrapporten tar for seg trafikale virkninger og prissatte konsekvenser av tiltaket som planlegges.
Ikke-prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger som det ikke er mulig eller lite ønskelig å verdsette i kroner.
I tråd med handbok V712 er ikke-prissatte tema delt i fem tema:
- Landskapsbilde
- Friluftsliv/by- og bygdeliv
- Naturmangfold
- Kulturarv
- Naturressurser
For nærmere omtale av metode for ikke-prissatte konsekvenser vises det til fagrapportene for disse
fagområdene og i planbeskrivelsen.

3.3

Skadereduserende tiltak
I tillegg til fastsetting av konsekvenser, skal det også så langt råd er, gjøres rede for tiltak som kan
redusere skadene. Skadereduserende tiltak er delt i to grupper:
1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som
er en del av grunnlaget for konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg, og som kan redusere
negative virkninger ytterligere. Det må gå fram om tiltaket vil kunne endre konsekvensen og
kostnader.

3.4

Usikkerhet i vurderingene
En konsekvensanalyse baserer seg mye på eksisterende kunnskap, og forutsetninger om framtiden.
Selv om det er gjort nye registreringer og undersøkelser, kan det være forhold i området som ikke er
avdekt og kjent.
Som omtalt tidligere er formålet med kommunedelplan å vurdere flere alternativ og å gi tilråding og
valg av alternativ som skal utvikles og planlegges videre i neste planfase med reguleringsplan.
Kommunedelplanen er på korridornivå og det skal være mulig å tilpasse og optimalisere vegtiltaket
innenfor korridoren. Detaljeringsnivået er tilpasset dette. Den konkrete veglinja som er tegnet ut må
derfor sees som representativ for korridoren og kan bli endret.
Dette betyr at det vil være en viss grad av usikkerhet ved konsekvensvurderingene. Dette gjelder
både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, så vel som ROS og andre tilleggsutredninger, og det
kommer av både detaljnivået av tiltaket og datagrunnlaget som er brukt i analysene. Graden av
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usikkerhet i dette prosjektet er likevel vurdert å være akseptabelt og i samsvar med KU-forskriftens
krav til utredning. Vi oppnår også å få fram forskjellene mellom alternativene av relevans for
sammenligning og anbefaling. Alle tiltaksalternativene er utredet på samme detaljnivå, og de relative
forskjellene mellom dem vil derfor være tilstrekkelig robuste til å anbefale og velge korridor for
videre planlegging.
Ved regulering av endelig valgt trasé, vil detaljer om både tiltaket og konsekvensene av dette komme
fram.
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4

Metode og analyseverktøy

4.1

Litt om prissatte konsekvenser1
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Nytte-kostnadsanalysen er
en beregning av den nytte og de kostnader, som et tiltak gir opphav til. I nytte-kostnadsanalysen
defineres samfunnets velferd som summen av individenes velferd. Individenes velferd måles ved
deres betalingsvillighet knyttet til et gode.
Prissetting av betalingsvillighet skiller i første omgang mellom goder som er omsettelige i et marked
og goder som ikke er omsettelige. Relevante eksempler i denne forbindelse er drivstoff og
verkstedtjenester (omsettelige goder) og fravær av støy og risiko i trafikken (uomsettelige goder).
Goder som er omsettelige har en markedspris. Betalingsvilligheten vil alltid ligge over markedsprisen
for dem som tilegner seg godet.
Prissetting i samfunnsøkonomiske analyser følger Rundskriv R-109/14 [8]. Ifølge denne skal en
ressurs verdsettes til verdien ved beste alternative anvendelse; dette kalles alternativvurderingsprinsippet. I den grad ressursbruken fortrenger tidligere forbrukere av ressursen ved at prisen bys
opp, er det markedsprisen inklusiv skatter og avgifter som gjelder. I den grad anvendelsen ikke
fortrenger nåværende forbrukere (mer kan skaffes til fast pris), gjelder produksjons- eller
importprisen uten skatter og avgifter. Det sistnevnte er som regel situasjonen innen
transportsektoren.
For goder det ikke eksisterer markeder for, som fravær av støy, luftforurensning og ulykkesrisiko,
finnes det ulike teknikker for å fastsette (avsløre) folks betalingsvillighet for godet. Tradisjonelt er det
studert hvordan folk enten aksepterer en ulempe for å spare penger eller hva de er villige til å betale
for å oppnå en fordel. Et eksempel er at noen utsetter seg for økt risiko ved å gå på rødt lys for å
spare tid. I engelsk litteratur faller slike metoder inn under begrepet revealed preferences (avslørte
preferanser). Det finnes også metoder hvor en ved direkte eller indirekte spørsmål får folk til å angi
betalingsvilligheten for goder som er til fordel for en selv eller for samfunnet. Slike metoder kalles
stated preferences (uttrykte preferanser). Det er utarbeidet gjennomsnittlige enhetspriser for
betalingsvilligheten som benyttes i alle prosjekter.
Metodikken som benyttes i prissatte konsekvenser tar utgangspunkt i bruttokostnadsberegninger.
Det er nødvendig å regne med bruttokostnader (markedspriser inkludert skatter og avgifter) for å
kunne studere fordelingsvirkninger mellom aktørgrupper. Både kostnader og nytte beregnes for fire
hovedgrupper av aktører:
-

Trafikanter og transportbrukere
Operatører
Det offentlige
Samfunnet for øvrig (ulykker, støy og luftforurensning, restverdi og skattekostnad)

I praksis tar bruttoberegningene utgangspunkt i markedsprisene, for det er dem trafikantene
tilpasser etterspørselen etter. Deretter korrigeres det for endringer i inntekter til det offentlige.
Eksterne kostnader er kostnader den enkelte operatør, infrastrukturforvalter eller transportbruker
påfører omgivelsene uten at de tar hensyn til dette. Omgivelsene blir med andre ord ikke
kompensert for kostnaden de påføres. Eksempler på eksterne kostnader er støy og luftforurensning.
1

Kapitlet bygger i stor grad på informasjon og avsnitt fra Håndbok V712 [2].

5205074-13 Rv 5 EN Fagrapport - transport prissatte kons.docx

2020-12-18 Side 20 av 47

Kommunedelplan Rv 5 Erdal-Naustdal
Konsekvensutredniing: Prissatte konsekvenser
Oppdragsnr.: 5205074 Dokumentnr.: 13 Versjon: 02J

Noen av disse eksterne kostnadene er regulert gjennom avgifter eller lignende, som skal bidra til at
forurenseren tar hensyn til dem, dvs. at kostnadene blir internalisert. Det er viktig å huske på at de
eksterne kostnadene som avgiften skal dekke, fremdeles eksisterer.
4.2

Transportanalyse
For å beregne kostnader og nytte knyttet til trafikanter og transportbrukere må det gjennomføres en
transportanalyse. Dette kan gjøres gjennom enkle analyser i EFFEKT eller med mer avanserte
beregningsverktøy som transportmodeller. Dette prosjektet er i hovedsak motivert av behovet for å
redusere ulykkesrisikoen og avbrudd i vegforbindelsen på strekningen Erdal–Naustdal som følge av
skred. Ny veg vil gi kortere reisetid, som gir nyttegevinster, men det er også viktig å få kartlagt
nyttevirkninger av nedgangen i antall ulykker og behovet for omkjøring ved skredhendelser.
Fordi normal reisetid både lokalt og regionalt endres relativt lite som følge av vegprosjektet, vil
etterspørselseffektene (endret reiseomfang, destinasjonsvalg og reisemiddelfordeling) slik de blir
beregnet i transportmodellene være små. Analysen av de trafikale effektene er derfor gjennomført
ved bruk av EFFEKT (prosjekttype 1) uten bruk av transportmodell. Det er etablert en grensepunktsmodell, der de viktigste trafikkstrømmer inn i influensområdet for vegprosjektet er lagt inn, se Figur
4-1.
EFFEKT brukt på denne måten gjør det mulig å gjennomføre enkle trafikberegninger og beregninger
av samfunnsøkonomiske nyttegevinster og kostnader. I tillegg til effekter på ulykkeskostnader og
trafikantnytte (inkl. omkjøringskostnader) beregner EFFEKT endringer i vedlikeholdskostnader og
reduksjon i istandsettingskostnader (etter skred) på eksisterende veg.
I tillegg inneholder EFFEKT en egen skredmodul der samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til skred
beregnes. Dette inkluderer både ulykkeskostnader og reduksjon i trafikantnytte i situasjoner med
omkjøring. Skredmodulen kan kun benyttes i kombinasjon med prosjekttype 1 (uten bruk av
transportmodell). Skredmodulen er ytterligere beskrevet i kapittel 4.3.1.
Grensepunkter
Ved etablering av nytt prosjekt (type 1) defineres det først grensepunkter for modellen.
Grensepunktene er punkt langs vegnettet i ytterkant av prosjektområdet, eller i et område innenfor
prosjektet der det "oppstår" trafikk. I grensepunktene går det trafikk inn og ut av prosjektområdet,
og punktene er felles for alle beregningsalternativer som defineres i prosjektet. Det kan kun være én
lenke som går inn mot et grensepunkt fra "utsiden av prosjektet, slik at trafikken utenfor
grensepunktene er den totale trafikken på lenken som går inn mot punktet. Innenfor
prosjektområdet fordeler trafikken seg mellom grensepunktene langs kjøreruter som via knutepunkt
innenfor prosjektområdet.
Det er etablert seks grensepunkter i dette prosjektet, fire langs veg i ytterkant av planområdet, ett i
tilknytning til Sunnfjord Miljøverk og ett i tilknytning til byggefeltet (Øyra). Grensepunktene er
nummerert 91-96 i Figur 4-1 under. Videre defineres det vegnettsdata med knutepunkter, lenker,
kryss og kjøreruter for nullalternativet som er dagens eksisterende vegnett.
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Figur 4-1 Grensepunktsmodell i EFFEKT, referansesituasjon.

Trafikkdata
For prosjekttype 1 beregnes trafikken internt i EFFEKT. Trafikkdata gis på prosjektnivå slik at data om
trafikkens sammensetning og trafikkmengde gis felles for alle beregningene. På denne måten er en
sikret at det er den samme trafikken som er med i alle beregninger, og at resultatene for alle
beregninger er sammenlignbare. I modellen er det lagt inn trafikk mellom grensepunktene for lette
og tunge biler og for busser.
Det er benyttet variasjonskurve M0 for trafikkvariasjon. M0 har kun én belastningsperiode og
dataene som legges inn representerer en gjennomsnittssituasjon for alle situasjoner som beregnes.
Det benyttes følgende standardverdier for reisehensikt og belegg:
Tabell 4-1 Landsgjennomsnittlige standardverdier for reisehensiktsfordelinger i EFFEKT for lette biler.
Reisehensikt
Tjeneste
Til/fra arbeid
Fritid
Sum

Korte reiser
20 %
23 %
57 %
100 %

Andel
Mellomlange
9%
15 %
76 %
100 %
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Lange reiser
7%
4%
89 %
100 %

Belegg (personer/kjt)
Korte reiser Mellomlange Lange reiser
1,15
1,20
1,20
1,10
1,20
1,20
1,90
2,20
2,60
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For busser benyttes et standard gjennomsnittlig passasjerbelegg på 12 passasjerer. Det er ikke mulig
å variere belegget i forhold til reiselengden (korte, mellomlange og lange reiser). Antall busser i
modellen er vurdert i forhold til ruteplaner.
Det er etablert trafikkstrømmer mellom grensepunktene i modellen. Basert på disse
trafikkstrømmene beregnes trafikken på lenkene internt i EFFEKT. Det er for alle relasjoner lagt inn
antall kjøretøy, fordelt på lette, tunge og busser, for hver trafikkstrøm. Det er antatt at
retningsfordelingen er lik i begge retninger.
Det eneste nivå 1-tellepunktet i området finnes i Naustdalstunnelen. For å angi trafikkstrømmer for
dagen situasjon er det derfor hentet ut ÅDT tall fra vegkart.no2, samt tidligere telledata fra
Øyravegen. Videre er trafikken skjønnsmessig fordelt mellom grensepunktene for å kunne gi best
mulig samsvar mellom modell og observert trafikk. Modellert og observert trafikk, samt avvik er vist i
Figur 4-2 nedenfor. ÅDT belegg fra vegkart gir ganske grovmasket, og dermed ganske usikkert bilde
av trafikksituasjonen i prosjektområdet. Avvikene som vises, er derfor å anse som godt innenfor
forventet usikkerhet. I figuren er det også presentert GEH-tall som viser at avvikene er mindre enn
fem og derfor innenfor "godt samsvar", jamfør Faktaboks 1.

Figur 4-2 Modellert og observert trafikk i dagens situasjon (ÅDT 2018), og avvik i prosent og som
GEH-statistikk.

2

Metoden for ÅDT-belegning på vegkart er basert på at hver enkelt trafikklenke kan knyttes mot et
registreringspunkt som har tilnærmet samme trafikkutvikling og trafikknivå. Usikkerheten knyttet
mot ÅDT-belagt trafikk vil være langt større enn for nivå 1-tellinger (tellepunkt med kontinuerlige
registreringer gjennom hele året).
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Faktaboks 1: GEH akseptmål.
Akseptmål: GEH (Geoffrey E. Havers)

GEH er et statistisk estimat som benyttes i trafikkmodellering til å angi grad av samvariasjon mellom for
eksempel beregnet og observert trafikk. Ved å benytte GEH unngår man problemstillinger rundt å bruke for
eksempel prosent når man sammenlignet små og store trafikkstrømmer.
For eksempel vil 50 % avvik på en motorveg med 15 000 kjt/døgn være noe helt annet enn 50 % avvik på en
lokalveg med 2 000 kjt/døgn. For sammenligning mellom beregnet og observert trafikk er en GEH på mindre
enn 5 ansett som et godt samsvar, og under 10 som akseptabelt. Avvik større enn dette må etterforskes
grundigere og bør rettes opp.

For fremtidig trafikknivå benyttes standard prognoser som ligger inne i EFFEKT. EFFEKT benytter som
standardverdier fylkesfordelt trafikkarbeid for vegtrafikk [9]. Her benyttes gammel fylkesinndeling og
det er derfor benyttet prognoser for Sogn og Fjordane. Årlig trafikkvekst som er benyttet i dette
prosjektet er vist i Tabell 4-2.
Tabell 4-2 Årlig trafikkvekst benyttet i analysene for rv. 5 Erdal–Naustdal

4.3

Periode

Lette

Tunge

Busser

2018-2030
2030-2100

0,7 %
0,4 %

1,9 %
1,9 %

1,9 %
1,9 %

Prissatte konsekvenser
Forutsetninger og grunnlag
Etter at transportanalysene er gjennomført beregnes de prissatte konsekvensene av de ulike
alternativene i EFFEKT. Tabell 4-3 Viser hvilke forutsetninger som ligger til grunn for beregning av de
prissatte konsekvenser i EFFEKT.
Tabell 4-3 Beregningsforutsetninger for prissatte konsekvenser
Modell
EFFEKT-versjon

v6.78

Forutsetninger
Åpningsår

2030

Anleggsperiode

4 år (E8 og E9), 5 år (E1, E2 og E3)

Anleggets levetid

75 år

Analyseperiode

40 år

Kalkulasjonsrente

4 % t.o.m. 40 år etter åpningsår, 3 % 41-75 år etter åpningsår

Skattefinansieringsfaktor

20 %

Sammenligningsår

2022

Prisnivå for resultater

2021

Ut fra summen av nyttevirkninger og kostnader beregnes det verdier for lønnsomhetskriterier som
kan brukes som grunnlag for å vurdere lønnsomhet og rangering av ulike alternative tiltak versus et
referansealternativ som reflekterer eksisterende situasjon uten tiltak. Lønnssomhetskriterier som
beregnes i EFFEKT er netto nytte, budsjettkostnad og netto nytte pr budsjettkrone.
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Skredmodulen i EFFEKT
Skredmodulen er en egen modul i EFFEKT som beregner virkninger av vegstengning ved skred. I
skredmodulen skiller man mellom ulike typer skred; snøskred/sørpeskred, steinsprang/fjellskred,
jord-/løsmasseskred og annet.
Forholdene langs en skredutsatt strekning kan deles inn i 6 faser:
1.
2.
3.
4.

Normalsituasjonen hvor alt fungerer som det skal i det aktuelle vegnettet.
Preventiv vegstengning på grunn av skredfare.
Akuttfasen er når et skred inntreffer på en veg som er åpen for trafikk.
Responstiden er den tiden det tar å få alle trafikanter i sikkerhet etter at et skred har inntruffet,
enten venter de til vegen er åpen igjen eller velger en alternativ veirute.
5. Stengningsfasen er når trafikantene er informert om at veien er stengt for all trafikk og innretter
seg deretter, venter til veien er åpen eller velger en omkjøringsvei.
6. Gjenåpningsfasen med gjenskapelse av normalsituasjonen.
Skred kan deles inn i primærskred og naboskred. Primærskred er skred som uventet treffer en vei
som er åpen for trafikk. Som følge av primærskredet kan det oppstå nye skredløp langs den samme
vegstrekningen i etterkant av dette primærskredet (med samme utløsningsmekanisme) og disse
skreden kalles naboskred. Naboskredene oppstår i responstiden etter et primærskred og utgjør en
risiko for de trafikanter som fortsatt ikke er kommet seg i sikkerhet etter primærskredet.
Når en veg midlertidig stenges som følge av skred, vil det for de fleste trafikanter finnes
omkjøringsmuligheter. Dette omkjøringsvegnettet kan defineres i EFFEKT. Omkjøringsvegen i dette
prosjektet er 16,8 km og har en kjøretid på om lag 3 timer. Omkjøringsvegen er vist i Figur 4-3 på
neste side.
I dette prosjektet er det lagt inn data for to skredpunkt, Skredvikja og Rennehamrane, på den
skredutsatte strekningen av rv. 5 Erdal–Naustdal. Dataene er hentet fra Trafikkdatabanken/NVDB
samt at personer som kjenner området har bidratt med lokalkunnskap. Kostnader for istandsetting
etter vegstengning fordelt på type skred har vi fått fra Statens vegvesen. Tabell 4-4 viser en oversikt
over tall for skred med vegstengning som ligger til grunn for beregning av ulempeskostnader ved
vegstengning i EFFEKT.
Tabell 4-4 Oversikt over tall for skred med vegstengning som ligger til grunn for beregninger i EFFEKT.
Skred med vegstengning

Årsak

Beskrivelse

Steinsprang/
Rennehamrane
fjellskred
Steinsprang/
Skredvikja
fjellskred
Snøskred/
Skredvikja
sørpeskred
Isskred

Skredvikja

Antall
stengninger
per år

Primærskred
Stengningstid, Gj.sn berørt
timer
veglengde
(gj.snitt)
(meter)

Naboskred
Veglengde i
området Istandsetting
Gruppe
(meter)
kr/stengning

0,4

1,4

50

2

1 500

10 000

0,5

1,8

20

1

1 000

10 000

0,04

1,8

20

1

1 000

100 000

0,6

1,8

50

1

1 000

100 000
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Figur 4-3 Omkjøringsveg ved vegstengninger på rv. 5 mellom Erdal og Naustdal.
Kilde: maps.google.com

Langs skredutsatte vegstrekninger kan utrygghet blant trafikantene i en del tilfeller føre til at
reisevirksomheten blir en annen enn i normalsituasjonen, selv i perioder der vegen er åpen for
trafikk. Utrygghet kan blant annet medføre at folk reiser sjeldnere enn de vill gjort med en sikrere
veg. Det finnes foreløpig ikke gode nok kunnskaper om virkninger og verdsetting av utrygghet til at
det er implementert beregningsmetodikk for dette i gjeldende EFFEKT-versjon [10].
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5

Resultater trafikkanalyse
Ved å kombinere alle alternativene i Erdal med alle alternativene i Naustdal blir det totalt 20
alternativer for ny veg. Det er gjennomført trafikkanalyser for alle disse alternativene.
Fordi normal reisetid både lokalt og regionalt endres relativt lite som følge av vegprosjektet, vil vi
ikke få etterspørselseffekter (endret reiseomfang, destinasjonsvalg og reisemiddelfordeling) slik at
det totale trafikknivået i modellen er uendret i alle alternativene. Men ulike løsninger gir ulike
trafikknivå på utvalgte punkter.
Ved bygging av ny veg så stenges eksisterende rv. 5 mellom Erdal og Naustdal for
gjennomgangstrafikk i normalsituasjoner. Det forutsettes at den kan benyttes som omkjøringsveg
dersom det er hendelser i tunnel.

5.1

Erdal
Alternativ E1
Trafikknivået på utvalgte punkter i E1 er vist i Figur 5-1 nedenfor.
I 2050 er beregnet ÅDT til og fra Førde på 5 290 kjøretøy i gjennomsnittsdøgnet. Trafikken mellom
Erdal og Naustdal er beregnet til 5 080 ÅDT. Trafikken på eksisterende rv. 5 gjennom Erdal er
beregnet til 380 ÅDT. Resttrafikken på eksisterende rv. 5 er trafikk som er knyttet til Sunnfjord
Miljøverk IKS.

Figur 5-1: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Erdal i alternativ E1.
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Alternativ E2
Trafikknivået på utvalgte punkter i E2 er vist i Figur 5-2 nedenfor.
Trafikkavviklingen i E2 er lik som i E1. Til og fra Førde er det en beregnet ÅDT på 5 290 kjøretøy totalt
i begge retninger. Trafikken mellom Erdal og Naustdal er beregnet til 5 080 ÅDT og resttrafikken på
eksisterende rv. 5 er beregnet til 380 ÅDT.

Figur 5-2: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Erdal i alternativ E2.
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Alternativ E3
Trafikknivået på utvalgte punkter i E3 er vist i Figur 5-3 nedenfor.
Trafikkavviklingen i E3 er lik som i E1 og E2. Til og fra Førde er det en beregnet ÅDT på 5 290 kjøretøy
totalt i begge retninger. Trafikken mellom Erdal og Naustdal er beregnet til 5 080 ÅDT og
resttrafikken på eksisterende rv. 5 er beregnet til 380 ÅDT.
Forskjellen fra E1 og E2 er at ny rv. 5 følger eksisterende trasé lenger gjennom Erdal slik at
trafikkbelastningen gjennom Erdal kan oppleves som større.

Figur 5-3: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Erdal i alternativ E3.
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Alternativ E8
Trafikknivået på utvalgte punkter i E8 er vist i Figur 5-4 nedenfor.
Trafikknivået til og fra Førde og til og fra Naustdal er likt i E8 som de foregående alternativene. E8
skiller seg imidlertid fra de andre alternativene ved at ny rv. 5 følger dagens trasé helt til Roteneset.
Det betyr at all trafikk til og gjennom området går gjennom Erdal.

Figur 5-4: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Erdal i alternativ E8.
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Alternativ E9
Trafikknivået på utvalgte punkter i E9 er vist i Figur 5-5 nedenfor.
Som i E3 følger ny rv. 5 eksisterende veg til midt i Erdal. Herfra går ny rv. 5 på fylling på utsiden av
dagens rv. 5 til Roteneset før vegen går inn i tunnel. Som i E3 går derfor all trafikken gjennom deler
av Erdal før det fra midten av Erdal kun går trafikk til og fra Sunnfjord Miljøverk langs dagens rv. 5,
men trafikken til og fra Naustdal følger ny trasé.

Figur 5-5: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Erdal i alternativ E9.
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5.2

Naustdal
Nedenfor vises trafikknivået på utvalgte strekninger i Naustdal i de ulike alternativene. De ulike
alternativene gir ulik trafikk strekningene gjennom Naustdal og i en del tilfeller "snus"
trafikkstrømmene.
I alle alternativene er trafikken mellom Erdal og Naustdal er beregnet til ÅDT 5 080, totalt i begge
retninger. Gjennom Naustdaltunnelen er trafikken beregnet til ÅDT 2 810. Mens trafikken mot fv. 611
er beregnet til 2 350, langs fv. 512 er den beregnet til 1 730 og til byggefeltet (Øyravegen) er
trafikken beregnet til 1 820.
Alternativ N4
Trafikknivået på utvalgte punkter i N4 er vist i Figur 5-6 nedenfor.
I N4 er det ingen endringer i trafikkstrømmene sammenlignet med nullalternativet. Trasé for ny rv. 5
følger eksisterende trase og alle kryss opprettholdes slik de er i dagens situasjon.
I N4 forutsettes det at vegen bygges med Hø2 standard. Dette innebærer at vegen er litt smalere og
hastigheten litt lavere enn de andre alternativene. Dette påvirker ikke trafikknivået, men vil påvirke
reisetid og trafikantnytte, jf. kapittel 6
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Figur 5-6: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Naustdal i alternativ N4.

Alternativ N5
Trafikknivået på utvalgte punkter i N5 er vist i Figur 5-7 nedenfor.
Trafikkavvikling i N5 er i likhet med N4 veldig lik nullalternativet og dagens situasjon. Forskjellen
ligger i at ny rv. 5 knyttes til lokalvegnettet ved bensinstasjonen ved fv. 611 istedenfor ved
Naustdalsneset som i N4. Dette innebærer at trafikk som skal til byggefeltet (Øyravegen) fra Erdal må
kjøre tilbake over eksisterende bru og dermed får noe lenger kjøreveg. Utover dette er
trafikkavviklingen lik i N4 og N5.
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Figur 5-7: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Naustdal i alternativ N5.

Alternativ N11
Trafikknivået på utvalgte punkter i N11 er vist i Figur 5-8 nedenfor.
I N11 (og N12) endres trafikkstrømmene gjennom Naustdal betydelig. Trafikken gjennom Naustdal
sentrum reduseres fra 4 300 til 2 010, m.a.o. mer enn en halvering. Trafikken som går langs
eksisterende rv. 5 gjennom Naustdal er trafikk til og fra fv. 611. Dette er i stor grad trafikk som er
knyttet til Naustdal sentrum.
Trafikk mellom fv. 611 og byggefeltet (Øyravegen) vil gå langs dagens rv. 5 over brua og opp dagens
bilveg. Trafikken mellom disse to punktene er beregnet til ÅDT 350. Resterende trafikk til byggefeltet,
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fra alle andre grensepunkt, vil benytte ny lokalveg nord i boligområdet. Trafikken fra nord er
beregnet til 1 470 ÅDT.
Over ny bru nord i Naustdal er trafikken beregnet til 3 250. Dette er trafikk både til og fra Erdal og til
og fra Naustdaltunnelen. Dette er trafikk som skal mot Naustdal sentrum og fv. 611 i tillegg til trafikk
som skal nordover på fv. 512.

Figur 5-8: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Naustdal i alternativ N11.
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Alternativ N12
Trafikknivået på utvalgte punkter i N12 er vist i Figur 5-9 nedenfor.
Trafikkavviklingen i N12 er nesten identisk med N11. Den eneste forskjellen er at koblingen mellom
ny og eksisterende rv. 5 er flyttet noe lenger sør, til Naustdalsfossen. Ut over dette er trafikknivået og
trafikkstrømmene identiske i N11 og N12.

Figur 5-9: Beregnet ÅDT i 2050 på utvalgte punkter i Naustdal i alternativ N12.
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6

Resultater prissatte konsekvenser
De ulike alternativene har noe ulik lengde, jf. Figur 6-1. Dette har ikke påvirket trafikknivået, men vil
gi utslag i de prissatte konsekvensene.

Figur 6-1: Total lengde i kilometer langs eksisterende (Null) og ny (tiltak) rv. 5. Kilde Null:
maps.google.com

N4 og N5 er i de fleste kombinasjoner marginalt lenger enn dagens rv. 5. Mens N11 og N12 er noe
kortere. Men på grunn av bedre standard på vegen vil reisetiden likevel være lavere for N4 og N5 enn
i nullalternativet. Forskjellen mellom lengste (N4) og korteste (N11 og N12) alternativ er 800 meter.
E1 og E2 gir de lengste kombinerte linjene, men forskjellene i Erdal er betydelig mindre enn i
Naustdal. Her er forskjellen 500 meter mellom lengste (E1) og korteste (E9) alternativ.
Kombinasjonen E1-N4 gir det lengste alternativet på 9,4 kilometer, mens kombinasjonen E9-N11 og
E9-N12 gir de korteste alternativene på 7,2 kilometer. Det skiller med andre ord 2,2 kilometer
mellom lengste og korteste alternativ.
Selv om noen av alternativene er lenger målt i kilometer enn dagens veg, vil reisetiden reduseres i
alle tiltaksalternativene sammenlignet med nullalternativet. Beregnet reisetid, basert på lengde og
skiltet hastighet er vist i Figur 6-2.
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Figur 6-2: Beregnet reisetid langs eksisterende og ny rv. 5, basert på lengde og skiltet hastighet.
*Reisetid i nullalternativet er hentet fra maps.google.com.
6.1

Trafikant- og transportbrukernytte
Trafikant- og transportbrukernytten er den samlede nytten for brukerne av transportsystemet.
Trafikantnytten er i denne sammenhengen sammensatt av kjøretøykostnader, direkteutgifter,
tidskostnader, nytte av nyskapt trafikk og ulempeskostnader ved vegstengning. For tiltak som
påvirker reisemønsteret i analyseområdet vil kjøretøykostnader, andre utgifter og tidskostnader bli
beregnet samlet som opplevd trafikantnytte, korrigert for avvik mellom modellens og samfunnets
vektlegging av distansekostnader.
Figur 6-1 viser trafikantnytten for de 20 alternativene. Trafikantnytten vises som den endringen
planlagt tiltak vil gi i forhold til nullalternativet. For alle de alternative tiltakene er den totale
trafikantnytten positiv. Den er størst for kombinasjonene hvor tiltak N11 og N12 i Naustdal inngår.
Disse kombinasjonene av tiltak gir den korteste reisetiden og vil gi den korteste transportruten målt i
antall kilometer.
Figur 6-2 viser trafikant- og transportbrukernytten fordelt på ulike komponenter. Figuren viser at den
viktigste komponenten for økt trafikantnytte er reduserte tidskostnader. Figuren viser også at
kjøretøykostnadene er negative for kombinasjoner med N4 og N5. Dette fordi den totale
reiselengden er lenger i disse kombinasjonene enn i nullalternativet, jf. Figur 6-1.
Reduksjonen i ulempeskostnader ved vegstengning som følge av skred vil være på om lag 850 000
kroner for samtlige tiltak basert på de data (inndata EFFEKT) som har vært tilgjengelig for å beregne
dette. Det lave beløpet skyldes nok at det ikke er mange skred som fører til vegstengning, det skjer
ikke hvert år. Men i løpet av et år går det flere skred og disse går som regel i grøfta eller stenger kun
den ene veibanen. Det er også registrert at når et skred inntreffer og det medfører vegstengning, så
blir ikke veien stengt i mange timer. Det er registrert at når veien er blitt stengt, så har den på det
meste vært stengt 2,5 time.
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Figur 6-3: Trafikant- og transportbrukernytte, endring fra Null. Avrundet til nærmeste 10-mill. kr.

Figur 6-4: Trafikant- og transportbrukernytte, fordelt på komponenter. Avrundet til nærmeste 10-mill.
kr.

6.2

Operatørnytte
Kostnader og inntekter for operatører er avhengig av antall kjørte kilometer i EFFEKT. I samtlige av de
20 alternativene vil reisetid og antall kilometer bli redusert sammenlignet med nullalternativet. En
reduksjon i antall kilometer medfører at operatørkostnadene blir lavere og det vil også gi en
reduksjon i billettinntekter. Overføringer fra det offentlige vil som følge av dette bli redusert.
Operatørnytten vil gå i null for samtlige alternativ.
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6.3

Budsjettvirkning for det offentlige
Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige
budsjetter, inkludert transportetatene. Dette vil normalt være bevilgninger over offentlige budsjetter
og skatteinntekter som følge av tiltaket. For vegprosjekter vil dette normalt være
investeringskostnader, endringer i drift- og vedlikeholdskostnader.
Investeringskostnadene for alle de 20 alternative vei- og tunneltiltak er beregnet ved hjelp av
metoden ANSLAG. Disse investeringskostnadene og nåverdien av disse, gitt åpningsår 2030 og en
anleggsperiode på henholdsvis 4 år for alternativ som inkluderer E8 og E9 og 5 år for resterende
kombinasjoner, er vist i Figur 6-2. Investeringskostnadene er lavest for de alternativene som
inkluderer N12 (alternativ som ikke går igjennom Naustdal sentrum).

Figur 6-5: Investeringskostnader, P50 fra ANSLAG og beregnet nåverdi. Avrundet til nærmeste 10-mill.
kr.

Budsjettvirkninger for det offentlige eksklusive investeringskostnader er vist i Figur 6-3. Utover
investeringskostnader er det først og fremst drift- og vedlikeholdskostnader som påvirker det
offentlige.3 Det er små forskjeller mellom alternativene. Men det er noe lavere kostnader knyttet til
E8 og E9. Dette skyldes betydelig kortere tunneler for kombinasjoner med disse alternativene.

3

Overføringene er så små (under 1 million) at de ikke er synlige i figuren og er derfor tatt ut av den
grafiske fremstillingen.
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Figur 6-6: Budsjettvirkninger for det offentlige ekskl. investeringskostnader, endring fra Null. Avrundet
til nærmeste 10-mill. kr.

6.4

Samfunnet for øvrig
De prissatte virkninger for samfunnet for øvrig omfatter ulykker, global (CO2) og regional (NOx)
luftforurensing, restverdi og skattekostnad. Restverdi er den neddiskonterte nytten tiltaket har 35 år
etter at analyseperioden på 40 år er over. Nytten det siste året i analyseperioden antas å være
konstant i resten av tiltakets levetid. For alle inn- og utbetalinger over det offentlige budsjettet skal
det bergenes en ekstra skattekostnad på 20 øre per krone.
Figur 6-4 viser prissatte virkninger for samfunnet for øvrig som endring fra nullalternativet. Endringen
i ulykkeskostnader er omtrent den samme for alle alternativer, noe mindre for alternativene som
inkluderer N4. Alle alternativene slår negativt ut på luftforurensing, men det er ikke store forskjeller
mellom de ulike alternativene. Skattekostnadene øker som følge av de nye tiltakene. Det er ikke
store forskjeller mellom de ulike alternativene, men alternativene som inkl. E8 eller E9 (gjennom
Erdal) gir noe lavere skattekostnader.
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Figur 6-7: Prissatte virkninger for samfunnet for øvrig, endring fra Null. Avrundet til nærmeste 10mill. kr.

6.5

Resultat – netto nytte
Resultatet for prissatte konsekvenser sammenstilles og presenteres som netto nytte. Netto nytte
viser nåverdien av all nytte av et tiltak minus nåverdi av alle kostnader ved tiltaket. Med andre ord så
viser netto nytte hva samfunnet får igjen når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket er trukket fra
nytten. Netto nytte per budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet får igjen per krone bevilget
over offentlige budsjett.
Sammenstilling av de prissatte konsekvensene er vist i Figur 6-5 og i Tabell 6-1 og Tabell 6-2. Netto
nytte er minst negativ for tiltak som inkluderer N11 eller N12. Det skyldes at disse alternativene går
utenfor selve Naustdal sentrum, noe som gir den kortest strekningen og dermed mest reduksjon i
reisetiden.
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Figur 6-8: Beregnet netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB). Netto nytte er avrundet
til nærmeste 10-mill. kr.

For kombinasjoner som inkluderer E8 og E9 vil nytten være mindre negativ enn i kombinasjoner med
E1, E2 og E3. Uavhengig av hvilket alternativ den kombineres med er N4 minst lønnsomt og N11 og
N12 mest lønnsomt. Mellom disse to alternativene skiller det i underkant av en halv milliard. Totalt
sett er det små forskjeller mellom alternativene og usikkerhet er stor. Det er stor usikkerhet
forbundet med å spå fremtiden og at resultatene er prisgitt de forutsetningene som ligger til grunn.
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Tabell 6-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser. Avrundet til nærmeste 10-mill. kr.
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KOMPONENT
E1 - N4
E1 - N5
E1 - N11
E1 - N12
E2 - N4
E2 - N5
E2 - N11
E2 - N12
E3 - N4
E3 - N5
E3 - N11
E3 - N12
E8 - N4
E8 - N5
E8 - N11
E8 - N12
E9 - N4
E9 - N5
E9 - N11
E9 - N12
Kjøretøykostnader
-68 400
-67 000
12 100
5 600
-78 900
-77 200
5 000
-1 400
-49 900
-50 300
29 200
22 800
-30 000
-32 000
46 400
39 900
-22 100
-24 200
55 000
48 600
Direkteutgifter
500
1 200
1 600
1 300
400
1 100
1 600
1 200
600
1 300
1 800
1 400
800
1 500
1 900
1 600
900
1 600
2 000
1 700
Tidskostnader
154 100
254 600
345 800
330 200
152 800
251 800
347 700
332 100
185 300
283 500
376 900
361 300
209 700
307 800
401 600
386 000
219 100
317 100
410 900
395 200
Nytte av nyskapt trafikk
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Ulempeskostnader ved vegstengning
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Sum Trafikantnytte
87 500
190 100
360 800
338 400
75 700
176 900
355 600
333 200
137 300
235 900
409 200
386 800
181 800
278 500
451 100
428 700
199 200
295 800
469 200
446 800
Kostnader
700
1 800
2 400
1 900
600
1 700
2 300
1 800
900
2 000
2 600
2 100
1 200
2 200
2 800
2 300
1 300
2 400
3 000
2 500
Inntekter
-400
-1 100
-1 400
-1 100
-400
-1 000
-1 400
-1 100
-600
-1 200
-1 600
-1 300
-700
-1 300
-1 700
-1 400
-800
-1 400
-1 800
-1 500
Overføringer
-300
-700
-900
-800
-200
-700
-900
-700
-400
-800
-1 000
-800
-500
-900
-1 100
-900
-500
-900
-1 200
-1 000
Sum Operatører
Investeringer
-1 833 100 -1 795 700 -1 755 500 -1 730 400 -1 890 200 -1 848 000 -1 786 100 -1 761 600 -1 860 900 -1 822 200 -1 763 700 -1 738 500 -1 589 800 -1 551 800 -1 495 800 -1 470 500 -1 730 400 -1 691 100 -1 635 100 -1 609 800
Drift og vedlikehold
-321 200
-341 900
-347 900
-347 000
-285 600
-306 600
-310 900
-310 800
-275 200
-296 300
-301 800
-300 900
-219 500
-240 100
-245 800
-245 200
-220 800
-241 800
-247 100
-246 300
Overføringer
300
700
900
800
200
700
900
700
400
800
1 000
800
500
900
1 100
900
500
900
1 200
1 000
Skatte- og avgiftsinntekter
11 600
11 600
2 500
3 200
14 600
14 300
4 800
5 500
9 800
10 000
1 000
1 700
6 500
7 100
-1 500
-700
5 600
6 300
-2 500
-1 800
Sum Det offentlige
-2 142 400 -2 125 200 -2 100 000 -2 073 400 -2 160 900 -2 139 700 -2 091 300 -2 066 200 -2 126 000 -2 107 700 -2 063 500 -2 036 900 -1 802 400 -1 783 900 -1 742 000 -1 715 500 -1 945 000 -1 925 600 -1 883 600 -1 856 900
Ulykker
69 500
75 500
78 900
78 300
69 500
75 400
79 000
78 400
71 000
76 900
80 400
79 800
72 200
78 100
81 600
81 100
72 500
78 300
81 900
81 300
Støy og luftforurensning
-18 000
-18 200
-10 200
-10 900
-24 000
-23 400
-15 000
-15 800
-16 500
-16 700
-9 200
-10 000
-11 100
-12 300
-5 600
-6 400
-11 000
-12 100
-4 900
-5 700
Restverdi
-49 400
-16 600
40 800
32 600
-46 500
-13 900
46 900
38 400
-18 000
13 200
71 500
63 300
17 300
47 200
104 700
96 400
22 100
51 900
110 100
101 800
Skattekostnad
-428 500
-425 000
-420 000
-414 700
-432 200
-427 900
-418 300
-413 200
-425 200
-421 500
-412 700
-407 400
-360 500
-356 800
-348 400
-343 100
-389 000
-385 100
-376 700
-371 400
Sum Samfunnet for øvrig
-426 400
-384 300
-310 500
-314 700
-433 200
-389 800
-307 400
-312 200
-388 700
-348 200
-270 000
-274 200
-282 100
-243 800
-167 700
-172 000
-305 400
-267 100
-189 700
-193 900
Netto Nytte (NN)
-2 481 400 -2 319 500 -2 049 700 -2 049 700 -2 518 500 -2 352 500 -2 043 100 -2 045 200 -2 377 400 -2 220 100 -1 924 200 -1 924 300 -1 902 700 -1 749 200 -1 458 600 -1 458 700 -2 051 200 -1 896 900 -1 604 100 -1 603 900
NN per budsjettkrone (NNB)
-1.16
-1.09
-0.98
-0.99
-1.17
-1.10
-0.98
-0.99
-1.12
-1.05
-0.93
-0.94
-1.06
-0.98
-0.84
-0.85
-1.05
-0.99
-0.85
-0.86
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Tabell 6-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser. Avrundet til nærmeste 100 000 tusen kr.
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6.6

Konklusjon
Basert på de prissatte konsekvensene fremstår E8 og E9 som de beste alternativene i Erdal. E9 gir
den høyeste trafikantnytten i Erdal, mens E8 gir den nest høyeste trafikantnytten, ca. 18 millioner
lavere nåverdi enn E9. E9 har imidlertid en noe høyere investeringskostnad enn E8, noe som gjør at
E8 kommer marginalt bedre ut enn E9 i samlet netto nytte. I Erdal gir E2 den laveste trafikantnytten i
alle kombinasjoner, med ca. 105 millioner lavere trafikantnytte enn E9. E1 og E3 gir middels høy
trafikantnytte.
E8 er totalt sett, basert på netto nytte, det mest lønnsomme (minst negative) alternativet i Erdal. E9
er det nest mest lønnsomme alternativet og gir om lag 150 millioner mindre i netto nytte enn E8. E3
gir ca. 470 millioner mindre i netto nytte enn E8, men er bedre enn E2 og E1 i alle kombinasjoner. I
kombinasjon med N4 og N5 er E2 det minst lønnsomme alternativet i Erdal. I kombinasjon med N11
og N12 er E1 det minst lønnsomme alternativet.
I Naustdal fremstår N11 og N12 som de beste alternativene. N11 er marginalt bedre enn N12, men
på grunn av usikkerhet kan disse to alternativene sees på som like med tanke på prissatte
konsekvenser. Videre fremstår N5 noe bedre enn N4. N4 gir lavest trafikantnytte i alle
kombinasjoner. N5 gir om lag 100 millioner mer i trafikantnytte enn N4. Tilsvarende gir N11 og N12
henholdsvis 270 og 250 millioner mer i trafikantnytte enn N4. N11 gir m.a.o. litt høyere trafikantnytte
enn N12, men dette motsvarer i stor grad av noe lavere investeringskostnad i N12. Totalt sett
kommer N11 og N12 helt likt ut i beregnet netto nytte.
N11 og N12 er totalt sett, basert på netto nytte, de mest lønnsomme (minst negative) alternativene i
Naustdal. Disse to gir en netto nytte som er om lag 450 millioner mindre negativ enn N4 og 300
millioner mindre negativ enn N5.
Basert på de prissatte konsekvensene fremstår E8 og E9 som de beste alternativene i Erdal og N11 og
N12 som de beste alternativene i Naustdal. Det skiller lite i beregnet netto nåverdi for flere av
kombinasjonene, og på grunn av usikkerhet i beregningene kan flere av de gjennomgående
alternativene ikke sies å være betydelig forskjellige fra noen av de andre.
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