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Forord
Den foreliggende gjennomgangen av konseptvalgutredninger (KVU) for tiltak i by er en del av
utredningsfasen for NTP 2014-2023, og er utført av den tverretatlige prosjektgruppe for
byområdene. Gruppen har også et medlem fra fylkekommunene.
I henhold til Retningslinje 1 for NTP 2014-2023 fra Samferdselsdepartementet skal
utredningsfasen omfatte en utredning om byområdene med blant annet en oppsummering av
relevante konseptvalgutredninger (KVU-er) for økt kunnskap om effektiv virkemiddelbruk i
byene. I dette notatet er de KVU-er som er kommet så langt i prosessen at konseptvalgutredningen er sendt på høring vurdert. Der det også foreligger kvalitetssikringsrapporter for
konseptvalgsfasen (KS1-rapporter) og høring av KVU-rapporten er omtale av dette inkludert i
gjennomgangen. KVU-ene er oppsummert etter en felles mal.
Dette arbeidsnotatet er en del av grunnlaget for hovedrapporten fra bymrådegruppen.
I den etterfølgende planfasen lager transportetatene sitt forslag til NTP 2014-2023.
Dette er igjen grunnlag for Samferdselsdepartementets og Fiskeridepartementets arbeid med
stortingsmeldingen om NTP 2014-23.
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5

Introduksjon og bakgrunn

Ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) ble innført i Norge i 2005. Målet med ordningen er
å sikre tilfredsstillende styring med planlegging av store statlige prosjekt i en tidlig fase. KS1 er
en kvalitetssikring av en konseptvalgutredning (KVU) som omfatter ulike alternative konsepter
for løsning av et samfunnsbehov. Ordningen gjelder for statlige investeringer over 500 mill. kr.
Transportsystemet i større byområder er pekt ut som ett av fire hovedområder innen veg- og
jernbanesektoren hvor det er aktuelt med KS1 (jf. St.prp.nr. 1 2008-2009). Det er krav om
KVU/KS1 for nye bypakker. KVU/KS1-prosessene skal sikre et faglig grunnlag for regjeringens
beslutning om føringer for videre planlegging av statlige investeringer, men vil også være en
arena for drøfting og analyse der kommune og fylkeskommune deltar og kan benytte det faglige
grunnlaget som utarbeides i sine planer.
KS1-systemet innen transportsektoren må fortsatt sies å være i en utviklings- og
implementeringsfase. Hvordan KVU/KS1 kan fases inn i forhold til pågående planprosesser i
byområdene etter plan- og bygningsloven er for eksempel under utprøving. I vår hovedrapport
har vi skissert hvordan dette kan gjøres i kap.4.8.
I de fleste større byområder i Norge er det enten gjennomført eller vil bli gjennomført KVU-er i
de nærmeste årene. Disse vil i stor grad drøfte de transportpolitiske utfordringene og komme
anbefaling om utvikling av transportsystemet.
I vår gjennomgang har vi forsøkt ikke å innta KS1 konsulentens rolle som er å vurdere i hvilken
grad KVU-en oppfyller krav satt i retningslinjene fra SD og FIN. Vi har heller prøvd å få fram
KVU-arbeidets betydning for transport- og bypolitikken i det aktuelle området. Vi har blant annet
sett på KVU-en som grunnlag for kunnskap om effektiv virkemiddelbruk i byene og betydningen
av KVU for videre planlegging. Som en del av arbeidet har vi hatt en samtale med
prosjektlederen for den enkelte KVU. Vedlegg 1 gir en oversikt over tema som er behandlet.
KVU/KS1 for byområder som er vurdert i dette notatet er:
 Oslopakke 3
 Transportsystemet i Nedre Glommaregionen
 Transportsystemet på Jæren
 Arna – Bergen
 Vegsystemet på Sluppen, Trondheim
 Vegvalg Tromsø
 Grenland
Til støtte for våre vurderinger har vi også gjennomgått en del bakgrunnslitteratur. En
oppsummering av noen hovedpunkter fra to rapporter er gitt i kapittel 2 (TØI rapport 1010/2009)
og kapittel 3 (Møreforskings KS1 rapport for Sluppen).
Samferdselsdepartementet har gjennomført en ekstern evaluering av KS1 som ble avsluttet i 2010
(Rasmussen m.fl. 2010). Vista Analyse var konsulent og deres rapport ”På vei til kvalitet? En
evaluering av KS1 i transportsektoren” er ikke oppsummert her, men den er brukt som kilde.
Hovedvekten i Vista Analyses evalueringen er lagt på hvordan KS1 har fungert i praksis bl.a. i
forhold til formålet med ordningen og samvirket med det øvrige plansystemet. Evalueringen skal
danne grunnlag for å skissere mulige konkrete forbedringspunkter som både kan sikre at formålet
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med KS1 blir best mulig ivaretatt innenfor en rimelig ressursinnsats og samtidig sikre et godt
fungerende plansystem.
Utgangspunktet for KVU/KS1 er å sikre at konseptvalget for byområdet undergis reell politisk
styring på nasjonalt nivå i en tidlig fase. Som underlag for regjeringsbehandlingen av
konseptvalget skal det utarbeides fire dokumenter:





En behovsanalyse som har kartlagt interessenter/aktører og vurdert tiltakets relevans i
forhold til samfunnsmessige behov.
Et overordnet strategidokument som på grunnlag av behovsanalysen har definert
samfunnsmål og effektmål.
Et overordnet kravdokument som sammenfatter betingelsene som skal oppfylles ved
gjennomføringen.
En alternativanalyse som skal inneholde et nullalternativ og minst to andre
hovedalternativer med angivelse av resultatmål, usikkerhet og finansieringsplan.
Alternativene skal bearbeides i en samfunnsøkonomisk analyse.

Disse fire dokumentene utgjør i transportsektoren en samlet rapport som blir sendt på bred høring
og underlagt kvalitetssikring av eksterne konsulenter.
Konseptvalgutredningen, høringsuttalelsene og KS1-rapporten er grunnlag for regjeringens
behandling og prinsippvedtak med føringer om videre planlegging av transportnettet.

2.

Vurderinger i TØI-rapport 1011/2009

På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og Jernbaneverket har TØI i samarbeid med
Møreforsking, ViaNova og Dovre Group gjennomført et forprosjekt om metodikk for
samfunnsøkonomiske analyser i KVU. TØI har med utgangspunkt i erfaringer fra KVU-arbeidet
så langt gitt sine vurderinger av ordningen i TØI-rapport 10011/2009 ”Konseptvalgutredninger
og samfunnsøkonomiske analyser”. Forprosjektet omfattet også en spørreundersøkelse mot
prosjektlederne av gjennomførte KVU-er. Rapporten har hovedsakelig behandlet det som kan
kalles streknings-KVU-er. Av byrelaterte KVU-er inngår Oslopakke 3, Arna-Bergen og
Sotrasambandet. Sluppen i Trondheim er også vurdert.
Kort om noen viktige vurderinger i forprosjektrapporten fra TØI:





Mål og krav i store statlige transportprosjekter bør normalt være konkretiseringer av ett
eller flere av de nasjonale målene framgår av stortingsmeldingen om NTP. Mål av mer
praktisk karakter, som overføring av gods fra veg til sjø og bane, økt kollektivandel,
trafikkveksten skal tas kollektivt, skjerming av bysentrum for biltrafikk eller samordning
av areal- og transportpolitikken i form av utbygging langs kollektivårene bør betraktes
som strategier som skal sikre oppfyllelse av mål, ikke som mål i seg selv.
Samfunnets behov må ikke beskrives som mangel på en spesiell teknisk løsning, men
snarere som fravær av ønskede sosiale og økonomiske effekter, samfunnsproblemer eller
muligheter.
For bypakker vil det i hovedsak være tre hovedtyper av prosjektutløsende behov:
o Køer og trengsel
o Miljøproblemer (inklusive klimamål)
o Byutvikling
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Den kanskje viktigste beslutningen i forbindelse med en bypakke er en lokal politisk
avklaring før KVU av hva lokale myndigheter mener at de overordnede målene skal være.
Absolutte krav bør være noe alle alternativer som presenteres i en konsekvensmatrise
inkludert nullalternativet skal kunne oppfylle. ”En utredning som stiller opp en mengde
alternativer og stryker dem nesten alle sammen fordi de ikke tilfredsstiller et absolutt
krav, har åpenbart hatt til hensikt fra starten å komme fram til et bestemt resultat”.
Krav vil være legitime føringer og hensyn til standard /kvalitet som må vektlegges uansett
hvilke mål som er satt og uansett valg av alternativ.
Nullalternativet eller et billig minimumsalternativ vies liten oppmerksomhet i de KVUene som er gjennomgått. Savnet av et velutredet nullalternativ blir spesielt stort dersom
det ikke finnes konsepter som synes å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.
Det kan synes riktig å jobbe mot et grovere nivå for konseptdefinisjoner enn det som er
presentert i KVU-er så langt. Det er en utfordring at konseptvalgsituasjoner hviler på mer
eller mindre implisitte forutsetninger om eksempelvis finansieringsmåte- evne, areal- og
byutvikling og ideer om hva som er politisk gjennomførbart. Dette bidrar til sammen til
en for detaljert konseptdefinisjon.
Et hovedmål ved konseptvalgutredningen bør være å sile ut alternativer som kan droppes
helt i den videre planlegging. Det bør være viktigere enn å rangere alternativene og velge
ut det beste.
Det er et stort problem at transportmodellenes beregningstid er så lang at man ikke får
gjort de kjøringene det er behov for i KVU.
Arealplanleggingen i bredere forstand, dvs. hva som skal eller kan bygges hvor, og hvor
det ikke skal bygges, faller utenfor bypakkene, men må ligge som et avklart premiss i
bunnen.
Staten og lokale myndigheter bør ha enhetlig oppfatning om overordnet mål og aktuelle
virkemidler før en bypakke eller bytransportplan kommer til KVU og KS1.
En bypakke-KVU krever mer omfattende analyse og flere modellkjøringer enn andre
KVU-er. Transportmodellen har så langt vært dårlig egnet for bytransport dvs. situasjoner
med kø.
Konsekvenser for godstransporten er åpenbart underkommunisert eller stemoderlig
behandlet i nær sagt alle KVU-er til nå.
Usikkerheten er stor på konseptstadiet og usikkerhetsanalyse er påbudt som en del av
KVU. Likevel er det gjort lite ut av slike analyser i KVU.

Generelle kommentarer fra Møreforsking i Sluppenrapport

Møreforsking har i sin KS1-rapport for vegsystemet på Sluppen (Meland 2008) framsatt en del
generelle synspunkter på KVU-instituttet, som fortjener litt oppmerksomhet. Disse synspunktene
gjengis i det etterfølgende.
Møreforsking mener at formålet med en KVU ikke er å gi et endelig beslutningsgrunnlag for om
et prosjekt skal gjennomføres eller ikke. Det er heller ikke å prioritere prosjektet i forhold til
andre prosjekter innenfor en gitt budsjettramme. En KVU skal, slik Møreforsking forstår være et
beslutningsgrunnlag for å gi et videre utredningsmandat og for å legge eventuelle føringer i dette
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utredningsmandat. Eller sagt på en annen måte: En KVU skal legge grunnlag for beslutninger om
en ”utredningsstrategi”.
Dette kan selvsagt - som et alternativ - også innbære at man ikke utreder videre, men inntil videre
blir stående ved 0-alternativet. Ideelt sett burde kanskje hele prosessen starte med at
Vegdirektoratet sendte en anmodning til Samferdselsdepartementet om å få starte en KS1 –
utredning. En slik anmodning bør inneholde en kort begrunnelse for hvorfor dette anses som
ønskelig. Resultatet av KS1 vil da være et mandat til eventuelt å gå videre til en forprosjektfase
(jf. Finansdepartementets begrepsbruk) og eventuelt til et mer forpliktende planarbeid etter planog bygningslovens krav.
Et rimelig anvendelsesområde for samfunnsøkonomiske kalkyler ville i denne sammenheng
være å:





4

Utelukke alternativer/konsepter som selv med ”gunstige” forutsetninger vil være åpenbart
samfunnsøkonomisk ulønnsomme, noe som i prinsippet kan omfatte alle alternativer
bortsett fra 0-alternativet.
Utelukke alternativer/konsepter som opplagt vil være ineffektive i den forstand at minst
ett annet konsept åpenbart er bedre.
Få rettet søkelyset mot størrelser/forhold ved konsepter/alternativer som ikke blir forkastet
og som kan være kritisk for den endelige vurdering.
Få en grov indikasjon på når det kan være fornuftig å gjennomføre ulike
prosjekter/konsepter.

Noen tematiske vurderinger på tvers av KVU-ene

I dette arbeidsnotatet er det syv KVU-er som er gjennomgått. Alle disse gjelder for byområder,
men de er likevel av ganske forskjellig karakter og derfor ikke så enkle å vurdere tematisk på
tvers.
KVU for Oslopakke 3 kan sies å være initiert av ønske om en videreføring av en
bompengeordning for Oslo/Akershus for en større prosjektpakke, mens KVU for Sluppen og
Arna-Bergen var initiert av et ønske om etablering av en manglende lenke i byens
transportsystem. På Jæren har et ønske om etablering av et høykvalitets kollektivtransporttilbud
vært en drivkraft. I Nedre Glomma kan arbeidet sies å springe ut av et tidligere regionalpolitisk
initiativ om finansiering og utbygging av et helhetlig transportsystem for byregionene i Ytre
Østfold. Tromsø er en by-KVU basert på lokale vedtak om å utrede grunnlag for en ny bypakke
når den lokale drivstoffavgiften fases ut. For Grenland var det et sterkt lokalpolitisk ønske om å
få utredet en omkjøringsløsning som ikke var en del av tidligere vedtatt infrastrukturplan.
Disse forskjellene bidrar til å farge innretningen av den enkelte KVU og gjør at sammenstillinger
på tvers av alle byområdene ikke er så relevant.

4.1

KVU som statlig utredning versus KVU som grunnlag for videre
lokal planlegging

Ekstern kvalitetssikring av konseptvalg er et statlig utrednings- og kvalitetssikringsinstitutt. KS1
skal danne grunnlag for prinsippvedtak i regjeringen med føringer for videre planlegging og bidra
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til bedre statlig styring i tidlig fase. Det statlige grepet vises blant annet ved at samfunnsmål for
konseptene i hvert enkelt tilfelle skal formuleres på bakgrunn av kriterier fra Samferdselsdepartementet (jf. Retningslinjer for KS1 av 12. februar 2007). KVU/KS1 skal normalt
gjennomføres før konsekvensutredning og planlegging etter plan- og bygningsloven.
Samtidig erkjennes det i St.meld.nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 at
forholdet til plan- og bygningsloven er viktig, og at KS1 som nytt element i planprosessen må
integreres på en hensiktsmessig måte. Det erkjennes videre at det er en gjensidig avhengighet
mellom KS1 og plan- og bygningsloven. Statlige virkemidler bør være koordinert med lokale og
regionale virkemidler som arealplanlegging, tilslutning til bruk av bompenger, restriktive
virkemidler overfor biltrafikken mm. Det heter således at: ”Det er nødvendig å få til samarbeidsløsninger, der alle forvaltningsnivåene har felles forståelse for utfordringene som skal løses og
ansvarsfordelingen, slik at både lokale og nasjonale hensyn ivaretas”.
Dette er forhold som også Transportøkonomisk institutt har vært opptatt av i rapport 1011/2009.
Det pekes på at KVU/KS1 er statens redskap for å sørge for at midlene til store samferdselsprosjekt brukes på beste måte, men at staten likevel ikke er den viktigste beslutningstakeren. Det
heter at konseptvalget i vel så stor grad er de lokale myndigheters sak. TØI etterlyser derfor enten
retningslinjer, faste organer, diskusjonsfora eller hva det skal være, som kan gjøre at de to
beslutningstakerne har en enhetlig oppfatning om overordnete mål og aktuelle virkemidler før en
bypakke eller transportplan kommer til KVU og KS1. Slik det er nå mener TØI at
konseptutformingen og alternativsvurderingen blir en politisk stridssone, der en faglig forsvarlig
utredning risikerer å bli oppfattet som et politisk innlegg for eller imot staten eller lokale
myndigheter. Derfor mener TØI at det ville vært å håpe at konseptvalgutredninger av bypakker i
framtida hadde klarere politiske føringer, og at disse føringene var akseptert av alle
beslutningstakerne.
I en gjennomgang av erfaringer med ekstern kvalitetssikring har Jernbaneverket (JBV) gitt
uttrykk for at transport bare er ett av elementene som har betydning for framtidig utvikling. JBV
mener at erfaringene så langt gir grunnlag for å reflektere over om det er naturlig at en statlig
transportetat har ansvaret for gjennomføring av KVU for prosjektporteføljer i et komplekst
byområde og spør om slike oppdrag kanskje heller burde komme fra Miljøverndepartementet og
rette seg mot fylkeskommunene. Ikke minst fordi det meste av vegnettet i slike områder etter
1. januar 2010 er fylkeskommunalt.
I utgangspunktet omfattes utbyggingsprosjekter på fylkeskommunale og kommunale veger ikke
av kravet til ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2). Ved komitebehandlingen av NTP 2010-2019
uttrykte Samferdselsdepartementet at det også ville være slik etter at forvaltningsreformen har
trådt i kraft. Dette hovedprinsippet fravikes imidlertid for bompengeprosjekter. Årsaken er at
bompengefinansiering innebærer tildeling av særbeskatningsmyndighet noe bare Stortinget kan
beslutte. Det vil være Samferdselsdepartementet som må fremme forslag om slik
myndighetstildeling i det enkelte tilfellet. I den forbindelse er departementet ansvarlig for at
saken er tilstrekkelig opplyst, og at de vurderinger som gjøres om blant annet om
prosjektkostnader og finansiering er kvalifiserte og robuste. Samferdselsdepartementet har
bestemt at det som hovedregel skal være krav om KS1 for bypakker (jf. Innst.S.nr. 300 (20082009)). Videre heter det at når staten skal gjennomføre KS1 for riksvegnettet, vil det være
naturlig at tiltak på fylkesvegnettet inngår analysemessig. For ordinære bompengeprosjekter på
fylkesveg kreves KS2, men ikke KS1.

NTP 2014-2023 Byområdene - KVU – gjennomgang

Arbeidsnotat 4. juni 2010, revidert 1. februar 2011

10

Det vil være et spenn mellom nasjonale forventninger og føringer i forhold til lokale interesser og
behov. Hvordan dette håndteres gjennom KVU/KS1-prosessen er under utvikling. Vista Analyses
rapport ” På vei til kvalitet? Evaluering av KS1 i transportsektoren” peker på at det er en rekke
utfordringer i samvirke med plan- og bygningsloven, men mye tyder på at KVU-er, som er
gjennomført i den senere tid i større grad har bidratt positivt i det lokale planarbeidet.
Den nye plan- og bygningsloven har fått et virkemiddel som kan tenkes brukt for å håndtere slike
planutfordringer. Det gjelder bestemmelsen i lovens paragraf 6-1 om nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging:
”For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et
dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal
følges opp i planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking”.
I følge proposisjonen for plandelen til den nye loven vil hensikten være å få et sammenhengende
system der planmyndigheter på sentralt, regional og lokalt nivå skal foreta en gjennomgang av
planpolitiske mål og planstrategier. Det argumenteres med at dette vil kunne gi bedre
samhandling mellom nivåene, og i sum bedret relevans, måloppnåelse og myndighetssamordning
i planleggingen. Lovforslaget tar ikke stilling til hva slags form de nasjonale forventningene skal
ha og behandlingsmåten. Det heter i proposisjonen at dette holdes åpent for regjeringen og bør
utvikles over tid (jf. Ot.prp.nr 32 (2007-2008)).
I NTP 2010-19 er det varslet at regjeringen mener at alle de største byene og byregionene bør
utvikle areal- og transportplaner som viser hvordan en ønsker at transportmiddelfordelingen skal
utvikle seg på sikt. Det sies videre at det skal legges inn en generell føring til regionale og lokale
myndigheter jf. plan- og bygningslovens § 6.1 om nasjonale forventninger til regional - og
kommunal planlegging.
Det er mulig at system med regionale areal- og transportplaner vil være for lite fleksibelt i forhold
til utarbeiding og oppfølging av bypakker. Uansett er det behov for en prosedyre der lokale
myndigheter er sterkere involvert for å forsøke å komme fram til felles enhetlig oppfatning om
overordnete mål og aktuelle virkemidler, som grunnlag for utvikling av bytransport og bypakker.
En samlet innsats der stat, kommune og fylkeskommune alle bidrar med sine virkemidler er
nødvendig for å nå nasjonale og lokale mål i byene. Hvordan KVU-prosessen ivaretar lokale
interesser og hvordan ny kunnskap formidles er viktig for senere gjennomføringskraft.
Utviklingen av kvaliteten på KVU-ene både når det gjelder prosess og innhold er positiv over tid.
Det ser også ut til å være en positiv utvikling mht lokal aksept av at staten foretar en slik
utredning jf. evalueringen til Vista Analyse (Rasmussen m fl 2010) og oppsummering av KVU-er
i kapittel 5.
Byområdegruppen mener at KVU er under utvikling til å bli et nyttig grunnlag for videre
planlegging i byområdene, men at innfasingen i forhold plan- og bygningslovens prosesser bør bli
bedre.
Transportetatenes medlemmer i bygruppen mener at transportetatene må være ansvarlig for KVU,
siden utredningen skal bidra til å avklare videre planlegging av tyngre statlig infrastruktur i
byområdene sett i sammenheng med hvordan nasjonale mål for miljø- og transportpolitikken kan
nås. Videre planlegging etter plan- og bygningsloven er kommunene og fylkeskommunenes
ansvar.
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Fylkeskommunens medlem i gruppa mener at KVU bør inngå som en del av forberedelsen av en
regional areal- og transportplan styrt av fylkeskommunene, og at denne så underlegges KS1 som
en del av prosessen. Nasjonale forventninger etter plan- og bygningsloven kan brukes som et
middel til å gi nasjonale styringssignaler før prosessen settes i gang.

4.2

Samfunnsmål, miljømål og krav i KVU

Overordnet mål for Oslopakke 3 er effektiv og sikker transport for å legge til rett for ønsket vekst,
og blant effektmålene legges vekt på bl.a. å begrense vekst i biltrafikk og CO2-utslipp. Blant
kravene er mindre utslipp, redusert barriere, skjerming av indre by, mer gange- og sykling og
nasjonale mål for luft og støy nevnt.
Samfunnsmålet for Nedre Glomma er at Nedre Glomma i 2030 skal håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag, Siden det er en viktig utfordring
å kunne takle en forventet befolkningsvekst i regionen er effektmålene formulert med to
tidsperspektiv, kort og lang sikt. Effektmålene legger vekt på blant annet en sikker hastighet i
sykkelnettet og redusert reisetid for kollektivtrafikk. Miljøforhold som lokal luftforurensning og
klimagassutslipp er ikke blant de prosjektutløsende behov, men vurderes i forbindelse med krav
til konseptene (sammenligningskriteriene).
Samfunnsmålet for transportsystemet på Jæren er et effektivt og miljøvennlig transportsystem
som betjener dagens og framtidig befolkning minst like godt som i dag, og effektmålene handler
bl.a. redusert vekst i biltrafikken og bedre framkommelighet for miljøvennlig transport. Krav
omfatter målsatt vekst i kollektivandel på lenker, at sykkeltrafikken skal vokse, 35 % redusert
utslipp av CO2, ingen forverring av støy og luftforurensning, og redusert arealbeslag til transport i
sentrum.
Samfunnsmålet for Arna-Bergen har fokus på framkommelighet på lenken Effektmål og krav
handler om transporteffektivitet, ikke om miljø.
Samfunnsmålet for transportsystemet på Sluppen i Trondheim er bedre miljø og tryggere ferdsel i
sentrale byområder og blant effektmålene er bedre miljø i sentrale byområder nevnt. Det er
formulert absolutte krav om mindre biltrafikk i konkrete gater, reduserte CO2-utslipp og bedre
framkommelighet for buss og sykkel.
Samfunnsmålet for Tromsø er at framtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte, og det er lagt inn kvantifiserte effektmål som
operasjonaliserer dette. I kommunens klima- og energiplan er det sagt at klimagassutslipp skal
reduseres med 50 prosent, men hvor mye transportsektoren skal bidra av dette ikke konkretisert.
KVU-en gir svar på virkning på klimagassutslipp av de valgte konseptene, men mål om konkret
reduksjon er styrer ikke utforming av konseptene. Virkningen er svært langt fra 50 %.
Samfunnsmålet for KVU-en for Grenland er bedre framkommelighet for næringstrafikk og mer
attraktive forhold for reisende med kollektivtransport og for gående og syklende. Filosofien har
vært at et godt kollektivtilbud vil frigjøre kapasitet for næringslivet.
Denne oversikten viser at effektivitet i transportsystemet på en mer miljøvennlig måte er løftet
høyt i de gjennomgåtte utredningene. Lokalt og globalt miljø er viktige rammer, og mange har et
krav at nasjonale mål og forskrifter skal følges opp. Konseptene sammenlignes mht CO2-utlipp,
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men ingen KVU-er har reduksjon i klimagassutslipp som et overordnet mål og ingen konsepter
som er utviklet oppfyller oppsatte mål fastlagt i lokale planer.
Nasjonale mål for klimagassutslipp vil imidlertid være vanskelig å følge opp, så lenge som disse
ikke er operasjonalisert på byområdenivå, eller for den enkelte sektor. For det nasjonale nivå har
St.meld.nr.16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 satt følgende etappemål for
klimagassutslipp: ”Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5 til 4
mill. tonn CO2-ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i 2020”. Dette vil være en oppfølgning
av klimameldingens utslippsmål (jf. St.meld.nr.34 (2006-2007)).
Sektoranalysen for transport som ble utført som en del av utredningen Klimakur2020 fra mars
2010, viser at det er mulig å oppnå en samlet utslippsreduksjon på 3-4,5 millioner tonn CO2ekvivalenter innen 2020. Det heter at dette krever svært sterke virkemidler, store investeringer
og/eller overføringer og sterk politisk vilje. Selv om det åpenbart er et behov for å redusere
utslippene fra transport, er det altså fra statens side så langt ikke satt utslippsmål som kan være
styrende for utviklingen i et mindre geografisk område eller byområde. Det kan uansett være
vanskelig å gjøre dette uten et beslutningsgrunnlag fra lokale myndigheter. Den pågående lokale
klima- og energiplanlegging i kommunene kan på sikt gi et slikt grunnlag.
Dette arbeidet har Staten pålagt kommunene med hjemmel i plan- og bygningsloven. Pålegget er
gitt i en statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 4. september
2009. Her kreves at alle norske kommuner skal gjøre sin første generasjons klima- og
energiplanlegging innen 1. juli 2010. Per 1. februar 2011 har 269 kommuner gjennomført slik
planlegging. Blant disse er alle kommuner som har utarbeidet en by-KVU i 2010. Den statlige
planretningslinjen ber kommunene sette ambisiøse mål for utslippsreduksjoner og utarbeide et
handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølgning av klima- og energiplanene.
Alle byene som omfattes av de gjennomgåtte KVU-er, Oslo, Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg,
Trondheim, Stavanger og Sandnes, Tromsø og Grenland (Skien og Porsgrunn) deltar i Framtidens
byer, hvor reduserte utslipp av klimagasser er et mål. I byene utgjør CO2 - utslipp fra
transportsektoren grovt sett halvparten av utslippene, og de er økende. Andre sektorer som for
eksempel industri, reduserer sine utslipp slik at både andel og faktiske utslipp fra transport øker i
byene. Samtidig vokser byenes befolkning, og dette øker utfordringen mht både trafikkavvikling
og miljø. Civitas gjennomførte i 2009 en sammenligning mellom planlagte utslippsreduksjon i
klima- og energiplanene for de tretten byene som inngår i Framtidens byer med den reduksjon
som klimaforliket i Stortinget legger opp til. Det viste seg da at de tretten byene har foreslått mål
som innebærer at de ville kunne redusere sine klimagassutslipp med 35 % innen 2030 og 24 %
innen 2020. Dersom målene i klimaforliket skulle nås i den enkelte by ville dette innebære en
overoppfylling av målene klimaforliket.
Samfunnsmålet skal fastsettes/godkjennes av Samferdselsdepartementet med utgangspunkt i
behovsanalysen. Det skal helst være ett mål. Dette bør, i følge retningslinjene, ideelt sett ha en
kvantifisert ambisjon. Målet skal være formulert med utgangspunkt i ett prosjektutløsende behov
og innenfor rammer av nasjonale mål. Ett kvantifisert mål gir liten mening i et byområde hvor
det er mange behov, og det derfor er aktuelt med flere mål. Rammene for KVU/KS1 i byområder
bør ta hensyn til dette. Vi finner støtte for dette synspunktet i evalueringsrapporten om KVU/KS1
ordningen.
Alle byområdene har behov for å utvikle transportsystemer som både er mer miljøvennlige og
som betjener transportetterspørselen på en effektiv måte. For å kunne evaluere ulike konsepter for
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utviklingen av transportsystemet i byområdene vil begge disse behovene være likestilte, og
konsepter for et framtidsrettet transportsystem vil måtte svare ut begge målområdene. I noen
utredninger er dette løst med ett generelt mål som så operasjonaliseres med flere effektmål. Disse
kan være gitt en kvantifisert ambisjon. Dette virker som et fornuftig grep.
Miljøvennlighet er generelt mest knyttet til transportmiddelfordeling i de gjennomgåtte KVU-er
og i mindre grad til lokale miljøproblemer selv om det i noen grad er nevnt som begrunnelse for
nye vegprosjekter for eksempel for tunneler.

4.3

Arealbruk og arealutviking som tema i KVU

St.meld.nr.16 (2008-2009) ”Nasjonal transportplan 2010-2019” argumenterer for at det er viktig å
trekke inn arealbrukssiden i KS1 særlig i byområdene på grunn av den sterke sammenhengen
mellom den langsiktige utviklingen i arealbruk og transportbehov. I pågående by-KVU-er er det
ut fra dette satt krav om vurdering av arealbruk i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet.
Et tilsvarende utgangspunkt har sektoranalysen for transport som i februar 2010 ble lagt fram som
en del av Klimakur2020. Her heter det: ”En lang rekke nasjonale og internasjonale
undersøkelser bekrefter at det er en sammenheng mellom mer kompakte byer og sentral
lokalisering av arbeidsplasser, og bilbruk”. Samtidig pekes det på at det finnes forholdsvis få
transportmodellberegninger av trafikkarbeid ved ulike konkrete arealbruksscenarier, hvor
effekten av ulik arealbruk framkommer. Resultatene av norske og utenlandske beregninger og
analyser varierer mellom svært små virkninger på trafikkarbeid, og opp til 30 % forskjell mellom
”smart growth” og trendalternativer. De alternativene som gir størst reduksjon i trafikkarbeid
forutsetter alle at det innføres restriksjoner mot biltrafikken.
Beregninger som ble gjort i forbindelse med Klimakur 2020, viste kun en reduksjon i
transportarbeid på 0,2 % og en reduksjon på 1 000 tonn CO2 i forhold til referansealternativet i
2030 for et scenario med fortetting i kommunens sentrum og kollektivknutepunkt.
KVU for Oslopakke 3 viser til Byanalysen fra 2006, som viste at en arealutviking med
hovedtyngden av veksten ute i Akershus ga 3 % høyere trafikkarbeid enn en arealutvikling med
hovedtyngden av veksten inne i Oslo.
Byområdegruppen har bedt TØI gjøre nye beregninger av virkning av endret arealbruk med en
noe kraftigere befolkningskonsentrasjon enn i Klimakur. Disse viser 6 % nedgang i
transportarbeidet for personbil fra 2014- 2030 for de 13 største bykommunene i Framtidens byer.
Det er avdekket at forskjellen på dette og beregningene gjort for Klimakur 2020 skyldes en
modellfeil. Kumulative virkninger av satsing på kollektivtransport og tettere arealbruk kommer
ikke fram i modellberegningene.
For de fleste KVU-ene vil det være slik at arealbruken ikke varierer mellom de analyserte
konseptene med unntak av KVU for Jæren (se tabellen på neste side). I de senere KVU-er er det i
oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet gitt signaler om at man ønsker at arealbruk også
vurderes. For Tromsø er kommuneplanens arealdel vurdert å være i ht nasjonale føringer, og at
det derfor ikke har noen hensikt å varierer arealbruken i konseptene. For Grenland er
arealbruksutviklingen i henhold til vedtatt fylkesdelplan. For øvrig er det en utfordring å
analysere de trafikkmessige virkninger av ulike arealbruksforutsetninger med dagens
transportmodeller.

NTP 2014-2023 Byområdene - KVU – gjennomgang

Arbeidsnotat 4. juni 2010, revidert 1. februar 2011

KVU
Oslopakke 3

Nedre Glomma
Jæren

Arna – Bergen
Sluppen, Trondheim
Tromsø
Grenland

14

Felles forutsetning
Nærmere informasjon
om arealbruk Ja/Nei
Ja
Vil legge til rette for et bærekraftig arealbruksmønster. Arealbruksdata er etablert i
samråd med lokale myndigheter
Ja
Transporteffektiv arealbruk i ht. revidert
fylkesplan for Østfold
Nei
Føringer fra Fylkesdelplan for langsiktig
byutvikling på Jæren er lagt til grunn;
Spredt/varianter av konsentrert byutvikling
Ja
Fortettingsstrategi
Ja
Temaet er ikke behandlet
Ja
Vedtatt kommuneplan er lagt til grunn
Ja
Utvikling fastlagt i vedtatt fylkesdelplan
”Infrastrukturplan for Grenland”

Figur: Oversikt over hvordan arealbruk er behandlet i KVU-ene
Dagens transportmodeller tar ikke hensyn til at den framtidige arealbruken kan bli påvirket av de
transportløsninger som velges i dag. Muligheter mht. ulik arealbruk og kumulativ virkning av
dette over tid vurderes dermed i liten grad gjennom disse beregningene. Virkningen av en
langsiktig strukturell endring mot mer kompakte byer gir derfor ikke disse KVU-ene mer
kunnskap om. Norske byer er i europeisk sammenheng ikke så tett utbygd. Det hadde derfor vært
ønskelig med vurderinger av virkningen på transport av et tettere arealbruksmønster utviklet over
tid.

4.4

KVU som kilde for å beskrive transportutfordringene i by

Generelt sett gir KVU-ene en god beskrivelse av byenes transportutfordringer. En hovedutfordring er den sterke befolkningsveksten som er forventet i den planhorisont som er lagt til
grunn. Kombinert med en forventet økt materiell velferd vil dette gi en høyere
transportetterspørsel.
Situasjonen i byområdene på grunn av redusert effektivitet i trafikkavviklingen er beskrevet som
en utfordring. Det gjelder både for personbil, nærings- og kollektivtransport. For gang og sykling
er bilde mer nyansert. Noen norske byer har for eksempel satset på å gi sykkeltrafikken et løft og
har lykkes med dette, jfr. Trondheim, Tønsberg og Lillestrøm. Dårlig framkommelighet og
uforutsigbare reisetider berører rett nok først og fremst motoriserte arbeids- og skolereiser i
rushtidene og betyr noe mindre for gods- og varedistribusjon som i større grad foregår midt på
dagen. Selv om utvikling og effektivisering av næringstransportene er pekt på som et behov, har
dette ikke hatt noen spesiell betydning i forhold til de konseptene som er analysert. Endring av
ulykkesutviklingen på veg er også nevnt som en utfordring. Det gjelder også klima- og
helseutfordringer samt en økt konkurranse om knappe arealer.
Alle byområdene har utfordringer knyttet til lokal luftforurensning og støy samt forslumming pga
økende motorisert trafikk.
Vegene danner barrierer for gående og syklister og tilbudet til disse trafikanter er mangelfullt.
Det er derfor slående at mange av KVU-ene har lagt inn sammenhengende nett for gående og
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syklende i alle konsepter. Dette kan oppfattes som at dette er noe som utrederne mener er et
basisbehov som må tilfredsstilles.
Det er også store mangler mht universell utforming, men dette er i mindre grad omtalt.

4.5

Gir KVU-en tilfredsstillende beskrivelse av mulighetsrommet for
løsninger?

KVU-ene har konsepter som analyserer ulike tiltakspakker med veg- og kollektivtiltak, kombinert
med vegprising og evt. parkeringsrestriksjoner. Disse tiltakstypene belyses gjennomgående
relativt grundig, og virkninger beregnes med transportmodeller. Kollektivtrafikken og motorisert
vegtrafikk er gjennomgående best utredet både mht innhold i konsept og vurdering av virkninger.
Partielle analyser av særskilte tiltak for næringslivets transporter er ikke gjennomført.
Konsepter med kombinasjon av bedre tilbud og restriksjoner viser, ikke overraskende, størst
vridning i transportmiddelfordelingen i mer miljøvennlig retning.
Det heter i Finansdepartementets rammeavtale datert 10. juni 2005 med KS1-konsulentene at
leverandøren skal vurdere om de oppgitte alternativer fanger opp de konseptuelle aspekter som
anses mest interessante og realistiske innenfor det samlede mulighetsrommet. Videre skal de
alternative konseptene være tilpasset forventede budsjettrammer. Det er i liten grad godtgjort at
de alternative konsept er tilpasset forventede budsjettrammer. På den annen side er det uheldig
dersom dette kravet fra SD og FIN legger for store begrensninger på det mulighetsrommet som
bør analyseres i en KVU.
Gang- og sykkeltransport er ikke viet egne konsepter i noen av KVU-ene. Dette er heller ikke
nødvendigvis et poeng for å få fram hele bredden i det totale handlingsrommet for konseptvalg.
Et rendyrket gang- og sykkelkonsept vil ikke alene kunne betjene den økende
transportetterspørselen i byområdene, men virkning for framkommeligheten og for mating til
kollektivtrafikken burde vært bedre belyst. Dette til tross, for eksempel Nedre Glomma har ved
hjelp av partielle analyser undersøkt hva et godt utbygget gang- og sykkelnett og ulike
ambisjoner mht satsing på gange og sykling kan bety.
Ulike scenarioer for utvikling i arealbruk er heller ikke analysert i de KVU-er som er studert til
nå.

4.6

KVU som kunnskapsbase om effektiv virkemiddelbruk

KVU-enes styrke er analysene av ulike virkemiddelpakker. Gjennomgangen av den enkelte KVU
er gjort etter en felles mal som letter vurderinger på tvers.
Vi kan imidlertid allerede nå registrere at det i dag ikke finnes modellverktøy som kan beregne
hvordan nye høykvalitets gang- og sykkelruter påvirker transportmiddelfordelingen. Om
transportmodellen for Osloområdet heter det at modellen ikke fanger opp kvalitative forbedringer
av kollektivtilbudet, som økt sitteplasstilgang, bedre komfort, økt punktlighet og bedre
informasjon. Det er også usikkerhet mht modellenes egnethet mht ulike scenarioer for arealbruk.
KVU- ene har konsepter som analyserer ulike tiltakspakker med veg- og kollektivtiltak,
kombinert med vegprising og evt. parkeringsrestriksjoner. Disse tiltakstypene belyses
gjennomgående relativt grundig, og virkninger beregnes med transportmodeller.
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Konsepter med kombinasjon av bedre tilbud og restriksjoner viser, ikke overraskende, størst
vridning i transportmiddelfordelingen i mer miljøvennlig retning.
Arealbruk varierer generelt sett ikke mellom konseptene, med unntak av KVU for Jæren. Dagens
transportberegningsmodeller tar ikke hensyn til at den framtidige arealbruken kan bli påvirket av
de transportløsninger som velges i dag. Muligheter mht ulik arealbruk og kumulativ virkning av
dette over tid vurderes dermed i liten grad gjennom disse beregningene.
Hva som skal til for oppnå målet i nasjonal sykkelstrategi som innebærer ca dobling av
sykkeltrafikken i byer og tettsteder er ikke utredet. Gang- og sykkeltiltak er imidlertid lagt inn i
utredete konsepter, og det er i varierende grad vurdert/beregnet hvor mye mer sykling eller gange
tiltakene vil gi. Modellene kan ikke gi gode svar på dette, men beregningene viser retning – dvs.
om gang- og sykkeltrafikken øker eller reduseres.
Godstrafikken er generelt sett ikke belyst annet enn som en del av annen trafikk mht konsepter og
virkninger, men næringstransportens utfordringer og virkning av konsepter er verbalt beskrevet i
flere KVU-er.
Detaljert faglig generell kunnskap om dosering av virkemidler og virkning kan ikke trekkes ut av
verken KVU eller transportmodellkjøringene. Til det er byene for forskjellig, og KVU-ene og
modellene er i faglig utvikling. Utredningene kan derfor ikke så lett sammenlignes.
Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert KS1-ordningen for
transportsektoren (Rasmussen m fl 2010). I følge Vista Analyse har KVU og KS1 har over tid
blitt vurdert som mer nyttig som et bidrag til lokal planlegging etter plan- og bygningsloven.
Vista Analyse peker på at denne nytten vil øke dersom i den samfunnsøkonomiske analysen
dekker alle relevante tema i en KU, men på et mer overordnet nivå. De peker på at også de tema
som ikke lar seg beregne i modellene eller prissettes må med.
I KVU for Tromsø er ikke prissatte tema vurdert i ht Håndbok 140, og det konkluderes der med
at virkning av konseptene ikke kan skilles på det plannivået fordi virkning avhenger av fysisk
utforming, og det bestemmes senere. Byområdegruppen mener at det kan være vanskelig å gjøre
gode faglige vurderinger av hva som skiller konseptene for byområder for de ikke prissatte
temaene fordi det krever mer detaljert kunnskap både om landskapsverdier mv. og om
detaljutforming av tiltak enn det som er tilgjengelig på dette utredningsnivået.
Generelt sett mener byområdegruppen at KVU er under utvikling til å bli et nyttig grunnlag for
planlegging i byområdene.

4.7

Framtidens byer og belønningsordningen

Det er ikke grunnlag for å si noe om hvordan byområdenes deltagelse i ”Framtidens byer” har
påvirket lokale myndigheters arbeid med KVU-er. Det skyldes at de gjennomgåtte KVU-er stort
sett er påbegynt før Framtidens byer var kommet i gang, med unntak av Tromsø og Grenland.
Noe tilsvarende gjelder for den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og
mindre bilbruk slik den er i dag. Denne ordningen ble endret etter behandlingen av
Klimameldingen i Stortinget i det såkalte ”klimaforliket” fra 2009. Gjennom klimaforliket ble
ordningen endret til å legge mer vekt på tiltak som virker begrensende på biltrafikken, og det ble
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mulig å inngå forpliktende 4-årige avtaler. Midlene ble samtidig omtrent doblet i omfang. Disse
endringene er for nye til at det har hatt betydning for fem av KVU-ene vi har sett på.
For Tromsø inngår begge deler som en del av grunnlaget for vurderingene i KVU-en.
Belønningsordningens hensikt, som er mindre bilbruk og mer kollektivtransport og Framtidens
byers mål, som er reduserte klimagassutslipp samt kommunens klima og energiplan er en del av
grunnlaget for Tromsø KVU-en. Det er vanskelig å si om det er disse statlige initiativene som har
gitt KVU-en de ambisiøse målene for miljøvennlig transport eller om det er lokale vedtak.
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune fattet vedtak om ambisiøse miljømål forut for
oppstart av utredningsarbeidet. Dette var tidsmessig omtrent samtidig med de statlige initiativene.
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KVU/KS1 – oppsummering av den enkelte utredning

5.1

Oslopakke 3

Tema

Oslopakke3

Bakgrunn og status

Oslopakke 3 er en lokalt vedtatt og omfattende tiltakspakke for
transportsystemet i Oslo og Akershus.

18

Konseptvalgutredningen ble gjennomført i 2007, og KS1 i 2008.
Oslopakke 3 ble lagt fram for Stortinget blant annet i
St.meld.nr.17(2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2 og St.prp.nr.53
(2009-2010) Proposisjon til Stortinget om låneopptak for
Oslopakke 3 i 2010. Oslopakke 3 ble omtalt i Prop.1 S (20092010). Innkreving etter det nye bompengeopplegget med nytt
betalingsnitt i vest har vært i gang siden 1.oktober 2008.
Finansieringen av Oslopakke 3 ble vedtatt i Stortinget 13. mars
2008. En vurdering av prosjektporteføljen ble lagt fram for
Stortinget 13. mars 2009 sammen med Nasjonal transportplan.
Den økonomiske rammen for Oslopakke 3 er anslått til 58 mrd. kr
(2009-prisnivå). I tillegg kommer 16 mrd. i jernbaneinvesteringer.
Kart som viser
geografisk beliggenhet

Se side 29 og 30.

Hovedutfordringer

Pakken er tenkt gjennomført over 20 år.
En firedel av befolkningen i Norge er bosatt i Oslo og Akershus. I
dag er det framkommelighets- og trengselsproblemer i rush både i
veg- og kollektivsystemet. Sentrum er en flaskehals. Støy- og
luftforurensning forårsaket av vegtrafikk er et helseproblem.
Analysen forventer en vekst i befolkningen på 230.000 personer i
de neste 20 år og 20 % flere arbeidsplasser. Mai 2008 presenterte
SSB nye prognoser med en antatt vekst på 380.000 fram til 2030.
Dette gir utfordringer mht lokalt miljø, globale utslipp, effektiv
transport og arealbruk som Oslopakken skal bidra til å løse.

og planhorisont

Prosjektutløsende

Begrepet er bevisst ikke brukt, men behov er oppsummert til:

behov



Andre viktige behov

Begrepet er ikke brukt, men i oppsummering av behov står det er
transporttilbudet over må ivareta hensyn til sikkerhet,
tilgjengelighet og miljø

Samfunnsmål og

For KVU er det formulert følgende overordnede mål (begrepet
samfunnsmål er ikke brukt):
 Å sikre effektiv og sikker transport av personer og gods for å
legge til rett for ønsket vekst.

effektmål

Utvikling av transportsystem som kan tilby befolkning og
næringsliv forutsigbar framkommelighet, er en forutsetning for
ønsket vekst og regional utvikling.

Effektmål er:
 Sikre et transportsystem som har god framkommelighet,
tilstrekkelig kapasitet og er robust for hendelser
 Utvikle transportsystemet i tråd med nullvisjonen for
trafikksikkerhet
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Skjerme Oslo indre by, viktige knutepunkter/tettsteder og
boligområder for vekst i biltrafikk
Bidra til vesentlig redusert vekst i biltrafikk, bl.a for å
begrense utslipp av klimagasser

Absolutte krav

Ikke brukt.

Andre krav

Begrepet er ikke brukt, men under effektmål står følgende nevnt
som krav til virkninger:
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skape bedre balanse mellom etterspørsel og kapasitet på
kritiske strekninger på infrastrukturen for alle
transportmidler
sire forutsigbarhet framkommelighet på stamvegene i
morgenrush
redusere antall drepte og varig skadde sammenlignet med
dagens situasjon
overholde lovfestede grenseverdier og oppfylle nasjonal
mål for lokal luftforurensing og støy
bidra til god miljøkvalitet i Oslo indre by og større tettsteder
frigjøre arealer til by- og stedsutvikling og redusere
barrierevirkning av veger
forbedre reisetid med kollektivtransport sammenlignet med
reiser med bil
øke komfort og kvalitet på terminaler, holdeplasser og
transportmidler i kollektivsystemet
legge til rette for flere gang- og sykkelturer

I tillegg står det at konseptene i størst mulig grad skal oppfylle
følgende krav:
 legge til rette for konsentrert arealutvikling i områder der
det er eller kan utvikles godt kollektivtilbud for å redusere
bruken av egen bil
 Styrke gang/sykkel som alternativer til reiser med bil
 Begrense veksten i biltrafikken, spesielt sentralt i regionen
 Utvikle transportsystemet med nødvendig balanse mellom
kapasitet og etterspørsel, herunder sikre framkommelighet
på stamveger i morgenrush
 Bidra til at forskriftsfestede krav til luftforurensning og støy
overholdes
 System for trafikantbetalig bør fange opp en størst mulig
andel av bilreisene i områder med køer og lokale
miljøproblemer
Noen av disse kravene er konkrete, de fleste er formulert slik at
enhver endring i riktig retning gir måloppnåelse.
Vurderte konsept





0 – konseptet/referansealternativet
Lokalt vedtatt forslag
Alternativt konsept

Konseptbeskrivelse

0-konseptet/referanse

Hovedkarakteristika

Referanse har en ramme på 30 mrd kr for perioden 2008 -2027, og
trafikantbetaling forutsettes avviklet i 2012. Bundne prosjekter, dvs
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Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising,
bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt
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prosjekter under bygging, beslaglegger 40 % av investeringsrammen, lite til nye vegprosjekter, midler til mindre tiltak miljø,
trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger er om lag
halvert sammenlignet med NTP 2006 -2015.
Bomringen avvikles i 2012.
Parkering 10 % dyrere enn i dag.

Ikke noe er spesifisert
Riksvegprosjekter 40 % som E16 Wøyen-Kjørbo og rv 4
Fossumdiagonalen. 30 % til kollektivtiltak Fornebu(automatbane)
og andre kollektivtiltak.
Sekkepostmidler til gang- og sykkel, trafikksikkerhet med mer
halveres sammenlignet med NTP 2006-15.
Mindre midler til drift. Kollektivtakster -5 % som følge av at billettavgiften på 75 øre per kollektivreise avvikles sammen med øvrige
trafikantbetaling. Dette gir mindre midler til innkjøp av materiell.
Ikke spesifisert
Felles forutsetninger i alle konsept

Konseptbeskrivelse

Lokalt vedtatt forslag

Hovedkarakteristika

Lokalt forslag er identisk med det som ble lagt fram av den
politiske styringsgruppen våren 2006, bortsett fra endret plassering
av nytt betalingssnitt i vest, og en justering av takstene. Lokalt
forslag har en økonomisk ramme på 68 mrd kr og trafikantbetaling.

(2-3 linjer)

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising,
bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc

Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi

Bompenger uten tidsdifferensiering hele døgnet 7 dager i uka.
Gjennomsnitt 19 kr i eksisterende bomring for lette kjøretøy med
brikke. Tredobbel for tunge. Parkering 10 % dyrere enn i dag jf
referanse over.
Nytt betalingssnitt i Bærum hvor gjennomsnitt er 10 kr for lette
tredobbel for tunge.
Ikke noe er spesifisert
Alle prosjekter i referanse er med i lokalt forslag. I tillegg er ny E18
fra Asker til Fiskvollbukta med, E6 Manglerudtunnelen, rv 4 i tunnel
Bjørvika-Økern og lokk over deler av E6 i Groruddalen.
Mer midler til E-18 vestover og E6 og andre mindre vegprosjekter
enn i alternativt konsept. Bybane Lysaker – Fornebu
Det er satt av midler til drift av kollektivtransport inkl. kjøp av nye Tbanevogner.
Kollektivtakster. Dagens nivå fordi ordningen med billettavgift
videreføres. Inntekt i dag er drøyt 100 mill.kr pr.år
Ikke spesifisert
Felles forutsetninger i alle konsept
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Strategi for
godsknutepunkt

Konseptbeskrivelse

Alternativt konsept

Hovedkarakteristika

Alternativt konsept er utformet av SVV og Jernbaneverket og er
basert på køprising. Målet er å vise et mulighetsrom som grunnlag
for videreutvikling av Oslopakke 3.
Køprising tenkt som permanent ordning med to ringer supplert
med tre sonegrenser for å prise bilturer mellom de to ringene.
Grunnpris for passering kr 5 i begge retninger for lett og dobbel
pris for tunge. Pris for passering av den indre ringen rett utenfor
ring 2 ble satt til tre ganger grunnprisen. Dobbel pris i rush, gratis
natt lørdag før 9 og etter 15 og søndag. Inntekter noe større enn i
lokalt forslag hhv 44 mrd.kr og 48,4 mrd.kr

(2-3 linjer)
Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising,
bompenger
 Andre restriksjoner

Dette gir 4 mrd.kr høyere inntekter enn Lokalt forslag. Midlene
forutettes bruket til kollektivtransport. Bevilgning til
kollektivtransport (investering og drift) økes med 13 mrd.kr
sammenlignet med lokalt forslag. Rammen til drift økes fra 9 til 13
mrd.kr til drift av kollektivtransport inkludert kjøp av nye Tbanevogner.
Pareringskostnader i alternativt forslag er 40 % høyere enn i Lokalt
forslag og Referanse.

Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

Det ble gjort følsomhetsanalyser bl.a. av økte drivstoffkostnader.
Ikke noe er spesifisert
Investeringer flyttes fra veginvesteringer til kollektivtiltak. Ingen
større nye veginvesteringer ut over de som er i konsept 0. En
hovedhensikt vil være en bedre utnyttelse av eksisterende
infrastruktur. Investeringer i noen kollektivfelt ut over de som
inngår i lokalt forslag inngår. En standardheving på gang- og
sykkelvegnettet. Mer midler til sekkeposttiltak som miljø og
trafikksikkerhet. Bussbetjening til Fornebu.
Mer midler til drift av kollektivtrafikk enn lokalt forslag.
Kollektivtakster på dagens nivå
Ikke spesifisert
Felles forutsetninger i alle konsept

Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVU-ens egen
effektvurdering

Alternativt konsept gir 3 % færre personreiser sammenlignet med
Referanse. Alternativ konsept er best mht forbedringer i reisetid,
kollektivandel, reduksjon av trafikk i indre by og køforhold.

Effekt for endret
transportmiddelfordeling

Den samfunnsøkonomiske analysen tyder på at Alternativt konsept
kan gi større prissatt nytte enn Lokalt forslag, jf. forskjellene i
måloppnåelse ovenfor. Referanse gir større kø- og
fremkommelighetsproblemer enn i dag og det antas noe høyere
kollektivandel pga arealutvikling, kø på vegene og videre utvikling
av kollektivtilbudet, først og fremst tog.

Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger
etc
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Lokalt forslag gir 1 % redusert reiseaktivitet.
Dersom bompengeordningen fjernes i Lokalt forslag, blir
måloppnåelsen kun marginalt bedre enn i Referansealternativet
Ingen av de tre konseptene gir noen vesentlig reduksjon i
klimagassutslipp. Effekter for gang- og sykkel er ikke beregnet eller
vurdert.
Transportetatenes
anbefaling

Videre planlegging
JBV og SVV anbefaler at det i den videre prosess legges vekt på
følgende forhold:
 Vegkapasiteten i korridorene mot indre by bør ikke økes
 Trafikantbetaling bør være tidsdifferensiert
 nye dobbeltspor er avgjørende for effektivt transport i en
utvidet Osloregion
 Store utfordringer i et vegsystem med mange og lange tunneler
 Sekkepostene må styrkes dvs mer til trafikksikkerhet, miljø,
kollektivtiltak og gang- og sykkeltiltak
 Oslopakke 3 må suppleres med samordnet bruk av andre
virkemidler
Konseptvalgutredningen viser at det er et betydelig potensial for
forbedring av de vurderte konseptene. Tiltak som bør vurderes er :
 Tiltak for å dempe det samlede trafikkarbeidet
 Styrket kollektivtilbud
 Utforming av vegsystemet

Vurderinger

Prosjektleder og kommuner

Prosjektleders
kommentar til KVU
prosessen
og anbefaling til
videre planlegging

Utfordringene i byområdet drøftes i full bredde. KVU-en er basert
på et stort tilfang av tidligere utredninger og analyser, feks
byanalyser gjort i forbindelse med to NTP-rulleringer. Det er også
gjort egne utredninger i vest-, sør- og nordkorridoren.

Intervju med Anders
Jordbakke, Statens
vegvesen - om
O 3 - 8.mai 2010

Gods- og næringstransport er beskrevet og beregnet i de
samfunnsøkonomiske analysene, men er dårlig behandlet.
Tidsdifferensierte bomsatser er f.eks. vurdert som gunstig for
næringslivet. Gang- og sykkeltrafikk er på samme måte nevnt, men
metodisk problemer gjør at virkninger på trafikk og nytte ikke kan
beregnes.
Lokalt forslag er sammenlignet med et 0-alternativ (basert på
gjennomføring av tiltak innenfor en ramme med videreføring av
statsmidler på samme nivå i 20 års perioden) og ett alternativt
konsept. Stram tidsramme var utslagsgivende for at det ikke ble
utredet flere konsept. Selv om det var lokal motstand mot
tidsdifferensierte bomsatser, prising av parkering og økt
drivstoffavgift, ble dette belyst. Vi kunne hatt flere konsepter hvis
det hadde vært mer tid. Arealbruk ble lagt inn likt i alle konsepter
ved at man la inn forventet befolkningsvekst ut fra en ATPtankegang. 20 år er for kort til å se store forskjeller pga arealbruk
alene.
KVU-arbeidet var lærerikt for SVV, men det var liten forståelse hos
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lokale og regionale myndigheter slik at samarbeidet i prosessen
ble begrenset, og dermed også læringen hos andre regional
aktører. KVU/KS1 viste at det var behov for videreutvikling av
konseptene for å gi god måloppnåelse og la grunnlag for at O3
skal gjennomføres ved porteføljestyring, og slik sett var det nyttig.
Modell kjøringer er svært ressurskrevende, man må for eksempel
lage kollektivtilbud i flere versjoner 20 år fram i tid, modellere
arealbruk osv. Resultatene kom sent i prosessen, og kan generelt
bli for styrende for analysen. Modellkjøringer er nyttig likevel i og
med at de viser relative forskjeller mellom konsepter.
KVU-en har gitt mest ny kunnskap om de pakkene av tiltak som
det ble sett på. Som del av KVU-en ble det gjennomført partielle
analyser av virkninger av ulike løsninger for E18 i Vestkorridoren
og av planlagte og eksisterende tunneler.
Usikkerhet er påpekt flere steder, men det er ikke forsøkt å si noe
om størrelsesorden eller sannsynlighetsfordeling av kostnader og
nytte.
Klimagassutslipp var en del av målstrukturen, men restriksjoner på
biltrafikken ble dimensjonert ut fra behov for trafikkdemping i indre
by, ikke nasjonale klimamål. Virkning av konsepter mht
klimagassutslipp er belyst.
Det er jobbet mye med å få fram samfunnsøkonomiske virkninger,
både prissatte og ikke prissatte.
Hvordan man kan tilrettelegge for næringslivets transporter uten
samtidig å øke personbiltrafikken er ikke belyst, utover virkning av
tidsdifferensiert bomsatser.
Belønningsordningen og Framtidens byer har ikke hatt betydning
for KVU-en.
Hovedmomenter
fra kommunenes
høringsuttalelser

Sakset fra St.meld.nr.17 (2008-2009) :
Etatenes KVU-rapport ble sendt på høring til Oslo og Akershus i
desember 2007. Det kom uttalelser fra Akershus, Oslo og fire
interesseorganisasjoner. Fylkestinget i Akershus viser til den
lokalpolitiske enigheten i Oslo og Akershus om at køprising med
differensierte avgifter ikke skal legges inn i Oslopakke 3.
Fylkestinget ser på forslaget om køprising som hovedforskjellen
mellom Lokalt forslag og Alternativt konsept, og påpeker at det er
lite hensiktsmessig å gå inn i mer detaljerte vurderinger av et
alternativ til Oslopakke 3 som ikke har politisk flertall i Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune.
Fylkestinget viser til at det i Oslopakke 3 er lagt til grunn utbygging
av dobbeltspor mellom Asker og Lysaker og mellom Oslo og Ski.
Dette er avgjørende, spesielt for å øke kollektivandelen fra
Akershus inn mot Oslo i rushtiden. Uttalelsen fra bystyret i Oslo er
samordnet med uttalelsen i Akershus. Oslo kommune viser i tillegg
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til bystyrets vedtak i november 2007 om Oslopakke 3 trinn 1 der
det understrekes at pakken er ett prosjekt der finansiering,
rekkefølge og prosjektportefølje utgjør en helhet. Vesentlige
endringer i denne helheten må partene være enige om. På den
bakgrunn kan Oslo kommune ikke akseptere at flere av de største
vegprosjektene tas ut, slik etatene har foreslått i sitt alternative
konsept.
Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter

Sakset fra St.meld.17 (2008-2009):

fra KS1 vurdering –

Dovre International AS og Transportøkonomisk institutt har
gjennomført en kvalitetssikring av konseptvalgutredningen på
vegne av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.
Konsulentene presenterte sin KS1-rapport i juli 2008.
Kvalitetssikringen gir verdifulle bidrag for arbeidet med videre
utvikling av Oslopakke 3. Konsulentene påpeker svakheter ved
Lokalt forslag og Alternativ konsept og gir følgende anbefalinger og
kommentarer for videre utvikling av Oslopakke 3:
Behov for omforente mål og prioritering av mål.
Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader for prosjektene som
inngår i konseptene.
Oslopakke 3 bør ikke besluttes med utgangspunkt i Lokalt Forslag
og Alternativt Konsept, men som en prosjektportefølje bestående
av investeringer og prisvirkemidler som revideres hvert 4. år.
Forslag til portefølje 2009-2013 er akseptabel fordi det ikke settes i
gang nye store prosjekter. Prisvirkemidler som vegprising og
parkeringsrestriksjoner bør ikke utelukkes som virkemidler i videre
arbeid med Oslopakke 3.
Behov for å etablere gode prinsipper for styring og organisering.
Konsulentene påpeker at det i for liten grad er konkretisert
overordnede mål for Oslopakke 3. Det er for mange mål, og
målene har innebygde motsetninger slik at helheten av mål neppe
kan realiseres. Videre er målene utformet slik at det i ettertid kan
bli vanskelig å verifisere om målene er nådd.
De analyserte konseptene er i følge konsulentene ikke tilstrekkelig
forankret i behov, mål og krav slik det kreves i opplegget for
kvalitetssikring i konseptfasen. Alternativanalysen i
konseptvalgutredningen beskriver likevel relative forskjeller mellom
alternativene rimelig godt, men det hefter vesentlig usikkerhet ved
resultatene av den samfunnsøkonomiske analysen.
Konseptvalgutredningen mangler en drøfting av det overordnede
usikkerhetsbildet, og av styringsfleksibilitet for konseptforslagene.
Samfunnsøkonomiske analyser gjennomført som ledd i kvalitetssikringen viser at Alternativt konsept står seg best i lys av
samfunnsøkonomi, men at ingen av forslagene synes å være
lønnsomme når forventet kostnadsvekst for tiltakene legges til
grunn.
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Om valgfrihet i forhold til spørsmålet om videreføring av
trafikantbetaling etter 2028 mener konsulentene at de to detaljerte
tiltakslistene som er beskrevet i konseptvalgutredningen ikke bør
legges til grunn, men at Oslopakke 3 bør utvikles som en
prosjektportefølje bestående av investeringer og prisvirkemidler
hvor tiltakene revideres underveis i gjennomføringen, forslagsvis
hvert fjerde år.
Konseptvalgutredningen omtaler i liten grad utfordringer forbundet
med overordnet styring av Oslopakke 3. Kvalitetssikringen viser at
det er tidskritisk å få på plass en overordnet organisering og å få
etablert sentrale styringsprinsipper. Konsulentene anbefaler en
etablering av et utredningsorgan og et rådgivende organ for
Byrådet i Oslo, fylkestinget i Akershus og Stortinget. Analysene
viser at prisvirkemidler som vegprising og parkeringsrestriksjoner
påvirker reiseadferd, men at det ikke er samfunnsøkonomisk
lønnsomt å sette takstene for høyt. Det bør arbeides videre med
konkretisering av prisvirkemidler.
I KS1-rapporten kommenterer konsulentene at verken Lokalt
forslag eller Alternativt konsept oppfyller nasjonale og lokale
klimamål. Det er i første rekke teknologisk utvikling på kjøretøy
som gir utslippsreduksjoner i analysene.
KS1-rapporten peker på bruk av drivstoffavgifter som et viktig
klimavirkemiddel i transportsektoren, spesielt i byområder. KS1
rapporten sier videre at ved bruk av drivstoffavgift som
hovedvirkemiddel for å nå klimamål, kan det forventes større
trafikkreduksjonen i Oslo enn i resten av landet fordi tilbudet av
alternative transportmidler har god kvalitet. I videre arbeid med
prioritering av prosjektporteføljen for Oslopakke 3 bør det
gjennomføres analyser av konsepter som i større grad bidrar til å
redusere klimautslippene i regionen enn porteføljen beskrevet i
Lokalt forslag.
Konseptene mangler styringsfleksibilitet tilpasset det overordnede
usikkerhetsbildet. Det er vesentlig usikkerhet ved kostnader og
inntekter, og videre hefter det usikkerhet ved målbildet og
utviklingen av samfunnsmål over tid. Usikkerhetsanalyser utført av
konsulentene indikerer at det er under 10 pst sannsynlighet for at
porteføljene i de to alternativene kan realiseres innenfor
finansrammen. Det kan forventes en kostnadsvekst på om lag 40
pst og det kan ikke utelukkes at tiltakene som er foreslått som
Oslopakke 3 blir dobbelt så kostbare som angitt i
konseptvalgutredningen.
Konsulentene påpeker videre at Oslopakke 3 ikke er utformet for å
gi valgfrihet i forhold til spørsmålet om videreføring av
trafikantbetaling etter 2028.
Konsulentene mener at de to detaljerte tiltakslistene som er
beskrevet i konseptvalgutredningen ikke bør legges til grunn, men
at Oslopakke 3 bør utvikles som en prosjektportefølje bestående
av investeringer og prisvirkemidler hvor tiltakene revideres
underveis i gjennomføringen, forslagsvis hvert fjerde år.
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Konseptvalgutredningen omtaler i liten grad utfordringer forbundet
med overordnet styring av Oslopakke 3. Kvalitetssikringen viser at
det er tidskritisk å få på plass en overordnet organisering og å få
etablert sentrale styringsprinsipper. Konsulentene anbefaler en
etablering av et utredningsorgan og et rådgivende organ for
Byrådet i Oslo, Fylkestinget i Akershus og Stortinget.
Vurderinger

Byområdegruppen

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å
møte utfordringene?

Transportmiddelfordelingen endres lite i både lokalt og alternativt
konsept.

Eller er det behov for
tiltak/virkemiddel
ut over det som
er lagt inn i
anbefalt konsept

Ingen av konseptene som er utredet viser dermed hvordan Oslo
kan komme vesentlig nærmere generelt beskrevne, men mer
ambisiøse mål i NTP om en gradvis strukturell endring mot mer
miljøvennlig bytransport. Ingen av konseptene gir vesentlige bidrag
til å nå Oslo kommunes mål om å redusere klimagassutslippene.
Noe av dette skyldes at det ikke kan regnes virkninger av alle tiltak
som bidrar for eksempel, arealbruk og gange- og sykling, og at
tidshorisonten er for kort i et stort byområde hvor det eksisterende
systemet er stort og endringene i pakkene forholdsvis små i
forhold. Mulighetsrommet vurderes å være er større enn det
utredningen viser.
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Transportsystemet i Nedre Glommaregionen

Tema

Transportsystemet i Nedre Glommaregionen

Bakgrunn og status

Behov for finansiering og utbygging av et helhetlig
transportsystem i byregionene i Ytre Østfold for å forbedre miljøet
og legge til rette for næringsutvikling, verdiskaping og god
samfunnsøkonomi.
KVU for utviklingen av transportsystemet i Nedre
Glommaregionen(Fredrikstad og Sarpsborg) ble sendt på høring
1. mars 2010. Høringsfrist er satt til 20. juni 2010. Deretter skal
dokumentene oversendes Samferdselsdepartementet for ekstern
kvalitetssikring (KS1).

Kart som viser geografisk
beliggenhet

Hovedutfordringer
og planhorisont

Prosjektutløsende
behov

Utredningen har en 20 års planhorisont
 Trafikksituasjonen er i dag lite tilfredsstillende i og nær byene
 Hovedveinettet går gjennom byene og er overbelastet i
rushperiodene
 Økende overføring av biltrafikk til
sentrumsgatene(sidevegnettet) med uheldige virkninger for
både trafikanter og bymiljø
 Lav kollektivandel (4 %) og høy personbilandel (74 %)
 Havnetrafikken går gjennom Fredrikstad by, og Glomma
utgjør en trafikal barriere
 Befolkingsvekst på 23 % frem mot år 2030
På kort sikt (dvs. innen 5 år) er det behov for å bedre tilbudet og
framkommeligheten for gange, sykkel og kollektivreiser for å
endre reisemiddelfordelingen.
På lengre sikt (dvs. innen 20 år) er det behov for å dekke
transportbehovet for forventet befolkningsutvikling.
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Andre viktige behov

Trafikale behov
- behov for økt trafikksikkerhet, spesielt for gående og
syklende
Utviklingsbehov
- behov for økt transportkapasitet på tvers av Glomma
- behov for god tilgjengelighet til fremtidig sykehus på Kalnes
Miljørelaterte behov
- behov for redusert utslipp knyttet til transport
- behov for å ta vare på ressursgrunnlag, landskaps-, natur- og
kulturmiljø

Samfunnsmål og

Samfunnsmål:

effektmål

Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere
transportetterspørselen innen person- og godstransport mer
effektivt enn i dag.
Effektmål (kort sikt):
1. På de viktigste sykkelrutene skal det kunne sykles sikkert i
hastigheter opptil 25-30 km/t
2. Reisetid med kollektivtrafikk skal reduseres med 10 % på
viktige ruter
Effektmål (lang sikt):
1. På et sammenhengende hovedsykkelnett skal det kunne
sykles sikkert i hastigheter opptil 25-30 km/t
2. Reisetid med kollektivtransport skal reduseres med 20 % på
viktige ruter
3. Kjøretid for godstransport mellom terminaler og mellom
terminaler og E6 skal være minst like god som i dag
4. Forsinkelse i rush for personbil på hovedveinett skal ikke
være større enn i dag

Absolutte krav

Det er ikke formulert noen absolutte krav. Som utvalgskriterium
brukes samfunnsmålet.

Andre krav







Trafikkarbeidet pr. innbygger med personbil skal reduseres
Utslipp knyttet til transport pr. innbygger skal reduseres
Andelen reiser som foretas med personbil skal være redusert
fra dagens 74 % til et nivå tilsvarende gjennomsnittet for
likende byer i Norge
Gjennomkjøring i sentrumsområdene skal reduseres med
30 %
Gjennomkjøring i boligområder skal reduseres med 50 %

Vurderte konsept

Konsept 0 - Referansealternativet – år 2030
Konsept 1 – Tiltak som kan redusere biltrafikken
Konsept 2 – Vedtatt bypakke i Fredrikstad
Konsept 3 – Samlet ”bypakke” for Nedre Glomma
Konsept 4 – Miljøvennlig transport i Nedre Glomma

Konseptbeskrivelse

Konsept 0

Hovedkarakteristika

Ingen nye investeringer, men prosjekt med finansieringsvedtak
fullføres.
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Konseptbeskrivelse

Konsept 1 – Tiltak som kan redusere biltrafikken

Hovedkarakteristika

Større infrastrukturinvesteringer gjennomføres ikke. En
hovedhensikt vil være en bedre utnyttelse av eksisterende veinett
og kjøretøy.

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner

Tidsdifferensierte bompengesatser for hele regionen innføres og
inntektene dedikeres investering og drift av kollektivtilbudet.
Parkeringsrestriksjoner praktiseres gjennom fastsetting av
maksimalnormer knyttet til næringsbygg, innføring av høyere,
progressive takster på offentlige langtidsplasser. Fjerning av
offentlige langtidsplasser i definerte områder, strategisk
lokalisering av langtidsparkering i periferien av sentrum.
Ingen spesielle tiltak angitt

Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc.
Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

På strekninger med 4 felt i dag etableres kollektivfelt på
bekosting av kapasiteten for allmenntrafikken.
Investering på 750 mill kr til et hovedsykkelveinett
Økt frekvens, effektivisering av rutestrukturen, utvidelse av
rutetilbudet og styrking av ferjetilbud.
Ingen spesielle tiltak angitt
Arealbruksutvikling etter ”Transporteffektiv arealbruk”, jf. Revidert
fylkesplan for Østfold, lagt til grunn.

Konseptbeskrivelse

Konsept 2 – Vedtatt bypakke i Fredrikstad

Hovedkarakteristika

Dette er Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad slik denne er vedtatt av
Fredrikstad bystyre i 2007, men uten jernbaneomlegging og ny
stasjon på Grønli.
Bompenger innføres for å finansiere konseptet.

(2-3 linjer)
Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc.
Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

Ingen spesielle tiltak angitt
Store investeringer inkl. ny(e) bru(er) over Glomma. Etableres
sambruksfelt på kritiske deler av hovedveien gjennom sentrum
(rv 110), inkl. Fredrikstad bru.
Prioriterte deler av hovedsykkelveinett bygges, 160 mill kr.
Økt frekvens, effektivisering av rutestrukturen, utvidelse av
rutetilbudet og styrking av ferjetilbud.
Ingen spesielle tiltak angitt
Arealbruksutvikling etter ”Transporteffektiv arealbruk”, jf. Revidert
fylkesplan for Østfold, lagt til grunn.

Konseptbeskrivelse

Konsept 3 – Samlet ”bypakke” for Nedre Glomma

Hovedkarakteristika

I konseptet suppleres tiltakene i Konsept 2 med tiltak av samme
art og omfang i Sarpsborg, dvs. en regional pakke.

(2-3 linjer)
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Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc.

Vedlikeholdstiltak
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

Konseptbeskrivelse
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Bompengefinansiering tilsvarende Konsept 2 i både Fredrikstad
og Sarpsborg (sentrumsringer) med felles takster, passeringstak
og rabattregime.

Ingen spesielle tiltak angitt
Viktige tiltak i Sarpsborg er bygging av ny bru over Sarpsfossen
og ny ringvei nordøst for sentrum.
Investering på 750 mill kr til et hovedsykkelveinett.

Økt frekvens, effektivisering av rutestrukturen, utvidelse av
rutetilbudet og styrking av ferjetilbud på Vesterelva og Glomma i
Fredrikstad. Dobling av frekvensen ift. Konsept 0 på de viktigste
rutene.
c
Arealbruksutvikling etter ”Transporteffektiv arealbruk”, jf. Revidert
fylkesplan for Østfold, lagt til grunn.

Konsept 4 – Miljøvennlig transport i Nedre Glomma

I forhold til Konsept 3 legges det enda større vekt på å redusere
biltrafikken til fordel for bruk av kollektive transportmidler, sykkel
og gange.
Restriktive tiltak
Samme virkemidler som i Konsept 1. Bomstasjonsplasseringer
 Parkeringsrestriksjoner tilsvarende Konsept 3, men med tidsdifferensierte
 Trafikantbetaling,
bompengesatser(høyere satser i rush enn ellers)
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Ingen spesielle tiltak angitt
Infrastrukturutbygging
Vegkapasiteten for allmenntrafikken økes ikke særlig grad i
 Vegutbygging
konseptet, men sårbarheten i systemet søkes redusert blant
 Kollektivtiltak fysiske
annet ved etablering av to nye broer over Glomma. Det
 Sammenhengende
gjennomføres store investeringer i utbygging av kollektivfelt og –
gang- sykkelnett
gater, evt. i vegomlegginger som åpner opp for at dagens vei kan
forbeholdes busstrafikken.
Investering på 750 mill kr til et hovedsykkelveinett
Kollektivtransport
Sterk satsing på økt frekvens, effektivisering av rutestrukturen,
driftstiltak, rutetilbud etc.
utvidelse av rutetilbudet og styrking av ferjetilbud. I tilegg
etableres 4 pendelruter basert på 8 av de i dag viktigste
bussrutene. Et styrket lokalt togtilbud vurderes forutsatt at det er
utviklet dobbelspor gjennom regionen. Konseptet forutsetter
omlagt jernbane og ny stasjon på Grønli.
Vedlikeholdstiltak
Ingen spesielle tiltak angitt
Arealbrukstiltak
Arealbruksutvikling etter ”Transporteffektiv arealbruk”, jf. Revidert
 Arealstrategi
fylkesplan for Østfold, lagt til grunn.
 Strategi for
godsknutepunkt
Hovedkarakteristika
(2-3 linjer)
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Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVUens egen
Effektvurdering

Konsept 3 og 4, dvs. et regionalt konsept, gir best måloppnåelse.
Anbefalt strategi, som er konkretisert i et kombinert konsept,
kombinerer de beste tiltakene i disse. Det anbefales at konkrete
tiltak for å oppnå kravet om en reisemiddelfordeling på nivå med
sammenlignbar byer, (dvs. 66 % bilandel) utredes nærmere.
Slike tiltak vil være mer konsentrert arealbruk og mer restriktive
tiltak for biltrafikken (parkeringsrestriksjoner, miljøsoner,
fartsgrenser med mer). Bompenger med tidsdifferensierte takster
er det virkemiddelet som er mest effektivt for å møte målene.
Parkeringsrestriksjoner i bysentra har en positiv effekt.

Effekt for endret
transportmiddelfordeling
Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger etc.

En tettere arealutnyttelse bør være en del av tiltaksporteføljen.

Anbefaling om videre
planlegging

Noen veibyggingstiltak i konseptene viser seg å ha liten
trafikkmessig betydning (for eksempel deler av en vurdert
sentrumsring i Sarpsborg), og disse anbefales derfor ikke.
I den videre planlegging er det viktig å få aksept hos lokale
myndigheter for bruk av restriktive tiltak mot biltrafikken. Dette er
en utfordring som forsterkes av at det må skapes aksept hos de
samme myndigheter for en finansiering ved hjelp av
trafikantbetaling.
Når rammer for videre planlegging er avklart gjennom KS1 (eller
eventuelt tidligere), vil det være naturlig å utarbeide detaljerte
beregninger av inntektspotensial og finansieringsevne ved
bompengerordninger og å samarbeide om forslag til
styringsmodell som skal inngå i bypakker i Nedre
Glommaregionen ( porteføljestyring).
Utforming for universell tilgjengelighet er ikke berørt og all videre
detaljert planlegging må ta hensyn til kravet om universell
utforming. Videre må det være en forutsetning å tilstrebe at
nasjonale mål for reduksjon av støy- og lokal luftforurensing
oppfylles.

Vurderinger

Prosjektleder og kommuner

Prosjektleders kommentar
til KVU prosessen
og anbefaling til
videre planlegging

Intervju med Håkon Vindenes. Det er viktig å understreke ovenfor
kommuner og andre ”interessenter” at KVU-en er et faglig
dokument som utarbeides som et grunnlag for KS1. Politiske
vurderinger må komme inn i prosessen, men disse må først og
fremst uttrykkes i høringsuttalelser og i departementenes
vurderinger.
I den videre planlegging er det viktig å få aksept hos lokale
myndigheter for bruk av restriktive tiltak mot biltrafikken. Dette er
en utfordring som forsterkes av at det må skapes aksept hos de
samme myndigheter for en finansiering vha trafikantbetaling.
Belønningsordningen og Framtidens byer prosjektet har hatt
relativt liten betydning for arbeidet med KVU-en.
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Hovedmomenter
fra Fredrikstad kommunes
høringsuttalelse

Fredrikstad kommune behandlet saken i bystyret 6. mai 2010.
Vedtaket som var svært omfattende inneholdt både synspunkter
på konkrete prosjektprioriteringer og forhold av mer generell
karakter. Av mer generelle forhold vil vi trekke fram:

















Hovedmomenter fra
Sarpsborg kommunes
høringsuttalelse
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Statusbeskrivelsen burde ha omhandlet hvilke utfordringer
bysentra står overfor som handelssenter med stadig økende
konkurranse mot by-eksterne kjøpesentra og grensehandel.
Det burde vært definert et mål som viser en ambisjon om å
redusere sårbarheten i transportsystemet, og da spesielt mht
kollektivtrafikk og nyttetransport.
Mål om kjøretid for nyttetransport burde vært satt høyere.
For det kombinerte konseptet må hensynet til framkommelighet for nyttetransport prioriteres i tillegg til å gi bedre
framkommelighet for sykkel og buss. Bruk av kollektivfelt
slik at de også kan benyttes av tungtrafikk må vurderes.
Sambruksfelt kan også være en god løsning i Fredrikstad.
Dersom det skal utredes konkrete tiltak knyttet til arealbruk og
restriktive tiltak for biltrafikk, må dette gjøres som et regionalt
grep. Videre må tiltakene sees i lys av de konkurransemessige
utfordringer bysentrene i Sarpsborg og Fredrikstad står
overfor. En slik analyse må derfor i tillegg til rent trafikale
betraktninger, vurdere tiltakenes betydning mht bysentrenes
attraktivitet og konkurransekraft.
Konseptvalgutredningens regionale perspektiv er viktig, men
må ikke være til hinder for framdriften i Fredrikstad. Endelig
vedtatt konsept må inneha en fleksibilitet som muliggjør
realisering av tiltak i Fredrikstad til tross for eventuelle ulike
vedtak i kommunene.
Staten må se på mulighetene for å starte planlegging og
realisering av framkommelighetstiltak for sykkel og kollektiv
raskere enn hva som tradisjonelt har vært mulig ved
bompengefinansiering.
Endelig avklaring knyttet til finansiering, og der i gjennom en
eventuell rushtidsavgift, vil man måtte komme tilbake til når
det skal fattes et lokalt finansieringsvedtak som grunnlag for
en bompengeproposisjon. Endelig lokalisering av
bomstasjoner bør også drøftes i lys av ønsket byutvikling og
de utfordringer bysentra og byregionen står overfor.
Fredrikstad kommune forventer å delta i utformingen av en
styringsmodell for samarbeid (knyttet til porteføljestyring).

Sarpsborg kommune behandlet saken i bystyret 20. mai 2010.
Vedtaket inneholdt både synspunkter på konkrete
prosjektprioriteringer og forhold av mer generell karakter. De
generelle synspunkter var ganske sammenfallende med
Fredrikstad kommune. For øvrig vil vi trekke fram:


Kommunen er enig i at det er et stort potensial for økt
sykkeltrafikk, men usikker på om løsningene som er valgt i
plan for ”Hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg” (2009) er
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Hovedmomenter fra
Sarpsborg kommunes
høringsuttalelse (forts)
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tilstrekkelig for å oppnå konseptvalgutredningens effektmål
for sykkel på kort og lang sikt
Bruk av bompenger som lokal finansieringskilde vurderes
nærmere, her under lokalisering av bomstasjoner og satser.
Eventuelle tiltak som skal begrense biltrafikken i form av
tidsdifferensierte bompengesatser, parkeringsrestriksjoner
med mer, må i tilfelle gjøres som et regionalt grep. Dette må
også sees i sammenheng med andre utfordringer Sarpsborg og
Fredrikstad bysentra står overfor. Bl. a. bør bysentras
attraktivitet og konkurransekraft inkluderes i en slik
vurdering. Bysentras funksjon som handelssentra må ikke
svekkes som følge av en bypakke.
Porteføljestyring synes å være hensiktsmessig. Sarpsborg
kommune forventer å delta i utforming av en styringsmodell,
og senere delta på lik linje med statlige myndigheter i et
samarbeid.

Fra Østfold fylkeskommunes vedtak i fylkestinget 16. juni 2010 vil
vi gjengi følgende mer generelle punkter:













Østfold fylkeskommune slutter seg til samfunns- og effektmål
og det regionale grep som er gjort i utredningen. Omlegging
fra privatbilisme til kollektivtransport og bruk av sykkel er i
tråd med fylkesplanens vedtatte arealstrategi.
Østfold fylkeskommune anbefaler at kombinert konsept
legges til grunn for det videre arbeidet med bypakker i Nedre
Glommaregionen.
Østfold fylkeskommune mener det er et stort potensial for økt
sykkelbruk i regionen. Det er også riktig å legge til rette for
bedre framkommelighet for buss.
Østfold fylkeskommune vil be om at det settes fokus på
sårbarheten i transportsystemet i Nedre Glommaregionen.
Glomma med sideelver er transportmessige barrierer og
bruene utgjør flaskehalser i transportsystemet.
Alternativ bruk av kollektivfelt, slik at de også kan benyttes
av næringstransport, må vurderes.
Det er viktig at planleggingen og utbyggingen av
Østfoldbanens vestre linje skjer mest mulig parallelt med
utviklingen av transportsystemet i Nedre Glommaregionen.
Østfold fylkeskommune forutsetter at prinsippet om
brukerfinansiering legges til grunn for finansieringen av
tiltakene i Nedre Glommaregionen, dog slik at ikke ulike
vedtak i kommunene hindrer realisering av en ”bypakke” i én
av kommunene.
Østfold fylkeskommune vil påpeke viktigheten av at staten
bidrar til rask framdrift i det videre planarbeidet slik at de
første tiltakene kan iverksettes. Ulike statlige ordninger som
belønningsordning for økt kollektivtransport og mindre
bilbruk, statlige sykkelvei-satsinger med mer forutsettes
benyttet for å få miljøvennlige transportalternativ på plass så
snart som mulig.
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Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter
fra KS1 vurdering

KS1 arbeidet pågår. Levering av en preliminær rapport er
planlagt i månedsskiftet april/mai.

Vurderinger

Byområdegruppen

Vår vurdering:

Utredningen tar utgangspunkt i ”Bypakke Fredrikstad” slik denne er
vedtatt i Fredrikstad bystyre, og det er utviklet tre regionale konsept
som alternativer til dette konseptet. De ulike konseptene rendyrker i
liten grad ulike konkurrerende virkemidler, det er en regional løsning
kontra en løsning kun i Fredrikstad som utgjør en vesentlig del av
analysene. Dessuten går mange av de ulike prosjektstrekningene
igjen i de ulike konseptene. Det er hvordan vegarealet disponeres av
de ulike trafikantgruppene som varieres.

Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å
Møte utfordringene?
Eller er det behov for
tiltak/virkemiddel
ut over det som
er lagt inn i
anbefalt konsept

Ingen av konseptene gir alene tilstrekkelige fordeler og effekter i
forhold til behov, mål, krav og samfunnsøkonomi. En langsiktig og
god løsning for transport i regionen krever en kombinasjon av de
ulike konsepter. Anbefalt strategi, som er konkretisert i et kombinert
konsept, kombinerer derfor de beste tiltakene i de opprinnelige fire
konseptene, I tillegg må det utredes nærmere tiltak for å oppnå
målet om en bilandel på linje med sammenlignbare byområder.
Prosjektutløsende behov er knyttet til behovet for å endre
reisemiddelfordelingen (redusere personbilandelen), og å dekke
transportbehovet for forventet befolkningsutvikling. Godsomsetning
og varestrømmer er detaljert kartlagt for jernbanens godsterminal på
Rolvsøy og Borg havn på Øra, men det er ikke foretatt en helhetlig
kartlegging av varestrømmene gjennom regionen slik det er gjort for
persontransportene. (Terminalene på Rolvsøy og Øra betjener i
hovedsak det regionale næringslivet.)
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Transportsystemet på Jæren

Tema

Transportsystemet på Jæren

Bakgrunn og status

KVU for transportsystemet på Jæren – med hovedvekt på
byområdet ble ferdigstilt 9. oktober 2009. Utredningen ble oversendt
Samferdselsdepartementet 14. oktober og sendt på høring av
Statens vegvesen i november med høringsfrist i april 2010.
Utredningen er nå til behandling i kommunale organ. Bystyrene i
henholdsvis Stavanger og Sandnes har for eksempel behandlet
saken 15. februar og 23. mars.
KVU-arbeidet har hatt en bred organisering med en styringsgruppe
og prosjektgruppe der organisasjoner, statsetater, regionale
myndigheter og kommuner i studieområdet har deltatt. Rogaland
fylkeskommune har hatt ledelsen av styringsgruppen, prosjektgruppen og sekretariatet for KVU-arbeidet.
Anbefalingene i KVUen vil være en viktig del av forarbeid til det som
er kalt Jærenpakken 2.

Kart som viser
geografisk

Se side 44.

beliggenhet
Hovedutfordringer
og planhorisont

Prosjektutløsende

Utredningen har en 30 års planhorisont.
 Sterk vekst i befolkning og arbeidsplasser med konsentrasjon av
utbygging i nye områder


En stor del av arbeidsplassveksten har i de senere år ikke
skjedd i områder med høy kollektivtilgjengelighet



Store deler av studieområdet har høy biltilgjengelighet – høyere
enn i øvrige storbyområder i Norge



Sentrale deler av vegnettet er nær eller over kapasitetsgrensen i
rushperiodene



Busstransport hemmes av avviklingsproblemer i vegtrafikken



Manglende tilrettelegging for sykkeltrafikk



Utslipp av klimagasser fra vegtrafikken er den største
miljøutforringen i regionen

behov

Det er behov for et transportsystem på Jæren som kan betjene
dagens og framtidig befolkning og næringsliv ved at en større del av
den motoriserte trafikken tas med kollektivtransport og ved økt
sykkelandel.

Andre viktige behov

-

Samfunnsmål og
effektmål

Behov for å redusere klimagassutslippene
Behov for et transportsystem som ivaretar behovet for gode
nærmiljø- og bymiljøkvaliteter
Behov for å ivareta landbruksområder av nasjonal betydning
Behov for sikker trafikk

Et effektivt og miljøvennlig transportsystem som betjener dagens og
framtidig befolkning minst like godt som i dag.
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På kort sikt er det et mål å bedre framkommeligheten i rushet med
vekt på kollektivtransport.
Følgende effektmål er fastsatt:
1. Redusert vekst i biltrafikk
2. Framkommelighet for sykkeltrafikken skal være minst like god
som i dag
3. Framkommelighet og pålitelighet for kollektivtransport skal
være minst like god som i dag
4. God framkommelighet og pålitelighet for gods- og
varetransport
5. God framkommelighet for biltrafikk utenfor det sentrale
byområdet, dvs sør for Ganddal
Absolutte krav

1. Kollektivandel til/fra Stavanger skal økes til over 30 prosent
og til/fra Sandnes sentrum til over 20 prosent
2. Kollektivandelen i bybåndet, til/fra Forus/Lura området,
Sandnes øst og korridoren Forus-Sola S skal være høyere
enn 15 prosent.
3. Sykkelandelen til/fra Stavanger og Sandnes sentrum og
Forus/Lura skal økes.

Andre krav












Reisetid med sykkel til/ fra tunge målpunkt i byområdet skal
forbedres sammenlignet med dagens situasjon.
Kvaliteten til kollektivtilbudet på Jæren skal forbedres
Kapasiteten i kollektivsystemet på Jæren skal forbedres
Framkommelighet til viktige målpunkt for godstransport skal ikke
forverres
Fremkommelighet med bil skal opprettholdes på dagens nivå
utenfor det sentrale byområdet.
Klimagassutslippene fra transportsystemet skal reduseres med
35 prosent innen 2030 fra nivået i 1991
Mest mulig effektiv arealutnyttelse i områder frigitt til
byutviklingsformål
Redusert arealbeslag til transportformål i sentrumsområdene
Ingen forverring av støybelastning og lokal luftkvalitet i
boligområder
Redusert antall dødsulykker og ulykker med meget alvorlig
skadde med 30 prosent

Vurderte konsept

Konsept 0
Konsept 1 – Systemoptimalisering
Konsept 2 – Bilbasert utvikling
Konsept 3 – Høykvalitets kollektivtransport

Konseptbeskrivelse

Konsept 0

Karakteristika

Ingen nye investeringer ut over de som er vedtatt finansiert. Dagens
bompengeordning avsluttes i 2012 som planlagt.
Fem vedtatte større vegprosjekter gjennomføres.
Dobbeltspor på jernbanen fra Stavanger S til Sandnes S og tre
kollektivfelt bygges. Drift av kollektivsystemet på dagens nivå.
Kun gjennomføring av igangsatte gang- sykkelvegtiltak.
Arealbruksutvikling etter scenariet konsentrert byvekst.
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Konseptbeskrivelse

Konsept 1 – Systemoptimalisering

Hovedkarakteristika

Ingen større nye veginvesteringer ut over de som er i konsept 0. En
hovedhensikt vil være en bedre utnyttelse av eksisterende
transportinfrastruktur.

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner

Tidsdifferensierte bomavgifter (køprising) innføres og inntektene
dedikeres drift av kollektivtilbudet og vedlikehold av vegnett og
gang- og sykkelvegnett. Innkrevingspunkter både på
kommunegrensene og kommuneinternt.
Parkeringsrestriksjoner praktiseres gjennom fastsetting av
maksimalnormer ved nyetableringer og ombygning og samordnet
regional parkeringspolitikk gjennomføres i hht ABC-prinsipper.
Redusert parkeringsdekning forutsettes langs hovedtraseer for buss
og jernbanestopp. Generelt lagt til grunn en norm på 1
parkeringsplass per 100 m2 BRA ved nybygg.
Det innføres trafikkstyringstiltak for å sikre kollektivtransporten
framkommelighet i de viktigste kollektivaksene.
Fysiske prioriteringstiltak for kollektivtransporten, økt
holdeplasskapasitet. Ingen spesielle investeringer for infrastruktur
for kollektivtransport ut over det som ligger i 0-konseptet.

Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Godstransport
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

Forbedret busstilbud med økt frekvens, effektivisering av
rutestrukturen, utvidelse av rutetilbudet
Økte midler til vedlikehold og drift av gang- sykkelnettverket.
Ingen spesielle tiltak er beskrevet
Arealbruksutvikling etter scenariet konsentrert byvekst der
utviklingen skjer konsentrert rundt eksisterende infrastruktur og
etablerte kollektivtilbud

Konseptbeskrivelse

Konsept 2 – Bilbasert utvikling

Hovedkarakteristika

Kapasiteten på vegnettet utvides for å håndtere økningen i
transport. Det legges særlig til rette for økt biltilgjengelighet mot
arbeidsplasskonsentrasjoner i ytre del av byområdet.
Bompenger (25 kr) innføres for å finansiere utbyggingen av
vegnettet og de relativt få infrastrukturtiltakene for kollektivtransport. Innkrevingspunkter bare på kommunegrensene.
Ingen spesielle parkeringsrestriksjon.

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner
Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Godstransport
Arealbrukstiltak

Det innføres ikke noen trafikkstyringstiltak.
Et titalls vegprosjekt for 4-felts utbygging og økt parkeringsdekning
for å dekke etterspørsel som følge av trafikkvekst. Investeringer i
noen kollektivfelt ut over de som inngår i konsept 0 inngår og økt
holdeplasskapasitet.
En standardheving på gang- og sykkelvegnettet og utbygging av
manglende lenker på det regionale gang- og sykkelvegnettet.
Forbedret busstilbud med økt frekvens, effektivisering av
rutestrukturen og utvidelse av rutetilbudet.
Økte midler til vedlikehold og drift av gang og sykkelnettet
Ingen spesielle tiltak er beskrevet
Arealscenarioet spredt byvekst er lagt til grunn.
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Det vil si at en relativt stor del av boligutbyggingen skjer med relativt
lav tetthet utenfor dagens sammenhengende bystruktur.

Konseptbeskrivelse

Konsept 3 – Høykvalitets kollektivtransport

Hovedkarakteristika

Et høykvalitets kollektivtilbud for å ta brorparten av den kommende
mobilitetsøkningen i regionen. Det vil være et tilbud ut over det
sterkt forbedrete tilbud som kommer på Jærbanen ved åpningen av
nytt dobbeltspor.
Tre undervarianter er behandlet, som er navnsatt etter det
dominerende kollektivtilbudet:
- 3A Buswaykonseptet
- 3B Kombibanekonseptet
- 3C Bybanekonseptet
Forskjellen mellom konseptene utgjøres av kollektivsystemet som
introduseres i det sentrale byområdet.
Likhetspunktene i konseptene er beskrevet i det etterfølgende:

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner

Trafikkstyring - ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett

Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Godstransport
Arealbrukstiltak
 Arealstrategi
 Strategi for
godsknutepunkt

Tidsdifferensierte satser og et generelt økt avgiftsnivå (25 kr).
Alternativsvurdering av køprising med 50 kr i rushet er gjort.
Innkreving både på kommunegrensene og kommuneinternt.
Parkeringsrestriksjoner tilsvarende som for konsept 1. Det vil være
fastsetting av maksimalnormer ved nyetableringer og ombygning og
gjennomføring av en samordnet regional parkeringspolitikk i hht
ABC-prinsipper. Redusert parkeringsdekning forutsettes langs
hovedtraseer for buss og jernbanestopp. Det er generelt lagt til
grunn en norm på 1 parkeringsplass per 100 m2 BRA ved nybygg.
Det innføres punkt og strekningstiltak for kollektivprioritering.
Tre vegprosjekt for 4-felts utbygging inngår ut over de vegprosjekt
som inngår i konsept 0 for å legge til rette for bedre bussbetjening.
Etablering av fullgode knutepunkt for overgang buss/jernbane.
Innføring av regionalt sykkelvegnett inkl sykkelstamveg langs E39
mellom Stavanger og Sandnes. En betydelig oppgradering og
standardheving av sykkelparkering i senterområder og ved
overgangspunkter for kollektivtransport.
Bedre standard på informasjon, forbedret takst- og rabattsystem.
Økte midler til vedlikehold og drift av gang og sykkelnettet
Ingen spesielle tiltak er beskrevet
Konsentrert arealbruksutvikling med litt varierende innhold for hhv
konsept 3A og konsept 3B/3C.

Konseptbeskrivelse

Konsept 3A – Buswaykonseptet

Hovedkarakteristika

Konsept 3A har busway i alle de viktige utbyggingsaksene, både
eksisterende og nye. Busway gir en høyverdig infrastruktur
tilsvarende banestandard på hovedtraseene for buss. Busstrafikken
kan gå uavhengig av vegtrafikken ellers.
Ti strekninger er forutsatt etablert som busway.
Utvidelse av dobbeltsporet på jernbanen sørover fra Sandnes
Buswaytraseer med størst passasjergrunnlag får busstilbud med
minst 8 avganger pr time. Framkommelighet, regularitet og takt-ing

Infrastrukturtiltak
Driftstiltak
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skal ha tilsvarende standard som bybane/kombibane vil gi. Høy
standard på informasjon og komfort.
Et regionalt ekspressbussnett via E39 etableres. Sola flyplass
betjenes med ekspressbusser både fra Stavanger og Sandnes.
Frekvensøkning for tog mellom Stavanger og Bryne – størst for
strekningen Stavanger – Sandnes (bla 8 avganger pr time i rush).
Konseptbeskrivelse

Konsept 3B – Kombibanekonseptet

Hovedkarakteristika

Konsept 3B rendyrker prinsippet kombibane der deler av jernbanen
og nytt dobbeltspor utnyttes som del av kjørevegen for banen.
Kollektivbetjening med busway-standard forutsettes i dette
konseptet etablert i de mindre trafikktunge korridorene.
Infrastrukturen vil være en kombinasjon av jernbanestrekningen
Stavanger sentrum - Gausel og flere kombibanestrekninger.
Tre kombibanelinjer i pendel etableres med 4 avganger per time.
Togfrekvensen mellom Stavanger og Bryne settes til 4 avg per time
og med to avganger per time mellom Bryne og Egersund.
Buswaytraseene betjenes med opptil 8 avganger per time.
Et regionalt ekspressbussnett via E39 etableres

Infrastrukturtiltak
Driftstiltak

Konseptbeskrivelse

Konsept 3C – Bybanekonseptet

Hovedkarakteristika

Konsept 3C har separat bybane som forbinder hovedsentrene i
byområdet uavhengig av jernbanen. Kollektivbetjening med
busway-standard forutsettes også etablert i dette konseptet i de
mindre trafikktunge korridorene.
Fem bybanestrekninger etableres.
Fire buswaystrekninger etableres.
Tre bybanelinjer i pendel etableres med 6 avganger per time
En bybanelinje i pendel etableres med 2 avganger per time
Togfrekvensen settes tilsvarende som i Kombibanekonseptet.
Buswaytraseene betjenes med opptil 8 avganger per time

Infrastrukturtiltak
Driftstiltak

Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVU-ens egen
effektvurdering

Reisemiddelfordelingen står sentralt for å vurdere effekter og
konsekvenser. Den framtidige reisemiddelfordeling er vurdert ut fra
et firedelt grunnlag:

Effekt for endret
transportmiddelfordeling
Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger
etc
Vurdert isolert effekt som
endret prosentpoeng i
reisemiddelfordelingen
pga enkelt indikatorer






Eksisterende regionale reisevanedata
Kvalitative vurderinger basert på tilgjengelig faglitteratur og
statistikk
Resultat fra den regionale TASS-modellen
De syv indikatorene: bompenger, parkering, vegkapasitet,
arealbruk, flatedekning, kvalitet kollektivtilbudet, bilhold

En isolert effekt på reisemiddelfordelingen for 2040 er vurdert for
hver av de syv indikatorene.

Isolert effekt av bompenger

Det er tatt utgangspunkt i TASS-modellens makroanslag for
biltrafikk som avvises og at 40 % av denne overføres til
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kollektivtransport og at 5 % overføres til sykkeltrafikk.

Isolert effekt av parkering

Det er antatt at 60 % av de bilbaserte arbeidsreisene som fjernes av
parkeringsrestriksjoner går over til kollektivtransport og 20 % til
sykkeltransport.

Isolert effekt av endret vegkapasitet

Det henvises til erfaringsmateriale som viser at en økning på 1 %
mer vegkapasitet målt som veglengde per innbygger gir 0,3 %
nedgang i kollektivandelen.

Isolert effekt av arealbruk

Endringene er vurdert med bakgrunn i generelle erfaringstall.

Isolert effekt av flatedekning

Effekten er vurdert ut fra hvor stor del av studieområdets
innbyggere som betjenes av et høykvalitetstilbud.

Isolert effekt av kvalitet på kollektivtilbudet

Innvirkningen på reisemiddelvalget av kvaliteten på kollektivtilbudet
er vurdert i et notat fra Urbanet Analyse.
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Isolert effekt av bilhold

Under henvisning til en TØI rapport er det regnet med at 1 % økning
i bilhold gir 0,7 % lavere kollektivtrafikk.
Siden de syv indikatorene til dels er innbyrdes avhengige, vil den
samlete effekten ikke være lik sumen av enkelt bidragene.
K1
Kollektivandel i 2005
Kollektivandel i 2040
Sykkelandel i 2005
Sykkelandel i 2040

En siling med
utsjekking mot de
absolutte krav

8,0 %
10,0 %
7%
11 %

mK2
8,0 %
6,0 %
7%
5%

K3A

K3B

K3C

8,0 %
15,0 %
7%
11 %

8,0 %
15,0 %
7%
11 %

8,0 %
15,0 %
7%
11 %

Med dette utgangspunkt er konseptene vurdert mot de absolutte
krav om minst 30 % andel av trafikken til/fra Stavanger og 20 %
andel for trafikken til/fra Sandnes.
Kollektivandel 2005
Bompenger
Parkering
Arealbruk
Flatedekning
Kvalitet på koll tilbud
Vegkapasitet
Bilhold
Sum endring samlet
Kollektivandel 2040

K1

K2

K3A

K3B

K3C

25 %
3,4 %
1,9 %
0,9 %
0,0 %
-2,5 %
2,5 %
-1,7 %
4,4 %
29 %

25 %
0,0 %
0,0 %
-0,1 %
0,0 %
-0,4 %
-4,1 %
-2,2 %
-6,8 %
18 %

25 %
4,5 %
3,7 %
0,9 %
1,5 %
2,4 %
-1,0 %
-1,4 %
11,2 %
35 %

25 %
4,5 %
3,7 %
0,9 %
1,4 %
3,0 %
-1,0 %
-1,4 %
12,1 %
36 %

25 %
4,5 %
3,7 %
0,9 %
1,5 %
3,0 %
-1,0 %
-1,4 %
12,2 %
36 %

K3A

K3B

K3C

12 %
4,5 %
4,7 %
1,8 %
1,5 %
2,4 %
-1,0 %
-1,4 %
12,1 %
24 %

12 %
4,5 %
4,7 %
1,8 %
1,4 %
3,0 %
-1,0 %
-1,4 %
13,0 %
25 %

12 %
4,5 %
4,7 %
1,8 %
1,5 %
3,0 %
-1,0 %
-1,4 %
13,1 %
25 %

Endring i kollektivandeler for Stavanger
K1
Kollektivandel 2005
Bompenger
Parkering
Arealbruk
Flatedekning
Kvalitet på koll tilbud
Vegkapasitet
Bilhold
Sum endring samlet
Kollektivandel 2040

12 %
4,7 %
1,9 %
1,8 %
0,0 %
-2,5 %
2,5 %
-1,7 %
5,3 %
18 %

K2
12 %
0,0 %
0,0 %
-0,1 %
0,0 %
-0,4 %
-4,1 %
-2,2 %
-6,8 %
5%

Endring i kollektivandeler for Sandnes
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På en tilsvarende måte er konseptene sjekket ut mot de to andre
absolutte kravene. Analysen er oppsummert i tabell 7.22.
0

K1

K2

K3A K3B K3C

Koll.andel >30 % Stv
Koll.andel >20 % Sandn

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Koll.andel >15 % i
byaksene

Nei

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Økt sykkelandel
Siling

Nei
Ja
Ja
Ja
Utgår Utgår Utgår

Ja

Ja

Konseptene K3A, K3B og K3C videreføres.
Konsept 0 anses som uaktuelt.
Elementer fra konseptene 1 og 2 inkluderes i konseptene 3A, 3B og
3C, men konseptene 1 og 2 videreføres ikke som egne konsepter,
da disse ikke møter de absolutte krav som er stillet.
Eksempler på virkemidler som er videreført er bompenger,
utforming av parkeringspolitikk og noe økt vegkapasitet.
Samlet evaluering av
gjenværende konsept

De gjenværende konseptene K3A, K3B og K3C er deretter evaluert
opp mot de andre krav som er stillet etter en konsekvensskala i tråd
med metodikken i vegvesenets håndbok 140.
K3A K3B

K3C

++
++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
++
++

+++
++
+
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Absolutte krav
1
2
3

Koll.andel Stavanger>30% og Sandnes>20%
Koll.andel Bybåndet,Forus-Sola, Sandn>15%
Økt sykkelandel

Andre krav
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reisetid med sykkel skal forbedres
Kvaliteten på kollektivtilbudet skal forbedres
Kapasiteten i kollektivsystemet skal forbedres
Framkommelighet til viktige målpunkt for gods
skal ikke forverres
Framkommelighet med bil skal opprettholdes
på dagens nivå utenfor sentralt byområde
Klimagassutslippene fra transport skal
reduseres med 35 % innen 2030 fra 91-nivå
Mest mulig effektiv arealutnyttelse i områder
frigitt til byutviklingsformål
Redusert arealbeslag til transportformål i
senterområdene
Ingen forverring av støybelastning og lokal
luftkvalitet i boligområder
Redusert antall dødsulykker og ulykker med
meget alvorlig skade med 30 %

Gjennom partielle analyser er blant annet køprising vurdert med en
takst på 50 kr i rush mot 25 kr ellers i døgnet. Analyse for
trafikkmønsteret er gjort med transportmodellen for Jæren. Med
25 kr over hele døgnet, som vil være en gjennomsnittstakst etter
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fradrag av alle rabatter blir det 13 % færre bilturer over døgnet.
Utkjørt distanse ble redusert med opp under 20 %.
Gjennomsnittstaksten i 2009 er 12 kr når alle rabatter er fratrukket.
Det konstateres at transportmodellen ikke er så egnet til å beregne
hvordan en nedgang i biltrafikken fordeler seg på andre reisemidler.
Det er derfor gjort egne vurderinger. Forutsatt at 40 % av
nedgangen i biltrafikk blir overført til kollektivtransport vil
kollektivandelen øke fra 11 til 14 % i 2040 (se figuren nedenfor).

Turandel bilfører og kollektivtransport ved ulike avgifter i 2040

Modellberegninger med 50 kr i rushtidsavgift gir bare marginale
endringer i antall bilturer og gir en nedgang på tre prosentpoeng i
kjørte kilometer. Kollektivtrafikkandelen øker kun med ca ett
prosentpoeng. Den lave tilleggseffekten av rushtidsavgiften
forklares med at mesteparten av de trafikale effektene allerede er
tatt ut ved innføring av 25 kr som en gjennomsnittsbomtakst over
hele døgnet. Det heter at framkommelighetsproblemene ikke
vurderes å være alvorlige nok til å forsvare en køprising med 50 kr i
rush. En slik endring kan være aktuelt på sikt ved en forverret
situasjon og når et attraktivt kollektivtilbud er etablert.
Det forventes at framkommeligheten på viktige veger for
godstransport vil bli dårligere, selv med de vegtiltak som ligger inne
og med den dempete veksten i biltrafikken. Sambruksfelt mellom
godsnærings- og kollektivtransport er foreslått vurdert i den videre
planlegging.
På grunn av svakheter ved transportmodellen er det ikke valgt å
gjøre en trafikantnytteanalyse basert på modellkjøringer. Det
skyldes usikkerhet om kalibreringen av modellen, utilfredsstillende
modellering av avviklingssituasjonen på vegnettet og modellens
håndtering av reisemiddelvalg og evne til å modellere
adferdsendringer som følge av et forbedret kollektivtilbud. Det er
gjort en forenklet økonomisk analyse. Den omfatter en vurdering av
hovedtiltaket og ikke noen inngående vurdering av trafikantnytten
ved de samlete tiltak som inngår i konseptene. For vegtiltak og
gang- og sykkeltiltak er imidlertid investeringskostnader og
driftskostnader beregnet for alle konseptene.
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Tiltak \ Konsept
K1
K2
Nye veger
0,05 14,2
Busway/Kombibane/Bybane Buss, inkl øvrig busway
1,8
Sykkel
0,0
1,8
Jærbanen
0,05 0,0
0,1
17,8
Investeringer totalt 2040
Investeringer i milliarder NOK 2008, inkl mva

K3A
6,7
5,5
4,1
2,6
0,7
19,6

K3B
6,7
8,2
4,1
2,6
0,7
22,3

K3C
6,7
9,0
4,1
2,6
0,7
23,1

I analysen er det for hovedtiltaket (busway, kombibane, bybane)
beregnet investeringskostnader, vedlikeholds- og driftskostnader for
infrastruktur, driftskostnader for kollekttransporttilbudet,
billettinntekter og gjennomført en kontantstrømsanalyse for
perioden 2008-2040. Verdier er spesielt presentert for en såkalt
grunnstruktur slik systemet vil framstå i 2020 og for 2040.
Konseptelement \ Konsept

K3A

K3B

K3C

Investeringer infrastruktur
+ Vedlikehold og drift av infrastruktur
+ Drift av transporttilbudet
= Kostnad over analyseperioden, brutto

-5,6
-0,4
-3,5
-9,5

-7,2
-0,6
-3,2
-10,9

-7,8
-0,6
-3,4
-11,9

- Billettinntekter (netto ekskl rabatter og mva)
= Kostnad over analyseperioden, netto

3,4
-6,1

2,6
-8,3

3,4
-8,5

+ Endret rutetilbud øvrig bussystem (ordinær buss)
= Behov for ekstra finansiering/tilskudd i perioden

0,8
-5,3

0,5
-7,8

0,8
-7,7

+ Andre kostnader for øvrig bussystem (framk)
= Finansiering/tilskudd over analyseperioden

0,3
-5,0

0,2
-7,6

0,2
-7,5

Kostnader fullt utbygd system nåverdijusterte kostnader (- = kostnad)

Buswaykonseptet har de laveste investeringskostnadene og det
laveste behovet for finansieringstilskudd. Driftskostnadene for buss
vil være lavest ved lave passasjervolum. Dersom det skal tilbys
samme kapasitet, vil driftskostnadene for buss være høyere enn for
bane ved høye passasjervolum. I en nåverdibetraktning med like
passasjertall for en analyseperiode fram til 2040 kommer
buswaykonseptet best ut.
For de tre kollektivkonseptene vurderes det like kollektivandeler.
Det er likevel vurdert at muligheten for å realisere en høy kollektivandel vil være bedre for et bybanekonsept enn et buswaykonsept.
Det skyldes at banekonseptet vurderes å ha en bedre evne til å
strukturere arealbruken rundt kollektivtilbudet. Bybanekonseptet
vurderes også på lengre sikt å være best i forhold til et krav om å
redusere arealforbruket til transportformål i sentrumsområdene.

Flertallet i styringsgruppen bestående av representanter for
Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes
kommune, Sola kommune og Jernbaneverket anbefaler 3C,
bybanekonseptet, for videre planlegging.
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Statens vegvesens representanter mener at forskjellen mellom de
to kollektivkonseptene 3A, busway, og 3C, bybane, ikke er så stor
at en på grunnlag av kravvurderingene kan trekke en entydig
konklusjon om valg mellom disse to konseptene.
Anbefaling om videre
planlegging

KVU-rapporten anbefaler oppstart av arbeid med Jæren pakke 2
som kan avløse Jæren pakke 1. Det anbefales at et hovedelement i
første fase av Jæren pakke 2 blir realisering av et bybanetilbud som
dekker grunnstrukturen i kollektivsystemet og der finansiering
klargjøres. Det anbefales også å klargjøre plangrunnlaget etter
plan- og bygningsloven for etableringen av bybanen.

Vurderinger

Synspunkter fra leder av styringsgruppen og prosjektleder

Intervju er gjennomført
med Gunnar Eiterjord,
leder av
styringsgruppen for
KVU-arbeidet.

Gunnar Eiterjord:
Arbeidet med KVU-en ble opplevd som en ganske teoretisk øvelse.
Særlig gjaldt dette utviklingen av samfunnsmål og effektmål. Det tok
også urimelig lang tid å få avklart i departementet hvilke mål som
skulle legges til grunn for arbeidet. Faktisk lenger tid enn selve
utredningen for øvrig. Dette er også vanskelig forståelig fordi det fra
tidligere foreligger fastsatte mål i fylkesdelplan for langsiktig
byutvikling på Jæren, som er regjeringsgodkjent.

Synspunkter er også
innhentet fra
prosjektleder
Ole Martin Lund.

Det er vanskelig å se at arbeidet med KVU-en fikk fram noe som vi
ikke visste fra før. Enkelte har ment at KVU-en var nyttig for å kunne
velge bort en kombibane-løsning, men dette var relativt klart
allerede før KVU-arbeidet kom i gang.
KVU-en legger fram konsepter som er finansieringsmessig
krevende, men likevel innenfor det som kan være realistisk å
finansiere. Forventede budsjettrammer var uansett ikke noen stor
parameter ved konseptutviklingen. En stor finansieringsandel må
komme fra bompenger og politisk synes det å være forståelse for
dette. Det som kan bli krevende vil være å få politisk aksept på en
betydelig bruk av bompenger til drift av kollektivtransport.
Samferdelssjefkollegiet har nettopp fått utarbeidet en egen rapport
om behovet for driftsmidler til kollektivtransport.
Det har gjerne vært litt for stor fokus på den nye regionale
sykkelvegen mellom Stavanger og Sandnes. Det er lokal bevissthet
om at det er nødvendig med mange sykkeltiltak ut over dette. Fra
høsten 2006 foreligger en rapport med en omfattende opplisting av
aktuelle gang- og sykkelanlegg. For øvrig er det skuffelse lokalt om
at det i kommende handlingsprogramperiode ikke er satt av statlige
penger til den regionale sykkelvegen som følger parallelt med E39.
Ellers er det mange bedrifter på Forus som gjør mye for å legge til
rette for sykling til arbeid. Det er registrert sykkelandeler på opp mot
25 % for arbeidsreiser. Det pågår arbeid med en kommunedelplan
for Forus som vil foreslå mer restriktive parkeringsnormer enn de
som gjelder i dag.
Spesiell tilrettelegging for næringslivets transporter er generelt sett
vanskelig uten samtidig å legge til rette for økt privatbilbruk. Et
forslag om å benytte et kollektivfelt mot Risavika som et
sambruksfelt med tungtransport er blitt avvist av Statens vegvesen
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særlig på grunn av trafikksikkerhetsmessige betenkeligheter.
Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
har ikke hatt noen betydning for utforming eller prioriteringer i de
konseptene som er utviklet. Midlene som er tilgjengelig er tross alt
for begrenset til å ha noen slik betydning. Prosjektet Framtidens
byer har heller ikke hatt noen betydning.
Ole Martin Lund
Det er bra at en KVU setter strenge og mer harmoniserte formalkrav
til utredningsarbeidet gjennom forslag til konseptutforming,
harmonisering mot virkelighetsbeskrivelse og konseptevaluering.
Samtidig er det viktig at KVU-arbeidet legges opp med god mulighet
for lokalpolitisk innflytelse over prosessen, konseptutformingen og
endelig anbefaling. De prosesskravene som vi ble pålagt, har vært
svært begrensende for lokalpolitisk deltagelse. Den har vært
begrenset til orienteringer om fremdrift og innhold i arbeidet.
Med bakgrunn i prosessen er det for øvrig grunn til å stille spørsmål
om staten har et klart bilde på hvilke forventninger de har til KVU for
byområder.
KVU-en for Jæren har hatt et fokus på helhetlig virkemiddelbruk og
sammenhengen mellom areal og transport. Arbeidet har i stor grad
lagt til grunn føringer i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på
Jæren (FDPJ). Arealbruksutviklingen vurderes som vesentlig.
Prosesskravene til KVU, som i stor grad initierer en lukket prosess
og liten grad av forankring mot det lokalpolitiske miljø, gjør imidlertid
KVU-en lite egnet som et verktøy for å belyse ulike strategier for
arealbruksutviklingen.
Ved konseptutformingen er rekkefølgen i realisering av infrastrukturelement i FDPJ blitt diskutert. KVU-en har gitt et godt grunnlag for å
vurdere ulike strategier for innretning av fremtidig kollektivsatsing i
regionen. En utfordring har vært å holde utredningene på et
strategisk nivå. Det har således vært en forventning om at KVU-en
særlig ville bidra til en økt bevissthet om sammenhengen mellom
arealbruksdisponeringer og rekkefølgen i utviklingen av
transportsystemet, og at dette ville få økt betydning for den
kommunale oversiktsplanleggingen. Det har også vært en annen
forventning om at KVU-en ville gi grunnlag for en prosess om
hvordan en fremtidig bypakke, Jæren pakke 2 kan utformes.
I KVU-en kunne effektene av bruk av bompenger/rushtidsavgift vært
gitt en mer grundig belysning. For gods- og næringstransporten
kunne variasjoner i bruken av transportinfrastrukturen vært bedre
dokumentert (variasjoner i bruken over døgnet, ulike behov for ulike
typer næringstransport), som kunne gitt grunnlag for mer treffsikre
antagelser om hvilke merkostnader avviklingsproblemer på
vegnettet medfører for næringstransporten.
Spesielt sykkeltrafikken er fanget opp som en utfordring og
beskrevet. I mindre eller liten grad gjelder dette for gangtrafikken.
Transportmodellberegningene for byområdet på Jæren er brukt med
stor forsiktighet. Dette skyldes både mangler ved kalibreringen av
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modellen, dagens situasjon, og stor usikkerhet om hvor godt egnet
modellen er til å simulere fremtidig avviklingssituasjon på vegnettet
for et helt byområde. Dette har også sammenheng med 30 års
perspektivet for konseptene. Antagelig burde ”modellene” for
byområder vært forenklet langt mer og basert på en mer transparent
tilnærming. Bruk av modellkjøringer til å vurdere sumeffekten av
tiltak synes svært begrenset. Mer avgrensede kjøringer der
modellen brukes til å simulere effekter av enkelttiltak, eller
virkemidler kunne vært av større nytte. Dette kunne vært nyttig for å
gi en rangering av kostnadseffektiviteten, særlig av restriktive tiltak.
Gjennomføringsstrategi og usikkerheter knyttet til dette er relativt
grundig belyst i KVU-en Usikkerhetene knyttet til gjennomføring av
anbefalt konsept knytter seg særlig til mulig finansiering og vilje til å
gjennomføre virkemiddelbruken med det nivå som ligger i
konseptene. Konseptene omfatter flere kommuner, og dette skaper
ekstra gjennomføringsusikkerhet.
Fremtidens byer/ordføreravtalen om %-utslippsreduksjon er
formulert som et krav til konseptene, og effektene er vurdert mot
dette kravet. Det viser seg at investeringer/driftsforbedringer/
virkemiddelbruk som er foreslått ikke alene vil bidra til å nå oppsatte
mål, men at teknologiforbedringer i bilparken må bidra. Dersom
denne kunnskapen hadde vært etablert på et tidligere tidspunkt og
fokusert mer på, kunne det bidratt til en annen spennvidde i
utformingen av konseptene.
Belønningsordningen i seg selv har hatt liten betydning for
prioriteringer i KVU-en. Statlige føringer og mål for transport i
byområder har imidlertid hatt sterk innflytelse på utforming av
konsepter og utforming av virkemidler.
Vurderinger

Kommuner og fylkeskommunen

Hovedmomenter
fra kommunenes
høringsuttalelser

KVU-en er politisk behandlet i åtte kommuner og i fylkestinget i
Rogaland. Alle kommuner med unntatt en har anbefalt konsept 3C
Bybane. Randaberg kommune anbefalte konsept 3A Bus-way.
Både saksframlegg og vedtak i kommunene er relativt likelydende.
Vi har merket oss kommentaren i saksframlegget i Stavanger og
Sandnes der det heter at valget av absolutte krav for å sile bort
alternativer på et tidlig tidspunkt, gjenspeiler de grepene som må
tas for å møte nasjonale og regionale mål for utviklingen av
transportsystemene i byområdene.
De peker videre på at det blir svært krevende å nå de
utslippsmålene som er satt for transportsektoren i storbyområdet.
Begge kommuner har gjennom ”Framtidens byer” forpliktet seg til
en forsterket innsats for å redusere klimagassutslippene, men krav
om 35 % reduksjon fra 1991 innen 2030 vil ikke bli nådd med
tiltakene i KVU-en. Det konstateres at KVU-en ikke har tatt stilling til
ambisjonsnivået i kuttkravet. Det er ikke diskutert om en sektorvis
omfordeling av utslippskuttene kunne ha resultert i et annet krav til
transportsektoren.
For øvrig har vi merket oss at tilslutning til bybanekonseptet i
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Sandnes bystyre den 23. mars var betinget av at det gis forpliktende
tilsagn på statlig finansiering på minimum 1,5 milliarder kroner. I
kommunens vedtak ble det også bedt vurdert om sykkel kan
medbringes om bord i lokaltog/bybane eller at lånesykler stilles til
disposisjon på stoppesteder.
Et klart flertall i fylkestinget (33 mot 14 stemmer) gikk i sitt møte 20.
april inn for at bybanekonseptet skal legges til grunn for den videre
utviklingen av transportsystemet på Jæren. Mindretallet stemte for
bus-way konseptet.
Følgende vedtak ble gjort:

1

Rogaland fylkeskommune mener at konseptvalgutredningen
for transportsystemet på Jæren gir et godt grunnlag for å ta
stilling til hvilket langsiktig hovedkonsept som bør legges til
grunn for transportsystemet i regionen.

2

Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til at konsept 3C,
bybanekonseptet, legges til grunn for planleggingen av arealog transportsystemet på Jæren.

3

Rogaland fylkeskommune forutsetter at videre
konkretisering, avklaring av rekkefølge, tidsfasing og
finansiering av de enkelte prosjektene avklares i revisjon av
fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren og Jærenpakke 2 i samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen
og de regionale statsetatene.

4

Vedtatt plan for Energi og Klima, samt klimaforliket, skal
være styrende med hensyn til virkemiddelbruk.

Innstillingen til fylkestinget inneholdt et punkt der det understrekes
at KVU-ens anbefalinger er gitt uavhengig av økonomiske
muligheter og at å finansiere tiltak som ligger i KVU-en er en stor
utfordring, både på investerings- og driftssiden. Dette punktet ble
vedtatt ut med 26 mot 21 stemmer.
Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter
fra KS1 vurdering

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og
Jernbaneverket om å oppsummere innkomne høringsuttalelser og
spille inn egne faglige vurderinger som grunnlag for KS1.
Departementet har spesielt bedt om at saken ses i sammenheng
med Jernbaneverkets utviklingsplan for Jærbanen som også har
vært på høring. Departementet har også bedt om forslag til prosess
for å ferdigstille saken for KS1-behandling alt med 12. mars 2010
som frist.

Vurderinger

Byområdegruppen

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å
møte utfordringene?

Det heter i retningslinjene fra Finansdepartementet at de alternative
konseptene skal være tilpasset forventede budsjettrammer. Den
begrensete informasjon som ligger i KVU-rapporten om finansiering
godtgjør ikke dette. Her finnes kun et høyt og lavt anslag for det
samlete finansieringsnivået for perioden 2012-2027 på hhv 9,5 mrd
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og 8,0 mrd. Det foreligger ikke noen informasjon om hvordan dette
fordeler seg på hhv bompenger, fylkeskommunale investeringsbidrag, kommunale bidrag og stater bevilgninger. Samtidig ser vi at
det vil være uheldig at et krav om budsjettrealisme setter for store
begrensninger på det mulighetsrommet som bør analyseres i en
KVU.
KVU-en har en god indre sammenheng mellom prosjektutløsende
behov samfunnsmål, effektmål og krav. Det er likevel grunn til å
stille spørsmål ved definering av absolutte krav til kollektivandelen
slik det er gjort og bruke disse for å sile bort alternativer som ikke
gjelder et høykvalitets kollektivsystem. Det er positivt at det også er
satt et absolutt krav knyttet til sykkelandelen. Dette er ikke
konkretisert nærmere.Med en transportmodell som ikke er veldig
god til å beregne endring i reisemiddelfordelingen, kan det synes
uheldig å knytte absolutte krav til denne fordelingen.
KVU-en har hatt sterkt fokus på høykvalitets kollektivtransport
konsepter. Ut fra de terreng- og klimatiske fortrinnene som Jærenområdet har synes vi det også ville vært naturlig å utvikle konsepter
med en sterkere sykkelsatsing.
Det erkjennes i utredningen at det mål om klimagassutslipp som
kommunene har forpliktet seg til i prosjektet Framtidens byer ikke vil
bli nådd. Et konsept som viser hvordan dette er mulig, burde vært
utviklet.
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Arna - Bergen
Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg)

Tema

KVU for Arna - Bergen

Bakgrunn og status

Denne konseptvalgutredningen (KVU) gjelder kvalitetssikring for to
prosjekter i Hordaland, hhv jernbane- og vegforbindelse mellom
Arna og Bergen. De to prosjektene ble valgt av Samferdselsdepartementet for KS1/KVU, og bestillingen er at: ”Ulriken tunnel
(jernbane) og Arnatunnel (E 16, Hordaland) ses i sammenheng”
KVU ble levert i november 2007 fra Statens vegvesen og Jernbaneverket. KS1 rapporten forelå juli 2008 fra Dovre International.
Endelig beslutning fra regjeringen foreligger i brev av 30. 04 2009

Kart over
Bergensområdet

Hovedutfordringer
og planhorisont

For dobbeltspor gjennom Ulriken (jernbane) er prosjektidéen i
første rekke utløst av at strekningen Bergen-Arna er en flaskehals
på Bergensbanen i forhold til avvikling, og kapasitet for person- og
godstrafikken. Den store lokaltogtrafikken mellom Bergen og Arna
bidrar til at Ulrikstunnelen i dag er blant de høyest belastede
enkeltsporete jernbanestrekninger i Europa.
For Arnatunnelen (veg) er utgangspunktet for prosjektidéen er
først og fremst innkorting av stamvegenettet (E16), men
Arnatunnelen er også tenkt som et ledd i det overordnede
vegnettet i Bergen og Bergensregionen.

Prosjektutløsende
Behov

Med basis i åtte spesifiserte samfunnsbehov er to
prosjektutløsende behov definert for Arna-Bergen:
PB1: Behov for økt kapasitet (jernbane)
PB2: Behov for innkorting og effektivisering av stamveg (veg)
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Øvrige behov som gjelder Arna-Bergen, og som også er forankret i
samfunnsbehov:
ØB1: Redusert trafikkpress, støy og ulemper i andre bydeler;
Åsane og Bergen sør
ØB2: Redusert trafikkpress for Nygårdstangen og Bergen
sentrum
ØB3: Mindre sårbart hovedvegsystem i Bergen
ØB4: Økt trafikksikkerhet på strekningen E16 Vågsbotn-Indre
Arna
ØB5: Bedre sikkerhet og redningsforhold i Ulrikstunnelen
ØB6: Enklere og bedre vedlikehold i Ulrikstunnelen
ØB7: Bevare lokal identitet i Arna
ØB8: Fellesskapsfølelse og tilgjengelighet i kommunen/regionen
ØB9: Bedre trivsel og helse
ØB10: Bedre tilgang til natur og rekreasjonsområder i øst
ØB11: Legge til rette for reiseliv og sikre Bergen og FjordNorge
som turistprodukt
ØB12: Bevare kulturminner, verneområder og jordbruksland
ØB13: Frigi arealer til byutvikling
ØB14: Effektiv organisering av beredskapsetatene som sikrer god
dekning i alle områder

Samfunnsmål og
effektmål

"En velfungerende, funksjonell og miljøvennlig byregion",
framholdes som en visjon for Bergensområdet.
To samfunnsmål er definert:
A: Knytte områder øst for Bergen tettere til byen og styrke
framkommelighet til sentrale deler av Bergen
Dette samfunnsmålet dekker viktige behov for bedret
framkommelig-het og reduserte avstandskostnader for lokale og
regionale transporter, næringsliv og næringsutvikling, sikre
bosettingsmønster, økt regional integrasjon, og sentrumsutvikling.
B: Mer effektive lange øst-vest-transporter for personer og
gods til/fra Bergen
Dette samfunnsmålet dekker viktige behov som gjelder transportkorridor 5 i det nasjonale transportnettet, med redusert reise- og
framføringstid for lange person- og godstransporter på veg og
bane mellom Bergensområdet og Østlandet. Målet dekker videre
forhold og behov som gjelder transportkostnader og
konkurranseevne for næringsliv, utvikling av norsk reiseliv, og
konkurranseforhold mellom transportformer i korridor 5.
Effektmål for samfunnsmål A:
 Kortere reisetid og bedre tilgjengelighet mellom
Arna/nabokommunene i øst og Bergen sentrum som grunnlag
for næringsutvikling og et integrert arbeids-, bolig- og
servicemarked
 Bedre framkommelighet og pålitelighet for persontransport i
korridoren Arna-Bergen
 Bedre framkommelighet og pålitelighet for lokal gods- og
varetransport i korridoren Arna-Bergen
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Effektmål for samfunnsmål B:
 Redusert reisetid for lange persontransporter mellom Bergen
og Øst-Norge
 Bedre framkommelighet og pålitelighet for lange
godstransporter mellom Bergen og Øst-Norge
Krav

Krav er gruppert i overordnete funksjonelle krav og øvrige
funksjonelle krav. De overordnede krav, som ikke er å betrakte
som absolutte krav, er:
1: Reisetidsgevinst: Gjelder person- og godstransport, og er et
sentralt krav i forhold til samfunnsmålene.
2: Økt kapasitet for jernbanen
Gjelder person- og godstransport, og er sentralt i forhold til
prosjektutløsende behov, definerte samfunnsmål, og flere andre
mål.

Vurderte konsept

Følgende konsept er vurdert:
0 – konseptet/alternativet
Konsept A: Redusert transportbehov og mer effektiv bruk av
dagens infrastruktur
Konsept B: Utbedringsalternativ for veg og bane
Konsept C: Vegutbygging nord: Arna-Vågsbotn, fire felt (”Ringveg
øst”, nordre del)
Konsept D: Vegutbygging sør: Arna-Nesttun-Hop, fire felt
(”Ringveg øst”, søndre del)
Konsept E: Vegtunnel (Arnatunnelen)
Konsept F: Jernbanetunnel (dobbeltspor Ulrikentunnelen)
Konsept G: Bybane mot øst
Konsept H: Høyhastighetstog

Konseptbeskrivelse

Konsept 0

Karakteristika

Sammenligningsgrunnlaget for de foreslåtte konseptene er dagens
trafikksystem med vedtatte infrastrukturtiltak. Vedtatte tiltak er
prosjekter som er under utbygging, har godkjent plan og avklart
finansiering. Det tas kun med tiltak som mest vil kunne ha
betydning for de trafikale forholdene i det definerte
influensområdet. Prosjekt av betydning som til sammen utgjør
nullalternativet er:
 Ringveg Vest, 1. byggetrinn
 Bybanen til Nesttun
 Nytt dobbeltspor fra Bergen stasjon til Fløen (byggetrinn1 av
dobbeltspor Bergen-Arna)

Konseptbeskrivelse

Konsept A: Redusert transportbehov og mer effektiv bruk av
dagens infrastruktur

Hovedkarakteristika

Konsept A innebærer tiltak som kan være med på å redusere
transportbehov på byområdenivå, og gi økt utnyttelse av
kapasiteten på dagens transportnett. (Dette tilsvarer kombinasjon
av steg 1 og steg 2 i konseptutviklingen) Tiltakspakken omfatter
ingen infrastrukturinvesteringer ut over investering i materiell.
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Øke andelen miljøvennlig transport:
 Øke kollektivtransportens konkurranseevne ved hjelp av lavere
kollektivtakster, økt frekvens og bedre terminalforhold og
komfort og bedre korrespondanse mellom buss og bane
 Samordnet billettering for å øke effektiviteten
 Fokus på sammenhengende gang- og sykkelveger både på
innfartsårer og inn mot knutepunkt i senterstrukturen i
Bergensområdet, og inn mot holdeplasser og terminaler
 Nytt transportmateriell som gir bedret kapasitet
 Flere kollektivfelt og sambruksfelt for å øke
framkommeligheten
 Økt tilbudet av innfartsparkeringsplasser i Arna, Trengereid,
Takvam og på Nesttun. Øke attraktiviteten på dagens anlegg bl
a. ved å løse sikkerhetsutfordringer ved dagens anlegg for
innfartsparkering i Arna. Redusert parkeringstilbud i sentrum.
 Sykkelutleie på jernbanestasjonene for å gjøre kollektivreiser
mulige/attraktive for reisende med destinasjon noe utenfor
bykjernen /Arna sentrum
 Matebusser fra øst til Arna stasjon
Logistikk:
Nye transportordninger som gir bedre kapasitetsutnyttelse (økt
fyllingsgrad) og en mer effektiv transport ved bedre koordinering
og samordning av varetransport.
Mobilitetstiltak:
Oppmuntring, tilrettelegging og premiering av miljøvennlig
transport/redusert bilbruk med fokus på å øke andelen som går,
sykler eller reiser kollektivt, tilrettelegging for kameratkjøring og
fleksibel arbeidstid

Arealbrukstiltak

Skatte- og avgiftspolitikk:
 Mobilitetstiltak og arealpolitikk suppleres med avgiftspolitikk
rettet mot privatbiltransport.
 Fjerne fordelsbeskatning av arbeidstakere som får betalt
månedskort (buss, bybane, tog) fra arbeidsgiver, og sikre at
arbeidsgivere får utgiftsført slik støtte.
 Skattelegging av gratis parkering på arbeidsplass
 Gratis parkering i Arna og på Nesttun, høy parkeringsavgift i
Bergen
 Vegprising/ Rushtidsavgift
 CO2- kvoteavgift
Sterk styring av arealpolitikken med gjennomgående fokus på
samordnet areal og transportplanlegging i Bergensområdet med
bevisst fortettingsstrategi og styrking av dagens senterstruktur med
desentraliserte tilbud og arbeidsplasser.

Konseptbeskrivelse

Konsept B: Utbedringsalternativ for veg og bane

Hovedkarakteristika

Konsept B er en samling av mindre utbedringstiltak på veg, og for
kollektivtransporten. Utbedringspakken er satt sammen med fokus
på fremkommelighetstiltak for å fjerne flaskehalser, utbedre
ulykkespunkt og bedre avviklingen i viktige kryssområder. (Dette
konseptet tilsvarer steg 3 i konseptutviklingen.)
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Krysset i Vågsbotn opprustes for å sikre god avvikling og
tilstrekkelig kapasitet i kryssområdet
E16/Rv580 fra Vågsbotn via Arna til Midtun opprustes.
Opprusting rettes mot utbedring av ulykkespunkt, flaskehalser
og strekninger med trafikksikkerhets- og
framkommelighetsproblemer.
Utbedring og nybygging av gang- og sykkelveger er del av
tiltakspakken for å bedre sikkerhet og framkommelighet. Det
mest omfattende tiltaket vil være ny(e) tofelts tunnel(er)
utenom Grimesvingene. (Dette er mer kostbart enn det som
vanligvis kalles ”små infrastrukturtiltak”)
Det gjennomføres tiltak på strekningen VågsbotnNygårdstangen for å redusere sårbarheten i vegsystemet.
Dette kan være kryssutbedringer, etablering av nødlommer mv.
Øke parkeringskapasitet/-tilbud i Arna
Matebusser til Arna fra omegnskommunene
Opprusting av terminalfasiliteter og anlegg i Arna gjøres for å gi
økt attraktivitet og bedre reiseinformasjon. Opprusting bør også
omfatte sikkerhetstiltak ved dagens parkeringsanlegg

Konseptbeskrivelse

Konsept C: Vegutbygging nord: Arna-Vågsbotn, fire felt
(”Ringveg øst”, nordre del)

Hovedkarakteristika

Hovedgrepet i konsept C gjelder utvikling og satsing på dagens
stamveg fra Arna via Vågsbotn (Åsane) til Bergen. Det er idag
kødannelser mot krysset i Vågsbotn i rushtid, og vegen er
ulykkesutsatt. I perioden 1999-2006 er det registrert rundt 50
personskadeulykker på strekningen, herav en dødsulykke og åtte
med alvorlig skade.

Veg

Utbygging til 4 felts standard med tunneler og kryss for dagens
stamveg Arna-Vågsbotn. Dette kan gjøres ved å legge to nye felt
parallelt med dagens trasé. Det vil i praksis bety bygging av ny
tofelts veg med lengde 10,4 km, herav ca 1,7 km tunnel. Det er
forutsatt seks nye kryss.
Konsept C kan også tenkes å inngå i kombinasjon med ulike
grader av tiltak for jernbane, f.eks:
 Opprusting av terminalfasiliteter og innfartsparkering i Arna.
 Forlenget kryssingsspor i Arna for å øke kapasitet/frekvens og
gi bedre avvikling (byggetr.2).
 Konsept F dobbeltspor gjennom Ulriken (byggetr.2 og 3).

Kombinasjoner

Konseptbeskrivelse

Konsept D: Vegutbygging sør: Arna-Nesttun-Hop, fire felt
(”Ringveg øst”, søndre del)

Hovedkarakteristika

Hovedgrepet i konsept D gjelder omlegging av stamvegen mot sør
via Nesttun med påkobling til E39. I KVU er det foreløpig lagt til
grunn påkobling ved Hop (Sjølinjen), men dette kan også tenkes
lenger nord.

Veg

Konseptet innebærer utbygging av 4-felts veg med full standard i
helt ny trasé til erstatning for dagens Rv580. Deler av strekningen,
trolig ca 10 av 15 km, må legges i tunnel. Det eksisterer per idag
ikke noen utredning eller plan for en slik veg. Det er usikkert om
f.eks den relativt nye tofelts-parsellen Midtun-Hop kan inngå som
en del av anlegget, eller tilsvarende en evt. tunnel utenom
Grimesvingene i konsept B. En utbygging etter konsept D vil inngå
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i en eventuell senere utvikling av en fullt utbygd Ringveg Øst (med
4-felts veg også mot nord).
Kombinasjoner

Konsept D kan også tenkes å inngå i kombinasjon med ulike
grader av tiltak for jernbane og godsterminal, for eksempel:
 Opprusting av terminalfasiliteter og innfartsparkering i Arna.
 Forlenget kryssingsspor i Arna for å øke kapasitet/frekvens og
gi bedre avvikling (byggetr.2).
 Konsept F dobbeltspor gjennom Ulriken (byggetr.2 og 3).
 En evt. framtidig flytting av godsterminal fra Nygårdstangen til
Arnadalen med nytt tilknyttingsspor.
 God vegforbindelse mot sør vil her være en forutsetning for
distribusjon med bil til/fra en ny godsterminal i Arna. Flytting av
godsterminalen vil bedre kapasiteten for dagens
jernbanetunnel noe, men belastningen vil ikke komme under
teoretisk kapasitet for enkeltsporet bane.

Konseptbeskrivelse

Konsept E: Vegtunnel (Arnatunnelen)

Hovedkarakteristika

Hovedgrepet i konsept E gjelder bygging av ny to-løps (4 felt)
vegtunnel mellom Arna og Bergensdalen. Dette er en av de to
prosjektidéene som er utgangspunkt for KS1-prosessen. Det er
gjennomført konsekvensutredning (KU) der en har vurdert traséer
med ulike endepunkt på Bergens-siden.

Veg

Prosjektet omfatter 8,2 km veg, herav ca. 7,6 km tunnel. Konseptet
vil korte inn kjøreavstand mellom Arna og Bergen med ca 16
kilometer tilsvarende 15 min kjøretid på fri veg. Konseptet vil
medføre økt trafikkpress (beregnet til ca 17 prosent for anbefalt
alternativ i KU) og framskynding av kapasitets og
avviklingsproblemer for krysset på Nygårdstangen og
Danmarksplass. For å få ut potensiell effekt, må det derfor
inkluderes tiltak for økt kapasitet på Nygårdstangen, samt
trafikkreduserende tiltak.

Kombinasjoner

Konsept E kan kombineres med ulike grader av tiltak for jernbane
og godsterminal, for eksempel:
 Opprusting av terminalfasiliteter og innfartsparkering i Arna.
 Forlenget kryssingsspor i Arna for å øke kapasitet/frekvens og
gi bedre avvikling (byggetr.2).
 Konsept F dobbeltspor gjennom Ulriken (byggetr.2 og 3).
 En evt. framtidig flytting av godsterminal fra Nygårdstangen til
Arnadalen med nytt tilknyttingsspor. En flytting av
godsterminalen vil bedre kapasiteten for dagens
jernbanetunnel noe, men belastningen vil ikke komme under
teoretisk kapasitet for enkeltsporet jernbane.
Med Konsept E Vegtunnel, kan det tenkes to alternative måter å
organisere kollektivtrafikken på:
 Konsesjonsregulering av buss som sikrer at lokal
kollektivtrafikk fortsatt gjennomføres med tog.
 Legge ned lokaltogtrafikken og satse på bussbasert
kollektivtilbud i Arnatunnelen, evt. med egne bussfelt.
Nedlegging av lokaltog vil fjerne behov for dobbeltspor
byggetrinn 3.
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Konseptbeskrivelse

Konsept F: Jernbanetunnel (dobbeltspor Ulrikentunnelen)

Hovedkarakteristika

Kombinasjoner

Konsept F er en av de to prosjektidéene som er utgangspunkt for
KS1-prosessen, og gjelder bygging av nytt dobbeltspor gjennom
Ulriken for å løse kapasitetsproblemene for jernbanen.
På Bergens-siden er dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen
vedtatt, og dette ligger inne i 0- alternativet (byggetrinn 1).
Konseptet innebærer derfor et nytt 7600 meter langt tunnelløp
mellom
Fløen og Arna i tillegg til dagens Ulrikentunnel, samt stasjonstiltak i
Arna. Konseptet kan deles i byggetrinn ved først å forlenge
kryssingsspor til ca 1200 meter i Arna (byggetrinn 2). Nødvendig
tunnellengde i byggetrinn 2 vil da være ca. 800 meter. Resterende
tunnellengde i byggetrinn 3 vil da være ca. 6800 meter.
Konsept F (byggetrinn 2 og 3) har en fleksibilitet i forhold til mulig
framtidig utvikling:
 Eventuell vurdering av kombibaneløsning, dvs bybane som går
på jernbanens spor og som kan inkludere noen av bybanens
fordeler (jfr konsept G).
 Eventuelle løsninger med høyhastighetstog til/fra Bergen
(konsept H)
Konsept F kan også tenkes kombinert med ulike grader av tiltak for
veg:
 Utbedringspakke (Konsept B)
 Vegutbygging nord (Konsept C)
 Vegutbygging sør (Konsept D)
 Vegtunnel (Konsept E)

Konseptbeskrivelse

Konsept G: Bybane mot øst

Hovedkarakteristika

Hovedgrepet i konsept G gjelder ”alternativ bruk av
jernbanemidler” med utvidelse av bybanen mot øst. I en
normalsituasjon vil utvidelse av bybanenettet mot Arna være lavt
prioritert på grunn av dagens befolkningsgrunnlag. Det unike ved
denne situasjonen er likevel at statlige midler til nytt dobbeltspor
gjennom Ulriken alternativt kan tenkes brukt til en ny separat
bybanetunnel som løser kapasitetsproblemene for jernbanen
Den bærende idéen er altså å gi jernbanen nødvendig kapasitet
(regiontog, lokaltog til Voss, godstrafikk), og samtidig bidra til
bybaneutvikling ”på kjøpet”. En separat bybanetunnel som overtar
all lokaltogtrafikken kan tenkes å ha følgende fordeler:
 Vil fjerne behovet for dobbeltspor på jernbanen (konsept F).
Prinsippet vil altså være at det bygges en bybanetunnel (ett løp
med to spor) i stedet for et nytt løp for jernbanen. Infrastruktur
og teknisk utrustning er normalt noe rimeligere for bybane enn
jernbane.
 En bybanetunnel kan dekke stopp ved byutviklingsområdet
Fløen/Møllendal. Om traseen legges mest mulig parallelt med
dagens jernbanetunnel, vil en kunne sikre tverrforbindelser og
redningsmuligheter for både bybane og jernbane.
 Bybane til Arna vil gi et kollektivtilbud med direkte
sammenheng med øvrig bybanenett
 Bybane til Arna kan gi nye forutsetninger for aktiv byutvikling,
fortetting og befolkningsvekst i Arna, der en på lang sikt kan
tenke seg utvidelse av banen med bedre flatedekning i

Jernbane

Drøfting av konseptet
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Arnadalen/Garnes. Dette krever likevel stort
passasjergrunnlag.
Konseptbeskrivelse

Konsept H: Høyhastighetstog

Hovedkarakteristika

Det pågår utredning om høyhastighetstog i Sør-Norge. Alle disse
har endepunkt eller arm til Bergen. Dobbeltsporet tunnel gjennom
Ulriken kan være en aktuell innfallsport til Bergen for et
høyhastighetstog.

Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVU-ens egen
Effektvurdering
(kanskje må noen
spesifikke effekter
beskrives under det
enkelte konsept)

Innledende siling og evaluering gav videreføring av konsept C til G.

Effekt for endret
transportmiddelfordeling
Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger
etc

”Det vil være behov for tiltak på både veg og bane på strekningen.
Konklusjonene er at dobbeltspor (konsept D) velges som konsept
for bane, mens valg av vegløsning må avvente avklaringer i et
utvidet "Bergensprogram". Konsekvensutredningen for
Arnatunnelen kan sluttbehandles. Konseptvalgutredningen har
ikke avdekket vesentlige nye elementer som er til hinder for
sluttbehandling av KU for Arnatunnelen.

Konklusjon: Ingen av konseptene gir alene tilstrekkelige fordeler
og effekter i forhold til behov, mål, krav og samfunnsøkonomi. En
langsiktig og god løsning for transport mellom Arna og Bergen
krever kombinasjon av flere primærkonsepter.

Trafikale og miljømessige konsekvenser for Konsept D undersøkes
videre. Konsept D, vegbygging sør (”Ringveg øst”) er for lite
utviklet til å kunne fastslå hvilke trafikale og miljømessige effekter
som vil oppstå. Dette gjelder både i søndre bydeler og i
Bergensdalen mot sentrum.
Mer spesifikt er følgende anbefalinger er gitt i forhold til
kombinasjoner av primærkonsept:
Konsept F eller G bør komme tidlig
Dersom Konsept F Dobbeltspor eller Konsept G Bybane skal gjennomføres, bør
dette skje tidlig dersom en vil sikre kapasitet for jernbane og miljømål med satsing
på kollektivtransport. Konsept F og G er gjensidig utelukkende. Begge kan inngå i
kombinasjon med vegkonsepter (C,D,E). Dersom en vil ha en høy kollektivandel
bør Konsept F eller G komme før vegutbygging for å etablere og styrke reisemønster for kollektivtrafikk. Dette er særlig kritisk om Konsept E Arnatunnelen
skal gjennomføres.
Konsept G gir få fordeler sammenlignet med konsept F
Konsept G Bybane krever eventuelt mer utredning for å avgjøre om det er et
realistisk alternativ. Slik det ser ut, vil konsept G likevel ikke fullt ut kunne løse
jernbanens behov for lengre kryssingsspor i Arna for godstog. Konseptet vil heller
ikke ha samme fleksibilitet som konsept F i forhold til eventuelt framtidig
høyhastighetstog. Siden konsept F også har en innebygd fleksibilitet i forhold til
”kombibane”, er det tvilsomt om konsept G bør arbeides videre med.
Konsept E og F er motstridende - hovedspørsmål gjelder kollektivtilbud
Konsept F Dobbeltspor (byggetrinn 3) og Konsept E Arnatunnelen utelukker ikke
hverandre, men er motstridende. Hovedspørsmålet gjelder den lokale
kollektivtrafikken. Lokaltogtrafikken og mulighet for 15 min frekvens er en
hovedbegrunnelse for økt kapasitet og bygging av dobbeltspor. Om også Konsept
E Arnatunnelen bygges, fjernes reisetidsfordelen for toget, og det kan reises
spørsmål om det da er fornuftig å investere rundt 850 mill. kr i dobbeltspor
(byggetrinn 3) dersom kollektivtilbudet kan bli minst like godt med nedlegging av
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lokaltoget og god bussbetjening i Arnatunnelen. Nedlegging av lokaltogtrafikk vil
være i strid med nasjonale mål.
Dersom både konsept E og F skal gjennomføres
Dersom begge skal bygges, synes det som et minimum klart at Konsept F
dobbeltspor må komme først for å etablere et tilbud og reisemønster. For å
opprettholde et høyfrekvent togtilbud må en likevel trolig også konsesjonsregulere
lokal busstrafikk og forsterke med trafikkdempende tiltak i Arnatunnelen
(rushtidsavgift, parkeringspolitikk el.). Tilsvarende vil gjelde Konsept G sammen
med Arnatunnelen.
Konsept C bidrar i liten grad til langsiktig løsning av samfunnsmål og behov
Konsept C, Vegutbygging nord, kan kombineres med alle andre konsept, men
bidrar bare i liten grad til langsiktig løsning av sentrale transportbehov, mål og
krav. På lang sikt vil konseptet kunne inngå i firefelts ytre ringveg, og kan derfor
bygges sent, eller tenkes som et første trinn med senere utbygging av Konsept D
eller E (eller begge). Trafikksikring er et argument for gjennomføring av konsept
C, og slik sett kan konseptet gjøres uavhengig av funksjonelle krav som er
definert.
Konsept D og E er hovedalternativene for veg på lang sikt
Konsept D, Vegutbygging sør og Konsept E Arnatunnelen framstår som de to
hovedalternativene for veg i langsiktig løsing av sentrale behov, mål og krav.
Konsept E vil gi best effekt i forhold samfunnsmålene for korridoren Arna-Bergen,
men har samtidig større negative effekter i forhold til trafikkøkning og miljø, særlig
på Nygårdstangen og i Bergensdalen. På lang sikt trenger Konsept D og E ikke
være gjensidig utelukkende.
Trafikale effekter og miljøeffekter av Konsept D er ikke fullt ut kjent
Konsept D, Vegutbygging sør, gir nokså stor nyskapt trafikk (7000) mellom Arna
og søndre bydeler, men også overført trafikk fra nord (3500). Dette gjenspeiler at
reisetid mellom Nygårdstangen og Arna blir den samme via Åsane og Nesttun.
Konsept D gir positiv effekt for søndre bydeler, men ikke store positive effekter for
Bergen vest og sentrum, og løser delvis andre behov enn konsept E. Effekter og
eventuelle avbøtende tiltak i forhold til trafikksystemet i sør er ikke godt nok kjent i
dag, og må undersøkes nærmere. Nytte for trafikantene vil være avhengig av at
reisetidsgevinst ikke spises opp av tilsvarende samlet tidstap i øvrige deler av
vegnettet.
Konsept E vil i størst grad framskynde behov for tiltak på
Nygårdstangen/Danmarksplass
Konsept E Arnatunnelen gir stor nyskapt trafikk (ca. 11.000) og vesentlig økt
trafikkpress på Nygårdstangen/ Danmarksplass (opp til kritisk nivå). Tiltak for å
løse dette må snarlig inkluderes i videre arbeid dersom konsept E skal realiseres.
Nytte for trafikantene vil være avhengig av at reisetidsgevinst mellom Arna og
Bergen ikke spises opp av tilsvarende samlet tidstap for alle trafikantene på
strekningen Nygårdstangen-Danmarksplass-Minde.
Tidlig gjennomføring av kryssingsspor i Arna uavhengig av andre konsept
Dersom Konsept G viser seg å være uaktuelt, bør Konsept F, byggetrinn 2
kryssingsspor i Arna, gjennomføres uavhengig av hvilken kombinasjon med
vegtiltak som er aktuell. Tiltaket bør gjennomføres tidlig.
Kombinasjon med elementer fra Konsept A er viktig for alle andre konsept
Alle kombinasjoner av konsepter bør i størst mulig grad også inkludere elementer
fra Konsept A ”Reduksjon av transportbehov og mer effektiv bruk av dagens
transportnett”.
Konseptvalg er avhengig av samlet byutviklingsstrategi og vektlegging av
mål
Valg av konsept-kombinasjon mellom Arna og Bergen vil i stor grad måtte
avgjøres av politiske prioriteringer og vektlegging av ulike behov og mål i en
samlet byutviklingsstrategi.

Samfunnsøkonomisk
beregning/vurdering

Måloppnåelse i forhold til oppsatte samfunnsmål og effektmål er
vurdert med vegvesenets konsekvensanalysemetodikk i håndbok
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140. Graden av måloppnåelse er satt ut fra en nidelt skala fra 4
minus til 4 pluss (---- 0 ++++).

Anbefalinger om videre
planlegging i KVU-en

KVU-en gir følgende anbefaling om det videre arbeid:
Behov for tiltak for både bane og veg
En langsiktig løsning for transport mellom Arna og Bergen, som
kan tilfredsstille samfunnsmål for korridoren og øvrige sentrale
mål, krever tiltak både for bane og veg.
Veg:
Konseptvalg
 Valg av vegkonsept krever samlet vurdering. Konklusjon om
valg av vegkonsept må avvente avklaringer i et utvidet
”program for Bergensområdet” eller utvidet ”Bergensprogram”.
Det er tatt initiativ for arbeid med et program for
Bergensområdet
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Planlegging
 Konsekvensutredningen for Arnatunnelen kan sluttbehandles.
Konseptvalgutredningen har ikke avdekket vesentlige nye
elementer som er til hinder for sluttbehandling av KU for
Arnatunnelen.
 Trafikale og miljømessige konsekvenser for Konsept D
undersøkes videre. Konsept D, vegbygging sør (”Ringveg øst”)
er for lite utviklet til å kunne fastslå hvilke trafikale og
miljømessige effekter som vil oppstå. Dette gjelder både i
søndre bydeler og i Bergensdalen mot sentrum.
Bane:
Konseptvalg
 Konsept F Dobbeltspor velges for bane.
 Konsept G Bybane legges bort. Mulige fordeler og fleksibilitet
med dette konseptet,
 anses som for små, sammenlignet med Konsept F. Det
arbeides derfor ikke videre
 med Konsept G.
Planlegging
 Reguleringsplan for Konsept F Dobbeltspor sluttføres.
Vurderinger

Prosjektleder og kommuner

Prosjektleders
kommentar til KVU
prosessen
og anbefaling til
videre planlegging

KVU-en er utført for en begrenset del av byområdet og
transportsystemet, og dekker naturlig nok ikke hele spekteret av
problemstillinger. I tillegg er avgrensingen preget av at vi hadde
utredede ”løsninger” klar i de aktuelle prosjektene. Men gjennom
prosessen kom det fram mye nytt som vi i starten ikke var villig til å
ta med.

Intervju med Magnus
Natås, Statens vegvesen
og Thoralf Otneim,
Jernbaneverket

Gods og næringstransport fra /til øst var en viktig problemstilling i
KVU-en. Utfordringer for sykkel- og gangtrafikk var tema, men
neppe godt nok behandlet. Det ble f.eks ikke lagt opp til et eget
gang-/sykkelvegnett. Dette begrunnes med at KVU-en ikke var en
KVU for transportsystemet i Bergensområdet, men en avgrenset
KVU for transport gjennom Ulriken.
Mulighetsrommet oppfattes som gitt i bestillingen om å se
foreliggende KDP med KU for vegtunnel og dobbeltsportunnel i
sammenheng. I det foreliggende plangrunnlaget er også
finansieringsmulighetene omtalt. Her er det hovedinnfarten fra øst
som er utredet. (ikke hele byområdet).
I tillegg til foreliggende planbehandlede ”konsepter” er en rekke
andre konsepter vurdert. I siste del av KVU-en er også
kombinasjoner av ulike konsept gjennomgått. Selv om alt fra
optimalisering via mindre tiltak til større investeringstiltak er vurdert
er bredden i tiltak innen ulike kategorier langt mindre enn det som
vil være tilfelle for KVU på byområdenivå.
Arealutviklingen er ikke del av denne KVU-en. I KVU for
Regionpakke Bergen er scenarier for arealbruksutvikling brukt som
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del av analysegrunnlaget som del av arbeidsmetoden for
konseptutvikling.
På bakgrunn av KVU-prosessen ble det gitt en
regjeringsbeslutning i forhold til utbyggingsrekkefølge for de to
infrastrukturtiltakene. Beslutningen var mot Bergen kommunes
innstilling. Effekten for det faglige samarbeidsklimaet oppfattes
som positiv.
Transportmodellberegninger var allerede gjort i begge
planprosessene, og disse var ikke sammenfallende. Det var en
utfordring å få et riktig bilde av transportsituasjonen. Det er
generelt behov for bedre modellverktøy i byområder for å kunne
fange opp grenseflater mellom transportmidler.
Mål om utslippsreduksjon var et viktig tema i forhold til
grenseflater/konkurranseflater mellom bil og jernbane, innkorting
med kortere reisetid og nyskapt trafikk. ( i tillegg til lokal
forurensning) Dette til tross, temaet vurderes ikke å ha blitt
behandlet med det alvor det fortjener.
Problemstillingen med å tilrettelegge for næringslivstransporter
uten samtidig å legge til rette for mer biltrafikk generelt var et viktig
tema i KVU-en der tilrettelegging for næringstransport ved ny
vegtunnel også gir innkorting for biltrafikk. Vegprising var tema i
KVU-en, men det var vanskelig å måle effekter av virkemiddelet.
Å skape forståelse for hva KVU-nivået innebærer, samt gode
prosesser er en utfordring lokalt. Prosessen bør gjennomgås og
forbedres, særlig i lys av forvaltningsreformen og
Fylkeskommunenes ansvar for fylkesvegene. KVU-prosessene har
gitt store lokalpolitiske konflikter i Bergensområdet, både i etterkant
av KVU for Arna – Bergen, men også i forbindelse med
utredningen av Sotrasambandet.
Hovedmomenter
fra kommunenes
Høringsuttalelser

Bergen kommune har i sitt bystyrevedtak gitt følgende innstilling:
I første NTP periode styrke kollektivtilbudet mellom Arna og
Bergen ved å bygge krysningsspor i hver ende av Ulrikstunnelen.
Bergen kommune ønsker ikke at Arnatunnellen skal avklares
ytterligere i forbindelse med KVU for regionpakke Bergen (de
vurderer denne som ferdig utredet). Dersom denne likevel skal
inngå i regionpakken for Bergensområdet ønsker Bergen kommune at tilsvarende skal gjelde dobbeltsporet gjennom Ulriken.

Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter
fra KS1 vurderingen

KS1 og KVU har motstridende konklusjoner
I forbindelse med KS1 rapporten gjøres en egen konseptanalyse.
Denne har avvikende konklusjoner fra KVU-rapporten:
I KS1-rapporten konkluderes det med at Arnatunnelen (veg)
gjennomføres, men under gitte forutsetninger der buss erstatter
tog på enkelte avganger, og at det innføres tiltak som demper
trafikkveksten fram til trafikale løsninger i sentrum er klare.
KS1-rapporten setter vegtunnelen som første prioritet, og
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anbefaler videre arbeid med denne, mens KVU-en er mer
avventende til utbygging av denne. KVU-rapporten anbefaler at
vegtunnelen sees i sammenheng med en samlet vurdering av
transportsystemet i Bergensområdet (nå under utarbeidelse som
KVU for regionpakke Bergen). Her vektlegges
kapasitetsproblemene på Nygårdstangen og Danmarksplass.
Disse må løses før en ny vegtunnel kan knyttes til kryssområdene.
KS1-rapporten og KVU-rapporten har motstridende konklusjoner ift
utbygging av dobbeltspor gjennom Ulriken. KVU-en anbefaler
utbyggingen av dobbeltspor før vegtunnel. KS1-rapporten
konkluderer med at dobbeltspor ikke anbefales, heller ikke i en
situasjon der en vegtunnel ikke bygges.
Regjeringens beslutning

I brev av 30.04 2009 gis følgende beslutning fra Regjeringen:
”Som det framgår av St. melding nr. 16 (2008-2009) Nasjonal
transportplan 2010 – 2019, har regjeringen besluttet å prioritere
jernbaneprosjektet Bergen – Arna (inkl. tunnel gjennom Ulriken)
som innebærer utvidelse til to spor på hele strekningen. Samtidig
ble det bestemt at en ev. ny vegtunnel skal inkluderes i en ny KS1
for regionpakke Bergen”

Vurderinger

Byområdegruppen

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å
møte utfordringene?

KVU for Arna Bergen var en av de første KVU-ene som ble
utarbeidet etter ”pilot” KVU-ene. KVU-instituttet har siden hatt en
merkbar utvikling, blant annet med større fokus på utvikling av
målbare krav til konseptene, og til arealbruk som del av
konseptene eller konsept-evalueringen. Et annet moment som er
viktig er den detaljeringsgraden som eksisterende planer for de to
prosjektene var på. For begge prosjektene var det gjennomført
kommunedelplan-prosesser med konsekvensutredning. Dette
gjorde at en mengde informasjon som kun er tilgjengelig på grovt
nivå for andre KVU-er, her var en del av utredningsgrunnlaget; alt
fra detaljerte kostnadsestimater til støykartlegging. Dette virket i
utgangspunktet avgrensede på prosessen.
Tunnel for dobbeltspor ble anbefalt utbygget, og vil dekke
jernbanens behov for kapasitet til gods- og persontrafikk på
strekningen.
Transportbehovet ut over togtransporten i korridoren Bergen Øst –
Nygårdstangen ble forutsatt adressert i KVU for transportsystemet
i Bergensområdet. Fokus på dårlig luftkvalitet i Bergensdalen og
store kapasitets utfordringer for krysset på Nygårdstangen gjør her
at andre alternativer i langt større grad vil bli vurdert. Det er også
utarbeidet en langt bredere tiltakspakke som del av konseptene
som skal møte det prosjektutløsende behovet. Det er rimelig at en
vegtunnel Arna-Bergen blir vurdert i en slik sammenheng.
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Vegsystemet på Sluppen

Tema

Vegsystemet på Sluppen

Bakgrunn og status

En første konseptvalgutredning ble presentert i november 2007.
Basert på høringsuttalelser og innspill fra KS1-konsulenten ble en
revidert utgave lagt fram 30. juni 2008. Kvalitetssikringsrapport
foreligger og er datert 7. november 2008. Planleggingen av
vegprosjektet Sluppen – Stavne er videreført i et kommunedelplanarbeid med konsekvensutredning. Et planprogram for dette
arbeidet var på høring fra september til november 2008. Prosjektet
inngår i Miljøpakke Trondheim og er antatt ferdig bygd i 2018.

Kart over Trondheim

Prosjektområdet

Hovedutfordringer

Planhorisonten er 2030.

og planhorisont

Rapporten har ikke eksplisitt angitt hovedutfordringer i
planområdet. Situasjonsbeskrivelsen omtaler vegsystemet på
Sluppen som det mest trafikkbelastede i Trondheim. Betydelig
godstransport og viktige kollektivtransportruter går gjennom
området, som oppleves som en flaskehals med store forsinkelser
særlig i rushtiden. Ingen bussholdeplasser tilfredsstiller kravene til
universell utforming og vegnettet for sykkel har vesentlige
sikkerhetsmessige mangler.
For øvrig henvises til omtalen av transportutfordringer slik det er
gjort i byanalysen for Trondheim og Trondheimsregionen til NTP
2010-2019.
 Kollektivtransporten har mistet markedsandeler
 Framkommeligheten for buss blir stadig dårligere
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Prosjektutløsende
Behov

Andre viktige behov

Samfunnsmål og
Effektmål

Absolutte krav

Andre krav

Vurderte konsept

67

Klima- og miljøutfordringer tilsier at det må til en markert
dreining av personbiltrafikken over på miljøvennlige
transportmidler
Det er behov for utvikling og effektivisering av
næringstransportene

Det prosjektutløsende behov er å redusere biltrafikken på
hovedferdselsårene i Midtbyen/det sentrale Trondheim for å skape
bedre miljø og tryggere ferdsel. Dette er beskrevet nærmere slik:
 redusere miljøbelastningen fra trafikk i Midtbyen og
sentrumsnære bydeler mellom Midtbyen og Sluppen
 redusere ulykker i Midtbyen og i Holtermanns
veg/Elgeseter gate
 bedre tilgjengelighet til Trøndelagsterminalen på Brattøra
Utbygging av vegsystemet på Sluppen har vært sett på som et
siste ledd i en hovedvegring rundt sentrale deler av Trondheim.
Andre viktige behov er beskrevet slik:
 redusere trafikkulykker i Sluppenkrysset
 bedre tilgjengelighet øst- og sydover fra Byåsen
 kortere reisetid for kollektivtrafikken
 etablere et sammenhengende hovedsykkelvegnett
 redusere køproblemer i rushtiden
Samfunnsmål
 Bedre miljø og tryggere ferdsel i sentrale byområder og
mer effektive næringstransporter i byen
Effektmål
 Bedre framkommelighet på og innenfor stamvegringen
 Færre personskader i trafikken i Trondheim
 Bedre miljø i sentrale byområder
Absolutte krav
 Redusere personbiltrafikk og tungtransport på hovedgater i
Midtbyen
 Redusere personbiltrafikk og tungtransport i Elgeseter
gate/Holtermanns veg
Andre krav
 Bedre fremkommeligheten på stamvegringen
 Redusere antall personskadeulykker i sentrale Trondheim
 Redusere CO2 utslipp i Trondheim
 Bedre tilgjengelighet øst- og sydover fra Byåsen
 Kortere reisetid med buss
 Bedre framkommelighet for sykkel
Det er utviklet 6 konsepter i tillegg til et konsept 0:
Konsept 0

Konsept 1
Konsept 2
Konsept 3
Konsept 4
Konsept 5
Konsept 6

Dagens situasjon med vedtatte tiltak i hovedringen rundt
Trondheims sentrale deler samt noen mindre tiltak i
Midtbyen
Konsept 0 og E6 Jaktøya – Tonstad
Konsept 1 og Stavne – Sluppen – Selsbakk inklusive
Elgeseter gate/Holtermanns veg
Konsept 2 og Byåsentunnelen
Konsept 0 og satsing på miljøvennlige transportformer
Konsept 3 og 4
Utvidet jernbanetilbud
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Det er i prinsippet 3 hovedkonsepter i tillegg til et 0-alternativ:
 Vegbygging (konsept 1, 2 og 3)
 Kollektivtiltak/miljøvennlig transportformer og
biltrafikkrestriksjoner (konsept 4 og 6)
 En kombinasjonsløsning (konsept 5)
Innholdet i konseptene er vist i en tabellarisk oppstilling slik:
Vegprosjekt-tiltak \ Konsept

K0

K1

K2

K3

K4

K5

Nordre avlastningsveg:
Stavne-Brattøra - Nidelv bru

x

x

x

x

x

x

E6 Nidelv bru - Grilstad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

E6 Jaktøya - Tonstad
Stavne – Sluppen – Selbakk, inklusive
Elgeseter gate/Holtermanns veg
Byåsentunnelen Sluppen - Munkvoll
Satsing på miljøvennlig transportformer
Gjennomføring av gatebruksplanen for
Midtbyen

x

x

x

x

x

x

Vegprising (rushtidsavgift) innenfor
Miljøbuen

x

x

Framkommelighetstiltak for
kollektivtrafikken

x

x

Reduksjon i billettpriser for
kollektivtrafikk med 15 %

x

x

Reduksjon i antall avgiftsfrie
parkeringsplasser innenfor Miljøbuen

x

x

Alle konsept også konsept 0 inneholder en del mindre
prioriteringstiltak for kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk som ligger
inne i vedtatt gatebruksplan for Midtbyen.
Konseptbeskrivelse

Konsept 0

Karakteristika

Ingen nye utbyggingstiltak utføres i Sluppenområdet, men vedtatte
utbyggingsplaner i hovedringen rundt Trondheims sentrale deler
bygges ut. Det gjelder Nordre avlastningsveg som inkluderer
utbygging helt fra Stavne via Brattøra til Nidelv bru samt noen
lokalveger og 5 km gang- og sykkelveg. Videre inkluderes
parsellen E6 Nidelv bru-Grilstad, som forbinder Nordre
avlastningsveg med Omkjøringsvegen i øst.

Konseptbeskrivelse

Konsept 1 – Konsept 0 og E6 Jaktøya - Tonstad

Hovedkarakteristika

Konseptet inneholder E6 Jaktøya - Tonstad i Melhus kommune i
tillegg til prosjektene i konsept 0. Dette E6 prosjektet er unntatt fra
KS1, fordi prosjektet er i avslutningsfasen.

Restriktive tiltak

Inngår ikke. Tiltak for miljøvennlig transport som forutsatt i konsept
0
Inngår ikke.

Arealbrukstiltak

NTP 2014-2023 Byområdene - KVU – gjennomgang

Arbeidsnotat 4. juni 2010, revidert 1. februar 2011

69

Konseptbeskrivelse

Konsept 2 – Konsept 1 og Stavne – Sluppen – Selsbakk
inklusive Elgeseter gate/Holtermanns veg

Hovedkarakteristika

Restriktive tiltak
Arealbrukstiltak

Konseptet inneholder prosjektet Stavne – Sluppen – Selsbakk,
som vil utgjøre et manglende ledd i hovedringen rundt Trondheims
sentrale deler. Spesielt for kollektivtrafikken er det behov for nye
løsninger i Elgeseter gate/Holtermanns veg, som også inngår i
dette konseptet.
Inngår ikke. Tiltak for miljøvennlig transport som i konsept 0
Inngår ikke.

Konseptbeskrivelse

Konsept 3 – Konsept 2 og Byåsentunnelen

Hovedkarakteristika

Konseptet inneholder en tunnel mellom Sluppen og Byåsen, som
vil gi vesentlig kortere kjøreruter mellom
Omkjøringsvegen/Sluppen og store deler av Byåsen.
Trafikkmengden tilsier to-løps tunnel. Prosjektet er å betrakte som
et kommunalt prosjekt, som pt. er uten finansiering.

Restriktive tiltak
Arealbrukstiltak

Inngår ikke. Tiltak for miljøvennlig transport som |i konsept 0
Inngår ikke.

Konseptbeskrivelse

Konsept 4 – Konsept 0 og miljøvennlige transportformer

Hovedkarakteristika

Konseptet bygger på 0-alternativet med tillegg av ulike tiltak som
fremmer kollektivtrafikk eller legger begrensninger på biltrafikken
inn til midtbyen. Konseptet består av ulike tiltak som kan
gjennomføres sammen eller i ulike kombinasjoner.
Konseptet forutsetter at all parkering i Midtbyen avgiftsbelegges
med samme kostnadsnivå som for dagens offentlige
parkeringstilbud. Private parkeringsplasser utgjør i dag anslagsvis
50 % av parkeringstilbudet.
Vegprising innføres innenfor Miljøbuen. Det er regnet med toveis
innkreving i rushet fra 06-09 og 14-17. Et prisnivå i maksimaltimen
på kr 20 og 10 kr ellers vil gi en nettoinntekt på ca 120 mill kr.
Konseptet inneholder framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken
som aktiv signalprioritering, elektronisk sanntidsinformasjon mm
En sammenhengende prioritering av kollektivtrafikk forutsettes.

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner

Trafikkstyring – ITS
Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc
Vedlikeholdstiltak
Godstransport

Konseptet legger til grunn en reduksjon i billettprisen for
kollektivtrafikk med 15 %
Ingen spesielle tiltak.
Ingen spesielle tiltak

Konseptbeskrivelse

Konsept 5 – Både konsept 3 og 4 (alle tiltak)

Hovedkarakteristika
Infrastrukturtiltak
Driftstiltak

Se konsept 3 og 4
Se konsept 3 og 4
Se konsept 3 og 4
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Konseptbeskrivelse

Konsept 6 – Utvidet jernbanetilbud

Hovedkarakteristika

Konseptet er et samlekonsept for flere løsninger som er utredet i
senere år. Det gjelder Jernbaneverkets bytogutredning fra 2003,
SINTEFs vurdering av tidligere utredninger og en utredning om
Trønderbanen fra Jernbaneverket/Vista i 2004
Konseptet er forkastet, da det ikke gir noen oppnåelse av mål slik
de er formulert.

Drøfting av konseptet

Bytogutredningen analyserte markedspotensialet langs
togtraseene fram mot 2015. Et mulig antall reisende var 450500.000 reisende pr år i 2015 tilsvarende en hverdagstrafikk på
1500 reisende. Av denne trafikken var ca 6 % beregnet å være
overført trafikk fra personbil tilsvarende ca 100 færre personbiler
per hverdag.
Utredningen om Trønderbanen viste en reduksjon i årsdøgntrafikken på rundt 1100-2800 personturer med bil. Selv det største
anslaget som forutsetter at all kollektiv tilbringertrafikk til Værnes
skjer med tog, gir en reduksjon på veg som kun vil dreie seg om ½
til 1 % av totaltrafikken. Det konkluderes derfor med at en
jernbaneutvikling alene kan verken løse utfordringene i det
avgrensede prosjektområdet eller i Trondheimsregionen.
Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVU-ens egen
Effektvurdering
(kanskje må noen
spesifikke effekter
beskrives under det
enkelte konsept)

Effekter er beregnet med TASS5 med beregningsår 2030.
Transportarbeidet med bil øker i konsept 1, 2 og 3, men utslipp av
CO2 reduseres med ca 1 %. Konsept 4 og 5 viser en relativt stor
reduksjon i CO2 utslipp på 5-6 %. Det skyldes en reduksjon i
transportarbeidet for bil i disse konseptene.

Effekt for endret
transportmiddelfordeling
Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger etc

Det vises til byanalysen for Trondheim som mente at framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken ville kunne redusere biltrafikken
med ca. 30 %. Ut fra dette antar KVU-en at gjennomsnittshastigheten for busstrafikken vil øke med anslagsvis 20 %.

Samfunnsøkonomisk
beregning/vurdering

Det er ikke gjort en samfunnsøkonomisk beregning av konseptene.
Det skyldes at finansiering av vegprosjekt som inngår, er forutsatt
bompengefinansiert uten at opplegget i en bompengeordning er
avklart. Det gjelder både for bompengeandel, innkrevingspunkt,
takstnivå mm). For vegprising er det ikke avklart hva inntektene av
ordningen skal brukes til. Det gir også en usikkerhet.
Det er imidlertid gjort noen vurderinger/beregninger (se tabellen):
Komponent
Trafikantnytte – sum
alle trafikantgrupper
Støy og luftforurensning
%-vis endring i CO2
utslipp

K1

K2

K3

K4

K5

0
64378
kr/døgn
+

+
223504
kr/døgn
+

++
295887
kr/døgn
+

+++
804282
kr/døgn
+++

++++
976662
kr/døgn
++++

1,3 %

1,1 %

1,4 %

5,1 %

6,5 %
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Komponent
Trafikkulykker
Endringen i antall
personskadeulykker i
forhold til gunstigste
Investeringskostnader

K1

K2

K3

K4

K5

+

++

+++

0

++++

16

13

9

32

0

-

--

---

0
*)

ca 1280
mill kr

ca 2130
mill kr

Ca 2530
mill kr

--*)
ca 2530
mill kr

*) Inntekter fra vegprising forutsettes brukt til kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.

Det gjelder for komponenter som inngår i en nytte/kostnadsanalyse
der det er mulig å vurdere i hvilken grad/retning komponentene vil
bidra i de ulike konseptene i forhold til konsept 0. Vegvesenets
konsekvensanalysemetodikk i håndbok 140 er benyttet. Graden av
måloppnåelse er satt ut fra en nidelt skala fra 4 minus til 4 pluss
(---- 0 ++++).
Måloppnåelse i forhold til oppsatte samfunnsmål og effektmål er
vurdert med den samme metodikken:
Samfunnsmål
Bedre miljø og tryggere ferdsel i sentrale
byområder og mer effektive næringstransporter i byen
Effektmål
Indikator
Bedre framkommelig- Hastighet bil (på
het på og innenfor
stamvegringen)
stamvegringen
Færre personskader i Antall
trafikken i Trondheim personskader
Bedre miljø i sentrale Volum av biltrafikk
byområder
CO2-utslipp

K1 K2
0
+

K3
++

0

+

++

+

++

+++

+

+

+

K4
0

K5
++++

+++ ++++

0

++++

+++ ++++

KVU-en konkluderer med at konsept 5 kommer best ut med
hensyn til måloppnåelse ut fra de foreliggende beregninger og
vurderinger. Dette innebærer fullføring av stamvegutbyggingen i
kombinasjon med satsing på miljøvennlig transport i sentrale
byområder. En gjennomføring av alle tiltakene krever politiske
vedtak som per i dag ikke er på plass.
Konsept 3 med fullføring av stamvegutbyggingen uten satsing på
miljøvennlig transport i sentrale byområder kommer ut som det
nest beste konseptet, mens konsept 1 og 4 er vurdert til ikke å gi
oppnåelse av samfunnsmålet.
Prosjektet Stavne-Sluppen-Selsbakk ligger inne i både konsept 3
og 5. Det anbefales å gå videre med planlegging av prosjektet
inkludert tunnel mellom Sluppen og Byåsen.
Usikkerhet knyttet til
gjennomføring

For vegprosjektene i konseptene 1, 2, 3 og 5 er det stor usikkerhet
knyttet til finansiering og utbyggingsrekkefølge. For konseptene 4
og 5 som inneholder satsing på miljøvennlige transportformer i
sentrale byområder er usikkerheten først og fremst knyttet til
politisk vilje til å ta i bruk restriktive virkemidler. Bystyret i
Trondheim har så langt stilt seg negativ til rushtidsavgift.
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Anbefalinger om videre
planlegging i KVU-en

KVU-en gir følgende anbefaling om det videre arbeid:
 Arbeidet med en kommunedelplan for prosjektet gjenopptas.
 Planleggingen skal ta hensyn mål, krav og føringer for
prosjektet som framkommer av konseptvalgutredningen og av
et KS1-vedtak.
 Planleggingen skal omfatte en tunnel mellom Sluppen og
Byåsen.
 Tiltak på avlastet veg – Elgeseter gate/Holtermanns veg – skal
finansieres som en del av prosjektet, mens planarbeidet for
avlastet veg kan gjennomføres som egen prosess.

Vurderinger

Prosjektleder og kommuner

Prosjektleders kommentar
til KVU-prosessen
og anbefaling til
videre planlegging

KVU-en var en av de første som ble utarbeidet. Det var derfor en
del usikkerhet om hvordan arbeidet skulle gjøres. En bedre
beskrivelse av metode hadde vært ønskelig. Det kunne kanskje
vært en fordel om KS1 konsulentene hadde fulgt arbeidet enda
tettere. Det ville redusert tids- og ressursbruken. Det var et mål å
gjøre en god konseptvalgutredning, men uten unødig bruk av
ressurser. Kommunen var utålmodig mht å komme videre med den
fysiske planleggingen av Sluppen-Stavne prosjektet.

Intervju med
Marit Due Langaas

Utrederne i vegvesenet følte også at arbeidet med KVU-en ikke
var så meningsfullt. Prosjektet gjaldt jo et manglende ledd i en
hovedvegring rundt sentrum, som hadde vært tema for vurdering i
mange tidligere utredninger (se også kommunens uttalelse).
Denne situasjonen bidro til at oppgaven ble veldig dårlig mottatt
lokalt og regionalt. Det er vanskelig å se at utredningsarbeidet ga
noe positivt bidrag til videre planlegging.
Utrederne syntes at de analyserte prosjektområdet i et større
helhetsperspektiv. Transportmodellen TASS er rett nok dårlig
egnet til å si noe om endret reisemiddelfordeling av tiltak, men
modellen fikk likevel fram relative forskjeller mellom konsept.
Bedring av situasjonen for tungtrafikken var helt klart et tema i
utredningsarbeidet, selv om kanskje ikke dette kom så godt fram.
Verken belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre
bilbruk eller Framtidens byer ble vurdert å ha noen betydning for
innhold eller prioriteringer i de konseptene som ble utviklet for
vegsystemet for Sluppen.
Hovedmomenter
fra kommunenes
høringsuttalelser

Høringsuttalelsene knytter seg til et forslag til KVU fra februar
2008. Det kom inn kun 6 uttalelser. Bare Trondheim kommune
hadde en del innvendinger til rapporten. Kommunen mente det var
vanskelig å forstå at Sluppen-Stavne var valgt ut for en ny
vurdering i KS1. Prosjektet utgjør et manglende ledd i en helhetlig,
avlastende stamvegring, som er godt fundert gjennom flere
generasjoner transportplaner. Det kommer for dårlig fram i
rapporten at prosjektet er sentralt i et helhetlig byplanmessig grep,
der muligheten for å prioritere miljøvennlige transportformer i de
sentrale byområdene er et bærende element. De viktigste
problemstillingene er i startfasen for videre utredning i
planprogrammet for prosjektet. Kommunen mente også at det kan
være behov for å se nærmere på valg av mål/indikatorer og
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innholdet i de enkelte konseptene, men kommune støttet likevel
hovedkonklusjonen om anbefaling av konsept 5.
Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter
fra KS1 vurdering

Kvalitetssikrer som har vært Metier AS og Møreforsking Molde AS,
har vært i inngrep med KVU-prosessen på flere tidspunkt. En
første gjennomgang skjedde våren 2008. Et notat fra kvalitetssikrer
til Samferdselsdepartementet førte til at en revidert KVU ble lagt
fram 30. juni 2008. Kun deler av innspillene ble tatt med. Det førte
til at et tillegg til KVU ble utarbeidet i august med analyse av et nytt
konsept 6 basert på konsept 4, men uten Byåsentunnelen.
Kvalitetssikrer har gitt følgende hovedmerknader til KVU-en:
 Mandat eller en formell beskrivelse av oppdraget der
avhengigheter og riktig avgrensninger av problemstillingen er
behandlet, savnes.
 Konsistens og sammenheng i interessent- og behovsanalysen
er mangelfull.
 For mange behov trekkes fram som prosjektutløsende og
viktige. Følgende burde vært prosjektutløsende: ”å redusere
miljøbelastningen fra trafikk i Midtbyen og sentrumsnære
bydeler mellom Midtbyen og Sluppen”.
 Samfunnsmålet kunne vært konkretisert bedre.
 Det burde vært satt et ambisjonsnivå for samfunns- og effektmålene i form av mer spesifikke og kvantifiserbare
målsetninger med tilhørende tidsfrister. Det ikke er satt noen
kvantifiserbare verdier på indikatorene.
 Hvordan de krav som er satt, skal benyttes for å velge ut det
mest hensiktsmessige konseptet er ikke beskrevet.
 De utviklede konsepter tilfredsstiller ikke kravene til
alternativsvurderinger.
o KVU-en mangler et punktforbedringskonsept som
beskriver kombinasjoner av enklere og billigere tiltak.
o Konsept 4 kunne lagt inn en enda større forbedring av
kollektivtilbudet og tatt noe hardere mht
tidsdifferensierte bompenger
 Tungtrafikk/varetransport er stemoderlig behandlet. Modellen
som er benyttet gir mulighet for å ta ut resultater som isolerer
varetransport og beregnede vegvalgseffekter for denne, men
dette er ikke gjort. Følgelig får man heller ikke kvantifisert noen
effekter for tungtrafikken til/fra havna, fordi tiltak ved Sluppen
kan bidra til å bedre forholdene for tungtrafikken.
 TASS modellen har en del kjente svakheter, men det er ikke
grunn til å tro at det er systematiske skjevheter. Det antas at
usikkerhetene knyttet til forutsetningene for inngangsdata er
minst like store som den usikkerhet som ligger i selve
modellen.
 KVU bør inneholde en samfunnsøkonomisk analyse, og dette
er fullt mulig å utføre selv der det satses på miljøvennlig
transport.
Kvalitetssikrer anbefaler å gjennomføre konsept 4. Denne
anbefalingen er gjort ut fra en alternativsanalyse gjort av
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kvalitetssikrer med utgangspunkt i de samfunnsøkonomiske
vurderingene i KVU-en. Den viste at en utbygging av Sluppen ikke
er hensiktsmessig, dersom miljøtiltak samtidig innføres.
Kvalitetssikrer anbefaler videre at det bør gjennomføres ytterligere
effektvurderinger av de ulike tiltakene som ligger i konsept 4 for å
finne de tiltakene som gir størst effekt pr investert krone. Det bør i
tillegg utredes effekter av ulike typer kollektivutbyggingstiltak.
Vurderinger

Byområdegruppa

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å møte
utfordringene?
Eller er det behov for
tiltak/virkemiddel ut over
det som er lagt inn i
anbefalt konsept

Byområdegruppa synes i likhet med konseptvalgutrederne og
Trondheim kommune at vegsystemet på Sluppen er dårlig egnet
for en egen konseptvalgutredning. Utrederne valgte derfor ikke å
legge for mye ressurser i arbeidet og baserte KVU-en i stor grad
på tidligere utredninger og analyser. Det hadde vært et bedre grep
å gjennomføre en KVU på en mer omfattende bypakke, som
Trondheims miljøpakke del 1 eller del 2. Nå skal det gjøres en
KVU på del 2, men denne vil nå bare bli som en tilleggsutredning
fordi det foreligger en KVU for vegsystemet på Sluppen.
For øvrig vil vi anta at den type effektvurdering som KS1konsulentene etterlyser for konsept 4 bør kunne gjøres som en del
av den planlagte tilleggsutredning for miljøpakke del 2.
Ellers har vi merket oss kvalitetssikrers utsagn i KS1 rapporten om
at samfunnsøkonomiske kalkyler ikke ble gjort var fordi utreder
mente det ikke kunne gjøres for de konsepter som inneholdt
satsing på ”miljøvennlig transport” Til dette påpeker KS1konsulentene:”Dette er positivt feil”. Derfor har de gjennomført en
egen alternativsanalyse basert på den informasjon som foreligger i
KVU-en. Til dette bemerker nå prosjektleder at
samfunnsøkonomiske kalkyle ikke ble gjort på grunn av
usikkerheter i en eventuell bompengeordning og bruk av inntekter
fra vegprising.
Uansett synes vi dette kan tyde på en mangelfull kompetanse i
vegvesenet på samfunnsøkonomiske kalkyler. Vi tenker ikke her
på utfører-kompetanse, men på bestiller kompetanse.
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Vegvalg Tromsø

Tema

Vegsystemet i Tromsø

Bakgrunn og status

Tromsø kommune har i transportplanen for Tromsø vedtatt en
klimastrategi for framtidig utvikling av transportsystemet. Tromsø
kommunestyre og Troms fylkesting fattet i 2009 prinsippvedtak om
å innføre vegprising som miljørettet virkemiddel og
finansieringskilde som avløsning av dagens drivstoffavgift.
KVU/KS1 skal danne grunnlag for eventuell ny bypakke som
avløsning for Tromsøpakke 2 som har en tidshorisont til juli 20102

Kart over Tromsø

Hovedutfordringer
og planhorisont

Prosjektutløsende
Behov

Andre viktige behov

Planhorisonten er 2030.
Rapporten har ikke eksplisitt angitt hovedutfordringer i
planområdet. Tromsø opplever stor befolkningsvekst og voksende
transportbehov er beregnet til å 25% flere daglige reiser i Tromsø i
2030. Kapasitetsreserven i vegnettet minsker og det oppstår kø
som bla rammer kollektivtrafikken og næringstransporten.
Lokale miljøproblemer og dårlig framkommelighet for gående og
syklende trekkes fram. Tromsø kommune og Troms fylke har
nedfelt nasjonale mål i sine lokale og regionale planer.
Tiltaksutløsende behov.

Behov for å redusere lokale negative miljøkonsekvenser
knyttet til transport

Behov for å bedre tilbudet til gående, syklende og
kollektivreisende

Behov for å dekke framtidig transportetterspørselsom følge av
befolkningsøkning

Behov for å bedre framkommeligheten for vare- og
godstransporten i deler av vegnettet

Behov for økt trafikksikkerhet, spesielt for gående og syklende

Behov for transportsystem som bygger opp under ønsket
byutvikling

Behov for å ta vare på og videreutvikle parker og
friluftsområder

Behov for å ivareta Tromsø som knutepunkt i landsdelen

Behov for å redusere CO2-utslipp knyttet til transport
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Samfunnsmål og

Samfunnsmål

Effektmål

Framtidig transportsystem skal i 2030 håndtere
transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte
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Effektmål:
1. Halvparten av alle reiser skal i 2030 foregå med miljøvennlige
transportformer (20 % kollektiv og 30 % gange og sykling)
2. Mulighet for sikker sykling på sammenhengende sykkelvegnett
i hastighet opp til 25-30 km/t
3. Reisetid for kollektiv skal reduseres med 20% på viktige ruter
(Sentrum, Breivika og Giæverbukta)
4. Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom
viktige logistikknutepunkter på hovedvegnettet (E8 og rv 862)
skal være minst like god som i dag
Absolutte krav

Ingen

Andre krav

Krav avledet av behov:
1. Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 10 % i
forhold til gjennomsnitt for 2004-2008 (redusert i forhold til
NTP-mål pga at en rekke nasjonale tiltak ikke inngår i KVU)
2. Transportsystemet skal legge til rette for fortsatt konsentrert
byutvikling. Kollektivtilbud, gang- og sykkelvegnett skal være
godt utbygd i tilknytning til større boligområder
3. Utvikling av transportnettet skal ikke føre til økte barrierer eller
redusere byens parker og grønnområder
4. Tilgjengelighet for person reiser til/fra regional funksjoner (eks.
flyplass passasjerhavn, UNN, UiT) som i dag
5. Utslipp knyttet til transport skal reduseres i forhold til dagens
nivå
Andre krav – her nevnes vegnormaler, prinsipper for universell
utforming, rekkefølge vedtak i Tromsø K og Troms FK om at
gående, syklende og kollektivtrafikk skal prioriteres først mht tiltak
og ivaretakelse av kulturminner

Vurderte konsept

Det er utviklet 6 konsepter i tillegg til et konsept 0:
Konsept 0
Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Dagens situasjon med vedtatte tiltak som er
påbegynt eller har fått bevilgning
Bilbasert utvikling – flere store vegprosjekter,
sammenhengende gs-nett, ts-tiltak og oppgradering
av gatemiljøet i sentrum, bompenger
Kollektivbasert utvikling – offensiv kollektivsatsing i
kombinasjon med restriktive tiltak (køprising og
parkering), utbedring av sentrale veglenker,
etablering av sammenhengende gang- og
sykkelvegnett, trafikksikkerhetstiltak og oppgradering
av gatemiljø i sentrum
Kombinasjonskonseptet – tar utgangspunkt i
kollektivkonseptet og inneholder i tillegg tunnel
gjennom Tromsøya, Køprising og parkeringsrestriksjoner inngår
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Konseptbeskrivelse

Konsept 0 ‐ Dagens situasjon

Karakteristika

Mindre beløp på fylkes- og riksvegnettet, samt noe midler til gangog sykkelveger som ligger i Tromsøpakke 2, noe ts-tiltak.
Kollektivtrase på Kvaløysletta. Hvileplass for tungtransport.
Drivstoffavgift fram til og med juli 2012. Arealbruk i ht vedtatt
kommuneplan.

Konseptbeskrivelse

Konsept 1 – Bilbasert utvikling

Hovedkarakteristika

En del større vegprosjekter på E8 og Fv 59. Tunnel fra Breivika til
Langnes, ny bru til Kvaløya og tunnel Ramsfjord – Tomasjord. Noe
oppgradering og framkommelighetstiltak for kollektiv,
sammenhengende gang- og sykkelvegnett, noe ts-tiltak og
oppgradering av sentrumsgater. Forskjellen fra de andre
konseptene at Tindtunnelen, ny bru til Kvaløya, ny tunnel Ramfjord
– Tomasjord inngår og at det bare er satt av 110 mill.kr til kollektiv
her, i de to andre konseptene er det satt av 530/460 til kollektiv.
Tunell Breivika –Langnes inngår både her og i kombikonseptet. v
Sum 4070 – 5080 mill.kr (770 mill.kr er ikke til større vegprosjekter)

Restriktive tiltak

Trafikantbetaling i form av bompenger med taktsnivå som for
køprising – men det behov for statlig finansiering eller innkreving
utover 2030

Arealbrukstiltak

Inngår ikke.

Konseptbeskrivelse

Konsept 2 – Kollektivbasert utvikling

Hovedkarakteristika

Oppgradering av E8 Hungeren – Tromsdalen, fv 59 BreivikaNordøyavegen kryssutbedring Breivika -Giæverbukta - adkomst til
Tromsø havn, Ombygging/nye kryss ved Giæverbukta og Breivika.
Frekvensøkning, rutetidsforbedringer og takstreduksjon.
Framkommelighetstiltak for buss, superbuss
Sammenhengende gang- og sykkelvegnett
Trafikksikkerhetstiltak og kryssutbedringer, oppgradering av
sentrumsgater.
Sum 2130 mill.kr og 1280 mill.kr er ikke til større vegprosjekter

Restriktive tiltak

Køprising og parkeringsrestriksjoner

Arealbrukstiltak

Inngår ikke

Konseptbeskrivelse

Konsept 3 – Kombinasjonskonsept

Hovedkarakteristika

E8 Hungeren – Tromsdalen, Fv 59 Breivika-Nordøyvegen,
ombygging /nye kryssutbedring Giæverbukta –Breivika, Tunnel
Breivika –Langnes.
Frekvensøkning, rutetidsforbedring og takstreduksjon som i
kollektivkonseptet, sammenhengende gang- og sykkelvegnett som
i kollektivkonseptet, litt mindre ts-tiltak enn i kollektivkonseptet og
oppgradering av sentrumsgater som i kollektivkonseptet.
Sum 2390 – 2530 mill.kr og differansen fra kollektivkonseptet
skyldes at tunnel Breivika – Langnes inngår og at det er noe
mindre midler til kollektiv og ts.
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Restriktive tiltak

Køprising og parkeringsrestriksjoner

Arealbrukstiltak

Inngår ikke.

Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

Samfunnsmål : Framtidig transportsystem skal i 2030 håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte

1

2

3

4

Mål

0-konseptet

50 % av alle reiser
skal foregå med
miljøvennlig
transportformer
Mulighet for
sikker
sykling på
sammenhengende
sykkelvegnett i
hastighet opp til
25‐30 km/t
Reisetid for
kollektiv skal
reduseres med 20
% på viktige ruter
Gjennomsnittlig
kjøretid for gods
og varetransport
på E8 og rv 862
som i dag.

Kollektivbasert
utvikling
Bil 49,4 %
Gang/sykkel
kollektiv 50,6 %

Kombinasjonskonseptet

Liten endring

Bilbasert
utvikling
Liten endring

Forverring i
forhold til
dagens
situasjon

Sykkelvegnett
Trafikkøkning gir
økt
miljøbelastning

Sykkelvegnett
Reduksjon i
biltrafikk gir
redusert
miljøbelastning

Sykkelvegnett
Reduksjon i
biltrafikk gir
redusert
miljøbelastning

Økt belastning
på vegnettet
rammer også
kollektiv

Ingen
kollektivtiltak,
men
økt kapasitet i
vegnettet
Avlastning,
innkorting
og ny
tunnel gir god
framkommelighet
for gods

Inngår i
kollektivsatsning
(må skreddersy

Inngår i
kollektivsatsning
(må skreddersys)

Kollektivtiltakene
gir avlastning på
vegnettet

Kollektivtiltakene
gir avlastning på
vegnettet
Ny tunnel gjennom
Tromsøya

Forverring i
forhold til
dagens
situasjon

Bil 49,5 %
gang/sykkel/
kollektiv 50,5 %

Krav
Redusere antall
drepte og hardt
skadde med 10 %
Transportsystemet
skal legge til rette
for fortsatt
konsentrert
byutvikling

Økning
+6%

Reduksjon
‐ 3,8 %

Reduksjon
‐ 7,5 %

Reduksjon
‐ 7,7 %

Kø og
miljøulemper
vil gi økt press
på bynære
områder

God
sammenheng
areal/transpor

God sammenheng
areal/transport

3

Ikke økte barrierer
eller reduserte
grøntområder

Økt biltrafikk
øker
barrierevirkningen

Kapasitetsøkning
vil kunne bidra til
mer spredt
utbygging,
vanskeliggjør
godt
kollektivtilbud
Økt biltrafikk øker
barrierevirkningen

Redusert
trafikkmengde
reduserer barrierer
G/s og TS tiltak

4

Redusert
trafikkmengde
reduserer
barrierer
G/s og TS tiltak
Gang/sykkel/
kollektiv
Vegprising/
P‐restriksjoner
reduserer
biltilgang

Tilgjengelighet for
Kapasitetsproblemer Innkorting og
Gang/sykkel/
personreiser
vil
kapasitetsøkning i
kollektiv
til/fra
gi redusert
vegnettet gir god
Vegprising/
regionale
tilgjengelighet
tilgjengelighet
P‐restriksjoner
funksjoner
reduserer
(flyplass, havn,
biltilgang
UNN, UiT)
Redusere CO2
CO2‐utslipp
CO2‐utslipp øker
CO2‐utslipp
CO2‐utslipp
utslipp i forhold til øker med 9 %
med 8 %
reduseres med 4
reduseres med 5
dagens nivå
%
Konseptenes oppnåelse av mål og krav (sort-ingen/ lav måloppnåelse, lys grønn – noe måloppnåelse og mørk
grønn ‐ god måloppnåelse)

1

2

5
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KVU-ens egen
Effektvurdering
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Ikke prissatte konsekvenser omfatter her tema som landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser er vurdert, men konseptene kan ikke skilles på
disse tema på dette plannivået.
Kombinasjonskonseptet er det som best varer på de mål og krav
som er satt. For effekter se tabellen på forrige side.

Samfunnsøkonomisk
beregning/vurdering

Kollektivkonseptet gir størst NN/K fulgt av kombinasjonskonseptet
med bilkonseptet til slutt.

Usikkerhet knyttet til
gjennomføring

Kostnader, modellberegninger og gjennomførbarhet trekkes fram.

Anbefalinger om videre
planlegging i KVU-en

Anbefalingen er å legge kombinasjonskonseptet til grunn for videre
planlegging.

Vurderinger

Prosjektleder

Prosjektleders kommentar
til KVU-prosessen
og anbefaling til
videre planlegging

KVU-en ga mulighet til å drøfte utfordringene i Tromsø på
overordnet nivå. Noen tema er vanskelig å håndtere på dette
utredningsnivået. Det gjelder godstransport pga mangel på data,
og gang- og sykkeltrafikken av samme grunn.

Intervju med
prosjektleder Rigmor
Tonstad 27.januar 2011:

Vi fikk pålegg fra Vegdirektoratet om å ta med Tindtunnelen, og
Tindtunnelen ble kun vurdert som mulig tiltak for å løse framtidige
transportproblemer i byområdet, og ikke som strekningstiltak i form
av innkorting.
Når det gjelder konseptutvikling har vi søkt å få fram
mulighetsrommet, samtidig som konseptene i utgangspunktet er
gjennomførbare og utgjør ulike konseptvalg.
Kombinasjonskonseptet framkom etter at bilkonseptet og
kollektivkonseptet forelå. Beregningene viste at måloppnåelsen
ville øke ytterligere ved å ta tiltaket med tunnel gjennom Tromsøya
inn i kollektivkonseptet og utvikle et kombinasjonskonsept. Dette er
grunnen til at kombi- og kollektivkonseptet er blitt så like.
Kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak og gang-/sykkeltiltak ligger
inne i alle konseptene, men omfanget av tiltakene varierer i de
enkelte konseptene.
Konseptene er ikke utviklet ut fra et gitt klimamål, det ville gitt mer
ekstrem konsepter. Konseptene er laget for å nå et konkret mål om
endret transportmiddelfordeling og virkning av dette på
klimagassutslipp er beregnet.
Arealbruken varierer ikke mellom konseptene. Dette skyldes at vi
vurderte kommunens arealplan til å være i samsvar med nasjonal
politikk, fortetting, kompakt by osv, og at det derfor ikke hadde
noen hensikt.
Prosessen har fungert bra. Det var en del skepsis i starten fordi
kommunen fryktet omkamp om løsninger. På pressekonferansen
da vi la fram KVU-en sa ordføreren at utredningen var gull verdt for
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kommunens videre diskusjoner. Dette tar vi som et tegn på at
kommunen også er bekvem med prosessen. Vi har samarbeidet
bra på administrativt nivå. Vi syntes det var uheldig at det ble en
diskusjon om vegprising/ikke vegprising på politisk nivå før
utredningen var offentlig. Debatten startet i "feil ende" og ble en
diskusjon om konkrete virkemidler og ikke om mål for
byutviklingen.
Fylkeskommunen startet opp arbeidet med en kollektivstrategi
parallelt med KVU-en, men dette ble ikke fullført. Statens
vegvesen engasjerte Urbanet Analyse til å lage en
kollektivutredning for Tromsø. Denne danner grunnlag for
kollektivsatsingen i KVU-en.
Det er et omfattende arbeid å etablere og tilpasse
transportmodeller. Disse har også en del kjente begrensninger.
Beregningene bekrefter den generelle kunnskapen om virkemidler
og virkning, dvs at pakker av tiltak som inkluderer restriktive tiltak
virker, også stemmer når det testes ut for det enkelte byområde.
Samfunnsøkonomiske virkninger er drøftet og redegjort for.
Politikerne synes så langt mindre opptatt av sammenhengen
mellom virkemidler og måloppnåelse, enn av hvilke prosjekter som
er med i de ulike konseptene. Innholdet i KVU-en trenger kanskje
også modning, både blant innbyggerne og politikerne. De ikkeprissatte virkningene var det vanskelig å vurdere på dette nivået i
en by. Hvordan det slår ut avhenger veldig av konkret fysisk
løsning, og det kommer senere.
Hovedmomenter
fra kommunenes
høringsuttalelser

Høringen er ikke ferdig

Vurderinger

KS 1 behandlingen

Hovedmomenter
fra KS1 vurdering

Ikke gjennomført ennå

Vurderinger

Byområdegruppa

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å møte
utfordringene?
Eller er det behov for
tiltak/virkemiddel ut over
det som er lagt inn i
anbefalt konsept

Konseptene viser bredden i mulige utviklingsbaner og er et godt
beslutningsgrunnlag for videre utvikling av en ev. bypakke. To av
konseptene svarer på mål og krav.
KVU-en har belønnningsordningens hensikt, Framtidens byers
mål, og kommunens klima og energiplan som ramme. Det er
vanskelig å si om det er disse statlige initiativene som har gitt
KVU-en de ambisiøse målene for miljøvennlig transport eller lokale
vedtak som all den tid Tromsø kommune og Troms
fylkeskommune hadde fattet vedtak om ambisiøse miljømål forut
for oppstart av utredningsarbeidet. Dette var tidsmessig omtrent
samtidig med de statlige initiativene.
KVU-en gir god oversikt over Tromsøs utfordringer, og det er en
rød tråd fra utfordringer, til behov, mål, krav og
konseptvurderinger. Utredning er pedagogisk framstilt, godt
illustrert, passe lang og balansert beskrevet.
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Grenland

Tema

Grenland

Bakgrunn og status

Bakgrunnen for KVU Grenland er fylkesdelplanen
“Infrastrukturplan for Grenland” som er utarbeidet av Telemark
fylkeskommune i samarbeid med Skien, Porsgrunn og Bamble
kommuner og Statens vegvesen. Denne planen ble stadfestet av
Miljøverndepartementet i 2003. Planen ble utarbeidet for å legge
føringer for den videre utvikling av hovedvegnett, kollektivtrafikk,
senterstruktur og arealutvikling.
Konseptvalgutredningen ble sendt på høring 31. august med
høringsfrist 15. desember 2010. Arbeid med sammenstilling av
høringsuttalelser pågår.

Kart som viser geografisk
beliggenhet og

utbyggingsrekkefølge for
anbefalt konsept

Utbyggingsrekkefølge anbefalt konsept
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Hovedutfordringer
og planhorisont

De samfunnsøkonomiske beregninger knytter seg til en 25 års
periode. Beregninger er gjort både for 2015-2039 og for 20202044. Ut fra dette må planhorisonten sies å være rundt 30 år uten
at det er eksplisitt uttrykt.
KVU har tatt utgangspunkt i følgende utfordringer beskrevet i
infrastrukturplanen:


Trafikksikkerhet – over en tiårsperiode har det vært et
gjennomsnitt på 245 ulykker med 5 drepte og 22 alvorlig
skadde per år.



Lav kollektivandel 2,3 % mot en andel på 12 % generelt i
Region sør. Kollektivtrafikken har redusert framkommelighet i
rushtiden.



Trafikkavviklingen i rushtiden i bybåndet Skien-Porsgrunn. To
tredjedeler av trafikken har start og målpunkt i Grenland.




Sykkelvegnettet er ikke fullført
Trafikken fører til støy og luftforurensning i boligområdene

Prosjektutløsende



Behov for bedre framkommelighet for næringstrafikken

Behov



Behov for overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange
og sykkel

Andre viktige behov






Ulykkesreduksjon
Mindre lokal luft- og støyforurensning
Utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner
Behov for intermodale knutepunkt mellom sjø/bane/veg for
godstransport/næringsliv
Behov for bedre framkommelighet for næringstransport i og
gjennom byområdet
Redusert samlet transportbehov
Reduksjon i samlet utslipp av CO2 fra biltrafikken




Samfunnsmål og
Effektmål

Basert på det prosjektutløsende behovet er følgende samfunnsmål
formulert:
Bedre framkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold
for reisende med kollektivtransport og for gående og syklende.
Følgende effektmål er lagt til grunn i prioritert rekkefølge:
Nr Effektmål

Indikator

1 Økt antall km gang-/sykkelveg eller fortau

Antall
kilometer

2

5 % - poeng økning i andelen reisende med kollektiv, Reisemiddelgang og sykkel
fordeling

3 5 % - poeng økning i transportarbeidet for kollektiv i
Telemark

Personkilometer

4

Antall
minutter

5 % - poeng reduksjon i reisetid for næringstrafikk
gjennom bybåndet (fra E18 til Gulset)

5 Reduksjon i de bedriftsøkonomiske kostnadene til
samfunnet

Absolutte krav

Ingen

Mill. kr
diskontert
over 25 år
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Andre krav
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En lang rekke krav i vegnormaler, EU-direktiv, støyretningslinjer,
nasjonale mål for luftkvalitet etc omtales. Vegnormalenes krav til
dimensjonering er brukt framfor gatenormalene, da det er anslått at
konseptene inneholder mer veger enn gater. Viktige krav er
oppsummert slik i uprioritert rekkefølge:
- Økt framkommelighet for kollektivtrafikken
- Redusert transportbehov
- Utvidelse av bolig- og arbeidsmarkedsregionen
- Reduksjon i antall drepte og varig skadde
- Mulighet for intermodale knutepunkt sjø/bane/veg
- Utslippet av klimagasser minsker
- Dyrket og dyrkbar mark beslaglegges i liten grad
- Kulturminner og kulturmiljøer berøres i liten grad
Verdifulle naturmiljøer berøres i liten grad

Vurderte konsept

Konsept 0 - Dagens vegsystem
Konsept 1 - Mindre utbygging
Konsept 2 – Kollektivkonseptet
Konsept 3 – Bygging i bybåndet
Konsept 4 – Ringveg utenom bybåndet
Anbefalt konsept - Kombinert konsept

Felles forutsetninger alle
konsept

Hovedprinsippene for arealutvikling slik det er fastlagt i
fylkesdelplanen ”Infrastrukturplan for Grenland” er lagt til grunn for
alle konsept. Arealbruksforutsetninger varierer ikke mellom de
ulike konseptene.
Muligheten for utvikling av intermodale knutepunkt er satt som et
viktig krav. Ulik lokalisering av slike knutepunkt er likevel ikke
variert mellom konseptene

Konseptbeskrivelse

Konsept 0

Karakteristika

Dagens vegsystem med de tiltak som ligger inne i vedtatte
budsjetter

Konseptbeskrivelse

Konsept 1 – Mindre utbygging

Hovedkarakteristika

Omfatter mindre tiltak for å lette fremkommeligheten (primært tiltak
i kryss-områder) og første fase av bybanen (drift på dagens
system/holdeplasser).
Kostnad 440 mill. kr

Restriktive tiltak

Ingen

Trafikkstyring - ITS

Kryssprioriteringer for kollektivtrafikken

Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett



Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc

Bussfrekvens som i dag. Bybane med 15 minutters frekvens
mellom Skien og Roligheten via Porsgrunn.




Miljø- og fremkommelighetstiltak på dagens vegnett
(kryssutbedringer, enkle avkjørselssanering mm), utbedring av
mest ulykkesutsatte punkter og strekninger.
Eksisterende jernbanespor tas i bruk som bybane
Utbygging av enkelte manglende lenker i hovedsykkelplanen
(ambisjonsnivå 1)
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Vedlikeholdstiltak

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Godstransport

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Konseptbeskrivelse

Konsept 2 – Kollektivkonseptet

Hovedkarakteristika

Forsterket busstilbud og bygging av egne traseer og/eller
prioritering i kryss der fremkommeligheten er dårlig. Bybanen
forlenges nordover og sørover.
Kostnad 2 mrd. kr

Restriktive tiltak

Soner med parkeringsrestriksjoner og soner med 30 km/t sone

Trafikkstyring - ITS

Kryssprioriteringer for kollektivtrafikken

Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett




Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc

Metrolinje M1 for buss etableres med 10 min frekvens mellom 0717 på hverdager – ellers 15 min. Øvrige ruter har 15 min og 20 min
frekvens på de angitte tidspunkt. Fra Gulset via Skien til Porsgrunn
etableres pendelbuss med 15 min frekvens. Etablering av
matebusser til hovedlinjer.
Bybanen kjøres med 15 min frekvens og til Herøya 30 min frekv..

Vedlikeholdstiltak

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Godstransport

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Konseptbeskrivelse

Konsept 3 – Bygging i bybåndet

Hovedkarakteristika

Konseptet er basert på forslaget i infrastrukturplanen for Grenland
supplert med tiltak foreslått i vedtaket fra Bystyret i Skien i forbindelse med behandling av bompengesaken. Bybane inngår ikke.
Kostnad 3,8 mrd. kr

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Andre restriksjoner

Varianter av konseptet med ulike restriksjoner er vurdert
 Virkning av soner med parkeringsrestriksjoner
 Soner med 30 km/t sone
 Restriksjoner for gjennomkjøring i bybåndet

Trafikkstyring - ITS

Ingen spesielle fremkommelighetstiltak for buss i kryss

Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett








Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc

Vegtiltak tilsvarende som i konsept 1
Egne bussfelt mellom Skien sentrum og Skjelsvik. Opprusting
av 200 holdeplasser. Mindre kollektivtiltak tilsvarende konsept
1. Bybanen utvides nordover til Gulset og sørover til Brevik.
Komplett gjennomgående hovedvegnett for sykkel (høyt
ambisjonsnivå). Herunder tiltak for å skille gående og syklende
i bysentrene og lenker til de viktigste arbeidsplassene

Mange nye vegtraseer – enkelte strekninger med 4 felt i
tunneler (se kart på side 58). Jernbaneovergangen på tidligere
rv 36 (nå fv 32) endres. Fartsgrense 70 km/t på mange av de
nye vegene.
Miljø- og fremkommelighetstiltak på dagens vegnett som i
konsept 1.
Mindre omfang av trafikksikkerhetstiltak enn i konsept 1 og 2.
Eksisterende jernbanespor tas ikke i bruk som bybane
Etablering av hovedvegnett for sykkel (midtre ambisjonsnivå).
Herunder tiltak for å skille gående og syklende i bysentrene og
lenker til de viktigste arbeidsplassene

Dagens tilbud opprettholdes.
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Vedlikeholdstiltak

Ekstra vedlikeholdskostnader lagt inn pga flere bruer og tunneler

Godstransport

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Konseptbeskrivelse

Konsept 4 – Ringveg utenom bybåndet

Hovedkarakteristika

Konseptet er basert på forslaget til utbygging av
hovedvegsystemet fra den lokale aksjonsgruppen “Fjordnett
Grenland”. Bybane inngår ikke.
Kostnad 3,5 mrd. kr

Restriktive tiltak
 Parkeringsrestriksjoner
 Trafikantbetaling,
køprising, bompenger
 Andre restriksjoner

Varianter av konseptet med ulike restriksjoner er vurdert:
 Virkning av soner med parkeringsrestriksjoner
 Soner med 30 km/t sone
 Restriksjoner for gjennomkjøring i bybåndet, men med
mulighet for gjennomkjøring av buss

Trafikkstyring - ITS

Ingen spesielle fremkommelighetstiltak for buss i kryss tilsvarende konsept 3

Infrastrukturutbygging
 Vegutbygging
 Kollektivtiltak fysiske
 Sammenhengende
gang- sykkelnett
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Fjordnett Grenland har også foreslått bompengeordning for
privatbiler, parkeringsavgift på alle offentlige og større
parkeringsplasser ved bedrifter, Park & Ride og bygging av
parkeringsplasser ved holdeplassene for metrobusslinjene. Disse
tiltak er henvist til senere vurderinger/planfaser.




Etablering av en ringveg vest for byområdet og nye veglenker
inn på denne. Jernbaneovergangen på tidligere rv 36 (nå fv 32)
endres. Miljø- og fremkommelighetstiltak på dagens vegnett
som i konsept 1.
Mindre omfang av trafikksikkerhetstiltak enn i konsept 1 og 2.
Eksisterende jernbanespor tas ikke i bruk som bybane
Etablering av hovedvegnett for sykkel (midtre ambisjonsnivå).
Herunder tiltak for å skille gående og syklende i bysentrene og
lenker til de viktigste arbeidsplassene.

Kollektivtransport
driftstiltak, rutetilbud etc

Dagens tilbud opprettholdes.

Vedlikeholdstiltak

Ekstra vedlikeholdskostnader lagt inn pga flere bruer og tunneler

Godstransport

Ingen spesielle tiltak er beskrevet

Effektbeskrivelse

KVU samlevurdering

KVU-ens egen
effektvurdering

Samfunnsøkonomiske beregninger er gjennomført for de fire
konseptene med undervarianter.

Effekt for endret
transportmiddelfordeling

Netto nytte (NN) og nytte pr budsjettkrone (NNB) for konseptene i
perioden 2020-2044 mill. kr. diskontert. Rangering basert på NNB.

Konseptevaluering mot
absolutte krav,
økonomiske virkninger etc

Basert på en samlet vurdering av prissatte virkninger er det
konsept 3 ”Bygging i bybåndet” som bør gjennomføres (se tabellen
på neste side).
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De ikke-prissatte virkningene er vurdert ut fra hovedtemaene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og
naturressurser med utgangspunkt i metodikken i vegvesenets
håndbok 140. Arealbeslag er sjablongmessig vurdert. Rangeringer
for ulike deltema er vist i tabellen:

0-konseptet kommer best ut for alle deltemaene fordi det ikke
beslaglegger nye arealer med høy verdi.
Basert på en samlet vurdering av både de prissatte og de ikkeprissatte virkningene er konsept 3 ”Bygging i bybåndet” og konsept
3-varianten ”Bygging i bybåndet med miljø og parkeringsrestriksjoner” vurdert som mest samfunnsøkonomisk gunstige.
I tillegg til dette er konseptene vurdert opp mot regionale
virkninger, risiko og sårbarhet, måloppnåelse og oppfylling av
effektmålene. Mulighet for finansiering og gjennomføring og hvor
robust løsningen er over tid er også vurdert. Det heter at utbygging
av vegnettet enten innenfor eller utenfor bybåndet, vil føre til
økende avhengighet av bil fordi konkurranseforholdet vil bli
ytterligere styrket for privatbilen. Av konseptene er det bare
kollektivkonseptet som har potensial til å endre
konkurranseforholdet på lenger sikt mellom kollektiv, gange og
sykkel på den ene siden og privatbil på den andre siden.
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Måloppnåelse for
samfunnsmålet

Konsept

Kort sikt

Mellomlang sikt

Lang
sikt

K1 - Mindre utbygging

God

Middels

Dårlig

K2 - Kollektivkonseptet

God

Middels

Middels

K3 – Bygging i bybåndet

Middels

Middels

Dårlig

K4 – Ringveg utenom bybåndet

Middels

Middels

Dårlig

Konsepter

Oppnåelse av effektmål
Effektmål

K1 K2 K2a K3a K3a1 K3a2 K4a K4a1 K4a2

Økt antall km gang/sykkelveg eller fortau

Ja Ja Ja

Ja

Ja

5 %-poeng økning i
andelen reisende med
kollektiv, gang og sykkel
5 %-poeng økning i
transportarbeidet for
kollektiv i Telemark

Ja

Ja

5 %-poeng reduksjon i
reisetid for næringstrafikk gjennom bybåndet
Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Konsepter
Krav

D = dårlig

Ja

Ja

Oppnåelse av krav

M = middels,

Ja

Ja

Reduksjon i de bedriftsøkonomiske kostnadene
til samfunnet

G = god,

Ja

K1 K2 K2a K3a K3a1 K3a2 K4a K4a1 K4a2

Økt fremkommelighet
D
for kollektivtrafikken
D
for hhv kort og lang sikt

G
G

Redusert antall turer

Ja

Redusert trafikkarbeid

Ja Ja

Ja

Ja

Redusert
transportarbeid

Ja

Ja

Ja

GG MD MD

Ja

Utvidelse av bolig- og
arbeidsmarkedsregionen
Reduksjon i antall
drepte og varig skadde

DD MD

Ja

Ja

DD

Ja

Nei

-

Ja -

Mulighet for intermodale Ja Ja Ja
knutepunkt
sjø/bane/veg
Utslippet av klimagasser
minker
Fleksibilitet

MD

Ja

Ja

G

Ja

Ja

G

G

Ja

Ja

G

Ja

Ja

Ja
G

G

Ja
G

M

M

M

Ja
D

D

D
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Det konkluderes med at den samlede vurderingen av konseptene
må gjøres i forhold til flere parametre. De viktigste er:
 Trafikale virkninger
 Samfunnsøkonomisk nytte
 Måloppnåelse (samfunnsmål og effektmål)
I tillegg må fleksibilitet, mulighet for finansiering og gjennomføring
og løsningenes robusthet over tid vurderes. Det heter at bak
samfunnsmålet ligger en strategi for å øke fremkommeligheten i
vegnettet. Samtidig sies det at problemene med
fremkommeligheten ikke er så store at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt med en større utbygging av vegnettet i nær framtid.
Dette skyldes både at forsinkelsene i vegnettet er moderate, og at
utbygging er svært kostbart.
Konseptbeskrivelse

Anbefalt konsept – Kombinert konsept

Hovedkarakteristika

Ut fra vurderingene av de fire konseptene er et kombinert konsept
med tre utbyggingsfaser utviklet. Det presiseres at tiltakene som er
foreslått i de tre fasene er eksempler på tiltak og at det konkrete
innholdet må avklares gjennom videre planlegging. Kostnadene til
de ulike elementene i konseptene er heller ikke endelig definert i
KVU-en.

Restriktive tiltak

Soner med parkeringsrestriksjoner og soner med 30 km/t sone i
fase 1

Tiltak i fase 1 –
Optimalisering av dagens
vegnett
Kostnad 1 mrd. kr
Tiltak i fase 2 –
Styrking av forbindelsen
til/fra E18 stamvegen
gjennom bybåndet






Kollektivtiltakene i konsept 2
Endring av jernbanekryssing rv 36
Trafikksikkerhetstiltak
Fremkommelighetsforbedringer på
strekninger
 G/S-tiltak – middels nivå






 Herøyatunnelen (Herøya – E18)
 Menstadbrua-Skyggestein
(fortsettelsen av Skyggestein –
Skjelbredstrand)

 Videre utbygging av
gang/sykkel

Utbedring i kryss
Holdeplassopprustning
Ladestasjoner for EL-bil
Miljøtiltak langs eks
vegstrekninger

Kostnad 1,3 mrd. kr
Tiltak i fase 3 –
Tiltak for lokal biltrafikk
Kostnad 1,5 mrd. kr

Anbefalinger

 Ny vegforbindelse på vestsiden  Ny forbindelse mellom
Frednesbrua og Flakvarp
av elva mellom Bjørnstad og
Moflata
 Ny forbindelse mellom
Rugtvedt og Surtebogen
 Ny vegforbindelse på østsiden
av elva mellom Hovenga og
Menstad
 Ring vest/nord rundt Skien
sentrum
På grunnlag av beregninger for en etappevis utbygging anbefales
dette forslaget i tre faser som konsept for videre planlegging i
Grenland.
Utbygging av rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand kostnadsregnet til
200 mill. kr anbefales i fase 1 og kommer i tillegg til kostnaden på
1 mrd. kr. Dersom dette skjer anbefales ny forbindelse RugtvedtSurtebogen i fase 2.
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Tidsplanen for fase 2 og fase 3 bør vurderes nærmere på et
senere tidspunkt.
Konseptbeskrivelse

Anbefalinger om videre planlegging

Anbefalinger om videre

Det konkluderes i KVU-en at den gjeldende fylkesdelplanen for
infrastruktur i Grenland ivaretar utfordringene i transportsystemet
på en god måte og bør derfor være utgangspunkt for videre
planlegging. Finansiering av tiltakene og videre planlegging
beskrives som en utfordring, samtidig som det erkjennes at
hoveddelen av finansieringen må skje gjennom bompenger eller
rushtidsavgift. Følgende anbefales:

planlegging i KVU-en








Oppdatering av mulighetsstudien fra 2006 for vurdering av
bompengepotensialet.
Om det er nødvendig med kommunedelplan etter plan- og
bygningsloven av enkelt prosjektene i fase 1 bør vurderes i
forhold til omfang og kompleksitet.
For fasene 2 og 3 bør planleggingen baseres på gjeldende
fylkesdelplan, som ikke er nødvendig å oppdatere. Enkelt
prosjekt bør avklares gjennom kommunedelplan med
tilhørende konsekvensutredning
Utarbeiding av reguleringsplaner og kostnadsoverslag som
grunnlag for stortingsbehandling av bompengeinnkreving.
Drøfting av ulike gjennomføringsalternativer for
bompengebehandling inngår ikke som en del av KVU-en (for
eksempel om fase 1 tiltak skal fremmes for Stortinget først eller
sammen med fase 2 tiltakene).

Vurderinger

Prosjektleder, kommuner og fylkeskommunen

Synspunkter til KVU
prosessen og KVU-ens
betydning for videre
planlegging er innhentet
fra prosjektleder i Statens
vegvesen Gunnar
Ridderstrøm.

Vi jobbet mye med å formidle at konseptvalgutredningen skulle
være en bred faglig utredning der hensyn ble tatt til alle
transportformer. Det vil si ”åpne” mulighetsrommet og synliggjøre
alternativer til vegbygging. Det ble likevel slik at vedtatt
fylkesdelplan for utvikling av infrastrukturen sammen med et
lokalpolitisk ønske om å utrede en omkjøringsveg vest i bybåndet,
la avgjørende føringer for arbeidet. Gjennom arbeidet har det
imidlertid vært mulig å få en endring av tidligere prioriteringer. Nå
er det aksept på å starte med kollektivsatsing og heller
gjennomføre flere større vegprosjekt på et senere tidspunkt.
KVU-en mangler vurdering av restriktive tiltak som rushtidsavgift
eller vegprising. Det har ikke vært noe uttrykt lokal politisk ønske
om å utrede dette. Den regionale transportmodellen taklet heller
ikke beregning av dette på det aktuelle tidspunkt. Restriktive tiltak
vil være nødvendig dersom vi skal oppnå en reduksjon i CO2
utslipp jf. at både kommunale og regionale planer har mål om
utslippsreduksjoner. KVU-en peker på dette som et viktig behov,
og det er satt et krav om minsket utslipp. Hensynet til
utslippsreduksjon har hatt stor betydning for rekkefølgen av tiltak i
det anbefalte konseptet, men ikke i forhold til innholdet totalt sett.
Arealbruk er vurdert som en effekt av de ulike konseptene, men
effekten av endret arealbruk på trafikkmønster eller mengde er
ikke analysert. Vi trenger et verktøy som er bedre egnet enn RTM
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for å gjøre slike analyser. Bedre tilrettelagte data om arealbruk
som inngangsdata til RTM er også nødvendig.
Utfordringene for gods- og næringslivstransport er behandlet, men
har ikke vært noe hovedtema siden resonnementet har vært at
antall kjøretøyer med gods ikke tilsier endringer i prioriteringer eller
utforming av nye veglenker. Næringslivet har vært aktivt engasjert i
KVU-prosessen og har hatt fokus på næringslivets transporter.
Gangtrafikk er ikke behandlet spesielt i KVU-en. Sykkeltrafikk har
derimot vært i fokus. Sykkeltiltak er imidlertid ikke mulig å legge inn
i transportmodellene. En håndtering av sykkeltrafikk i KVU-en ville
gitt en faglig bedre og mer ”transparent” utredning.
Det er behov for videreutvikling av verktøyene for transportmodellberegning. Det må for eksempel også være mulig å beregne
effekten av at busser bruker et belastet vegnett og ikke basere
analysen på rutetabeller. Vi har også behov for å kunne beregne
sykkeltrafikk og beregne samfunnsnytte av sykkeltiltak. Dette på
tross av at resultat av samfunnsøkonomiske analyser ikke
oppleves å ha spesiell relevans overfor politikere i alle fall ikke hvis
resultatene ikke underbygger inntatte standpunkter.
Det har vært aktiv deltagelse fra politikere. Både under verkstedet
og gjennom jevnlige møter med den politiske styringsgruppa for
areal- og transportplanlegging i Grenland. Likeledes har det vært
aktiv dialog med den administrative arbeidsgruppa underveis i
prosessen, men det er et spørsmål om det ikke heller burde ha
vært en gruppe med både fagfolk og politikere som fulgte arbeidet.
Vi har bedre erfaringer med dette. Likevel er det slik at vi synes
samarbeidet med politikere og administrasjon i Grenland har blitt
bedre gjennom KVU-prosessen.
Som en del av KVU-arbeidet er det gjort en egen utredning om
risiko og sårbarhet der det også er belyst en ”prosjektrisiko” dvs
usikkerhet knyttet til selve gjennomføringen av konseptene. En
usikkerhet vil være hvordan holdningen til bompenger og restriktive
tiltak vil utvikle seg framover både politisk og i befolkningen.
Arbeidet med KVU-en har i svært liten grad bidratt til ny kunnskap
om virkninger av enkelttiltak.
Belønningsordningen har påvirket arbeidet i stor grad.
Fylkeskommunen var derfor skuffet med å bli avspist med et
engangsbidrag på 10 mill kr etter at mye arbeid var blitt lagt ned i
søknadsutarbeiding. Prosjektet Framtidens byer ble lansert på et
tidspunkt da arbeidet nesten var ferdig. Det har derfor ikke hatt
noen spesiell betydning for arbeidet. Dessuten var de førende
prinsippene for arbeidet i Framtidens byer allerede etablert i
Grenland gjennom arbeidet med Bystrategien for Region sør.
Hovedmomenter
fra kommunenes
høringsuttalelser

Partene i Bystrategi Grenland samarbeidet (kommunene
Porsgrunn, Skien, Bamble, og Siljan, Telemark fylkeskommune,
Statens vegvesen og Jernbaneverket) har gitt en samlet
høringsuttalelse til KVU-en. De slutter seg til målsettinger og
anbefalt konsept, og legger dette til grunn for videre arbeid med
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Bypakke Grenland. En forutsetning er at Rv 36 SkyggesteinSkjelbredstrand inngår i fase 1, og at Fv 353 Rugtvedt-Sortebogen
(Gassveien) gjennomføres i fase 2.
Partene er tilfreds med at konseptvalgutredningens anbefalinger er
i tråd med vedtatte målsettinger og strategiske planer for areal- og
transport, for eksempel infrastrukturplan for Grenland, målsettinger
i Bystrategi samarbeidet, kommunenes arealplaner og strategi for
økt miljøvennlig persontransport. Siden de statlige, regionale og
lokale mål nå samsvarer, vil en 4-årig belønningsavtale for
Grenland sammen med bidrag til rv 36 og miljøvennlig transport i
byområder være en naturlig statlig oppfølgning.
Med ett unntak er grunnlagsmaterialet i utredningen ikke
kommentert pga komplekse beregninger med faktorer som er
vanskelige å kvalitetssikre. Det bemerkes spesielt at prognosene
for trafikkutviklingen som er lagt til grunn i beregningene ikke
samsvarer med lokale mål om stagnasjon i biltrafikkveksten.
Partene uttrykker stor utålmodighet med å komme i gang med
gjennomføring av prioriterte tiltak. KVU-prosessen har vært
omfattende, kompleks og har tatt lang tid. Arbeidet har vært
positivt, men en mer lokal involvering kunne bidratt ytterligere for å
se sammenhenger i byområdet og vi ber derfor om en evaluering
av prosessen.
Pågående
saksbehandling

Sammenstilling og behandling av høringsuttalelser til KVU-en
pågår i Statens vegvesen Region sør før oversending til
Vegdirektoratet og videre ekspedisjon til departementet og KS1
konsulent.

Vurderinger

Byområdegruppa

Vår vurdering:
Er tiltakspakken
tilstrekkelig til å
møte utfordringene?
Eller er det behov for
tiltak/virkemiddel
ut over det som
er lagt inn i
anbefalt konsept

Siden lokale myndigheter erkjenner at det er behov for
bompengefinansiering, er det overraskende at
bompengefinansiering ikke er et tiltak i noen av konseptene.
Særlig fordi bompengeinnkreving både vil påvirke den totale
trafikkmengden over døgnet og på timesbasis ved en
tidsdifferensiering av bompengesatsene.
Vi savner en redegjørelse i hovedrapporten om hva slags
parkeringsrestriksjoner som er lagt til grunn for transportmodellberegningene. Med et uttalt prosjektutløsende behov om
overføring av persontrafikk fra bil til kollektiv, gange og sykkel
synes vi at kraftigere restriktive virkemidler skulle vært analysert
ikke minst fordi dagens kollektivandel i området er meget lav.
Konseptvalgene synes i for stor grad å være preget av tidligere
forslag til vegprosjekt i området og lagt opp som en
rettferdiggjøring av tidligere forslag.
Sammenhengen mellom drøftingen av de fire hovedkonseptene og
det anbefalte konseptet synes uklar. Det er ikke tydelig hvilke
forhold som gjør at det anbefalte konseptet er bedre enn de fire
forutgående analyserte konsept.
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Vedlegg 1

Spørsmål til prosjektlederne om KVU-arbeidet
Som støtte for en samtale med prosjektleder om KVU-arbeidet brukte Byområdegruppen
følgende spørsmål:
1. Gir KVU-en en tilfredsstillende beskrivelse og behandling av de veg- og transportmessige
utfordringer som prosjektleder mener er tilstede i byområdet?
2. I hvilken grad er utfordringer for gods- og næringslivstransport tilstede og fanget opp?
3. I hvilken grad er utfordringer for sykkel- og gangtrafikk tilstede og fanget opp?
4. Hvordan er mulighetsrommet oppfattet? I hvilken grad har finansieringsmuligheter og
lokalpolitiske føringer satt begrensninger for konseptutviklingen? Har tidligere politisk avvisning
av restriktive tiltak gitt spesielle føringer for arbeidet?
5. Er mulighetsrommet tilfredsstillende belyst? Hvordan er tiltak innen ulike hovedtiltakskategorier
behandlet (veg, kollektivtransport, sykkel, gange, parkering, trafikantbetalingsordninger,
arealbruk, annen mobilitetspåvirkning (holdningspåvirkning, arbeidstidsordninger,
videokonferanser, virksomhetsinterne transportplaner etc))?
6. Hvor vesentlig bedømmes arealbruksutviklingen å være for veg- og transportutviklingen i det
planområdet som er behandlet? Hvor godt egnet er en KVU for å analysere ulik
arealbruksutvikling?
7. Hva vurderes som den største nytten av KVU-arbeidet? Har det vært noen avklaringer mht tiltak
som bør gjennomføres ikke bør gjennomføres? Har det vært noen avklaring av hvordan legge opp
videre planprosesser? Hvordan har arbeidet påvirket samarbeidsklimaet?
8. Hvilken betydning forventer/forventet prosjektleder at KVU-en vil ha/ville hatt for den
etterfølgende planlegging?
9. Hvordan vurderes betydningen av transportmodellberegninger i veg- og transportplanleggingen i
by og hva bør gjøres for å kunne ha større nytte av modellberegninger?
10. Hva har utredningsarbeidet gitt av ny kunnskap om virkninger av enkelttiltak?
11. Hvordan oppleves usikkerheten knyttet til gjennomføringen av det anbefalte konsept og er denne
usikkerheten blitt tilfredsstillende belyst i KVU-en?
12. Hvilken betydning har mål om utslippsreduksjoner i lokale klimaplaner hatt for KVU-arbeidet?
13. Hvilken betydning har samfunnsøkonomiske analyser og beregninger for lokalpolitiske
beslutninger om arealbruk og transport? Kan utarbeiding av KVU-en bidratt til en endring?
14. Hvordan kan prioritering/tilrettelegging for næringslivstransporter gjøres uten samtidig å legge til
rette for mer biltrafikk generelt? Har dette vært noe tema i KVU-arbeidet? Hvis nei, hvorfor har
det ikke det?
15. Hvordan har den lokalpolitiske medvirkningen vært ved oppstart og underveis i prosessen? Det vil
si for både kommune- og fylkesnivå.
16. Hvordan har byområdets deltagelse i prosjektet ”Framtidens byer” påvirket lokale myndigheters
innspill og prioriteringer i KVU-arbeidet?
17. Hvordan har den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk
påvirket lokale myndigheters arbeid og prioriteringer i KVU-arbeidet?
18. Det er grunn til å anta at KVU/KS1 som statlig institutt vil holde fram. Etter forvaltningsreformen
kan det være enda større grunn til å spørre hvordan arbeidet bør legges opp for å unngå at det ikke
bygges opp et unødig spenningsforhold mellom statlige og lokale myndigheter.

