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[Skriv inn tekst]

Forord

Arbeidet med strategi for innfartsparkering i Grenland er utført i regi av
Bystrategisamarbeidet i Grenland hvor alle deltakende kommuner, fylkeskommunen og
Statens vegvesen har samarbeidet.
Behovet for innfartsparkering forventes å øke når bompenger innføres som del av
Bypakke Grenland.
Arbeidet er forankret i:
•

•

ATP-Grenland 2014-2025 handlingsprogram: ”Det etableres et prosjekt for
innfartsparkering som tar for seg koblingen mellom parkering, kollektivtransport, sykkel,
billetter og avgifter.” Ved høringen av ATP-Grenland tok flere nabokommuner og
naboregioner til Grenland opp spørsmålet om innfartsparkering knyttet til busstilbud.
Busstrategi for Grenland 2015-2025, kap 6.3

Oktober 2016
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Resymé – strategi og tiltaksplan i kortform
Mål
Hovedmålet med strategien for innfartsparkering er å få flere til å bruke miljøvennlig
transport på en større del av reisen når bompenger innføres i Grenland. Dette skal bidra
til å nå hovedmålene for Bypakke Grenland.
Strategi for utvikling av tilbudet
Behovet for innfartsparkering forventes å øke når bompenger innføres som del av
Bypakke Grenland høsten 2016. Samtidig er bussmetrotilbudet forsterket som en del av
satsingen i bypakka.
Hovedstrategien er at det legges til rette for en trinnvis utvikling av dagens tilbud for
innfartsparkering koblet til bussmetrosystemet avhengig av etterspørsel. Samtidig bør
det helhetlige parkeringstilbudet i bybåndet videreutvikles.
Hovedstrategien er konkretisert i forslag til tiltaksplan innenfor følgende hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Lokalisering og prioritering av innfartsparkering der potensialet for måloppnåelse er størst
Trinnvis utvikling avhengig av etterspørsel
Videreutvikling av et helhetlig parkeringstilbud
Smart satsing på sykkel
God informasjon om eksisterende tilbud

Forslag til tiltaksplan
Det legges til grunn en trinnvis utvikling av tilbudet for innfartsparkering med
utgangspunkt i dagens tilbud.
Tiltak i bybåndet:
1. Hovedfokus på trinnvis utvikling av tilbudet for innfartsparkering for 4 hovedinnfarter til
bybåndet i Grenland knyttet til bussmetrosystemet.
2. Pilotprosjekt ”Smart el-sykkel korridor” mellom Skjelsvik kollektivterminal og Porsgrunn
sentrum.
3. Forprosjekter for oppgradering av dagens tilbud for innfartsparkering
4. Forprosjekter for muligheter for videreutvikling av dagens tilbud for innfartsparkering

Aktuelle tiltak utenfor bybåndet:
1. Bompenger på E18 sydfra kan øke etterspørsel etter innfartsparkering for overgang til buss
eller samkjøring for de kartlagte innfartsparkeringsplassene ved Kragerø. Tiltak vurderes
dersom det oppstår kapasitetsproblemer.
2. Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune bør vurdere om det offentlige skal ta et større
ansvar for P &R løsning ved Sagavoll eller Årnes.
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1 Bakgrunn

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2014-2025 (ATP-Grenland) er
en plan for vekst og attraktiv byutvikling. I ATP-Grenland 2014-2025 handlingsprogram
er det vedtatt at ”Det etableres et prosjekt for innfartsparkering som tar for seg
koblingen mellom parkering, kollektivtransport, sykkel, billetter og avgifter.” Ved
høringen av ATP-Grenland tok flere nabokommuner og naboregioner til Grenland opp
spørsmålet om innfartsparkering knyttet til busstilbud. Behovet for innfartsparkering
forventes å øke når bompenger innføres som del av Bypakke Grenland høsten 2016.

1.1 Hva er innfartsparkering?
Innfartsparkering er et tilbud for de som bor i områder med lite utviklet kollektivtilbud
og som i stor grad er avhengig av å bruke bil eller sykkel fram til et godt kollektivtilbud. I
Grenland vil dette si mange av de som bor utenfor bybåndet. Bybåndet i Grenland er
definert etter avstand fra bussmetrolinjenettet1 med 500 meter i Porsgrunn og Skien og
800 meter i Bamble.
Innfartsparkering gir mulighet for å kombinere bil med kollektivreise, sykkel eller
samkjøring. Innfartsparkering er en form for «underveisparkering» som kan ses som et
tilbud til bilister til å benytte kollektivtransport på hoveddelen av reisen, i stedet for å
benytte bilen på hele reisen. Flere som møtes for samkjøring videre i en bil kan også
være aktuelt.

Figur 1: Prinsipp for innfartsparkering hvor ulike former for tilbringertransport kan knyttes til en kollektivreise eller
samkjøring videre.

Tilbringerreise er reisen fra startpunkt til stasjon/holdeplass. Den kan foregå til fots,
med sykkel, med annet kollektivmiddel (som regel buss), med drosje, som passasjer i bil

1 Regional plan for samordnet areal og transport i Grenland 2014-2025
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som ikke parkeres og i bil som parkeres så lenge reisen varer. Innfartsparkering handler
primært om tilbringerreiser der bilen parkeres, men også om sykkel i tilbringerreisen.
Innfartsparkering er mest aktuelt i forbindelse med hovedreiser med raske
kollektivmidler som tog og ekspressbuss. Innfartsparkering for reiser inn til bybåndet i
Grenland er naturlig å knytte opp til bussmetrolinjenettet. Utenfor Grenland knyttes
innfartsparkering til ekspressbusstilbud i nabokommuner. Kollektivtilbudet bør gå
hyppig og i retning sentrumsområdene i Grenland for at flest mulig skal sette fra seg
bilen.
For at innfartsparkering skal ha størst effekt på bilkjøring, og dermed reduksjon av
klimagassutslipp, bør bilister fanges opp så tidlig som mulig på reisen. Dersom
innfartsparkeringer plasseres relativt sentralt bør tilbudet tilpasses på en måte som gjør
at parkeringen forbeholdes dem som skal reise videre kollektivt. TØI sin veileder (TØI
rapport 1366/2014) for innfartsparkering peker på at innfartsparkering kan være et
godt klimatiltak, men det er ikke alltid tilfellet. Forutsetningen er at tilbudet bidrar til å
redusere samlet kjørelengde med bil og dermed klimagassutslippene. Innfartsparkering
har størst potensial for å redusere klimagassutslippene dersom lange bilreiser kan
byttes ut med kollektivreiser.
Sjekklisten i tabellen under kan brukes for å vurdere i hvilken grad den
innfartsparkeringen som vurderes bygget eller utvidet vil gi redusert biltrafikk og
dermed klimagassutslippene. Det er viktig å presisere at bystrategisamarbeidet i
Grenland ser på innfartsparkering som virkemiddel ikke bare for å redusere
klimagassutslipp, men for å nå målene om økt andel som reiser miljøvennlig og forbedre
fremkommeligheten for næringstrafikken. Begrensning av bilbruk har også betydning
for bruken av verdifulle sentrumsarealer og lokal forurensning med støy og støv.
Sjekklisten i tabellen under kan derfor ikke alene legges til grunn ved vurdering av
behovet for innfartsparkering.
1
2

Spørsmål
Er det en lokalisering som bidrar til at mange kjører
relativt langt med bil til innfartsparkeringen og relativt
kort videre med kollektivtrafikk?
Bor en stor del av brukerne nær stasjonen, eller har de
et godt kollektivtilbud slik at de kan gå, sykle eller reise
kollektivt i stedet for å innfartsparkere?
Har en stor andel av brukerne et annet, tilfredsstillende
kollektivtilbud til destinasjonen med holdeplass i
gangavstand fra hjemmet?
Ligger innfartsparkeringen på arealer som bør brukes
til andre formål, eller i/ved et område hvor den
fortrenger eller er til sjenanse for annen bruk?
Har innfartsparkeringen egenskaper som bidrar at
pendlerne kjører lengre enn nødvendig?

Hvis ja
Gir ikke vesentlig reduksjon.
Vurder andre tiltak.

Hvis nei
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper
Bygg, hvis ikke
andre vesentlige
ulemper

Gir liten eller ingen effekt.
Vurder avgift og reduksjon
av kapasiteten.
3
Kan gi økt biltrafikk. Vurder
å styrke eksisterende
kollektivtilbud
4
Kan fortrenge annen bruk.
Vurder flytting, avgift eller
andre alternativer.
5
Kan gi mer biltrafikk.
Vurder avgifter eller andre
tiltak som regulerer bruken.
6
Vil innfartsparkeringen stimulere til byspredning eller
Kan gi økt biltrafikk. Vurder
regionforstørring i stedet for fortetting?
andre tiltak som kan sikre
tilgjengelighet til plass.
7
Ligger innfartsparkeringen i en region med mye kø i
Gir ikke vesentlig reduksjon.
veisystemet, slik at trafikk som ‘tas ut’ ved hjelp av
Vurder andre tiltak som kan
innfartsparkeringen sannsynligvis vil bli erstattet av
sikre tilgjengelighet til
annen trafikk?
stasjon/ holdeplass.
Tabell 1: Sjekkliste som kan brukes for å vurdere i hvilken grad innfartsparkeringen som vurderes bygget vil gi redusert
biltrafikk. Kilde: TØI rapport 1366/2014.
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1.2 Målgruppe og bybånd
Hovedmålgruppen for innfartsparkering er her definert som de som bor i Grenland
utenfor bybåndet.

Figur 2: Kart som viser bybåndet med bomplasseringer og bussmetrosystemet med metroruter, pendelruter og
ekspressbussruter.
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I tillegg kommer de som bor i øvrige Telemark og Vestfold. Det er reiser inn til bybåndet
det legges til rette for med utvikling av tilbud for innfartsparkering. ”Utfartsparkering”
for reiser ut av bybåndet inngår ikke i strategien men dette må ses i sammenheng.

1.2 Hva påvirker lokalisering og etterspørsel?
Mange forhold påvirker om folk vil benytte seg av innfartsparkering, blant annet:
•
•
•
•
•
•

Kostnad for passering og plassering av bompunkt
Tilgjengelighet og kostnad for parkering innenfor bommene
Pris/prissoner og hvor attraktivt kollektivtilbudet er
Hvor godt tilrettelagt hovedsykkelnettet er
Framkommelighet og køproblemer i bybåndet
Lokalisering, kapasitet, kvalitet, total reisekostnad og servicetilbud på
innfartsparkeringstilbudet

Parkeringstilgjengeligheten har stor betydning for om de reisende velger bil eller andre
transportmidler. Det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet til parkering og
kollektivandelen. RVU data viser at kollektivandelen er lav der hvor det er tilstrekkelig
med parkering. Parkeringsrestriksjoner i form av avgift eller bortfall av p-plass vil ha
særlig betydning for arbeidsreiser. Dette illustreres i figuren under. Den viser
sammenhengen mellom tilgang på parkering ved arbeidsplassen og
transportmiddelvalg. En reduksjon i antall (gratis) parkeringsplasser, vil føre til økning i
antall reisende med kollektivtrafikk.

Figur 3: Sammenheng mellom tilgang til parkering ved arbeidsplassen og transportmiddelvalg på arbeidsreisen. Blant
yrkesaktive bosatte i de 10 største byområdene. Kilde: RVU 2013/14, UA-rapport 64/2015.

I ATP Grenland er en av strategiene å få på plass en mer helhetlig parkeringspolitikk.
Felles parkeringsnormer i de kommunale planene er et viktig tiltak i bidraget for å få
flere til å velge alternativer til bilen.
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1.2.1 Bompengesystem
Kartet i kapittel 1.1 viser bompengesystemet og bussmetrolinjenettet med pendellinjer
som innføres høsten 2016 som en del av Bypakke Grenland. Det er innkreving i bare én
retning, som hovedregel i nordgående retning.
Følgende takst- og rabattordninger er lagt til grunn i bomsystemet:
•
•
•
•
•

Lette kjøretøy: 15 kr utenom rushtid, 21 kr i rushtid (kl 07-09/15-17).
10% rabatt for kjøretøyer med elektronisk brikke (kr 13,50 / kr 19 inkl rabatt)
Det betales for kun én bompassering per time (krever elektronisk brikke)
Lette kjøretøy betaler for maksimum 60 bompasseringer per måned (krever elektronisk
brikke), utover dette kjører man gratis
Elbiler kjører gratis (følger enhver tid gjeldende statlige regler)

2 Dagens situasjon
2.1 Reisevaner i Grenland

Hovedtall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 for bosatte i Grenland:
•
•
•

90% av reisene i Grenland er interne. Gjennomgangstrafikken og inn/ut-pendling utgjør
en liten andel.
80% har tilgang på gratis parkering på arbeidsplassen. Det er stor tilgang på gratis
parkeringsplasser og dette gjør at færre velger miljøvennlig transport.
De fleste daglige reisene er korte, 37 % er under 3 km. Det er et potensiale for å gå og sykle
mer

Telemark fylkeskommunes egne beregninger på bakgrunn av befolkningsdata (2013)
viser at:
•

50% av bosatte personer i Grenland har mindre enn 500 m til en holdeplass der det går en
metrobuss

Bosatte i Grenland har altså et stort potensiale for å gå og sykle mer i det daglige på
korte reiser i tillegg til et bussmetrotilbud i gangavstand for halvparten av de bosatte i
Grenland. På den annen side har en svært stor andel tilgang på gratis parkeringsplass på
arbeidsplassen og dette bidrar til høy bilbruk på arbeidsreiser.
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2.2 Regionale og lokale reiser inn til bybåndet
Kartet under viser arbeidsreiser til bybåndet i Grenland for bosatte utenfor bybåndet for
arbeidstakere som har arbeidsreise inn til bybåndet.

Figur 4: Innpendling til arbeidsplasser i bybåndet .
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Dette er både reiser fra bosatte i Grenland utenfor bybåndet, fra øvige Telemark og
andre fylker. Tallene er ikke fordelt på reisemiddel. Kilde: SSB.
For de lengre reisene (regionale) vil innfartsparkering knyttet til ekspressbusstilbudet
være mest aktuelt å benytte seg av. For kortere reiser (lokale) vil
innfartsparkeringstilbudet knyttet opp til bussmetrotilbudet før man møter
bomsystemet være mest aktuelt å benytte seg av.
Hovedstrømmene for innpendling til bybåndet fordeler seg etter mengde på følgende
hovedinnfarter til bybåndet (avrundet, jfr kart i figur 4):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E18 ved Moheim: 1200 personer/døgn (nr 1)
Rv36 ved Fjærekilen: 850 personer/døgn (nr 2)
E18 v/Grenlandsbrua: 650 personer/døgn og ved Rugtvedt: 650 personer/døgn (nr 3)
Fv32 ved Gjerpen krk: 550 personer/døgn (nr 4)
Fv 353 Voll: 350 personer/døgn (nr 5)
Fv 44 Valebøveien: 250 personer/døgn (nr 6)

Den største innpendlingen skjer fra E18 ved Moheim, deretter kommer Rv36 ved
Fjærekilen. E18 ved Grenlandsbrua og fv32 ved Gjerpen kirke har om lag samme nivå.
Hovedinnfartene til bybåndet med lavest innpendling er fv 353 ved Voll og fv 44
Valebøveien .
2.2.1 Bompenger utenfor bybåndet
Bompenger på E18:
•
•
•

Dagens bomavgift på E18 mellom Larvik og Porsgrunn er kr 12 med innkreving i begge
retninger.
Rugtvedt Dørdal åpnes ca 2020. Bomtakst lette kjt ca 40 kr med innkreving i begge
retninger.
Langangen – Rugtvedt åpnes ca 2022. Takst ikke fastsatt.

Det settes opp bom på Rv 36 Slåttekås - Årnes høsten 2018. Takst ikke fastsatt men blir
trolig kr 27 for lette kjøretøy med innkreving i begge retninger.
Bompunktene er markert på kart i kap 2.3.1.
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2.3 Regionalt kollektiv- og parkeringstilbud
Regionale reiser defineres i denne sammenhengen som reiser som starter utenfor
Grenland med målpunkt i bybåndet i Grenland. Innfartsparkeringstilbudet for denne
type reiser er knyttet til det regionale ekspressbusstilbudet.
Den nye togtraséen med dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn, Eidangerparsellen,
skal stå ferdig høsten 2018. Når strekningen står ferdig blir reisetiden mellom Larvik og
Porsgrunn redusert med ca 20 minutter fra 34 minutter til 12 minutter. Dette vil gjøre
det mer attraktivt å benytte tog for innpendling fra Vestfoldbyene til Grenland og være
med å redusere behovet for innfartsparkering i Grenland.

Figur 5: Innfartsparkering knyttet til regionalt busstilbud kan få flere til å velge buss på hoveddelen av reisen. Kilde:
www.rhf-telemark.no
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2.3.1 Det regionale ekspressbusstilbudet
Det regionale tog- og ekspressbusstilbudet er vist på kartet under.

Figur 6: Regionale ekspressbussruter med holdeplasser og innkrevingspunkter for bompenger.
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2.3.2 Dagens innfartsparkeringstilbud utenfor bybåndet
For reiser inn til bybåndet i Grenland er dagens innfartsparkeringstilbud knyttet til
ekspressbusstilbudet og Bratsbergbanen som vist på kartet i kapittel 3.2.1.
Tabellen under gir en oversikt over dagens langtidsparkeringstilbud i øvrige Telemark
for hovedinnfarter til bybåndet.
Sted
Notodden
kollektivterminal
Nordagutu togstasjon
Bø togstasjon

Antall
plasser
30

Belegg

30
40

60%
100%

15%

Kobling til buss/bane
Notodden og Nordagutu kollektivterminal er koblet
til Bratsbergbanen og har god parkeringskapasitet.
Bratsbergbanen går til Porsgrunn og har hyppige
avganger på dagtid og bruker kortere tid enn bil.
Se omtale over.
Bø stasjon, Sagavoll/Årnes ved Gvarv og Ulefoss
kollektivterminal har ekspress-busstilbud med
halvtimesfreksvens til Grenland (fom 15.08.2016).
Se omtale over.
Se omtale over.

Gvarv (Sagavoll/Årnes)
40
60%
Ulefoss
30
50%
kollektivterminal
Kragerø v/Tangen
20
100%
Buss (linje 459 og ekspressbuss) med timesfrekvens
Kragerø v/Gjerdemyra
8
50%
Buss med timesfrekvens
Siljan kollektivterminal.
6
20%
Pendellinje P7 og ekspressbuss annenhver time
Nytt ekspressbusstopp
er planlagt ved rv 32.
Tabell 2: Oversikt over dagens innfartsparkeringstilbud utenfor bybåndet.

2.4 Lokalt kollektiv- og parkeringstilbud
2.4.1 Det lokale kollektivtilbudet
Busstilbudet i Grenland består av 8 busslinjer delt opp i 3 metrolinjer og 5 pendellinjer.
Metrolinjenettet utgjør stamnettet i regionen. Det er langsgående ruter som dekker
bybåndet i Grenland. Pendellinjenettet betjener områder utenfor bybåndet, samtidig
som de fungerer som matebusser til metrobussene ved flere felles holdeplasser og
knutepunkt.
Som en del av kollektivsatsingen ”bussløftet” fra 2014 valgte man å øke kapasiteten i
rush, med frekvenser på hvert 10 min på metrolinjene og hver halvtime på
pendellinjene.
I kombinasjon med frekvensøkningen gikk prisene på periodekort (månedskort) ned,
mens enkeltbillettene ble holdt uendret på 2013- takstnivå. Tabellen nedenfor viser
takstreduksjoner for periodekort i Grenland fra 2014 sammenlignet med prisene før
bussløftet.
Kategori
Voksen
Ung voksen/student
Honnør

Lokalruter
2013 (kr)
700
370
370

Lokalruter
2016 (kr)
400
300
300

Periodekort for lokalbuss og
ekspressbuss i Telemark (2016 kr)
1320
410
680

Tabell 3: Prisen på periodekort i Grenland før og etter takstreduksjon og prisen på periodekort i Telemark
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Grenland har et av Norges billigste og mest fleksible månedskort for buss, og hvor flere
kan dele på periodekortet. Med periodekortet for voksen behøver man ikke å
gjennomføre mer enn 12 reiser før et periodekort lønner seg.

Figur 7: Grenland har et av Norges billigste og mest fleksible månedskort for buss.

2.4.2 Dagens innfartsparkeringstilbud i bybåndet
Tabell 4 viser dagens tilbud for langtidsparkering i bybåndet i Grenland. Mange har
gratis parkering på egen arbeidsplass og disse inngår ikke i oversikten.
Innfartsparkering
Det finnes ikke egne definerte tilbud for innfartsparkering i dag, men noen
parkeringsplasser fungerer i noen grad som innfarts-/utfartsparkeringer. Eksempler på
dette er:
•

•
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Skjelsvik kollektivknutepunkt i Porsgrunn. Punktet har stoppested for mange
bussmetrolinjer og for ekspressbuss som kan fungere både som innfarts- og utfartsparkering
og ligger inntil jernbanesporet til Brevik som en framtidig mulighet for kobling til
Bratsbergbanen.
Geiteryggen ved Skien lufthavn. Punktet har stoppested for ekspressbuss som kan fungere
både som innfarts- og utfartsparkering.

Mellomområder
I tillegg til parkeringsmuligheter på større kjøpesentra og jernbanestasjoner finnes det
en rekke «mellomområder», hvor bilister i dag parkerer gratis og setter fra seg bilen for
å samkjøre eller benytte andre transportmidler videre. Dette kan være på nærings- og
industritomter med store parkeringsplasser med ledig kapasitet og uten
parkeringsrestriksjoner i form av avgift eller tidsbegrensning, og i områdene rundt
lokalsentrene, som f.eks. ved matbutikker. Dersom etterspørselen etter
langtidsparkering øker og flere benytter f eks p-plasser ved kjøpesentra til dette vil det
bli behov for å tilpasse tilbudet for å ivareta behovet for korttidsparkering.
Sentrumsområder
Det private tilbudet av besøksplasser er betydelig større enn det offentlige også
sentrumsområdene. I Skien sentrum er det spesielt tilrettelagt for arbeidsparkering på
Jernbanebrygga og Marensro. I Porsgrunn sentrum drifter kommunen cirka 700 plasser
for langtidsparkering mot avgift, herav ca 400 ved jernbanestasjonen.

Figur 8: Tilrettelagt langtidsparkering ved Porsgrunn jbst.
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Tabellen under gir en oversikt over dagens tilbud som er vurdert som aktuelle for
innfartsparkering i bybåndet. Hovedtall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen
2013/14 for bosatte i Grenland viser i tillegg at 80% har tilgang på gratis parkering på
arbeidsplassen.
Sted
PORSGRUNN KOMMUNE:
Skjelsvik v/Steinurbakken
Skjelsvik kollektivknutepunkt
Down Town kjøpesenter
Porsgrunn sentrum
langtidsparkering*
Porsgrunn jernbanestasjon
v/Gamle Urædd
SKIEN KOMMUNE:
Geiteryggen
Arkaden kjøpesenter
Herkules kjøpesenter
Skien sentrum bygarasjen
Skien sentrum
Jernbanebrygga og
Marensro
Skien jernbanestasjon

Tufte v/fv 59 Porsgrunnsv.
x Mobakkveien
BAMBLE KOMMUNE:
AMFI Brotorvet kjøpesenter
Langesund sentrum
v/tidligere Agility Group

Antall
plasser

Bruk

Parkeringsavgift

Kobling til buss

10
25

50%
50%

Gratis
Gratis

1200
100

60%
10%

400

50%

Gratis, maks 4 timer
Avgift 10 kr/t og 60
kr/døgn.
Avgift 10 kr/t og 60
kr/døgn. 36 plasser
reservert for togreisende

M1, lokalrute 459
M1, M2, M3, P8,
ekspress buss
M1, M2, M3, P4, P5
M1, M2, M3, P4, P5,
ekspressbuss
M1, M2, M3, P4, P5,
ekspressbuss

50
300

5%
80%

1550
400

50%
30%

140

75%

80

Gratis
2 timer gratis, deretter 10
kr/time
Gratis
Avgift 10 kr/t og kr
100/døgn
Avgift 10 kr/t og 30
kr/døgn

Ekspressbuss
M1, M2, M3, P4, P5, P6,
P7, ekspressbuss
M3, P6, ekspressbuss
M1, M2, M3, P4, P5, P6,
P7, ekspressbuss
M1, M2, M3, P4, P5, P6,
P7, ekspressbuss

90%

Gratis

40

20%

Gratis

M3, P5, P6, P7,
ekspressbuss
M2

1100
40

60%
20%

Gratis
Gratis

M1
M1

* Blant annet i Grenlandsgata med ca 80 plasser. Alle som jobber i sentrum av Porsgrunn kan kjøpe seg en mulighet til
å parkere på Gamle Urædd og Kirketjernet (550 plasser) for kr 500/mnd.
Tabell 4: Oversikt over dagens innfartsparkeringstilbud i bybåndet som kan karakteriseres som aktuelt parkeringstilbud
for langtidsparkering/arbeidsparkering.
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Figur 9: Lokalisering, størrelse og bruk/belegg for dagens innfartsparkeringstilbud i bybåndet og utenfor
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Figur 10: Lokalisering, størrelse og bruk/belegg for dagens innfartsparkeringstilbud utenfor bybåndet

19

3 Mål
Hovedmålet med strategien for innfartsparkering er å få flere til å bruke miljøvennlig
transport på en (større) del av reisen når bompenger innføres i Grenland. Dette skal
bidra til å nå hovedmålene for Bypakke Grenland.
Hovedmål for bypakke Grenland:
•
•
•
•
•
•

Et nasjonalt ledende byområde i reduksjon av klimagassutslipp fra transport
Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
God framkommelighet for næringstrafikk
Attraktive forhold for reisende med kollektivtransport
Tryggere og bedre framkommelighet for gående og syklende
Et tilgjengelig og universelt utformet transportsystem

Nasjonale og regionale mål som ligger til grunn for bypakka er:
•
•

Nasjonalt: Veksten i persontransport i byområdet skal tas med kollektivtransport, gange og
sykkel
Regionalt: Bypakka skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo og arbeide

Fig. 11: Bypakka satser på buss som et konkurransedyktig alternativ til bil for å nå målene. Kilde: www.bypakka.no.
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4 Muligheter
Markedet for innfartsparkering til bybåndet i Grenland vurderes som begrenset basert
på tall for arbeidsreiser til bybåndet (kap 2) selv om etablering av bomsystemet vil
kunne gi økt etterspørsel. Hovedgrunnen til dette er stor grad av
parkeringstilgjengelighet for arbeidsreiser i bybåndet i Grenland som gjør det attraktivt
å kjøre bil på hele reisen.

4.1 Muligheter for innfartsparkering og vurdering av lokalisering av kapasitet
Faktorer som påvirker om folk vil benytte seg av innfartsparkering er omtalt i kapittel
1.2. En spesielt viktig faktor er at 80% av de reisende i Grenland har gratis parkering
ved arbeidsplassen. Dette gjør det utfordrende å få de reisende til å velge bort bilen på
arbeidsreiser.
For de lengre reisene (regionale) vil innfartsparkering knyttet til tog- og
ekspressbusstilbudet være mest aktuelt å benytte seg av. Bomavgifter både i bybåndet
og på noen punkter utenfor (jfr kap 1.2.1 og 2.2.1) vil bidra til at flere vurdere
alternativer til bilkjøring eller samkjøring.
For kortere reiser (lokale), fra Grenland utenfor bybåndet, vil innfartsparkeringstilbudet
knyttet opp til bussmetrotilbudet, før man møter bomsystemet, være mest aktuelt å
benytte seg av.
Beregning av behovet for antall p-plasser for innfartsparkering er beheftet med stor
usikkerhet. F eks. er dagens tilbud ved Skjelsvik på totalt 25 plasser og med ca 50%
belegg og fungerer i dag mest som ”utfartsparkering” for overgang til ekspressbuss eller
samkjøring videre. Dette er et knutepunkt i kollektivsystemet og kollektivtilbudet i dette
punktet vurderes som svært godt.
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Under følger vurdering av innfartsparkeringstilbudet knyttet til reiser på
hovedinnfartene til bybåndet i Grenland vurdert i forhold til bussmetrosystemet og hvor
bomsystemet etableres.
Hovedinnfart 1: E18 fra øst
•

•

For regionale reiser fra Vestfold vurderes tog- og ekspressbusstilbudet inn til Grenland som
tilfredsstillende. Nytt tospors jernbane mellom Larvik og Porsgrunn vil redusere reisetiden
fra 34 til 12 minutter i 2018 og gjøre togtransport vesentlig mer attraktivt. Det foreslås
derfor ingen nye innfartsparkeringstilbud i Grenland på bakgrunn av regionale reiser alene.
Det bør samarbeides med Larvik for å sikre tilstrekkelig parkeringskapasitet ved Larvik
jernbanestasjon.
For lokale reiser fra områder som Oklungen, Bergsbygda og Langangen er det et begrenset
busstilbud og innfartsparkering bør vurderes etablert i området mellom Moheim og
bompunkt ved Vallermyrene ved Enger. I dette området er det også planer om å etablere
servicetilbud som dagligvarehandel. Det er mulig å innløse eiendommer for å ha som
beredskap for å kunne etablere innfartsparkering ved behov. Ved Enger kan et
innfartsparkeringstilbud knyttes opp mot bussmetrosystemet linje M2.

Figur 12: Lokalisering av Enger.
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Hovedinnfart 2: Rv36 fra vest
•

•

For regionale reiser fra øvre Telemark via rv36 vurderes ekspressbusstilbudet som
tilfredsstillende med halvtimesfrekvens. Dette gjør innfartsparkering mellom ny bom på Rv.
36 og Bø mer aktuelt. Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune bør vurdere om det
offentlige skal ta et større ansvar for P &R løsning ved Sagavoll eller Årnes. Jernbaneverket er
i gang med å utvide parkeringstilbudet ved Bø stasjon. Parkeringstilbudet ved Ulefoss og
Gvarv har god kapasitet. Det foreslås ingen nye innfartsparkeringstilbud på bakgrunn av
regionale reiser alene.
Lokale reiser fra Åsen/Åfoss området har busstilbud via pendelrute P6 inn til bybåndet med
timesfrekvens og halvtimesfrekvens i rush. For øvrige lokale reiser bør det vurderes å bedre
tilrettelegging for innfartsparkering på eksisterende parkeringsplass ved Tufte nær krysset
fv 59 Porsgrunnsvegen x Mobakkveien på Gråtenmoen dersom etterspørselen her skulle øke.
Tufte ligger ved busstopp på bussmetrolinje M2 som har høy frekvens og betjener store
områder. Dagens uorganiserte parkeringsplass for samkjøring ved Skien lufthavn vurderes
også bedre tilrettelagt dersom etterspørselen skulle øke. Denne plassen har ekspressbuss
stopp.

Figur 13: Lokalisering av eksisterende p-plass på Tufte.

23

Hovedinnfart 3: E18 fra sør
•

•

For reiser fra sørlige Telemark via E18 sørfra vurderes ekspressbusstilbudet som
tilfredsstillende fram til ekspressbusstopp på Skjelsvik hvor det må byttes til
bussmetrotilbudet for å komme videre inn til bybåndet i Grenland. Det kan vurderes å
tilpasse parkeringstilbudet ved Kragerø ved Tangen som i dag er fullt utnyttet for å
tilrettelegge for overgang til ekspressbuss. Rugtvedtområdet er vurdert som mest aktuelt for
videre samkjøring i bil eller som ekspressbusstilbud ut av Grenland.
For lokale reiser vurderes innfartsparkeringstilbudet på Skjelsvik som tilfredsstillende med
kobling til flere bussmetrolinjer. Det bør vurderes muligheter for en framtidig kobling til
eksisterende jernbanetrasé ved Skjelsvik.

Figur 14: Lokalisering av parkeringsplass ved Skjelsvik kollektivterminal.
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Hovedinnfart 4: Fv32 fra nordøst
•

•

•

For regionale reiser via fv 32 fra Skien via Siljan og til/fra Oslo-området vurderes
ekspressbusstilbudet som tilfredsstillende. Ekspressbusstilbudet mellom
Grenland/bybåndet og Oslo går annenhver time.
For lokale reiser fra strekningen Skien-Siljan vurderes busstilbudet som tilfredsstillende med
både ekspressbusstilbud og pendellinje P7 til Siljan. Det planlegges nytt ekspressbusstopp i
krysset mellom rv. 32 og Sentrumsvegen i Siljan. For lokale reiser inn mot bybåndet vil også
parkeringstilbudet i Skien sentrum ha god kapasitet og kobling til bussmetrosystemet.
I forbindelse med mulighetsstudien for Skien jernbanestasjon i 2016 er det planlagt
videreutvikling av parkeringstilbudet for reisende med jernbanen. Det er behov for å vurdere
nærmere utvikling av tilbudet for innfartsparkering til Grenland i området rundt Skien
jernbanestasjon.

Figur 15: Løsningsforslag til utvikling av kollektivknutepunktet Skien Jernbanestasjon.
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Hovedinnfart 5: Fv 353 fra vest
•

På denne innfarten til bybåndet er busstilbudet begrenset samtidig som det kan kjøres både
til Kjørbekkområdet og Porsgrunn sentrum uten å passere bompunkt.
Parkeringstilgjengeligheten langs bussmetronettet på vestsiden vurderes som god. Det
anbefales ikke spesiell tilrettelagt innfartsparkering for denne innfarten. Området har
kollektivbetjening via pendellinje P5 som har timesfrekvens og halvtimesfrekvens i rush.

Hovedinnfart 6: Fv 44 fra nord
•
•

For regionale reiser fra Notodden eller Nordagutu til Skien er tog mer effektivt enn bil og
innfartsparkeringstilbudet har god kapasitet.
For lokale reiser inn mot bybåndet vil parkeringstilbudet i Skien inkludert Skien
jernbanestasjon ha god kapasitet og være nær bussmetrosystemet. Det anbefales ikke
spesiell tilrettelagt innfartsparkering for denne innfarten.

Det vurderes som hensiktsmessig å legge opp til en trinnvis utvikling av tilbudet, hvor
eksisterende kapasitet utnyttes først og deretter tilpasses tilbudet avhengig av
etterspørsel når bommer sette opp. Etterspørselen etter innfartsparkering vil også
avhenge av videreutviklingen av parkeringstilbudet i byområdene. Her bør
korttidsparkering prioriteres foran langtidsparkering i større grad for å gjøre sentrum
mer tilgjengelig for besøkende og handlende.

Figur 16: Det er gode muligheter for ytterligere satsing på sykkel i Grenland. Kilde: www.bypakka.no
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4.2 Innovativ satsing på smart transportsystem
Trafikantenes ønsker og behov for ulike reisemåter vil variere over tid. Hvis det skal
være attraktivt å sette fra seg bilen ved en innfartsparkering bør det derfor tilbys flere
attraktive reisemåter videre. Publikumsvennlige løsninger og løsninger som gir
forutsigbarhet må utvikles. Trygghet er en forutsetning for bruk. Innfartsparkeringens
totale servicetilbud vil også være en del av dette.
Ved å få flere til å velge sykkel fremfor å kjøre bil på kortere reiser vil det bidra til bedre
miljø lokalt, mindre CO2-utslipp og redusert støy. I forbindelse med innfartsparkering
kan bruk av sykkel være aktuelt på flere måter:
•
•

som tilbringertransport til innfartsparkeringsplass for videre reise med kollektivtransport
som alternativ til kollektivtransport til endepunkt for reisen når første del av reisen foregår
med bil

Etterspørselen etter el-sykler er sterkt økende og gjør at flere kan bruke sykkel.
Barrierer for bruk av sykkel som helse, terreng og avstand reduseres vesentlig med elsykkel.
Pilotsatsing: ”Smart El-sykkel korridor” med ”app” for innfartsparkering
Det vurderes som mest hensiktsmessig å etablere en pilotsatsing ved
innfartsparkeringen på Skjelsvik for å høste erfaringer før systemet etableres flere
steder. Det etableres en el-sykkel korridor mellom innfartsparkeringen på Skjelsvik og
Porsgrunn sentrum.
Del 1: Utvikling av publikumsvennlig ”app”:
For å skape større forutsigbarhet for trafikantene utvikles det en app med følgende
funksjoner:
•
•
•
•
•

Ledige parkeringsplasser for bil
Ledige parkeringsplasser for el-bil med ladepunkt
Ledige parkeringsplasser for sykkel
Ledige parkeringsplasser for el-sykkel med ladepunkt
Tilgjengelighet og bookingsystem for el-sykkel fra el-sykkel pool

Dagens ”app” for busstilbudet vurderes som tilfredsstillende for bruk av
innfartsparkeringen.
Del 2: Sykkeltilbudet
Det etableres:
•

•
•
•
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El-sykkel pool med 10 sykler som enkelt kan utvides til 20 med sikker parkering og
ladestasjon både på innfartsparkeringen og i Porsgrunn sentrum. Syklene må ha GPS
sporingsteknologi og må kunne lades på jobb.
Serviceanlegg med luft, vask og verktøy for alle typer sykler
Attraktiv og sikker parkering for sykler
Ladepunkter for el-sykler som tilbringertransport for videre transport med buss eller
samkjøring med bil

Sykkelparkering bør tilrettelegges på en slik måte at det innbyr til bruk. Gode grunner til
å etablere sykkelstativer:
•
•
•
•

Gode sykkelstativer vil sikre at de parkerte sykler står ordentlig
Godt utformede sykkelstativer sender et signal om at sykling er en ønsket aktivitet
Overdekkede sykkelstativer vil øke kvaliteten på parkeringen og holde sykkelen tørr
Tyverisikrede eller overvåkede sykkelstativer kan minske risikoen for tyveri

Gode ordninger for sykkelparkering er til glede for syklistene, og gir samtidig signaler
om at dette er et satsingsområde. Mange lar være å sykle på grunn av fare for
sykkeltyveri og/eller hærverk når sykkelen er parkert. Sykkeltyverier har et stort
omfang og har økt i takt med voksende sykkeltrafikk og bruk av mer kostbare sykler.
Eksempler på service- og parkeringstilbud
Ulike typer sykkelservicestasjoner kan gjøre det mer attraktiv å bruke sykkel, fra det
helt enkle med luftpumpe til mer avanserte med verktøy og vaskemuligheter.
Ladepunkter for el-sykkel er også et aktuelt tiltak som kan bidra til å nå flere
brukergrupper.

Figur 17: Modulbasert servicestasjon for sykler. Kilde: www.sykkelbyprodukter.no

Sykkelparkering finnes i mange ulike kategorier og prisklasser, og det er flere
leverandører på markedet. Kostnadene i forbindelse med etablering av anlegg og drift
og vedlikehold vil avhenge av omfang og utforming. Dette må inkluderes og fordeles
mellom de aktuelle aktørene.
Det er bygd sykkelhotell ved flere jernbanestasjoner de siste årene deriblant Sandefjord,
Drammen, Gulskogen. For å kunne bruke sykkelhotellet må man ha abonnement. Ved
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gyldig abonnement åpnes dørene ved hjelp av mobiltelefon. Tilbudet vil være åpent for
alle – ikke bare togreisende. Det kan derfor også fungere som mulig kombinasjon med
innfartsparkering. I Grenland er dette særlig aktuelt i forbindelse med Skien
jernbanestasjon for innfartsparkering fra Fv 32 og Fv 44 Valebøveien.
Eksempler på aktuelle parkerings- og servicetilbud som kan knyttes til
innfartsparkeringsplasser er vist under.

Figur 18: Flyttbar og modulbasert ladestasjon for el-sykler og el-scootere. Kilde: www.sykkelbyprodukter.no

Figur 19: Sykkelparkering. Kilde: www.sykkelbyprodukter.no
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Figur 20: Modulbasert låsbar sykkelparkering som kan fås i ulike størrelser og med utstyr etter behov. Krever ingen
grunnarbeider, prefabrikkeres og løftes på plass. Kilde: www.sykkelbyprodukter.no

4.3 Muligheter for rabatter og betaling
Rabatter kan brukes for å motivere til innfartsparkering men må tilpasses den enkelte
situasjon. En måte å gi rabatt på kan være å knytte rabattert parkeringsbevis til
periodebillett på kollektivtransport som kan benyttes på parkeringsplasser med avgift.
Det blir altså billigere å parkere for de som benytter seg av innfartsparkering dersom
man har månedskort for kollektivtransport. Foreløpig vurderes denne ordningen som
lite aktuell for innfartsparkering knyttet til bussmetrosystemet i Grenland da det
forutsetter at innfartsparkeringene er avgiftsbelagte. Ordningen kan bli aktuell som et
tiltak i framtiden dersom innfartsparkeringeplasser avgiftsbelegges for å tilpasse
bruken. På innfartsparkeringsplasser hvor det oppstår kapasitetsproblemer bør
alternativer til flateutvidelse vurderes. Dette kan innebære en moderat betaling for
parkeringsplass og utstedelse av oblat for gratis parkering for de som har periodebillett
for kollektivtransport.
En annen rabattordning kan være å knytte parkeringsbevis fra innfartsparkering til
rabatt på periodebillett på kollektivtransport. Ordningen vurderes som krevende å
gjennomføre siden bynære innfartsparkeringsplasser da kan tas i bruk av lokale
beboere for å få rabatt på kollektivtransporten.
For å motivere til økt bruk av sykkel som reisemiddel i kombinasjon med buss bør det
vurderes om periodekort på buss kan gi gratis bussreise for sykkelen.

4.4 Muligheter for servicetilbud

Det vurderes som sannsynlig at innfartsparkering som ligger i nærheten av andre
servicetilbud som dagligvare, bensinstasjon etc slik at innkjøp og andre tjenester kan
utføres som en del av reisen. Det kan også legges til rette for innfartsparkering ved
barnehager og barneskoler. Dette vil gjøre det mer attraktivt å sette fra seg bilen når
barn er levert og benytte kollektivtransport eller sykkel på resten av reisen. Spesielle
servicetilbud for å gjøre det mer attraktivt å bruke sykkel er omtalt i kapittel 4.3.
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Figur 21: Servicetilbud ved Skjelsvik kollektivterminal i Porsgrunn. Kilde: Google Earth.

Eksempel: Drammen kommune har gjennom tilskudd fra Buskerudbysamarbeidet
etablert flere innfartsparkeringer knyttet til barnehager i byområdet. Dette er et tiltak
for å få flere til å reise med sykkel eller buss på den delen av reisen hvor det ikke er
behov for å frakte barn.

5 Ansvarsforhold
Utvikling av tilbudet for innfartsparkering med planlegging, utbygging, drift og
finansiering koordineres gjennom Bystrategisamarbeidet i Grenland. Ansvar for
planlegging, bygging og drift av innfartsparkeringstilbud følger vegeier dersom ikke
annet avtales.
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6 Strategier for å utvikle tilbudet
Hovedstrategi
Når bomsystem etableres som del av Bypakke Grenland er bussmetrotilbudet forsterket og
det legges til rette for en trinnvis utvikling av innfartsparkeringstilbudet koblet til
bussmetrosystemet avhengig av etterspørsel og samtidig som det helhetlige
parkeringstilbudet i bybåndet videreutvikles.
1. Lokalisering og prioritering av innfartsparkering der potensiale for
måloppnåelse er størst
Innfartsparkering skal primært lokaliseres til steder med et attraktivt og effektivt
kollektivtilbud for arbeidsreiser. Prioritere innfartsparkering der hvor det er størst
potensial for å nå målene i bypakke Grenland hensyntatt kostnad og gjennomførbarhet
Prioritere innfartsparkering hvor bilister kan fanges opp tidlig på reisen og overføres til
kollektivtransport eller samkjøring.
Det bør fortrinnsvis anlegges innfartsparkering i nærheten av servicetilbud som
dagligvare, bensinstasjon/kiosk etc slik at innkjøp og andre tjenester kan utføres i
området. Det bør også legges til rette for innfartsparkering ved barnehager og
barneskoler. Dette vil gjøre det mer attraktivt å sette fra seg bilen og benytte
kollektivtransport på resten av reisen.
2. Trinnvis utvikling avhengig av etterspørsel
Det legges til grunn en trinnvis utvikling av innfartsparkeringstilbudet basert på
hvordan etterspørselen utvikler seg for eksisterende innfartsparkeringstilbud som følge
av etablering av bomsystem. Som et ledd i en trinnvis utvikling bør kommunene sikre
seg nødvendig reserveareal for å kunne utvide tilbudet på aktuelle steder. På
innfartsparkeringsplasser hvor det oppstår kapasitetsproblemer bør alternativer til
flateutvidelse vurderes. Dette kan innebære en moderat betaling for parkeringsplass og
utstedelse av oblat for gratis parkering for de som har periodebillett for buss.
3. Videreutvikling av helhetlig parkeringstilbud
I ATP Grenland er en av strategiene å få på plass en mer helhetlig parkeringspolitikk.
Felles parkeringsnormer i de kommunale planene er et viktig tiltak i bidraget for å få
flere til å velge alternativer til bilen. Det bør legges til rette for korttidsparkering i
sentrale deler av byområdene slik at ikke arbeidsparkering opptar plasser for
handlende og gjør det attraktivt å velge bil på arbeidsreiser.
4. Smart satsing på sykkel
Det bør tilrettelegges for sykkel som transportform både til innfartsparkeringsplasser
og videre i bybåndet. Det bør legges til rette for bruk av sykkel til
innfartsparkeringsplassene med sikker parkering i form av sykkelhotell eller andre
løsninger med tilhørende fasiliteter. Sykkelparkeringsplasser skal prioriteres fremfor
biler i forhold til kort avstand til plattform/holdeplass. Det bør vurderes å etablere
sykkelpool som en del av bysykkeltilbudet for utleie ved innfartsparkering for videre
sykling i bybåndet. Det stases spesielt på utvikling av pilotprosjekt med ”Smart el-sykkel
korridor” mellom Skjelsvik kollektivterminal og Porsgrunn sentrum.
32

5. God informasjon om eksisterende parkeringstilbud
I forbindelse med etablering av bomsystem bør det informeres om buss- og
innfartsparkeringstilbudet. Det bør skiltes langs innfartsårene med ”P+buss” for å gjøre
trafikanter oppmerksomme på tilbudet.

Figur 22: Illustrasjon av strategi for innfartsparkering i Grenland
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7 Forslag til tiltaksplan 2016-2019
Det legges til grunn en trinnvis utvikling av tilbudet for innfartsparkering.

7.1 Hovedelementer i forslag til tiltaksplan for bybåndet
1. Hovedfokus på trinnvis utvikling av tilbudet for innfartsparkering for 4 hovedinnfarter til
bybåndet i Grenland knyttet til bussmetrosystemet.
2. Pilotprosjekt ”Smart el-sykkel korridor” mellom Skjelsvik kollektivterminal og Porsgrunn
sentrum.
3. Forprosjekter for oppgradering av dagens tilbud for innfartsparkering
4. Forprosjekter for muligheter for videreutvikling av dagens tilbud for innfartsparkering

FORSLAG TIL TILTAKSPLAN 2016-2019
Strategi
1

2

34

Tiltak

Tidsperspektiv

Ansvar

1.1 Forprosjekt: Sikre reservearealer til
mulig ny innfartsparkering i området mellom
Moheim og bompunkt på Vallermyrene ved
Enger.
1.2 Forprosjekt: Definere behov for
oppgradering av dagens tilbud for
innfartsparkering på eksisterende
parkeringsplass på Tufte ved krysset fv 59
Porsgrunnsvegen x Mobakkveien på
Gråtenmoen.
1.3 Forprosjekt: Definere framtidige
muligheter for utvidelse av dagens tilbud for
innfartsparkering ved Tufte ved krysset fv 59
Porsgrunnsvegen x Mobakkveien på
Gråtenmoen.
1.4 Forprosjekt: Definere framtidige
muligheter for utvidelse av dagens tilbud for
innfartsparkering ved Skjelsvik
kollektivterminal.
1.5 Forprosjekt: Vurdere framtidige
muligheter for videreutvikling av dagens
innfartsparkeringstilbud i området rundt
Skien jernbanestasjon. Dette ses i
sammenheng med mulighetsstudien for
Skien jernbanestasjon.

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

Oppstart
2016

TFK og SVV i
samarbeid
med Skien
kommune

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

2.1 Vurdere å innføre en moderat avgift for
innfartsparkering dersom etterspørselen
øker sterkt

Vurderes
dersom
etterspørselen

Bystrategisamarbeidet

Lokalisering og
prioritering av
innfartsparkering

Trinnvis utvikling
og rabattsystem

øker.

3

4

5

Videreutvikling av
en helhetlig
parkeringspolitikk
3.1 Kommunene videreutvikler arbeidet med
felles parkeringsnormer.

Oppstart
2016

Kommunene

4.1Forprosjekt: Pilotptosjekt ”Smart elsykkel korridor” mellom Skjelsvik
kollektivterminal og Porsgrunn sentrum
4.2 Tilrettelegge for sykkelparkering på
eksisterende innfartsparkeringer

Oppstart
2016

Bystrategi
samarbeidet

Oppstart
2016

Bystrategi
samarbeidet

5.1 Informasjon om kollektivtilbud og
innfartsparkeringstilbudet i forbindelse med
innføring av bomsystem i bybåndet
5.2 Skilting langs innfartsårene med
”P+buss” for å gjøre trafikanter
oppmerksomme på tilbudet.
5.3 Utvikling av informasjons- og booking
"app ” for tiltak 4.1 ”Pilotprosjekt ”Smart elsykkel korridor”

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

Oppstart
2016

Svv og TFK

Oppstart
2016

Bystrategisamarbeidet

Smart satsing på
sykkel

God informasjon
om P-tilbudet

Tabell 5: Tiltaksplan 2016-2019 for utvikling av tilbudet for innfartsparkering.

7.2 Aktuelle tiltak utenfor bybåndet
Foreløpig vurderinger:
1. Bompenger på E18 sydfra kan øke etterspørsel etter innfartsparkering for overgang til buss
eller samkjøring for de kartlagte innfartsparkeringsplassene som er omtalt i kap 2.3.2 ved
Kragerø.
2. Statens vegvesen og Telemark fylkeskommune bør vurdere om det offentlige skal ta et større
ansvar for P &R løsning ved Sagavoll eller Årnes.

7.3 Mulige finansieringskilder
Forslag til tiltak kan ha følgende mulige finansieringskilder:
1. Belønningsmidler
2. Bypakke Grenland fase 1
• koblet til konkrete bypakkeprosjekter
• evt prioritering ifm rullering/porteføljestyring
3. Fremtidig bymiljøavtale
4. NTP 2018-2029 med transportetatenes egne handlingsprogram
5. Partenes egne midler
6. Tilskuddsordning sykkel (K + FK)
7. Pilot uttestingsprosjekt med tilskudd fra f eks Enova
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Referanser
•
•
•
•
•
•

36

”Parkeringsutredning Skien sentrum”, Rambøll, datert 23. mai 2016
Rapport ”Mulighetsstudie Skien jernbanestasjon”, Bypakke Grenland, datert 1. Juli 2016
”Busstrategi for Grenland 2015-2025”, datert 26.05.2015, Bystrategi Grenland
”Strategi for pendler- og innfartsparkering i Buskerudbyen”, datert 15.10.2015,
Buskerudbysamarbeidet
”Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2014-2025”, datert 17.06.2014,
Telemark fylkeskommune
”Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?”, TØI rapport 1366/2014
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Gjennomgang av vegstrekninger etter fase 1 fra konseptvalgutredningen (KVU)
Konklusjon

Følgende vegtiltak tas ut av byutredningen:
•

Fv 356 Knarrdalstrand – Flakvarp

•

FV 32 Borgeåsen-Menstad

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

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen

•

Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand

•

Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein

•

Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk

•

Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen

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

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

Dim.

klasse

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen

H5

Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand
Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein

ÅDT

(1000)

Fart

(km/t)

Vegbredde
(m)

( beregnet sum
+40%)

6-12

90

H7

> 12

80

20

1,8 – 2,5 mrd kr

H5

6-12

90

12,5

1,5 – 2,1 mrd kr

Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk – 2 felt

H5

6-12

90

12,5

0,4 – 0,6 mrd kr

Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen

H1

< 12

60

8,5

0,2 - 0,3 mrd kr

Fv. 32 Borgeåsen - Menstad

H7

> 12

80
60

20

8,5

2,2 – 3,0 mrd kr

Fv. Sentrumstunnelen Skien

H1

< 12

60

8,5

0,8 – 1,1 mrd kr

Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp

4 felt

Fv. Ringveg Skien nord

H4

4-6

H7

> 12

H1

< 12

1

80
80

12,5

Kostnader

10
20

0,4 – 0,6 mrd kr

1,1 – 1,5 mrd kr
0,6 – 0,8 mrd kr

1,5 – 2,1 mrd kr

2a

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen

Investeringskostnad

0,4-0,6 mrd kr

ÅDT 2016

2.000 (trolig litt lavt)

ÅDT 2030

m/bompenger
Utfordringer

Bomiljøutfordringer, generell trafikksikkerhet, framkommelighet

Trafikal virkning

Bedrer framkommeligheten for næringstrafikken. Bidrar trolig ikke i

Trafikksikkerhet av

Ok, bedre forholdene for gs

Nyttekostnad

Ok

Ikke-prissatte

Ok

Forlag til konklusjon

Ligger i fase 2 i KVUen. Løser bomiljøutfordringer med støy og TS

løsning

virkninger

for næringstrafikk

vesentlig grad til økt personbiltrafikk

Bedre bomiljø og trygghet
og gir bedre framkommelighet for næringstransporten. Tas med
videre. Svarer på utfordringene

2b

Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand

Investeringskostnad

1,8 – 2,5 mrd kr – toløps tunnel – 4 felt

ÅDT 2016

14.000

ÅDT 2030 med

14.000 ( ca 4.000 i resttrafikk på avlastet veg)

Utfordring

Bomiljø, noe framkommelighet

Trafikal virking

Gir økt framkommelighet og økt vegkapasitet og for bil, buss og

bompenger

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

Trafikksikkerhet av

Ok, tryggere for gs

Nyttekostnad

Lav trafikantnytte

Ikke-prissatte

Utfordringer med naturmiljø

Forlag til konklusjon

Ligger i fase 2 i KVUen. Løser bomiljøutfordringer og gir økt

løsning

virkninger

Tunnel gir bomiljøforbedringer
framkommelighet for alle trafikantgrupper. Tas med videre.

I neste planfase kan andre løsninger enn tunnel vurderes, dette vil
medføre negative konsekvenser for de ikke-prissatte virkningene.

2

2c

Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein

Investeringskostnad

1,5 – 2,1 mrd kr

ÅDT 2016

10.000 - 19.000 - 8.000

ÅDT 2030

8.400 – 6.600 (avlaster flere strekninger på dagens vegnett)

Utfordring

Riksveg som føres i lang strekning gjennom bybåndet. Oppleves

m/bompenger

som manglende riksvegstrekning på pågående prosjekt
Skjelbredstrand-Skyggestein

Trafikal virkning

Bedrer framkommeligheten for bil og næringstrafikk. Vil øke

Trafikksikkerhet av

Ok

Nyttekostnad

Lav trafikantnytte

Ikke-prissatte

Rødlistearter, mulig sand og grusressurser

Forlag til konklusjon

Strekningen fullfører påbegynt prosjekt med enhetlig standard på

løsning

virkninger

vegkapasiteten og ikke bidra til nullvekstmålet.

Positivt med tunnel under viktige turområder
viktig riksveg. Vil gi redusert trafikk og bedre framkommelighet på
avlastet riksvegnett. Tas med videre.

3a

Fv. 356 Knarrdalstrand – Flakvarp

Investeringskostnad

1,1 – 1,5 mrd kr

ÅDT 2016

2.000

ÅDT 2030

m/bompenger
Utfordring

Strekningen inngår i KVUen pga ønsket forbedring for

næringstransporten og pga trafikksikkerhet, særlig for myke
trafikanter

Gjennomført utbedring av dagens veg på strekningen gjør at
behovet for tunnel er sterkt redusert.

Det er behov for å løse forholdene for gange og sykkel
Trafikal virkning

Gir bedre framkommelighet

Trafikksikkerhet av

Tunnelpåslaget i vest er krevende. Gs må løses

Nyttekostnad

Lav - middels

Ikke-prissatte

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

Forlag til konklusjon

Vegtiltaket utgår. Løsninger for gange og sykkel tas inn i revisjon

løsning

virkninger

av planene for disse trafikantgrupper.

3

3b

Rv. 36 Bjørnstad–Kjørbekk

Investeringskostnad

2 felt 0,4 – 0,6 mrd kr - 4 felt 0,6 – 0,8 mrd kr

ÅDT 2016

15.000 – 20.000 (veger som i dag betjener denne trafikken)

ÅDT 2030

25.000 (ca 5.000 i resttrafikk på avlastet veg)

Utfordring

Ønske om bedre framkommelighet mellom Skien og E18 på

Trafikal virkning

Trafikkberegningene viser behov for firefeltsveg. Denne økingen i

m/bompenger

vestsiden av elva

vegkapasitet vil medføre stor gjennomgangstrafikk gjennom
Porsgrunnstunellen og over Porsgrunnsbrua. Bidrar ikke til
nullvekstmålet.

Trafikksikkerhet av

ok

Nyttekostnad

Høy nytte

Ikke-prissatte

Ravinelandskap og verdifullt kulturlandskap berøres, vegen blir

Forlag til konklusjon

Strekningen er en del av rv36 gjennom bybåndet. Det er behov for

løsning

virkninger

barriere mot turterreng, berører verdifull dyrka mark

en mer omfattende utredning av konsekvensene av økt trafikk
gjennom Porsgrunn sentrum. Tas med videre

3C

Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen

Investeringskostnad

0,2-0,3 mrd kr

ÅDT 2016

20.000 – 8.000

ÅDT 2030

18.000

Utfordring

Ønske om bedre framkommelighet

Trafikal virkning

Del av gjennomgående ny hovedveg på vestsiden av elveløpet.

Trafikksikkerhet av

Del av denne strekningen følger eksisterende boliggate.

m/bompenger

løsning

Ender ulogisk i nord.

Omfattende tiltak kreves for å tilfredsstille forholdene for myke
trafikanter

Nyttekostnad

Relativt høy nytte

Ikke-prissatte

Bomiljøutfordringer

Forlag til konklusjon

Bør utredes bedre før løsningen velges. Videreføring av trafikk til

virkninger

3d

Skien sentrum må avklares. Tas med videre

Fv. 32 Borgeåsen – Menstad

Investeringskostnad

2,2 – 3,0 mrd kr

ÅDT 2016

17.000 i Borgestadalleen

4

ÅDT 2030

«All» trafikk overføres til ny tunnel. Dette er ca 11.000. (redusert

Utfordring

Avlaste Borgestadalleen

Trafikal virkning

Nødvendig å stenge eks fv for gjennomkjøring for å få trafikk på ny

Trafikksikkerhet av

Svært krevende å få til et godt tunnelpåslag i sør – mange veger,

m/bompenger

løsning

trafikk på denne siden av elva pga nye tiltak på vestsiden)
Framkommelighet
veg

funksjoner og trafikantgrupper. Nordre påslag er også vanskelig å
løse.

Trolig konflikt med trase for Grenlandsbanen
Nyttekostnad

Ny veg er lenger enn dagens veg. Svært kostbart tiltak. Lav nytte

Ikke-prissatte

Nytt kryss gir eksponerte landskapsinngrep i verdifullt

virkninger

kulturlandskap og bomiljø

Hule eiker i faresonen. Dyrka mark beslaglegges
Positivt for Borgestadalleen og kulturmiljøet der

Forlag til konklusjon

4a

Vegtiltaket utgår

Fv. Ringveg Skien nord

Investeringskostnad

1,5-2,1 mrd kr

ÅDT 2016

?

ÅDT 2030

?

Utfordring

Ønske om bedre framkommelighet mellom Gulset og Skien

Trafikal virkning

Fører Gulset-trafikk over ny bru og til områder nord for Skien

m/bompenger

sentrum.

sentrum. Få målpunkter der – dette vil føre til at trafikken bruker
dagens vegsystem ned mot bysentrum, dette er allerede tungt
belastet. Bidrar ikke til nullvekstmålet.

Trafikksikkerhet av
løsning

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

Nyttekostnad

Middels

Ikke-prissatte

Verdifullt kulturlandskap på Mæla, Venstøp, Rising berøres.

Forlag til konklusjon

Løsningen må vurderes på nytt. Dekker den dagens behov?

virkninger

Verdifull dyrka mark går tapt.

Ringvegen må ses i sammenheng med en helhetlig løsning for
trafikken i og rundt sentrum i Skien. Dette må omfatte alle
trafikantgrupper.

5

4b

Fv. Sentrumstunnelen Skien

Investeringskostnad

0,8 - 1,1 mrd kr

ÅDT 2016

?

ÅDT 2030

?

Behov

Avlaster Skien sentrum for trafikk

Trafikal virkning

Avlaster bygater

Trafikksikkerhet av

Krevende kryssområde ved søndre tunnelpåslag

Nyttekostnad

Får lite trafikk, avlaster ikke sentrum i vesentlig grad, lav nytte

Ikke-prissatte

Tunnelpåslagene er krevende landskapsmessig, spesielt i syd

Forlag til konklusjon

Løsningen må vurderes på nytt. Skien kommune jobber med en

m/bompenger

løsning

virkninger

sentrumsplan som knytter bysentrum tettere til havnefronten. Det

er ønske om redusert biltrafikk langs havna. Sentrumstunnelen må
ses i sammenheng med en helhetlig løsning for

sentrumsutviklingen og sammen med prosjekt 4A.
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KOLLEKTIVFELTUTREDNING

GRENLAND
15.05.2015

Forord
Kollektivfeltutredning Grenland er en fagrapport som presenterer arbeidene med vurdering av tiltak og
effekter av 14 strekninger i Grenland.
Arbeidet skal gi innspill til videre prioritering av kollektivtiltak i Grenland.
Rapporten inneholder følgende:
 Analyse av fremkommeligheten for buss på de aktuelle strekningene
 Forslag til tiltak på strekningene
 Anslått effekt av de foreslåtte tiltakene
 Anslåtte kostnader for tiltakene
 Oppsummering av tiltak, effekter og kostnader
Arbeidet ble startet opp i april 2014, med leveranse av endelig rapport 15. mai 2015. Fagrapporten er
utarbeidet av Sweco Norge AS. Oppdragsleder har vært Kimme Arnesen. I tillegg har Kyrre Gran,
Maria Lindøen, Stein Emilsen og Gunnar Arveland deltatt i arbeidet.
Arbeidet er utført i tett samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter fra Statens
vegvesen Region sør (SVRS) og Telemark fylkeskommune (Tfk). Kontaktperson hos SVRS har vært
Gro Landsverk Grave, i tillegg har Frank Lüdke, Bjørn Richard Kirste og Nils Harald Eidet (alle SVRS)
og Anne Cecilie Gundersen (Tfk) bidratt i arbeidet.
Prosjektet har rapportert til Bypakke Grenland med representanter fra Statens vegvesen, Telemark
fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune og Siljan kommune. Vestviken kollektivtrafikk
har også deltatt i møter underveis i prosjektet Arbeidene har vært koordinert mot pågående arbeider
med gatebruksplan for Porsgrunn sentrum.

Sammendrag
Innledning
Sweco har vært engasjert av Statens vegvesen Region sør for å se på fremkommeligheten for
busstrafikken i Grenland. Prosjektet er en bestilling fra Bypakke Grenland, gjennom Kollektivgruppa.
Det er sett på kollektivtiltak for følgende 14 strekninger:
1. Rv. 36: Skjelsvikskauen ‐ Klevstrand
2. Rv. 36 / fv. 356: Kirstistien - Øyekast
3. Hydrovegen: Herøya Industripark - Frednesøya
4. Rv. 36: Tollnes - Kirkevegen
5. Rv. 36: Kirkevegen - Raset
6. Rv. 36 / fv. 59: Leiremoen - Tuftebygget
7. Fv. 48 / rv. 36: Hagebyvegen v. kr. - Moflata
8. Fv. 2 Ullinvegen / fv. 32: Stasjonsvegen - Porsgrunn terminal
9. Fv. 32: Menstad - Menstadbrua
10. Fv. 59: Herkules ‐ Moflata
11. Fv. 356 / rv. 36: Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
12. Fv. 356: Frednes - Down Town Brugata
13. Fv. 357: Vatner Ring ‐ Vadrette
14. Sverresgate

Oversiktskart

Metode
Basert på reisetidsdata fra Kollektivselskapets Sanntidsinformasjonssystem (SIS) i mars 2014 og
supplerende GPS-registreringer utført i april 2014 er forsinkelser beregnet og delstrekninger med
størst fremkommelighetsproblemer identifisert.
For hver av de 14 strekningene er det skissert tiltak på 2 nivåer med ulike effekter og kostnader.
Et skissert «blått» tiltak gir en god effekt for busstrafikken, men fjerner ikke all forsinkelse på
strekningene. Et skissert «rødt» tiltak som kommer i tillegg til «blått» tiltak, gir en meget god effekt for
busstrafikken og fjerner i utgangspunktet tilnærmet all forsinkelse for bussene på strekningene.
Vi har anslått mulige tidsbesparelser som følge av tiltakene. Disse vises både som gjennomsnittstider
og makstider, dvs. forventet gjennomsnittlig effekt og forventet maks potensial for bussene med
høyest forsinkelse.
De foreslåtte tiltakene er kostnadsberegnet ved hjelp av en anslagsprosess gjennomført i henhold til
Håndbok R764 Anslagsmetoden. Kostnadene er beregnet innenfor et usikkerhetsnivå på ± 40 %.

Oppsummering tiltak, effekter og kostnader
I oppsummeringen av effekter og kostnader (kapittel 6) har vi vist forventet kostnad for tiltakene,
tiltakenes anslåtte gjennomsnittlige tidsgevinst per buss innenfor tidsperiodene kl. 7-9, 11-13 og 15-17
og maks tidsgevinst basert på lengste registrerte kjøretid for bussen uansett registreringsperiode.
Tabellen nedenfor gir en oppsummering av disse dataene for hver av de 14 strekningene.

1. Rv 36:
Skjelsvikskauen - Klevstrand
2. Rv. 36 / fv. 356:
Kirstistien - Øyekast
3. Hydrovegen:
Herøya Industripark - Frednesøya
4. Rv. 36:
Tollnes - Kirkevegen
5. Rv. 36:
Kirkevegen - Raset
6. Rv. 36 / fv. 59:
Leiremoen - Tuftebygget
7. Fv. 48 / rv. 36:
Hagebyvegen v. kr. - Moflata
8. Fv. 2 Ullinvegen / fv. 32: Stasjonsvegen Porsgrunn terminal
9. Fv. 32:
Menstad - Menstadbrua
10. Fv. 59:
Herkules ‐ Moflata
11. Fv. 356 / rv. 36:
Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
12. Fv. 356:
Frednes - Down Town Brugata
13. Fv. 357:
Vatner Ring ‐ Vadrette
14 Sverres gate:
Meieritorvet - Porsgrunn terminal
Sum
Sum M1
Sum M2
Sum M3
Sum P4
Sum P5

Strekning

12
12
2
12
12
6
12
6
6
6
12
6
12
44

6
6
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
22

Maks antall
Maks antall
busser per time busser per time
i hver retning berørt av tiltak
Mot nord
Snitt
Maks

Mot syd
Snitt
Maks

Blått tiltak

-01:05

-00:14

-00:37 -02:46

-00:05

-01:43

-01:09

M1-M3,
-00:08
P4 og P5
-06:42
-02:28
-02:14
-01:30
-00:53
-00:08
-35:17
-12:24
-09:40
-09:58
-04:23
-00:23

-03:07
-01:24
-00:49
-01:42
-00:23
-00:23

-11:36
-04:48
-02:54
-05:33
-00:50
-00:50

-00:46 -05:25

-06:20 -00:55 -05:55

-06:35 -00:37 -02:13

-05:53

-01:49 -00:28 -01:12

-02:10

-08:44

-08:38 -00:31 -02:25

-01:25

-02:35 -00:25 -03:46

-03:24 -00:11 -01:16

-10:00

-01:13 -00:06 -00:52

-09:58 -01:11:21 -04:46 -28:51
-04:19
-34:46 -02:25 -14:47
-03:50
-22:28 -01:31 -10:57
-02:19
-16:47 -02:40 -14:57
-01:52
-16:20 -00:55 -05:55
-00:47
-06:20 -00:55 -05:55

-00:23 -00:23 -00:50 -00:47

M1 -00:28 -04:30 -00:26 -01:27 -00:39

M1 -00:37 -01:50

M3 -00:22 -01:07 -00:19 -00:38 -00:31

M3

M1

M2 -01:23 -06:48

M3 -01:01 -08:28 -00:22 -01:19 -01:01

M2

M2 -00:17 -01:02 -00:17 -01:30 -00:26

M2 -00:26 -01:27 -00:08 -00:34 -00:40

P4 -00:45 -04:00

M1 -00:10 -00:16 -00:06 -00:16 -00:14

-12:35 -00:47 -05:47

Mot syd
Snitt
Maks

Rødt tiltak + blått tiltak
Mot nord
Snitt
Maks

M1 -01:06 -05:25 -00:29 -02:15 -01:24

Ruter

564
225
197
130
39
9

9

23

41

15

15

0

96

91

0

45

47

30

20

132

Blått

31

104

67

53

37

6

154

142

30

156

95

54

41

309

Sum

714 1279
333 558
269 466
132 263
46
85
22
31

22

81

27

37

22

6

58

51

30

111

48

24

20

177

Rødt

Kostnad [MNOK]

-01:16

-00:14

-00:05

-00:16

-00:15

-00:05

-00:05

-00:05

-00:04

-00:03

-00:05

-00:04

-01:12

-00:04

-00:06

-00:07

-00:07

-00:05

-00:04

-00:04

-00:03

-00:02

-00:03

-00:02

-00:03

-00:03

Snittid spart per
rushtime per
investerte million
Blått
Blått+rødt

Som et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør prioriteres først, er det utarbeidet en størrelse kalt
«Snittid spart per rushtime per investerte million». Tanken er at denne størrelsen skal være et objektivt
mål for hva samfunnet får igjen for investeringen. Det er tatt høyde for at strekninger der det er
foreslått tiltak i begge retninger, gir en positiv effekt for et større antall bussavganger. Ideelt sett burde
man hatt tall på antall passasjerer, og ikke antall avganger, for å beregne hvor mye tid trafikantene
totalt sett sparer på strekningen. Størrelsen kan sies å være en forenklet utgave av nytte per
investerte krone, et begrep man kjenner igjen fra samfunnsøkonomiske beregninger. Nedenfor er det
vist et regneeksempel som viser hvordan størrelsen er beregnet for strekning 1, blått tiltak:
Gjennomsnittlig redusert forsinkelse er 66 sekunder mot nord og 29 sekunder mot syd, slik at snittet
av begge retningene er 47,5 sekunder. Tiltaket har en beregnet kostnad på 132 millioner kroner, slik
at hver buss i snitt sparer 0,36 (36 hundredels) sekunder per investerte million. I hver rushtime er det
til sammen 12 avganger (6 i hver retning), slik at tidsbesparelsen per million i hver time utgjør cirka 4
sekunder.
Tabellen viser at de blå tiltakene jevnt over (med unntak av strekning 12) gir større effekt per
investerte krone enn de røde tiltakene på samme strekning. Dette indikerer at det kan være riktig å
gjennomføre blå tiltak flere steder enn å bruke pengene på å gjennomføre røde + blå tiltak noen færre
steder. På strekningene 10 og 11 gir imidlertid rødt+blått tiltak større reisetidsreduksjon for pengene
enn man får for blått tiltak andre steder.
Strekning 14 skiller seg ut med størst effekt per investerte million. Tiltaket er relativt rimelig (9 millioner
for blått tiltak og 22 millioner for rødt tiltak), og strekningen trafikkeres av samtlige metrolinjer og
rutene P4 og P5.
Av de andre strekningene er det tre strekninger som skiller seg ut med størst effekt per investerte
million. Dette er strekning 10, 11 og 13. Antageligvis er antall passasjerer i Porsgrunn sentrum større
enn ved Vadrette, noe som betyr at strekning 10 og 11 bør prioriteres over strekning 13. Videre bør
det vurderes å gjennomføre tiltak på strekning 7 samtidig som strekning 10. Strekningene henger
sammen, og det vil trolig bli billigere å gjennomføre tiltakene samtidig enn hver for seg. Strekning 7 er
dessuten den strekningen der man vil oppnå størst effekt på maksimal forsinkelse. Utbedring av
strekningen vil gi bedre regularitet. Man kan heller ikke se bort fra at enkelte velger ikke å ta buss på
strekningen fordi det er så stor variasjon i reisetiden. Ved å gjennomføre tiltak på strekning 7 kan det
hende at antall busspassasjerer øker.
Det bør videre vurderes å gjennomføre rødt tiltak på strekning 9, da denne har en lav totalkostnad, og
da det potensielt kan bli problemer for bussen her i fremtiden. Tiltakene på strekning 12 bør også
vurderes, men det foreslås å avvente til endelig gatebruksplan for Porsgrunn foreligger.
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Vedlegg:
 Notat «Kollektivvurderinger i forbindelse med gatebruksplan», Sweco februar 2015
 Anslag-rapport, Sweco september 2014

1

Innledning

Sweco er engasjert av Statens vegvesen Region sør for å se på fremkommeligheten for busstrafikken
i Grenland. Prosjektet er en bestilling fra Bystrategi Grenland, gjennom Kollektivgruppa. En av
målsettingene med Bypakke Grenland er en omlegging av transportadferden fra personbil til kollektiv
og gange/sykkel. Det skal bli enklere å ta bussen til jobb/skole og i fritiden. For eksempel skal
fremkommeligheten for bussen bli bedre, i tillegg til at rutetilbudet er styrket gjennom hyppigere
avganger og lavere takster. Dette prosjektet tar for seg fremkommelighetstiltak for bussen, mest med
tanke på kollektivfelt. Basert på tidligere analyser samt erfaringer fra bl.a. busselskapene, Statens
vegvesen, Telemark fylkeskommunen, Porsgrunn kommune og Skien kommune er det identifisert 14
problemstrekninger som er vurdert nærmere i dette prosjektet. For de 14 strekningene er det registrert
kjøretidsdata på de 3 metrolinjene i Grenland. Dataene er analysert, og forslag til tiltak er skissert og
evaluert.
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Vurderte strekninger

Det er sett på kollektivtiltak mellom holdeplasser for følgende strekninger:
1. Rv. 36: Skjelsvikskauen ‐ Klevstrand
2. Rv. 36 / fv. 356: Kirstistien - Øyekast
3. Hydrovegen: Herøya Industripark - Frednesøya
4. Rv. 36: Tollnes - Kirkevegen
5. Rv. 36: Kirkevegen - Raset
6. Rv. 36 / fv. 59: Leiremoen - Tuftebygget
7. Fv. 48 / rv. 36: Hagebyvegen v. kr. - Moflata
8. Fv. 2 Ullinvegen / fv. 32: Stasjonsvegen - Porsgrunn terminal
9. Fv. 32: Menstad - Menstadbrua
10. Fv. 59: Herkules ‐ Moflata
11. Fv. 356 / rv. 36: Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
12. Fv. 356: Frednes - Down Town Brugata
13. Fv. 357: Vatner Ring ‐ Vadrette
14. Sverresgate

Figur 1 Oversiktskart

I pågående arbeider med gatebruksplan for Porsgrunn sentrum er det vurdert ulike alternativer for
hvordan busstrafikken skal kjøre i Porsgrunn sentrum. I den forbindelse er det utarbeidet et eget notat,
« Kollektivvurderinger i forbindelse med gatebruksplanen», som gjengir vurderinger av busstiltak på
følgende tre strekninger/områder:
 Porsgrunn porselen / kryssområdet nord for Porsgrunnsbrua
 Down Town – Raschebakken
 Sverres gate
1

3
3.1

Metode og grunnlag
Registreringer og befaringer

Kollektivselskapets Sanntidsinformasjonssystem (SIS) gir mulighet for å ta ut et stort tallmateriale som
kan gi et godt bilde av normalsituasjonen på de ulike strekningene. SIS-dataene gir kun informasjon
om når bussen kjører inn og ut fra holdeplasser, og fanger ikke opp eventuelle hendelser i kryssene
mellom holdeplassene. Detaljerte GPS-data med registreringer hvert 3. sekund er derfor samlet inn
som et supplement til SIS-dataene i 6 dager i april 2014 for å få et mer detaljert bilde av hvor
forsinkelsene oppstår. GPS-dataene er ikke omfattende nok i omfang til å trekke konklusjoner, men gir
en god pekepinn og danner sammen med SIS-dataene et godt grunnlag for å vurdere
fremkommeligheten på de aktuelle strekningene. Vi har stort sett brukt SIS-data for å foreslå tiltak,
men vi har supplert med GPS-data der det har vært hensiktsmessig og SIS-dataene er for grove.
3.1.1 GPS og video
Det ble gjennomført registreringer og befaringer på 13 av 14 strekninger tirsdag, onsdag og torsdag i
uke 14 og 15, 2014. Det ble ikke gjennomført registreringer for strekningen i Sverresgate.
Det ble foretatt GPS-registreringer av kjøretider for buss i normal rutetrafikk på alle strekningene som
dekkes av metrolinjene M1, M2 og M3, med unntak av strekningen i Sverresgate. Registreringer ble
utført både i morgenrush, ettermiddagsrush og om formiddagen. GPS-dataene som ble samlet inn, gir
detaljert informasjon om kjøretider for ca. 6-8 bussavganger i hvert rush totalt.
Det ble også filmet med video på de fleste bussturene der det ble foretatt GPS-registreringer, bl.a. for
å kunne se på detaljer rundt kølengder og eventuelle hendelser.
For noen få strekninger der det ikke går metrolinjer er det registrert kødata ved hjelp av GPS. Det er
foretatt GPS-registreringer av maksimale kølengder i rushperiodene. Disse registreringene er foretatt
manuelt fra vegkant. Dette gjelder strekning 3, Herøya Industripark – Frednesøya, og fv. 32 over
Menstadbrua.
3.1.2 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS)
Fra Vestviken Kollektivtrafikk AS har vi mottatt data fra sanntidsinformasjonssystemet (SIS-data) for
mars måned fra år 2014 for metrolinje M1, M2 og M3, samt linjene P4 og P6. Dataene omfatter turer i
tidspunktene kl. 7–10, 11–14 og 15–18. Registreringer for lørdag og søndag er fjernet fra
tallmaterialet.
Fra tallmaterialet er det beregnet kjøretider mellom holdeplasser og oppholdstider på holdeplasser. Ut
i fra dataene er det estimert kjøretid for 0-kjøring (kjøretid uten forsinkelse). 0-kjøringen er
skjønnsmessig fastsatt, slik at de fleste avgangene har like lang eller lengre kjøretid enn denne.
Vi har mottatt et meget stort datagrunnlag med over 600 000 tidsregistreringer. Enkelte feil i form av
doble registreringer og negative kjøretider er luket ut. Dataen er ikke kontrollert for ekstreme verdier
(lave og høye) på grunn av den store datamengden.
Så vidt vi ser er det flere systematiske feil i SIS-dataene:
 Ankomst og avgang fra holdeplasser blir registrert basert på koordinater og ikke faktisk stopp.
Det betyr at dataene viser mange korte holdeplasstider som trolig ikke er stopp i det hele tatt.
Det vil si at beregnet kjøretid kan bli estimert 5 – 10 sekunder for lav på grunn av for lang
oppholdstid. Dette har liten betydning for vurderingene.
 Enkelte busser har sjåførbytter (ved Øyekast og på Rabben). Ved Øyekast gir dette utslag i
noen veldig lange oppholdstider. På Rabben gir det utslag i for lange kjøretider. Dataene er
ikke angitt med metadata om slik forhold.
Der vi har oppdaget systematiske feil som har betydning for vurderingene, er dette kommentert og
forsøkt korrigert for. Forslag til tiltak og anslåtte effekter av disse gjengitt i rapporten gir derfor et
realistisk bilde av situasjonen.
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3.1.3 Forklaring til figurer med kjøretidsdata
SIS-data om bussenes kjøretider er presentert i diagramform for alle strekninger og delstrekninger i
denne rapporten. Nedenfor følger en forklaring på hva diagrammene viser. Et eksempel på
presentasjon av SIS-data, GPS-data og 0-kjøring er vist i figur 2.
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SIS: Kjøretid Skjelsvikskauen-Skrapeklev
Anslag 0-kjøring Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Skjelsvikskauen-Skrapeklev

Figur 2 Eksempel på presentasjon av SIS-data, GPS-data og 0-kjøring

Eksempelet gjelder på strekningen fra holdeplassen Skjelsvikskauen til holdeplassen Skrapeklev.
Hvert eneste røde kryss i diagrammet viser loggført kjøretid (SIS-data) for én enkelt busstur fra
Skjelsvikskauen til Skrapeklev. Kjøretid i motsatt retning, det vil si fra Skrapeklev til Skjelsvikskauen,
er ikke med i diagrammet.
Den loddrette plasseringen (y-aksen) av hvert kryss viser hvor lang kjøretiden var for hver busstur.
Dess høyere krysset er plassert, dess lengre tid tok det å kjøre den aktuelle turen. Den vannrette
plasseringen (x-aksen) av hvert kryss viser hvilket klokkeslett turen ble kjørt. I eksempelet over er det
altså cirka klokken 8 om morgenen vi finner de lengste kjøretidene på litt over 2 minutter og 30
sekunder.
Den røde, vannrette streken viser kjøretiden for en såkalt 0-kjøring, det vil si kjøretiden uten særlige
forsinkelser. Eksempelvis kan det nevnes at en 0-kjøring i Oslo er definert slik at 90 % av bussene
kjører saktere enn 0-kjøringen over døgnet. Vi har valgt å fastsette 0-kjøringen skjønnsmessig for hver
enkelt strekning. I eksempelet over er 0-kjøringen satt til 30 sekunder. Som figuren over viser, er det
en rekke avganger der registrert kjøretid er cirka 15 sekunder. Disse registreringene er åpenbart feil,
da de tilsvarer en hastighet på over 140 km/t. Dette er grunnen til at 0-kjøringene i denne rapporten
nesten uten unntak ligger over laveste registrerte kjøretid.
Den røde fylte sirkelen viser den største kjøretiden som ble registrert ved hjelp av GPS-registreringer i
april 2014. Befaringene og registrering med GPS ble gjennomført en annen måned enn SIS-dataene
er fra. GPS-registreringene gir bl.a. en indikasjon på om befaringene ble gjennomført til et tidspunkt
der trafikksituasjonen avviker vesentlig fra trafikksituasjonen som var rådende da SIS-dataene ble
loggført. Vi har valgt å vise kun den GPS-registreringen med den største kjøretidsmålingen for hver
strekning. For denne GPS-registreringen har vi også sett på kølengder i vegnettet for å kunne vurdere
behov for lengden på eventuelle kollektivfelt.
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3.2

Forutsetninger for løsninger

For hver strekning er det utarbeidet tiltak på 2 nivåer med ulike effekter og kostnader.
Et skissert «blått» tiltak gir en god effekt for busstrafikken, men fjerner ikke all forsinkelse på
strekningene. Et skissert «rødt» tiltak som kommer i tillegg til «blått» tiltak gir en meget god effekt for
busstrafikken og fjerner i utgangspunktet tilnærmet all forsinkelse på strekningene.
Tabell 1 gir en oversikt over antall avganger per time på de vurderte strekningene. Merk at linje P6
kjører rett frem i rundkjøringen på strekning 10, og ikke til venstre ned mot Moflata. På strekning 14
finnes det to kjøretraseer mellom Aallsgate og Porsgrunn terminal. Dette er omtalt nærmere i
kapittel 5.14.
Tabell 1 Antall bussavganger per time på de vurderte strekningene
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Strekning
Rv. 36: Skjelsvikskauen-Klevstrand
Rv. 36 / fv. 356: Kirstistien-Øyekast
Hydrovegen: Herøya Industripark-Frednesøya
Rv. 36: Tollnes-Kirkeveien
Rv. 36: Kirkeveien-Raset
Rv. 36 / fv. 59: Leiremoen-Tuftebygget
Fv. 48 / rv. 36: Hagebyvegen v. kr.-Moflata
Ullinvegen / fv. 32 Stasjonsvegen-Porsgrunn terminal
Fv. 32: Menstad-Menstadbrua
Fv. 59: Herkules-Moflata*
Fv. 356 / rv. 36: Porsgrunn porselen-Rabbenvegen
Fv. 356: Frednes-Down Town Brugata
Fv. 357: Vatner Ring-Vadrette
Sverresgate: Meieritorvet-Porsgrunn terminal*

Bussrute
M1
M1
P4
M2
M2
M2
M3
M2
M1
M3, P6
M2, M3
M2, M3
M1
M1, M2, M3, P4, P5

Antall avganger per time per retning
Morgen
Formiddag Ettermiddag
6
3
6
6
3
6
2
1
2
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
8
4
8
12
6
12
12
6
12
6
3
6
22
11
22

En løsning med tilnærmet full fremkommelighet for bussene krever tiltak som sikrer buss helt gjennom
flaskehalsene. En løsning som skal sikre de fleste av bussene god fremkommelighet krever også tiltak
gjennom flaskehalsene, men eventuelle kollektivfelt kan være kortere.
Løsningene skissert i denne rapporten er i utgangspunktet basert på dagens busstraseer. Ny
gatebruksplan for Porsgrunn er under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt per august 2014. På strekning
11 og 12 i Porsgrunn sentrum er det sett på flere alternativer basert på ulike alternative scenarier for
gatebruk. Dette er omtalt i et eget notat som supplerer denne rapporten.

3.3

Effekter av tiltak

Vi har anslått mulige tidsbesparelser som følge av tiltakene, disse er vist i egne tabeller for hver
hovedstrekning. Det bemerkes at maksimal forsinkelse for hele strekningen ikke nødvendigvis
stemmer overens med summen av maksimal forsinkelse på alle delstrekningene. Hvis man summerer
maksimal forsinkelse på hver delstrekning, kan man ende opp med et høyere tall enn det som er
anslått for hele strekningen. Maksimal forsinkelse har ofte inntruffet på helt forskjellige tidspunkter på
de forskjellige delstrekningene, og kan da umulig ha skjedd på samme busstur. Vi har isteden valgt å
se på SIS-diagrammene og summere forsinkelsene som oppstår på samme klokkeslett for å finne
maksimal forsinkelse. Også dette anslaget vil kunne være høyt, da maksimal forsinkelse kan ha
inntruffet på forskjellige datoer for de forskjellige delstrekningene.

3.4

Kostnader

De foreslåtte tiltakene er kostnadsberegnet ved hjelp av en anslagsprosess gjennomført i henhold til
Håndbok R764 Anslagsmetoden. Kostnadene er beregnet innenfor et usikkerhetsnivå på +/- 40 %.
For mer detaljert informasjon om kostnadsberegningene vises det til anslagsrapporten.
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Generelle vurderinger av konsekvenser

I håndbok N100 Veg- og gateutforming står det at kollektivfelt bør etableres dersom det er 8 eller flere
busser i en retning i maksimaltimen og mer enn 1 minutt forsinkelse per kilometer. Dersom
forsinkelsen for buss er mer enn 2 minutter per kilometer, bør det brukes kollektivfelt selv om det er
færre enn 8 busser i maksimaltimen. Normalt vil kollektivfelt være aktuelt ved ÅDT > 8 000, men det
kan vurderes også ved lavere trafikkmengder. Ved ÅDT > 15 000 vurderes det om det er behov for og
areal til 4 kjørefelt pluss kollektivfelt.
På mange av de vurderte strekningene er det foreslått kollektivfelt og/eller aktiv kollektivprioritering. I
dette kapitlet har vi gjort noen generelle betraktninger av hvordan disse tiltakene påvirker
trafikksikkerhet og forhold for gående og syklende. Konsekvenser som er spesielle for hver enkelt
strekning, er kommentert for vedkommende strekning i kapittel 5.

4.1

Trafikksikkerhet

Jamfør Trafikksikkerhetshåndboken vil etablering av kollektivfelt normalt føre til flere trafikkulykker.
Økningen i antall personskadeulykker på strekninger ved etablering av kollektivfelt er om lag 11 % og
statistisk pålitelig. Forklaringen på denne effekten er ikke fullt ut klarlagt, men det er enkelte av
kollektivfeltenes egenskaper som er uheldige ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. I Norge er det tillatt
å kjøre sykkel, moped, motorsykkel og elbiler i kollektivfelt. Dette betyr at de letteste og tyngste
kjøretøyene blandes i samme kjørefelt. Personbiler som skal svinge til høyre, må dessuten i de fleste
tilfeller bytte felt, noe som kan føre til konflikter. I perioder når bilene står i kø, kan
hastighetsforskjellen mellom bilfeltet og kollektivfeltet være relativt stor. Når man planlegger bygging
av kollektivfelt, er det derfor viktig å ta hensyn til alle trafikantgrupper. Gjennom god planlegging kan
man redusere sannsynligheten for økning i antall ulykker.
Det er også verdt å notere seg at kollektivfeltet kan føre til at flere velger å ta bussen i stedet for bil.
Dette kan være med på å dempe de negative virkningene på trafikksikkerheten, da redusert biltrafikk
som normalt vil føre til reduksjon i antall ulykker.
De foreslåtte tiltakene i denne rapporten innebærer at vegene må bygges om. I den forbindelse bør
gangfelt kontrolleres, slik at de tilfredsstiller krav til utforming gitt i håndbok V127 «Gangfeltkriterier». I
håndboken står det blant annet noe om utforming av gangfelt på veger med flere kjørefelt. På slike
veger er fartsgrense 40 km/t og opphøyd eller signalregulert gangfelt to alternative tiltak. Jamfør
håndbok V123 «Tilrettelegging for kollektivtransport på veg» bør gangfelt ved bussholdeplasser
anlegges slik at kryssing av vegbanen skjer bak bussen. Denne vurderingen bør gjøres i forbindelse
med detaljprosjektering av løsningene.

4.2

Forhold for gående og syklende

Etablering av kollektivfelt kan ha både positive og negative følger for syklistene. Det er tillatt å sykle i
kollektivfelt, så etablering av kollektivfelt kan bidra til å gi syklistene bedre fremkommelighet enn om
de må ferdes i bilfeltet. På den annen side kan utrygghetsfølelsen øke når de må sykle sammen med
tunge kjøretøy i høy fart. Det er også noen studier som viser at kollektivfelt får bussjåfører til å ta
mindre hensyn til andre trafikanter, som for eksempel syklister (kilde: www.tiltakskatalog.no). På
strekninger med stor kollektivtrafikk anbefales det at sykkeltrafikken legges i egne sykkeltraseer. I
gater med sykkelfelt og kollektivfelt bør sykkelfeltet ligge til høyre for kollektivfeltet.
En undersøkelse av bruk av aktiv signalstyring for kollektivprioritering i Oslo viste at gjennomsnittlig
omløpstid ble redusert fra 80 til 67 sekunder. Dette kan bidra til kortere ventetid for fotgjengere (kilde:
www.tiltakskatalog.no).
Utbyggingen av kollektivfelt kan gi behov for å flytte på eksisterende fortau og G/S-veger. Det bør
satses på å flytte, ikke snevre inn, arealene som brukes av gående og syklende.
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5.1

Vurderinger av delstrekninger
Rv. 36, Skjelsvikskauen ‐ Klevstrand

5.1.1 Dagens situasjon
Strekningen går fra holdeplass Skjelsvikskauen til holdeplass Klevstrand på rv. 36. Vi har valgt å se på
nord- og sørgående retning hver for seg. Strekningen betjenes av linje M1.

HPL Klevstrand

HPL Gunneklev

HPL Gunnigata

HPL Bakkedammen

HPL Skrapeklev

HPL Skjelsvikskauen
Figur 3 Oversiktskart for strekning 1, stiplet rød linje viser busstrasé

Nordgående retning
Under befaringene er det gjennomført 6 turer med GPS-registreringer om morgenen, 2 om
formiddagen og 7 om ettermiddagen i tillegg til SIS-registreringene. Figur 4 til figur 8 viser kjøretid
mellom holdeplassene på strekningen.
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18:00

SIS: Kjøretid Skjelsvikskauen-Skrapeklev
Anslag 0-kjøring Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Skjelsvikskauen-Skrapeklev

Figur 4 Kjøretider fra Skjelsvikskauen til Skrapeklev, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Skrapeklev-Bakkedammen
GPS: maks registrerte kjøretid Skrapeklev-Bakkedammen

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1

Figur 5 Kjøretider fra Skrapeklev til Bakkedammen, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene. Det er én SIS-registrering utenfor diagramområdet (08:03)
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SIS: Kjøretid Bakkedammen-Gunnigata
GPS: maks registrerte kjøretid Skrapeklev-Bakkedammen

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring Bakkedammen - Gunnigata ret. 1

Figur 6 Kjøretider fra Bakkedammen til Gunnigata, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Gunnigata-Gunneklev
GPS: maks registrerte kjøretid Skrapeklev-Bakkedammen
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Anslag 0-kjøring Gunnigata - Gunneklev ret. 1

Figur 7 Kjøretider fra Gunnigata til Gunneklev, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Gunneklev-Klevstrand
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Anslag 0-kjøring Gunneklev - Klevstrand ret. 1

Figur 8 Kjøretider fra Gunneklev til Klevstrand og estimert 0-kjøring.
Tabell 2 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Morgen Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1
Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Formiddag Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1
Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Ettermiddag Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1

Antall
registreringer
217
269
274
273
274
125
159
161
160
160
222
270
271
267
268

Minimum
00:13
00:09
00:10
00:21
00:18
00:13
00:12
00:12
00:26
00:18
00:12
00:10
00:09
00:25
00:18

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:52
02:31
00:23
08:03
00:31
01:55
01:02
02:26
00:43
02:20
00:42
01:19
00:19
01:34
00:26
01:34
00:57
03:57
00:38
01:39
00:46
01:52
00:21
02:13
00:23
01:09
00:57
02:37
00:37
01:39

Tabell 3 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Morgen Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1
Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Formiddag Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1
Skjelsvikskauen - Skrapeklev ret. 1
Skrapeklev - Bakkedammen ret. 1
Ettermiddag Bakkedammen - Gunnigata ret. 1
Gunnigata - Gunneklev ret. 1
Gunneklev - Klevstrand ret. 1
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0-kjøring

00:30
00:15
00:15
00:30
00:20
00:30
00:15
00:15
00:30
00:20
00:30
00:15
00:15
00:30
00:20

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:22
00:08
00:16
00:32
00:23
00:12
00:04
00:11
00:27
00:18
00:16
00:06
00:08
00:27
00:17

02:01
07:48
01:40
01:56
02:00
00:49
01:19
01:19
03:27
01:19
01:22
01:58
00:54
02:07
01:19

Standardavvik
00:24
00:31
00:16
00:22
00:25
00:12
00:14
00:14
00:28
00:20
00:14
00:19
00:11
00:23
00:20

Fremkommeligheten i nordgående retning kan oppsummeres som følger:
 Skjelsvikskauen-Skrapeklev: De største variasjonene i kjøretid finner man i morgenrushet, men
stort sett er det brukbar fremkommelighet.
 Skrapeklev-Bakkedammen: Det er flest forsinkete avganger om morgenen, men de største
forsinkelsene finner vi om ettermiddagen. Én avgang om morgenen var imidlertid ca. 8
minutter forsinket. Det var trolig en spesiell hendelse.
 Bakkedammen-Gunnigata: Det er mange avganger som er forsinket i begge rushene, men
forsinkelsene er moderate.
 Gunnigata-Gunneklev: De fleste avgangene er forsinket i begge rush og på formiddagen. Den
store spredningen kan skyldes signalanlegget like nord for Gunneklev.
 Gunneklev-Klevstrand: Det er relativt stor spredning i kjøretider på strekningen i begge rush og
om formiddagen. Sannsynligvis oppstår forsinkelsene der bussen skal kjøre ut fra
bussholdeplassen på Gunneklev, videre nordover er det god fremkommelighet.
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Sørgående retning
Under befaringene er det foretatt 6 GPS-registreringer om morgenen, 4 om formiddagen og 7 om
ettermiddagen. Kun de gangene bussene stoppet på holdeplasser ble det notert tidspunkter. Figur 9 til
figur 13 viser kjøretid mellom holdeplassene på strekningen.
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SIS: Kjøretid Klevstrand-Gunneklev
Anslag 0-kjøring Klevstrand - Gunneklev ret. 0
GPS: maks registrerte kjøretid Klevstrand-Gunneklev

Figur 9 Kjøretider fra Klevstrand til Gunneklev, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Anslag 0-kjøring Gunneklev - Gunnigata ret. 0

GPS: maks registrerte kjøretid Gunneklev-Gunnigata

Figur 10 Kjøretider fra Gunneklev til Gunnigata, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Anslag 0-kjøring Gunnigata - Bakkedammen ret. 0

GPS: maks registrerte kjøretid Gunnigata-Bakkedammen

Figur 11 Kjøretider fra Gunnigata til Bakkedammen, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Anslag 0-kjøring Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0

GPS: maks registrerte kjøretid Bakkedammen-Skrapeklev

Figur 12 Kjøretider fra Bakkedammen til Skrapeklev, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Figur 13 Kjøretider fra Skrapeklev til Skjelsvikskauen og estimert 0-kjøring
Tabell 4 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Morgen Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0
Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Formiddag Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0
Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Ettermiddag Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0

Antall
registreringer
316
318
318
319
307
159
159
159
157
148
265
272
273
275
249

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:54
01:57
00:35
00:51
00:20
00:38
00:17
00:39
00:39
00:54
00:52
01:44
00:37
00:57
00:20
00:34
00:18
00:29
00:37
00:51
01:07
02:49
00:41
02:27
00:24
01:23
00:22
00:57
00:37
00:58

Minimum
00:29
00:25
00:13
00:09
00:32
00:30
00:25
00:13
00:09
00:33
00:26
00:26
00:14
00:09
00:31

Tabell 5 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Morgen Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0
Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Formiddag Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0
Klevstrand - Gunneklev ret. 0
Gunneklev - Gunnigata ret. 0
Ettermiddag Gunnigata - Bakkedammen ret. 0
Bakkedammen - Skrapeklev ret. 0
Skrapeklev - Skjelsvikskauen ret. 0
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0-kjøring

00:30
00:30
00:15
00:15
00:35
00:30
00:30
00:15
00:15
00:35
00:30
00:30
00:15
00:15
00:35

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:24
00:05
00:05
00:02
00:04
00:22
00:07
00:05
00:03
00:02
00:37
00:11
00:09
00:07
00:02

01:27
00:21
00:23
00:24
00:19
01:14
00:27
00:19
00:14
00:16
02:19
01:57
01:08
00:42
00:23

Standardavvik
00:19
00:05
00:05
00:05
00:04
00:14
00:06
00:05
00:05
00:03
00:26
00:15
00:08
00:08
00:04

Fremkommeligheten i sørgående retning kan oppsummeres som følger:
 Klevstrand-Gunneklev: Det er stor spredning i kjøretid i begge rush og om formiddagen. De
største forsinkelsene oppstår om ettermiddagen, da køen kan stå forbi Klevstrand helt tilbake
til Kirstistien bussholdeplass.
 Gunneklev-Gunnigata: Enkelte avganger om ettermiddagen er forsinket, men stort sett er det
god fremkommelighet på denne strekningen.
 Gunnigata-Bakkedammen: Enkelte avganger om ettermiddagen er forsinket, men stort sett er
det god fremkommelighet på denne strekningen.
 Bakkedammen-Skrapeklev: Enkelte avganger om ettermiddagen er forsinket, men stort sett er
det god fremkommelighet på denne strekningen.
 Skrapeklev-Skjelsvikskauen: Noen av avgangene er forsinket, men stort sett er det god
fremkommelighet på denne strekningen.
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5.1.2 Tiltak
Nordgående retning
Basert på vurdering av SIS-dataene og GPS-målingene foreslås følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra Skjelsvikskauen til Skrapeklev og fra
Gunnigata til Klevstrand. Kollektivfeltene føres i utgangspunktet helt frem til og gjennom
kryssene, men det åpnes for høyresvingende trafikk inn mot kryssene. Det foreslås videre å
innføre aktiv signalprioritering i det signalregulerte krysset ved Gunneklev. Dette krysset er
regulert som rundkjøring, men vi foreslår å beholde signalanlegget. Et signalanlegg gir mer
fleksibilitet i forhold til å kunne holde igjen biltrafikk og prioritere kollektivtrafikk. Rundkjøringer
egner seg ofte godt der det er en jevn fordeling av trafikk på 3 eller flere vegarmer, mens det i
kryss med en stor forskjell i trafikk mellom hoved og sideveger, som i tilfelle ved Gunneklev,
ikke nødvendigvis er rundkjøring som er den beste løsningen.
 Som «rødt» tiltak foreslår vi i tillegg å etablere kollektivfelt på strekningen SkrapeklevGunnigata.

HPL Klevstrand

HPL Gunneklev

Bussprioritering i
signalanlegg
HPL Gunnigata

HPL Bakkedammen

HPL Skrapeklev

HPL Skjelsvikskauen

Figur 14 – Forslag til tiltak på strekning 1 mot nord
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Sørgående retning
Basert på vurdering av SIS-dataene og GPS-målingene foreslås følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra Klevstrand til Gunneklev. Kollektivfeltene
føres i utgangspunktet gjennom kryssene, men det åpnes for høyresvingende trafikk inn mot
kryssene. Det foreslås videre å innføre aktiv signalprioritering i det signalregulerte krysset ved
Gunneklev.
 Som «rødt» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra Gunneklev til Skrapeklev. Inn mot
Klevstrand fra nord er det tidvis kø og det foreslås å etablere kollektivfelt også på denne
strekningen fra holdeplass Kirstistien til holdeplass Klevstrand.

HPL Klevstrand

HPL Gunneklev

Bussprioritering i
signalanlegg
HPL Gunnigata

HPL Bakkedammen

HPL Skrapeklev

HPL Skjelsvikskauen

Figur 15 – Forslag til tiltak på strekning 1 mot sør
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5.1.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for buss
Tiltakene som foreslås på strekningen, er kollektivfelt og kollektivprioritering i signalanlegget ved
Gunneklev. Disse tiltakene vil i praksis fjerne stort sett alle forsinkelsene der tiltakene etableres. Det
må imidlertid forventes noe forsinkelse der kollektivfelt avsluttes inn mot kryss for å gi plass til
høyresvingende trafikk. Det vil også kunne skje at ikke alle bussene ankommer når det er grønt lys i
signalanlegget. Signalprioritering vil imidlertid kunne sørge for at de fleste bussene får grønt lys når de
ankommer, fordi holdeplassene ligger etter krysset i begge retninger.
Tabell 6 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
01:41 12:50
01:12 07:15
01:14 05:55
00:40 02:54
00:39 02:30
01:06 06:25

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-01:17
-04:05
-01:41
-12:35
-00:57
-05:25
-01:12
-07:10
-01:00
-03:20
-01:14
-05:40
-00:24
-01:27
-00:36
-02:20
-00:22
-01:14
-00:37
-02:09
-00:37
-02:15
-01:04
-05:47

Tabellen viser anslått effekt på kjøretidene for de foreslåtte tiltakene. Rv. 36 er en av vegene der det
forventes økt biltrafikk i fremtiden. Dette vil medføre enda større forsinkelser for bussene enn man
opplever i dag, og de foreslåtte tiltakene vil være desto viktigere å gjennomføre for å sikre bussen god
fremkommelighet. Det poengteres at det er viktig å se på maksforsinkelsene da disse ofte forekommer
i den absolutte rushperioden med flest passasjerer på bussene. Gjennomsnittsforsinkelsene gjengir
snittet over en lengre periode. Disse omfatter også mange busser som ikke har noe forsinkelse og
således trekker ned gjennomsnittet.
Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Innføring av kollektivfelt innebærer at gående og syklende må krysse 4 felt. Jamfør håndbok V127
Gangfeltkriterier bør det anlegges trafikkøy når kryssingslengden er over 8 meter. Det er viktig at det
legges til rette for gode og sikre krysningsmuligheter for fotgjengere i forbindelse med kryss og
holdeplasser, slik at fotgjengerne trygt kan krysse vegen der det er naturlige målpunkter på andre
siden. Det bør vurderes å etablere gangfelt også på sørsiden og østsiden av det signalregulerte
krysset på Gunneklev, der det ikke er tilrettelagt for krysning i dag. Dette må i tilfelle suppleres med
gangarealer i sørøstre del av krysset mot Rimi Herøya og Herøyagrillen. Det vises også til generelle
betraktninger rundt forhold for trafikksikkerhet, gående og syklende, se kapittel 4.1 og kapittel 4.2.
Andre forhold
Det foreligger en reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs deler av strekning 1. Planlagte tiltak
må ta hensyn til denne reguleringsplanen.
5.1.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 132 millioner kroner.
Standardavviket er ± 38 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 29 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 309 millioner kroner.
Standardavviket er ± 56 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 18 %.
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5.2

Rv. 36/fv. 356, Kirstistien - Øyekast

5.2.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Kirstistien på rv. 36 og holdeplass Øyekast på fv.
356, og trafikkeres av Metrolinje 1. Under befaringene er det utført 6 tidsregistreringer med GPS om
morgenen, 3 om formiddagen og 7 for ettermiddagen i tillegg til SIS-registreringene. GPSregistreringene er detaljerte inn mot rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 356. Det er utført registreringer
i begge kjøreretninger.

HPL Øyekast

Rv. 36 x Fv. 356

HPL Kirstistien

Figur 16 Oversiktskart for strekning
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Nordgående retning
Figur 17 viser kjøretid mellom holdeplass Kirstistien og Øyekast fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og
lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene. SIS-dataene viser samme trend som GPSregistreringene. Det er variable avviklingsforhold i alle periodene. For strekningen viser SIS-dataene
enkelte registreringer med mer forsinkelse enn GPS-registreringene. Det er mange SIS-registreringer
med kort kjøretid, disse er trolig feil. Registreringene er vist i figur 17, men registreringer under 35
sekunder er ikke tatt med i de videre beregningene/tabellene.
02:15

02:00

01:45

Kjøretid

01:30

01:15

01:00

00:45

00:30
Trolig feil registreringer som er
fjernet fra videre beregninger

00:15

00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Kirstistien - Øyekast
Anslag 0-kjøring Kirstistien - Øyekast

GPS: maks registrerte kjøretid Kirstistien - Øyekastet

Figur 17 Kjøretider mellom hpl Kirstistien og Øyekast fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og lengste
registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
Tabell 7 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Kirstistien - Øyekast ret. 1
Ettermiddag

Antall
registreringer
243
147
254

Minimum
00:35
00:38
00:35

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:54
02:03
00:53
01:36
00:54
01:47

Standardavvik
00:11
00:11
00:09

Tabell 8 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Kirstistien - Øyekast ret. 1
Ettermiddag

0-kjøring

00:40
00:40
00:40

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:14
00:13
00:14

01:23
00:56
01:07

Forsinkelsene oppstår i hovedsak i tilknytning til rundkjøringen i krysset mellom rv. 36 og fv. 356.
Tabellen viser lav gjennomsnittlig forsinkelse. Under våre GPS-registreringer ble det registrert en
maksimal kø på om lag 110 meter inn mot rundkjøringen.
Sørgående retning
Figur 18 viser kjøretid mellom holdeplass Øyekast og Kirstistien fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og
lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene. SIS-dataene viser samme trend som GPSregistreringene. Det er mest ustabile avviklingsforhold i ettermiddagsrushet, men det er forsinkelser
også om morgenen og formiddagen. SIS-dataene viser enkelte registreringer om ettermiddagen med
mer forsinkelse enn GPS-registreringene for denne strekningen. Tiden for 0-kjøring er anslått noe
høyere enn i motsatt retning.
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02:15

02:00

01:45

Kjøretid

01:30

01:15

01:00

00:45

00:30

00:15

00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Øyekast - Kirstistien
Anslag 0-kjøring Øyekast - Kirstistien

GPS: maks registrerte kjøretid Øyekastet - Kirstistien

Figur 18 Kjøretider mellom hpl Øyekast og Kirstistien fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og lengste
registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
Tabell 9 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Øyekast - Kirstistien ret. 0
Ettermiddag

Antall
registreringer
315
161
266

Minimum
00:45
00:43
00:41

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:56
01:25
00:54
01:17
00:57
02:02

Standardavvik
00:07
00:05
00:10

Tabell 10 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Øyekast - Kirstistien ret. 0
Ettermiddag

0-kjøring

00:50
00:50
00:50

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:06
00:04
00:07

00:35
00:27
01:12

Forsinkelsene oppstår i hovedsak i tilknytning til rundkjøringen i krysset mellom rv. 36 og fv. 356.
Under våre registreringer ble det registrert en maksimal kø på om lag 90 meter inn mot rundkjøringen.
5.2.2 Tiltak
I nordgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt som følger:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere filterfelt forbi rundkjøringen.
 Som «rødt» tiltak foreslår vi i tillegg å etablere kollektivfelt på en strekning inn mot krysset på
om lag 200 meter.
I samtaler med oppdragsgiver har det vært diskutert ombygging av rundkjøringen til signalanlegg.
Siden det ikke foreligger detaljerte trafikktall for krysset er det vanskelig å vurdere om et signalanlegg
vil være gunstig. Et signalanlegg kan gi økt forsinkelse for biltrafikken som medfører mer kødannelse
og behov for lengre kollektivfelt. Skal det etableres signalanlegg, er det trolig behov for aggressiv
prioritering av busstrafikken.
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Filterfelt for buss

I sørgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt som går helt frem til rundkjøring. Siden bussen
skal til venstre i rundkjøringen foreslås det at kollektivfelt legges til venstre for bilfeltet. For «blått» og
«rødt» tiltak skilles det mellom hvor langt før rundkjøringen kollektivfeltet skal starte:
 Som «blått» tiltak foreslås det å etablere kollektivfelt på en strekning på 70 meter inn mot
rundkjøringen. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker foreslås det at kollektivfeltet startes etter
krysset med Fridtjof Nansens veg.
 Som «rødt» tiltak foreslås det i tillegg å etablere kollektivfelt på en strekning på 150 meter inn
mot rundkjøringen. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker foreslås det at kollektivfeltet startes
ca. 20 meter etter gangfelt ved Sundjordgata slik at det er mulig for privatbiler å nå
venstresvingefeltet mot Rådyrvegen før kollektivfeltet starter.

Figur 19 Forslag til tiltak på strekning 2
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5.2.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltakene som foreslås på strekningen, er kollektivfelt og filterfelt. Disse tiltakene vil i praksis fjerne
stort sett alle forsinkelsene der tiltakene etableres. I rundkjøringen må det imidlertid forventes noe
forsinkelse for busser mot syd på grunn av sirkulerende trafikk. Bussene mot syd må dessuten vike for
sirkulerende trafikk. I begge retninger kan det i tillegg oppstå noe forsinkelse når bussene må stoppe
for fotgjengere i gangfelt. Det er tatt hensyn til disse forholdene i anslagene for effekt av tiltak, som er
vist i tabell 11.
Tabell 11 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt
Maks
00:14
01:23
00:13
00:56
00:14
01:07
00:06
00:35
00:04
00:27
00:07
01:12

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:10
-00:16
-00:14
-01:13
-00:09
-00:16
-00:13
-00:46
-00:10
-00:16
-00:14
-00:57
-00:06
-00:15
-00:06
-00:15
-00:04
-00:12
-00:04
-00:12
-00:06
-00:16
-00:07
-00:52

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Det er i dag fortau eller gang- og sykkelveg langs hele strekningen på vestsiden av rv. 36 og på
nordsiden av fv.356. Gang- /sykkelvegen krysser rv. 36 i en undergang i nordre arm av krysset. Det er
ingen andre kryssinger i dette området. De foreslåtte tiltakene kan gjøre det nødvendig å flytte på
fortau eller G/S-vegen. I videre planlegging bør det tilstrebes at gående og syklende ikke får lengre
gangavstander enn i dag. Det bør vurderes om det skal tilrettelegges for kryssing av fv. 356 ved
Fridtjof Nansens gate. Det forutsettes for øvrig at planlegging av kryssingssteder skjer i henhold til
håndbok V127 Gangfeltkriterier.
Basert på observasjoner under befaring, samt flyfoto og gatebilder kan det virke som krysset
Øyekastvegen x Rådyrvegen x Fridtjof Nansens gate er utflytende og uoversiktlig. Her er det heller
ingen tilrettelagt kryssing for fotgjengere. Innføring av kollektivfelt gir behov for å bygge om krysset. En
ombygging av kryss til gjeldende standard vil kunne gi en trafikksikkerhetsgevinst.
Det er kort avstand fra rundkjøring frem til krysset med Rådyrvegen, noe som kan gi utfordringer med
tanke på fletting etter et filterfelt.
5.2.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 20 millioner kroner.
Standardavviket er ± 8,5 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 42 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 41 millioner kroner.
Standardavviket er ± 11 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 28 %.
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5.3

Hydrovegen, Herøya industripark – Frednesøya

5.3.1 Dagens situasjon
Strekningen går i Hydrovegen fra Herøya industripark, forbi holdeplass Rolighetsvegen og til
rundkjøringen i krysset Hydrovegen x rv. 36. Under befaringene er det utført en køregistrering i
Hydrovegen inn mot rundkjøringen om ettermiddagen. Strekning trafikkeres i hovedsak av linje P4.

HPL Rolighetsvegen

Figur 20 Oversiktskart for strekning

Figur 21 og figur 22 viser SIS-data for strekningene mellom holdeplassene Herøya Industripark –
Rolighetsvegen – Frednesøya. For begge strekningene er det enkelte turer som viser et meget høyt
tidsforbruk, det skyldes trolig bruåpning. Gjennomsnittlig kjøretid og forsinkelse blir noe påvirket av
turene med lang kjøretid.
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SIS: Herøya Industripark - Rolighetsvegen

13:00
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15:00

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring Herøya Industripark - Rolighetsvegen

Kjøretid

Figur 21 Kjøretider mellom hpl Herøya Industripark og Rolighetsvegen fra SIS-dataene og estimert 0kjøring.
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Anslag 0-kjøring Rolighetsvegen - Frednesøya

Figur 22 Kjøretider mellom hpl Rolighetsvegen og Frednesøya fra SIS-dataene og estimert 0-kjøring.
Tabell 12 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1
Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Formiddag
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1
Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Ettermiddag
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1
Morgen
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Antall
registreringer
59
63
42
44
80
82

Minimum
01:00
00:49
01:03
00:54
00:56
00:52

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
01:45
06:00
02:09
13:54
01:19
01:54
01:23
09:58
01:38
06:38
01:13
02:13

Standardavvik
00:53
03:01
00:13
01:35
01:05
00:17

Tabell 13 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Forsinkelse

0-kjøring

Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Morgen
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1
Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Formiddag
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1
Herøya Industripark - Rolighetsvegen ret. 1
Ettermiddag
Rolighetsvegen - Frednesøya ret. 1

01:10
01:00
01:10
01:00
01:10
01:00

Gjennomsnitt

Maksimum

00:35
01:09
00:09
00:23
00:28
00:13

04:50
12:54
00:44
08:58
05:28
01:13

Figur 23 viser variasjon i registrert kølengde i Hydrovegen inn mot rundkjøring i krysset med rv. 36 for
ettermiddagsrushet torsdag 10.04.2014. På denne dagen ble lengste kø registrert til om lag 114
meter. Figuren viser at kølengden varierer betydelig. Problemet anses å oppstå om ettermiddagen ved
avsluttet arbeidstid på Hydro.
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Figur 23 Registrert kølengde i Hydrovegen inn mot rundkjøring i krysset med rv. 36.

Køen og forsinkelsene skyldes kapasitetsproblemer i rundkjøringen i krysset mellom rv. 36 og
Hydrovegen.
5.3.2 Tiltak
Ut ifra lite datagrunnlag er det vanskelig å anslå hvordan den registrerte kølengden er i forhold til køen
på andre dager.
Kollektivfelt langs Hydrovegen anses som eneste relevante tiltak. For å redusere forsinkelsen for
busser bør kollektivfelt trekkes helt frem til rundkjøringen:
 Som «blått tiltak» anbefales det å etablere kollektivfelt de siste 80 meterne inn mot
rundkjøringen. Det siste 30 meterne inn mot rundkjøringen må kollektivfeltet åpnes for
høyresvingende biler.
 Som rødt tiltak anbefales det å etablere kollektivfelt om lag 240 meter tilbake fra rundkjøringen.
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Kollektivfelt
Figur 24 Forslag til tiltak på strekning 3
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5.3.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltaket som foreslås, er kollektivfelt. Kollektivfeltet vil fjerne mesteparten av forsinkelsen, men det vil
fremdeles oppstå noe forsinkelse inn mot rundkjøringen på grunn av vikeplikt for både kryssende
fotgjengere og sirkulerende trafikk. Anslagene for effekten av tiltaket tar hensyn til dette.
Tabell 14 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
2
Formiddag
1
Ettermiddag
2
Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
01:44 16:45
00:33 09:35
00:41 05:50

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-01:13
-04:00
-01:44
-10:00
-00:23
-04:00
-00:33
-09:30
-00:29
-04:00
-00:41
-05:30

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
I dagens situasjon er det G/S-veg på hver side av bilvegen på broen. Det kan hende at det er mulig å
anlegge kollektivfelt over eksisterende bro dersom én av G/S-vegene ofres. Fjerning av den ene G/Svegen vil øke antall fotgjengere som krysser Hydrovegen, og reisevegen for berørte fotgjengere og
syklister vil bli litt lengre, tilsvarende 1-2 kryssinger av Hydrovegen. Dersom dette vurderes som
uakseptabelt, kan det ikke være kollektivfelt over broen uten at denne utvides.
En eventuell økning i antall kryssinger av Hydrovegen vil føre til flere konflikter, og dermed ulykker,
mellom motorisert trafikk og gående/syklende. Vi har ikke data om antall gående og syklende som
bruker G/S-vegen som eventuelt må ofres, og det er derfor ikke mulig å vurdere hvor store
konsekvenser et eventuelt bortfall av G/S-vegen vil få for trafikksikkerheten.

5.3.4

Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 30 millioner kroner.
Standardavviket er ± 13 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 44 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 54 millioner kroner.
Standardavviket er ± 22 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 41 %.
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5.4

Rv. 36, Tollnes - Kirkevegen

5.4.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplassene Tollnes og Kirkevegen på rv. 36, og trafikkeres av
Metrolinje 2. I nordgående retning er det gjennomført 6 målinger med GPS om morgenen, 3 på
formiddagen og 10 på ettermiddagen, i tillegg til SIS-registreringene. Mot syd er det gjennomført 7
GPS-målinger om morgenen, 3 på formiddagen og 7 på ettermiddagen, i tillegg til SIS-registreringene.

HPL Kirkevegen

HPL Nenset

HPL Lensmannsdalen

HPL Tollnes

Figur 25 Oversiktskart for strekning 4, stiplet grønn linje viser busstrasé

Nordgående retning
Figur 26 til figur 28 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene og høyeste registrerte GPS-tid
mellom holdeplassene på strekningen.

28

04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

Trolig feil registreringer som er
fjernet fra videre beregninger
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17:00

18:00

SIS: Kjøretid Tollnes-Lensmannsdalen
Anslag 0-kjøring Tollnes - Lensmannsdalen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Tollnes-Lensmannsdalen

Figur 26 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Tollnes til Lensmannsdalen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Lensmannsdalen-Nenset
Anslag 0-kjøring Lensmannsdalen - Nenset ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Lensmannsdalen-Nenset

Figur 27 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Lensmannsdalen til Nenset og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Nenset-Kirkevegen
Anslag 0-kjøring Nenset - Kirkevegen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Nenset-Kirkevegen

Figur 28 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Nenset til Kirkevegen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
Tabell 15 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Morgen Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1
Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Formiddag Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1
Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Ettermiddag Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1

1
1
1
1
1
1

Antall
registreringer
118
264
273
78
165
166
164
293
298

Minimum
00:32
00:20
00:12
00:31
00:22
00:14
00:31
00:18
00:12

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:57
02:37
00:56
02:22
00:17
00:25
00:56
02:06
00:51
02:18
00:17
00:27
00:49
01:45
00:46
02:22
00:18
01:05

Standardavvik
00:20
00:25
00:02
00:18
00:18
00:02
00:10
00:21
00:05

Tabell 16 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Morgen Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1
Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Formiddag Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1
Tollnes - Lensmannsdalen ret.
Ettermiddag Lensmannsdalen - Nenset ret.
Nenset - Kirkevegen ret. 1

0-kjøring
1
1
1
1
1
1

00:40
00:25
00:15
00:40
00:25
00:15
00:40
00:25
00:15

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:17
00:31
00:02
00:16
00:26
00:02
00:09
00:21
00:03

01:57
01:57
00:10
01:26
01:53
00:12
01:05
01:57
00:50

Maks kølengde mot nord ble registrert til 500 meter.

Fremkommeligheten i nordgående retning kan oppsummeres som følger:
 Tollnes–Lensmannsdalen: Det er store variasjoner i kjøretiden. Fremkommelighetsproblemene
er størst om morgenen.
 Lennsmannsdalen–Nenset: Det er store variasjoner i kjøretiden i alle periodene.
 Nenset–Kirkevegen: På denne strekningen er det i praksis ingen fremkommelighetsproblemer.
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Sydgående retning
Figur 29 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene og høyeste registrerte GPS-tid mellom
holdeplassene Kirkevegen og Nenset.
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SIS: Kjøretid Kirkevegen-Nenset
Anslag 0-kjøring Kirkevegen - Nenset ret. 0
GPS: maks registrerte kjøretid Kirkevegen-Nenset

Figur 29 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Kirkevegen til Nenset og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
Tabell 17 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Kirkevegen - Nenset ret. 0
Formiddag Kirkevegen - Nenset ret. 0
Ettermiddag Kirkevegen - Nenset ret. 0

Antall
registreringer
280
155
299

Minimum
00:19
00:19
00:20

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:38
01:33
00:39
01:11
00:46
01:56

Standardavvik
00:13
00:11
00:19

Tabell 18 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Kirkevegen - Nenset ret. 0
Formiddag Kirkevegen - Nenset ret. 0
Ettermiddag Kirkevegen - Nenset ret. 0

0-kjøring

00:30
00:30
00:30

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:08
00:09
00:16

01:03
00:41
01:26

SIS-dataene viser at det er relativt stor variasjon i kjøretiden i sydgående retning. Gjennomsnittlig
forsinkelse er størst om ettermiddagen.
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5.4.2 Tiltak
Nordgående retning
Basert på vurdering av SIS-dataene og GPS-registreringene foreslås det følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra krysset rv. 36 x Østre Buktenveg/ Østre
Lensmannsveg, til holdeplass Nenset. Kollektivfeltet føres i utgangspunktet gjennom
kryssene, men det må åpnes for høyresvingende trafikk inn mot Nensetkrysset. Det bør også
gjøres en gjennomgang og en optimalisering av kollektivprioriteringen i Nensetkrysset.
 Som «rødt» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra første sideveg nord for Strandvegen, det
vil si de siste 600 meterne totalt før holdeplass Nenset.

HPL Kirkevegen

HPL Nenset

Kollektivfelt føres
gjennom kryss til
holdeplass

HPL Lensmannsdalen

HPL Tollnes

Figur 30 Forslag til tiltak på strekning 4 mot nord
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Sydgående retning
Basert på vurderinger av SIS-dataene foreslås følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt fra ca. 180 meter nord for Nensetkrysset til
holdeplass Nenset. Kollektivfeltet må åpnes for høyresvingende trafikk inn mot kryssene. Det
bør også gjøres en gjennomgang og en optimalisering av kollektivprioriteringen i
Nensetkrysset.
 Som «rødt» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt helt fra holdeplass Kirkevegen.
HPL Kirkevegen

Kollektivfelt føres
gjennom kryss til
holdeplass

HPL Nenset

HPL Lensmannsdalen

HPL Tollnes

Figur 31 Forslag til tiltak på strekning 5 mot syd

5.4.3

Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått kollektivfelt i begge retninger. Forsinkelsene for busser inn mot Nensetkrysset vil bli
kraftig redusert, da det er foreslått å lede kollektivfeltene gjennom krysset. På grunn av kryssende
fotgjengere, både i Nensetkrysset og andre steder, vil man imidlertid ikke klare å bli kvitt alle
forsinkelsene. Det er tatt høyde for dette i anslagene over forsinkelser, som er vist i tabell 19.
Vurdert strekning mot nord går mellom Tollnes og Kirkevegen. I motsatt retning er det kun strekningen
mellom Kirkevegen og Nenset som er vurdert. Dette betyr at bussene mot nord er vist med en større
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forsinkelse i tabellen. Forskjellen mellom maks forsinkelse og effekten av rødt og blått tiltak vil også bli
større, da det er flere gangfelt på analysestrekningen mot nord enn på analysestrekningen mot syd.
Tabell 19 Anslått effekt av tiltak

BussRetning
Periode avganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:50 04:04
00:44 03:31
00:33 02:57
00:08 01:03
00:09 00:41
00:16 01:26

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:31
-01:27
-00:48
-03:24
-00:26
-01:23
-00:42
-02:49
-00:21
-01:27
-00:30
-01:57
-00:06
-00:34
-00:08
-00:53
-00:06
-00:31
-00:09
-00:31
-00:11
-00:34
-00:16
-01:16

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Kollektivfelt medfører økt vegbredde, og dermed kryssingsbredde, for fotgjengere og syklister. I videre
planlegging må det sørges for sikre kryssingssteder i henhold til håndbok V127 Gangfeltkriterier.
Kollektivfeltene bør ikke gå på bekostning av bredden på eksisterende G/S-veg.

5.4.4

Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 47 millioner kroner.
Standardavviket er ± 15 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 32 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 95 millioner kroner.
Standardavviket er ± 19 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 20 %.
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5.5

Rv. 36, Kirkevegen - Raset

5.5.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplassene Kirkevegen og Raset på rv. 36, og trafikkeres av
Metrolinje 2. I nordgående retning ble det gjennomført 8 registreringer med GPS om morgenen, 3 på
formiddagen og 10 på ettermiddagen, i tillegg til SIS-registreringene. Mot syd ble det gjennomført 8
GPS-registreringer om morgenen, 4 på formiddagen og 6 på ettermiddagen. Merk at holdeplass
Kjørbekksvingen kun betjenes av busser mot nord.
HPL Raset

HPL Kjørbekkhøgda

HPL Kjørbekksvingen

HPL Kjørbekkdalen

HPL Kirkevegen

Figur 32 Oversiktskart for strekning 5, stiplet grønn linje viser busstrasé
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Nordgående retning
Det er sett på strekningen mellom holdeplassene Kirkevegen og Kjørbekksvingen.
04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Kirkevegen-Kjørbekkdalen
Anslag 0-kjøring Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Kirkevegen - Kjørbekkdalen

Figur 33 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Kirkevegen til Kjørbekkdalen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Kjørbekkdalen-Kjørbekksvingen
Anslag 0-kjøring Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen

Figur 34 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Kjørbekkdalen til Kjørbekksvingen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Tabell 20 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Formiddag
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Ettermiddag
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Morgen

Antall
registreringer
279
283
165
165
301
301

Minimum
00:20
00:25
00:20
00:28
00:19
00:27

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:33
01:20
00:40
01:37
00:34
01:25
00:44
01:51
00:35
02:00
00:56
02:44

Standardavvik
00:13
00:12
00:14
00:15
00:19
00:24

Tabell 21 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

0-kjøring

00:25
00:30
00:25
00:30
00:25
00:30

Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Formiddag
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Kirkevegen - Kjørbekkdalen ret. 1
Ettermiddag
Kjørbekkdalen - Kjørbekksvingen ret. 1
Morgen

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:08
00:10
00:09
00:14
00:10
00:26

00:55
01:07
01:00
01:21
01:35
02:14

Fremkommeligheten mot nord kan oppsummeres som følger:
 Kirkevegen–Kjørbekkdalen: Mange avganger ligger nær 0-kjøring. De største forsinkelsene
finner man om ettermiddagen.
 Kjørbekkdalen–Kjørbekksvingen: Det er stor variasjon i kjøretiden på strekningen. De største
forsinkelsene finner man om ettermiddagen.
GPS-registreringene viser at lengste kølengde var 800 meter fra rundkjøringen, det vil si forbi
holdeplass Kirkevegen.
Sydgående retning
Det er sett på strekningen mellom holdeplassene Raset og Kjørbekkdalen.
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SIS: Kjøretid Raset-Kjørbekkhøgda
Anslag 0-kjøring Raset - Kjørbekkhøgda
GPS: maks registrerte kjøretid Raset - Kjørbekkhøgda

Figur 35 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Raset til Kjørbekkhøgda og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Kjørbekkhøgda-Kjørbekkdalen
Anslag 0-kjøring Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen
GPS: maks registrerte kjøretid Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen

Figur 36 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Kjørbekkhøgda til Kjørbekkdalen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
Tabell 22 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Formiddag
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Ettermiddag
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Morgen

Antall
registreringer
288
288
161
153
303
302

Minimum
00:20
00:44
00:21
00:48
00:15
00:41

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:33
02:12
01:05
03:14
00:32
01:04
01:00
01:37
00:31
01:26
01:01
02:00

Standardavvik
00:12
00:21
00:05
00:10
00:08
00:11

Tabell 23 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Formiddag
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Raset - Kjørbekkhøgda ret. 0
Ettermiddag
Kjørbekkhøgda - Kjørbekkdalen ret. 0
Morgen

0-kjøring

00:25
00:45
00:25
00:45
00:25
00:45

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:08
00:20
00:07
00:15
00:06
00:16

01:47
02:29
00:39
00:52
01:01
01:15

Fremkommeligheten mot syd kan oppsummeres slik:
 Raset–Kjørbekkhøgda: Det er stort sett god fremkommelighet på denne strekningen. Enkelte
avganger om morgenen er forsinket.
 Kjørbekkhøgda–Kjørbekkdalen: Det er stor variasjon i kjøretiden, særlig om morgenen.
Lengste registrerte kølengde var 700 meter inn mot rundkjøringen fra nord, det vil si nesten tilbake til
holdeplass Raset.
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5.5.2

Tiltak
Nordgående retning
Basert på vurderinger av SIS-dataene og GPS-registreringene foreslås følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt de siste 240 meterne inn mot rundkjøringen.
Kollektivfeltet avsluttes for å gi plass til høyresvingende trafikk, men bussene kan fortsette rett
frem fra høyresvingefeltet
 Som «rødt» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt helt fra holdeplass Kirkevegen. Kollektivfeltet
får et opphold forbi krysset med vegen mot høyre cirka 240 meter før rundkjøringen, men
bussene kan kjøre rett frem i høyresvingefeltet.
HPL Raset

HPL Kjørbekkhøgda

HPL Kjørbekksvingen

HPL Kjørbekkdalen
Kollektivfelt åpnes for
høyresvingende trafikk

Bussene gis mulighet
til å fortsette rett frem
fra høyresvingefeltet

HPL Kirkevegen

Figur 37 Forslag til tiltak på strekning 5 mot nord
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Sydgående retning
Basert på vurderinger av SIS-dataene og GPS-registreringene foreslås følgende tiltak:
 Som «blått» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt på strekningen fra holdeplass
Kjørbekkhøgda til rundkjøringen ved Menstadbrua. Kollektivfeltet avsluttes for å gi plass til
høyresvingende trafikk, men bussene kan fortsette rett frem fra høyresvingefeltet
 Som «rødt» tiltak foreslår vi å etablere kollektivfelt helt fra holdeplass Raset. Kollektivfeltet får et
opphold forbi Kjørbekkvegen, men bussene kan kjøre rett frem i høyresvingefeltet.
HPL Raset

HPL Kjørbekkhøgda
Bussene gis mulighet
til å fortsette rett frem
fra høyresvingefeltet

Bussene gis mulighet
til å fortsette rett frem
fra høyresvingefeltet

HPL Kjørbekkdalen

HPL Kirkevegen

Figur 38 Forslag til tiltak på strekning 5 mot syd
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5.5.3

Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått å anlegge kollektivfelt inn mot rundkjøringen ved Menstadbrua både fra nord og syd.
Kollektivfeltene vil i praksis fjerne all forsinkelse, men inn mot kryssene må bussene dele det høyre
feltet med biltrafikk. Her vil det kunne oppstå noe forsinkelse. Dette er tatt med i anslått effekt av
tiltakene, som er vist i tabell 24.
Tabell 24 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:18 02:02
00:23 02:21
00:36 03:05
00:29 04:16
00:22 01:29
00:22 01:56

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:10
-00:42
-00:18
-01:32
-00:14
-01:02
-00:23
-02:11
-00:26
-00:42
-00:36
-02:35
-00:20
-01:30
-00:29
-03:46
-00:15
-01:19
-00:22
-01:19
-00:16
-01:26
-00:22
-01:26

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Hovedtilbudet for gående og syklende ligger på den aktuelle strekningen på vestsiden av rv. 36 med
unntak av strekningen forbi rundkjøringen ved Menstadbrua der G/S-vegen er lagt over på østsiden.
All kryssing av rv. 36 i tilknytning til rundkjøringen vest for Menstadbrua skjer i underganger for de
gående og syklende. Det kan bli behov for å flytte på eksisterende G/S-veg ved etablering av
kollektivfelt. Det vil være en fordel for gående og syklende at omleggingen ikke medfører at G/S-vegen
blir smalere enn i dag.
Det finnes ingen gangfelt på strekningen som omfattes av blått tiltak. Rødt tiltak kan derimot berøre et
gangfelt mellom de to busslommene ved hpl. Kjørbekkhøgda, og det forutsettes at gangfeltet
opparbeides i henhold til håndbok V127 Gangfeltkriterier.
Planskilte krysninger for gående og syklende gir i utgangspunktet bedre sikkerhet for de myke
trafikantene enn krysninger i plan, men det er viktig at underganger utformes i henhold til krav for sikt
og kurvatur slik at det ikke oppstår konflikter mellom gående og syklende i disse undergangene.

5.5.4

Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 45 millioner kroner.
Standardavviket er ± 14 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 32 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 156 millioner kroner.
Standardavviket er ± 23 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 15 %.
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5.6

Rv. 36/fv. 59, Leiremoen - Tuftebygget

5.6.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Leiremoen på rv. 36 og holdeplass Tuftebygget på fv.
59, og trafikkeres av Metrolinje 2.
Det er kun sett på nordgående retning på denne strekningen. Det ble gjennomført 7 registreringer med
GPS om morgenen, 3 på formiddagen og 10 på ettermiddagen.

HPL Tuftebygget

HPL Gråtenmoen

HPL Leiremoen

Figur 39 Oversiktskart for strekning 5, stiplet grønn linje viser busstrasé
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04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Leiremoen-Gråtenmoen
Anslag 0-kjøring Leiremoen-Gråtenmoen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Leiremoen-Gråtenmoen

Figur 40 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Leiremoen til Gråtenmoen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Gråtenmoen-Tuftebygget
Anslag 0-kjøring Gråtenmoen-Tuftebygget ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Gråtenmoen-Tuftebygget

Figur 41 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Gråtenmoen til Tuftebygget og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
Tabell 25 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Formiddag
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Ettermiddag
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Morgen
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Antall
registreringer
281
281
166
166
306
307

Minimum
00:09
00:16
00:10
00:18
00:10
00:17

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:23
01:46
00:27
01:05
00:18
01:14
00:29
00:54
00:19
01:07
00:29
01:14

Standardavvik
00:15
00:07
00:10
00:06
00:11
00:09

Tabell 26 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Formiddag
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Leiremoen - Gråtenmoen ret. 1
Ettermiddag
Gråtenmoen - Tuftebygget ret. 1
Morgen

0-kjøring

00:15
00:20
00:15
00:20
00:15
00:20

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:08
00:07
00:03
00:09
00:04
00:09

01:31
00:45
00:59
00:34
00:52
00:54

SIS-dataene og GPS-registreringene kan oppsummeres slik:
 Leiremoen–Gråtenmoen: Mange avganger har kjøretid omtrent lik 0-kjøringen, men det er også
mange forsinkelser i alle periodene.
 Gråtenmoen–Tuftebygget: Det er relativt god fremkommelighet på strekningen. Gjennomsnittlig
forsinkelse varierer mellom 7 og 9 sekunder i de tre periodene.
GPS-registreringene viser at det er en kø som beveger seg i 30 km/t de siste 350 meterne inn mot
rundkjøringen. Dette tilsvarer omtrent avstanden til HPL Leiremoen.
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5.6.2

Tiltak
Det vurderes å være mindre viktig å gjennomføre tiltak på denne strekningen. Det er ikke forslått noen
«blå» tiltak på denne strekningen.
Det foreslås følgende for «rødt» tiltak:
 Etablering av kollektivfelt fra holdeplass Leiremoen helt til rundkjøringen krysset rv. 36 x fv. 59.

HPL Tuftebygget

HPL Gråtenmoen

HPL Leiremoen

Figur 42 Forslag til tiltak på strekning 6

45

5.6.3

Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er kun foreslått kollektivfelt på denne strekningen. Bussene må fremdeles vike for sirkulerende
trafikk i rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 59. Mellom Leiremoen og Tuftebygget er det også ett skiltet
og ett signalregulert gangfelt, som begge kan påføre bussene noe forsinkelse. Dette er tatt med i
betraktningen når effekten av tiltakene er fastslått, se tabell 27.
Tabell 27 Anslått effekt av tiltak

BussPeriode avganger
per time
Morgen
6
Formiddag
3
Ettermiddag
6

Registrert
Anslått reduksjon i reisetid
forsinkelse
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt Maks
Snitt
Maks
Snitt
Maks
00:15 01:55
-00:15
-01:25
Det er ikke foreslått
00:12 01:10
-00:12
-00:45
blått tiltak
00:13 01:25
-00:13
-00:55

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet.
Det er et skiltet gangfelt på strekningen der det foreslås kollektivfelt. Det forutsettes at gangfeltet
opparbeides i henhold til håndbok V127 Gangfeltkriterier. Det er ikke funnet trafikksikkerhetsmessige
forhold som gjelder spesielt for strekningen.
5.6.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at rødt tiltak har en forventet kostnad på 30 millioner kroner.
Standardavviket er ± 11 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 39 %
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5.7

Fv. 48 /rv. 36, Hagebyvegen v. kr. - Moflata

5.7.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Hagebyvegen v kr. i Bedriftsvegen til holdeplass
Moflata på rv. 36, og trafikkeres av Metrolinje 3.
Det er sett på begge retninger. I nordgående retning er det også sett på strekningen Moflata–Skien
sykehus på fv. 59. I nordgående retning ble det gjennomført 3 GPS- registreringer om morgenen, 4
registreringer om formiddagen og 9 registreringer om ettermiddagen. Mot syd ble det gjennomført 3
registreringer om morgenen, 5 registreringer om formiddagen og 9 registreringer om ettermiddagen.

HPL Sykehuset Skien

HPL Moflata

HPL Bamblevegen

HPL Hagebyvegen v.kr.
Figur 43 Oversiktskart for strekning 7, stiplet grønn linje viser busstrasé
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Nordgående retning
Figur 44 til figur 46 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene og høyeste registrerte GPS-tid
mellom holdeplassene på strekningen.
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SIS: Kjøretid Hagebyvegen v.kr.-Bamblevegen
Anslag 0-kjøring Hagebyvegen v.kr. - Bamblevegen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Hagebyvegen v.kr. - Bamblevegen

Figur 44 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Hagebyvegen v.kr. til Bamblevegen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Bamblevegen-Moflata
Anslag 0-kjøring Bamblevegen - Moflata ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Bamblevegen - Moflata

Figur 45 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Bamblevegen til Moflata, og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Moflata-Sykehuset Skien
Anslag 0-kjøring Moflata - Sykehuset Skien ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Moflata - Sykehuset Skien

Figur 46 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Moflata til Sykehuset Skien og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
Tabell 28 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Morgen Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1
Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Formiddag Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1
Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Ettermiddag Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1

Antall
registreringer
312
312
312
167
168
168
299
304
308

Minimum
01:13
00:57
00:48
01:16
01:05
00:51
01:14
01:03
00:47

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
01:35
02:48
01:28
03:38
01:07
02:24
01:35
02:54
01:26
02:17
01:08
01:39
02:00
05:59
02:01
05:44
01:08
01:43

Standardavvik
00:12
00:17
00:13
00:10
00:10
00:09
00:47
00:59
00:11

Tabell 29 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Morgen Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1
Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Formiddag Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1
Hagebyvegen - Bamblevegen ret. 1
Ettermiddag Bamblevegen - Moflata ret. 1
Moflata - Sykehuset Skien ret. 1

0-kjøring

01:20
01:05
00:50
01:20
01:05
00:50
01:20
01:05
00:50

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:15
00:23
00:17
00:15
00:21
00:18
00:40
00:56
00:18

01:28
02:33
01:34
01:34
01:12
00:49
04:39
04:39
00:53

Fremkommeligheten i nordgående retning kan oppsummeres som følger:
 Hagebyvegen v.kr.–Bamblevegen: Det er varierende fremkommelighet i alle perioder, spesielt i
ettermiddagsrushet, der gjennomsnittlig forsinkelse er 40 sekunder.
 Bamblevegen–Moflata: Det er varierende fremkommelighet i alle perioder, spesielt i
ettermiddagsrushet, der gjennomsnittlig forsinkelse er 56 sekunder.
 Moflata–Sykehuset Skien: Kjøretiden varierer for de fleste avgangene mellom 45 og 90
sekunder. Enkelte avganger om morgenen har lengre kjøretid.
GPS-registreringene viste at det var kø på hele strekningen fra Bedriftsvegen til Moflata i
ettermiddagsrushet.
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Sydgående retning
Figur 47 og figur 48 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene og høyeste registrerte GPS-tid
mellom holdeplassene på strekningen. Merk at den tilgrensende strekningen Sykehuset Skien–
Moflata er vurdert i kapittel 5.10.
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SIS: Kjøretid Moflata - Bamblevegen
Anslag 0-kjøring Moflata - Bamblevegen
GPS: maks registrerte kjøretid Moflata - Bamblevegen

Figur 47 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Moflata til Bamblevegen og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Bamblevegen - Hagebyvegen v.kr.
Anslag 0-kjøring Bamblevegen - Hagebyvegen v.kr.
GPS: maks registrerte kjøretid Bamblevegen - Hagebyvegen v.kr.

Figur 48 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Bamblevegen til Hagebyvegen v.kr. og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Tabell 30 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Moflata - Bamblevegen ret. 0
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Moflata - Bamblevegen ret. 0
Formiddag
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Moflata - Bamblevegen ret. 0
Ettermiddag
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Morgen

Antall
registreringer
289
289
168
168
275
277

Minimum
01:08
00:59
01:12
01:01
01:10
00:56

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
01:34
03:08
01:21
02:07
01:28
02:28
01:22
02:28
01:31
02:50
01:19
02:00

Standardavvik
00:17
00:11
00:09
00:14
00:12
00:11

Tabell 31 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Moflata - Bamblevegen ret. 0
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Moflata - Bamblevegen ret. 0
Formiddag
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Moflata - Bamblevegen ret. 0
Ettermiddag
Bamblevegen - Hagebyvegen ret. 0
Morgen

0-kjøring

01:15
01:05
01:15
01:05
01:15
01:05

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:19
00:16
00:13
00:17
00:16
00:14

01:53
01:02
01:13
01:23
01:35
00:55

Fremkommeligheten mot syd kan oppsummeres som følger:
 Moflata–Bamblevegen: De største fremkommelighetsproblemene finner man i morgenrushet.
Gjennomsnittlig forsinkelse er 19 sekunder. GPS-registreringene viste at lengste kø var 200
meter før gangfeltet ved Bamblevegen.
 Bamblevegen–Hagebyvegen v.kr.: Kjøretiden varierer en del i alle periodene, og gjennomsnittlig
forsinkelse varierer fra 14 sekunder om ettermiddagen til 17 sekunder om formiddagen.

5.7.2

Tiltak
Felles for begge retninger
Basert på vurderinger av SIS-data og GPS-registreringer foreslås følgende som «rødt» tiltak:
 De to gangfeltene ved Moflata slås sammen til ett gangfelt. Bussholdeplassene plasseres
diagonalt med gangfelt i midten slik at kryssing skjer bak buss på holdeplass.
 Bamblevegen legges om inn mot rv. 36. Dagens kryss saneres og vegen føres inn som ny arm
fra nord i rundkjøringen rv. 36 x fv. 48. G/S-vegen langs nordsiden av rv. 36 bør vurderes lagt
i undergang under ny arm. Dagens signalregulerte gangfelt flyttes til dagens kryss med
Bamblevegen. Holdeplassene flyttes slik at disse ligger etter det signalregulerte gangfeltet.
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Nordgående retning
Basert på vurderinger av SIS-data og GPS-registreringer foreslås følgende som «blått» tiltak:
 Det etableres kollektivfelt i Bjørntvedtvegen fra krysset ved Bedriftsvegen og helt frem til
holdeplass Bamblevegen på rv. 36. Kollektivfeltet avsluttes inn mot rundkjøringen ved rv. 36
Telemarksvegen for å gi plass til høyresvingende trafikk, men bussene gis mulighet til å
svinge til venstre fra høyresvingefeltet.
 Kollektivfelt etableres fra krysset ved Bamblevegen til holdeplass Moflata. Kollektivfeltet
avsluttes før rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 357 for å gi plass til høyresvingende trafikk,
men bussene gis mulighet til å fortsette rett frem fra høyresvingefeltet. Tiltaket innebærer en
endring sammenlignet dagens kjøremønster, hvor det er merket pil for trafikk rett frem og
høyre i høyre felt.
Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Det etableres et filterfelt for buss fra Bedriftsvegen i kryss med fv. 48 Bjørntvedtvegen, slik at
bussene ikke behøver å vike for biltrafikken på Bjørntvedtvegen
HPL Sykehuset Skien

HPL Moflata
Bussene gis mulighet
til å fortsette rett frem
fra høyresvingefeltet

Gangfelt slås sammen,
holdeplasser flyttes
HPL Bamblevegen Omlegging av
Bamblevegen til
ny arm i
rundkjøringen

Signalregulert gangfelt
flyttes til forlengelsen av
Bamblevegen.
Holdeplasser flyttes slik at
de ligger etter gangfeltet

Bussene gis mulighet
til å fortsette til
venstre / rett frem fra
høyresvingefeltet

Filterfelt for buss

HPL Hagebyvegen v.kr.

Figur 49 Forslag til tiltak i nordgående retning for strekning 7
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Sydgående retning
Basert på vurderingene av SIS-dataene og GPS-registreringene foreslås følgende som «blått» tiltak:

Kollektivfelt etableres fra ca. 100m etter krysset med Moflatvegen (ca. 150m før krysset med
Bamblevegen), helt frem til holdeplass Bamblevegen.

Filterfelt for buss etableres i rundkjøringen rv. 36 x fv. 48.
Som «rødt» tiltak foreslås:

Kollektivfelt etableres fra rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 357 helt frem til holdeplass
Bamblevegen. Kollektivfeltet avsluttes før rundkjøringen ved Moflatvegen for å gi plass til
høyresvingende trafikk til denne. Bussene gis mulighet til å kjøre rett frem fra høyresvingefeltet.
HPL Sykehuset Skien

HPL Moflata
Gangfelt slås sammen,
holdeplasser flyttes

Bussene gis mulighet
til å fortsette rett frem
fra høyresvingefeltet

Signalregulert gangfelt
flyttes til forlengelsen av
Bamblevegen.
Holdeplasser flyttes slik at
de ligger etter gangfeltet

HPL Bamblevegen
Omlegging av
Bamblevegen til
ny arm i
rundkjøringen

Filterfelt for buss

HPL Hagebyvegen v.kr.
Figur 50 Forslag til tiltak i sydgående retning for strekning 7
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5.7.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått å anlegge kollektivfelt både mot nord og syd. Kollektivfeltene vil i praksis fjerne all
forsinkelse, men inn mot rundkjøringene må bussene dele det høyre feltet med biltrafikk. Her vil det
kunne oppstå noe forsinkelse. Dette gjelder ikke for busser mot syd i krysset ved Bamblevegen, hvor
det er foreslått filterfelt.
I tillegg til forsinkelser i rundkjøringene vil gangfeltene kunne påføre bussene noe forsinkelse på
strekningen. Dette er tatt med i betraktningen når effekt av tiltakene har blitt anslått. Anslått effekt av
tiltakene er vist i tabell 32.
Tabell 32 Anslått effekt av tiltak

BussRetning
Periode avganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:55 05:35
00:54 03:26
01:54 10:11
00:34 02:55
00:31 01:48
00:29 02:15

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:38
-03:06
-00:38
-03:21
-00:36
-02:06
-00:36
-02:16
-01:36
-08:28
-01:36
-08:38
-00:24
-01:19
-00:34
-02:25
-00:22
-00:17
-00:31
-01:28
-00:20
-01:06
-00:29
-01:50

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
På Moflata er det foreslått å slå sammen dagens to gangfelt til ett gangfelt. Dette vil gi lengre
gangavstander for fotgjengere, noe som kan føre til at flere krysser utenfor gangfelt enn i dag. Vi
anbefaler at fotgjengernes adferd overvåkes etter at gangfeltene er slått sammen. På denne måten
kan man fastslå om det er behov for supplerende tiltak, for eksempel gjerder, som leder fotgjengerne
til det nye gangfeltet.
Gangfeltet foreslås lagt mellom bussholdeplassene ved Moflata, slik at kryssing skjer bak bussene.
Avstand fra bussdør til gangfelt vil bli lavere enn i dag, og dette kan gi færre busspassasjerer som
krysser utenfor gangfelt. Dette kan bidra til å dempe effekten av at det blir ett gangfelt mindre enn i
dagens situasjon.
Det nye gangfeltet må trolig signalreguleres, siden de to gangfeltene som skal slås sammen, er
signalregulerte i dag.
Flytting av kryss Bamblevegen x rv. 36 til rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 48 anses å gi bedre
trafikksikkerhet da dette gir ett kryss mindre for biltrafikken: Det er en fordel for de myke trafikantene
at det etableres undergang for G/S-vegen under ny arm for Bamblevegen i rundkjøringen.
Flytting av det signalregulerte gangfeltet til Bamblevegen anses ikke å ha noen betydning for de myke
trafikantene.
5.7.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 91 millioner kroner.
Standardavviket er ± 31 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 34 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 142 millioner kroner.
Standardavviket er ± 36 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 25 %.
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5.8

Fv. 2 Ullinvegen /fv. 32, Stasjonsvegen – Porsgrunn terminal

5.8.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går på fv. 32 mellom det viklepliktregulerte krysset fv. 32 x Ullinvegen og det
signalregulerte krysset fv. 32 x Jernbanegata. Vi har også valgt å vise SIS-data helt fra holdeplassen
Stasjonsvegen i sør til holdeplassen Porsgrunn terminal i nord. Dette valget er tatt med bakgrunn i
befaringene, som viser at det er fremkommelighetsproblemer både på veg inn og ut av strekningen på
fv. 32. Det er kun sett på nordgående retning. Under befaringene er det foretatt GPS-registreringer 8
ganger om morgenen, 3 ganger på formiddagen og 7 ganger om ettermiddagen, i tillegg til SISregistreringene.

HPL Porsgrunn terminal

Kryss fv. 32 x Jernbanegata

HPL Myrene skole

HPL Tollskogvegen

HPL Vallermyrene

HPL Valler

Kryss fv. 32 x Ullinvegen

HPL Stasjonsvegen

Figur 51 Oversiktskart for strekning 8, stiplet grønn linje viser busstrasé

Figur 52 til figur 56 viser SIS-data og anslått 0-kjøring for delstrekningene.
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SIS: Kjøretid Stasjonsvegen-Valler
Anslag 0-kjøring Stasjonsvegen - Valler ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Stasjonsvegen-Valler

Figur 52 Kjøretider fra Stasjonsvegen til Valler, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Valler-Vallermyrene
Anslag 0-kjøring Valler - Vallermyrene ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Valler-Vallermyrene

Figur 53 Kjøretider fra Valler til Vallermyrene, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Vallermyrene-Tollskogvegen
Anslag 0-kjøring Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Vallermyrene-Tollskogvegen

Figur 54 Kjøretider fra Vallermyrene til Tollskogvegen, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Tollskogvegen-Myrene skole
Anslag 0-kjøring Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Tollskogvegen-Myrene skole

Figur 55 – Kjøretider fra Tollskogvegen til Myrene skole, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Myrene skole-Porsgrunn terminal
Anslag 0-kjøring Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Myrene skole-Porsgrunn terminal

Figur 56 Kjøretider fra Myrene skole til Porsgrunn terminal og estimert 0-kjøring
Tabell 33 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Morgen Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1
Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Formiddag Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1
Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Ettermiddag Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1

Antall
registreringer
263
263
263
263
260
164
164
163
163
161
281
288
288
289
286

Minimum
00:42
00:09
00:26
00:31
01:26
00:39
00:12
00:26
00:30
01:31
00:40
00:12
00:27
00:30
01:28

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
01:14
02:59
00:26
03:15
01:10
04:03
00:46
01:36
02:02
03:07
01:06
02:25
00:18
00:42
00:40
01:48
00:43
00:59
02:01
02:55
01:29
04:48
00:17
00:41
00:41
02:36
00:44
03:09
02:03
03:44

Standardavvik
00:23
00:22
00:45
00:08
00:18
00:17
00:04
00:14
00:04
00:17
00:46
00:03
00:17
00:15
00:21

Tabell 34 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Morgen Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1
Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Formiddag Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1
Stasjonsvegen - Valler ret. 1
Valler - Vallermyrene ret. 1
Ettermiddag Vallermyrene - Tollskogvegen ret. 1
Tollskogvegen - Myrene sk. ret. 1
Myrene sk. - Porsgrunn terminal ret. 1

0-kjøring

00:45
00:10
00:30
00:35
01:35
00:45
00:10
00:30
00:35
01:35
00:45
00:10
00:30
00:35
01:35

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:29
00:16
00:40
00:11
00:27
00:21
00:08
00:10
00:08
00:26
00:44
00:07
00:11
00:09
00:28

02:14
03:05
03:33
01:01
01:32
01:40
00:32
01:18
00:24
01:20
04:03
00:31
02:06
02:34
02:09

Dataene viser at ettermiddagsrushet er dimensjonerende for delstrekningen Stasjonsvegen-Valler,
selv om den største GPS-registreringen var i morgenrushet. På delstrekningene Valler-Vallermyrene
og Vallermyrene-Tollskogvegen er det morgenrushet som er dimensjoner-ende. Fra Tollskogvegen til
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Myrene skole er det relativt god fremkommelighet. Største registrerte GPS-tid ligger over største SIStid i morgenrush. Fra Myrene skole til Porsgrunn terminal er det ganske stor spredning i kjøretiden.
5.8.2 Tiltak
Basert på vurdering av GPS-registreringene og SIS-data har vi følgende forslag til «blått» tiltak på fv.
32 i nordgående retning:
 Vi har forutsatt at kryssene fv. 32 x Ullinvegen og fv. 32 x Bjørndalvegen saneres, og
erstattes et nytt X-kryss like nord for dagens kryss med Bjørndalvegen. Det anbefales at det
nye krysset får signalregulering med kollektivprioritering. I tillegg til at dette vil gi bedre
fremkommelighet for buss i nordgående retning vil det også være en fordel for bussene mot
syd, som da kan svinge av fv. 32 tidligere og unngå å bli hindret av trafikk i retning E18.
 Holdeplass Valler i nordgående retning flyttes til nord for nytt kryss for å kunne gi best mulig
prioritering i signalanlegget. Det bør vurderes å slå sammen holdeplassene Vallermyrene
og Valler.
 Kollektivfelt etableres på fv. 32 nordover fra dagens bussholdeplass Vallermyrene til
rundkjøringen ved Kjølnes Ring og fra holdeplass Myrene skole til rundkjøringen i kryss
med Vipevegen. Kollektivfeltene avsluttes inn mot kryssene på strekningen for å tillate
høyresving for biltrafikk.
 Gjennomgang og optimalisering av kollektivprioriteringen i signalanlegget ved
Jernbanegata.
Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Kollektivfelt etableres på fv. 32 nordover fra nytt kryss ved Bjørndalvegen til dagens
bussholdeplass Vallermyrene og fra Kjølnes Ring til Myrene skole. Videre etableres det et
kollektivfelt i venstre felt fra rundkjøringen ved Vipevegen til starten av venstresvingefeltet
før signalanlegget i krysset ved Jernbanegata.
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HPL Porsgrunn terminal

HPL Myrene skole

Optimalisering av
eksisterende bussprioritering
i signalanlegg

HPL Tollskogvegen

HPL Vallermyrene

Fremtidig nytt
signalregulert kryss
med signalprioritering

HPL Valler

Forutsatt forlengelse
av Ullinvegen

HPL Stasjonsvegen

Figur 57 Forslag til tiltak på strekning 8, kun i nordgående retning
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5.8.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltakene som foreslås er kollektivfelt supplert med signalprioritering i to kryss. Tiltakene vil kunne
fjerne størsteparten av forsinkelsene. Bussene har imidlertid vikeplikt for sirkulerende trafikk i
rundkjøringen. Mellom signalanlegget i krysset fv. 32 x Jernbanegata og Porsgrunn terminal er det
ikke foreslått tiltak, og forsinkelsene på denne strekningen vil være som i dag. Dette er tatt med i
anslaget på tiltakenes effekt, vist i tabell 35.
Tabell 35 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
02:03 09:54
01:13 03:50
01:39 10:34

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-01:36
-05:19
-02:03
-08:04
-00:57
-01:50
-01:13
-02:25
-01:23
-06:48
-01:39
-08:44

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Det er ett eksisterende gangfelt som blir berørt av tiltakene. Dette ligger i tilknytning til rundkjøringen
ved Kjølnes Ring, og det forutsettes at dette vil bli opparbeidet i henhold til håndbok V127
Gangfeltkriterier.
I planleggingen av det nye signalregulerte krysset ved Valler bør det vurderes om det kan etableres
gangfelt i forbindelse med krysset. Dette vil gi gående og syklende et nytt sted å krysse fv. 32, og
barriereeffekten av denne vegen vil bli redusert. Dette vil i så fall være positivt for gående og syklende.
Jamfør Trafikksikkerhetshåndboken kan ombygging av T- og X-kryss fra vikepliktsregulering til
signalanlegg redusere antall trafikkulykker. Virkningen er størst i X-kryss. Etablering av nytt
signalregulert kryss, kombinert med å sanere eksisterende kryss ved Ullinvegen, antas å kunne virke
positivt på trafikksikkerheten.
5.8.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 96 millioner kroner.
Standardavviket er ± 22 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 22 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 154 millioner kroner.
Standardavviket er ± 24 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 15 %.

61

5.9

Fv. 32, Menstad - Menstadbrua

5.9.1 Dagens situasjon
Strekningen som går mellom holdeplassene Menstad og Menstadbura på fv. 32 trafikkeres av
Metrolinje 1. Under befaringene er det foretatt GPS-registreringer 4 ganger om morgenen, 2 ganger
på formiddagen og 1 gang om ettermiddagen som supplement til SIS-data. Det er i tillegg gjort en
registrering av kø over Menstadbrua.

HPL Menstadbrua

HPL Menstad

Figur 58 Oversiktskart for strekning 9, stiplet grønn linje viser busstrasé
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Figur 59 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene på strekningen.
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SIS: Kjøretid Menstad - Menstadbrua
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GPS: maks registrerte kjøretid Menstad - Menstadbrua

Figur 59 Kjøretid fra Menstad til Menstadbrua, estimert 0-kjøring og lengste kjøretid fra GPSregistreringene.

0-kjøringen tilsvarer en hastighet på om lag 66 km/t.
Tabell 36 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Menstad - Menstadbrua ret. 1
Ettermiddag

Antall
registreringer
273
161
288

Minimum
00:29
00:31
00:16

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:57
05:20
00:53
01:37
00:53
01:12

Standardavvik
00:28
00:08
00:07

Tabell 37 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Menstad - Menstadbrua ret. 1
Ettermiddag

0-kjøring

00:50
00:50
00:50

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:07
00:03
00:03

04:30
00:47
00:22

Som figuren og tabellene viser er det kun tidvise forsinkelser i morgenrushet. Basert på befaringene
skyldes eventuelle forsinkelser kø fra rundkjøringen med rv. 36 på vestsiden av Skienselva tilbake til
rundkjøringen på østsiden av Menstadbrua.
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Figur 60 viser variasjon i registrert kølengde over Menstadbrua fra rundkjøring i krysset med rv. 36 for
morgenrushet torsdag 3.4.2014. Kølengden er registrert manuelt, siden det ikke er mulig å gå i
rundkjøringen på østsiden av Skienselva, viser registreringen kun når det er kø tilbake til
rundkjøringen.
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Kølengde fra rundkjøring med Rv 36 på vestsiden av Skienselva, meter

600

Rundkjøring på Rv 32 på østsiden av Skienselva
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Figur 60 Registrert kølengde over Menstadbrua fra rundkjøring med rv. 36.

Køregistreringen viser noen korte perioder mellom klokken 7:45 og 8:00 hvor det er kø tilbake til
rundkjøringen. Dette stemmer godt overens med hva SIS-dataene viser.

64

5.9.2

Tiltak
Basert på registreringene av kjøretid anses det som ikke behov for etablering av «blått» tiltak.
Som «rødt» tiltak foreslås det at det etableres kollektivfelt på fv. 32 de siste 50 meterne inn mot
rundkjøringen ved Menstadbrua. Rundkjøringen bør utvides slik at bussene kan kjøre rett frem uten å
bli hindret av tilbakeblokkeringen fra Menstadbrua.
Fremkommelighetsproblemene i rundkjøringen skyldes kø fra rundkjøringen ved Nenset på andre
siden av elven. Bedret fremkommelighet i rundkjøringen ved Nenset vil kunne eliminere
fremkommelighetsproblemene i rundkjøringen ved Menstad, og dermed gjøre «rødt» tiltak
unødvendig.

HPL Menstadbrua

HPL Menstad

Figur 61 Forslag til tiltak på strekning 9
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5.9.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått kollektivfelt inn mot rundkjøringen, som utvides for å sikre at bussene ikke blir hindret
av blokkerte biler inne i rundkjøringen. Dette vil fjerne stort sett all forsinkelse som de aller fleste
bussavgangene har i dag. Det vil kunne bli noe forsinkelse når bussene må vike for sirkulerende
trafikk i rundkjøringen og for fotgjengere i gangfeltet ved HPL Menstad.
Jamfør SIS-registreringene var det 4 bussavganger som hadde en kjøretid på over 3 minutter. Det var
trolig helt spesielle forhold da disse avgangene ble kjørt, og det foreslåtte kollektivfeltet vil
sannsynligvis ikke klare å hindre forsinkelse på slike dager/tidspunkter. Anslåtte effekter av tiltaket er
vist i tabell 38.
Tabell 38 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
Anslått reduksjon i reisetid
forsinkelse
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt Maks
Snitt
Maks
Snitt
Maks
00:07 04:30
-00:07
-02:10
Det er ikke foreslått
00:03 00:47
-00:03
-00:32
"blått" tiltak
00:03 00:22
-00:03
-00:02

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Tiltaket vurderes ikke å berøre gående og syklende. Det er ikke funnet trafikksikkerhetsmessige
forhold som gjelder spesielt for strekningen.

5.9.4

Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på drøyt 6 millioner kroner.
Standardavviket er ± 3–4 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 56 %.
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5.10 Fv. 59, Herkules ‐ Moflata
5.10.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Herkules på fv. 59 til holdeplass Moflata på rv. 36, og
trafikkeres av Metrolinje 3. Under befaringene ble kjøretiden registrert med GPS 2 ganger om
morgenen, 5 ganger om formiddagen og 9 ganger om ettermiddagen. Det er kun sett på
sørgående/vestgående retning. Nordgående/østgående retning frem til holdeplassen Sykehuset Skien
er vurdert i kapittel 5.7.

HPL Herkules
HPL Klosterjordene
HPL Sykehuset Skien

Signalregulerte
gangfelt
HPL Moflata
Fv. 357
Figur 62 Oversiktskart for strekning 10, stiplet grønn linje viser busstrasé

Figur 63 til figur 65 viser kjøretid og estimert 0-kjøring fra SIS-dataene og høyeste registrerte GPS-tid
mellom holdeplassene på strekningen.
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SIS: Kjøretid Herkules - Klosterjordene
Anslag 0-kjøring Herkules - Klosterjordene
GPS: maks registrert kjøretid Herkules - Klosterjordene

Figur 63 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Herkules til Klosterjordene og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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SIS: Kjøretid Klosterjordene - Sykehuset Skien
Anslag 0-kjøring Klosterjordene - Sykehuset Skien
GPS: maks registrert kjøretid Klosterjordene - Sykehuset Skien

Figur 64 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Klosterjordene til Sykehuset Skien og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
05:00
04:45
04:30
04:15
04:00

03:45
03:30
03:15

Kjøretid

03:00
02:45
02:30
02:15
02:00
01:45

01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Sykehuset Skien - Moflata
Anslag 0-kjøring Sykehuset Skien - Moflata
GPS: maks registrert kjøretid Sykehuset Skien - Moflata

Figur 65 Kjøretid og estimert 0-kjøring fra Sykehuset Skien til Moflata og lengste kjøretid fra GPSregistreringene
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Tabell 39 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Herkules - Klosterjordene ret. 0
Morgen Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0
Herkules - Klosterjordene ret. 0
Formiddag Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0
Herkules - Klosterjordene ret. 0
Ettermiddag Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0

Antall
registreringer
278
279
288
163
167
168
274
275
275

Minimum
00:07
00:10
00:48
00:10
00:12
00:46
00:09
00:11
00:51

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:14
00:36
00:22
00:40
01:10
01:52
00:19
00:35
00:22
00:32
01:06
01:43
00:19
01:21
00:27
02:44
01:55
04:36

Tabell 40 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Herkules - Klosterjordene ret. 0
Morgen Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0
Herkules - Klosterjordene ret. 0
Formiddag Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0
Herkules - Klosterjordene ret. 0
Ettermiddag Klosterjordene - Sykehuset Skien ret. 0
Sykehuset Skien - Moflata ret. 0
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0-kjøring

00:12
00:15
00:50
00:12
00:15
00:50
00:12
00:15
00:50

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:02
00:07
00:20
00:07
00:07
00:16
00:07
00:12
01:05

00:24
00:25
01:02
00:23
00:17
00:53
01:09
02:29
03:46

Standardavvik
00:05
00:04
00:12
00:06
00:04
00:09
00:08
00:22
00:56

Fremkommeligheten på delstrekningene kan oppsummeres som følger:
 Herkules–Klosterjordene: Det er liten variasjon i kjøretid og kun små forsinkelser.
 Klosterjordene–Sykehuset Skien: Enkelte avganger i ettermiddagsrushet er mye forsinket, men
stort sett er det god fremkommelighet på strekningen.
 Sykehuset Skien–Moflata: Nesten alle avgangene i ettermiddagsrushet er forsinket,
gjennomsnittlig forsinkelse er på over 1 minutt. Fremkommelighetsproblemene oppstår fordi
rundkjøringen ikke tømmes fort nok for trafikk sydover på fv. 357, trolig på grunn av det
signalregulerte gangfeltet syd for rundkjøringen.

5.10.2 Tiltak
Basert på registreringene av kjøretid foreslås følgende «blått» tiltak på strekningen:
 Det etableres kollektivfelt på fv. 59 fra rundkjøringen ved sykehuset Telemark/ Skien til
rundkjøringen i krysset fv. 59 x fv. 357 på Moflata. Det bør også anlegges kollektivfelt på fv.
357 fra rundkjøringen i kryss med fv. 59 til holdeplassen Moflata.
Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Det etableres kollektivfelt på fv. 59 fra holdeplass Klosterjordene til holdeplass Sykehuset
Skien. Kollektivfeltet avsluttes i eksisterende busslomme før rundkjøringen i krysset med
Ulefossvegen for å gi plass til høyresvingende biler, men bussene gis mulighet til å kjøre rett
frem gjennom rundkjøringen fra dette feltet.
 Bussene gis mulighet til å kjøre til venstre fra dagens felt for trafikk rett frem og til høyre i
rundkjøringen fv. 59 x fv. 357. Dette krever at rundkjøringen utvides slik at buss og bil kan
kjøre ved siden av hverandre.
 Det foreslås å slå sammen dagens to signalregulerte gangfelt på Moflata og flytte
holdeplassene, jamfør kapittel 5.7.2.
På strekningen Herkules–Klosterjordene foreslås det ingen tiltak.

HPL Herkules
HPL Klosterjordene
Bussene gis mulighet HPL Sykehuset Skien
til å fortsette rett frem
eller venstre fra
høyresvingefeltet

Gangfelt slås sammen
og holdeplasser flyttes,
se kapittel 5.7.2.
HPL Moflata
Fv. 357
Figur 66 Forslag til tiltak på strekning 10
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5.10.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått kollektivfelt på strekningen. Som rødt tiltak er det også foreslått å utvide
rundkjøringene, slik at bussene kan kjøre rett frem fra høyresvingefeltene. Det er imidlertid 4 gangfelt,
ikke medregnet gangfeltet på Moflata, på strekningen. Bussene må også vike for sirkulerende trafikk i
rundkjøringene, jamfør tabell 41.
Tabell 41 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
8
Mot
Formiddag
4
vest/syd
Ettermiddag
8
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:29 01:46
00:30 01:33
01:24 06:35

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:20
-00:20
-00:27
-00:36
-00:16
-00:16
-00:23
-00:25
-01:05
-02:46
-01:17
-05:25

Om morgenen og formiddagen er det anslått relativt liten effekt på maksimal forsinkelse. Dette skyldes
at bussene har vikeplikt inn i rundkjøringer, og at det er 4 gangfelt på strekningen. Det er kun et fåtall
av bussavgangene som vil bli forsinket av fotgjengere i alle fire gangfeltene, og for de aller fleste
avgangene vil tiltaket ha god effekt. Det er heller ikke foreslått tiltak mellom Herkules og
Klosterjordene, og dette bidrar også til at ikke all forsinkelsen kan bli eliminert.
Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Det vises til kapittel 5.7.3 for vurderinger knyttet til sammenslåing av gangfeltene på Moflata. Det
ligger gangfelt på hver side av rundkjøringen ved sykehuset. Det ligger også et gangfelt ved Baugeids
gate. Disse vil kunne få økt risiko ved etablering av kollektivfelt.
5.10.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 15 millioner kroner.
Standardavviket er ± 6 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 36 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 37 millioner kroner.
Standardavviket er ± 9 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 25 %.

71

5.11 Fv. 356/ rv. 36 Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
5.11.1 Dagens situasjon
Strekningen går mellom holdeplassene Porsgrunn porselen og Rabbenvegen. Under befaringene er
det utført 2 tidsregistreringer med GPS hhv. om morgenen, formiddagen og ettermiddagen for
Metrolinje 3 på strekingen mellom holdeplassene Rabbenvegen og Porsgrunn porselen, i tillegg til
registrerte SIS-data. Registreringene er detaljerte mellom rundkjøringen i krysset fv. 356 x rv. 36 og
krysset fv. 356 x Drangedalsvegen. Det er utført registreringer i begge kjøreretninger.

HPL Rabbenvegen

HPL Porsgrunn
porselen
Figur 67 Oversiktskart for strekning, stiplet grønn linje viser busstrase
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Kjøretid

Sørgående retning
Figur 68 viser kjøretid mellom holdeplass Rabbenvegen og Porsgrunn porselen fra SIS-dataene,
estimert 0-kjøring og lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene. SIS-dataene viser samme
trend som GPS-registreringene. Det er noe forsinkelse i alle periodene. SIS-dataene viser en del turer
som trolig har stoppet ved lokalene til Nettbuss på Rabben i forbindelse med sjåførbytte, disse
stoppene er ikke registrert i SIS-dataene. Registreringene er vist i figur 68, men registreringer over
4:40 er ikke tatt med i de videre beregningene/tabellene.
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SIS: Kjøretid Rabbenvegen - Porsgrunn porselen
Anslag 0-kjøring Rabbenvegen - Porsgrunn porselen
GPS: maks registrerte kjøretid Rabbenvegen - Porsgrunn porselen

Figur 68 Kjøretider mellom hpl Rabbenvegen og Porsgrunn porselen fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring
og lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
Tabell 42 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Rabbenvegen - Porsgrunn porselen ret. 0
Ettermiddag

Antall
registreringer
285
126
272

Minimum
02:27
02:36
02:30

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
03:04
04:20
03:08
04:07
03:11
04:32

Standardavvik
00:18
00:17
00:21

Tabell 43 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Rabbenvegen - Porsgrunn porselen ret. 0
Ettermiddag

0-kjøring

02:40
02:40
02:40

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:24
00:28
00:31

01:40
01:27
01:52

De detaljerte GPS-registreringene viser et tidsforbruk på opp imot 1 minutt mellom rundkjøring rv. 36 x
fv. 356 og krysset ved Drangedalsvegen, dette tilsvarer en forsinkelse på om lag 20 sekunder. Dette
er betydelig mindre enn registrert mellom holdeplassene. I sørgående retning ble det registrert kø i
hovedsak knyttet til signalanlegget ved Moldhaugvegen, her ble lengste kø registrert til om lag 200
meter.
Nordgående retning
Figur 69 viser kjøretid mellom holdeplass Rabbenvegen og Porsgrunn porselen fra SIS-dataene,
estimert 0-kjøring og lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene. SIS-dataene viser samme
trend som GPS-registreringene. Det er mest ustabile avviklingsforhold i ettermiddagsrushet, men det
er forsinkelser også om morgenen og formiddagen. SIS-dataene viser en del turer som trolig har
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Kjøretid

stoppet ved lokalene til Nettbuss på Rabben i forbindelse med sjåførbytte, disse stoppene er ikke
registrert i SIS-dataene. Registreringene er vist i figur 69, men registreringer over ca. 4:40 er ikke tatt
med i de videre beregningene/tabellene.
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SIS: Kjøretid Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
Anslag 0-kjøring Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
GPS: maks registrerte kjøretid Porsgrunn porselen - Rabbenvegen

Figur 69 Kjøretider mellom hpl Porsgrunn porselen og Rabbenvegen fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring
og lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
Tabell 44 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Porsgrunn porselen - Rabbenvegen ret. 1
Ettermiddag

Antall
registreringer
228
127
257

Minimum
02:30
02:29
02:26

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
03:11
04:18
03:08
04:20
03:13
04:59

Standardavvik
00:20
00:19
00:22

Tabell 45 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Morgen
Formiddag Porsgrunn porselen - Rabbenvegen ret. 1
Ettermiddag

0-kjøring

02:40
02:40
02:40

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:31
00:28
00:33

01:38
01:40
02:19

De detaljerte GPS-registreringene viser et tidsforbruk på opp imot 1,5 minutt mellom krysset ved
Drangedalsvegen og rundkjøring rv. 36 x fv. 356, dette tilsvarer en forsinkelse på om lag 1 minutt. I
nordgående retning ble det registrert kø både i rundkjøring med rv. 36 og i signalanlegget med
Moldhaugvegen. I rundkjøringen med rv. 36 ble lengst kø registrert til om lag 200 meter. Fra krysset
med Moldhaugvegen ble det tidvis registrert kø tilbake til krysset med Drangedalsvegen
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5.11.2 Tiltak
Krysset Drangedalsvegen x fv. 356 (PP-krysset) er i dag vikepliktsregulert. Krysset har vært
signalregulert tidligere. I forbindelse med ny gatebruksplan for Porsgrunn er det bl.a. sett på
muligheten for å anlegge signalregulering i krysset igjen. Etablering av signalanlegg her vil være
negativt for busstrafikken som i dag har liten forsinkelse i dette krysset. Det vil bli utarbeidet et eget
notat med vurdering av ulike løsninger basert på gatebruksplanen. I foreliggende rapport har vi
forutsatt at PP-krysset beholdes regulert som i dag.
Sørgående retning
Følgende anbefales som «blått» tiltak:
 150 meter langt kollektivfelt inn mot krysset ved Moldhaugvegen. Kollektivfeltet føres gjennom
krysset helt frem til høyresvingefeltet i PP-krysset.
 Gjennomgang og optimalisering av bussprioriteringen i krysset ved Moldhaugvegen.
Som «rødt» tiltak anbefales følgende:
 Kollektivfeltet inn mot krysset ved Moldhaugvegen trekkes helt tilbake til rundkjøringen i kryss
rv. 36 x fv. 356.
Nordgående retning
I nordgående retning foreslås følgende som «blått» tiltak:
 Gjennomgang og optimalisering av bussprioriteringen i krysset ved Moldhaugvegen.
 Filterfelt forbi rundkjøringen i kryss rv. 36 x fv. 356.
Som «rødt» tiltak anbefales følgende:
 Kollektivfelt fra PP-krysset helt frem til foreslått filterfelt i rundkjøringen ved rv. 36. Biler gis
mulighet til å svinge til høyre inn i Moldhaugvegen.
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Figur 70 Forslag til tiltak for strekning 11 gitt dagens løsning i PP-krysset

I samtaler med oppdragsgiver har det også blitt diskutert mulige tiltak for å unngå tilbakeblokkering fra
rundkjøringen i kryss rv. 36 x fv. 356 til Vabakkentunnelen på rv. 36. For å unngå dette er det trolig
mest hensiktsmessig å etablere en tilfartskontroll for trafikken på rv. 36 inn mot rundkjøringen fra nord.
Hvis det etableres tilfartskontroll, bør det samtidig etableres kollektivfelt som kan lede bussene
utenom tilfartskontrollen.
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5.11.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Det er foreslått kollektivfelt i begge retninger. Dette vil i praksis fjerne all forsinkelse for bussene.
Bussene må imidlertid vike for kryssende fotgjengere og sirkulerende trafikk i rundkjøringer. Dette
gjelder dog ikke for busser mot nord inn mot rundkjøringen ved rv. 36, hvor det er foreslått filterfelt.
Anslått effekt av tiltakene er vist i tabell 46. Alle tidene i tabellen gjelder mellom holdeplassene
Porsgrunn Porselen og Rabbenvegen. Det er kun foreslått tiltak mellom HPL Porsgrunn porselen og
rundkjøringen ved rv. 36. Forsinkelsene på strekningen mellom rv. 36 og HPL Rabbenvegen vil
dermed bli som i dag.
Tabell 46 Anslått effekt av tiltak

BussRetning
Periode avganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:31 01:38
00:28 01:40
00:33 02:19
00:24 01:40
00:28 01:27
00:31 01:52

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:22
-00:39
-00:31
-01:08
-00:20
-00:50
-00:28
-01:20
-00:23
-01:07
-00:33
-01:49
-00:17
-00:30
-00:24
-01:00
-00:20
-00:36
-00:28
-01:02
-00:22
-00:38
-00:31
-01:12

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Dagens kryss ved Drangedalsvegen er stort og oppfattes sikkert som uoversiktlig av enkelte.
Gangfeltene i henholdsvis fv. 356 syd for krysset og i Gunder Solvesens veg går begge over tre felt.
Det er anlagt trafikkøyer, men disse avsluttes før gangfeltene. Gangfeltene i krysset bør sikres i
henhold til V127 «Gangfeltkriterier». Forutsatt at nytt kryss planlegges og etableres i henhold til
Statens vegvesens håndbøker, vil krysset fungere bedre enn i dag for fotgjengere.
5.11.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 15 millioner kroner.
Standardavviket er ± 3 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 18 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 53 millioner kroner.
Standardavviket er ± 11 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 21 %.
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5.12 Fv. 356, Frednes – Down Town Brugata
5.12.1 Dagens situasjon
Strekningen går mellom holdeplassene Frednes og Down Town Brugata på rv. 356. Under
befaringene er det utført 6 tidsregistreringer med GPS om morgenen, 2 om formiddagen og 7 om
ettermiddagen for metrolinje 1 på strekningen mellom Jønholt gate og gangfeltet ved Down Town, i
tillegg til SIS-registreringene.

Hpl Down Town

Hpl Skippergata

Hpl Frednes
Figur 71 Oversiktskart for strekning, stiplet grønn linje viser busstrase

Figur 72 og figur 73 viser kjøretid mellom holdeplasser fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og lengste
registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
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SIS: Kjøretid Frednes - Skippergata
Anslag 0-kjøring Frednes - Skippergata

GPS: maks registrerte kjøretid Frednes - Skippergata

Figur 72 Kjøretider mellom hpl Frednes og hpl Skippergata fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og lengste
registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
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SIS: Kjøretid Skippergata - Down Town Brugata
Anslag 0-kjøring Skippergata - Down Town Brugata

GPS: maks registrerte kjøretid Skippergata - Down Town

Figur 73 Kjøretider mellom hpl Skippergata og hpl Down Town fra SIS-dataene, estimert 0-kjøring og
lengste registrerte kjøretid fra GPS-registreringene.
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Tabell 47 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Frednes - Skippergata ret. 1
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1
Frednes - Skippergata ret. 1
Formiddag
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1
Frednes - Skippergata ret. 1
Ettermiddag
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1
Morgen

Antall
registreringer
273
272
163
163
272
270

Minimum
00:13
00:21
00:15
00:26
00:14
00:23

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:40
01:18
00:52
02:22
00:47
01:28
01:02
02:30
00:55
04:18
01:24
03:36

Standardavvik
00:13
00:17
00:16
00:22
00:31
00:37

Tabell 48 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Strekning

Frednes - Skippergata ret. 1
Morgen
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1
Frednes - Skippergata ret. 1
Formiddag
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1
Frednes - Skippergata ret. 1
Ettermiddag
Skippergata - Down Town Brugata ret. 1

0-kjøring

00:15
00:30
00:15
00:30
00:15
00:30

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:25
00:22
00:32
00:32
00:40
00:54

01:03
01:52
01:13
02:00
04:03
03:06

Ut i fra registreringene er det ettermiddagsrushet som er dimensjonerende for strekningen. For
ettermiddagsrushet viser GPS-registreringene at 1 av 7 busser (14 %) møtte køen før krysset med
Skippergata (Raschebakken). Den avgangen hadde en total forsinkelse på om lag 3 minutter og møtte
halen av bilkøen om lag 155 meter før krysset med Skippergata, det vil si om lag midt på rampen ned
mot Raschebakken fra Jønholtgata. De øvrige GPS-registreringene viser lengste kø tilbake til krysset
med Skippergata.
SIS-Dataene viser samme trend som GPS-registreringene. Det er mest ustabile avviklingsforhold i
ettermiddagsrushet, men det er forsinkelser også om morgenen og formiddagen. Lengst registrerte
kjøretid for strekningen mellom hpl Skippergata og hpl Down Town viser omtrent samme kjøretid i
GPS- og SIS-dataene. For strekningen mellom hpl Frednes og hpl Skippergata viser SIS-dataene
enkelte registreringer med betydelig mer forsinkelse enn GPS-registreringene.
5.12.2 Tiltak
Strekningen kan bli påvirket av ny gatebruksplan som er under utarbeiding for Porsgrunn. I
foreliggende rapport er det tatt utgangspunkt i dagens sitasjon. Endelig løsning må ses i sammenheng
med valgt løsning i gatebruksplanen.
Tidsregistreringene viser behov for følgende tiltak i dagens situasjon:
«Blått» tiltak:
 Kollektivfelt i Raschebakken fra krysset med Huken til rundkjøringen med Skomværgata. Inn
mot rundkjøringen blir det høyresvingefelt. Registreringen for dagens situasjon viser
forsinkelse her i dag i alle perioder.
 Høyresvingefelt i Raschebakken mot Huken med tillatt for bussene å kjøre rettfrem inn i
kollektivfeltet beskrevet i forrige punkt. Alternativt kan Huken envegskjøres i retning mot
Raschebakken, og det etableres kollektivfelt istedenfor høyresvingefelt.
«Rødt» tiltak:
 Kollektivfelt fra krysset med Jønholtgata forbi HPL Skippergata frem til nytt høyresvingefelt som
beskrevet i forrige punkt. Bussen har tidvis forsinkelser her.
 Signalregulering av krysset Jønholtgata x rampe Raschebakken med aktiv signalprioritering for
å sikre god fremkommelighet for venstresvingende buss.
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Hpl Down Town
Høyresvingefelt

Hpl Skippergata
Signalregulert
kryss

Hpl Frednes

Figur 74 Forslag til tiltak for strekning 12
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5.12.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltakene som foreslås er kollektivfelt supplert med signalregulering av et kryss. Tiltakene vil kunne
fjerne størsteparten av forsinkelsene. Selv om kollektivprioritering i det nye signalanlegget bør sørge
for at de fleste bussene får grønt når de ankommer krysset, vil det alltid være en og annen
bussavgang som ankommer på rødt lys og blir forsinket. Bussene har dessuten vikeplikt for
sirkulerende trafikk i rundkjøringen og fotgjengere i gangfeltet. Dette er tatt med i anslaget på
tiltakenes effekt, se tabell 49.
Tabell 49 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:47 02:32
01:04 03:05
01:34 06:33

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:22
-01:12
-00:47
-01:52
-00:32
-01:35
-01:04
-02:40
-00:54
-01:50
-01:34
-05:53

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Nytt signalanlegg i krysset Jønholtgata X rampe Raschebakken vil kunne gi noen forsinkelser for
fotgjengerne sammenlignet med dagens situasjon. Dette gjelder spesielt for fotgjengerne over rampe
Raschebakken, som vil gå i konflikt med bussen.
For øvrig vises det til kapittel 4.2 for generelle betraktninger knyttet til gående og syklende.
Jamfør trafikksikkerhetshåndboken kan en ombygging av vikepliktsregulert T-kryss til signalregulert
kryss gi en reduksjon i antall ulykker. Håndboken opererer med et «beste anslag» på -22 %, men
understreker samtidig at resultatene for T-kryss ikke er signifikante. Det bør undersøkes hva slags
ulykker som har inntruffet i krysset, da signalanlegg har ulike effekter på forskjellige ulykkestyper.
Dersom ulykker med påkjøring bakfra dominerer, kan man ikke vente noen trafikksikkerhetsgevinst av
å innføre signalregulering.
5.12.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 41 millioner kroner.
Standardavviket er ± 6 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 14 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 67 millioner kroner.
Standardavviket er ± 7 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 11 %.
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5.13 Fv. 357 Vatner Ring ‐ Vadrette
5.13.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Vatner Ring og holdeplass Vadrette på fv. 357, og
trafikkeres av Metrolinje 1. Under befaringene ble det registrert kjøretider med GPS 1 gang om
morgenen og 1 gang om ettermiddagen. En oversikt over strekningen er vist i figur 75. Merk at
holdeplassen Vadrette kun betjenes av busser mot vest. Det er tatt ut SIS-data mellom Vatner Ring og
Vadrette, og fra Vadretteskogen til Vatner Ring.

Falkum bru

HPL Vatner Ring

HPL Vadrette

HPL Myren

HPL Vadretteskogen

Figur 75 Oversiktskart for strekning 13, stiplet grønn linje viser busstrasé

Nordgående (vestgående) retning
Figur 76 til figur 78 viser kjøretid og estimert 0-kjøring mellom holdeplassene på strekningen Vatner
Ring–Vadrette.
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04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30

01:15
01:00
00:45
00:30
Trolig feil registreringer som er
fjernet fra videre beregninger

00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Vatner Ring-Myren
Anslag 0-kjøring Vatner Ring - Myren ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Vatner Ring - Myren

Figur 76 Kjøretider og estimert 0-kjøring fra Vatner Ring til Myren
06:00
05:45
05:30
05:15
05:00
04:45
04:30
04:15
04:00
03:45

Kjøretid

03:30
03:15
03:00
02:45
02:30

02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
Trolig feil registreringer som er
fjernet fra videre beregninger

00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

SIS: Kjøretid Myren-Vaddretteskogen
Anslag 0-kjøring Myren - Vaddretteskogen ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Myren - Vaddretteskogen

Figur 77 Kjøretider og estimert 0-kjøring fra Myren til Vadretteskogen
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04:30
04:15
04:00
03:45
03:30

03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

SIS: Kjøretid Vaddretteskogen-Vaddrette

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1

Figur 78 Kjøretider og estimert 0-kjøring fra Vadretteskogen til Vadrette
Tabell 50 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag

Strekning
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1

Antall
registreringer
241
230
255
150
142
155
228
222
231

Minimum
00:31
00:30
00:07
00:23
00:32
00:09
00:30
00:32
00:09

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
00:55
01:44
00:43
05:56
00:13
00:42
00:55
01:45
00:41
01:21
00:13
01:03
01:09
03:20
00:52
04:43
00:12
00:45

Tabell 51 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag
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Strekning
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1
Vatner Ring - Myren ret. 1
Myren - Vaddretteskogen ret. 1
Vaddretteskogen - Vaddrette ret. 1

0-kjøring

00:35
00:35
00:10
00:35
00:35
00:10
00:35
00:35
00:10

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:20
00:08
00:03
00:20
00:06
00:03
00:34
00:17
00:02

01:09
05:21
00:32
01:10
00:46
00:53
02:45
04:08
00:35

Standardavvik
00:16
00:33
00:06
00:15
00:08
00:07
00:24
00:21
00:05

Fremkommeligheten mot vest kan oppsummeres som følger:
 Vatner Ring–Myren: Det er relativt store variasjoner i kjøretid i alle perioder. Variasjonene
skyldes signalanlegget ved Falkum bru. Fremkommelighetsproblemene er størst om
ettermiddagen.
 Myren–Vadretteskogen: Kjøretiden varierer mest om ettermiddagen, og variasjonen skyldes
rundkjøringen. Det er små forsinkelser om morgenen og formiddagen.
 Vadretteskogen–Vadrette: Det er sjelden forsinkelser på denne strekningen.
Sørgående/østgående retning
Figur 79 og figur 80 viser kjøretid og estimert 0-kjøring mellom holdeplassene på strekningen
Vadretteskogen–Vatner Ring.
04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30

01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

SIS: Kjøretid Vadretteskogen-Myren
Anslag 0-kjøring Vaddretteskogen - Myren ret. 0
GPS: maks registrerte kjøretid Vaddretteskogen - Myren

Figur 79 Kjøretider og estimert 0-kjøring fra Vadretteskogen til Myren
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16:00
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18:00

04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15

03:00

Kjøretid

02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

SIS: Kjøretid Myren-Vatner Ring
Anslag 0-kjøring Myren - Vatner Ring ret. 1
GPS: maks registrerte kjøretid Myren - Vatner Ring

Figur 80 Kjøretider og estimert 0-kjøring fra Myren til Vatner Ring
Tabell 52 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode
Morgen
Formiddag
Ettermiddag

Strekning
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0

Antall
registreringer
278
276
179
179
250
250

Minimum
00:37
00:31
00:37
00:34
00:37
00:32

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum
01:01
02:05
00:50
01:30
01:08
02:27
00:49
01:21
01:00
02:30
00:50
01:22

Tabell 53 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode
Morgen
Formiddag
Ettermiddag

Strekning
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0
Vaddretteskogen - Myren ret. 0
Myren - Vatner Ring ret. 0

0-kjøring

00:40
00:35
00:40
00:35
00:40
00:35

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:21
00:15
00:28
00:14
00:20
00:15

01:25
00:55
01:47
00:46
01:50
00:47

Fremkommeligheten mot øst kan oppsummeres som følger:
 Vadretteskogen–Myren: Relativt stor variasjon i kjøretid i alle perioder.
 Myren–Vatner Ring: Noe variasjon i kjøretid i alle periodene.
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Standardavvik
00:17
00:12
00:20
00:10
00:17
00:10

5.13.2 Tiltak
Nordgående/vestgående retning
Basert på vurdering av SIS-dataene foreslås følgende som blått tiltak:
 Gjennomgang og optimalisering av bussprioriteringen i signalanlegget ved Falkum bru.
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 de siste 100 meterne inn mot rundkjøringen i krysset
Skotfossvegen x Elstrømbrua x Myren. Kollektivfeltet kan eventuelt føres utenom
rundkjøringen med bruk av filterfelt.
Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Kollektivfelt på fv. 357 over Falkum bru.
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 fra det signalregulerte krysset med Gulsetvegen til
holdeplass Myren og videre mot rundkjøringen i kryss Skotfossvegen x Elstrømbrua x Myren.
Det foreslås ingen tiltak på strekningen Vadretteskogen–Vadrette.

Optimalisere
eksisterende
bussprioritering

Figur 81 Forslag til tiltak på strekning 13 mot nord / vest
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Sørgående/østgående retning
Basert på SIS-dataene foreslås følgende som «blått» tiltak:
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 fra 150 meter før rundkjøringen i kryss Skotfossvegen x
Elstrømbrua x Myren. Kollektivfeltet oppheves for å gi plass til høyresvingende trafikk inn til
adkomstvegen før krysset.
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 de siste 100 meterne inn mot signalanlegget i kryss med
Gulsetvegen.
 Det etableres bussprioritering i signalanlegget i kryss med Gulstevegen. Det foreslås å trekke
stopplinjen tilbake for bilene, samtidig som bussene gis grønt lys før bilene.
Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 fra holdeplass Vadretteskogen inn mot rundkjøringen i
krysset Skotfossvegen x Elstrømbrua x Myren.
 Det etableres kollektivfelt på fv. 357 fra holdeplass Myren til signalanlegget i krysset med
Gulsetvegen.

Stopplinje for bil
trekkes tilbake, buss
gis grønt lys før bilene

HPL Myren

HPL Vadretteskogen
Figur 82 Forslag til tiltak på strekning 13 mot sør / øst
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5.13.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltakene vil kunne fjerne en god del av forsinkelsen for kollektivtrafikken. Bussene vil imidlertid måtte
vike for kryssende fotgjengere og sirkulerende trafikk. En og annen buss vil også ankomme på rødt lys
til tross for kollektivprioriteringen. Anslått effekt av foreslåtte tiltak er vist i tabell 54.
Tabell 54 Anslått effekt av tiltak

Bussavganger
per time
Morgen
6
Mot nord Formiddag
3
Ettermiddag
6
Morgen
6
Mot syd Formiddag
3
Ettermiddag
6
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:31 06:55
00:29 02:49
00:53 05:28
00:36 01:55
00:42 02:33
00:35 02:25

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:22
-04:30
-00:31
-06:35
-00:20
-01:43
-00:29
-02:34
-00:37
-03:30
-00:53
-05:08
-00:25
-00:51
-00:36
-01:25
-00:29
-01:27
-00:42
-02:13
-00:24
-01:11
-00:35
-01:55

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
Fotgjengere kan krysse Gulsetvegen samtidig som bussene har grønt lys. Kollektivprioritering i
signalanlegget kan dermed bidra til at fotgjengere får kortere ventetid i krysset.
Gangfeltet vest for rundkjøringen i krysset Skotfossvegen x Elstrømbrua x Myren bør bygges om i
henhold til håndbok V127. For øvrig vil tiltaket i liten grad påvirke gående og syklende, som kan
benytte adskilte G/S-veger.
Det er kort avstand fra rundkjøring frem til gangfeltet i Skotfossvegen. Dette kan bli en utfordring med
tanke på fletting etter filterfelt.
5.13.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 23 millioner kroner.
Standardavviket er ± 7 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 30 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 104 millioner kroner.
Standardavviket er ± 20 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 19 %.
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5.14 Sverresgate
5.14.1 Dagens situasjon
Den aktuelle strekningen går mellom holdeplass Meieritorvet i Storgata og holdeplass Porsgrunn
Terminal via holdeplass Aallsgate i Sverresgate. Strekningen trafikkeres av busslinje M1, M2 og M3,
samt busslinje P4 og P5. Det er ikke gjennomført GPS-registreringer på denne strekningen. Det er tatt
ut SIS-data mellom Meieritorvet og Aallsgate, og mellom Aallsgate og Porsgrunn terminal i begge
retninger.
M1, P5

P4

HPL
Porsgrunn
terminal

HPL Meieritorvet

HPL Porsgrunn
terminal

M1, M2, M3,
P4, P5
HPL
Meieritorvet

HPL Aallsgate

M3
M2

Figur 83 Oversiktskart for strekning 14, rød linje viser busstrasé
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Busslinjene har noe ulikt kjøremønster inn og ut av terminalområdet ved Porsgrunn jernbanestasjon.
De ulike linjene fordeler seg som følger (også vist på kartet i figur 84):
 Linje M1, P4 og P5: Sverresgate – Jernbanegata – Kammerherreløkka/ Porsgrunn terminal –
Sverresgate (vist i blått på figur 84).
 Linje M2 og M3: Sverresgate – Porsgrunn terminal – Jernbanegata (vist i rødt på figur 84)

HPL

Figur 84: Kjøremønster dagens situasjon for busser til / fra Porsgrunn terminal

Busstrafikken har i dag til dels betydelige forsinkelser på strekningen i Sverresgate og Serine
Jeremiassens gate i rushtiden. De største problemene ser ut til å være for busstrafikk fra Meieritorvet
til Aallsgate (alle linjer), og for busslinje M2 og M3 ut og inn av Porsgrunn terminal. Gjennomsnittlig
forsinkelse på disse strekningene er på ca. 1 minutt per strekning.
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Retning mot Porsgrunn terminal
Figur 85 til figur 87 viser kjøretid og estimert 0-kjøring mellom holdeplassene på strekningen
Meieritorvet – Porsgrunn terminal.
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SIS-data: Meieritorvet - Aallsgate, M1, M2 og M3
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Figur 85 Kjøretider fra hpl Meieritorvet til Aallsgate
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Figur 86 Kjøretider fra hpl Aallsgate til hpl Porsgrunn terminal for M1
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SIS-data: Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3
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Figur 87 Kjøretider fra hpl Aallsgate til hpl Porsgrunn terminal for M2 og M3
Tabell 55 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag

Strekning

Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3
Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3
Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3

Antall
registreringer

Minimum

873
287
571
499
163
333
885
280
604

00:17
00:35
00:44
00:18
00:32
00:46
00:19
00:37
00:43

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum

00:50
01:09
01:16
00:53
01:14
01:16
00:57
01:21
01:32

Tabell 56 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag
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Strekning

Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3
Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3
Meieritorvet - Aallsgate, alle linjer
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M1, P4 og P5
Aallsgate - Porsgrunn terminal, M2 og M3

0-kjøring

00:30
00:45
00:50
00:30
00:45
00:50
00:30
00:45
00:50

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:20
00:24
00:26
00:23
00:29
00:26
00:27
00:36
00:42

01:40
01:27
05:21
01:17
01:09
01:19
01:39
03:18
05:46

02:10
02:12
06:11
01:47
01:54
02:09
02:09
04:03
06:36

Standardavvik

02:10
00:15
00:25
01:47
00:15
00:15
02:09
00:26
00:42

Fremkommeligheten mot syd (mot terminalen) kan oppsummeres som følger:
 Meieritorvet–Aallsgate: Det er relativt store variasjoner i kjøretid i alle perioder. Variasjonene
skyldes signalanlegget ved Serine Jeremiassens gate. Fremkommelighetsproblemene er
størst om ettermiddagen.
 Aallsgate–Porsgrunn terminal, rute M1, P4 og P5: Kjøretiden varierer mest om ettermiddagen,
og variasjonen skyldes signalanleggene ved Stangs gate og Jernbanegata. Gjennomsnittlig
forsinkelse er omtrent lik i alle tre periodene, men maksimal forsinkelse er størst om
ettermiddagen.
 Aallsgate–Porsgrunn terminal, rute M2 og M3: Kjøretiden varierer mest om ettermiddagen, og
variasjonen skyldes signalanleggene ved Stangs gate og Jernbanegata. Gjennomsnittlig
forsinkelse er omtrent lik i alle tre periodene, men maksimal forsinkelse er størst om
ettermiddagen.
Retning mot Meieritorvet

Kjøretid

Figur 88 til figur 90 viser kjøretid og estimert 0-kjøring mellom holdeplassene på strekningen
Porsgrunn terminal og Meieritorvet.
08:00
07:45
07:30
07:15
07:00
06:45
06:30
06:15
06:00
05:45
05:30
05:15
05:00
04:45
04:30
04:15
04:00
03:45
03:30
03:15
03:00
02:45
02:30
02:15
02:00
01:45
01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

SIS-data: Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1

14:00

15:00

16:00

Anslag 0-kjøring

Figur 88 Kjøretider fra hpl Porsgrunn terminal til hpl Aallsgate for M1
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17:00

18:00

06:00
05:45
05:30
05:15
05:00
04:45

04:30
04:15
04:00
03:45

Kjøretid

03:30
03:15

03:00
02:45
02:30
02:15
02:00
01:45

01:30
01:15
01:00
00:45
00:30
00:15
00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

SIS-data: Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring

Figur 89 Kjøretider fra hpl Porsgrunn terminal til hpl Aallsgate for M2 og M3
02:30

02:15

02:00

01:45

Kjøretid

01:30

01:15

01:00

00:45

00:30

00:15

00:00
07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

SIS-data: Aallsgate - Meieritorvet , M1, M2 og M3

15:00

16:00

17:00

18:00

Anslag 0-kjøring

Figur 90 Kjøretider fra hpl Aallsgate til hpl Meieritorvet
Tabell 57 Datautvalg og variasjon i registrert kjøretid mellom holdeplassene fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag
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Strekning

Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer

Antall
registreringer

Minimum

300
534
844
161
324
492
265
548
826

00:38
00:56
00:19
00:43
00:57
00:19
00:45
00:55
00:17

Kjøretid
Gjennomsnitt
Maksimum

01:11
01:35
00:30
01:17
01:45
00:33
01:27
01:54
00:35

07:50
02:53
01:09
06:23
05:33
01:03
05:30
05:32
01:38

Standardavvik

00:35
00:18
00:08
00:32
00:24
00:08
00:28
00:34
00:11

Tabell 58 Estimert 0-kjøring og beregnet forsinkelse fra SIS-dataene
Periode

Morgen

Formiddag

Ettermiddag

Strekning

Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M1, P4 og P5
Porsgrunn terminal - Aallsgate, M2 og M3
Aallsgate - Meieritorvet, alle linjer

0-kjøring

00:45
01:00
00:25
00:45
01:00
00:25
00:45
01:00
00:25

Forsinkelse
Gjennomsnitt

Maksimum

00:26
00:35
00:05
00:32
00:45
00:08
00:42
00:54
00:10

07:05
01:53
00:44
05:38
04:33
00:38
04:45
04:32
01:13

Fremkommeligheten mot nord (mot Meieritorvet) kan oppsummeres som følger:
 Porsgrunn terminal–Aallsgate, linje M1, P4 og P5: Gjennomsnittlig forsinkelse er størst om
ettermiddagen, men de største forsinkelsene finner vi om morgenen. Forsinkelsene skyldes
signalanleggene på strekningen.
 Porsgrunn terminal–Aallsgate, linje M2 og M3: Gjennomsnittlig forsinkelse er størst om
ettermiddagen. Maksimal forsinkelse er omtrent lik på formiddagen og om ettermiddagen.
Forsinkelsene skyldes signalanleggene på strekningen.
 Aallsgate–Meieritorvet: Gjennomsnittlig forsinkelse er relativt liten på strekningen, men det er
likevel en god del busser som blir mer enn 30 sekunder forsinket.
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5.14.2 Tiltak
Basert på vurdering av SIS-dataene foreslås følgende som blått tiltak:




Det foreslås å etablere et 60 meter langt høyresvingefelt/kollektivfelt i Sverresgate fra
Aallsgate inn mot krysset med Serine Jeremiassens gate. Eksisterende venstresvingefelt i
Sverresgate fra Serine Jeremiassens gate mot Aallsgate fjernes.
Det foreslås å innføre tilfartskontroll og optimalisere bussprioritering i krysset Sverresgate x
Serine Jeremiassens gate.

Som «rødt» tiltak foreslås følgende:
 Det foreslås å etablere et 140 meter langt kollektivfelt i Sverres gate fra Porsgrunn terminal
inn mot krysset med Jernbanegata.
 Det foreslås å etablere et 100 meter langt kollektivfelt i Jernbanegata gate fra
Kammerherreløkka inn mot krysset med Sverresgate.
Det foreslås å optimalisere bussprioritering i krysset Sverres gate x Jernbanegata og i krysset Sverres
gate x Porsgrunn terminal.

Bussprioritering i
signalanlegg

HPL Meieritorvet

HPL Porsgrunn
Terminal
Bussprioritering i
signalanlegg

HPL Aalls gate
Tilfartskontroll og
bussprioritering i
signalanlegg

Figur 91 Forslag til tiltak på strekning 14
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5.14.3 Konsekvenser av tiltak
Tidsbesparelser for bussene
Tiltakene vil kunne fjerne en god del av forsinkelsen for kollektivtrafikken. Bussene vil imidlertid måtte
vike for kryssende fotgjengere og kryssende trafikk. En og annen buss vil også ankomme på rødt lys
til tross for kollektivprioriteringen. Tabell 59 viser anslått effekt på strekningen Meieritorvet–Porsgrunn
terminal
Tabell 59 Anslått effekt av tiltak for strekning 14

Bussavganger
per time
Morgen
22
Mot nord Formiddag
11
Ettermiddag
22
Morgen
22
Mot syd Formiddag
11
Ettermiddag
22
Retning

Periode

Registrert
forsinkelse
Snitt Maks
00:36 07:49
00:47 06:16
00:59 05:58
00:45 07:01
00:50 02:36
01:07 07:25

Anslått reduksjon i reisetid
"Blått" tiltak
"Rødt" + "blått" tiltak
Snitt
Maks
Snitt
Maks
-00:05
-00:05
-00:36
-06:20
-00:08
-00:08
-00:47
-05:06
-00:10
-00:23
-00:59
-04:35
-00:20
-00:50
-00:45
-05:31
-00:23
-00:37
-00:50
-01:26
-00:27
-00:49
-01:07
-05:55

Forhold for gående og syklende og trafikksikkerhet
«Blått» tiltak innebærer at et eksisterende svingefelt gjøres om til kollektivfelt. Fotgjengere vil altså
ikke få økt kryssingslengden over vegen. Vi finner derfor intet spesielt negativt knyttet til det foreslåtte
tiltaket når det gjelder fotgjengere. Vi viser til kapittel 4.2 for generelle betraktninger knyttet til
trafikksikkerhet for gående og syklende.
«Rødt tiltak» innebærer at fotgjengerne får en lengre distanse for å krysse vegen. I signalanlegg kan
sikkerheten ivaretas ved å sørge for tilstrekkelig grønntid, men på gangfeltene utenfor signalanlegg er
lengre gangfelt negativt med tanke på trafikksikkerhet. Det er imidlertid ikke funnet
trafikksikkerhetsmessige forhold som gjelder spesielt for strekningen. Det forutsettes at gangfeltet
opparbeides i henhold til håndbok V127 Gangfeltkriterier.

5.14.4 Kostnader
Kostnadsberegningene viser at blått tiltak har en forventet kostnad på 9 millioner kroner.
Standardavviket er ± 4 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 42 %.
Kostnadsberegningene viser at blått + rødt tiltak har en forventet kostnad på 31 millioner kroner.
Standardavviket er ± 12 millioner kroner og relativt standardavvik er ± 40 %.
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6

Oppsummering og anbefaling

I dette kapitlet har vi oppsummert forventet kostnad for tiltakene, tiltakenes anslåtte gjennomsnittlige
tidsgevinst per buss innenfor tidsperiodene kl. 7-9, 11-13 og 15-17 og maks tidsgevinst basert på
lengste registrerte kjøretid for bussen uansett registreringsperiode.
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6.1

Strekning 1 – Rv. 36: Skjelsvikskauen - Klevstrand

Strekningen går fra holdeplass
Skjelsvikskauen til holdeplass Klevstrand
på rv. 36., og er ca. 2,5 km lang.
Strekningen betjenes av linje M1 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
formiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt på strekningen hpl
Skjelsvikskauen - hpl Skrapeklev og hpl Gunnigata - hpl
Gunneklev i nordgående retning. Videre foreslås det
etablering av kollektivfelt i begge retninger mellom hpl
Gunneklev og hpl Klevstrand. Det foreslås å innføre aktiv
signalprioritering i det signalregulerte krysset ved
Gunneklev.
Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt i begge retninger på
strekningen Skrapeklev - Klevstrand. I tillegg foreslås det
å etablere kollektivfelt på strekningen Skjelsvikskauen –
Skrapeklev i nordgående retning og på strekningen
Kirstistien – Klevstrand i sørgående retning. Det foreslås
å innføre aktiv signalprioritering i det signalregulerte
krysset ved Gunneklev.
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Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:47
Tidsgevinst maks per buss
05:25
Beregnet kostnad
132 MNOK
Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
01:06
Tidsgevinst maks per buss
12:35
Beregnet kostnad
309 MNOK

6.2

Strekning 2 – Rv. 36 / fv. 356: Kirstistien - Øyekast

Strekningen går mellom holdeplass
Kirstistien på rv. 36 og holdeplass Øyekast
på fv. 356, og trafikkeres av Metrolinje 1
med 6 bussavganger per time i hver retning
i rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet, formiddagsperioden og
ettermiddagsrushet og i sydgående retning
i ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere filterfelt forbi rundkjøringen i
nordgående retning. Det foreslås å etablere kollektivfelt i
en strekning på 70 meter inn mot rundkjøringen i
sørgående retning.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:08
Tidsgevinst maks per buss
00:16
Beregnet kostnad
20 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt på en strekning inn
mot krysset på om lag 200 meter i nordgående retning.
Forbi rundkjøringene foreslås det å etablere filterfelt i
nordgående retning. Det foreslås også å etablere
kollektivfelt på en strekning inn mot krysset på om lag 150
meter i sørgående retning.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:11
Tidsgevinst maks per buss
1:13
Beregnet kostnad
41 MNOK
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6.3

Strekning 3 – Hydrovegen: Herøya industripark - Frednesøya

Strekningen går i Hydrovegen fra Herøya
industripark, forbi holdeplass
Rolighetsvegen og til rundkjøringen i
krysset Hydrovegen x rv. 36. Strekningen
trafikkeres i hovedsak av linje P4 med 2
avganger per time om morgenen og
ettermiddagen. Det er timesrute på
formiddagen. Det er kun foreslått tiltak mot
rundkjøringen
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på høyeste registrerte kjøretid i
morgenrushet, formiddagsperioden og
ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på høyeste registrerte
kjøretid i morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Som blått tiltak anbefales det å etablere kollektivfelt de
siste 80 meterne inn mot rundkjøringen. De siste 30
meterne inn mot rundkjøringen må kollektivfeltet åpnes
for høyresvingende biler.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
10
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:45
Tidsgevinst maks per buss
04:00
Beregnet kostnad
30 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Som rødt + blått tiltak anbefales det å etablere kollektivfelt
om lag 240 meter tilbake fra rundkjøringen.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
10
Tidsgevinst gj.snitt per buss
01:05
Tidsgevinst maks per buss
10:00
Beregnet kostnad
54 MNOK
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6.4

Strekning 4 – Rv. 36: Tollnes - Kirkevegen

Strekningen går mellom holdeplassene
Tollnes og Kirkevegen på rv. 36.
Strekningen betjenes av linje M2 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i morgenog ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
I nordgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt
fra krysset rv. 36 X Østre Buktenveg til holdeplass
Nenset. Det bør også gjøres en gjennomgang av
kollektivprioriteringen i Nensetkrysset. I sydgående
retning foreslås det å etablere kollektivfelt fra cirka 180
meter nord for Nensetkrysset til holdeplass Nenset.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:17
Tidsgevinst maks per buss
01:27
Beregnet kostnad
47 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
I nordgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt
fra første sideveg nord for Strandvegen, det vil si de siste
600 meterne totalt før holdeplass Nenset. I sydgående
retning foreslås det å etablere kollektivfelt fra holdeplass
Kirkevegen til holdeplass Nenset.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:26
Tidsgevinst maks per buss
03:24
Beregnet kostnad
95 MNOK
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6.5

Strekning 5 – Rv. 36: Kirkevegen - Raset

Stekningen går mellom holdeplassene
Kirkevegen og Raset på rv. 36.
Strekningen betjenes av linje M2 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i sydgående retning i
morgenrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i sydgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
I nordgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt
fra krysset med vegene til høyre cirka 240 meter før
rundkjøringen ved Menstadbukta. I sydgående retning
foreslås det å etablere kollektivfelt på strekningen fra
holdeplass Kjørbekkhøgda til rundkjøringen ved
Menstadbrua. Kollektivfeltene avsluttes for å gi plass til
høyresvingende trafikk, men bussene kan fortsette rett
frem fra feltene.
Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
I sydgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt fra
holdeplass Raset til rundkjøringen ved Menstadbrua.
Kollektivfeltene får et opphold forbi Kjørbekkvegen, men
bussene kan fortsette rett frem i høyresvingefeltet. I
nordgående retning foreslås det å etablere kollektivfelt fra
holdeplassen ved Kirkevegen til rundkjøringen ved
Menstadbrua. Kollektivfeltet får et opphold forbi krysset
med vegen til høyre cirka 240 meter før rundkjøringen,
men bussene kan fortsette rett frem i høyresvingefeltet.
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Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:17
Tidsgevinst maks per buss
01:30
Beregnet kostnad
45 MNOK
Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:26
Tidsgevinst maks per buss
03:46
Beregnet kostnad
156 MNOK

6.6

Strekning 6 – Rv. 36 / fv. 59: Leiremoen - Tuftebygget

Stekningen går mellom Leiremoen på rv.
36 og holdeplass Tuftebygget på fv. 59.
Strekningen betjenes av linje M2 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene.
Det er ikke foreslått blått tiltak for denne
strekningen. Det er kun foreslått tiltak mot
nord.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det er ikke foreslått blått tiltak

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:00
Tidsgevinst maks per buss
00:00
Beregnet kostnad
0 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt fra holdeplass
Leiremoen til rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 59.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:14
Tidsgevinst maks per buss
01:25
Beregnet kostnad
30 MNOK
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6.7

Strekning 7 – Fv. 48 / rv. 36: Hagebyvegen v.kr. - Moflata

Strekningen går mellom holdeplass
Hagebyvegen v.kr. i Bedriftsvegen til
holdeplass Moflata på rv. 36. Strekningen
betjenes av linje M3 med 6 bussavganger
per time i hver retning i rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Nordgående: Kollektivfelt i Bjørntvedtvegen fra krysset
ved Bedriftsvegen til holdeplass Bamblevegen på rv. 36
og videre langs Telemarksvegen til holdeplass Moflata.
Sydgående: Kollektivfelt fra cirka 150 m før krysset med
Bamblevegen til holdeplass Bamblevegen og videre med
filterfelt for buss i rundkjøringen rv. 36 x fv. 48.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:41
Tidsgevinst maks per buss
08:28
Beregnet kostnad
91 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Nordgående: Filterfelt for buss fra Bedriftsvegen i kryss
med fv. 48 og kollektivfelt helt frem til holdeplass Moflata.
Sydgående: Kollektivfelt fra rundkjøringen i krysset rv. 36
x fv. 357 til holdeplass Bamblevegen og filterfelt forbi
rundkjøringen rv. 36 x fv. 48.
Begge retninger: De to gangfeltene på Moflata slås
sammen til ett gangfelt. Omlegging av Bamblevegen inn
mot rv. 36. Dagens kryss saneres. Flytting av
holdeplasser.
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Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:46
Tidsgevinst maks per buss
08:38
Beregnet kostnad
142 MNOK

6.8

Strekning 8 – Ullinvegen / fv. 32: Stasjonsvegen - Porsgrunn terminal

Strekningen går på fv. 32 fra krysset ved
Ullinvegen til det signalregulerte krysset
fv. 32 x Jernbanegata. Strekningen
betjenes av linje M2 med 6 bussavganger
per time i hver retning i rushperiodene.
Det er kun foreslått tiltak i nordgående
retning.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak
er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
De to kryssene ved Ullinvegen og Bjørndalvegen saneres
og erstattes av nytt signalregulert X-kryss like nord for
Bjørndalvegen. Holdeplass Valler og Vallermyrene slås
sammen og legges nord for nytt kryss. Det foreslås å
etablere kollektivfelt på fv. 32 nordover fra dagens
bussholdeplass Vallermyrene til rundkjøringen ved
Kjølnes Ring, og fra holdeplass Myrene til Vipevegen.
Optimalisere eksisterende kollektivprioritering i
signalanlegget ved Jernbanegata.
Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt fra nytt kryss ved fv. 2
Ullinvegen/Bjørndalvegen langs hele fv. 32 til krysset ved
fv. 356 Jernbanegata.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
01:23
Tidsgevinst maks per buss
06:48
Beregnet kostnad
96 MNOK
Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
01:43
Tidsgevinst maks per buss
08:44
Beregnet kostnad
154 MNOK
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6.9

Strekning 9 – Fv. 32: Menstad - Menstadbrua

Strekningen går mellom holdeplassene
Menstad og Menstadbrua. Strekningen
betjenes av linje M1 med 6 bussavganger
per time i hver retning i rushperiodene.
Det er kun foreslått tiltak i nordgående
retning.
Det er ikke foreslått blått tiltak for denne
strekningen.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt tiltak
er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det er ikke foreslått blått tiltak på denne strekningen.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:00
Tidsgevinst maks per buss
00:00
Beregnet kostnad
0 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt på fv. 32 de siste 50
meterne inn mot rundkjøringen ved Menstadbrua.
Rundkjøringen bør utvides slik at bussene kan kjøre rett
frem uten å bli hindret av tilbakeblokkeringen fra
Menstadbrua

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:05
Tidsgevinst maks per buss
02:10
Beregnet kostnad
6 MNOK
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6.10 Strekning 10 – Fv. 59: Herkules - Moflata
Strekningen går fra holdeplass
Herkules til holdeplass Moflata på
rv. 36. Strekningen betjenes av
linje M3 med 6 bussavganger per
time i hver retning i
rushperiodene. Det er kun
strekningen mot vest/syd som er
vurdert, for motsatt retning, se
strekning 7.
Maks potensiell tidsgevinst for
blått tiltak er basert på den
høyeste registrerte kjøretiden i
ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for
rødt + blått tiltak er basert på den
høyeste registrerte kjøretiden i
ettermiddagsrushet.
Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt på fv. 59 fra
rundkjøringen ved sykehuset Telemark/Skien til
rundkjøringen i krysset fv. 59 x fv. 357 på Moflata. Det bør
også etableres kollektivfelt fra rundkjøringen til holdeplass
Moflata.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
40
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:37
Tidsgevinst maks per buss
02:46
Beregnet kostnad
15 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt fra holdeplass
Klosterjordene til holdeplass Moflata. Videre foreslås det
å utvide rundkjøringen i krysset fv. 59 x fv. 357 slik at
bussene kan svinge til venstre i dagens felt for trafikk rett
frem. Holdeplassene på Moflata slås sammen, jamfør
strekning 7.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
40
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:46
Tidsgevinst maks per buss
05:25
Beregnet kostnad
37 MNOK
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6.11 Strekning 11 – Fv. 356 / rv. 36: Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
Strekningen går mellom holdeplassene
Porsgrunn porselen og Rabbenvegen.
Strekningen betjenes av linje M3 og delvis
av M2 (fra Moldhaugvegen og sydover),
som begge har 6 bussavganger per time i
hver retning i rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i nordgående retning i
ettermiddagsrushet.
* Gjennomsnittlig tidsgevinst er basert på
60 avganger (linje M3). Noen, men ikke
alle, av de foreslåtte tiltakene vil også
komme linje M2 til gode, altså til sammen
120 busser.
Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Sydgående: Det foreslås å etablere et 150 meter langt
kollektivfelt inn mot krysset ved Moldhaugvegen.
Nordgående: Det foreslås å etablere filterfelt inn mot
rundkjøringen i krysset rv. 36 x fv. 356.
Begge retninger: Det foreslås å optimalisere eksisterende
bussprioritering i krysset ved Moldhaugvegen.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60/(120)*
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:21
Tidsgevinst maks per buss
01:07
Beregnet kostnad
15 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Sydgående: Det foreslåtte kollektivfeltet i blått tiltak
trekkes helt tilbake til rundkjøringen i krysset rv. 36 x
fv. 356.
Nordgående: Det foreslås å etablere kollektivfelt fra PPkrysset helt frem til det foreslåtte filterfeltet i rundkjøringen
i krysset rv. 36 x fv. 356.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60/(120)*
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:29
Tidsgevinst maks per buss
01:49
Beregnet kostnad
53 MNOK
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6.12 Strekning 12 – Fv. 356: Frednes - Down Town Brugata
Strekningen går mellom holdeplassene
Frednes og Down Town Brugata på rv.
356.
Strekningen betjenes av linje M1 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene. Det er kun sett på tiltak i
nordgående retning.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i ettermiddagsrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden i ettermiddagsrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt i fv. 356 fra krysset
med Huken til rundkjøringen med Skomværgata. Inn mot
rundkjøringen foreslås det høyresvingefelt. Det foreslås
også høyresvingefelt i Raschebakken mot krysset ved
Huken, men bussene gis mulighet til å fortsette rett frem
inn i det foreslåtte kollektivfeltet.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:37
Tidsgevinst maks per buss
01:50
Beregnet kostnad
41 MNOK

Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere kollektivfelt fra krysset ved
Jønholtgata forbi holdeplass Skippergata frem til
høyresvingefeltet beskrevet i forrige punkt. Det foreslås
også å signalregulere krysset Jønholtgata x rampe
Raschebakken. Det foreslås aktiv signalprioritering i dette
anlegget.

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
30
Tidsgevinst gj.snitt per buss
01:09
Tidsgevinst maks per buss
05:53
Beregnet kostnad
67 MNOK
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6.13 Strekning 13 – Fv. 357: Vatner Ring - Vadrette
Strekningen går mellom holdeplass Vatner
Ring og holdeplass Vadrette på fv. 357.
Strekningen betjenes av linje M1 med 6
bussavganger per time i hver retning i
rushperiodene.
Maks potensiell tidsgevinst for blått tiltak er
basert på den høyeste registrerte
kjøretiden mot nord/vest i morgenrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt + blått
tiltak er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden mot nord/ vest i morgenrushet.

Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Nord/vestgående: Det foreslås også kollektivfelt de siste
100 meterne inn mot rundkjøringen i krysset
Skotfossvegen x Elstrømbrua.
Sør/østgående: Kollektivfelt på fv. 357 fra 150 meter før
rundkjøringen. Kollektivfelt siste 100 meter mot
signalanlegget ved Falkum bru.
Begge retninger: Optimalisere eksisterende
kollektivprioritering i signalanlegget ved Falkum bru.
Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Nord/vestgående: Kollektivfelt på fv. 357 fra holdeplass
Vatner ring over Falkum bru, og fra signalanlegget helt
frem til det foreslåtte kollektivfeltet i blått tiltak.
Sør/østgående: Kollektivfelt på fv. 357 fra holdeplass
Vadretteskogen inn mot rundkjøringen. Kollektivfelt på fv.
357 fra holdeplass Myren til signalanlegget ved Falkum
bru.
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Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:27
Tidsgevinst maks per buss
04:30
Beregnet kostnad
23 MNOK
Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
60
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:38
Tidsgevinst maks per buss
06:35
Beregnet kostnad
104 MNOK

6.14 Strekning 14 – Sverresgate
Den aktuelle strekningen går
mellom holdeplass Meieritorvet i
Storgata og holdeplass Porsgrunn
Terminal via holdeplass Aallsgate i
Sverresgate. Strekningen trafikkeres
av busslinje M1, M2 og M3, samt
busslinje P4 og P5. Mellom
Meieritorvet og Aallsgate er det 22
avganger per time i hver retning.
Mellom Aallsgate og Porsgrunn
terminal er det henholdsvis 10 og 12
bussavganger per time i hver
retning i rushperiodene (forskjellig
trasé på forskjellige linjer).
Maks potensiell tidsgevinst for blått
tiltak er basert på den høyeste
registrerte kjøretiden mot syd
(terminalen) i morgenrushet.
Maks potensiell tidsgevinst for rødt
er basert på den høyeste registrerte
kjøretiden mot nord (Meieritorvet) i
morgenrushet.
Tiltak
Blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere et 60 meter langt
høyresvingefelt/kollektivfelt i Sverresgate fra Aallsgate inn
mot krysset med Serine Jeremiassens gate. Eksisterende
venstresvingefelt i Sverresgate fra Serine Jeremiassens
gate mot Aallsgate fjernes. Det bør således ikke være
behov for å utvide Sverresgate i vesentlig grad på
strekningen (anslår breddeutvidelse med 1,5m for å ta
høyde for noe utvidelse). Det foreslås å innføre
tilfartskontroll og optimalisere bussprioritering i krysset
Sverresgate x Serine Jeremiassens gate
Tiltak
Rødt + blått tiltak
Beskrivelse
Det foreslås å etablere et 140 meter langt kollektivfelt i
Sverres gate fra Porsgrunn terminal inn mot krysset med
Jernbanegata.
Det foreslås å etablere et 100 meter langt kollektivfelt i
Jernbanegata gate fra Kammerherreløkka inn mot krysset
med Sverresgate.
Det foreslås å optimalisere bussprioritering i krysset
Sverres gate x Jernbanegata og i krysset Sverres gate x
Porsgrunn terminal.
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Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
220
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:16
Tidsgevinst maks per buss
00:50
Beregnet kostnad

9 MNOK

Antall busser i periodene
7-9, 11-13 og 15-17
220
Tidsgevinst gj.snitt per buss
00:51
Tidsgevinst maks per buss
06:20
Beregnet kostnad

31 MNOK
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1. Rv 36:
Skjelsvikskauen - Klevstrand
2. Rv. 36 / fv. 356:
Kirstistien - Øyekast
3. Hydrovegen:
Herøya Industripark - Frednesøya
4. Rv. 36:
Tollnes - Kirkevegen
5. Rv. 36:
Kirkevegen - Raset
6. Rv. 36 / fv. 59:
Leiremoen - Tuftebygget
7. Fv. 48 / rv. 36:
Hagebyvegen v. kr. - Moflata
8. Fv. 2 Ullinvegen / fv. 32: Stasjonsvegen Porsgrunn terminal
9. Fv. 32:
Menstad - Menstadbrua
10. Fv. 59:
Herkules ‐ Moflata
11. Fv. 356 / rv. 36:
Porsgrunn porselen - Rabbenvegen
12. Fv. 356:
Frednes - Down Town Brugata
13. Fv. 357:
Vatner Ring ‐ Vadrette
14 Sverres gate:
Meieritorvet - Porsgrunn terminal
Sum
Sum M1
Sum M2
Sum M3
Sum P4
Sum P5

Strekning

Tabell 60 Oppsummering av effekter og kostnader
2
12
12
6
12
6
6
6
12
6
12

2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
22

12

6

Mot nord
Snitt
Maks

Mot syd
Snitt
Maks

Blått tiltak

-01:05

-00:14

-00:37 -02:46

-00:05

-01:43

-01:09

-35:17
-12:24
-09:40
-09:58
-04:23
-00:23

-03:07
-01:24
-00:49
-01:42
-00:23
-00:23

-11:36
-04:48
-02:54
-05:33
-00:50
-00:50

-00:46 -05:25

-06:20 -00:55 -05:55

-06:35 -00:37 -02:13

-05:53

-01:49 -00:28 -01:12

-02:10

-08:44

-08:38 -00:31 -02:25

-01:25

-02:35 -00:25 -03:46

-03:24 -00:11 -01:16

-10:00

-01:13 -00:06 -00:52

-09:58 -01:11:21 -04:46 -28:51
-04:19
-34:46 -02:25 -14:47
-03:50
-22:28 -01:31 -10:57
-02:19
-16:47 -02:40 -14:57
-01:52
-16:20 -00:55 -05:55
-00:47
-06:20 -00:55 -05:55

-00:23 -00:23 -00:50 -00:47

M1 -00:28 -04:30 -00:26 -01:27 -00:39

M1 -00:37 -01:50

M3 -00:22 -01:07 -00:19 -00:38 -00:31

M3

M1

M2 -01:23 -06:48

M3 -01:01 -08:28 -00:22 -01:19 -01:01

M2

M2 -00:17 -01:02 -00:17 -01:30 -00:26

M2 -00:26 -01:27 -00:08 -00:34 -00:40

P4 -00:45 -04:00

M1 -00:10 -00:16 -00:06 -00:16 -00:14

-12:35 -00:47 -05:47

Mot syd
Snitt
Maks

Rødt tiltak + blått tiltak
Mot nord
Snitt
Maks

M1 -01:06 -05:25 -00:29 -02:15 -01:24

Ruter

M1-M3,
44
-00:08
P4 og P5
-06:42
-02:28
-02:14
-01:30
-00:53
-00:08

12

6

Maks antall
Maks antall
busser per time busser per time
i hver retning berørt av tiltak

564
225
197
130
39
9

9

23

41

15

15

0

96

91

0

45

47

30

20

132

Blått

31

104

67

53

37

6

154

142

30

156

95

54

41

309

Sum

714 1279
333 558
269 466
132 263
46
85
22
31

22

81

27

37

22

6

58

51

30

111

48

24

20

177

Rødt

Kostnad [MNOK]

-01:16

-00:14

-00:05

-00:16

-00:15

-00:05

-00:05

-00:05

-00:04

-00:03

-00:05

-00:04

-01:12

-00:04

-00:06

-00:07

-00:07

-00:05

-00:04

-00:04

-00:03

-00:02

-00:03

-00:02

-00:03

-00:03

Snittid spart per
rushtime per
investerte million
Blått
Blått+rødt

6.15 Sammenstilling

Tabell 60 gir en oppsummering av effekter og kostnader knyttet til tiltakene på hver enkelt strekning.

På flere av strekningene er det foreslått tiltak i begge retninger. For å vise at dette gir positiv effekt for
et større antall busser, er det laget en kolonne som heter «Maks antall busser per time berørt av
tiltak».
Som et grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som bør prioriteres først, er det utarbeidet en størrelse kalt
«Snittid spart per rushtime per investerte million». Tanken er at denne størrelsen skal være et objektivt
mål for hva samfunnet får igjen for investeringen. Det er tatt høyde for at strekninger der det er
foreslått tiltak i begge retninger, gir en positiv effekt for et større antall bussavganger. Ideelt sett burde
man hatt tall på antall passasjerer, og ikke antall avganger, for å beregne hvor mye tid trafikantene
totalt sett sparer på strekningen. Størrelsen kan sies å være en forenklet utgave av nytte per
investerte krone, et begrep man kjenner igjen fra samfunnsøkonomiske beregninger. Nedenfor er det
vist et regneeksempel som viser hvordan størrelsen er beregnet for strekning 1, blått tiltak:
Gjennomsnittlig redusert forsinkelse er 66 sekunder mot nord og 29 sekunder mot syd, slik at snittet
av begge retningene er 47,5 sekunder. Tiltaket har en beregnet kostnad på 132 millioner kroner, slik
at hver buss i snitt sparer 0,36 (36 hundredels) sekunder per investerte million. I hver rushtime er det
til sammen 12 avganger (6 i hver retning), slik at tidsbesparelsen per million i hver time utgjør cirka 4
sekunder.
Tabell 60 viser at de blå tiltakene jevnt over (med unntak av strekning 12) gir større effekt per
investerte krone enn de røde tiltakene. Dette indikerer at det kan være riktig å gjennomføre blå tiltak
flere steder enn å bruke pengene på å gjennomføre røde + blå tiltak noen færre steder. På
strekningene 10 og 11 gir imidlertid rødt+blått tiltak større reisetidsreduksjon for pengene enn man får
for blått tiltak andre steder.
Strekning 14 skiller seg ut med størst effekt per investerte million. Tiltaket er relativt rimelig (9 millioner
for blått tiltak og 22 millioner for rødt tiltak), og strekningen trafikkeres av samtlige metrolinjer og
rutene P4 og P5.
Av de andre strekningene er det tre strekninger som skiller seg ut med størst effekt per investerte
million. Dette er strekning 10, 11 og 13. Antageligvis er antall passasjerer i Porsgrunn sentrum større
enn ved Vadrette, noe som betyr at strekning 10 og 11 bør prioriteres over strekning 13. Videre bør
det vurderes å gjennomføre tiltak på strekning 7 samtidig som strekning 10. Strekningene henger
sammen, og det vil trolig bli billigere å gjennomføre tiltakene samtidig enn hver for seg. Strekning 7 er
dessuten den strekningen der man vil oppnå størst effekt på maksimal forsinkelse. Utbedring av
strekningen vil gi bedre regularitet. Man kan heller ikke se bort fra at enkelte velger ikke å ta buss på
strekningen fordi det er så stor variasjon i reisetiden. Ved å gjennomføre tiltak på strekning 7 kan det
hende at antall busspassasjerer øker.
Det bør videre vurderes å gjennomføre rødt tiltak på strekning 9, da denne har en lav totalkostnad, og
da det potensielt kan bli problemer for bussen her i fremtiden. Tiltakene på strekning 12 bør også
vurderes, men det foreslås å avvente til endelig gatebruksplan for Porsgrunn foreligger.
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Vurdering av fremtidig busstilbud

1.

BAKGRUNN

1.1

Mål og hensikt
Pågående byutredning for Grenland inneholder ulike konsepter for hvordan veksten i transportetterspørselen skal tas med miljøvennlige transportmidler. Som innspill til dette arbeidet er det etterspurt en strategisk vurdering av dagens rutestruktur for buss i Grenland, inklusive linjeføring,
målpunkt og frekvens. Gjennom metodikken for markedsbasert tilbudsutvikling har dette arbeidet som mål å vurdere hvorvidt dagens rutetilbud inneholder tilstrekkelig kvalitet for å understøtte mål om nullvekst i biltrafikken. Det ligger også innenfor mandatet å kunne foreslå tilbudsforbedring og/eller nye tilbud.
Kollektivtrafikken består i dag av metrolinjer, pendellinjer og øvrige linjer. Sistnevnte linjekategori er i all hovedsak begrunnet ved å gi transport til skyssberettigede skoleelever. Skoleskyss er
fylkeskommunens eneste lovpålagte transportoppgave, og skoleruter er derfor gjenstand for en
noe annen vurdering enn den rent markedsmessige. Skolelinjer belyses derfor ikke i denne utredningen. Telemark fylkeskommune har imidlertid som strategi at flest mulig skyssberettigede
elever reiser med det ordinære rutetilbudet. Det innebærer at endringer som foreslås i det ordinære tilbudet kan ha betydning for omfanget av skolekjøring.
Prosjektet er gjennomført i perioden september-november 2017. Oppdragsgivers prosjektleder
har vært Eva Preede i Statens vegvesen. Prosjektgruppen har i tillegg bestått av representanter
fra Telemark fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Nettbuss. Rambøll Norge AS har gjennomført prosjektet, med Strategisk Ruteplan AS som underleverandør.

1.2

Markedsbasert tilbudsutvikling
Metoden bygger på Statens vegvesens Håndbok V123 Kollektivhåndboka, som ligger til grunn for
planlegging av kollektivtrafikk. Modellen tar utgangspunkt i at det er markedspotensialet som
skal få danne grunnlag for hva slags trafikktilbud som bør tilbys. Tilpasning av infrastruktur skal
være en konsekvens av hvilket trafikktilbud som bør tilbys. Finansiering og riktig organisering er
andre rammebetingelser som må på plass for å oppnå markedssuksess, målt i antall passasjerer
med kollektivtrafikken.

Figur 1 – Markedsbasert tilbudsutvikling (kilde: Statens vegvesen Håndbok V123 Kollektivhåndboka)

Dette er det prinsipielle utgangspunktet. Det er opplagt at trafikktilbudet i en del grad må tilpasses den infrastrukturen som man har stilt til rådighet. Konsekvensen er at tilbudet noen ganger
framstår som mindre rasjonelt og effektivt, f.eks. ringlinjer, omveier, kjøring på køutsatte strekninger. Det er naturlig at man inkluderer store og små infrastrukturtiltak som del av det oppfølgende arbeidet, for å legge til rette for implementeringen av et ytterligere markedsbasert trafikktilbud.
1.3

Operasjonalisering av nullvekstmålet
Nasjonal Transportplan (NTP) slår fast at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette omtales gjerne som nullvekstmålet. Målet skal innfris til tross for en betydelig befolkningsvekst, som fører til betydelig økt transportetterspørsel. Et
nøkkelspørsmål blir dermed hvilken passasjervekst kollektivtrafikken må levere for at nullvekstmålet skal innfris?
1
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I analyse- og utredningsfasen til NTP 2018-29 er det gjort konkreter vurderinger pr byområde
som også omfatter potensialet for flere gang- og sykkelreiser (kilde: UA notat 119/2017). Det er
ikke et mål at kollektivtrafikken skal konkurrere om gang- og sykkelreiser. På korte avstander er
det gang og sykkel – og ikke kollektivtrafikk – som konkurrerer best med bil (kilde: Nasjonal reveisevaneundersøkelse, Statens vegvesen).
Om Grenland er det bl.a. gjort følgende vurderinger (UA notat 119/2017):
•
Høy bilandel i dag, samt mange lange reiser grunnet en noe spredt arealbruk. Det er dermed naturlig at kollektivtransporten vil ta en større del av transportveksten.
•
75 % vekst med kollektivtrafikken 2014-2030 for å innfri vekstmålet.
•
Tilsvarer +3,6 % årlig passasjervekst.
•
Type vekst: Biltrafikken skal ikke øke. Det må planlegges for en kollektivtrafikkvekst som
erstatter bilreiser og øker markedsandelen.

Figur 2: Prosentvis økning i antall reiser fordelt etter transportmiddel 2014-2030, gitt nullvekstmålet og
forslag til fordeling av forventet transportvekst mellom kollektivtransport, gange og sykkel.

Sammenlignet med de andre storbyområdene, skal Grenland hente ut en relativt stor andel av
veksten med kollektivtrafikk. Veksten i antall gang- og sykkelreiser mot 2030 forventes å bli lavere enn i de andre storbyområdene. Til grunn for dette ligger en potensialvurdering, som tar i
betraktning dagens situasjon, type reiser, reiselengde, mv.
Oppsummert har kollektivtrafikken større vekstpotensial enn gang- og sykkel i Grenland, og må
bære en større del av ansvaret for at nullvekstmålet innfris. Dette må være førende for strategi
og prioritering av tiltak.
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1.4

Kort om dagens rutetilbud
«Ryggraden» i dagens rutestruktur er metrolinjene M1, M2 og M3. Metrolinjene dekker flere delreiser langs nord–syd–aksen, og det er lagt opp til innbyrdes overgangsmulighet ved Skien, Porsgrunn og Skjelsvik knutepunkt. Tilbudet kjøres med faste minuttall og frekvens hvert 10./20./30.
minutt (rushtid/dagtid/kveld og helg). Metrolinjene kjøres uten avvikstraséer.
På neste nivå følger pendellinjene (P4, P5, P6, P7, P8) som gir tilbud til områder og reiserelasjoner som metrolinjene ikke dekker. P-linjene betjener både byområder og distriktene. Frekvensen
i tilbudet er behovstilpasset. Hovedregelen er en avgang pr time, og lavere på kveld og helg. På
noen P-linjer tilbys halvtimesrute i rush.

Figur 3 – Stilisert kart over busslinjene i Grenland (kilde: Telemark fylkeskommune)
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2.

MARKEDSINNSIKT

2.1

Nøkkeltall for dagens tilbud
Det er innhentet trafikktall fra en representativ uke (uke 46, 2016) som grunnlag for nøkkeltallene.

Linje
M1
M2
M3
P4
P5
P6
P7
P8

AvPassasjePassasje- Passasje- Rutekm/ ganger
rer pr
rer/uke
rer %
uke
pr uke
avgang Km/pass Pass/km
32 764
35,7 % 28 663,0
772
42,4
0,9
1,1
20 808
22,7 % 17 762,0
725
28,7
0,9
1,2
24 996
27,2 % 18 414,2
747
33,5
0,7
1,4
3 391
3,7 % 5 462,2
243
14,0
1,6
0,6
3 292
3,6 % 6 982,1
250
13,2
2,1
0,5
2 588
2,8 % 3749,45
242
10,7
1,4
0,7
2 993
3,3 %
6285,6
215
13,9
2,1
0,5
987
1,1 %
1522,5
105
9,4
1,5
0,6

Tabell 1 – Nøkkeltall for dagens drift (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune)

De tre metrolinjene står til sammen for ca 3/4 av produksjonen og nær 90 % av antall passasjerer. Forholdstallet km/pass indikerer at M1 og M2 har et relativt likt markedsgrunnlag i forhold til
produksjonen, mens M3 har noe høyere markedspotensial i forhold til produksjonen. P-linjene ligger betydelig lavere og må produsere mer km for hver passasjer. Passasjerer pr. avgang ligger
relativt høyt for M-linjene, som underbygger at de lange M-linjene dekker flere delmarkeder underveis, og «bytter» passasjerer flere ganger på en og samme avgang.
2.2

Påstigningsprofiler
Et nyttig verktøy for ruteplanleggerne er såkalte «linjeprofiler» som viser antall av- og påstigende passasjer underveis langs linjeforløpet. Til dette trengs statistikk med komplett informasjon om antall av- og påstigende passasjerer pr holdeplass, evt. kan informasjon om påstigende
passasjerer «speiles» i motsatt retning. I datagrunnlaget fra uke 46/2017 er holdeplassene bare
delvis splittet på retning, og ikke grunnlag for å produsere komplett linjeprofil. Telemark fylkeskommune opplyser at det pågår et arbeid med å rekode holdeplassregisteret. Her velger vi å vise
totalt antall påstigende for alle holdeplasser langs linjeforløpet i form av en «påstigningsprofil».
Der det finnes holdeplassinformasjon for begge retninger vil dette fremkomme.

2.2.1

Linje M1

Figur 4 – Påstigningsprofil linje M1 Gulset – Skien – Østsiden – Porsgrunn – Skjelsvik – Stathelle – Langesund (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune)

4

Vurdering av fremtidig busstilbud

De tre største holdeplassene på M1 er Skien terminal Landmannstorget, Porsgrunn terminal og
Down Town Brugata.
•
På delstrekningen Gulset – Skien finner man relativt ensrettet trafikk til/fra Skien, ca.
6.000 påstigninger pr uke på holdeplasser langs denne delstrekningen. Gulsetsenteret er
relativt sett mindre, men er tross alt et endepunkt med en viss etterspørsel, og det er
god markedsbegrunnelse for å trekke M-linjen hit.
•
Strekningen Skien – Porsgrunn via Østsiden: Tallene indikerer toveistrafikk på strekningen, men noe svakt marked underveis når man tar i betraktning hvilken frekvens som
tilbys. Ca 3000 påstigende passasjerer på strekningen.
•
Strekningen Porsgrunn – Skjelsvik: 5.300 påstigninger. Trafikken er ulikt fordelt på holdeplasser.
•
Skjelsvik – Stathelle: 2.500 påstigninger.
•
Stathelle – Langesund: Stathelle har mange påstigninger både mot sør og nord, som indikerer betydelig toveistrafikk på denne strekningen. Innebærer at M1 fungerer som lokalbuss i Bamble. 4.700 påstigninger er ujevnt fordelt på to traseer. Noen holdeplasser
har svært lavt passasjertall, og noen strekninger kan framstår som «transportetappe».
2.2.2

Linje M2

Figur 5 – Påstigningsprofil linje M2 Falkum – Skien – Vestsiden – Porsgrunn – Eidanger – Brattås –
Skjelsvik (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

De største holdeplassene er Skien terminal Landmannstorget og Porsgrunn terminal.
•
Strekningen Gamlegrensa – Skien: Enveis trafikk til/fra Skien og så videre. 3.200 påstigninger på denne del strekningen. Tilnærmet ingen påstigninger på holdeplassene nord for
Landmannstorget i retning nord.
•
Skien – Porsgrunn: Betydelig toveistrafikk på denne strekningen. I alt 7.900 påstigninger.
•
Porsgrunn – Skjelsvik: 4.600 påstigende totalt, eller 3.000 fram t.o.m. til Valler og Tveten. En del holdeplasser med lave trafikktall, Brattås blant annet. Kan skyldes betjeningen så vel som markedspotensialet.
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2.2.3

Linje M3

Figur 6 – Påstigningsprofil linje M3 – Skien – Moflata – Klyve – Porsgrunn – Stridsklev – Skjelsvik (tall
fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

•
•

•

2.2.4

De største holdeplassene er Skien terminal Landmannstorget og Porsgrunn terminal. M
3 har betydelig større marked underveis mellom Skien og Porsgrunn enn M1 og M2.
Jevne reisestrømmer mot Skien og Porsgrunn som normalt er gunstig med tanke på god
utnyttelse av kapasiteten. 13.300 påstigende i sum begge retninger
Porsgrunn – Skjelsvik. Mer ensrettet trafikk over Stridsklev, hvor det store flertallet reiser
mot Porsgrunn og ikke Skjelvik. 5.100 påstigende.

Linje P4

Figur 7 – Påstigningsprofil linje P4 Skotfoss – Skien – Ballestad – Borgeåsen – Porsgrunn - Herøya industripark (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

•
•
•
•

Først bør det kommenteres at skalaen er en annen, og passasjerantallet generelt lavere.
Kanalen (Skotfoss) – Skien: Ensrettet etterspørsel i retning Skien 720 påstigninger på
delstrekningen.
Strekningen Skien – Porsgrunn.1.260 påstigende. Vannskille ca ved Follaug holdeplass:
De sør for Follaug reiser til Porsgrunn, mens de nord for reiser i all hovedsak mot Skien.
Porsgrunn – Herøya: Ca 400 påstigende på en uke, hvorav 150 fra Herøya. Fordelt på ca
200 avganger blir gjennomsnittlig passasjerantall under 1 fra Herøya industripark. Potensialet bør være langt høyere.
6
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2.2.5

Linje P5

Figur 8 – Påstigningsprofil linje P5 Skien – Gjerpensgate – Bølehøgda – Porsgrunn – Herre (tall fra uke
46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

2.2.6

Linje P6

Figur 9 – Påstigningsprofil linje P6 Limi – Skien – Åfoss (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

En observasjon er at denne linjen framstår som «sidetung» med betydelig mer etterspørsel på
Åfoss-siden enn Limi. Som leder over i et spørsmål om pendelkoblingen er den optimale? Sykehuset Skien holdeplass er mindre viktig enn hva man kanskje kunne forvente.
2.2.7

Linje P7

Figur 10 – Påstigningsprofil linje P7 Siljan – Skien – Gulset – Rødmyr (tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

7
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Skien terminal framstår som en svært viktig holdeplass for denne linjen, og indikerer at det er få
passasjerer som reiser gjennom terminalen. Dermed framstår denne pendelkoblingen som driftsoptimalisert, snarere enn markedsbegrunnet. Noe marked mellom Gulset og Moflata inkl.
Bamblevegen.
2.2.8

Linje P8

Figur 11 – Påstigningsprofil linje P8 Herre – Cocheplassen – Stathelle – Brevik – Pans veg – Skjelsvik
(tall fra uke 46/2016, kilde: Telemark fylkeskommune).

2.3

Markedsgrunnlag – befolkningstetthet
Markedsgrunnlaget for kollektivtrafikk henger tett sammen med konsentrert utbygging. På de påfølgende sidene er befolkningstettheten vist sammen med antall passasjerer per holdeplass for
dagens linjer. Plottet viser altså sammenhengen mellom befolkningstetthet og antall påstigende.
En måte å vurdere potensial på er se etter områder med høy tetthet og relativt lave passasjertall.
Kartene kan også brukes som grunnlag for trasévalg og prioritering mellom ulike markeder.
Grunnlaget for tetthetskartene er SSB data på 250*250 meters ruter. Tetthet er vist på en skala
fra grønn til rød (høy tetthet).
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2.3.1

Linje M1

Figur 12 – Linjeføring M1 Gulset – Skien – Østsiden – Porsgrunn – Skjelsvik – Stathelle – Langesund, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass. Merk at M1 har to varianter i syd hvor den vestligste traseen har flere avganger enn den østlige. Passasjertallene kan være farget av dette.
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2.3.2

Linje M2

Figur 13 – Linjeføring M2 Falkum – Skien – Vestsiden – Porsgrunn – Eidanger – Brattås – Skjelsvik, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.
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2.3.3

Linje M3

Figur 14 – Linjeføring M3 Skien – Moflata – Klyve – Porsgrunn – Stridsklev – Skjelsvik, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.
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2.3.4

Linje P4

Figur 15 – Linjeføring P4 Skotfoss – Skien – Ballestad – Borgeåsen – Porsgrunn - Herøya industripark,
befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.

12

Vurdering av fremtidig busstilbud

2.3.5

Linje P5

Figur 16 – Linjeføring P5 Skien – Gjerpensgate – Bølehøgda – Porsgrunn - Herre, befolkningstetthet og
antall påstigninger pr holdeplass.
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2.3.6

Linje P6

Figur 17 – Linjeføring P6 Limi – Skien – Åfoss, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.
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2.3.7

Linje P7

Figur 18 – Linjeføring P7 Siljan – Skien – Gulset - Rødmyr, befolkningstetthet og antall påstigninger pr
holdeplass.

2.3.8

Linje P8

Figur 19 – Linjeføring P8 Herre – Cocheplassen – Stathelle – Brevik – Pans veg - Skjelsvik, befolkningstetthet og antall påstigninger pr holdeplass.
15
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2.4

Markedsgrunnlag - arbeidsplasser
Kartet viser konsentrasjon av arbeidsplasser, på en skala fra 1 til vel 5.000 ansatte pr 250*250
meter. Ved siden av Skien og Porsgrunn sentrum, framstår området Skien Sykehus til Hercules
og Herøya industripark som største konsentrasjoner. Det konstateres samtidig at M-linjene gir
kollektivbetjening til en betydelig andel av arbeidsplassene, dog med unntak av Herøya.

Figur 20 – Arbeidsplasskonsentrasjoner samt traséer for M-linjene.
16
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2.5

Reisestrømmer
Til nå har vi analysert hvordan dagens tilbud etterspørres i markedet. Vi har også dokumentet
markedsgrunnlaget i form av tetthet i befolkning og arbeidsplasser, og konstatert at de aller
fleste i Grenland har tilgang til et kollektivtilbud der de bor og arbeider.
At det eksisterer et kollektivtilbud er imidlertid ikke tilstrekkelig. Poenget må være at kollektivtilbudet tar deg dit du skal på en effektiv måte. For å belyse dette, presenteres nedenfor reisestrømmer fra kjøringer i regional transportmodell (RTM).
Grunnkretser er aggregert opp til hensiktsmessige bysoner, basert på Byutredning Grenland sin
oppdeling med en noe finere oppdeling. Interne reiser i storsonene og reiser ut av Grenlandsområdet er ikke vist. Reisestrømmene er summert for begge retninger og fremstilt grafisk etter geografisk tyngdepunkt (flate). Tyngdepunktet for linjenes start- og endepunkter representerer nødvendigvis ikke tyngdepunktet for reiser i bydelen.

Figur 21 – Inndeling av storsoner for kartlegging av reisestrømmer fra RTM

RTM viser alle reiser, alle reisehensikter og med alle reisemidler. Reisestrømmene representerer
den totale etterspørselen etter reiser mellom storsonene. (Det påpekes samtidig at RTM er en
modell, dvs. en gjengivelse av virkeligheten kalibrert mot en lang rekke datakilder. Den gir et
godt uttrykk for reisestrømmene, men ikke ned på det presisjonsnivået som leseren kan få inntrykk av i tabellen på neste side. Verdiene kunne med fordel vært avrundet).
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Skien
sentrum

1

Gulset

2

Gimsøy,
Kjørbekk,
Klyve

3

Bøle,
Borgestad

4

Porsgrunn

5

Porsgrunn
syd og
Herøya

6

Brevik

7

Stathelle
og
Langesund

8

Ekstern
Vest

9

Ekstern Sør Ekstern
nordøst

10

11

Skien
sentrum

1

15 400

Gulset

2

11 200

6 300

Gimsøy,
Kjørbekk,
Klyve

3

12 200

5 900

7 800

Bøle,
Borgestad

4

9 400

2 600

8 500

7 500

Porsgrunn

5

4 900

1 800

5 600

8 200

16 300

Porsgrunn
syd og
Herøya

6

2 400

800

2 800

3 100

12 700

8 800

Brevik

7

1 300

500

1 600

1 900

6 900

8 200

9 500

Stathelle,
Langesund

8

600

200

600

500

1 700

1 700

5 000

14 500

Ekstern
Vest

9

4 100

1 800

4 000

1 500

2 000

900

800

1 100

4 900

Ekstern Sør

10

200

100

200

200

600

600

1 300

3 600

700

3 800

Ekstern
Nordøst

11

7 100

2 400

2 900

2 700

2 900

1 900

2 000

900

600

300

4 500

Siljan

12

1 100

200

500

300

200

100

40

10

100

4

300

Siljan

12

2 800

Figur 22 – Antall reiser mellom definerte storsoner. Gjelder alle reisehensikter og reisemidler totalt pr.
døgn. Tall i rødt uttrykker interne reiser i sonene (kilde: RTM)

Sentrumsrelasjonene (Skien 1 og Porsgrunn 5) har totalt sett mange reiser. Dagens metrolinjer
dekker de fleste sentrumsrelaterte reisene. Siljan har totalt sett få reiser, flest til Skien sentrum.
Generelt har soner som grenser til hverandre oftest flere reiser enn mellom soner som ikke har
felles grense. F.eks. har Stathelle og Langesund flere reiser totalt sett til Brevik området enn til
Porsgrunn sentrum.
I kartillustrasjonen under framgår de største reisestrømmene (> 2.500 reiser pr dag). Fra dette
er det analysert følgende:
De største reisestrømmene nord-syd dekkes av dagens M-linjer
Store reisestrømmer til Porsgrunn syd inkluderer arbeidsreiser til Herøya.
Enkelte større reisestrømmer på tvers som ikke dekkes av dagens tilbud er:
o Mellom østsiden og vestsiden av elva
o Mellom Gulset og Gimsøy/ Gulset/Klyve (sykehus, handel og VGS)
o Betydelige reisestrømmer mellom sonen Bøle/Borgestad og Skien, og mot Porsgrunn. Reisestrømmene sammenlignet med passasjertallene kan tyde på at M1
ikke fanger dette markedet godt nok med trase langs Fv. 32, mens P4 og P5 trolig har noe lav frekvens for å ta ut markedspotensialet i bytrafikk.
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Figur 23 – Reisestrømmer i Grenland, alle reiser og uavhengig av reisemåte. Strømmer > 2500 reiser or
dag, grafisk visning (datagrunnlag: RTM).
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3.

PRINSIPPER FOR RUTEPLANLEGGING
Hensikten med å etablere prinsipper for utvikling av tilbudet er flere:
•
Det kan bidra til mer strategisk tilnærming til ruteplanlegging, gjennom økt eksternt fokus, og en tilbudsutvikling basert på «best practice».
•
Dernest kan prinsippene bidra til å øke forutsigbarheten for hvilket kollektivtilbud som
kan gis til ulike markeder, overfor kommuner, utbyggerne, innbyggerne.
•
Et tredje moment er at prinsippene kan øke forståelsen for kollektivtrafikkens behov og
potensial blant aktørene i kollektivtrafikkfamilien; veiholder, arealmyndighet, tilskuddsyter, trafikkselskapene.
•
For det fjerde vil etablerte og omforente prinsipper kunne forenkle den detaljerte ruteplanleggingen som følger i neste fase.
Prinsippene som presenteres under er basert på vel dokumenterte sammenhenger av tiltaknytte, etterspørselseffekter og kundetilfredshet. Fagteorietisk bygger prinsippene på «Best practice guide» (HiTrans 2005) og «79 råd og vink» (Civitas 2015). Det understrekes at generelle
prinsipper ikke uten videre kan legges til grunn for planlegging, - lokal tilpasning forutsettes.
Prinsippene beskrives basert på en kortfattet framstilling uten drøfting, og med vekt på illustrasjoner. For ytterligere detaljer henvises nevnte grunnlagsdokumenter. Illustrasjonene er hentet
fra nevnte dokumenter, samt Prinsipper for linjenettet (Ruter 2017).

3.1

Forenkling
Enkelhet er en sterk og ofte undervurdert driver for økt etterspørsel. Grenland er et av flere byområder som har gjennomført en forenkling og frekvensøkning i tilbudet, og får nå betalt i form
av betydelig passasjerøkning. Også i fortsettelsen skal man utvikle et tilbud som er enkelt å forstå, og enkelt å bruke for kundene.
I et enkelt rutetilbud finner kundene lettere fram, forstår tilbudet mer intuitivt, og kan ta kollektivtrafikken i betraktning i stadig flere sammenhenger. Fortsatt er det for mange som ser på kollektivtrafikken som en sekundær løsning. For trafikkselskapet vil ruteplanlegging, ruteinformasjon og trafikkavvikling blir langt enklere når kompleksiteten blir mindre. Forenklingen gjelder
alle ledd, fra rutetilbud til informasjon og betalingsløsninger, slik at flest mulig «barrierer» mot å
reise kollektivt fjernes.

Figur 24 – To alternative ruteopplegg. Enlinjekonsept til høyre, gir færre linjekombinasjoner.

3.2

Optimal frekvens
Høy frekvens (hyppige avganger) trekkes fram i kundeundersøkelser som det aller viktigste kvalitetselementet. Hva er optimal frekvens i byområdet?
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•

•

•

•

•

Teorien peker på når man går fra 6 til 8 avganger i timen (oftere enn hvert 10. minutt) så reduseres ikke ventetiden for kundene i særlig grad. Hvis man skal kjøre oftere enn hvert 10.
minutt, så velger man det for å gi nok kapasitet på linjen, og ikke pga. frekvensforbedringen.
Ved 10 minutters rute oppstår «kast rutetabell-effekten» der kundene går fra å planlegge reisen, til å bare møte opp på holdeplass fordi bussene uansett går så ofte. M-linjenes rushtidstilbud svarer godt på dette.
Ved lavere frekvens enn 10 minutter oppstår behovet for å planlegge reisen. Det er et vesentlig poeng at frekvensene planlegges slik at ved nedtrapping til stille tid, beholdes noen av
de samme minuttrallene. Kundene trenger kun å huske at fra min holdeplass går bussen 12
og 42 minutter over hver time, og oftere i rush.
I noen deler av markedet er det ikke grunnlag for å kjøre mer enn en eller to avganger pr
time. To avganger pr time (30 minutters frekvens) bør normalt utgjøre det nedre tilbudsnivået for en bybusslinje som skal markedsføres som en del av stamnettet og som folk flest
kan ta i betraktning på sine daglige reiser.
Tilbud ikke kan kjøres med 2 avganger i timen, faller ut av stamnettet, og frekvensen tilpasses behovet.

Figur 25 – Gjennomsnittlig ventetid for ulike frekvenser. I det gult skraverte området er frekvensen så
høy at ventetiden for kunden ikke reduseres vesentlig ved ytterligere frekvensøkning.

For å oppnå høy frekvens (innenfor begrensede ressurser) kan ressursinnsatsen samles i færre
linjer, ved at to linjer i moderat frekvens i samme nabolag samles til en linje i høy frekvens. Merk
at dette kan medføre at noen mister kollektivtilbudet «rett utenfor døren» og får lenger å gå for å
komme til en holdeplass. Dette kan likevel være tidsmessig gunstig for kunden, fordi ventetiden
er kortere langs denne trasen.
3.3

Pendling gjennom knutepunkt
Pendling gjennom sentrum/ knutepunkt innebærer at linjene kjører i «pendel» fra et endepunkt
til det neste, uten vesentlige opphold underveis på ruten. Pendling gir direktetilbud for noen, gir
raskere tilbud dør-til-dør fordi linjene regulerer i liten grad i knutepunkt, og kan bidra til å redusere presset på gategrunn og terminaler i sentrum, der arealpresset normalt er høyest.
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Figur 26 – To alternative rutetilbud. Pendeldrift (til høyre) gir enklere tilbud til kundene (tre linjer til erstatning for seks) og direktereise for noen.

3.4

Rette linjer, rask reisetid
En busslinje bør ikke ha for mange funksjoner og
roller. Når busslinjen skal tilpasses mange ulike
reisebehov ved å ta avstikkere og tidkrevende/unaturlige omveier, blir tilbudet lite attraktivt spesielt for kunder som skal reise langt. For å
innfri nullvekstmålet skal kollektivtrafikken ta
markedsandel fra bil, og må dermed bli mer konkurransedyktig på reisetid. Når bussreisen tar 2-3
ganger lenger tid dør-til-dør med buss enn bil, så
vil bilen vinne). En reisetid med buss i forholdstall
1,5-2 ganger reisetiden med bil anses å konkurrere godt. For å tilby dette, trenger bussen køfri
kjørevei og mest mulig direkte linjeføring, uten
unaturlige omveier og krevende tidstyver.

Figur 27 – Ringlinjer er ineffektiv bruk av ressurser, og bør unngås helt. Spesielt problematisk er det i
enden av en pendellinje.

Kundene skal fra A til B, og ikke rundt i ring. Ringlinjer gir flere busskilometer og økt reisetid,
uten å gi merverdi for kundene. Ringlinjer har tradisjonelt blitt benyttet for å gi et minimumstilbud til mange, kjennetegnet ved høy flatedekning. Jo lenger ringen blir, jo lenger oppleves omveien å være, og jo mindre attraktivt blir tilbudet. Linjer bør ikke ende i ring. Når pendellinjer
snur i ring, er konsekvensen at bussen må regulere (hviletid) med passasjerer om bord i bussen,
eventuelt kjøre ringen to ganger.
3.5

Taktet frekvens langs fellesstrekninger
I traseer der flere busslinjer til sammen utgjør tilbudet, bør rutetidene forsøkes «taktet» slik at
høy og jevn frekvens oppnås. Langs en korridor der tilbudet gis av to busslinjer i med 30 minutters rute, bør tilbudet i prinsippet framstå som 15 minutters frekvens på holdeplassene underveis. På denne måten utnyttes det fulle potensialet av busskapasiteten som tilbys. Busser som
kjører foran/bak hverandre gir mindre nytte for kunder langs fellesstrekningen.
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Figur 28 - Taktet frekvens langs fellesstrekning ved å «snu» på klokkeslettene.

Merk at dette prinsippet kan komme i konflikt med å tilby planlagte korrespondanser i knutepunkter. Fordi årsaken til at to busser kjører foran/bak hverandre langs en trase, kan nettopp
være at de skal treffe den samme korrespondansen, togavgangen, etc. i knutepunktet.
Så i hvilke tilfeller er det mest riktig å gjøre det ene versus det andre? Jo lenger fellestrekning, jo
viktigere å takte. Jo høyere frekvens i nettverket, jo mindre viktig blir planlagt korrespondanse i
knutepunktene, da ventetidene uansett er korte.

3.6

Optimal holdeplassavstand
Korte gangavstander til og fra holdeplassene er en forutsetning for at kunden skal kunne velge å
reise kollektivt. Få stopp gir svak flatedekning, mens mange stopp går ut over framføringshastigheten. Gangavstander på 400 meter (ca 5 minutters gangtid) er innenfor et akseptabelt nivå.
Merk samtidig at gjennomsnittskunden er villig til å gå noe lenger for å komme til et mer høyfrekvent tilbud.

Figur 29 – Optimal holdeplassavstand. Holdeplassenes nedslagsfelt overlapper ved 400 meters holdeplassavstand (øverst). Man mister relativt lite markedsdekning ved å gå fra 400 til 600 meters holdeplassavstand i byområdet (nederst).

En prinsipiell holdeplassavstand på 400 – 600 meter tilstrebes i byområdet. Dette må tolkes
pragmatisk mht. betjening av viktige målpunkter, hensynet til trafikksikkerhet, topografi mv.
Merk at kommunene med tiltak som gangveier og stier i boligområder og skilting kan reduseres
gangavstanden vesentlig, og gjøre kollektivtilbudet relevant for langt flere.
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4.

GRUNNLAG FOR VURDERING AV NYTT RUTETILBUD
Dette kapitlet er basert på markedsinnsikt, kartlegging av bo- og arbeidsplasser, reisestrømmer
og prinsipper for ruteplanlegging.

4.1

Betjening av Herøya
Kartlegging av arbeidsplasser viser stort potensial, ca. 2500 1. Underbygges av RTM reisestrømmer.

Figur 30 – Reisevaneundersøkelse Herøya Industripark

Gjennomgang av reisevaneundersøkelse (RVU) Herøya viser at en betydelig andel (ca. 40 %) av
respondentene i undersøkelsen bor langs M1 trase. Det er en overvekt av reisende sørover fra
Herøya, og koblingen mot Stanghelle og Langesund er en opplagt kobling. Samtidig viser RVU at
det store flertallet av de ansatte har en nokså normal arbeidstid (dagtid). Kun et mindretall på ca
1/10 inngår i skiftarbeid.
Herøya har tidligere hatt tilbud med M1. M1 ble kjørt med varianter av trase, og ikke alle avganger gikk via Herøya. Tilbudet ble plukket vekk grunnet lave passasjertall, og et ønske om å
unngå linjevarianter på metrolinjene. Analysen så langt tyder på at frekvensen var for svak, ikke
at markedet ikke var tilstede. En utfordring er imidlertid den gode parkeringsdekningen på Herøya. Industriparken har gitt positive signaler til å samarbeide om at kollektivtilbudet blir brukt.
Et alternativ er å la M1 betjene Herøya. Dette innebærer at M1s trase forlenges med 1,3 kilometer pr vei, og ca 3 minutters reisetid. Det oppleves store variasjoner i kjøretid langs dagens trasé
Fv. 36 Herøyavegen, som dessuten har begrenset lokalt marked ifølge passasjerstatistikken.

1

https://www.heroya-industripark.no/om-industriparken/tall-og-fakta
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4.2

Tilbudsnivå Langesund
Alle avganger på M1 kjøres helt til Langesund. Hvis man blir tvunget til å foreta omprioritering av
ressursinnsatsen til fordel for å kjøre oftere der markedspotensialet er størst, så vil man lett
kunne konstatere at til Langesund kjøres et bybusstilbud med samme standard so til betydelig
tyngre markeder i byområdene Skien – Porsgrunn. Påstigningsprofilen indikerer at passasjerbelegget er langt lavere på denne delstrekningen enn på resten av linjen. Burde rutekilometerne ha
vært omfordelt for å kjøre oftere i markeder med høyere tetthet i befolkning og arbeidsplasser?
Linjen splittes i to varianter, som er et brudd på prinsipper for ruteplanlegging. Løsningen er spesielt uheldig fordi ruten kjøres med 20 minutters frekvens. Dermed oppstår 20-40-takting (henholdsvis 20 og 40 minutter mellom avgangene) langs Bambleveien til Langesund, der markedet
er størst og ytterligere fortetting kommer, bl.a. ny skole på Grasmyr. Alternativene kan spenne
fra å redusere frekvensen på den sørlige delen av M1 til 30 minutter, prioritere vestsiden, eller
kjøre både øst- og vestsiden med sammen frekvens. Et alternativ som prioriterer det største
markedet høyest, er å mate passasjerer langs østsiden til Stathelle for bytte til M1. Man bør da
analysere at nytten for passasjerene på vestsiden mer enn oppveier ulempene ved et bytte for
passasjerene på østsiden. En annen mulighet er å snu annen hver avgang på Skjelsvik terminal.

4.3

Etterspørsel over Menstadbrua
Trafikktellinger viser at det er relativt stor trafikk på brua, ca. 20.000 ÅDT. Analyse av RTM-data
viser en relativ stor reisestrøm mellom øst- og vestsiden (se kartskissen, hvor bredden på pilene
uttrykker størrelsen på reisestrømmene). I dag finnes det ikke kollektivtilbud over Menstadbrua,
og avstandene rundt er betydelige. I dette delmarkedet er kollektivtrafikkens markedsandel tilnærmet null.
Hypotesen var at trafikken over brua besto av et nokså fragmentert mønster av start- og endepunkter for reisen, og dermed krevende å fange opp med en enkelt busslinje i noenlunde frekvens. For å besvare dette har vi benyttet en selected link analyse i RTM som viser hvor trafikkstrømmene på brua sprer seg.
RTM SL Menstad bru (se fig.) viser at trafikken bygger seg opp mellom Porsgrunn sentrum over
Borgestad på sørøstsiden. På motsatt side følger trafikken Telemarksvegen Fv.36 mot Moflata
omr. Det figuren ikke viser men som er analysert er at trafikken sørøst for Porsgrunn i stor grad
er rettet mot E18 Vestfold. Dette gir muligheter i forhold til ny jernbane. Dette bør være utgangspunktet for kollektivbetjeningen. Andre reisemål må dekkes via omstigning.
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Figur 31 – Selected link Menstadbrua (kilde: RTM)

4.4

Betjening av Kongerød
Dagens betjening (avstikker) bryter med prinsipp om rettlinjet traséføring og om å unngå tidkrevende omveier. Betydelig markedsgrunnlag og alternativt lange gangavstander tilsier likevel at
dagens betjening bør beholdes. Det har vært sett på muligheter for å etablere bussvei videre fra
Kongerødveien holdeplass, men det framstår som usikkert om tiltaket er gjennomførbart. Fremkommeligheten i kryss med Klyvevegen (venstresving for buss i begge retninger) bør uansett utbedres.

4.5

Betjening av sykehuset i Skien
Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170.000 (kilde: sthf.no). Det er besluttet å konsentrere aktiviteten i Telemark på sykehusene i Notodden og Skien, som betyr at utviklingen i Grenland skjer i Skien. Det planlegges for 60.-70.000 dagpasienter, som vil øke transportbehovet. Polikliniske pasienter ankommer i hovedsak etter kl 08:30, dvs. i all hovedsak etter
rushtidene. Distriktspsykiatrien forblir i Porsgrunn. Skien sykehus vil etter dette ha ca 1.000 ansatte (kilde: utviklingsplanen for Sykehus Telemark).

26

Vurdering av fremtidig busstilbud

Aktuelle målgrupper for busstilbudet til sykehuset er ansatte, pasienter og besøkende. Generelt
gjelder at holdeplassene bør ligge så tett hovedinngangen som mulig. Lang gangavstand fra holdeplass gjør tilbudet mindre attraktivt å bruke det de som reiser hver dag (ansatte) eller mer
krevende å benytte for kundegrupper med nedsatt mobilitet.
Sykehuset informerer om busstilbudet på følgende måte (sthf.no):
Buss til sykehuset i Skien
•
Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk
side ved sykehuset i Skien.
•
Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.
•
Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.
Parkering koster 10 kr pr time, maks 50 kr pr døgn, eller 200 kr pr måned (ansatte).
Dagens ekspressbusstrasé gjennom sykehusområdet vil sannsynligvis forsvinne. Fokuset framover bør ligge på tilbudsutvikling, slik at de største markedene får direktebuss forbi sykehuset.
Videre at gangveiene til/fra holdeplassene Moflata og Skien sykehus merkes bedre. Informasjonen om kollektivtrafikken innen på sykehuset kan med fordel styrkes f.eks. med flere sanntidsskjermer. Det er god helseøkonomi å stimulere til at pasienter reiser med kollektivtrafikk. Hvis
(når) målgruppen er ansatte, hvor en stor andel jobber skift, bør det foretas en gjennomgang av
antall avganger tidlig og sent på lørdager og søndager. En sykepleier som ikke kan reise kollektivt til morgenskiftet på søndager, vil sannsynligvis ikke reise kollektivt i ukedagene heller.

4.6

Tilbudssegmenter, kombinasjon av region- og bybusstilbud
Vår generelle vurdering er at dagens rutetilbud bygger på prinsippene for ruteplanlegging i nokså
stor grad. Spesielt gjelder dette M-linjene, som betjener den største andelen av passasjerene i
Grenland, vel 85 %, og framstår som suksesser i sine markeder. M-linjene synes å ha tatt ut et
betydelig potensial i sine markeder.
Pendellinjene (P) er noe svakere, uttrykt både i tilbud og etterspørsel. Vi registrerer at P-linjens
rolle er ulik, og markedene varierer fra by til distrikt. En optimal pendellinje er «passe lang» og
gir grunnlag for effektiv drift, samtidig som den kobler sammen jevnstore markeder som forsvarer tilnærmet samme tilbud. Enkelte av dagens pendelkoblinger synes å ha svak markedsbegrunnelse, og framstår mer som en «teknisk» pendelkobling. Dette også jf. påstigningsprofilene, som
viste stor utskifting av passasjerer på terminalene, og liten andel gjennomreisende passasjerer.
Det er også eksempler på at bybusslinjer i den ene enden er koblet mot en distriktsrute i motsatt
ende. Ulempen med det er at man binder seg til å tilby samme frekvens og åpningstid i to markeder som ikke likner veldig på hverandre. En fare er da at man tilbyr et «miste felles multiplum»
langs hele traséen som ikke er godt nok i noen av delmarkedene.

Figur 32 – På jakt etter pendellinjer hvor antall passasjerer pr delmarked er i balanse (tall fra uke
46/2017, kilde: Telemark fylkeskommune).
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Et potensial ligger trolig i å prioritere og styrke utvalgte P-linjer, ved å gi de mest bynære områdene et mer bybussliknende tilbud. Innenfor begrensede ressurser må dette nødvendigvis gå på
bekostning av frekvens i markeder med lavere potensial. F.eks. synes Bølehøgda å ha et markedspotensial som fortjener noe mer enn timefrekvens (halvtime i rush).
4.7

Kundeinformasjon
Kollektivtrafikken er helt avhengig koding av ulike slag for at kundene skal kunne orientere seg –
tall, bokstaver, betegnelser, farger, symboler. På kart, på skilt, i rutetabeller og i en rekke ulike
oversikter. Men kundenes mentale kapasitet samt interesse for kollektivtrafikken kan være begrenset, noe det er viktig å ha med seg når man innfører koding av ulikt slag.
Få koder med liten detaljeringsgrad er lettere å ta inn, og kommunikasjonen fremstår som ryddig
og enkel. Mange koder med stor detaljeringsgrad gjør at kommunikasjonen fremstår komplisert
og tung å ta inn. Det blir litt på samme måte som med antall linjer: Det er om å gjøre å løse tilbudskabalen med så få og enkle linjer som mulig. Det er ikke et mål å ha mange linjer.
Målgruppen med kundeinformasjonen må være lavfrekvente kunder, framtidens potensielle kunder, de vi er avhengig av å nå for at nullvekstmålet skal nås. Dagens kunder vil finne ut av tilbudet nærmest uansett. Spørsmålet som er viktig å stille er hvordan kollektivtrafikken i Grenland
framstår for en uerfaren busskunde?
Her er noen eksempler:
•
Når M3 kjører fra Skien stasjon står det følgende tekst i skiltkassa: «Skjelsvik terminal o/
Klyve». For så vidt en helt presis beskrivelse, samtidig unngår vi å fortelle til potensielle
kunder at dette er bussen til Sykehuset og Porsgrunn som er viktige målpunkter.
•
P står for pendel, men egentlig er det jo M-linjene som pendler, mens P-linjene mater
kundene til stamnettet? Hva oppfatter kundene at P-en står for, og hvilken veiledning gir
dette på deres reiser?
•
Holdeplassnavn. Moflata holdeplass, åpenbar for de lokalkjente, men burde man fortalt i
holdeplassnavnet at dette er den primære holdeplassen til Skien sykehus?

Figur 33 – Eksempler på skilting av buss ved Skien sentrum og P-linje på Herøya
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5.

FORSLAG TIL ENDRINGER I RUTESTRUKTUR

5.1

M-linjenettet
Dagens linjer er suksesser i sine markeder, og fanger godt opp reisetrømmene nord-sør. Man må
sørge for å bygge videre på det som fungerer godt.
Tilbudsnivå:
10 minutters frekvens i rush
20 minutters frekvens, dagtid og tidlig kveld
30 minutters frekvens kveldstid og helg
M1 over Herøya med alle avganger. Innføring av parkeringsrestriksjoner for ansatte på Herøya er
en absolutt forutsetning for anbefalingen.
30. minutters frekvens mellom Skjelsvik og Langesund på stille tid (annen hver avgang på øvre
og nedre trasé). Øvrige avganger termineres på Skjelsvik. Frekvens som i dag.
M2 kjører Skjelsvik terminal før Brattås, og betjener Brattås kun en gang (setter av og tar på
passasjerer på samme tur).
M3 tilnærmet som i dag. Bjørntvedtveien bør kjøres fremfor Bedriftsvegen da det gir omtrent like
god dekning av handelsområdet, og sørger for raskere kjørevei (ca 2 minutter besparelse). Forutsetter holdeplasser langs Bjørntvedtveien. Vurder også hvordan Rødmyr kan dekkes bedre fra
M3 ved å se på holdeplasslokalisering og evt. gangveier.

Figur 34 – Forslag til justeringer M-linjenett
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5.2

Bybuss
Tilbudsnivå: 15 minutters frekvens i rush, 30 min. på dagtid og timesfrekvens på stille tid.
B1 – Gulset – Moflata – Kjørbekkdalen - Menstad - Borgeskogen – Porsgrunn
B2 – Skien – Porsgrunn o/ Borgeåsen og Bølehøgda.
(B er her benyttet som sortering av linjetype, og skal ikke leses som forslag til linjenummer.
Dette vil bli håndtert i detaljutforming i neste omgang).
En av linjene utformes for å ta en andel av tverrgående trafikk mellom østsiden og vestsiden av
Skienselva over Menstadbrua. Linjen svarer samtidig på transportbehovet mellom Gulset og områdene fra sykehuset og sørover som i dag tas med P7. En tilleggseffekt er at linjen gir rask forbindelse mellom de tunge markedene på Gulset og målpunktet Porsgrunn.
Den andre linjen gir tilbud til Borgeåsen og Bølehøgda, hvor det bør ligge et betydelig potensial
for flere passasjerer ved å kjøre bybussfrekvens, i kombinasjon med andre virkemidler. Påstigningsprofilene viser et «vannskille» ved de fleste på Bølehøgda reiser i retning Skien, og Borgeåsen i retning Porsgrunn. Det kan likevel være gode grunner til å koble de to markedene sammen, ved at mindretallet som reiser i motsatt retning også får tilbud.
(En mulighet er å sakse de to linjene,
ved å la bussen over Menstadbrua fortsette over Borgeåsen. Det kan også vurderes om de to linjene skal trekkes noe
forbi Porsgrunn terminal for å betjene
sentrum og de nære bydelene. Hvis M1
legges via Herøya, kan det være behov
for å vende en linje ved Øyekast. Vestsida ved Dokkveien kan være et annet
alternativ. Disse detaljene må sees på i
detaljert tilbudsutforming).
Det oppstår et nytt, interessant byttepunkt på Menstad med tre høyfrekvente
linjer i 6 retninger.
En omfordeling av ressursene til å kjøre
oftere i områder med godt potensial,
medfører at tilbudet i Fv 31 forbi Follaug
(dagens P5) reduseres til et nivå som
betjener lovpålagt skoleskyss. Dette begrunnet ved generelt få påstigninger pr
holdeplass som berøres, stort sett korte
gangavstander til ny B2 hvor bussen
kjører minst dobbelt så ofte i dag, og
korte avstander til Skien sentrum. Ved
mindre enn 2 km reisevei er det gang og
sykkel som best konkurrere med personbil, ikke kollektivtrafikk.
Figur 35 – Forslag til bybussnett
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5.3

Regionbuss
Tilbudsnivå: 60 minutters grunnfrekvens som kan styrkes til 30 minutter i rushtidene, behovstilpasset pr linje. Åpningstider som for dagens P-linjer.
R1
R2
R3
R4

–
–
–
–

Skotfoss – Siljan
Åfoss – Grønnevald (dagens P6)
Herre – Porsgrunn, kan evt. forlenges via Håvundveien til Skien
Herre – Skjelsvik (dagens P8)

(R er her benyttet som sortering av linjetype, og skal ikke leses som forslag til linjenummer.
Dette vil bli håndtert i detaljutforming i neste omgang).
Regionlinjene gir flatedekning til metro- og bylinjene. Det foreslås å koble sammen jevnstore og
mest mulig identiske markeder, slik at frekvensen og åpningstidene kan behovsstyres pr linje.
Denne tilnærmingen gir god ressursutnyttelse, men vi har begrenset forventing til omfanget av
gjennomgående reiser forbi knutepunktet.
(En mulighet er å koble R4 Herre – Stathelle med dagens variant av M1 som betjener østsiden av
Langesund. I så fall mates passasjerene fra østsiden til Stathelle for omstigning til M1).

Figur 36 – Forslag til regionbussnett
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6.

INNSPILL TIL VIDERE TILBUDSUTFORMING
Rapporten er et innspill til byutredningen etter en metodikk som legger faktatall om markedet til
grunn for forslag til endring i tilbudet. Det finnes mye god statistikk som viser hvordan dagens
reisende responderer på tilbudet. Det er vist til noen metoder for å hente ut mer informasjon om
hva det potensielle reisemarkedet er. For videre arbeid med tilbudsutviklingen er det identifisert
minst to områder som kan videreforedles for dypere analyse:
1- Herøya ansattregister. Forelagte reisevaneundersøkelse har noe lavt antall respondenter til å gi et tydelig svar. Det finnes muligheter for å be om anonymiserte adresselister
for ansatte som gir et mer detaljert svar på hvor ansatte bor. Dette gir et mer komplett
analysegrunnlag for å vurdere å gi riktig tilbud.
2- Reisestrømmer fra RTM. De viste reisestrømmene er aggregert opp fra grunnsoner til
definerte storsoner basert på inndeling i byutredningen for Grenland. Det er mulig å gjøre
denne enda mer finmasket for å vurdere mer detaljert de ulike reisestrømmene for utvikling av tilbud der det reiser flest og prioritere bort relasjoner som ikke synes å ha tilsvarende marked.
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Tilbudskonsept Grenland
Trafikk og kapasitet har blitt forespurt om å vurdere tilbudskonsept for togtilbud i Grenlandsområdet,
basert på forslag til togtilbud mellom forskjellige destinasjoner lokalt og regionalt.
Det vises også til notatet Tilbudskonsept Grenland, av 26.09.2017 – referanse 201701277-2, med
beskrivelsene av tilbudskonseptene.
For å konkretisere tilbudet ytterligere med tilhørende infrastrukturtiltak, er det sett på rutemodeller 1.
Et hovedpoeng i arbeidet med togtilbudet i Byutredning Grenland, er at man skal se på tilbudet i
«Bybåndet», dvs Skien – Porsgrunn, og mulig utvidelse med flere tog pr time og flere stopp.
Alternativene som er spesifisert av Langsiktig utvikling er:
Tilbudskonsept
Referanse 2030

Alt NTP 2032:
Alt 1:
Alt 2:
Alt 3a:
Alt 3b:
Alt 4a:
Alt 4b:
Alt 5a:
Alt 5b:
Alle alt:

Togtilbud
• IC til Skien 1 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn og Skien N
• Ett innsatstog i rush til/fra Skien
• Bratsbergbanen Notodden - Porsgrunn, 8 avg som i dag
• IC til Skien 2 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn og Skien N
• Bratsbergbanen Notodden - Porsgrunn, 8 avg som i dag
• IC til Skien 2 avg/time og retning, stopp i Porsgrunn, Skien S (nytt stopp) og Skien N
• Bratsbergbanen Notodden-Larvik, 1 avg/t med samme stoppmønster som IC
• Som alt 1 med ekstra stopp Menstad (Borgestad)
• Som alt 1 eller 2 med en ekstra avgang per time for Bratsbergbanen- tog SkienLarvik
• Som alt 1 eller 2 med ekstra avgang per time for Bratsbergbanen-tog NotoddenLarvik
• IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden- Brevik 1 avg/time
• IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden- Brevik 2 avg/time
• IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden-Herøya 1 avg/time
• IC til Skien 2 avg/time, Bratsbergbanen Notodden-Herøya 2 avg/time
• Godstog (Drammen -) Nordagutu - Larvik havn: 1 togpar/døgn
• Godstog (Drammen -) Nordagutu - Brevik og Herøya: 1 togpar/døgn
• Kalktog Brevikbanen (Bjørntvedt – Ørvik): 6 togpar/døgn

Tabell 1 Alternativer for tilbudskonsepter byutredning Grenland

En rutemodell er en beskrivelse av et framtidig togtilbud og benyttes til planlegging av togtilbud på mellomlang
sikt, dvs. 4-15 år frem i tid. Den angir rutetider og faste kryssinger mellom periodiske tog på enkeltspor, men
den trenger ikke beskrive alle tog i detalj og kan være geografisk avgrenset. Rutemodellen avdekker konflikter
og infrastrukturbehov i større detalj enn i et tilbudskonsept.
1
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Etter at arbeidet startet, ble det besluttet av Langsiktig utvikling å ikke lage rutemodell med
Alternativ 5 a/b.
For hvert alternativ er det utarbeidet rutemodeller, og de forskjellige rutemodellene vil gi behov for
infrastrukturtiltak (kryssingsspor, dobbeltspor, flere spor med passasjerplattformer, osv) alt etter
hvor omfattende trafikken er i det enkelte alternativ. Det må understrekes at det ikke finnes bare en
rutemodell til hvert tilbudskonsept. Men det er her lagt vekt på å utnytte eksisterende infrastruktur
best mulig, samt at det er tatt hensyn til en materiellturnering som gir fornuftig utnyttelse av
materiellet. For eksempel for Bratsbergbanen vil kryssinger i Skien og på Nordagutu gi en vendetid
på ca 20 minutter på Notodden og eksisterende kryssingsspor i Skien og på Nordagutu benyttes.
Infrastrukturtiltak for hvert alternativ er oppsummert i tabell 2.
Hvis man går videre med noen av alternativene, vil mer detaljert planlegging kunne gi andre
løsninger med andre behov for infrastrukturløsninger.
Tilbudskonsept
Referanse 2030
Alt NTP 2032

Nødvendige infrastrukturtiltak for rutemodell for alternativet
Eidangerparsellen og indre IC
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Alt 1
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Dobbeltspor fra Skien N til Skien S, alternativt kryssingsspor med samtidig
innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på Borgestad. Larvik stasjon bør ha
tre spor hvis det legges opp til fast vending av tog der.
Alt 2
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Kryssingsspor med samtidig innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på
Borgestad. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det legges opp til fast vending
av tog der.
Alt 3a
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av
strekningen Borgestad – Eikonrød. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det
legges opp til fast vending av tog der. Tiltak for godstog på strekningen
Larvik – Skien.
Alt 3b
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av
strekningen Borgestad – Eikonrød. Veldig usikkert å anslå behovet for tiltak
mellom Skien og Notodden.
Alt 4a
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud.
Dobbeltspor fra Skien N til Skien S, alternativt kryssingsspor med samtidig
innkjør ved Eikonrød. Samtidig innkjør på Borgestad. To vendespor i Brevik.
Alt 4b
Eidangerparsellen og indre IC, dobbeltsporparsell Stokke – Torp (R2027).
Tre spor til plattform på Skien stasjon. Nytt kryssingsspor ved Nisterud, og
Eidanger. Dobbeltspor mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av
strekningen Borgestad – Eikonrød. Ett vendespor i Brevik. Ventespor for
gods ved Skien N.
Tabell 2 Infrastrukturtiltak for de forskjellige tilbudskonseptene
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Rutemodeller
Det er tatt utgangspunkt i ruteplaner og kjøretider for rutemodell R2027 for Østlandet med
tilhørende infrastruktur. Disse finnes allerede i rutemodellverktøyet Treno, som benyttes av Trafikk
og kapasitet. For økt trafikk ut over det den eksisterende infrastrukturmodellen er beregnet for, er
det lagt inn ny infrastruktur i modellen (Brevikbanen med holdeplasser, samt holdeplass på Skien S).
Avhengigheter og forutsetninger
Bindinger i rutemodellene kan være en utfordring. Regiontogene i InterCity-konseptet skal ha stive
ruter med halvtimesintervall, og ankomst- og avgangstider i Grenland er bestemt ut i fra tidene
gjennom Oslo. Togene på Bratsbergbanen må innpasses i dette mønsteret. Dette må igjen henge
sammen med mulighetene for systemkryssinger2 på Bratsbergbanen og en gunstig vendetid på
Notodden.
På strekningen Nordagutu – Hjuksebø bruker togene til Notodden en del av Sørlandsbanen. Det er
ikke tatt hensyn til trafikken der i dette notatet, da det ville bli for omfattende. Overgangsmuligheter
til Sørlandsbanens tog i Nordagutu er ikke vurdert. Grenlandsbanen med avgrening fra Porsgrunn er
heller ikke tatt med i dette notatet.
Godstog fra Hokksund over Nordagutu til Larvik og Tangenkaia på Brevikbanen, og dagens kalktog
på Brevikbanen er tatt med. Det kjøres ikke godstog mot Drammen via Vestfoldbanen.
Det er ingen planer for utbygging av den enkeltsporede strekningen Porsgrunn – Skien N i InterCityprosjektet. I kapasitetsanalysen for IC Vestfoldbanen 3 er denne strekningen omtalt som hardt
belastet. Analysen viser til at det før 2026 bør legges til rette for økt kryssingskapasitet mellom
Porsgrunn og Skien, med forlengelse av Borgestad kryssingsspor og nytt kryssingsspor ved Eikonrød.
For tilbudskonsept T2050IC anbefales det at strekningen Porsgrunn – Skien er utbygd til
dobbeltspor.
Strekningen Borgestad – Skien N er spesielt kritisk i forhold til bindingene for regiontogene fra Oslo.
I Rutemodell 2027 ankommer regiontoget fra Oslo tre minutter før avgangstid for regiontoget mot
Oslo (figur 1). Det er da minimal margin ved forsinkelser på ankommende regiontog.
3 min

Figur 1 Ankomst- og avgangstid for regiontog i Skien ved R2027
R2027 er ikke basert på full utbygging av ytre IC, så kjøretiden vil gå ned etter hvert som nye
parseller blir ferdig og «gapet» på tre minutter vil øke. Men ved fullt utbygget IC har dette økt med ca
30 minutter og man havner igjen i samme situasjon som i figur 1 siden det er 30 minutter mellom
2
3

Faste kryssinger mellom tog, for eksempel på samme tidspunkt hver time på samme stasjon
ICP-00-A-00023 rev 01A, Kapasitetsanalyse konsept IC Vestfoldbanen
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regiontogene. Ved å legge inn flere stopp mellom Porsgrunn og Skien N vil det måtte tas høyde for
dobbeltspor et stykke sydover fra Skien N.
Materiellet som brukes i regiontogene mellom Oslo og Skien er forholdsvis nytt, og har en
maksimalhastighet på 200 km/h. Det nåværende materiellet på Bratsbergbanen er 35-40 år
gammelt og har en maksimalhastighet på 130 km/h, det samme som maksimalhastigheten på
strekningen. Ved en utskifting må nytt materiell ha en høyere maksimalhastighet hvis det skal
brukes på Eidangerparsellen og inngå i et samordnet rutetilbud for Bratsbergbanen og
Vestfoldbanen. Dette er forutsatt i rutemodellene.

Vurdering av rutemodellene
Referanse 2030
Togtilbudet er som dagens tilbud, men med færre innsatstog mot Oslo. I dagens ruteplan starter alle
innsatstog i morgenrush på Vestfoldbanen i Skien på grunn av hensettingen som er lokalisert der.
Med utbygget indre IC vil det være naturlig at en del togsett hensettes nærmere Oslo, for eksempel i
Tønsberg-området. Det er derfor ikke sett nærmere på dette alternativet siden det vil gi en mindre
belastning på infrastrukturen og derfor ikke krever ny investering i infrastruktur.
Alt NTP 2032
Utgangspunktet er her at regiontogene til/fra Skien går to ganger pr time, med stive ruter og et
intervall på 30 minutter. Dette gjør at togene på Bratsbergbanen må tilpasses dette mønsteret. Det
er i dag 8 togpar på Bratsbergbanen, men disse går ikke i et stivt rutemønster. Det er ca en eller to
timer mellom avgangene, med et lengre opphold midt på dagen.
Det vil da være naturlig å tilpasse Bratsbergbanens tog til regiontogenes stive rutemønster, og helst
med en god overgangsmulighet mellom disse togene. Det kritiske er da hvordan systemkryssingene
blir på Bratsbergbanen, hvor det er forholdsvis langt mellom stasjonene.
Det beste alternativet (figur 2) for en tilpassing av Bratsbergbanens tog vil være med systemkryssing
på Nordagutu og Skien. Dette gir en vendetid på Notodden på ca 20 minutter og 34 minutter i
Porsgrunn. Overgangstiden til regiontogene blir ca 15 minutter både i retning Oslo og fra Oslo. Skien
må ha tre spor til plattform, i dag er det to spor til plattform.

Figur 2 Alternativ NTP2032 Skien - Porsgrunn
Det bør også bygges et nytt kryssingsspor ved Nisterud. Dette gir økt robusthet på strekningen ved
forsinkelser, og vil også ha en generell nytte som alternativt kryssingssted for andre tog. På
strekningen Valebø – (Nisterud -) Skien N som er 24,5 km er det ingen kryssingsmuligheter.
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Alt 1
Dette er som Alt NTP2032, men med forlengelse av Bratsbergbanens tog til Larvik og nytt stopp på
Skien S. Ved bruk av dagens materiell som har en toppfart på 130 km/h vil Bratsbergbanens tog
krysse med regiontogene helt i østenden av Eidangerparsellen, og gi en vendetid i Larvik på 62
minutter. Det er altså for kort tid (2 minutter) til at det samme togsettet returnerer med en gang.

Figur 3 Materiell med topphastighet på 200 km/h mulighet for vending i Larvik
Ved bruk av materiell med toppfart på 200 km/h vil kryssing med regiontogene skje på nåværende
Larvik stasjon. Det vil være nok tid til å vende i Larvik, se figur 3. Noen av regiontogene vil få lengre
kjøretid på grunn av kryssingsopphold. Det må vurderes hvor attraktivt dette tilbudet vil være på
strekningen Skien - Larvik, siden det gir en deling av timen på 10/30/20 min (ca). Fordelen er at det
gir en god overgang fra Bratsbergbanens tog til regiontog til og fra Oslo, ca 10 minutter. Overgang
bør skje på stasjoner hvor regiontog og Bratsbergbanens tog kommer til felles plattform, det vil si at
stasjonen bør ha en midtplattform. Larvik stasjon bør ha tre spor hvis det legges opp til fast vending
av tog der. Dagens stasjon har tre spor til plattform, og i IC-prosjektet legges det nå opp til to spor til
plattform.
Som tidligere nevnt vil innføring av stopp på Skien S kunne utløse behov for dobbeltspor sørover fra
Skien N, antakelig helt til Skien S. Et alternativ til å bygge Skien S som tospors stasjon kan være å
bygge kryssingsspor ved Eikonrød, og avslutte dobbeltsporet fra Skien N før Skien S. En løsning for
strekningen Eikonrød – Skien N bør sees i sammenheng med hvordan stasjon og eventuelt
dobbeltspor kan bygges. Det er neppe aktuelt å stenge den nåværende tunnel i en lengre periode.
Borgestad bør bygges om til samtidig innkjør for økt fleksibilitet. For øvrig kreves samme tiltak som i
Alt NTP2032.
Alt 2
Som Alt 1, men med ekstra stopp for alle tog på Borgestad. Flere stopp øker kjøretiden for
regiontogene, men det må vurderes hvor kritisk dette er for markedet siden dette skjer helt i enden
av strekningen Oslo - Skien. Den økte kjøretiden vil flytte kryssingen av regiontogene som opprinnelig
skjedde på Skien N til Eikonrød. Det må bygges kryssingsspor der med samtidig innkjør. Strekningen
Eikonrød – Skien S – Skien N kan beholdes som enkeltspor når systemkryssing foregår på Eikonrød.
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Alt 3a
Som Alt 2, men med en ekstra avgang pr time mellom Skien og Larvik (fire tog pr time og retning).
Dette gir totalt åtte persontog pr time, med eventuelle godstog i tillegg. Dette utløser dobbeltspor
mellom Porsgrunn og Skien, eventuelt med unntak av strekningen Borgestad – Eikonrød.
Systemkryssing vil skje på Nisterud og Hjuksebø.
Med fire tog pr time og retning mellom Larvik og Skien bør disse av markedsmessige årsaker gå med
et fast intervall på 15 minutter. Dette vil gjøre det vanskeligere å få fram godstog og arbeidstog
mellom Larvik og Porsgrunn i denne perioden, fordi kjøretidsforskjellen blir stor. Godstogene bør
helst ikke ha en hastighet lavere enn 100 km/h, og selv med denne hastigheten vil det være små
marginer. Det må sees på muligheten for et forbikjøringsspor eller ventespor før Porsgrunn eller i
Larvik, og signalanlegget på strekningen må gi mulighet for at godstogene kan kjøre ut raskest mulig
etter et regiontog.
Alt 3b
Som Alt 3a, men her går den ekstra avgangen fra Notodden til Larvik (to pr. time), tilsammen fire tog
pr time og retning mellom Skien og Porsgrunn. Dette utløser som 3a dobbeltspor Porsgrunn – Skien,
og er også vanskelig å få til uten noen dobbeltsporparseller mellom Skien og Notodden hvis det skal
kjøres stive ruter. Strekningen Nordagutu – Hjuksebø (Sørlandsbanen) vil bli hardt belastet med 5-6
tog pr time i enkelte perioder. Det mest realistiske vil være å kjøre noen innsatstog mellom
timesavgangene, men dette vil også kreve flere kryssingsmuligheter på Bratsbergbanen.
Alt 4a
Som Alt 3a, men Bratsbergbanens tog forlenges til Brevik i stedet for Larvik. Systemkryssing i Skien
og på Nordagutu. Vendetid i Brevik blir ca 60 minutter, som krever to vendespor og mer materiell.
Alt 4b
Som Alt 3b, men Bratsbergbanens tog forlenges til Brevik i stedet for Larvik. Nord for Skien er
betenkelighetene de samme som for Alt 3b, men en variant med timesavganger Notodden – Brevik
og halvtimesavganger Skien – Brevik er kjørbar, og gir to tog pr time mellom Skien og Brevik. Det er
15 min intervall mellom tog på strekningen Skien N - Porsgrunn. 8 tog pr time gir behov for
dobbeltspor mellom Skien og Porsgrunn, eventuelt med unntak av strekningen Borgestad –
Eikonrød.
Vendetid i Brevik blir 8 min, i Skien 28 min, Notodden ca 38 min. Kryssing på Eidanger (nytt),
Nisterud (nytt), og Hjuksebø.

Figur 4 Rutemodell for Brevikbanen, Alt 4b. Tog Notodden - Brevik med blått, regiontog (IC) med
svak rødfarge, kalktogene med rødt og Brevik – Skien med svart.
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Trafikken blir stor på Brevikbanen med to persontog pr time og retning, men det bør være
gjennomførbart, også med kalktogene. Kalktogene kan ikke gå i den timen det er godstog til
Tangenkaia. Godstog til og fra Tangenkaia bør kunne gå uten stopp Myrane – Skien N hvis de bruker
samme tidsluke som kalktogene, men det bør være et ventespor i systemet, f.eks på Borgestad eller
like nord for Skien. Fortrinnsvis bør dette ligge som en forlengelse av Skien stasjon nordover.
Alt 5a/5b
Det ble besluttet å ikke gå videre med en vurdering av alternativene med forlengelse av
Bratsbergbanen til Herøya. På et mer overordnet nivå er det skissert infrastrukturbehov i notatet av
26.9.17.
Infrastrukturtiltak
Tiltakene er oppsummert i tabell 2, side 2. Hvor mye av strekningen Porsgrunn – Skien som har
behov for dobbeltspor i de mest omfattende tilbudskonseptene vil avhenge av rutemodellen.
Disse infrastrukturtiltakene er rutemodellavhengige. For en rutemodelluavhengig infrastruktur bør
det ved en viss belastning være dobbeltspor på hele strekningen. Dette er også anbefalt for
tilbudskonsept T2050IC i kapasitetsanalysen for IC Vestfoldbanen.
Nye stasjoner med kryssingsspor og passasjerutveksling må ha to spor til plattform (Borgestad, evt
Skien S). Brevik må ha ett eller to spor avhengig av alternativ.
Mange av tiltakene i tabell 2 faller sammen med avsnitt 5.6.3.3 i Konseptdokument for ICstrekningene4 som omtaler kapasitetsøkende tiltak som bør gjennomføres før 2026:
•
•
•

Porsgrunn og Skien stasjon må ha minst tre spor fra 2024
Det må legges til rette for økt kryssingskapasitet mellom Porsgrunn og Skien, med
forlengelse av Borgestad kryssingsspor og nytt kryssingsspor ved Eikonrød
Dobbelsporparsellen Farriseidet – Porsgrunn må føres inn til Porsgrunn stasjon (ca 500m)

Det påpekes at enkeltsporstrekningen Porsgrunn – Skien er hardt belastet, men med nytt
kryssingsspor ved Eikonrød antas utnyttelsen av strekningen å komme ned på et akseptabelt nivå
(60%). Dette er ved to regiontog pr time og retning, samt dagens trafikk på Bratsbergbanen.

Bybane/kombibane på strekningen Eikonrød – Porsgrunn
Jernbanedirektoratet/Trafikk og kapasitet har blitt bedt om å vurdere kapasitetsmessige
konsekvenser av bybane/kombibane på jernbaneinfrastruktur mellom Eikonrød og Porsgrunn.
Gjennom NTP 2018-2029 legges det opp til at det skal gå to regiontog i timen og retning til Skien
innen 2032. I byutredningen utredes i tillegg minst ett tog i timen på Bratsbergbanen. Belastningen
er da på grensen til at det må bygges dobbeltspor på strekningen, avhengig av rutemodellen.
Trafikk med bybane/kombibane vil utløse behov for dobbeltspor. Med dagens rutemodell er det i
enkelte perioder fire tog sammenlagt pr. time (sum begge retninger). Et bybanetilbud med to tog pr.
time/retning vil mest sannsynlig gi behov for dobbeltspor umiddelbart. Et tilbud med fire tog pr.
time/retning vil gi dårlig regularitet. Et bybanetilbud med 10 minutters frekvens vil ikke være mulig
på en dobbeltsporet trase sammen med tog.
I tillegg til det ovennevnte må det gjøres avklaringer i forhold til bruk av bybanemateriell på
jernbaneinfrastruktur (sikkerhetssystemer/ATC, plattformhøyder, godkjenning generelt).

4

Konseptdokument for IC-strekningene ICP-00-A-00004, rev 02A, des 2016

Side 8 av 8

Tema: Arealbruk som virkemiddel for å nå nullvekstmålet og skape en
attraktiv byvekst
Nullvekst og byvekst. Vi må tenke bredere
Grenland har lav befolkningsvekst sammenlignet med de andre åtte byområdene som lager
byutredninger. For vårt område bør en byvekstavtale muliggjøre en kombinasjon av nullvekstmålet
for personbiltrafikken med en betydelig større befolkningsvekst enn dagens. Byutredningen så langt
viser at mer konsentrert arealbruk gir mindre biltrafikk. For å få en enda større effekt av arealbruken
må utvikling av et attraktivt byområde kombineres med en bred og helhetlig mobilitetsplanlegging.
Et stort spekter av virkemidler innenfor arealplanleggingen, på alle forvaltningsnivåer, bør vurderes
for å få til denne kombinasjonen.
Endringer i arealbruken har virkning på lang sikt, i motsetning til avgifter (bom og parkering) som
virker umiddelbart. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene på nye måter må prøves ut gjennom ulike
prosjekter. Ved siden av å gjøre endringer i arealbruken bør det jobbes med et helhetlig
holdningsskapende arbeid helt fra medvirkningen som skjer i planene og prosjektene til kampanjer
og profilering av Grenlands «nye» arealbruksstrategi.
Overordnete punkter som byområdet og staten må bli enige om
− Hvilke arealgrep er det egentlig som virker og hører hjemme i en byvekstavtale for Grenland?
Hva kan løse Grenlands konkrete utfordringer, lav vekst, langstrakt byområde, få knutepunkt
m.m? Det må ses på grep på kort og lang sikt
− Helhetlig mobilitetstenkning; tenke mobilitet for alle arealtemaer, fra A til Å . Planleggingen
må koordineres bedre for en mer sømløs mobilitet
− Hvilke roller har staten gjennom departementene og direktoratene. Har f.eks KMD
virkemidler i dag gjennom plansatsinger eller på andre måter?
Generelle punkter som kommunene bør ta inn i sin arealplanlegging
− Gjennomføring av transformasjonen og fortetting med kvalitet i sentrum og i
elvebyen/bybåndet. Det må vurderes en større konsentrasjon i bysentrene/knutepunktene.
Utvikling av nye knutepunkt knyttet til sentrale stopp for kollektivtrafikken
− Gjennom Bystrategi Grenland har kommunene og fylkeskommunen prioritert samarbeid og
medvirkning høyt. Erfaringene fra samarbeidet mellom forvaltningsnivåene, både politisk og
administrativt og å trekke næringsliv, innbyggere m.fl med i arbeidet må utvikles videre i de
areal- og transportprosjektene som kommer.
Tematiske vektlegginger
Arealplaner med bestemmelser/retningslinjer:
− Legge til rette for økt konsentrasjon i bysentrum og knutepunkt i bybåndet
− Parkeringsnormer etter ABC-prinsippet og mobilitetsplaner. Erfaringen med mobilitetsplaner
for de store næringsetableringene viser at det gir en bevisstgjøring hos utbygger og et godt
grunnlag for å diskutere ulike transportløsninger for de ansatte. I nye arealplaner bør kravet
til mobilitetsplaner utvides til å gjelde flere virksomheter/etableringer.
− Utvikle gange- og sykkelbyen/10-15 minuttersbyen rundt bysentrene (elsykler gjør avstanden
«kortere»)
− Fortsette arbeidet med å opparbeide flere snarveier som supplement til hovednettet av
gang- og sykkelveier

−

ATP Grenland og kommunenes arealdeler har bestemmelser og retningslinjer for lokalisering
av handel, kontor og annen næring. Kan disse strammes ytterligere inn/gjøres tydeligere?

Handel:
− Handel representer mange av bilreisene. Kan flere av disse overføres til sykkel, gange og
kollektivreiser?
− Transformering av kjøpesenteret Arkaden til å bli mer et handelskvartal hvor butikkene
åpner seg mot byrommene og gatene utenfor er et lovende forsøk på å gjøre
sentrumshandelen mer attraktiv. Her kombineres handel, service med opplevelser og
møteplasser
− Skien kommune deltar i nettverksprosjektet Levende lokaler (Doga) og henter mye erfaring
fra andre kommuner og eksperter på hvordan framtidens sentrum skal fylles med aktivitet
− Skien og Porsgrunn styrer nå handelen etter et prinsipp basert på størrelsen på
handelsetableringen. Hvis en etablering skal skje utenfor etablert senterstruktur må det skje
innenfor et definert handelsområde og størrelsen være over et visst minimum. Hvis ikke er
alternativet sentrum/lokalsentre.
− Lokalsentrenes innhold varierer fra en enkelt dagligvarebutikk til et større utvalg av handel
og service. Disse sentrene bør det jobbes med å definere tydeligere ut fra det omlandet de
skal betjene, bl.a å få et større mangfold av handel og tjenester.
Boliger:
− Utvikling av nye typer boliger i sentrum for å tiltrekke seg ulike typer folk, også barnefamilier.
Boliger for alle, herunder også gode uteareal
− Boligmodeller; boformer, eie/leie
− Hvordan få barnefamiliene til å bo i sentrum. Hva slags boligtyper må til? Leiligheter med
«enebolikvaliteter». Pilotprosjekt? Hva må til? Viktig med god kvalitet på skole og barnehage.
− Uteromskvaliteter; fra privat til offentlig
− Fleksibilitet i bebyggelsen; utleiedel, f.eks midlertidig
− Miks av beboergrupper (studenter, eldre, småbarnsfamilier) som kan hjelpe hverandre
(barnepass, samvær, hjelp til a få TV-dekoderen til å virke m.m.)
− Boliger i ulike prisklasser. Nye boliger er relativt dyre i dag. Mellomlegget blir for stort for de
som skal selge eksisterende bolig. Nøktern standard, bl.a for unge med liten egenkapital
Arbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner på rett sted:
− Strategi for lokalisering; være tidlig ute, legge opp et løp, få til samarbeid regionalt og lokalt
− Kommunene må lokalisere sine virksomheter til sentrum, f.eks sykehjem, skoler og
barnehager
− Lokalitetene i og nær kollektivknutepunktene må benyttes til arbeidsplassintensive
virksomheter
− Staten må feie for egen dør når det gjelder statlige virksomheter, f.eks innen helse, justis og
skatt
Byrom:
− Forutsetter at en kan bruke midler fra byvekstavtalen til dette formålet
− Byrommenes betydning for reisemiddelfordeling må dokumenteres
− Byromsnettverk; flerfunksjonelt, sammenhengende, trygt, korte avstander. Jf KMD
byromsveileder.

−
−

Omsette gode byromsprinsipper (Jan Gehl) til praksis. Fra plan til resultat. Krever tett
oppfølging
Gode byrom gir synergier. Investering i byrom genererer mer investeringer i området rundt
og øker grunnlaget for mer næring/handle og for å få flere beboere i sentrum

Turveger og møteplasser langs elva:
− Grønnstruktur med god kvalitet i kombinasjon med et effektivt gangveisystem blir viktig når
det skal fortettes mer i bybåndet.
− I kommunenes arealplaner er det lagt inn en tett og sammenhengende grønnstruktur
gjennom bybåndet, langs elva og ut til de nære friluftsområdene
− Gjennom bypakke- og belønningsmidler opparbeides stadig nye deler av den overordende
grønnstrukturen og nye snarveier kobles på denne
Kultur, arrangementer og festivaler:
− Kultur og arrangementer gir innhold til byrom og møteplasser og retter seg som oftest mot
allmennheten
− Viktig med noen gode, sterke arrangement som drivere i byen; Porsgrunn internasjonale
teaterfestival, Mersmak, musikkfestivaler/konsertserier (Wrightegaarden, SkienLive, Parkjazz
m.fl)
Medvirkning/involvering:
− Markedsføring og profilering bør også brukes for å formidle helheten; nullvekst og byvekst.
Innbyggerne må få et eieforhold til «det store prosjektet» og oppleve at de deltar i det når de
foretar valg som bidrar til å nå målet
− Bruke medvirkning aktivt i enkeltprosjekt
− Holdningsskapende arbeid
− Merkevarebygging og markedsføring
Samarbeid:
− Samarbeid med gårdeiere og utviklere. Kommunen som det gode vertskap; være tydelige på
mål og strategier, koordinere i gjennomføring. Skien har god erfaring fra dette i arbeidet med
sentrum (Skien 2020)

Notatet er utarbeidet av temagruppe for areal i Bystrategi Grenland:
Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune
Kjell Borgeraas, Siljan kommune
André Lindkjenn Olsen, Bamble kommune
Marius Lid, Porsgrunn kommune
Håvard Nymoen, Skien kommune

Byutredning Grenland - holdningsskapende arbeid
I forbindelse med byutredningen i Grenland beskrives her mulige tiltak ved bruk av
holdningsskapende arbeid, samt effekter av disse. Dette er viktige tiltak for å få flere over på
miljøvennlige transportformer.
Det tas utgangspunkt i Bypakke Grenlands kampanjearbeidet. Erfaringer og forventet effekt
fra dette arbeidet kan være aktuelt også i en fremtidig byvekstavtale.

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

[Skriv inn tekst]

Tiltak holdningsskapende arbeid
I Bypakke Grenland er det to hovedmålgrupper for handlingsskapende kampanjer –
bedrifter gjennom kampanjen «Min bilfrie dag» og barn og unge gjennom «På sykkel i
Telemark».
«På sykkel i Telemark» har tre innsatsområder, og er navngitt som: «Alle barn sykler»,
«På farta til skolen», «Sykkelvennlige skoler» og «I bike Kjølnes». Fysisk aktivitet er som
kjent bra både for miljøet og gir bedre konsentrasjon og læring. Holdningsskapende
arbeid retter seg også mot befolkningen generelt.
Tiltakene beskrives gjennom erfaringer, effekter og illustreres gjennom utvalgte oppslag
i media.
1. Tiltak gjennom «På sykkel i Telemark»

Holdnings- og handlingsskapende arbeid tar tid, og det fordrer arbeid på flere områder
for å skape endring i adferd. Det er ikke nok bare å skape gode holdninger, men
holdningene må omsettes til handling om vi skal nå målene om økt andel trafikk på
kollektiv, gang og sykkel. Bypakke Grenland i samarbeid med «På sykkel i Telemark»
jobber på flere måter for å endre holdninger til bruk av sykkel, samt skape handling som
følge av holdningsendringene.
1.1

Alle barn sykler – grunnleggende sykkelopplæring

1.2

På farta til skolen – skaper sykkelglede og friske barn

1.3

Sykkelvennlige skoler – reduserer sykkelbarrierer

Alle barn sykler er grunnleggende sykkelopplæring for å skape tryggere barn på sykkel.
Opplæring gjøres av en ekstern aktør som kommer med egne instruktører og omfatter
fire dager for 4- trinn, med en avsluttende sykkelprøve og oppfølgingsdag et halvt år
etter. Samtlige barneskoler i bypakkekommunene deltar – totalt 26 skoler med 51
klasser i 2016 og 27 skoler og 52 klasser 2017. I løpet av perioden har nærmere 5 000
elever vært gjennom denne opplæringen. Andelen ulykker med sykkel har også gått ned
i de årene prosjektet har vart.
Kampanje med målsetning om å få barn og unge (samt foresatte) til å oppdage gledene
og helsefordelene ved å gå og sykle fremfor å bruke motoriserte transportmidler.
Inneholder blant annet to-ukers kampanjer vår (sykkelkampanjen) og høst (aktiv, trygg
og miljøvennlig skolevei), der alle grunnskoler konkurrerer om å bruke beina til skolen.
Resultatene fra hver elev føres på egne registreringskort som leveres inn til
prosjektadministrasjonen.
Totalt deltar 44 skoler med nærmere 10 000 elever på denne kampanjen.
I tillegg går skolene gjennom et program for å fjerne fysiske og psykologiske barrierer
for bruk av sykkel til og fra skolen, og i forbindelse med uteundervisning/ekskursjoner. I
den sammenheng har det blitt delt ut sykkelsett til skolene som deltar. Syklene kan
benyttes av elever som ikke har tilgang på sykkel, og slik tilrettelegges det for at skolene
enklere kan bruke sykkel til ekskursjoner. I løpet av prosjektet er det delt ut totalt 380
sykler til de 37 grunnskolene som er med. Syklene brukes til ekskursjoner og skoleturer.
I tillegg har prosjektet bidratt til utvidelse av sykkelparkering. Å ha en trygg plass å sette
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fra seg sykkelen er viktig for å få flere til å sykle. Totalt er det installert 2 500
sykkeloppstillingsplasser i perioden 2013-2016 ved hjelp av belønningsmidler.

Snorklipp av ordfører i Siljan kommune, Kjell A Sølverød, for innføring av sykkelvennlig
skole.
Tilbakemeldingene fra skolene er at dette har bidratt til økning av sykkeltrafikk på
skolene. Prosjektet har også to pilotskoler som har satt brukermedvirkning på
dagsorden. Elevrådet ved Borge skole i Porsgrunn har hatt møte med kommunen for å
3

se på hvordan skoleveien og nærområdet til skolen bedre kan tilrettelegges for å bidra
til økt trygghet og skolesykling blant elever og ansatte. Det jobbes nå med å få på plass
en sykkelgate mot skolen (Borge skole, Porsgrunn):

1.4

I bike Kjølnes – gir kunnskap om ungdom og sykling

Det er kjent at andelen som benytter sykkel til og fra skolen avtar både på slutten av
ungdomsskolen og på videregående skole. På Kjølnes i Porsgrunn ligger Kjølnes
ungdomsskole og Porsgrunn videregående skole nært plassert. På begge skolene jobbes
det med å utvikle kunnskap og erfaring med hvordan få unge til å fortsette å sykle på
ungdomsskole og i videregående skole. Erfaringene skal etter hvert brukes i andre
skoler. Som nevnt over har Kjølnes ungdomsskole en meget høy sykkelandel med hele
4

76 %. Skolen er en ressurs for Bypakke skolene ettersom de har både sentral for
utlånsordning av sykler samt sykkelverksted.
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Sykkelsatsing over tid gir resultater!
Sykkelandelen blant barn og unge (6-12 år) i Norge var sommer 2013/2014 (1. april til
15. oktober) på 20 % viser tall fra Transportøkonomisk Institutt (TØI rapport
1413/2015). Vi har ikke regionspesfikke tall, ettersom reisevaneundersøkelsen som ble
gjennomført samme periode er fra 13 år og oppover, og dermed ikke dekker store deler
av målgruppen for prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at innhentingen av data i
undersøkelsen til TØI er gjort fra foreldre, mens i undersøkelsen gjennomført i
prosjektet er det barna som fyller ut målekort. Det gis også premiering til mest
miljøvennlige klasse og skole samt beste syklende klasse og skole. Dette kan ha
innvirkning på svarene som gis. Undersøkelsen har sterk oppslutning og er deltakelsen
på 85 % på barneskolene og 70 % på ungdomsskolene.
I prosjektperioden har andelen som sykler ved skolene i Grenland vært økende i alle
aldersgrupper. I alderen 6-12 år viser undersøkelsen at andelen syklende har økt med
11,5 prosentpoeng. Tar vi bort de yngste og ser på aldersgruppen 10-12 år har andelen
syklende økt med 8 prosentpoeng. For de i aldersgruppen 13-15 år har andelen
syklende økt med 6 prosentpoeng.
•
Beste barneskole var Borge skole med en sykkelandel på 54 %.
•
Kjølnes ungdomsskole ble best med 76 %. Gjennomsnittet på barneskoler er på
32 %, mens snittet på ungdomsskoler er på 46 %.
Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet fra TØI’s rapport. Det virker dermed
som at den store satsningen på sykkel gir uttelling på andelen syklende. Dette blir det
spennende å se nærmere på ved en eventuelt ny rapport fra TØI om barns aktiviteter og
daglige reiser.
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2. Tiltak gjennom «Min bilfrie dag»
Kampanjen med arbeidstittelen «Min bilfrie dag» (kampanjestrategi per 02.03.2015)
skal bidra til å redusere biltrafikken ved at flere velger miljøvennlige transportmidler til
og fra jobb minst én dag i uka. Bakgrunnen er målet for belønningsavtalen er at veksten i
persontransport skal tas av kollektivtransport, sykling og gange.
2.1 Bedriftsnettverket i Min bilfrie dag

Klart definerte målgrupper øker sannsynligheten for å lykkes med en kampanje, og å
spisse budskap og tiltak. Arbeidsreiser utgjør en stor andel av trafikken som gjøres på
hverdager. For å nå direkte ut til denne målgruppen ble det opprettet et bedriftsnettverk
med utvalgte bedrifter. Vi har i dag 13 bedrifter i nettverket, blant dem den største
arbeidsplassen i Grenland, Sykehuset Telemark Helseforetak.
I 2016 og 2017 har vi hatt ulike tiltak for å styrke dette samarbeidet. Effektmål er at
flere velger en bilfri dag i uka og skaffe flere bilfrie-dag-bedrifter. Blant flere tiltak er
disse:
• Konkurranse om hvilken bedrift som har syklet mest, premier. (2016)
• Markering av Verdens bilfrie dag 22. september: Ta et bilde av din bilfrie reise og
legge ut på enten Instagram eller på Facebook med emneknaggen
#bilfrigrenland.
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•

•

Bedriftene konkurrere om flest bilfrie reiser til jobb ved å registrere seg online og
med mobilen. Enkeltpersoner premieres, og bedrifter. Ukepremier og
hovedpremier.
Vårklargjøring og vinterklargjøring av sykler til ansatte i bedrifter i nettverket.

2.2 Utvide alternativer til bil

Grenland er en region som virkelig har tatt seg opp i forhold til arrangementer de senere
årene. Det kommende året er det både Greenlightdistrict kunstfestival, Porsgrunn
Internasjonale teaterfestival, Skien Live, Porsgrunnsfestivalen og MerSmak for å nevne
noe. Selv om ingenting er landet kunne det være interessant å se på muligheten for å
profilere alternativer til bil eller «min bilfrie dag» i forbindelse med disse
arrangementene.

SYKKELSVERM: Når kunst-Norge kom til festivalen Greenlightdistrict i Grenland ønsket man å gi
deltakerne et grønt valg, også når det gjelder transport. Som en sykkeltur fra Skien til Porsgrunn.
Sykkelstuntet SVERM involverte Bypakke Grenland, På sykkel i Telemark og Porsgrunn og Skien
kommune

3. Befolkningen generelt

Kampanjemidlene ble i 2016 benyttet til markedsføringsaktiviteter for busstilbudet
samt gratis buss to lørdager før jul. Det ble også brukt midler på annonsering i
nettaviser og papiraviser samt plakater i bussene. Da Nettbuss i 2017 har satt av
betydelig midler til markedsføring av busstilbudet blir det mer naturlig å prioritere
sykkel og gange i større grad. Blant annet ved å gjøre åpninger av snarveier og gang- og
sykkelstier til kampanjearrangementer.
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Følgende tiltak ble gjennomført i 2016:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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To reklamefilmer om å sykle til jobben «Vi heier på hverdagssyklisten». Delt i
sosiale medier.
Utdeling av smoothies til syklende i forbindelse med oppstart av Sykle til jobben
kampanjen.
Annonsering på Facebook, nettaviser og papiraviser.
Underholdning på bussene i Grenland i to omganger (totalt mer enn 1500
passasjerer:
September – Kulturskolene i Porsgrunn og Skien deltok med dansere innen
hiphop og klassisk dans, klovner, trekkspill og band som spilte på bussene. I
tillegg var det diktopplesning av en fra Grenland Friteater.
November – Grenland Friteater tok med kjente og kjære figurer fra sine
oppsetninger og inntok bussene i Grenland.
Sponsing av deltakeravgift i Sykle til jobben.
Oppmaling av flere «Takk for at du sykler» rundt i Grenland.
Vårklargjøring av sykler/sykkeldag i Porsgrunn og Skien sentrum med mekking
og ferdighetsløyper.
Sykkellykt- og refleksaksjon på Luciadagen, samt utdeling av lussekatter og gløgg
til gående og syklende i Skien og Porsgrunn.
Konkurranser på Facebooksidene til Porsgrunn, Siljan og Skien kommune – vinn
periodekort
10-kronerskampanje på buss i forbindelse med oppstart av bommer understøttet
av annonser i aviser, nettaviser og på buss.

4. Bruk av media
I flere år har det vært jobbet tett opp mot media. Vi skal være åpne og dele både positiv
og negativ informasjon. Dette har resultert i et etter hvert godt forhold til media, som gir
god uttelling i form av mange og gode redaksjonelle oppslag. Koblingen mellom
kommunikasjonsjobb og kampanjearbeid har vært essensiell for å skape den
oppmerksomheten vi har fått i media.

5. Effekter

Å måle resultater av kampanjearbeid er alltid vanskelig. Ulike faktorer kan bidra til
holdnings- og handlingsendring. 3. oktober 2016 startet bominnkrevingen i Bypakke
Grenland. Bominnkrevingen generelt har redusert biltrafikken med 4,3% sammenlignet
med samme periode i 2016 da innkrevingen ikke hadde startet. En kan også si at det de
siste årene har blitt større fokus på et grønt skifte, og at det også vil medføre både
holdningsendring og handlingsendringer i samfunnet generelt.
Innbyggerundersøkelsen om Bypakke Grenland fra januar 2017 viser at det det fortsatt
størst andel negative assosiasjoner, men en viss økning i tillitten til Bypakke Grenland.
Signifikant flere som tror nå at bypakka vil gjøre Grenland til et bedre sted å bo i selv om
bompenger, høye kostnader og økte skatter/avgifter er fortsatt de faktorene som
publikum primært forbinder med Bypakke Grenland.
9

I Bypakke Grenlands kommunikasjonsstrategi (2017-2021) heter det derfor at våre
kommunikasjonsmål er blant annet:
•

•
•
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Flere skal få kunnskap om bypakka og prosjektene: Flere prosjekter er
gjennomført og gir synlige resultater
Vi skal få oppmerksomhet på gode løsninger og bort fra fokus på bompenger
Vi skal gjøre det lettere for folk å velge den grønne transporten som passer dem
best

JANUAR 2018
STATENS VEGVESEN

TRANSPORT- OG
NYTTEKOSTANALYSE
BYUTREDNING GRENLAND

ADRESSE

COWI AS
Karvesvingen 2
Postboks 6412 Etterstad
0605 Oslo

TLF
WWW

+47 02694
cowi.no

JANUAR 2018
STATENS VEGVESEN

TRANSPORT- OG
NYTTEKOSTANALYSE
BYUTREDNING GRENLAND

PROJEKTNR.

DOKUMENTNR.

A092951

1.0

VERSION

UTGIVELSESDATO

BESKRIVELSE

UTARBEIDET

KONTROLLERT

GODKJENT

1.0

11.01.2018

Rapport

TASN

TVF

TVF

TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND

5

INNHOLD
Forord

8

Sammendrag

9

1

Innledning

11

2
2.1

Transportmodellen
Kalibrering av DOM Grenland

13
15

3
3.1
3.2

Beregningsopplegget
Nullalternativet 2030
Etablering av revidert KVU 2030

17
19
20

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Beregninger av enkelt-tiltak
Oppsummering av beregnede enkelt-tiltak
Bilrestriktive tiltak
Kollektiv- og gang/sykkeltiltak
Arealkonsepter
Resultater av enkelttiltak

24
24
26
29
32
34

5
5.1

Beregninger av virkemiddelpakkene
Resultater av virkemiddelpakker

38
42

6
6.1
6.2

Nytte-kostnadsanalysen
Forutsetninger for analysen
Resultater av EFFEKT-beregningene

53
53
58

7
7.1
7.2

Vedlegg.
Samsvar modell og telling på timesnivå
Takstsoner kollektiv

62
62
64

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

6

TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND

7.3
7.4
7.5

Bilhold og rammetalls kalibrering
Kalibrering av lengde på arbeidsreiser
Utskrifter fra EFFFEKT-beregninger

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

66
69
72

TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND

7

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

8

TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND

Forord
Denne rapporten beskriver resultatene av transportanalysen og nyttekostberegningene som er gjennomført i forbindelse med byutredningen i Grenland.
Byutredningen har hatt som formål å vurdere hvilke tiltak som kreves for flate
ut veksten i personbiltrafikken i Grenland i slik at denne i år 2030 ikke overskrider nivået man hadde per. 01.01.2016. Rapporten viser resultater av transportmodellberegninger i RTM av enkelttiltak og sammensatte virkemiddelpakker
som skal bidra til å få nullvekst i personbiltrafikken i Grenland. Rapporten beskriver også de samfunnsøkonomiske beregningene som er gjort for virkemiddelpakkene.
Fra COWI AS har Terje Vidar Fordal og Torbjørn Aasen Stigen vært prosjektansvarlige. Sara Horseide Fjellvær har utført de samfunnsøkonomiske beregningene i EFFEKT. Hovedkontaktperson hos Statens vegvesen har vært Eva Preede og
hos Jernbanedirektoratet Bodil Riis.
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Sammendrag
Denne rapporten beskriver hvilke tiltak som må innføres for at veksten i persontransporten frem mot 2030 skal tas med kollektiv, sykling eller gange. Følgende
virkemiddelpakker (sammensetning av ulike tiltak) er beregnet i transportmodellen DOM Grenland og videre gjort samfunnsøkonomiske analyser av i EFFEKT
6:

›

Restriktiv virkemiddelpakke: Denne pakken inneholder kun bilrestriktive
virkemidler som innebærer en økning i bomtakstene (70 %) på eksisterende bomsnitt i Grenland, samt en økning i parkeringstakser i utvalgte soner
med handelsvirksomhet. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,8
% høyere trafikkarbeid enn i 2016.

›

Virkemiddelpakke med økte bompenger og buss: Pakken består av en
økning i bomtakstene (60 %) og en økning i parkeringstakser i utvalgte soner med handelsvirksomhet. Pakken inneholder også tre nye bussruter i
Grenland og en ny ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,6 % høyere trafikkarbeid enn i
2016.

›

Virkemiddelpakke med togsatsing og vegprising: Pakken inneholder
vegprising (pris pr. kjørte km) med takst 0,5 kr/km utenfor rush og 1,1
kr/km i rush, samt en økning i parkeringstakser i utvalgte soner med handelsvirksomhet. Virkemiddelpakken inneholder også en styrking i togtilbudet på Bratsbergbanen og ny ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,4 % lavere trafikkarbeid
enn i 2016.

›

Virkemiddelpakke med togsatsing og sharepay: Pakken består av togsatsing tilsvarende virkemiddelpakken "togsatsing og vegprising". Det er videre lagt inn ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Det er ingen
økning i bomtakstene, men det er lagt inn at en større andel av arbeidsreisene må betale for parkering (sharepay). I tillegg er det beholdt en økning i
parkeringstakster i definerte sentrumsnære/ikke sentrumsnære soner. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,7 % lavere trafikkarbeid enn i
2016.
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›

Virkemiddelpakke med buss-satsing og sharepay: Pakken omfatter
buss-satsing tilsvarende virkemiddelpakken "økte bompenger og buss". Det
er også lagt inn en ekspress-sykkelvei mellom Porsgrunn og Skien. Det er
ingen økning i bomtakstene, men det er lagt inn at en større andel av arbeidsreisene må betale for parkering (sharepay). I tillegg er det beholdt en
økning i parkeringstakster i definerte sentrumsnære/ikke sentrumsnære
soner. Virkemiddelpakken er for 2030 beregnet å gi 0,4 % lavere trafikkarbeid enn i 2016.

De samfunnsøkonomiske beregningene av virkemiddelpakkene viser at virkemiddelpakken "Sharepay og tog" gir størst netto nytte og en netto nytte pr.
budsjettkrone på 0,24. Beregningene er gjort i forhold til et nullalternativ der
dagens bompengesystem som ble satt i drift høsten 2016 er med. Tabellen under oppsummerer resultatene fra de samfunnsøkonomiske beregningene.
Tabell 1: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på ulike aktørgrupper (mill. kr. diskontert til prisnivå 2018).

Nullalternativ
2030
Trafikanter og
transportbrukere
Operatørnytte
Det offentlige
Samfunnet for øvrig
Netto nytte
NNB

Økte
bompenger
og buss
2 042

Vegprising
og tog

Sharepay
og tog

Sharepay
og buss

Restriktiv

12 507

15 008

13 346

- 1 027

-246
-5 349
-466

0
-11 291
-1 332

-480
-10 773
-1 181

-406
-9 956
-1 122

-379
- 1 644
389

-4 019
-0,75

-115
-0,01

2 573
0,24

1 862
0,19

- 2 661
- 1,62
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Innledning

Denne rapporten beskriver resultatene av trafikkberegningene og de samfunnsøkonomiske beregningene som er gjort i forbindelse med byutredningen i Grenland. Byutredningen i Grenland skal vise hvilke virkemidler og kostnader som
kreves for at fremtidig vekst i persontransporten kan tas med kollektiv, sykling
eller gange. Resultatene fra trafikkberegningene som er beskrevet i denne rapporten fokuserer derfor i stor grad på hvordan enkelt tiltak og sammensatte virkemiddelpakker påvirker trafikkarbeidet med personbil (utkjørte kjøretøykilometer) i det såkalte avtaleområdet for utredningen.
Rapporten omtaler først kalibreringsarbeidet for DOM Grenland for dagens situasjon 2016. Videre beskrives beregnede trafikale virkninger av enkelttiltak og
virkemiddelpakker før de samfunnsøkonomiske beregningene av utvalgte virkemiddelpakker omtales.
Under forklares sentrale begreper som går igjen i rapporten.
Avtaleområdet er det definerte området som byutredningen omhandler. Dette
området består av kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble.
Nullvekstmålet er et mål om at fremtidig vekst i persontransporten i avtaleområdet skal tas med kollektiv, sykling eller gange. Det betyr at virkemiddelpakkene som beregnes ikke skal medføre et økt trafikkarbeid med personbil (kjøretøykilometer) i avtaleområdet enn hva som er beregnet for dagens situasjon
(dvs. 01.01 2016). Gjennomgangstrafikken, tungbiltrafikken og trafikken forårsaket av mobile tjenesteytere i avtaleområdet er utelatt fra nullvekstmålet.
Mobile tjenesteytere er antatt å utgjøre i sum 11 % av det totale trafikkarbeidet forårsaket av lette biler. Videre er det antatt at vekstraten til trafikkarbeidet
forårsaket av mobile tjenesteytere er tilsvarende befolkningsveksten i avtaleområdet basert på SSBs statistikk.
Virkemiddelpakker er en sammensetning av flere enkelttiltak som skal bidra
til å nå nullvekstmålet. Virkemiddelpakkene kan bestå av ulike former for bilrestriktive tiltak, gang/sykkel tiltak og kollektivtiltak.
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Transportmodellen

For analysene av byutredningen i Grenland er det benyttet en transportmodell,
delområdemodell Grenland (DOM Grenland), som er kjørt med RTM-versjon
3.12. DOM Grenland beregner persontransport mellom ca. 1400 soner og fordeler den på bil, tog, buss, sykkel og gange.
I neste figur vises avgrensingen av modellområdet. Delområdemodellen dekker
store deler av Telemark og Vestfold, samt litt av Buskerud og Aust Agder. Reiser
med lengder på 70 km eller mer er beregnet med nasjonal transportmodell
(NTM6) og gir input i form av reisematriser til DOM Grenland.
Transportmodellen er kalibrert i forhold til observerte reisevaner (reisevaneundersøkelser) og trafikktellinger. Litt forenklet kan man si at modellen er en
strukturering av tilgjengelige data om reiseomfanget og reisevaner for persontransport, og foreliggende transporttilbud (vegnett og kollektivtilbud), samt sosioøkonomiske sonedata på grunnkretsnivå for 2016. Sistnevnte er befolkningsdata fordelt på kjønn og alder, og data om antall arbeidsplasser pr. grunnkrets
fordelt på næringskategorier. Disse dataene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Med disse dataene beregner modellen først "dagens situasjon" og
deretter for en prognosesituasjon som i denne utredningen er for år 2030.
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Figur 1: Avgrensing av DOM Grenland
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Kalibrering av DOM Grenland

Ved kalibrering av transportmodellen benyttes foreliggende data fra
trafikktellinger og reisevaneundersøkelser som kalibreringsgrunnlag. Kalibreringsprosessen startes med en gjennomgang av at dagens vegnett og transporttilbud samsvarer med virkeligheten, samt en bilhold- og rammetallskalibrering
mot tidligere RVU (2013). Den 3. oktober 2016 ble det innført bompenger i
Porsgrunn/Skien. Kalibreringsåret for DOM Grenland har vært 2016 uten bompenger.
Beregningen av dagens situasjon (og øvrige beregninger) er gjort med 7 iterasjoner over etterpørselsmodellen og bilholdsmodellen. Det er benyttet en parameterverdi, LS mode = 0,6 som gjør modellens arbeidsreiser mindre følsom for
endringer i valg reisemål som følge av bompenger. I forbindelse med kalibreringen er det også gjort en vekting av gang-sykkelvegnettet for å i større grad
kunne beregne effekten av ytterligere gang-sykkeltiltak.
Eksterntrafikken i modellen består av NTM6 trafikk (nasjonaltransportmodell
med reiselengder over 70 km), samt tungbiltrafikk og buffertrafikk (trafikk til,
fra og internt i bufferområdet). Dette er faste turmatriser hvor reiseetterspørselen ikke påvirkes av endring i transporttilbudet innenfor modellområdet.

2.1.1 Resultater av kalibreringen
GEH-verdier

Tabellen under gir oversikt over tellepunkter som er benyttet ved kalibrering av
modellen og samsvaret mellom modellens beregnede lettbiltrafikk og tellingenes
lettbiltrafikk per virkedøgn. Tabellen viser det relative avviket mellom modell og
telling, samt en utregnet GEH-verdi. GEH er et mål på samsvaret mellom modell
og tellinger. GEH-verdier under 5 er ansett å representere et meget godt samsvar, og verdier mellom 5 og 10 akseptable samsvar. Verdier større enn 10 anses som mindre gode og bør undersøkes ytterligere. Til sammenligning med beregnet prosentvis avvik mellom telling og modell tar GEH-verdiene hensyn til
hvor stor trafikken i tellepunktet er. Dvs. at det tolereres et større relativt avvik
i tellepunkter med mindre trafikk enn i tellepunkter med større trafikk. Dette
kan man også se i tabellen under hvor enkelte tellepunkter har høyere relative
avvik enn andre, men samtidig en lavere GEH–verdi.
Tabellen viser at 19 av 26 tellepunkter har en GEH-verdi under 10, som anses
som et godt eller akseptabelt samsvar. De øvrige tellepunktene er beregnet å ha
en GEH-verdi på mellom 11-19 som er mindre godt. Forholdet mellom modell og
telling viser at alle tellepunkter er innenfor et avvik på ca. +/- 20 %. Summen
for alle tellepunkter viser at beregnet trafikk utgjør 98 % av telt trafikk.
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Tabell 2: GEH verdier og samsvar mellom modell og telling

Det er også sett på hvordan modellens trafikk stemmer overens med tellinger på
timesnivå. Generelt er det et greit samsvar mellom modellen og i tellingene,
men modellen beregner jevnt over at en høyere andel av trafikken går i tidsrommet mellom 1800 – 0600 enn hva som er telt. Dette medfører at en noe lavere andel av trafikken går i makstimene 07-08 og 15-16 i modellen enn i virkeligheten, som igjen gjør at det beregnes noe mindre trengsel i vegnettet i rushtiden enn hva som faktisk er tilfelle. En tabell som viser samsvaret mellom mellom modell og telling på timesnivå er vist som vedlegg.
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Beregningsopplegget

Følgende kapittel gir en oversikt over hvilke beregninger som er gjort i byutredningen. Underveis i utredningsarbeidet er det gjort trinnvise analyser som skal
belyse de enkelte tiltaks isolerte effekter for å nå nullvekstmålet.
Det er gjort beregninger for årene 2016 og 2030.
2016

For 2016 er det kun gjort en beregning av dagens situasjon (som modellen er
kalibrert mot). I dagens situasjon er bomstasjonene i bypakka som ble innført i
oktober 2016 ikke lagt inn. Det er denne beregningssituasjonen som øvrige tiltak sammenliknes opp mot i vurdering av om nullvekstmålet i avtaleområdet er
oppnådd.

2030

For 2030 er det gjort trinnvise beregninger:
Først er det gjort en beregning av nullalternativet 2030. Dette inneholder kun
vedtatte vegprosjekter og bompenger med dagens bomsnitt. Det er også lagt
inn tre nye bomsnitt i Bamble i 0 – alternativet, samt en ny bom ved Fv. 356
ved Frierfjorden og på Rv. 36 ved Ulefossvegen. I 2030 er det forutsatt at Eidangerparsellen er ferdig utbygd, noe som gir kortere reisetid med tog mellom
Porsgrunn og Larvik. Det er nullalternativet 2030 som er sammenlikningsalternativet for de forskjellige alternativene i nyttekostnadsanalysen. Det er også
gjort beregning av 0 – alternativet 2030 uten bompenger.
Videre er det gjort en beregning av revidert KVU Grenland. Dette scenarioet
inneholder flere veg- og gang-/sykkelprosjekter, samt bompenger tilsvarende 0
– alternativet. I forbindelse med vurdering av hvilke prosjekter som skal inngå i
revidert KVU er det gjort beregninger av enkeltprosjekter som har vært aktuelle
å inngå. Dette omtales senere i rapporten. I pakken som omfatter prosjektene
til revidert KVU er det antatt at ytre IC til Larvik er ferdig utbygd jmf. NTP 20182029, noe som gir rom for økning i avgangsfrekvensen på IC-linjene til/fra Skien
fra ett tog pr. time til to tog pr. time.
Avslutningsvis er det gjort beregninger av ulike virkemiddelpakker. Dette er
en kombinasjon av ulike virkemidler som benyttes for å nå nullvekstmålet. Virkemidlene som er benyttet er bilrestriktive tiltak (bompenger, parkeringskostna-
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der), kollektivtiltak (jernbane, bybane og buss), samt gang/sykkeltiltak (ekspress-sykkelveg). Virkemiddelpakkene er beregnet med revidert KVU Grenland
som grunnlag. For å sette sammen virkemiddelpakker har det også vært nødvendig å beregne de enkelte tiltakenes effekter.
Kommende delkapitler beskriver mer i detalj hva som ligger inne under hvert
enkelt beregningsscenario. Figuren under forsøker å illustrere beregningsgangen.

Figur 2: Illustrasjon av beregningsopplegget
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Nullalternativet 2030

Nullalternativet 2030 består av kun vedtatte vegprosjekter, samt fase 1 gang –
sykkelprosjekter. I Grenland er dette vegprosjektene Rv. 36 Skyggestein –
Skjelbredstrand og Fv. 32 Gimleveien - Augestadveien. Alle prosjekter som er
lagt inn i modellen for nullalternativet er oppsummert i tabellen under.
Tabell 3: Prosjekter lagt inn i nullalternativet 2030
Prosjekt

Bompenger (prisnivå 2016 kr)

Rv. 36 Skyggestein -

Bompenger i forbindelse med

Skjelbredstrand

bommene i Grenland.

Fv. 32 Gimlevegen –

Bompenger i forbindelse med

Augestadvegen

bommene i Grenland.

E18 Bommestad – Sky

11 kr for lette kjøretøy.

Standard i RTM
Meget god 2 felts veg og 90 km/t.

God 2 felts veg og 60 km/t.

110 km/t og 4 felts motorveg

E18 Langangen –

Lagt inn takst tilsvarende 2 kr/km

110 km/t og 4 felts motorveg

Rugtvedt

for lette kjøretøy.

E18 Rugtvedt – Dørdal

42 kroner for lette kjøretøy

110 km/t og 4 felts motorveg

E134 Seljord - Åmot

Ingen bompenger.

Oppgradert E134 langs eksisterende
veg. 80 km/t og god 2 felts veg.

Rv. 36 Slåttekås –

Ingen bompenger1

Gvarv

Lagt inn forbedret veg med 80 km/t
og meget god 2 felts veg.

E134 Damåsen –

33 kr for lette kjøretøy.

Saggrenda

Ny veg langs E134. Fire felt og 90
km/t.

E134 Gvammen –

23 kr for lette kjøretøy.

Ny veg langs E134 med 80 km/t.

Århus

Ellers er det langs fv. 356 fra utløpet av Porsgrunntunnelen til kryss ved Drangedalsvegen og Gunder Solvesens veg justert ned i vegkapasiteten for 2030 beregningene. I nullalternativet 2030 er det også antatt at Eidangerparsellen er
ferdig utbygd som gir en redusert reisetid mellom Larvik og Porsgrunn. Det er
som følge av dette lagt inn et oppgradert togtilbud for nullalternativet i 2030
som er mottatt fra Jernbanedirektoratet.

1

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

marginal/ingen betydning for resultatene av byutredningen i Grenland.

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

20

TRAFIKALE KONSEKVENSER BYUTREDNING GRENLAND

3.2

Etablering av revidert KVU 2030

Revidert KVU Grenland 2030 består av ytterligere vegprosjekter og gangsykkelprosjekter. Det er i løpet av utredningsperioden blitt bestemt hvilke prosjekter som skal inngå i revidert KVU 2030, som igjen er grunnlaget for de videre beregningene av enkelttiltak og virkemiddelpakker. Som en del av grunnlaget
for denne bestemmelsen ble det gjort beregninger av de ulike vegprosjektene
som var aktuelle å legge inn i revidert KVU.
Følgende figur og tabell viser hvilke prosjekter som er vurdert ved etablering av
revidert KVU 2030, og hva slags vegstandard prosjektene har fått i RTM.

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

1

Prosjektnavn

Fv. 353 Rugtvedt –

Fartsgrense

Vegstandard

(km/t)

lagt inn i RTM

90

Kommentarer

God 2 felts veg

Surtebogen
2

Rv. 36 Skjelsvikda-

80

len - Klevstrand
3

Fv. 356 Knarrdal-

4 felt
(bymotorveg)

80

God 2 feltsveg

90

God 2 feltsveg

strand - Flakvarp
4

Rv. 36 Bjørnstad Kjørbekk

5

I endelig revidert KVU er denne vegen
beregnet som 60 km/t.

Rv. 36 Menstadbrua

90

- Skyggestein

4 felt og god 2
feltsveg

4 felt vest for kryss (i tunnel) og god 2
felts veg øst for kryss mot Menstadbroen.

6

Fv. Kjørbekk – kryss

60

Vanlig 2 feltsveg

60

Vanlig 2 feltsveg

60

Vanlig 2 feltsveg

80

4 felt

Traseen følger dagens Bjørntvedveg.

Telemarksvegen
7

Fv. Ringveg Skien
nord (Århusbrua)

8

Fv. Sentrumstunnelen Skien

9

Fv. 32 Borgeåsen Menstad

(bymotorveg)

Fv. 32 langs eksisterende Borgestad
veg er da stengt.

Neste tabell viser resultater for beregningene av enkeltprosjektene. Tabellen
viser årsdøgntrafikk på prosjektene, et kostnadsanslag for de enkelte prosjekter
(mottatt fra Statens vegvesen), samt endring i absolutte kjøretøykilometer for
modellområdet i forhold til 0 – alternativet i 2030. Tabellen oppsummerer også
hvilke prosjekter som er valgt å ta med i revidert KVU 2030. Det er beregnet en
økning i antall kjøretøykilometer i forhold til 0 – alternativet 2030 som følge av
alle enkeltprosjekter. Dette er naturlig da dette medfører en forbedring av tilbudet for bilister.
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Tabell 5: Resultater fra beregning av enkeltprosjekter til revidert kvu

I revidert KVU Grenland er det forutsatt at Eidangerparsellen er ferdig utbygd
sammen med utbyggingen av ytre IC jmf. NTP 2018-2029. Det er lagt inn et noe
bedre togtilbud i revidert KVU sammenliknet mot nullalternativet som innebærer
at det går to tog per time på IC linjen til/fra Skien mot ett tog per time i nullalternativet 2030. Tilbudet på Bratsbergbanen er identisk mellom nullalternativet
2030 og revidert KVU 2030.
Av gang-sykkelprosjekter er det lagt inn flere prosjekter over hele Grenland
inkludert Siljan og Bamble. Figuren under viser med røde streker hvor det er
lagt inn nye gang – sykkelveger i tillegg til de som eksisterer i dag.
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Figur 4: Oversiktskart over GS-prosjekter som er lagt inn i revidert KVU Grenland
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4

Beregninger av enkelt-tiltak

4.1

Oppsummering av beregnede enkelt-tiltak

Det er beregnet flere enkelt tiltak alene for å kunne vurdere deres isolerte bidrag mot å nullvekstmålet. Enkelt-tiltakene er beregnet med revidert KVU 2030
som grunnlag. Det er hentet ut resultater om hvordan enkelt tiltakene påvirker
trafikkarbeidet i avtaleområdet, hva slags trafikantnytte de medfører og hvordan
de påvirker antall turer for de ulike reisemidler. Tabellen under oppsummerer
hvilke enkelt-tiltak som er beregnet. Tiltakene kan inndeles i følgende kategorier: Bilrestriktive tiltak, kollektivtiltak, gang/ sykkel tiltak.
Det bør nevnes at beregningene av enkelttiltakene har vært en del av de innledende beregningene. De er kjørt med noe andre forutsetninger enn endelige
beregninger av sammensatte virkemiddelpakker da forutsetningene er blitt noe
justert i løpet av utredningsperioden. Dette gjelder også beregningene enkelttiltakene er sammenliknet med som i dette tilfellet hovedsakelig er revidert KVU.
Alle enkelttiltakene er likevel beregnet med eksakt samme forutsetninger. Derfor
er effektene av enkelttiltakene sammenliknbare og gir et godt grunnlag for å se
hvordan de virker for å nå nullvekstmålet.
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Tabell 6: Beskrivelse av enkelttiltak
Type tiltak

Tiltak

Forklaring

50 % økning i

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

bomtakster
100 % økning
Restriktive

i bomtakster
Vegprising

lav-/rushtrafikk.
100 % økning i bomtakstene, dvs. takst på 30 kr/ 42 kr i lav/rushtrafikk.
Bilister betaler for hver utkjørte kilometer i avtaleområdet. Brukt takst
på 1 kr / 2 kr per kilometer i lav-/rushtrafikk.

Parkerings-

Lagt inn økte parkeringstakster i utvalgte soner i modellen.

restriksjoner
Jernbane -

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

alternativ 1

ved Landmannstorget. Bratsbergbanen forlenges til Larvik med 1 avgang per time. Alle linjer stopper ved ny stasjon på Skien S.

Jernbane
alternativ 2
Jernbane
Kollektiv

Som jernbanealternativ 1, men med ekstra stopp også på Menstad/Borgestad for både IC tog og Bratsbergbanen.
Som alternativ 1, men med 2 tog i timen på Bratsbergbanen til Larvik.

alternativ 3b
Jernbane

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

alternativ 4b

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

Jernbanealternativ 5b
Bybane

Som alternativ 1 for IC tog. Bratsbergbanen legges til Herøya med to
tog i timen. Nye stopp på Skien S, Menstad og Herøya.
Innebærer et bybane alternativ mellom Porsgrunn og Skien. Avgangsfrekvens hvert 10 minutt.

Buss-tiltak

Innebærer to nye bussruter (B1 og B2 basert på notat fra Rambøll).
Halvtimesfrekvens lagt inn.

Gang/sykkel

Ekspress-

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

sykkelveg

av reell lengde.

I tillegg til tiltakene i tabellen over er det gjort beregninger av hvordan arealutviklingskonsepter påvirker trafikkarbeidet i avtaleområdet. Det er sett på 3 ulike
scenarioer for fremtidig arealbruk: Knutepunktutvikling, utvikling langs bybåndet
og spredt utvikling.
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4.2
Bompenger

Bilrestriktive tiltak

Av bilrestriktive enkelttiltak er det beregnet økninger i bomtakstene på 50 % og
100 % i forhold til takster som ligger inne i revidert KVU (15 og 21 kroner).
Bomplasseringene er tilsvarende dagens. Det er i tillegg lagt inn tre bommer i
Bamble, en bom langs Fv. 353 innerst i Frierfjorden, en bom ved Rv. 36 vest for
ny Rv.36 Skyggestein – Skjelbredstrand og en bom på prosjekt nr. 4 i revidert
KVU for å opprettholde et tett bomsnitt (denne er ikke vist i figuren under).

Figur 5: Bomsnitt lagt inn i Grenland
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Vegprising
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Det er også beregnet effekt av vegprising i avtaleområdet. Dette innebærer at
man betaler en gitt takst pr. utkjørte kilometer. Denne er satt til 1 kr/km i lavtrafikk og 2 kr/km i rushtrafikk. Denne kostnaden er lagt inn på alle veger innenfor avtaleområdet som er markert med rød linje i figuren under.

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

Parkering

Beregning av enkelttiltak med økte parkeringskostnader er gjort prinsipielt ved å
inndele utvalgte grunnkretser i byområdet med handelsvirksomhet i sentrumssoner og ikke – sentrumssoner. Det er lagt inn en takst for kortidstakst (pr
time) og langtidstakst på henholdsvis 15 kr og 150 kr i sentrumssonene og 8 kr
og 80 kr i ikke-sentrumssonene. I modellen rammer korttidstaksten private reiser og fritidsreiser, mens langtidstaksten rammer arbeidsreiser (dette blir beskrevet mer i detalj under kapittelet om virkemiddelpakkene). Neste figur markerer områdene hvor det er lagt inn pakeringstakster. Røde områder er definert
som sentrumsområder, mens blå er ikke-sentrumsområder.
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Figur 7: Grunnkretser i modellen hvor det er lagt inn økte parkeringstakster (rød = høytakst, blå = lav takst)
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Kollektiv- og gang/sykkeltiltak

Av kollektivtiltak er det gjort beregninger av enkelte jernbanekonsepter, et bybanetiltak og et forbedret busskonsept.
Jernbanekonsepter

Felles for alle jernbanekonseptene og revidert KVU er at de inneholder 2
avganger i timen på IC linjene til Skien. For 0 – alternativet er det lagt inn 1 avgang per time. Merk at i de samfunnsøkonomiske beregningene av endelige virkemiddelpakker er det lagt inn ett tog pr. tim tilsvarende som i nullalternativet.
Årsaken er beskrevet i kapittelet som tar for seg de samfunnsøkonomiske beregningene. Ved vurdering av virkemiddelpakkenes og enkelttiltakenes bidrag til
å nå nullvekstmålet er det derimot brukt to tog pr. time på IC linjene. Forskjellen mellom de ulike jernbanekonseptene som er beregnet er linjeføringen og
frekvensen på Bratsbergbanen, samt stoppmønster på Bratsbergbanen og IC
linjene.
Konsept 1 avviker fra revidert KVU ved at Bratsbergbanen forlenges fra Notodden til Larvik og frekvensen økes til en avgang i timen. I nullalternativet og revidert KVU har Bratsbergbanen avganger 8 ganger pr. døgn som i dag. I tillegg
inneholder konsept 1 en ekstra stopp for både IC linjer og avganger på Bratsbergbanen ved "Skien S" (Skien sentrum ved Landmannstorget). Konsept 2 er
tilsvarende konsept 1 med unntak av at det er ytterligere en ekstra stopp på
Menstad. Dette stoppet brukes for både for IC avgangene og avgangene på
Bratsbergbanen. Konsept 3b er tilsvarende konsept 1, men med økning i frekvens på Bratsbergbanen til to tog i timen. I Konsept 4b er Bratsbergbanen
lagt om til Brevik med stoppesteder på Skien S, Menstad, Eidanger, Skjelsvik,
Heistad og Brevik i tillegg til nåværende stoppesteder. Konseptet har to tog i
timen på Bratsbergbanen. Konsept 5b er også tilsvarende konsept 1, men med
Bratsbergbanen til Herøya i stedet for Larvik inkl. nye stopp på Menstad og Skien S. Også her to tog i timen på Bratsbergbanen.

Bybanekonsept

Det er beregnet et bybanekonsept mellom Porsgrunn og Skien. Det er lagt inn
en avgangsfrekvens hvert 10. minutt og en total reisetid mellom Skien (ved Skien stasjon) til Porsgrunn (ved Herøyakanalen) på 32 minutter. Neste figur en
tenkt bybanetrasé som er lagt inn i modellen. Røde sirkler markerer stoppesteder.
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Figur 8: Bybanelinjen slik den er beregnet i RTM med stoppmønster (røde prikker).

Busskonseptet

For enkelt tiltaket som er kalt busstiltaket er det lagt inn to nye bybussruter, B1
Skien (Gulset) – Menstad – Borgestad – Porsgrunn stasjon og B2 Porsgrunn Skien (Østsiden av elven). Disse er kodet inn med halvtimesfrekvens og er basert på notat fra Rambøll2.

2 Byutredning Grenland Vurdering av fremtidig busstilbud (Foreløpig rapport av Rambøll 25.10.2017)
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I revidert KVU 2030 ligger det en stor satsning på gang- og sykkeltiltak. Som et
ytterligere gang- og sykkeltiltak som er blitt beregnet er en ekspress-sykkelveg
mellom Porsgrunn - Skien – Langesund. Det er i RTM ikke mulig å skille en vanlig gang-sykkelveg fra ekspress-sykkelveg til tross for at det er naturlig å forvente at en ekspress-sykkelveg oppleves som et bedre tilbud. For å forsøke å
fremheve den ytterligere forbedringen, er ekspress-sykkelvegen derfor lagt inn
med en noe kortere distanse (90 %) av hva den reelt har. Figuren under viser
hvor det er lagt inn ekspress-sykkelveg i enkelttiltaket.

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

Arealkonsepter

Det er beregnet trafikale konsekvenser av ulik arealbruk for fremtiden. Det er
valgt å se på tre ulike scenarioer som fordeler framtidig befolkningsvekst og arbeidsplasser ulikt. Scenarioene er et knutepunkts scenario (sterk fremtidig fortetting), et bybåndsscenario (middels fremtidig fortetting) og et spredt scenario
(lav fremtidig fortetting). Befolkningsveksten i Grenland er i henhold til SSBs
MMMM-prognoser som tilsier en vekst på 7,4 % fram mot 2030, noe som tilsvarer en vekst på snaut 8000 personer.
Figurene under viser de tre arealscenarioene.

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

Fordelingen av framtidig befolkning er gjort på grunnkretsnivå. For knutepunkts
scenarioet er befolkningsveksten fordelt likt på to grunnkretser, én i Skien sentrum og én i Porsgrunn sentrum. For de to øvrige alternativene er framtidig befolkningsvekst fordelt jevnt utover grunnkretsene som er markert på kartet.
Neste figur viser fordelingen av arbeidsplasser for arealscenarioene. For alternativet knutepunktutvikling plasseres majoriteten av fremtidige arbeidsplasser i én
sentrums sone i Porsgrunn og én i Skien (1000 arbeidsplasser i hver) og 400
arbeidsplasser på Herøya. Det er også plassert 100 arbeidsplasser i to grunnkretser nord vest og sør øst for bybåndet. For alternativet bybåndet er det plassert 60 arbeidsplasser i flere grunnkretser langs bybåndet, 400 nye arbeidsplasser på Herøya og 100 arbeidsplasser i de to grunnkretsene nord vest og sør øst
for bybåndet (tilsvarende som for knutepunkts alternativet). For alternativet
spredt utvikling er fremtidig arbeidsplasser fordelt jevnt utover de markerte
grunnkretser med en økning på 500 arbeidsplasser i hver.
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Figur 11: Fordeling av fremtidige arbeidsplasser for de ulike scenarioene

Arealkonseptene slik de er presentert her bør av modelltekniske hensyn kun
sammenliknes med hverandre og ikke med andre typer tiltak. Nyttekostnadsanalyser av alternativer med ulik fordeling av befolkningen er heller ikke sammenliknbare. Derfor beregnes arealkonseptene kun for å vise de trafikale konsekvensene.
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4.5

Resultater av enkelttiltak

Følgende delkapittel presenterer resultatene for beregningene av enkelttiltakene. Resultatene av disse beregningene er grunnlaget for en sammensetting av
virkemiddelpakkene da de viser hvordan enkelttiltakene bidrar i forhold til nullvekstmålet. Resultater som er beskrevet i kapittelet er endringer i trafikkarbeid
og endring i antall turer for ulike reisemidler.
Trafikkarbeid

Enkelttiltakenes isolerte påvirkning på trafikkarbeidet i avtaleområdet kan ses
ved å sammenlikne tiltakenes beregnede trafikkarbeid mot beregnet trafikkarbeid i revidert KVU. Figuren under viser endring i trafikkarbeid for enkelttiltakene i forhold til revidert KVU. De bilrestriktive tiltakene bidrar sterkest til å redusere trafikkarbeidet. Vegprising har størst effekt og reduserer trafikkarbeidet
med snaue 10 %. Dette kan forklares av at vegprisingsalternativet vil ramme
alle reisende i avtaleområdet sammenliknet med dagen bomsystem som kun
rammer bilturer som krysser bomsnittene. Samtidig gir vegprising et sterkt insentiv til å velge destinasjoner i nærheten, sammenliknet med dagens bomsystem hvor reisende kan kjøre omveier eller velge destinasjoner som medfører økt
kjørelengde for å unngå bompenger. Det kan derfor argumenteres for at vegprising er det mest målrettede bilrestriktive virkemiddelet for å redusere trafikkarbeidet i et område.
Parkeringskostnader har derimot en relativt lav effekt på 0,4 %. Dette kan
forklares av at parkeringstaksten kun rammer noen utvalgte grunnkretser og
dermed en liten andel av bilturene. I tillegg er det i beregningen av parkeringstiltaket ikke lagt inn en økning i andelen av arbeidsreisende som må betale,
hvilket medfører at økningen i parkeringstakstene først og fremst kun vil ramme
private reiser og fritidsreiser.
Kollektivtiltakene er også beregnet å ha en relativt lav effekt på det totale
trafikkarbeidet isolert sett. Det er beregnet sterkest påvirkning på trafikkarbeidet for alternativ 4b som gir en reduksjon på 0,5 % mot revidert KVU. Ekspresssykkelvegen slår også svakt ut med en reduksjon på 0,1 %.
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Figur 12: Endring i trafikkarbeid forårsaket av enkelttiltakene.

Beregnet trafikkarbeid for de ulike arealkonseptene bør som nevnt kun
sammenliknes mot hverandre. Tabellen under viser forskjell i trafikkarbeidet i
avtaleområdet mellom knutepunkts scenarioet og bybåndsutvikling, og knutepunkts scenarioet og spredt utvikling.
Tabell 7: Forskjell i trafikkarbeid mellom arealscenarioene
Areal scenario

Utvikling langs

Endring i trafikkarbeid ift.

Endring i trafikkarbeid

knutepunktutvikling

ift. knutepunktutvikling

(absolutte kjt km)

(% endring ift. tot. trafikkarbeid)

+ 7 000 kjt km

+ 0,5 %

+ 23 000 kjt km

+ 1,5 %

bybåndet
Spredt utvikling

Tabellen viser at arealkonseptene ikke forårsaker de store endringene i det
totale trafikkarbeidet i avtaleområdet. Et spredt arealscenario er beregnet å gi
1,5 % mer trafikkarbeid totalt i avtaleområdet sammenliknet med et knutepunkt
scenario. Dette kan likevel anses å være en relativt stor endring da det kun er
fremtidig befolkningsvekst frem mot 2030 som fordelt på ulikt vis (ca. 8000 innbyggere). Det betyr igjen at man kan estimere at en ny innbygger vil reise ca. 3
km lenger per dag med bil ved et spredt arealscenario enn ved et knutepunkts
scenario. Dersom man hadde omfordelt en større andel av befolkningen i Grenland ville forskjellene blitt merkbart større.
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Figuren under viser endringer i antall bilturer internt i avtaleområdet som følge
av enkelttiltakene. Turendringene som er beregnet er i samsvar med utviklingen
som ble beregnet for trafikkarbeidet. De bilrestriktive tiltakene gir størst reduksjon i antall bilturer. Tilsvarende gir kollektiv og gang- og sykkelprosjektene en
reduksjon på opp mot 400-500 bilturer på det meste. Verdt å merke seg er at
forskjellen i redusert antall bilturer mellom alternativet med vegprising og alternativet med dobling av bomtaksten er langt lavere enn hva forskjellen mellom
disse to er når man studerer utkjørte kilometer. Dette indikerer at vegprising
påvirker kjøreturenes lengde mye mer enn antall kjørte turer.

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

De to neste figurene viser endring i antall kollektivturer og gang- og sykkelturer
i avtaleområdet. Alle enkelttiltak bidrar til en økning i kollektivreiser. Bybanen
bidrar til størst økning i antall reiser, men som vist i figuren for endringer i trafikkarbeidet så gir ikke bybanealternativet en tilsvarende stor reduksjon i trafikkarbeidet. Dette kan forklares med at bybanealternativet genererer mange
korte kollektivturer og i større grad også "stjeler" gang- og sykkelturer.
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Figur 14 Endring i kollektivturer som følge av enkelttiltakene.

Under vises endring i gang- og sykkelturer i avtaleområdet som følge av enkelttiltakene. Denne viser at bilrestriktive tiltak i stor grad bidrar til en økning av
gang- og sykkelturer. Kollektivtiltak bidrar derimot til et redusert antall gående
og syklende. Bybanen "stjeler" flest gående og syklende.

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

Beregninger av virkemiddelpakkene

Basert på resultatene fra innledende beregninger av enkelttiltak og øvrige støtteberegninger er det satt sammen endelige virkemiddelpakker. Disse er beregnet i RTM versjon 3.12 sammen med nødvendige grunnberegninger, dvs. dagens situasjon 2016, nullalternativet 2030, revidert KVU 2030 og de endelige virkemiddelpakkene.
Ved overføring av beregninger fra RTM versjon 3.11 til RTM versjon 3.12 ble det
avdekket behov for å gjøre et par endringer i vegnettet:

›

Redusert vegkapasitet langs Fv. 356 fra utløp av Porsgrunnstunnelen, over
Porsgrunnsbroen til kryss ved Drangedalsvegen/Gunder Solvesens veg.

›

Benyttet nye NTM6-matriser for alle beregninger basert på grunnprognoseberegninger. Også brukt egne NTM6-matriser for beregninger i 2030 hvor
det er bomring i Grenland. NTM6 er en transportmodell som beregner personreiser med lengder 70 km eller mer.

Sammensetningen av de forskjellige virkemiddelpakkene er gjort med ulike innfallsvinkler. Det er satt sammen virkemiddelpakker med følgende fokusområder:

›

Virkemiddelpakker med fokus på bilrestriktive tiltak.

›

Virkemiddelpakker med fokus på gange, sykkel og kollektivtiltak.

›

Virkemiddelpakker med kombinasjon av bilrestriktive tiltak, gang/sykkel
tiltak og kollektivtiltak.

Det er gjort beregninger av mange virkemiddelpakker. Virkemiddelpakkene som
er beskrevet mer i detalj senere i kapittelet er de som har oppnådd nullvekstmålet og dermed også er gjort nyttekostnadsberegninger av. Nullvekstmålet anses
som oppnådd dersom beregnet trafikkarbeid er innenfor en margin på +/-1 %.
Tabellen under gir oversikt over enkelte av virkemiddelpakkene og hvilket nivå
trafikkarbeidet ligger på i forhold til dagens situasjon 2016. Alle virkemiddelpakker har med tiltakene som ligger i revidert KVU i tillegg til innholdet beskrevet
for hver enkelt virkemiddelpakke.
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Neste tabell oppsummerer virkemiddelpakkene som er beregnet og hvordan de
slår for oppnåelsen av nullvekstmålet. Begrep som er med i tabellen er forklart
slik:
Økte bomtakster: Flere av virkemiddelpakkene har en økning i bomtakstene i
forhold til takstnivået som ligger inne i revidert KVU (15 kr og 21 kr i henholdsvis lavtrafikk og rushtrafikk). Takstene er avrundet til hele kr, prisnivå 2016.
Økte parkeringskostnader i definerte soner: Dette er økte takster for korttidsparkering (8 kr og 15 kr) og langtidsparkering (80 kr og 150 kr) for utvalgte
"sentrumssoner" og "ikke-sentrumssoner", tilsvarende det som er gjort for beregning av parkeringsrestriksjoner som enkelttiltak.
Forbedret busstilbud: Dette innebærer tilbudsforbedring med to nye bussruter
som ble beregnet som et enkelttiltak, samt en ny ekspress-busslinje på vestsiden av elven med 15 minutters frekvens.
Økt sharepayandel: Dette er en økningen i andelen av arbeidsreiser som betaler for parkering på arbeidsplassen (sharepayandelen). Denne andelen er økt for
hver sone avtaleområdet i henhold til følgende utregningsmetode:
𝑁𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑖 = 0,4 + 0,6 𝑥 𝑒𝑘𝑠𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑝𝑎𝑦 𝑠𝑜𝑛𝑒𝑖
Utregningen innebærer at hver sone i avtaleområdet minimum får sharepayandel 0,4. Dvs. at 40 % av alle arbeidsreiser betaler for parkering på arbeidsplassen. For sonene i avtaleområdet som har en eksisterende sharepayandel vil ny
sharepayandel ligge i intervallet 0,4-1,0. I tillegg inneholder virkemiddelpakkene
med økt sharepayandel ha en langtidsparkeringstakst på 40 kr for alle soner i
avtaleområdet. Sonene som er definert som "sentrumssoner" eller "ikke sentrumssoner" vil ha en langtidsparkeringstakst på 80 kr eller 150 kr og tilsvarende korttidstakst som beskrevet i tidligere. Det er verdt å presisere at langtidsparkeringstaksten rammer arbeidsreiser, mens korttidsparkeringstaksten rammer private reiser og fritidsreiser. Dvs. at langtidsparkeringssats for soner med
enn sharepayandel lik 0 ikke vil gi noen effekt.
Virkemiddelpakkene beskrevet i tabellen under som er av tiltakstype "Kollektiv
og GS" er gjort med en NTM6-matrise som ikke har hensyntatt bomring i Grenland. Resultatet fra andre beregninger hvor dette er hensyntatt viste at trafikkarbeidet i avtaleområdet falt med ca. 0,1 % som følge av dette kontra en beregning hvor det ikke ble hensyntatt. Trafikkarbeidet i tabellen under er derfor redusert med 0,1 % i tabellen under for beregningene av tiltakstype "GS og kollektiv" i forhold til hva som faktisk er beregnet.
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Tabell 8: Beskrivelse av virkemiddelpakker med ulike satsningsområder
Type

Bilrestriktiv

Virkemiddelpakke / Beskrivelse

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

Nullvekst

+ 1,2 %

definerte soner.

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

+ 0,8 %

definerte soner.

Kollektiv/

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

GS

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

+ 4,7 %

Skien.

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

+4,5 %

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

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

+ 4,7 %

sykkelveg mellom Langesund og Skien.

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

+ 5,0 %

mellom Langesund og Skien.

Kombinerte

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

+ 2,5 %

og ekspress-sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn. Lagt inn 25 % økning i bomtakster. Lagt
inn økt parkeringskostnad i definerte soner.

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

+ 2,8 %

sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn, 25 % økning i bomtakster og økte parkeringskostnader i definerte soner.

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

- 0,4 %

og ekspress-sykkelveg mellom Skien og Porsgrunn. Fjernet bompenger til fordel for vegprising med takst på 0,50 kr/km og 1,1 kr/km i lavtrafikk/rushtrafikk. Lagt inn økte parkeringskostnader i definerte soner.

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

-0,7 %

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

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

- 0,4 %

mellom Skien og Porsgrunn i tillegg til en økt sharepayandel.

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

+ 0,6 %

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

Areal

Arealpakke (1): Beregning av kombinert virkemiddelpakke (6) i kombinasjon med arealplanen "bybåndsutvikling".
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Fra tabellen ser man at det er 5 virkemiddelpakker som har beregnet et trafikkarbeid på +/- 1 % i forhold til dagens situasjon 2016 (markert med fet skrift).
For disse virkemiddelpakkene er trafikale konsekvenser beskrevet mer i detalj
videre. Virkemiddelpakkene omtales videre med navnet i fet kursiv skrift:

›

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

›

Kombinert virkemiddelpakke 3 (-0,4 %)/
Pakke med togsatsing og vegprising

›

Kombinert virkemiddelpakke 4 (-0,7 %)/
Pakke med togsatsing og sharepay

›

Kombinert virkemiddelpakke 5 (-0,4%)/
Pakke med buss-satsing og sharepay

›

Kombinert virkemiddelpakke 6 (+0,6 %)/
Pakke med buss-satsing og bompengeøkning

De mest effektive tiltakene for å redusere trafikkarbeidet er de bilrestriktive tiltakene i form av bompenger/vegprising og økte parkeringskostnader og økt
sharepayandel. For pakke med togsatsing og vegprising ble det gjort beregninger med ulike nivåer på kilometerstaksten. For enkelte av beregningene ble
det da lagt inn en vegprisingstakst også på E18 i stedet for vanlige bomtakster.
Dette gjorde det noe billigere å kjøre på ny E18 og medførte dermed noe høyere
trafikkarbeid enn hva det ville vært med bomstasjoner der. Tabellen under gir
en oversikt over endring i trafikkarbeidet som er beregnet med de ulike takstnivåene.
Tabell 9: Endring i trafikkarbeid ved ulike km takster.
Takstnivå (kr pr. km i lav- og

Trafikkarbeid i forhold til

rushtrafikk)

dagens situasjon 2016

0,5 kr / 1,1 kr

- 0,4 %

0,6 kr / 1,2 kr

- 1,7 %

0,5 kr / 1,0 kr (også på E18)

+ 1,0 %

0,75 kr / 1,5 kr (også på E18)

- 3,6 %

Beregningene med ulike takster viser hvor prissensitivt trafikkarbeidet i avtaleområdet er. Økninger i takstene på ca. 10 øre/pr km er her beregnet å gi et redusert trafikkarbeid i intervallet 1,3 – 1,8 % under de ulike forutsetningene.
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5.1

Resultater av virkemiddelpakker

Følgende delkapittel viser resultatene av virkemiddelpakkene som er beregnet å
nå nullvekstmålet (+/- 1 %). Delkapittelet tar for grundigere for seg endringer i
trafikk/transportarbeid, endring i antall turer, endringer i reisemiddelfordeling.

5.1.1 Trafikkarbeid
Det er hentet ut trafikkarbeid i avtaleområdet for virkemiddelpakkene. Trafikkarbeidet som er hentet ut gjelder personbiltrafikken i området fra trukket mobile
tjenesteytere. Mobile tjenesteytere er antatt å utgjøre 11 % av lettbiltrafikken (i
dagens situasjon) og vokse i takt med befolkningsveksten.
Trafikkarbeid

Figuren under viser hvordan trafikkarbeidet endres i forhold til dagens situasjon
2016. Nullalternativet i 2030 uten bompenger gir en vekst i trafikkarbeidet på
11,2 % i forhold til dagens situasjon (uten bom). Dette kan antas å være den
naturlige veksten i trafikkarbeidet som følge av økt befolkning og økonomisk
vekst. Innføres bompenger i 0–alternativet faller veksten i trafikkarbeidet fra +
11,2 % til + 3,6 %. Ved innføring av revidert KVU Grenland er det beregnet et
trafikkarbeid som er 5,2 % høyere enn dagen situasjon uten bom. Dvs. at prosjektene som er lagt inn i revidert KVU alene gir et økt trafikkarbeid på omkring
1,6 % (ved å sammenlikne nullalternativet med bom mot revidert KVU). Virkemiddelpakkene har et beregnet trafikkarbeid på +/- 1 %.

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

Neste figur viser endring i trafikkarbeid pr innbygger i avtaleområdet i forhold til
dagens situasjon. Trenden mellom alternativene er lik som ved foregående figur. Det
er beregnet at en person i 2016 situasjonen reiser ca. 14 km med bil per virkedøgn.
For 0–alternativet uten bompenger øker utkjørte km per innbygger med 3,5 %, mens
det ved innføring av bompenger i 0–alternativet synker med 3,5 %. Også i revidert
KVU er det beregnet at hver innbygger reiser 2 % mindre med bil. Ved innføring av
virkemiddelpakkene er det beregnet at hver innbygger reiser mellom 6-8 % mindre
enn i 2016 situasjonen uten bompenger.
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Figur 17: Endring i trafikkarbeid pr innbygger i forhold til dagens situasjon.

Gang og sykkel

Neste figur viser endring i gang- og sykkelkilometer i avtaleområdet.
Virkemiddelpakkene som gir sterkest vekst i gang- og sykkelkilometer er sharepayalternativene med buss og togsatsing. Det forklares med at parkeringsrestriksjoner medfører en økt kostnad for trafikanten. Virkemiddelpakkene med
bompengeøkning/vegprising medfører også en økning i gang– og sykkelkilometer på 3-5 %. For 0 – alternativet i 2030 (uten bompenger) er det beregnet en
svak nedgang i gang- og sykkel km. Til tross for lav befolkningsvekst kan nedgangen i gang- og sykkel km forklares av økonomisk vekst frem mot 2030 og
dermed økt bilhold og bilbruk. Det er også verdt å påpeke at flere av gang- og
sykkeltiltakene i virkemiddelpakkene gir snarveger for gående/syklende. Dette
gir lavere transportarbeid pr. reise, men også et økt antall reiser.

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

Kollektiv

Trenden i endringen av antall passasjerkilometer (kollektiv) er tilsvarende som
for figuren som viser endret transportarbeid for gående/syklende. Det er et
svakt fall i passasjerkilometer i 0–alternativet i 2030 (uten bom) sammenliknet
med dagens situasjon. Virkemiddelpakken med togsatsing og økt sharepayandel
gir høyest økning i passasjerkilometer, etterfulgt av buss-satsing og økt sharepayandel.
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Figur 19: Beregnet endring i passasjer km i avtaleområdet sammenliknet mot dagens situasjon

5.1.2 Resultater på storsoner og internt i avtaleområdet
Det er tatt ut resultater på storsoner som viser trafikkstrømmene og reisemiddelfordelinger i definerte områder. Uttak av resultater på storsoner gir også mulighet til å kunne beskrive trafikale endringer i avtaleområdet ytterligere. Storsonene er vist med ulike farger på kartet på neste side. Det er totalt inndelt i 14
ulike storsoner, hvorav verden utenfor Grenland er delt inn i to storsoner, ekstern øst og ekstern vest. Sonen ekstern øst dekker modellområdet nord øst for
Siljan og Grenland, altså Vestfold og deler av Buskerud. Sonen ekstern vest
dekker modellområdet sør og vest for Grenland, altså store deler av Telemark
og Aust Agder.
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Figur 20: Oversikt over inndelte storsoner

Endring i turer

Figuren under gir en oversikt over endringer i bilturer, kollektivturer og gang-/
sykkelturer for virkemiddelpakker, revidert KVU og 0–alternativet med bom,
sammenliknet med 0–alternativet i 2030 uten bompenger. Det er tatt ut endring
i turer som enten går internt i avtaleområdet, eller skal til eller fra avtaleområ-
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det. Alle beregninger viser nedgang i antall bilturer og en økning i kollektiv- og
gang-/sykkelreiser. Forskjellen mellom virkemiddelpakkene er naturlig nok relativt lik det som ble observert ved endringer i trafikk-/ transportarbeidet. Virkemiddelpakker med økning i sharepay inkludert tog eller buss-satsing gir størst
reduksjon i antall bilturer og sterkest økning i kollektivturer og GS turer.

Figur 21: Endring i turer ved de ulike virkemiddelpakkene sammenliknet mot 0 – alternativet uten bom med tilknytning til avtaleområdet.

Neste tabell viser totalt antall turer som skal til/fra eller internt i avtaleområdet
for de ulike alternativene fordelt på alle reisemidler (også bilpassasjer). Et mål
for å vurdere hvordan reiseaktiviteten påvirkes av de ulike virkemiddelpakkene
er ved å se på totalt antall turer pr. innbygger i avtaleområdet. Kolonnen ytterst
til høyre i tabellen viser turer pr. innbygger. Som man kan se øker turer pr. innbygger fra ca. 2,8 turer pr. innbygger i 2016 til omkring 3,0 turer pr. innbygger i
2030. Sammenliknet mot spranget i antall turer pr. innbygger fra 2016 til 2030
på 0,2 turer er det en liten forskjell i antall turer pr. innbygger mellom de ulike
alternativene i 2030. Som man også kan se fra tabellen har ingen av virkemiddelpakkene i 2030 et lavere antall bilturer enn hva som er beregnet i dagens
situasjon 2016 uten bom. At nullvekstmålet likevel nås er forårsaket av at bilturene i 2030 er kortere enn i 2016.
Tabell 10: Totalt antall turer med tilknytning til avtaleområdet
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Neste figur viser endringen i bilturer fordelt på ulike reiselengder sammenliknet
med 0–alternativet (uten bom). Tallene er avrundet og gjelder kun endringer i
turer under 70 km som er beregnet i RTM og omfatter endringer for i hele modellområdet. Endringene er en konsekvens av tiltakene i virkemiddelpakkene.
Tallene for total endring i antall turer (nederste rad) er, til tross for at det omfatter endringer i hele modellen, noe lavere enn hva som er vist i figur 21. Dette
skyldes at det nå kun er tatt ut endringer i turer under 70 km, da det også er en
endring i antall lange turer som følge av bomsnitt i Grenland. Innføring av bompenger jevnt over reduserer de lengre turene (alle over 5 km). Dette kan forklares av at flere bilturer foregår innenfor bomsnittet. Dermed ser man også generelt en svak økning i de kortere bilturene (mellom 0-5 km), med unntak av virkemiddelpakkene som inneholder økt sharepay andel. Her faller antall turer innenfor alle distanseintervallene som er vist. En annen ting som er verdt å påpeke er at det i denne tabellen vises en sterkere reduksjon i bilreiser for revidert
KVU enn for 0 – alternativet med bom, noe som er motsatt av hva som vises i
figur 21 (som viser endringer i turer i avtaleområdet). Dette kan forklares av at
revidert KVU er lagt inn med en bedre frekvens på IC strekningen enn i 0 – alternativet, hvilket gir en større reduksjon i bilreiser når vi her ser på hele modellområdet.
Tabell 11: Endring i bilturer i hele modellområdet fordelt på ulike reiselengder

Reisemiddelfordeling

Det er beregnet endringer i reisemiddelfordelingen for virkemiddelpakkene mot
0- alternativet i 2030 uten bom. Under vises beregnet reisemiddelfordelingen i
dagens situasjon 2016 og 0 – alternativet 2030 uten bom.

Figur 22: Reisemiddelfordeling (inkludert skoleturer) for dagens situasjon og nullalternativet (uten bom)
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Reisemiddelfordelingen endres fra 2016 til 2030 med økning i bilførerandelen og
lavere gang/sykkel- og kollektivandeler i 2030. Dette er i tråd med utviklingen
som er vist for trafikkarbeid og antall turer. Videre vises endringer i absolutte
prosentpoeng i reisemiddelfordelingen for de ulike virkemiddelpakkene sammenliknet mot nullalternativet uten bom. Dvs. at for nullalternativet med bom er
bilførerandelen 0,9 % poeng lavere enn nullalternativet uten bom (altså 65,9
%). Kraftigst reduksjon i bilførerandelen beregnes for virkemiddelpakkene med
økt sharepay andel med tog eller buss, hvor det også er sterkest vekst i kollektiv
og gang/sykkelandelen.

Figur 23: Endringer i reisemiddelfordelingen sammenliknet mot nullalternativet uten bom

Reisestrømmer

De neste figurene viser antall turer eller endringer i turer mellom de ulike
storsonene som er definert. Figuren under viser antall bilturer mellom de ulike
sonene for dagens situasjon. Turene er summert i begge retninger slik at tallene
viser totalt antall turer mellom eller internt i sonene. For eksempel er det beregnet at det går 7 400 turer mellom "Skien sentrum" og "Bybåndet Gulset" pr.
døgn.

Figur 24: Antall bilturer mellom storsoner for dagens situasjon 2016.
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Neste figur viser prosentvis endring i bilturer fra dagens situasjon 2016 til
nullalternativet i 2030 uten bompenger. En positiv vekst over 5 % er markert
med rødfarge og en negativ vekst større enn – 5 % er markert med grønnfarge.
Generelt er det beregnet vekst i bilturer mellom alle definerte soner med unntak
av enkelte soner. Dette gjelder spesielt turer som skal til/fra "Grenland øvrig S"
eller "Bybåndet Bamble". En forklaring kan være at dette er noe perifere soner
som opplever en liten nedgang i trafikken med konsekvens av en desto sterkere
vekst i øvrige soner, eksempelvis internt i Skien sentrum og Porsgrunn sentrum.

Figur 25: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom 0 – alternativet uten bom og dagens situasjon.

Neste figur viser prosentvis endring i bilturer fra nullalternativet uten bom til 0 –
alternativet med bom. Som man naturlig venter er det jevnt over en reduksjon i
antall bilturer mellom de ulike sonene i byområdet. I tillegg ser man en økning i
turer internt i områdene som følge av at bilturene i større grad blir kortere og
forsøker å unngå bompasseringer. Også i utkanten av avtaleområdet/utenfor
bomringen er det beregnet en svak vekst i antall turer, da reisende heller velger
å reise ut av Grenland fremfor å passere bomsnittet for å komme til Grenland.

Figur 26: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom nullalternativet med bom og nullalternativet uten bom
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De kommende figurene viser endring i bilturer mellom virkemiddelpakkene og 0
– alternativet med bom. Dette er gjort da det vil synliggjøre den isolerte effekten av virkemiddelpakkene bedre enn sammenlikning av 0 – alternativet uten
bom. Første figur viser utviklingen som er beregnet for restriktiv virkemiddelpakke. Ved en innføring av ytterligere økning i bompenger ser man en tilsvarende effekt som ved å gå fra 0 – alternativet uten bom til med bom. Det beregnes
jevnt over en økning i antall bilturer internt i sonene, og samtidig en reduksjon i
turer mellom de ulike sonene i byområdet. Den prosentvise nedgangen i antall
bilturer er noe lavere ved å gå fra 0 –alternativet med bom til restriktiv virkemiddelpakke enn hva som ble beregnet nedgang fra nullalternativet uten bom til
med bom. Det er naturlig da takstøkningen er noe lavere fra nullalternativet
med bom til restriktiv pakke enn hva den var fra nullalternativet uten bom til
med bom.

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

Neste figur viser prosentvis endring ved å gå fra nullalternativet med bom til
virkemiddelpakken med vegprising og togsatsing. Verdt å trekke frem er at
veksten i antall bilturer internt i sonene, som ble observert for blant annet nullalternativet med bom sammenliknet mot nullalternativet uten bom uteblir. Nullalternativet med bom, som alternativet sammenliknes mot, fikk et høyere antall
turer mellom turene internt og en reduksjon i turer mellom sonene i byområdet.
For pakken med vegprising ser man en motsatt effekt med en reduksjon i turer
internt i sonene og en økning i bilturer mellom de enkelte av sonene i byområdet. I praksis bidrar virkemiddelet vegprising i større grad til en jevnere fordeling av hvor bilturene reduseres sammenliknet med en innføring av bomsnitt.
(Der det i figuren er vist sterk vekst ved innføring av vegprising har det altså verdt en
sterk reduksjon ved innføring av bompenger. Effekten blir derfor noe motsatt ved vegprising, men i praksis reduseres turene mer jevnt over hele området.)
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Figur 28: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med vegprising og togsatsing mot nullalternativet med bom.

De neste to figurene viser endring i bilturer for virkemiddelpakkene med togsatsing eller buss-satsing i kombinasjon med sharepay. Begge alternativer gir en
svært lik utvikling i antall bilturer. Spesielt verdt å merke seg er at det er en
sterk reduksjon i bilturer til Skien sentrum og Porsgrunn sentrum. Dette skyldes
at disse sonene har en ekstra høy takst for parkering (15 kr og 150 kr). Det
medfører at arbeidsreiser må betale spesielt mye for å parkere i sentrumssonene. Det er også en økning i turer mellom enkelte soner langs bybåndet, som trolig er forårsaket av ulikheter på parkeringstakstene i sonene langs bybåndet
(enten 80 kr eller 40 kr i langtidsparkering). Ellers kan man se en økning i turer
til spesielt "ekstern øst" fra ulike soner i Grenland som en følge av endring i
målsoner grunnet parkeringskostnadene.

Figur 29: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med togsatsing og sharepay
mot nullalternativet med bom.
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Figur 30: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med buss-satsing og sharepay mot nullalternativet med bom

Siste figur viser endring i bilturer for alternativet med buss-satsing og økning i
bompenger. Trenden er her svært lik som for utviklingen ved restriktiv pakke
med en generell økning i bilturer internt i sonene og en reduksjon i turer mellom
soner hvor det ligger et bomsnitt mellom.

Figur 31: Endring i bilturer fordelt på storsoner mellom pakke med buss-satsing og bom
mot nullalternativet med bom
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6.1.1 Generelle forutsetninger
Nytte-/kostnadsanalysene for virkemiddelpakkene er gjort i EFFEKT 6.61. Det er
brukt prosjekttype 3, med trafikkdata, trafikantnytte og kollektivkostnader fra
DOM Grenland (RTM).
EFFEKT-databasen er laget ved å eksportere vegnettet til nullalternativet (referansealternativet) fra TNExt til EFFEKT, og bruke referanselenkeinformasjon fra
TNext som gjør det mulig å lese inn vegstandarddata fra vegdatabanken til lenkene i EFFEKT.
For å begrense beregningstiden i EFFEKT er det gjort utklipp av trafikkdatafilene
fra RTM for å unngå at veglenker som ligger utenfor det trafikale influensområdet for virkemiddelpakkene blir med i EFFEKT. Polygonet som er vist i figur 32
viser hvilket område som er definert som influensområde. Alle veger innenfor
dette polygonet inngår i EFFEKT-beregningene.
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Figur 32: Utklippspolygon til EFFEKT-beregningene

6.1.2 Sammenligningsalternativet (nullalternativ)
Nullalternativet i nyttekostnadsberegningene (sammenligningsgrunnlaget, også
kalt referansealternativ) er veg- og transporttilbudet i 2030 med bompenger i
Grenland (innført høsten 2016) og på E18. En nærmere forklaring av hva nullalternativet omfatter står i kapittel 3.1.
Bomsystemet som ble satt i drift i oktober i 2016 er forutsatt videreført i nullalternativet. I tillegg til det vedtatte (dagens) bomsystem inneholder nullalternativet også tre nye bomsnitt i Bamble, samt en ny bom ved Fv. 356 ved Frierfjorden og på Rv. 36 ved Ulefossvegen. Bompenger i nullalternativet medfører at
trafikantnytten for reisende i virkemiddelpakkene blir vesentlig høyere enn hvis
man hadde regnet med et nullalternativ uten bompenger.
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6.1.3 Utbyggingskostnader
Tabellen viser hvilke utbyggingskostnader som er lagt inn i EFFEKT. Det er kun
summen som legges inn i EFFEKT. Alle kostnader er med mva.
Tabell 12: Utbyggingskostnader for veg- og jernbanetiltak
Restriktiv
pakke

Togsatsing
og vegprising

Togsatsing
og sharepay

8,1 mrd

8,1 mrd

8,1 mrd

8,1 mrd

8,1 mrd

Ekspresssykkelveg

-

1,2 mrd

1,2 mrd

1,2 mrd

1,2 mrd

Togsatsing

-

2,1 mrd

2,1 mrd

-

-

8,1 mrd

11,4 mrd

11,4 mrd

9,3 mrd

9,3 mrd

Bypakke
Grenland

Sum

Bussatsing
og sharepay

Bussatsing og
bompengeøkning

6.1.4 Øvrige forutsetninger
Dette kapittelet gir en beskrivelse av spesielle forutsetninger som er lagt til
grunn i nyttekost beregningene.
Bompenger

Virkemiddelpakkene Restriktiv pakke og Bussatsing og bompengeøkning
inneholder begge en økning av bomtakstene i forhold til det som ligger i nullalternativet. I EFFEKT er derfor kun takstøkningen i forhold til nullalternativet lagt
inn. For de to pakkene er dette henholdsvis 11 kr og 9 kr økt takst for lette biler.

IC-tilbud

Virkemiddelpakkene som er beregnet i EFFEKT er basert på RTM beregninger der
det er forutsatt ett IC-tog pr time, dvs. det samme som i nullalternativet. I beregningene av virkemiddelpakkenes virkning på nullvekstmålet for personbiltrafikken er det imidlertid forutsatt at ytre IC er utbygd med to tog pr. time på IC
til/fra Skien. Grunnen til denne forskjellen i forutsetninger vedrørende ICtilbudet er at både kostnader og nytte av IC-utbyggingen for en stor del ligger
utenfor avtaleområdet (det er også nytte utenfor området som transportmodellen omfatter). Det er derfor valgt å ikke ta med kostnader og nytte for utbyggingen av ytre IC og to tog pr. time i EFFEKT-beregningene.

Parkering

Trafikantnyttemodulen beregner ikke den negative nytten trafikantene får som
følge av økte parkeringsrestriksjoner. Trafikantnytten for virkemiddelpakker som
inneholder parkeringsrestriksjoner blir da beregnet høyere enn faktisk er. For å
synliggjøre konsekvensene ved innføring av parkeringsrestriksjoner er det gjennomført en manuell beregning av de samfunnsøkonomiske konsekvensene parkeringsrestriksjonene har. Det er beregnet endring i konsumentoverskuddet for
trafikantene (bilistene), samfunnstap som følge av trafikkavvisningen og en
skattekostnad som følge av endringer i parkeringsavgiftene. Utregningsmetoden
følger beskrivelser gitt i retningslinjene og er basert på følgende antakelser:

›

Andelen av turer til hver sone som er hjemreiser er satt til 50 %.
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›

Gjennomsnittlig varighet for korttidsparkering er satt til 1 time.

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

›

Det er 220 arbeidsdager i et år. (Brukt ved omregning av arbeidsreisers
kostnad pr. virkedøgn til årlig kostnad)

›

Det er like mange private- og fritidsreiser i et virkedøgn som et årsdøgn.
(Brukt ved omregning av kostnader for private- og fritidsreiser til en årlig
kostnad).

Tabellen under viser resultater fra beregningen. Virkemiddelpakkene med
sharepay som også har kraftigst parkeringsrestriksjoner gir naturlig størst virkninger.
Tabell 13: Beregnede samfunnsøkonomiske virkninger (pr. år) som følge av parkeringsrestriksjoner i virkemiddelpakkene (i 1000 kr)

Raden "Endring konsumentoverskudd" er beregnet endring i trafikantenes parkeringsbetaling som følge av økte parkeringsrestriksjoner. Det er viktig å nevne
at denne betalingen ikke er lagt inn i effektberegningene. Samtidig er heller ikke
økte operatørinntekter (inntektene til bomselskapene) som følge av trafikantenes økte betaling lagt inn. Disse to nyttekomponentene vil i prinsippet veie opp
for hverandre slik at nettonytten for alle virkemiddelpakkene da blir riktig. Dette
vil imidlertid kunne gi skjevheter i lønnsomheten fordelt på de ulike aktørgruppene.
Raden "Nettovirkning samfunnet" er summen av "Samfunnstap fra
trafikantavvisningen" og "Skattekostnad", og denne nytten er lagt inn i effektberegningene. Samfunnstap fra trafikantavvisningen viser den negative nytten
som følge av bortfallet av bilturer. Skattekostnaden er den positive nytten som
følge av at det offentlige får mer inntekter som følge av økte parkeringstakster.
Andel månedskort

Ved bruk av trafikantnyttemodulen og kollektivmodulen legges det inn en andel
av reisende som benytter månedskort. Andelen som er brukt for reisende i denne utredningen er på 44 %. Andelen er basert på statistikk fra RVU i 2013/2014.

Kollektivkostnader

Kostnadene for driften av busstilbudet i modellområdet er økt i forhold til det
som blir beregnet i RTMs kollektivmodul. Det er mottatt informasjon fra Telemark fylkeskommune om pris pr. vognkm med rutegående busser i fylket. Tallene fra fylkeskommunen tilsier at prisen pr. vognkilometer er 39 kr, mens tilsvarende tall fra RTMs kollektivmodul er 22 kr pr. vognkilometer. Km-prisen fra fylkeskommunen er benyttet til å beregne kostnaden for det endrede busstilbudet i
de ulike tiltakspakkene. Denne kostnaden er så lagt inn som en økt drifts- og
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vedlikeholdskostnad i EFFEKT. Det vises ellers til utskrifter av Operatørnytte fra
EFFEKT i vedlegg 7.
Kollektivnytte

Det er avdekket at trafikantnyttemodulen beregner en urimelig høy kollektiv-

skolereiser

nytte for skolereiser ved beregning på timesnivå. Ved beregning på døgnnivå
har kollektivnytten vært på et mer rimelig nivå. Dette gjelder særlig internnytte i
kommunene Porsgrunn og Skien for virkemiddelpakkene med tog- og busssatsing. Dette er rettet opp ved å anta at forholdstallet mellom kollektivnytten
med og uten skoleturer på døgnnivå er det samme som for timesnivå. Tabellen
under oppsummerer resultatene av justeringen.
Til venstre i tabellen vises kollektivnytte med og uten skolereiser for fritidsreiser
(skolereiser inngår i reisehensikten fritidsreiser). Forholdstallet i tabellen er forholdet mellom kollektivnytten for fritidsreiser med og uten skoleturer. Siden resultatene på døgnnivå har virket fornuftige forutsettes det at dette forholdet
også gjelder for timesberegninger. Neste kolonne viser kollektivnytten for fritidsreiser uten skoleturer på timesnivå. Deretter estimeres en korrigert kollektivnytte ved å multiplisere denne nytten med forholdstallet som er beregnet for
døgn. Som man kan se i kolonnen ytterst til høyre blir det en reduksjon, spesielt
i tiltakspakkene der tog inngår, ved å gå fra opprinnelig beregnet kollektivnytte
til korrigert kollektivnytte.
Tabell 14: Justering av kollektivnytte for skolereiser
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6.2

Resultater av EFFEKT-beregningene

Det er gjort EFFEKT-beregning av fem virkemiddelpakker hvor nytte og kostnader er beregnet i forhold til nullalternativet for 2030.

6.2.1 Resultater
Resultatene fra EFFEKT er vist i neste tabell. Positive tall representerer økt nytte
i forhold til nullalternativet, og negative tall representerer økt kostnad i forhold
til nullalternativet.
Tabell 15: Resultater fra EFFEKT
Komponenter
(mill. kr diskontert)

Trafikant- og
transportbrukere

Trafikantnytte
Helsevirkninger for GS
Totalt
Kostnader

Operatører

Inntekter
Overføringer
Totalt
Investeringer

Det offentlige (B)

Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter

Netto nytte (NN)
NN/B

Pakke med
togsatsing og
vegprising

Pakke med
togsatsing og
sharepay

Pakke med
bussatsing og
sharepay

Pakke med
bussatsing og
bompengeøkning

-3 461

10 239

8 893

7 228

-412

2 434

2 268

6 115

6 119

2 454

-1 027

12 507

15 008

13 346

2 042

0

-1 111

-1 117

-955

-955

5 526

466

412

61

4 770

-5 905

645

225

489

-4 061

-379

0

-480

-406

-246

-7 114

-9 989

-9 989

-8 167

-8 167

-84

-79

-106

-980

-985

4 860

-645

-225

-489

3 189

694

-578

-453

-320

615

-1 644

-11 291

-10 773

-9 956

-5 349

Ulykker

486

580

552

459

386

Luftforurensning

123

206

138

119

106

Andre kostnader

109

141

283

291

111

Restverdi og skattekostnad

-329

-2 258

-2 155

-1 991

-1 070

Totalt

389

-1 332

-1 181

-1 122

-466

-2 661

-115

2 573

1 862

-4 019

-1,62

-0,01

0,24

0,19

-0,75

Totalt

Samfunnet for øvrig

Restriktiv pakke
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6.2.1 Forklaring av resultatene
Av virkmiddelpakkene er det kun pakken Restriktive tiltak som gir negativ nytte
for trafikanter og transportbrukere. Dette skyldes at pakken inneholder en økning av bomtakster og parkeringskostnader i sentrale Grenland, noe som i likhet
med pakken Bussatsing og bompengeøkning medfører at trafikantnytten for bilførere blir negativ. For disse to pakkene er altså nyttetapet for bilførere som følge av de to restriktive tiltakene større enn de positive nyttebidragene for kollektiv, gange og sykkel.
For alle pakkene blir det positive nyttebidrag som følge av økt gang- og sykkeltrafikk (Helsevirkninger for GS). Dette skyldes dels at de restriktive tiltakene for
bil gir flere gående og syklende, og dels som følge av økt utbygging av gang- og
sykkelvegnettet. De største positive helsevirkningene får man imidlertid i de to
virkemiddelpakkene med de sterkeste parkeringsrestriksjonene (sharepay). Disse parkeringsrestriksjoner bidrar sterkest til at det blir flere gang- og sykkelturer
og følgelig de største helseeffektene.
Virkemiddelpakken med vegprising medfører at alle bilførere får en økt kostnad
for hver km de kjører. Dette betyr at valg av reisemål og kjøreruter ikke påvirkes på samme måte som i nullalternativet der bomstasjonene til en viss grad
påvirker valg av reisemål og kjøreruter, noe som medfører flere kjørte km med
bil totalt sett. I nytteberegningene bidrar vegprisingen til at trafikantnytten blir
høyere enn i de øvrige virkemiddelpakkene. Dette skyldes at bilistene med de
valgte km-takstene (0,5 kr utenfor rush og 1,1 kr i rush) får lavere kostnader
enn med bompengeopplegget i nullalternativet. Med disse takstene gir vegprisingen en nedgang i trafikkarbeidet og bidrar sammen med togsatsingen til at
dette alternativet også får de største besparelsene i ulykkeskostnader og miljøkostnader (kostnad for utslipp til luft). Vegprisingsalternativet gir også lavere
inntekter totalt sett til bompengeselskapet. Dette er det korrigert for i nytteberegningene ved at inntektstapet er forutsatt dekket over offentlige budsjetter.
For å unngå dette inntektstapet kunne man alternativt benyttet en høyere kmtakst, noe som i så fall ville medført endringer av de øvrige nyttekomponentene.
Virkemiddelpakken Togsatsing og sharepay3 gir den beste netto nytten.
Det er ellers verdt å merke seg at det er knyttet stor usikkerhet til den praktiske
gjennomførbarheten og til etablerings- og driftskostnader for å sette i verk de to
virkemidlene vegprising og parkeringsrestriksjoner i form av sharepay. Nytteberegningene der disse tiltakene inngår må sees i lys av det.

3

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

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

Tabellen over viser trafikantnytte fordelt på trafikantgruppene. Trafikantnytten
for bilfører er sterkt negativ for Restriktiv pakke og Bussatsing med bompengeøkning, hvor begge pakkene inneholder økte bomtakster. Den negative nytten
som følge av økte bomtakster er dermed høyere enn den positive nytten bilistene får av tiltakene som ligger i revidert KVU. Virkemiddelpakken med togsatsing
og vegprising gir høyest trafikantnytte for bilførere. Som forklart tidligere gir
vegprisingsalternativet totalt en lavere bompengebelastning for bilistene som
følge av lave kostnader pr. kjørte km. Dette i sammenheng med nye vegprosjekter medfører at virkemiddelpakken får høyest trafikantnytte for bilførere.
Virkemiddelpakkene med sharepay gir også stor positiv trafikantnytte for bilførere da disse pakkene ikke inneholder noen økning i bomtakstene sammenliknet
mot nullalternativet. Men det er her viktig å huske på at den negative nytten
bilførerne får som følge av økte parkeringsrestriksjoner ikke er med (som forklart under parkeringsavsnitt i kapittel 6.1.4).
Kollektivnytten er høy for alle virkemiddelpakker med buss- og togsatsing.
Togsatsing gir imidlertid vesentlig høyere nytte enn buss. Dette skyldes at togsatsingen er mer omfattende med to nye togstasjoner (Menstad og Skien
v/Landmannstoget) som både blir betjent av Bratsbergbanen og IC-linjene,
samt en forlengelse av Bratsbergbanen til Larvik. Buss-satsingen kan i større
grad sees på som en forsterking av et allerede godt busstilbud, og gir ikke nytte
i samme grad som togsatsingen. Togsatsingen har et større influensområde enn
buss-satsingen, noe som er vist i neste tabell. Her ser man at 18 % av nytten
fra togsatsingen kommer fra reiser som både starter og ender utenfor avtaleområdet, for eksempel reisen Larvik - Notodden. 27 % av nytten er for reiser internt i avtaleområdet mens 55% av nytten er for reiser som skal til eller fra avtaleområdet. For buss-satsingen er hele 76 % av nytten relatert til reiser som
både starter og slutter i avtaleområdet. De resterende 24 % er for reiser som
enten starter er eller ender i avtaleområdet.
Tabell 17: Fordeling av kollektivnytten
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Selv om kollektivnytten for togsatsingen er omtrent dobbelt så stor som for
buss-satsingen, er ikke økningen i antall kollektivreiser tilsvarende. Det betyr at
tidsbesparelsene er høyere pr. togreise enn bussreise som følge av tiltakene.
Sammenliknet mot nullalternativet (med bom) gir togsatsing i kombinasjon med
sharepay 3 300 flere kollektivreisende til/fra eller internt i avtaleområdet, mens
buss-satsing med sharepay gir 2 600 flere kollektivreisende (se kapittel 5.1.2).
Trafikantnytten for gods er størst for virkemiddelpakken med vegprising og tog.
Dette har samme forklaring som nytten for personbiltrafikken, dvs. at den den
totale bompengebelastningen går ned med de benyttede km-takstene. Et eksempel som viser dette er et tungt kjøretøy som kjører fra E18 ved Skjelsvik og
gjennom avtaleområdet, i dette eksempelet med en kjørelengde målt til 26 km.
Dette vil da koste 26 kr i scenarioet med vegprising 1 kr/km mens det i nullalternativet vil være 4 kr dyrere (bomtakst på 30 kr for tunge kjøretøy).
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7

Vedlegg.

7.1

Samsvar modell og telling på timesnivå

Det er beregnet timesandeler for modellen basert på utvalgte tellepunkter i
Grenland. Tabellen under viser timesandelene for de utvalgte tellepunktene som
er brukt for å etablere filen med timesandeler.
Tabell 18: Timesandeler for tellepunkter som er benyttet for å etablere timesandelfil

Neste tabell viser timesandeler i ytterligere tellepunkter og sammenlikner modellens timesandeler mot virkeligheten. Timesandelene viser hvilken andel trafikken i de ulike tidsrommene utgjør av totaltrafikken. Kolonnene som viser
makstimen er markert med lyserød farge. Timesandelene er retningsfordelt i
tabellen. Generelt er det et greit samsvar mellom timesandelen mellom modellen og i tellingene, men modellen beregner jevnt over at en høyere andel av trafikken går i tidsrommet mellom 1800 – 0600 enn hva som er telt. Dette medfører at en lavere andel av trafikken går i makstimen i modellen enn i virkeligheten, som igjen gjør at det beregnes noe mindre trengsel i vegnettet i rushtiden
enn hva som faktisk er tilfelle.
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Tabell 19: Samsvar mellom modell og telling på timesnivå
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7.2

Takstsoner kollektiv

For takstsoner er det tatt utgangspunkt i takstsoner i Telemark
(https://farte.no/Billetter-og-priser/Sonekart)

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

Etter avtale med Statens vegvesen (Levinsen Sindre) er det vurdert som ikke
hensiktsmessig å kode alle i et sonetakstsystem. Det er valgt å kode i soner i
Skien, Porsgrunn, Bamble, Siljan og Kragerø (sentrum). For resterende grunnkretser er det beregnet en avstandstakst. På den måten fanger man opp avtaleområdet og de områder som har best busstilbud og høyest befolkning. Det er
kun kodet takstsoner på opptil fire sonepasseringer før det er gått over til avstandstakst.
Takstsoner som er lagt inn i modellen er illustrert i figuren under.
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Figur 34: Takstsoner

Tabellen under viser antall sonepasseringer for de ulike takstsonene i modellen.
Tabell 20: Antall sonepasseringer (Takstsonetabell)

For beregning av takster er det for sonesystemet lagt til grunn priser for enkeltbilletter og periodebilletter i Grenland (vedlegg). For avstandsbaserte takster i
Telemark er det lagt inn en konstant på 25 kroner og en kilometertakst på 1,8
kroner. Taksten er basert på tabell for kostnad for ulike reiseavstander (vedlegg). For avstandsbaserte takster utenfor Telemark er det lagt til grunn takster
som i eksempelfil. Taksttabell som er benyttet i modellen er vist under.
Tabell 21: Taksttabell
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7.3

Bilhold og rammetalls kalibrering

Det er blitt gjort bilholds og rammetalls kalibrering av DOM Grenland to ganger i
løpet av kalibreringsprosessen. Siste gangen var nødvendig grunnet vekting av
GS – nettverket i RTM, som er nødvendig for å synliggjøre effektene av GS tiltak. Vektingen gjør at GS lenker (lenketype 15) oppleves å ha distanse likt hva
som er kodet inn, mens vanlige veger oppleves som 1,8 ganger lenger enn hva
de er kodet inn med. For sykkelfelt i gateoppleves distansen som 1,3 ganger
lenger enn hva de er kodet inn med. Dette medfører at GS- trafikken kanaliseres
over på de faktiske GS- lenkene / sykkelfelt.
Rammetall

Figuren under viser RVU-data fra http://www.numerika.no/rammetall/. Tall på
grønn bakgrunn er benyttet til rammetalls kalibrering, dette er alle utreiser for
kommunene i kjerneområdet.

Figur 35: Tabell, utreiser og hjemreiser for kommuner i kjerneområdet, fra
http://www.numerika.no/rammetall/. Tall på grønn bakgrunn er benyttet
til rammetalls kalibreringen

Rammetall fra beregningen av dagens situasjon 2016, fra scenariorapporten, er
vist i figuren under. Den viser lik fordeling på reisemiddel som i tabellen ovenfor
og tilnærmet lik fordeling på reisehensikt (1-2 prosentpoeng avvik).

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

Følgende to figurer viser resultatene fra rammetallkalibreringen og hvordan
turene konvergerer.
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Figur 37: rammetallskalibrering (1)

Figur 38: Rammetallskalibrering (2)

Bilhold

For kalibrering av bilhold er det benyttet data "Tabell 2. Biltilgang for personer
over 18 år (%)" for gitte kommuner hentet fra http://www.numerika.no/ rammetall/. Tallene som er benyttet er vist i tabellen under.
Tabell 22:

Biltilgang for personer over 18 år, kommuner i kjerneområdet
(http://www.numerika.no/rammetall/)
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Faktorer fra bilholdskalibreringen er vist i Tabell 23. Resultatet fra bilholdskalibreringen er tilsvarende RVU målet.
Tabell 23: Faktorer bilholdskalibrering
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Kalibrering av lengde på arbeidsreiser

Modellen ga i utgangspunktet for lange arbeidsreiser. Modellen beregnet for mye
trafikk (i henhold til tellinger) mellom Grenland og Søndre Vestfold, og dette var
særlig arbeidsreiser. For å få dette mer riktig i modellen, har man gjennomført
en kalibrering av modellen med hensyn på arbeidsreiser slik at den stemmer
bedre med pendlerstatistikken fra SSB. Det er benyttet en kalibreringsprogram
utviklet i Python av Tom Hamre ved Numerika AS. Programmet kalibrerer arbeidsreiser med bakgrunn i pendlerstatistikk på grunnkretsnivå fra SSB.
Figuren under gir en oversikt over utregnet GEH verdi og relativt avvik mellom
modell og tellinger for lette kjøretøy i DOM Grenland. Avstandskalibreringen,
som har hatt som formål å korte ned lengden på arbeidsreiser, reduserer dermed antall kjøretøy som passerer tellepunktene i modellen. Kolonnen ytterst til
høyre viser en redusert trafikk i alle tellepunkter i etterkant av kalibreringen.
Totaltrafikken over alle tellepunkter i modellen går fra 1 % for mye trafikk til 5
% for lite trafikk. Antall røde tellepunkter, som har en uakseptabel GEH-verdi
reduseres fra ti til syv. De tellepunkter som før kalibreringen hadde for lite trafikk har fått enda mindre trafikk og noe høyere avvik etter kalibreringen.
YDT LETTE
Før kalibrering
Tellepunkt

Telling

Modell

GEH

Etter kalibrering

Avvik

Modell

GEH

Avvik

Endring i trafikk

800123

16377

16251

0,7

-1 %

15430

5,3

-6 %

-821

800002

21207

20971

1,1

-1 %

20096

5,5

-5 %

-875

800021

4322

4580

2,7

6%

4318

0,0

0%

-262

800150

13185

13694

3,1

4%

13216

0,2

0%

-478

800103

10374

10886

3,5

5%

10392

0,1

0%

-494

800019

7772

8294

4,1

7%

7893

1,0

2%

-401

800011

9002

9582

4,3

6%

9052

0,4

1%

-531

800164

4316

3912

4,5

-9 %

3694

7,0

-14 %

-218

800144

17925

18794

4,5

5%

18156

1,2

1%

-638

800156

2748

2408

4,7

-12 %

2279

6,6

-17 %

-129

800142

15605

14745

4,9

-6 %

14019

9,2

-10 %

-726

800015

11516

10666

5,7

-7 %

10071

9,8

-13 %

-595

800130

17585

16381

6,5

-7 %

16096

8,1

-8 %

-284

800199

7654

6860

6,6

-10 %

6448

10,2

-16 %

-412

800125

7792

8833

8,1

13 %

8306

4,1

7%

-526

800152

18057

19893

9,4

10 %

18692

3,3

4%

-1201

800116

4384

5420

10,5

24 %

5142

7,8

17 %

-278

800013

13393

15183

10,6

13 %

14394

6,0

7%

-788

800197

11351

9752

11,0

-14 %

9557

12,4

-16 %

-196

800016

13271

15221

11,6

15 %

14407

6,8

9%

-814

800005

15641

13622

11,8

-13 %

13344

13,5

-15 %

-278

800025

12239

10267

13,1

-16 %

10092

14,4

-18 %

-176

800018

9864

7852

15,1

-20 %

7603

17,1

-23 %

-248

800008

18420

15473

16,0

-16 %

14761

20,1

-20 %

-712

800167

15339

18487

17,1

21 %

17108

9,8

12 %

-1380

15151

19746

24,6

30 %

18149

16,4

20 %

-1597

-5 %

-15057

800010

314490 317771

1 % 302714

Figur 39: GEH verdier før og etter kalibrering av avstand på arbeidsreiser.
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Figuren under viser reisemiddel og reisehensiktsfordelingen for DOM Grenland
før og etter avstandskalibreringen for arbeidsreiser. Nederste raden viser differansen i turer før og etter. Andelen av turer fordelt utover de ulike reisehensiktene forblir uforandret. Det er en liten reduksjon i antall bilturer etter kalibreringen for alle reisehensikter, men reduksjonen er sterkest under arbeidsreiser.
REISEMIDDEL
Bilfører
Bilpassasjer
Før
Kollektiv
kalibrering
Gang
Sykkel
Bilfører
Bilpassasjer
Etter
Kollektiv
kalibrering
Gang
Sykkel
Bilfører
Bilpassasjer
Kollektiv
Differanse
Gang
Sykkel

TOTALT ANDEL
627907
64 %
85456
9%
74496
8%
169017
17 %
26676
3%
627016
64 %
85057
9%
73665
7%
171683
17 %
27391
3%
-891
-399
-831
2666
715

ARBEID
121074
4505
9946
11395
6944
120755
4281
9260
13285
7455
-319
-224
-686
1890
511

TJENESTE FRITID
42761
122609
3960
28983
2769
8572
3364
34628
1466
10598
42530
122493
3890
28948
2711
8543
3668
34776
1538
10643
-231
-116
-70
-35
-58
-29
304
148
72
45

HENTLEV
85721
4976
719
10943
1889
85622
4950
698
11055
1920
-99
-26
-21
112
31

PRIVAT
194058
19602
7152
44306
5778
193932
19559
7115
44517
5835
-126
-43
-37
211
57

SKOLE
5474
0
28543
64381
0
5474
0
28543
64381
0
0
0
0
0
0

FLYPLASS GODS
849
22263
0
0
2031
0
0
0
0
0
849
22263
0
0
2031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Figuren under viser reiselengdefordelingen for arbeidreiser i DOM Grenland før
og etter kalibreringen. Grafen for reiselengdefordelingen etter kalibreringen ligger hele veien noe over grafen før kalibreringen. Det betyr generelt at arbeidsreisene er kortere enn før kalibreringen. Til eksempel er ca. 82 % av arbeidsreisene under 20 km etter kalibreringen, mot 79 % før kalibreringen. En gjennomsnittlig arbeidsreise var 12,8 km lang i forkant av kalibreringen mot 11,7 km i
etterkant.

Figur 41: Reiselengde fordeling for arbeidsreiser

Tabellen under viser fordelingen av reiselengder for alle reiser for RVU, modell
før kalibrering og modell etter kalibrering. Det er liten endring i fordelingen mellom modell før og modell etter kalibreringen (kun ett prosentpoeng høyere i dis-
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tansen 0-5 km). Gjennomsnittslengden for ny modell (14,7 km) er redusert med
400 m fra før kalibreringen, men er fortsatt for høy sammenliknet med RVU.

Figur 42: Reiselengdefordeling for alle reiser i DOM Grenland
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7.5

Utskrifter fra EFFFEKT-beregninger

Utskrifter av totalkostnader fra EFFEKT6 for tiltakspakkene er vist på de påfølgende sidene. Operatørnytte for hver tiltakspakke er også vist. Utskriftene står i
samme rekkefølge som i samletabellen under.
Komponenter
(mill. kr diskontert)

Trafikant- og
transportbrukere

Trafikantnytte
Helsevirkninger for GS
Totalt

Pakke med
togsatsing og
vegprising

Pakke med
togsatsing og
sharepay

Pakke med
bussatsing og
sharepay

-3 461

10 239

8 893

7 228

-412

2 434

2 268

6 115

6 119

2 454

-1 027

12 507

15 008

13 346

2 042

0

-1 111

-1 117

-955

-955

5 526

466

412

61

4 770

-5 905

645

225

489

-4 061

-379

0

-480

-406

-246

-7 114

-9 989

-9 989

-8 167

-8 167

-84

-79

-106

-980

-985

4 860

-645

-225

-489

3 189

Kostnader
Operatører

Inntekter
Overføringer
Totalt
Investeringer

Det offentlige (B)

Drift og vedlikehold
Overføringer

694

-578

-453

-320

615

-1 644

-11 291

-10 773

-9 956

-5 349

Ulykker

486

580

552

459

386

Luftforurensning

123

206

138

119

106

Andre kostnader

109

141

283

291

111

-329

-2 258

-2 155

-1 991

-1 070

Skatte- og avgiftsinntekter
Totalt

Samfunnet for øvrig

Restverdi og skattekostnad
Totalt
Netto nytte (NN)
NN/B

Pakke med
bussatsing og
bompengeøkning

Restriktiv pakke

389

-1 332

-1 181

-1 122

-466

-2 661

-115

2 573

1 862

-4 019

-1,62

-0,01

0,24

0,19

-0,75
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Delrapport
Ikke-prissatte virkninger
Byutredning Grenland

Statens vegvesen region sør desember 2017. Lillian Beate Risvaag
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Sammendrag
Det er gjort en forenklet analyse av ikke-prissatte konsekvenser for de fire sammensatte
virkemiddelpakkene. Hver av virkemiddelpakkene er sammenlignet med Nullalternativet
2030.

Tiltakene som i Revidert KVU/Bypakke Grenland er først vurdert. Disse er med i alle de

sammensatte virkemiddelpakkene. Av tiltakene som inngår, er det vegtiltakene som har
vesentlige virkninger for de ikke-prissatte temaene. Tabellen under oppsummerer

virkningene av disse.

Vegprosjekter i Revidert
KVU/Bypakke Grenland

Landskaps
-karakter

Friluftsliv
byliv

Natur-

mangfold

Kulturarv

Natur-

ressurser

Fv.353 Rugtvedt-

-

+

0

0

-

Rv.36 Skjelsvik-Klevstrand

0

0

--

0

0

Rv.36 Menstadbrua -

-

-

-

0

0

Rv.36 Bjørnstad-Kjørbekk

-

-

-

-

--

Fv. Kjørbekk-kryss

0

0

0

0

0

Surtebogen

Skyggestein

Telemarksvegen

En minus
kanskje

Oppsummering av virkningene for Revidert KVU/Bypakke Grenland
De største negative konsekvensene er knyttet til påvirkning av naturforekomster av på
Skjelsvik og ved Frierfjorden samt til strekningen Rv. 36 Bjørnstad-Kjørbekk som

beslaglegger verdifull dyrka mark. Tunnel på strekningen Skjelsvik-Klevstrand er positivt for

lokalt nærmiljø og friluftsliv.

Deretter er virkningene av de tiltakene som er innført i de sammensatte virkemiddelpakkene
vurdert. Det er små forskjeller på virkemiddelpakkene.
Sammensatte

virkemiddelpakker

Landskaps
-karakter

Friluftsliv
og byliv

Natur-

mangfold

Kulturarv

Natur-

ressurser

3a økte bomsatser og buss

0

+

0

0

0

3b kilometerbasert avgift og

0

+

0

0

0

3c Sharepay og tog

0

+

0

0

0

3d Sharepay og buss

0

+

0

0

0

tog

3

Det vurderes at alle de fire sammensatte virkemiddelpakkene har omtrent samme
konsekvens for de ikke prissatte temaene.

Samlet sett er konsekvensene små og litt positive.

Generell oppsummering av ikke-prissatte virkninger for de sammensatte
virkemiddelpakkene

Sykkelekspressveg med gangdel kan beslaglegge dyrka mark og påvirke bomiljø negativt

med arealinngrep. Men den gir økt andel syklister og gående og et økt potensiale for at flere
ferdes til fots og på sykkel i bysentrene.

Endringer i busstraseer vil ikke påvirke ikke-prissatte temaer. For tog vil også de fysiske

endingene være små og knyttet til ev stasjoner eller utvidelse av sporkapasitet langs dagens
linjer.

Ulike typer restriksjoner på parkering og ulike bomkonsepter gir positiv effekt på byliv fordi
det fører til endring i reisemiddel.

Det vurderes at byutredningens mål om nullvekst i persontransporten gir bedre vilkår for
utvikling av attraktive og levende byer med gode knutepunktsfunksjoner.

Sammensatt virkemiddelpakke 4 Arealpakke fortetting er ikke vurdert etter samme

metodikk. En mer konsentrert arealbruk vil forsterke den positiv effekten på landskapsbilde
og byliv. Det vil gi større nærhet til ulike tilbud i bysentrene og et mindre areal som

bebygges. Fortetting må gjennomføres med kvalitet for å unngå negative konsekvenser for
kulturmiljø og naturressurser.

Metode
Metoden som er brukt i denne delrapporten tar utgangspunkt i «Retningslinjer for

metodebruk og analyser i byutredningene» (versjon 4.-21.september 2017). Her beskrives
en forenklet og pragmatisk versjon av metoden som er gitt i Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser.

Det er stor usikkerhet knyttet til utformingen av de ulike tiltakene i byutredningen, og det er
derfor ikke grunnlag for å gå i detalj på vurderingene som gjøres. Analysen vil derfor være
på et overordnet nivå, og på grunn av dette bruker vi begrepet virkninger fremfor
konsekvens.

Ikke-prissatte tema deles inn i fem fagtema. Innenfor hvert tema er det gjort vurderinger av
hvilke deltema som er relevante for dette området, se tabell 1 for detaljer. Det er kun
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områder/lokaliteter av regional og/eller nasjonal verdi som vil ha influens på grad av
virkninger de ulike veikonseptene vil gi.

Ikke-prissatte tema

Deltema

Landskapsbilde

Landskapsregioner, kulturlandskap

Nærmiljø og friluftsliv

Rekreasjonsareal, statlig sikrede

Naturmangfold

Vernede områder, utvalgte naturtyper,

Kulturmiljø

Fredede og vernede kulturminner, verdifulle

Naturressurser

Jordbruk og dyrka mark, grus og

Tabell 1: Ikke-prissatte tema med deltema

friluftsområder, tur-/kulturstier
viktige naturtyper
kulturlandskap

pukkforekomster

På grunn av det overordnede nivået er det kun brukt eksisterende kunnskap som grunnlag
for analysen. Det er ikke gjort noen vurderinger i felt. Fakta er hentet fra kartkilder som

www.miljostatus.no, kart.naturbase.no, kilden.nibio.no og lignende. Det er også gjennomført
et verksted med fagpersoner fra kommunene, Telemark fylkeskommune og fylkesmannen i
Telemark.

Vurdering av tiltakene i konseptvalgutredningen
Den geografiske avgrensningen av planområdet for denne utredningen tar utgangspunkt i

konseptene for nye/utbedringer av veger i bybåndet. Her finner vi ni vegstrekninger fordelt

mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. De er alle på konseptnivå, så arealbehovet

er usikkert.
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Bilde 1: Oversiktskart med aktuelle veikonsept. Nummerert og fargelagt etter fasene gitt i KVU
Grenland veg.

Det er ikke delt inn i faste delområder. De ikke-prissatte temaene blir derimot knyttet til

hvert enkelt vegprosjekt som er foreslått i KVU’en. For hvert deltema er det sammen med
fagpersoner blitt identifisert regionalt og nasjonalt viktige lokaliteter/områder. Disse

områdene er sett i sammenheng med vegprosjektene, og det er kun områder som blir berørt
av vegprosjekter som er blitt verdisatt som svært viktig eller viktig.

For å finne disse områdene ble det for hvert ikke-prissatt tema laget registreringskart med

eksisterende kunnskap. På kartene var også de aktuelle vegprosjektene tegnet inn. Deretter
ble disse presentert på et verksted for fagpersoner i kommunene, fylkeskommunen og

fylkesmannen, som sammen med Svv fant de områdene med høy regional/nasjonal verdi
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som også berørte vegprosjekt. Områder som ikke blir berørt av noen av veikonseptene er

ikke verdisatt.

Veikonseptene
Beskrivelsen av veikonseptene er hentet direkte fra «Anslagsrapport – Prosjekt fase 2 og 3 i
KVU Byutredning Grenland» datert 06.09.2017. Det er disse beskrivelsene som danner

grunnlaget for vurderingene som er gjort i denne analysen. Prosjektene er nummerert etter
fasene de er tenkt gjennomført, gitt i KVU Grenland veg.

2a Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen
Planlagt veg er totalt 4000 m lang. Ca. 800 m er planlagt med forbikjøringsfelt, dvs. 3 felts
veg.

De første ca. 1880 meterne går i jomfruelig terreng til Findal. Her skal det bygges nytt Tkryss på begge sider av vegen, og det vil være et utfordrende område med hensyn til
trafikkavvikling. Det skal også bygges ny bru, ny gang- og sykkelveg og en G/S

overgangsbru i dette området. Videre er det et par andre strekninger som kommer i konflikt
med dagens fylkesveg.

Dette gjelder også de siste 3-400 meterne mot Surtebogen, der dagens fylkesveg for en stor
del skal brukes til ny gang- og sykkelveg.

2b Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand
Planlagt veg er totalt 4275 m lang, hvorav 2075 m tunnel.
Vegen går fra Skjelsvikdalen, med overgang fra 2 til 4 felt fra Skjelsvikkrysset og nordover.
Ny E18 skal kobles på i området. Det er ikke avgjort hvordan E18 vil gå på denne

strekningen. Det er uansett særdeles utfordrende å få til planskilt kryss i Skjelsvikdalen, og
det vil måtte gå på bekostning av flere næringsbygg.

I Skjelvikdalen går vegen i tunnel forbi Herøya til den kommer ut nord for Klevstrand.

Planskilt kryss vil naturligvis være svært krevende også her, og det vil medføre innløsning av
en rekke hus. I tillegg vil løsningen innebære store utfyllinger i Gunneklevfjorden. Det
forutsettes at vegen går fra 4 til 2 felts veg rett før rundkjøringen på Øyekast.

2c Rv. 36 Menstad – Skyggestein
Planlagt veg er totalt 3600 m lang, hvorav 2230 m tunnel.
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Vegen går fra dagens 5-armede rundkjøring på vestsiden av rundkjøringen (forutsetter ikke

ny arm). På den første strekningen går den på en grusrygg / delvis utfylling i sandtaket på

Nenset. Traséen er lagt på sørsiden av industriområde Kjørbekk, og det er ikke forutsatt at
bygninger skal løses inn.

Det planlegges et kryss som sammenkobling av nord/sør trasé fra Bjørnstad til kryss med
Telemarksvegen.

Fra kryssingen med fv. 48 Bjørntvedtvegen legges vegen i tunnel under industriområdet
Rødmyr og Hvitsteinåsen fram til kryss med fv. 353 / starten av pågående
utbyggingsprosjekt Rv. 36 Skyggestein - Skjelbredstrand.

3a Fv. 356 Knarrdalstrand – Flakvarp
Planlagt veg er totalt 3490 m lang, hvorav 3190 m tunnel.
Vegen går fra dagens rundkjøring ved Frednesbrua / Vabakkentunnelen. Det må på den

første strekningen etableres et kryss som ivaretar dagens fv. 353 mot Flakvarp, fv. 49 til
Klyve og adkomsten til Knarrdalsstrand renseanlegg / kommunens tekniske etat. Det
forutsettes rundkjøring.

Vegen går videre i tunnel inn i Skien kommune forbi Flakvarp. Der tunnelen kommer ut må
det etableres et kryss mot Flakvarp (dagens fv. 353).

3b Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk
Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og elver/bekker.

Starten av traséen tilpasses til dagens rundkjøring på Bjørnstad. Vegen går videre over

dyrket mark og krysser et par ravinedaler. Mot slutten av parsellen kommer linja i konflikt
med to grustak, Bugten og Nenset.

Det forutsettes overgang fra 4 til 2 felts veg i hver ende. Strekning ender i rundkjøring med
forbindelse til konsept 2c.

3c Kjørbekk – kryss Telemarksvegen
Planlagt veg er totalt 1880 m lang. Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på
Kjørbekk. Denne rundkjøringa deles med konsept 2c.

Vegen går fra planlagt rundkjøring på Kjørbekk, jf. Konsept 2c Menstadbrua - Skyggestein.

Traséen er lagt i en korridor inn mot Kjørbekk industriområde. De første 1000 meterne er ny
veg, mens de siste 880 m fram til rundkjøring på Telemarksvegen går i dagens fv. 48
Bjørntvedtvegen. Det må påregnes at fylkesvegen må breddeutvides og forsterkes.
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3d Fv. 32 Borgåsen – Menstad
Planlagt veg er totalt 3685 m lang, hvorav 2630 m tunnel.
Vegen går fra dagens firearmede rundkjøring på Hovenga, og det er snaue 100 m fram til

planlagt tunnelpåhugg. Tunnelen som er 1465 m lang stiger med over 4 % opp til Buer, der
det er en dagsone på i underkant av 1 km.

Det planlegges et planskilt kryss i denne dagsonen, og det vil medføre store inngrep i både
boligområder med blokker, barnehage mm. Det blir også store inngrep i landbruksjord.

Prosjektet fortsetter ned mot rundkjøringen på Menstad i en 1165 m lang tunnel med 5 %
stigning.

4a Ringveg Skien nord (Sem – Århus – Myren)
Planlagt veg er totalt 5410 m lang, hvorav 3570 m tunnel.
Vegen går fra Semsmyra ved Børsesjø, der det bygges en rundkjøring. Vegen går videre i
tunnel under Grini / Rising. Det blir en dagsone på snaue 300 m over jordene nord for
industrien på Nylende. Her bygges en rundkjøring med påkobling av Nordre Risingveg
(omlagt Mælagata) og videre påkobling mot Skien sentrum sørover.

Vegen er videre lagt i tunnel under Mælagata før den krysser Falkumelva med en 210 m lang
bru (Århusbrua) over til Hyni. Det er lavbrekk i tunnelen under Mælagata.

Videre er vegen lagt i tunnel under Gulset / Strømdal før den kobles til rundkjøringen ved
Myren.

4b Sentrumstunnelen Skien (Sandviksvegen – Bergsland)
Planlagt veg er totalt 2020 m lang, hvorav 1925 m tunnel.
I starten må det bygges en trearmet rundkjøring med kryss dagens fv. 32. Det må også

bygges ny jernbaneundergang før vegen legges i tunnel forbi Skien sentrum, og den kommer
ut ved Bergsland. Der planlegges det også en trearmet rundkjøring.
Tunnelen går under boligområder hele vegen.
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Vurdering av virkning
Hvert enkelt veikonsepts potensielle virkning vil bli vurdert positivt eller negativt i forhold til

0-alternativet. 0-alternativet utgjør sammenligningsgrunnlaget og tar utgangspunkt i
dagens situasjon. Kriteriene sees i tabellen nedenfor.

Stor forverring (--)

Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema

Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring

Forverring (-)

Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverring

Ingen endring (0)

Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medføre vesentlig endringer

Forbedring (+)

Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer

Stor forbedring (++)

Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring

Tabell 2: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet

Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet knyttet til utformingen av de ulike

veikonseptene og vurderingen av et områdes verdi er basert på regionale og nasjonale
interesser. På grunn av dette vil resultatene fra analysen være mer å betrakte som en

prognose for konsekvens heller enn detaljerte vurderinger av mulige konsekvenser som vil
følge av prosjektene.
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Landskapsbilde
Den dominerende landskapsregionen for hele Grenland er «Lavlandsdalføra i Telemark,

Buskerud og Vestfold». Landskapet her har typisk u-dalprofil med lave skogkledte åser.

Dalene ligger under marin grense, noe som gir store arealer med leirjord. Regionen er blant
landets beste for jordbruk, og i ravineområder fins også en del beitemark i hevd. Elvene er

regionens viktigste linjedrag og barrierer. De største byene og tettstedene ligger gjerne ved

elvemunninger.

Prosjektområdet har mange av trekkene til landskapsregionen det ligger innenfor. Vi har et
tett bymiljø som er omringet av skogkledte åser og jordbruksareal, og Skienselva snirkler
seg igjennom før den munner ut i Frierfjorden.

Jordbruksarealene ligger tett på byene og Gjerpensdalen kulturlandskap dominerer øst og
nordøst for Skien sentrum med åpent, storskala jordbrukslandskap. Dette er unikt i
landssammenheng.

Nedbygging av dyrka mark, hogst i urørte raviner og opphør av beite er de største truslene
for landskapsbildet.

Svært viktige områder
Det er identifisert ett område som ansees som svært viktig for landskapsbilde. Dette finner
vi på Mæla. Det er tre elementer som gjør at dette landskapet skiller seg ut:
-

-

Gårdsplassen til Are Frodes veg 40, med det store våningshuset, frukthage og

bjørkealleen som fører inn på tunet. Dette er et viktig element i opplevelsen av
landskapet som et kulturlandskap.

Store åpne jordbruksareal. Den beste opplevelsen av dette får man ved å komme

kjørende sørfra på Århusvegen. Fra å kjøre gjennom tettbebygd strøk åpner plutselig
landskapet seg opp og det man ser er store jorder med gult korn, kun avbrutt av

-

grønne åkre med matproduksjon. Og ikke minst:

Et stort solitærtre. Furua gjør kulturlandskapet komplett der det står alene midt i den
gule åkeren.

11

Bilde 2: Oversiktsbilde Mæla. Falkumelva nederst i bilde. Kilde: Google maps

Bilde 3: Gårdstun langs Are Frodes veg. Kilde: Google street view.

Bilde 4: Mæla sett fra sør Århusvegen. Furua sees omtrent midt i bildet. Kilde: Google street view
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Viktige områder
Buer ligger i ytterkant av Gjerpensdalen kulturlandskapsområde, og består delvis av bebygde

områder og åpne jordbruksareal. På tross av nærheten til kulturlandskapsområdet gjør den

spredte utbyggingen at området ikke ansees som svært viktig. Vegen som går igjennom

området i dag har et landevegspreg,

Bilde 5: Oversiktsbilde Buer som blir påvirket av vegkonsept 3d. Tenkt tunnelpåhugg i skogfeltet
nederst høyre hjørne og på mørk jordflekk midt på til venstre i bildet. Senter av tenkt planskilt kryss
med to rundkjøringer omtrent midt i bildet. Kilde: Google maps

Konsept

Vurdering

2a

Lite dominerende mellom Rugtvedt og Findal. Videre

-

2b

Tunnelinnløp vil synes godt i landskapet, men de er i

0

berører den strandsonen men kan tilpasses terrenget.
områder som allerede bærer preg av infrastruktur og

Virkning

bebyggelse.
2c

Vil gå delvis over åpne områder og bli godt synlig i

3a

Tunnelinnløpene vil være de største inngrepene i dette

nærområdet.

konseptet. I vest vil færre bli påvirket av det enn i øst der
innløpet blir lagt i en ås der flere boliger på

-

-

Knarrdalsstranda vil få den i stuevinduet.
3b

Landskapet her preges av åpne jordbrukslandskap. Veien er
tenkt i ytterkant av disse og så nære bebygde områder man

-

kan dra den. Den vil allikevel være fremstå som et stort
inngrep i kulturlandskapet som er der i dag.
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3c

Blir byget i allerede bebygd område og følger stort sett

3d

Området har ikke den største landskapsverdien i dag, men

0

dagens veg. Ikke et stort inngrep i landskapsbildet.

vegkonseptet vil føre til en voldsom endring av dagens

--

uttrykk. Fra landeveg til «E18».
4a

Her vil en ringveg føre til forringelse av kulturlandskapet

slik det fremstår i dag. Gårdstun med allé blir ødelagt og

--

tunnelinnløp i et så flatt terreng krever arealmessig stort

inngrep i landskapet. Kan bli noe mindre ved bruk av spunt.
4b

Tunnelinnløpet i sør vil bli synlig fra fv. 32, men ny

jernbaneundergang vil komme foran og delvis skjule den.
Innløpet i nord vil bli bedre synlig fra Alexander Kiellands

0

gate og boligene i nærheten, men området preges allerede i
dag av infrastruktur.

Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til mennesker og deres omgivelser. Nærmiljøet er der folk
oppholder seg til daglig og der de ferdes til fots eller på sykkel. Det er snakk om fysiske

omgivelser som har betydning for brukerne/beboerne som oppholder seg der. I begrepet

friluftsliv legges det til grunn opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden. Det kan være på
både i naturterreng og på rekreasjonsareal, som f.eks. parker, turveger, byrom og
idrettsanlegg.

Flere av veikonseptene som vurderes i denne analysen ligger i eller tett på Skien og

Porsgrunn by. Her er befolkningstettheten høy og det er mange skoler, barnehager,

fritidsarealer og ikke minst boliger. Støyproblematikk vil være aktuelt for de aller fleste

konseptene.

Skien og Porsgrunn kommune har kartlagt friluftsområder i regi av Telemark

fylkeskommune. Det er overraskende mange områder, små og store som blir brukt til

friluftsliv i større eller mindre grad. Berøring av disse vil selvsagt påvirke vurdering av
virkning.

Konsept

Vurdering

2a

Omlegging av veien vil ha positiv konsekvens for

strekningen Rugtvedt-Findal ifht støy, trafikkfare og

luftforurensning. Også bedre forhold for myke trafikanter.
Vil derimot har en noe negativ påvirkning på

Virkning

+

nærfriluftsområde på Rugtvedt. Bli en barriere. Dette nuller
ut virkningen.
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2b

Tunnelen vil kunne føre til at gjennomgangstrafikken langs
Herøyavegen (rv.36) blir betydelig mindre. Dette kan igjen

gi en tryggere skolevei for de som skal til Klevstrand skole.
Tunnelinnløp i nord vil komme ganske nære denne skolen.

0

Friluftsareal blir ikke berørt, men noen få hus må kanskje
rives.
2c

Går i tunnel under Solumsmarka/Trommedalen, særdeles
populært turområde. Veg i dagen går igjennom

grønnkorridor på Rødmyr med stier og hesteløyper. Middels

-

brukerfrekvens og liten regional/nasjonal verdi.
3a

Berører ingen viktige områder for nærmiljø og friluftsliv. Vil
fjerne gjennomgangstrafikk på Svanvikvegen mellom
tunnelinnløpene og gjøre forholdene bedre for myke

+

trafikanter.
3b

Vegen er tenkt over flere grønnkorridorer, blant annet
Lensmannsdalen som ansees å være et svært viktig

friluftsområde. Det kan tenkes at denne grønnkorridoren

brukes for å nå Solumsmarka/Trommedalen som er svært

populært turområde. Vegen kan bli en barriere for dette om

-

det ikke tilrettelegges godt for kryssing. Vil gi mindre
trafikk og støy på dagens rv.36 som er tett befolket.
3c

Går stort sett langs eksisterende veg. Vil gi avlastning av
dagens rv.36 og bedre forholdene for de som bor langs
denne vegen. Gir mye mer trafikk og støy langs dagens

-

fv.48.
3d

Vil gå tvers igjennom og ødelegger grøntområde på

Borgåsen som er satt til svært viktig friluftsområde. Et stort
planskilt kryss vil komme svært nær Buer skole og Buer

lekeplass. Buerflata barnehage må rives sammen med to

--

boligblokker og noen hus.

4a

Går i Bru over Falkumelva, et friluftsområde som er gitt

verdien svært viktig. Rett sør for brua, på østsiden av elva er
et bolighus som vil få trafikken svært nære. Boligfelt i
nærheten vil merke økt støy. Kryssløsninger vil være

-

avgjørende for eventuell økning av trafikk gjennom

boligfelt. Eks Falkum. Kan føre til avlastning av andre veger.
4b

Kryss ved tunnelinnløp i nord vil føre til tap av en Bergsland

fotballbane og et grøntområde snarveg mellom fotballbanen
og boligstrøkene. Gampedalsvegen, snarveg til og fra

Bratsberg, vil bli berørt av tunnelinløp i sør. Må regne med

-

økt støy for boliger i nærheten av tunnelinnløpene.
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Naturmangfold
I henhold til naturmangfoldloven defineres naturmangfold som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, og knyttes her til terrestriske

(landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert
livsbetingelser knyttet til disse.

Innenfor prosjektområdet finner man flere naturvernområder. For eksempel Børsesjø

naturreservat i Skien kommune og Frierflogene ved Brevik i Porsgrunn kommune. Det er

også mange lokaliteter med viktige naturtyper, som områder med hule eiker og kalkskog.

Det er gjort flere observasjoner av rødlistede insektarter i Grenlandsområdet, noen av disse
er kategorisert som sterkt truede.

Svært viktige områder
Sør- og vestvendte skrenter mellom Gunnekleivfjorden og Skjelsvika er et av disse. Her

finner vi et sjeldent stort område med kalkedellauvskog av nasjonal verdi. Det er verdsatt
som svært viktig, da man finner både gamle og hule eiketrær, samt dødt trevirke med
tilhørende artsmangfold av krevende arter.

På Buer finnes flere områder med utvalgte naturtyper i kategorien Store gamle trær. Over et
større område finnes det flere store eiketrær hvor det forekommer hulheter. Det er gode
muligheter for at rødlistede insektarter forekommer innenfor lokaliteten.

Sandtaket på Nenset er også vurdert som svært viktig. Her er det gjort svært mange funn av
rødlistede insektarter. Også sterkt truede arter er observert her. Flere av insektartene er

avhengige av sandområder og er under sterkt press av menneskelig aktivitet.

Viktige områder
Ca. en kilometer sør for Skien sentrum, på fastlandet rett øst for Union bruk, finner vi en

smal stripe med rik edellauvskog. Lokaliteten har stort potensiale for funn av kalkkrevende,
bakkelevende sopp og varmekjære insekter.

Falkumelva blir kategorisert som et viktig bekkedrag. Lokaliteten består av en blanding av

naturtyper fra kulturlandskap, skog og ferskvann/våtmark. Langs elva kan man blant annet

finne områder med gammel edellauvskog med regional verdi for biologisk mangfold, og det
knytter seg sannsynligvis interessant fauna til de kalkrike skrentene som finnes her. Østlig
kantsonene har også geologisk interesse.
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Konsept

Vurdering

2a

Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal

2b

Kryssløsinng i Skjelsvikdalen vil påvirke nasjonalt viktig

forvaltningsinteresse blir berørt.

område med kalkedellauvskog. Tunnelen går under det

samme området. Kryss i nord ved Øyekast krever utfylling i
Gunnkleivfjorden, i et område med naturtype

Virkning
0

--

Ålegrassamfunn, vurdert til svært viktig. En utfylling vil
sannsynlig føre til tap av hele dette området.

2c

Vegen går svært nære sandtaket på Nenset. Det er her gjort
flere funn av rødlistede insektarter med nasjonal

forvaltningsinteresse. En veg her vil ikke nødvendigvis bety

at disse blir ytterligere truet, da de er avhengig av at

-

leveområdet ikke gror igjen. Det kan settes inn tiltak som
kan sikre leveområdene.

3a

Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal

3b

Vegen går delvis over sandtaket på Nenset som er habitat

forvaltningsinteresse blir berørt.

0

for flere truede, og sterkt truede insektarter. Med tiltak kan

-

3c

Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal

0

3d

Vil berøre flere lokaliteter med svært viktige eikelokaliteter.

innskrenkning av leveområdet unngås.
forvaltningsinteresse blir berørt.

Man må regne med at flere må bli hugget. Dette kan føre til
tap av truede insektarter. En veg her vil ikke nødvendigvis

-

bety at disse blir ytterligere truet, da de er avhengig av at

leveområdet ikke gror igjen. Det kan settes inn tiltak som
kan sikre leveområdene.

4a

Krysser Falkumelva med ny bro. Dette kan ha negativ

-

4b

Tenkt tunnelåpning og kryss i sør vil kunne berøre område

-

virkning for naturmiljøet i og ved elva. Må utredes nærmere.
med rik edellauvskog.
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Kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø er kilder til kunnskap om fortidens liv og levnet. Førstnevnte er
alle spor etter mennesket i vårt fysiske miljø. Om kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng i et område, kalles dette for et kulturmiljø. Også

Naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå her. Både kulturminner og –miljø er

ikke-fornybare kilder og må forvaltes slik at også kommende generasjoner kan se, oppleve

og lære av dem. Fordi man ikke kan ta vare på alt menneskeskapt gjennom tidene, må man

gjøre grundige vurderinger av hva som skal prioriteres. I denne analysen ser vi i hovedsak på

fredede og vernede kulturminner og kulturlandskap som er regionalt og/eller nasjonalt

viktige.

Fredede og vernede kulturminner
Fredning er den strengeste form for vern vi har i Norge. En fredning innebærer at

inngrep/endringer må godkjennes at myndighetene. Dette styres av kulturminneloven.

Kulturminner kan også bli vernet, da etter lov eller andre virkemidler. De viktigste lovene er
blant andre kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven og naturmangfoldloven.
Andre virkemidler for vern kan for eksempel være verneplaner, avtaler eller listeføring.
Alle faste kulturminner fra før 1537 og stående byggverk med erklært opprinnelse fra

perioden 1537-1649 er automatisk fredede etter kulturminneloven, uten særskilt vedtak.
Kulturminner yngre enn 1537 og bygg yngre enn 1649 kan bli forskriftsfredet eller

vedtaksfredet gjennom vedtak etter kulturminneloven.

Kulturmiljø som myndighetene anser å ha så stor verdi at det må bevares for ettertiden kan
også fredes etter kulturminneloven.

Verdifulle kulturlandskap
Kulturlandskapet defineres som alt landskap påvirket av mennesker. Det er en helhetlig måte
å se landskapet på, der både natur, kultur, historie og dagens aktivitet og mennesker inngår.
Det er et særlig fokus på jordbrukslandskap som kan deles i høstingslandskapet i utmark og
dyrkingslandskapet på innmarka. Kulturlandskapene bidrar til både biologisk mangfold og
levering av viktige økosystemtjenester men mange er i dag truet på grunn av endinger i
jordbruket og gjengroing.

Svært viktige områder
Bjørntvedt. Dette er et område med mange registrerte automatisk fredede kulturminner.

Blant disse er gravfelt, gravminner, kokegroplokaliteter og hulveier. Det er med andre ord et
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området med mange tegn etter tidlig menneskelig aktivitet. Området ansees også å ha stort
potensiale for nye funn.

Rødmyr/Trommedalen/Hvitsteinåsen må sees i sammenheng med Bjørntvedt, og har også

flere registrerte fredede kulturminner. Blant disse er et større gravfelt med minst 17
gravrøyser. Potensialet for nye funn i dette området ansees som stort.

Mæla blir sett på som et viktig sammenhengende kulturlandskap. Her er det også gjort flere
funn av helleristninger.

Med sin nærhet til Borgestad og Buerflata bosetningsområde, er Buer vurdert til å ha et stort
potensiale for nye funn.

Viktige områder
Området øst for Skien sentrum har en del kulturminner av nyere tid. Blant disse er husene på
Snipetorp.

Konsept

Vurdering

2a

Mange registrerte funn i området. Vegkonseptet går klar av

0

2b

Går i hovedsak i tunnel. Ingen registrerte funn blir påvirket.

0

2c

Går i tunnel under Rødmyr/Trommedalen/Hvitsteinåsen

automatisk fredede bosetningområder.

Kan være muligheter for nye funn ved sørlig tunnelinnløp.

Virkning

med stort potensiale for nye funn. Veg i dagen påvirker

0

3a

Berører ingen kjente aut.fredede kulturminner.

0

3b

Går over Bjørntvedt. Berører kun ett registrert aut.fredet

ingen kjente aut.fredede kulturminner.

Tunnelinnløpene må sjekkes for potesielt nye funn.
Kulturminne (gravfelt), men potensialet for nye funn her er

-

3c

Vegkonseptet går i allerede bebygde områder.

0

3d

Berører ingen fredede kulturminner, men det er stort

stort.

potensiale for nye funn i området. Blir bygget delvis

innenfor Gjerpendalen kulturlandskap. Allikevel liten

-

påvirkning på dette da området allerede er mye utbygd.
4a

Ingen fredede kulturminner vil bli berørt, men vegkonseptet
er lagt i dagen over Mæla hvor det er stort potensiale for
nye funn.

4b

Tunnelen går ikke under områder med fredede

kulturminner, og heller ikke tunnelinnløpene vil påvirke
noe.

0

0
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Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vann og berggrunn og mineraler. Temaet omhandler i denne analysen

hovedsakelig landbruk, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Ressursene som er

grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri
danner ressursgrunnlaget. Vurderingen av dette omfatter både mengde og kvalitet. Den
inkluderer derimot ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursene.

Ved vurderingen av virkningene vegkonseptene kan ha for naturressurser er bærekraftig
utvikling et sentralt begrep. Dette er definert som en utvikling som tilfredsstiller dagens
behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter.

Rett utenfor byområdene i prosjektområdet finnes noen av landets beste jordbruksarealer.

Svært viktige områder
Mæla, Buer og Bjørntvedt er alle regnet som svært viktige områder for naturressurser. Dette
er alle områder med jordbruksjord av svært god kvalitet. Alle tre områdene ligger tett på

bebyggelse og har felter der viktige jordbruksarealer allerede er blitt nedbygget. Det gjør

disse arealene ekstra utsatt.
Konsept

Vurdering

2a

Berører sammenhengende variert jordbruksområde. Deler

Virkning

flere eiendommer og kan føre til reduserte muligheter for

-

2b

Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt.

0

2c

Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt.

0

3a

Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt.

0

3b

Jordbruksområdene på Bjørntvedt vil bli svært oppstykket av

jakt.

ny tenkt veg, særlig i sør. De områdene som kan bli

liggende igjen øst for veglinja vil kunne bli så små at de vil
regnes som ubrukelige. Dette fører til tap av mer jord enn

--

nødvendig.
3c

Ingen større viktige områder for naturressurs blir berørt.

0

3d

Tar en del dyrket mark av svært god kvalitet på Buer.

-

4a

Veglinja vil ta ganske mye dyrket mark av svært god kvalitet

Mindre her enn andre konsept.

ved Mæla, særlig der tunellen går ned under bebyggelsen.
Dette kan begrenses med spunt. Områdene med dyrket

mark som eventuelt blir igjen mellom ny veg og Are Fordes

--

veg vil bli ubrukelige. Kan også bli en barriere for videre
drift av jordene sør for Are Frodes veg.
4b

Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt.

0
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Oppsummering ikke-prissatte tema for vegkonsept
Vegkonseptene 2b, 3b, 3d og 4a kommer dårligst ut i denne analysen. Det er ulike årsaker
til at de får virkningsgrad to minus (--), men kort oppsummert er det fordelt mellom
følgende årsaker:
-

Landskapsbilde: Svært negativ påvirkning på landskapsbilde, veganlegget bryter helt

med i dag helhetlige kulturlandskap.

Nærmiljø og friluftsliv: Store veganlegg svært nære og/eller tvers over

skole/barnehage, fritidsareal og hus.

-

Naturmangfold: Stor sannsynlighet for ødeleggelse av større områder med viktige

-

Naturressurser: Nedbygging av jordbruksarealer av svært god kvalitet.

naturtyper, kalkedelløvskog og ålegrass.

Det hele er oppsummert i tabellen under.

Landskapsbilde

Nærmiljø
og

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

friluftsliv

Samlet
vurd.

2a

-

+

0

0

-

-

2b

0

0

--

0

0

--

2c

-

-

-

0

0

-

3a

-

+

0

0

0

0

3b

-

-

-

-

--

--

3c

0

-

0

0

0

-

3d

--

--

-

-

-

--

4a

--

-

-

0

--

--

4b

0

-

-

0

0

-
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Virkemiddelpakker i Bypakke Grenland
I tillegg til vegkonseptene som er vedtatt i KVU for Grenland er det satt sammen ulike

virkemiddelpakker som skal kunne bidra til at nullvekstmålet nås. I tillegg til at alle pakkene

består av de allerede vurderte vegtiltakene, kombinerer man de med ulike enkelttiltak som er

beskrevet og vurdert under.

Enkelttiltak i virkemiddelpakkene
Sykkelekspressveg
Det er tenkt at det skal bygges en sykkelekspressveg (SEV) der man skal kunne sykle i 30-40
km/t. Standard vil kunne variere, men en fullverdig løsning vil være 6 meter bred, inkludert
et fortau. Hvis man også inkluderer grøfter kan en SEV kreve opptil 10 meter fra vegkant.

Det vil være lettere å få denne frem utenfor tettbygde strøk enn i bysentrene. På konseptnivå
er linjen lagt som vist i kartet under, fra Langesund til Skien, i hovedsak langs rv. 36 og 354.
Det er svært mange usikkerheter med denne linjen, fra hvor traseen skal gå til hvilken side
av bilvegen den skal ligge.

Bilde 6: Tenkt rute for sykkelekspressveg mellom Skien og Langesund.
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Vurdering mot ikke-prissatte tema
Det er vanskelig å vurdere SEV mot ikke-prissatte tema uten å stykke den opp i parseller,

men dette gjør vi ikke på dette nivået. Videre følger derfor en generell vurdering av mulige
konsekvenser for SEV.

En sykkelekspressveg vil i stor grad følge eksisterende veger. Dette gjør inngrepet i

landskapsbilde lite. For nærmiljø og friluftsliv vil en SEV først og fremst være et tilbud til
transportsyklistene som skal hurtig fra a til b. På strekninger der det også blir bygget

tilhørende fortau kan andre myke trafikanter nyte godt av det. På den annen side vil en SEV

med høy standard være svært plasskrevende og derfor kunne føre til rivning av hus og tap av
hager og fritidsareal som lekeplasser og fotballbaner. Den kan også være en trussel mot

utvalgte naturtyper og jordbruksarealer av svært god kvalitet, særlig der den går i jomfruelig
terreng. I slike områder må man også være oppmerksom på at det kan være verdifulle
kulturminner.

Lokaltog Bratsbergbanen
Bratsbergbanen eksisterer i dag, med rute mellom Notodden og Porsgrunn. Banen stopper
på følgende stasjoner: Porsgrunn, Skien, Nisterud, Nordagutu, Trykkerud og Notodden

kollektivterminal. Som et tiltak i virkemiddelpakkene er det foreslått at banen utvides til hhv
Larvik, Brevik eller Herøya. Samtidig vil det bli flere stopp lokalt; Borgestad og Skien

sentrum. Sistnevnte stopp vil ligge inne i fjellet, med adkomst via p-huset Bygarasjen øst for

Landmannstorget. Dette vil føre til at flere av parkeringene her forsvinner til fordel for

perrongen med tilhørende heis og rulletrapper. Det eksisterer i dag jernbanespor til Larvik,
så dette vil ikke kreve noen nye tiltak. Jernbanesporet til Herøya ligger også klar, men har

ikke vært i bruk siden 2000-2001. I retning Brevik går det spor til Grenlandsterminalen og
Norcem, men fra Ørvik og videre mot Brevik er sporene nedlagt og benyttes i dag som
blåmerket kyststi.

Vurdering mot ikke-prissatte tema
Selv om jernbanesporene som går til Brevik antagelig må rustes opp/legges på nytt, ligger
traseene der uansett om ny bane skal stoppe i Larvik, Brevik eller på Herøya. Dette gjør

inngrepene små og det vil ikke være noen store negative konsekvenser for noen av de ikke-

prissatte temaene. Et unntak er toglinjen fra Ørvik til Brevik som i dag er en del av kyststien.
Blir det togaktivitet her må selvsagt kyststien finne en annen trase. Dette gir en negativ

konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. På den annen side er utvidelse av lokaltogtilbudet

positivt for mange, både fordi det ikke krever inngrep mot eksisterende hus og arealer, og
fordi den tjener hele befolkningen.
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Bybane
En bybane er tenkt å gå fra Skien jernbanestasjon til Herøya via Porsgrunn. Bybanetraséen

går fra Skien jernbanestasjon Nylende sørover til Skien sentrum, hvor den betjener

kollektivknutepunktet Landmannstorget, Bryggeparken og Jernbanebrygga. Videre sørover

følger den jernbanens trasé med stopp på Eikonrød, Menstad, Borgestad og Osebakken før
den kommer fram til Porsgrunn jernbanestasjon. Ved Porsgrunn stasjon går bybanen inn i

gatenettet og betjener Porsgrunn sentrum med stopp på Franklintorget. Traséen går videre
over Sunnjordet mot Roligheten og Herøya industripark før den ender ved Herøyakanalen.
Den skal ha avganger hvert 10. minutt mellom 06 og 24.

Bilde 7: Tenkt trase for bybane

Vurdering mot ikke-prissatte tema
Bybanen er tenkt å gå i eksisterende gatenett eller togtrasé. Dette fører kun til mindre

fysiske inngrep på det som eksisterer på bakkeplan i dag. Men banen er tenkt bygd midt i

Skien sentrum. Under bakken her ligger restene etter Skien middelalderby som er et

automatisk fredet kulturminne. Alle nye inngrep bør ifølge Riksantikvaren følges nøye opp

for om mulig å øke kunnskapen om middelalderens bysamfunn i Skien. Ellers kan vi se en
annen type bruk av sentrumsområdene ved innføring av bybane. Det vil være viktig å

tilrettelegge for de myke trafikantene i bybildet siden bybanen beslaglegger gatene den går
i.
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Forbedret busstilbud
Et forbedret busstilbud vil bygge på det som tilbys i dag. I grove trekk innebærer det
hyppigere avganger, nye forbindelser/pendler og en mer optimal struktur.

Vurdering mot ikke-prissatte tema
Heller ikke dette tiltaket vil føre til store fysiske inngrep og det er derfor liten grunn til å tro
at vi vil se negativ virkning for noen av de ikke-prissatte temaene. Et forbedret busstilbud

tjener langt flere enn tog og bybane, da den kan benytte seg av alle dagens veier og ikke er

begrenset langs én linje. Med hyppige avganger må man anta at dette alternativet vil få flere
over fra bil til buss.

Oppsummering/vurdering av virkemiddelpakkene
De tre virkemiddelpakkene har flere felles tiltak:
-

Sykkelekspressveg med fortau mellom Skien og Porsgrunn

-

Vegprising/bompenger

-

Parkeringsrestriksjoner

Det som skiller de ulike pakkene, og som kommer i tillegg til de nevnt over er:
Pakke 3a – Lokaltog til Larvik
Pakke 3b – Forbedret busstilbud
Pakke 3c – Forbedret busstilbud + togstopp i Skien sentrum

For de ikke-prissatte temaene er det lite som skiller de ulike tiltakene ei

virkemiddelpakkene. Verken forbedret lokaltog og busstilbud vil føre til nye fysiske inngrep,
derfor ingen negative konsekvenser for noen av temaene. Et nytt togstopp i Bygarasjen vil

kun føre til tap av p-plasser, noe som er forenelig med parkeringsrestriksjonene som er en

del av alle virkemiddelpakkene. Her må man med andre ord se dette fra en annen vinkel.

Hvem kan nyte godt av de ulike tilbudene? Lokaltog helt til Larvik vil kunne gjøre mye for

pendlertrafikken ut og inn av Grenland. Men fordi den begrenser seg til den ene togtraséen
med tilhørende stopp, vil den nok ikke plukke opp de som skal til byen for å handle eller

ungdommen som bare skal «henge rundt i sentrum», med unntak av de som bor svært nære
et stopp. Et forbedret busstilbud derimot, med flere stopp og hyppigere avganger, vil

inkludere mange flere fordi den dekker et geografisk mye større område. På den annen side

vill ikke dette tilbudet dekke de som pendler langt.

Pakke 3c vil være det tilbudet som tilbyr mest til flest. Et togstopp i Skien sentrum vil

kanskje ikke dekke alle pendlerne slik et nytt lokaltogtilbud vil gjøre, men det kan være

positivt for de som pendler mellom Notodden og Skien og Porsgrunn og Skien og som bor

langs Bratsbergbanen slik den er i dag.
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1.

Bakgrunn for risikovurderingen

Bestilling
Risikovurderingen er bestilt av prosjektleder Eva Preede. Bestillingen gjelder risikovurdering av
byutredning Grenland. Byutredningen skal danne grunnlag for å inngå byvekstavtale. I byutredningen
skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. Prosjektet ønsker å belyse
sikkerhetsproblemer ved løsningene. Risikovurdering egner seg for prosjekter i ide- og faser knyttet
til overordnet planlegging hvor man skal velge mellom flere løsningsforslag mht. trafikksikkerhet.
Prosjektledere i Region sør kan melde inn behov for risikovurdering til Veg- og transportavdelingen
ved Samfunnsseksjonen som så organiserer risikovurderingsprosessen.
Formål
Risikovurderingen skal gi grunnlag for å vurdere om planskissene har et tilfredsstillende
sikkerhetsnivå. Det er trafikantenes sikkerhet som skal vurderes. Vurderingen skal gi svar på hvilke
elementer som bidrar til risiko, hvilke alternativer som er de sikreste og hvordan sikkerheten i
alternativene kan forbedres. Risikovurderingen er en anbefaling til prosjektet basert på kunnskap
og erfaring hos deltakerne. I enkelte tilfeller kan risikovurderingen fraråde en tenkt løsning, selv om
løsningen i seg selv oppfyller minimumskravene i vegnormalene utfra de forutsetningene som
prosjektet har lagt til grunn. Risikovurderingen kan også anbefale løsninger som går utover
vegnormalene, for å øke sikkerheten utover dagens sikkerhetsforståelse og i tråd med nullvisjonen.
Det betyr at det kan bli en motsetning mellom planleggernes oppfyllelse av vegnormalenes krav og
risikovurderingens økonomiske uavhengighet til å foreslå optimale sikkerhetsløsninger. En
risikovurdering blir en grenseoppgang mellom vegnormal og funksjonsbasert tilnærming.
Metode
En enkel modell basert på HAZID (hazard identification) er lagt til grunn for risikovurderingen.
Metoden omfatter 5 trinn:
Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen.
For mer informasjon vises det til Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken.
Risikoen for de ulike elementene gis en vurdering i henhold til tabellen nedenfor.
Løsningen er forbundet med høy risiko, tiltak må gjennomføres
Løsningen er forbundet med middels risiko, tiltak skal vurderes
Løsningen er forbundet med en viss risiko, tiltak bør vurderes
Løsningen er forbundet med lav risiko, løsningen har et akseptabelt
risikonivå, tiltak ikke nødvendig
Skala for grovvurdering av risiko

De vurderingene som ble gjort i HAZID-samlingen er dokumentert i rapporten.
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Prosess
Planleggingsleder for prosjektet og prosessleder opprettet i september 2017 en analysegruppe
bestående av:
Navn
Eva Preede
Ragnar Grøsfjeld
Gro Landsverk Grave
Regine Merethe Hildre
Christina Ellwood
Snorre Olufsen
Bjørn Ricard Kirste
Nils Harald Eidet
Turid Leikvoll
Henrik Duus
Arild Nærum
Laila Felix
Klaus Ottersen

Rolle
Svv, Prosjektleder byutredning Grenland
Svv, Plan – og prosjektering, planleggingsleder
Svv, Kollektivkoordinator, Ts revisor
Svv, Regional Kollektivkoordinator
Svv, Regional Gå koordinator
Svv, Regional tunnelforvalter
Svv, Ts-koordinator
Svv, sykkelkoordinator Telemark
Skien kommune
Svv, regional sykkelkoordinator, Veg og transport
Svv, Samfunnsseksjonen, TS-revisor
Svv, Samfunnsseksjonen, prosessleder
Svv, Samfunnsseksjonen, rapportskriver

Gruppen deltok på HAZID samling 23. oktober 2017 og har fungert som høringsgruppe for
rapporten. Samlet sett har gruppen kompetanse innen trafikksikkerhet, vegplanlegging,
tunnelsikkerhet, vegforvaltning, trafikantatferd og drift- og vedlikehold.
I forkant av samlingen, hadde prosessgruppen møte med regional tunnelforvalter, Snorre Olufsson,
for innspill til saken, 19. oktober.

Vurderingskriterier
Vegnormalene har hjemmel i Veglovens §13 anlegg på offentlig veg. Normalene for vegbygging
danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. Målet med normalene er
effektiv og trafikksikker transport av mennesker og gods, og best mulig tilpassing til bebyggelse, og
landskap. Vegnormalene vil derfor måtte inneholde endel standardkrav. Vegnormalene, som er
minimumskrav, skal likevel gi frihet til å velge andre løsninger tilpasset forholdene på stedet.
Ved en risikovurdering er det invitert med personer som har nødvendig bakgrunn og kompetanse til å
vurdere om løsningene som er planlagt tilfredsstiller normalenes krav eller ikke, og om det vil være
nødvendig å gå utover minimumskravene for å få tilfredsstillende løsninger. I en risikovurdering er
det trafikksikkerhet som vurderes. Ved tunneler er det i tillegg brannsikkerhet og
evakueringsmulighet. Vurderingen tar for seg hvert enkelt element for å se om det innehar det
sikkerhetspotensialet som er nødvendig for å oppfylle nullvisjonens mål. Her vil deltakernes
erfaringer fra trafikkulykker og hendelser i tilsvarende løsninger trekkes inn og tillegges vekt.
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2.

Beskrivelse av analyseobjekt, formål og vurderingskriterier

Plannivå
Oppfølging av konseptvalgutredning (KVU) og grunnlag for konsekvensutredning.
Planens innhold
Planen inneholder 9 strekninger. I risikovurderingen er det hovedsakelig fokusert på kryssløsninger,
avstand mellom tunell og kryss samt gang- og sykkelløsninger.
Nr.
1

Prosjektnavn
Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen

2

Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand

3
4
4b
5

Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein

6
7

Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen
Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua)

8

Fv. Sentrumstunnelen Skien

9

Fv. 32 Borgeåsen - Menstad
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Beskrivelse
Dimensjoneringsklasse i henhold til ny N100,
høringsutgave des. 2016
Lite forskjell på H5 og H7 - H5 må også ha to
løp (sikkerhet, rømning)
Trafikkmengde 2011: 3500 (14 % lange)
Primært 2-feltsveg
Regner også på en løsning med 4-feltsveg
Legger 4 felts tunnel til grunn. Forbikjøring både
opp og ned. Tunnelen er 2,2 km lang med
stigning.
Trasé delvis i dagens fv. 48 Bjørntvedtvegen.
Vanskelig å få til mer enn 60 km/t på denne
vegen.
KVU-linja, men uten kryss i fjell. Forutsetter ett
løp.
Legger til grunn at dagens fv. 32 stenges for
gjennomkjøring
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Trafikkgrunnlag og vegstandard
Nr.

Prosjektnavn

1
2
3
4
4b
5
6
7
8
9

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen
Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand
Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein
Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen
Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua)
Fv. Sentrumstunnelen Skien
Fv. 32 Borgeåsen - Menstad
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Dim.
klasse
H1
H7
H4
H5
H7
H5
H1
H1
H1
H7

ÅDT (1000)
Kjt/t
<6
> 12
4-6
6-12
> 12
6-12
< 12
< 12
< 12
> 12

Veg-bredde (m)
9
20
10
12,5
20
12,5
8,5
8,5
8,5
20

Side 8

3.

Identifiserte sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak

Generelle sikkerhetskommentarer:
Dimensjonering:
Dimensjoneringsklasse av veger velges i en overordnet planprosess ut fra en helhetsvurdering av
ruta/ vegnettet den planlagte parsellen inngår i. Det er en målsetting at vegstandarden skal være
ensartet over lengre strekninger. Dimensjoneringsklassen setter krav til enkeltelementene i
linjeføringene og gir dermed føringer for hastighet, minste siktlengde, kurvatur mv.
Gående og syklende:
Nasjonal transportplan 2018-2029 er tydelig på at tilrettelegging for gående og syklende må ivaretas i
all areal- og transportplanlegging. Sykkelandel skal estimeres til 10-20%. Det er en ny tankegang om
å tiltrekke seg transportsyklistene gjennom hele året og tilrettelegge for at de kan sykle i ekspressfart.
Forskrift etter Vegloven § 13 sier at det «ved planlegging og utbygging av vegnettet skal fastlegges
hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles». Det betyr at hvis de myke trafikantene ikke har
alternative ruter, må de kunne bruke vegen.
Sikkerhet i tunnel – brann og redning:
Alle tunneler krever plass til sikkerhetsutrustning utenfor tunnel på begge sider, minimum 150 meter.
Det bør være mulighet for tovegs trafikk i ett løp ved planlagte stenging. Dette krever ytterligere
plass mellom tunnelportal og kryss/rundkjøring på utsiden.
Inndeling i 9 elementer
I rapportene er hvert av prosjektene risikovurdert og delt inn i elementer fra 1-9. I hvert element er
det først en gjennomgang av sikkerhetsproblemer, deretter vurdering av risiko, forslag til
risikoreduserende tiltak og estimert en risiko etter tiltak.
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3.1 Element 1 Rugtvedt - Surtebogen

Element
1

Prosjektbeskrivelse

Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen (Bamble).
Planlagt veg er totalt 4000 m lang. Ca. 800 m er planlagt med forbikjøringsfelt, dvs.
3 felts veg.
Løsningen er vist med 7% stigning etter kryss mellom fv. 354 til fv. 353.
De første ca. 1880 meterne går i jomfruelig terreng til Findal. Her skal det bygges
nytt T-kryss på begge sider av vegen, og det vil være et utfordrende område med
hensyn til trafikkavvikling. Det skal også bygges ny bru, ny gang- og sykkelveg og
en G/S overgangsbru i dette området. Videre er det et par andre strekninger som
kommer i konflikt med dagens fylkesveg.
Dette gjelder også de siste 3-400 meterne mot Surtebogen, der dagens fylkesveg for
en stor del skal brukes til ny gang- og sykkelveg.
ÅDT 5000. 9 m 2-feltsveg med forbikjøringsfelt, Forsterket midtoppmerking.
Gs-tilbud langs deler av dagens veg opprettholdes. Det forutsettes god belysning i
krysningspunktene.

Kryss Skjerke

Burvall

Findal

Figur 1: Kart over strekningen mellom Rugtvedt og Herre. vegkart.no

Det foreligger to løsninger mht. avslutning av ny veg. Den ene avsluttes ved Findal, den andre ved
kryss ved Skjerke.
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Rugtvedt

a)

b)
c)
d)

Sikkerhetsproblemer
Undergang med vegrekkverk over- siktproblem
Ikke fortau gjennom undergang, krapp kurve, dårlig stoppsikt, skiller ikke gående og syklende
i undergangen.
Kort avstand mellom avkjørsel til Lasses kafeteria og krysset.
Syklister til næringsområdet/barnehage ingen løsning tett til kryss
7% fall på vegen ned til kryss

Vurdering av risiko:
Risiko estimeres til Viss

Forslag til risikoreduserende tiltak
Rekkverk over undergangen, gs-løsning må sees på i forhold til utbyggingsplaner for området.

Findal

Planskilt gs-kryssing

Fv. 206 Høenveien

Eksisterende fv. 353

Figur 2: Kryss på Findal. Kopling mellom eksisterende- og ny veg
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Findal boligfelt

Planskilt gs-kryssing

Figur 3: Kartet viser hvor ny veg er planlagt.

Sikkerhetsproblemer
a) Forbikjøringsfelt uten midtrekkverk øker faren for ulykker med høy risiko
b) Manglende gs-løsning mellom kryss Findal og kryss Høen.
c) Omvei for passasjerer til buss via planskilt løsning for gs-trafikk, medfører villkryssing.
d) Mye villkryssing i kryss Findal.

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Middels
Forslag til risikoreduserende tiltak
Forbikjøringsfelt krever midtrekkverk
Undergang mellom Høen og kryss Findal

Sist revidert 17.11.2017

Side 12

Burvall alternativ 1
Sikkerhetsproblemer
a) Standardsprang
b) Hvis prosjektet avsluttes før høy skjæring (m 2400) ledes trafikantene over på smal veg.
c) Alvorlig standardsprang. Kommer inn i et smalt parti som kan gi møte- og
utforkjøringsulykker.
d) Mister Gs-tilbud. Standardsprang fra begge sider ca. 1600 meter.
e) Eksisterende veg som ikke berøres av skissene har et smalt parti som medfører
standardsprang.

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Viss

Forslag til risikoreduserende tiltak
Bør fullføres
Lav

Burvall Alternativ 2. Tilknytting ny veg v/ Skjerke
Sikkerhetsproblemer
Gs-kryssing av veg til Skjerke er dårlig. Dårlig sikt mellom sykkel og bil. Båtutsetting,
tungbil/blindsone problematikk.

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Lav

Gruppa mener at den nye vegen må fullføres for å unngå et enda større standardsprang
mellom ny- og dagens veg jmf. alternativ 2. Trafikken kommer på en trefeltsveg og avsluttes
rett før smal veg og med bebyggelse tett opp til. Her er det registrert hendelser med tunge
kjøretøy som møtes.
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Surtebogen – Separat gs-løsning

Gs-undergang

Figur 4: Figuren viser kryss på Surtebogen

Sikkerhetsproblemer
Gs-tilbud uten tilstrekkelig belysning på gammel veg.
Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Lav

Forslag til risikoreduserende tiltak
Hvis ny veg ledes til Skjerke vil risikoen øke fordi det blir et standardsprang mellom gammel
og ny veg
Risiko Viss
Gruppens anbefaling
Alternativ 1 med koplingspunkt på Findal løser ikke risikoen ved Burvall med smalt parti.
Ved alternativ 2 føres ny veg frem til koplingspunkt ved Skjerke gjør at risikoen ved Burvall
er løst. Men det må gjøres en bedre gs- tilkopling.
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3.2 Element 2: Rv 36 Skjelsvikdalen-Klevstrand (Herøyatunnelen)

Element
2

Prosjektnavn

Rv. 36 Skjelsvikdalen – Klevstrand (Herøyatunnelen).
Planlagt veg er totalt 4275 m lang, hvorav 2075 m to-løpstunnel med 1% fall.
Vegen går fra Skjelsvikdalen, med overgang fra 2 til 4 felt fra Skjelsvikkrysset og
nordover. Ny E18 skal kobles på i området. Det er ikke avgjort hvordan E18 vil gå
på denne strekningen. Det er uansett særdeles utfordrende å få til planskilt kryss i
Skjelsvikdalen, og det vil måtte gå på bekostning av flere næringsbygg.
I Skjelsvikdalen går vegen i tunnel forbi Herøya til den kommer ut nord for
Klevstrand. Planskilt kryss vil naturligvis være svært krevende også her, og det vil
medføre innløsning av en rekke hus. I tillegg vil løsningen innebære store
utfyllinger i Gunneklevfjorden. Det forutsettes at vegen går fra 4 til 2 felts veg rett
før rundkjøringen på Øyekast.
Påkobling til kryss på nye E18 inngår ikke. Det er ikke bestemt hvor det nye krysset
blir, men dersom det blir på Ås (som i kommunedelplanen), betinger dette ny tunnel
gjennom Brattås. Dette vil altså medføre store tilleggskostnader.
Det forutsettes sykkelveg med fortau, gs-planskilt i kryss, ÅDT 14000, buss ledes
via rundkjøring til Herøya.
Plass til omlegging av trafikk til ett løp ved planlagte stengninger.

b)

c)

Gs-løsning planskilt under

a)
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Figur: Viser kryss sør Skjelsvikdalen

e)

f)

Figur 5. Kartet viser kryss nord Øyekast

Herøyatunnelen

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sikkerhetsproblemer
Standardsprang i Skjelsvikkrysset. 4-felt til 2-felt i T-kryss. Ulykkesbelastet kryss i dag.
Atkomst mellom E18 og ny Rv 36 er tungvint og ulogisk løsning fordi den fører til mye
svingebevegelser og omvei.
Kort avstand mellom planlagt ny rundkjøring lokalveg og ny tunnel v/ Brattås ut til ny E18.
Betydelig tungtrafikk til Herøya.
Manglende kopling til Herøya industripark
Behov for planskilt løsning ved lokalveg, mellom tunnel og to-plankrysset.
Bru og rekkverk?

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Viss ved Skjelsvik og til Lav ved Klevstrand.
Forslag til risikoreduserende tiltak
Må tilpasse løsning med bedre overgang til kryss Skjelsvik. På Klevstandsiden må det ryddes
i løsningen.
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3.3 Element 3 Knarrdalsstrand - Flakvarp

Element
3

Prosjektnavn

Fv. 356 Knarrdalsstrand – Flakvarp.
Planlagt veg er totalt 3490 m lang, hvorav 3190 m tunnel.
Vegen går fra dagens rundkjøring ved Frednesbrua / Vabakkentunnelen. Det må på den
første strekningen etableres et kryss som ivaretar dagens fv. 353 mot Flakvarp, fv. 49 til
Klyve og adkomsten til Knarrdalsstrand renseanlegg / kommunens tekniske etat. Det
forutsettes rundkjøring.
Vegen går videre i tunnel inn i Skien kommune forbi Flakvarp. Der tunnelen kommer ut
må det etableres et kryss mot Flakvarp (dagens fv. 353).
Generelt om prosjektet
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet fv. 353 Knarrdalsstrand
– Flakvarp i en eventuell fase 3.
Det ble på 2000 tallet bygget fortau forbi bebyggelsen på Flakvarp. I 207 ble to
flaskehalser (kurver/smal veg) utbedret i forbindelse med at vegen er omkjøringsveg for
E18 når Kjørholt- og Bambletunnelen utbedres.
Når disse tingene er utført, er ikke behovet for denne tunnelen presserende.

a) +b)

c)

Figur: Kryss øst Knarrdalstrand
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d)

f)

e)

Figur: Kryss vest Vold

Tunnel Knarrdalsstrand - Flakvarp
Sikkerhetsproblemer
Kryss øst Knarrdalsstrand
a)
Kort avstand mellom rundkjøring og tunnel 110 m. (krav 145 m i 80 km/t)
b)
Kort avstand mellom rundkjøring og tunnel spesiell utfordring pga. 5 armet.
c)
Tungbil i tunnel til tungindustri i området er et sikkerhetsproblem om man kan lede dem i veg
i dagen.
Kryss vest Vold
d)
Svært kort avstand mellom tunnelmunning og kryss (70 m) på Flakvarpsiden. Krav 2x
stoppsikt i T-kryss =290 m.
e)
Ut i skarp kurve fra tunnel
f)
Ikke gs-tilbud på Flakvarp
g)
Behov for gs-løsning fra kryss og vestover til Skien Havneterminal.

Vurdering av risiko
Gruppen vurderer løsningen på Knarrdalsstrandsiden til en Viss risiko.
På Flakvarpsiden er risikoen vurdert til Middels.
Gruppen legger til grunn krapp kurvatur og kort avstand til kryss.
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Forslag til risikoreduserende tiltak
Gruppen mener tunnel Knarrdalsstrand-Flakvarp ikke løser noen sikkerhetsproblemer, men heller
skaper noen nye. I forbindelse med vurdering av å bruke fv. 353 som omkjøringsveg for E18 ble det
utført tiltak på strekningen. Disse tiltakene har løst utfordringene som var der, bortsett fra gs-løsning.
Det bør derfor heller sees på en bedre gs-løsning frem til Flakvarp.
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3.4 Element 4 Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk (to-felt)

Element

4a)

Prosjektnavn

Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk (To-felts veg).
Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og
elver/bekker. Vi går ut i fra at det her vil bli behov for en eller flere bruer, og vi
antar 200 m totalt (aktuelt i profil 300-350, 1300-1350, 1700-1800).
Det skal utarbeides Anslag for to alternativer:
4a) Tofelts veg (H5)
4b) Firefelts veg (H7)
Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på Bjørnstad, dvs. at veglengden
kortes med 150 m i forhold til C-tegning.
Vegen går gjennom boligområder, dyrket mark og to grustak (Bugten og Nenset)
før den kobles på i rundkjøring til prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein.
Planskilt kryssing, gs-løsning under veg.
Fremskrevet modell for trafikkberegning viser 24000 kjt/t i 2030 hvis alle
prosjekter bygges. Da vil det gå 10000 kjt/t over Menstadbrua.

Figur 6: Kryss sør Bjørnstad
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d)

a)

c)

Figur: Kryss sør Bjørnstad
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Sikkerhetsproblemer
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
4a) 2-feltsveg (12 m 90 km/t planskilt kryssing)
a) Mangler gs-tilkomst til Klyve fra rundkjøring.
b) Myke trafikanter prioriteres ikke i kryssløsningen. Det blir omveg.
c) Lite attraktivt for syklister langs høytrafikkert veg, trafikkstøy.
d) For kort avstand mellom kryss. (Krav til 3 km ved rundkjøringer i hver ende)

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Lav

Gruppas anbefaling:
Sykkelekspressveg må risikovurderes senere.
Det skisseres plan for biltrafikk før man viser løsning for gående og syklende. Man bør påse
at man finner gode løsninger for myke trafikanter ved å skissere ut løsninger for disse først.
Behov for biltrafikk må bli på det arealet som er igjen.
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3.5 Element 4b: Rv. Bjørnstad – Kjørbekk (firefeltsveg)

Element

4b

Prosjektnavn

Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk. Firefelts veg (H7)
Samme som 4 a, men som firefeltsveg, 20 m bredde, 80 km/t
Kan ikke ha mer enn 80 km/t da det er mindre enn 3 km mellom kryssene og det er
rundkjøring i hver ende.

Sikkerhetsproblemer
a) Lang rett strekning med god veg som inviterer til høy hastighet

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Lav

Gruppas anbefaling:
Det skisseres plan for biltrafikk før GS. Bør skissere myke trafikanter først og se hvilket
behov som er for biltrafikk/ plass som er igjen.
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3.6 Element 5: Rv 36 Menstadbrua - Skyggestein

Element

5

Prosjektnavn

Rv. 36 Menstadbrua – Skyggestein.
Planlagt veg er totalt 3600 m lang, hvorav 2230 m tunnel, 5% stigning, toløpstunnel med to felt i hver retning. Ivareta forbikjøring. (ÅDT 6600). To-løps er
foreslått grunnet forbikjøring, ikke trafikkmengde. Ved stigning over 3% skal tiltak
utredes.
Vegen går fra dagens 5-armede rundkjøring på vestsiden av rundkjøringen. På den
første strekningen går den på en grusrygg / delvis utfylling i sandtaket på Nenset.
Traséen er lagt på sørsiden av industriområde Kjørbekk, og det er ikke forutsatt at
bygninger skal løses inn.
Det planlegges et kryss som sammenkobling av nord/sør trasé fra Bjørnstad til kryss
med Telemarksvegen.
Fra kryssingen med fv. 48 Bjørntvedtvegen legges vegen i tunnel under
industriområdet Rødmyr og Hvitsteinåsen fram til kryss med fv. 353 / starten av
pågående utbyggingsprosjekt rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand.
Forutsetter fv. 51 Trommedalsveien stengt.

Figur 7: kartet er hentet fra Google map
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Menstad

Ny rundkjøring
Kjørbekk
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a)

b
)

d)

Figur 8: Tegning C02. Nord på kartet er ned!

260 m fra tunnelportal til rundkjøring. Gs-løsning over tunnel.

Kjørbekk

Sikkerhetsproblemer
a) Kort avstand mellom 4- felt og inn i tunnel.
b) Høy hastighet ut av tunnel, skifte fra 4 felt til 2 felt før rundkjøring. Vist kort avstand (50 m)
fra tunnelportal til fletting.
c) Kort veg til rømming i det frie, ivareta evakuering
d) Manglende gs-løsning langs fv. 48.
e) Rundkjøring på riksveg ikke tillatt ifølge håndbok.
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Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Viss

Rundkjøring Skyggestein

a) +b)

c)

a)
b)
c)

Sikkerhetsproblemer
Kort avstand mellom tunnelportal og rundkjøring (100 m)
Høy hastighet ut av tunnel, kort overgang med skifte fra fire- til tofelt.
Mangler gs-løsning langs fv.48

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Viss
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Forslag til risikoreduserende tiltak
Lenger avstand til kryss ved å senke rv. 36 og la fv. 353 gå over.
Risiko estimeres til Lav etter tiltak

Gruppas anbefaling
Det er planlagt rundkjøring på riksvegen. Det er ikke tillatt jmf. håndbok
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3.7 Element 6: Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen

Element
6

Prosjektnavn

Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen.
Planlagt veg er totalt 1880 m lang. Det forutsettes at prosjektet starter i
rundkjøringa på Kjørbekk, dvs. at veglengden kortes med 100 m i forhold til Ctegning. Denne rundkjøringa er med i Anslaget for prosjekt 5.
Vegen går fra planlagt rundkjøring på Kjørbekk, jf. prosjekt 5 Menstadbrua Skyggestein. Traséen er lagt i en korridor inn mot Kjørbekk industriområde. De
første 1000 meterne er ny veg, mens de siste 880 m fram til rundkjøring på
Telemarksvegen går i dagens fv. 48 Bjørntvedtvegen. Det må påregnes at
fylkesvegen må breddeutvides og forsterkes.
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Skole

c
)
b
)
a
)

Sikkerhetsproblemer
a) To sykkelløsninger møtes i rundkjøring. (sykkelekspress opp fra Menstadbrua og generell
sykkelløsning)
b) Blanding av mange trafikantgruppe, tungtrafikk, mopeder, sykkel, (skoleelever til
videregående- og barneskole og trafikanter til idrettsanlegg på Herkules). I tillegg kommer
varelevering/ nyttekjøretøy.
c) Tungtrafikk og mye trafikk tett opp til boliger v/ fv. 48 hvis det blir hovedveg.

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Middels
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Forslag til risikoreduserende tiltak
Rydde/sanere/ legge om
Maks tre trafikantgrupper på samme sted.
Vegløsningen er lite egnet og leder til mer trafikk på dårlig veg.

Risiko etter tiltak estimeres til Viss
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3.8 Element 7: Fv. Ringveg Skien nord

Element

Prosjektnavn

7

Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua).
Planlagt veg er totalt 5410 m lang, hvorav 2,2 km tunnel under Gulset.
Vegen går fra Semsmyra ved Børsesjø, der det bygges en rundkjøring. Vegen går videre i
tunnel under Grini / Rising. Det blir en dagsone på ca. 300 m over jordene nord for
industrien på Nylende. Her bygges en rundkjøring med påkobling av Nordre Risingveg
(omlagt Mælagata) og videre påkobling mot Skien sentrum sørover.
Vegen er videre lagt i tunnel under Mælagata før den krysser Falkumelva med en 210 m
lang bru (Århusbrua) over til Hyni. Det er lavbrekk i tunnelen under Mælagata.
Videre er vegen lagt i tunnel under Gulset / Strømdal før den kobles til rundkjøringen ved
Myren.

a) + c)
c)

b)
)

Myren
Sikkerhetsproblemer
a) Ca. 40 m fra tunnelportal til rundkjøring på Myren side.
b) Komplisert løsning for gs. Vanskelig å opprettholde gode tilbud, spesielt retning
Jonassenbrua.
c) Geometri utfordring. Spiss vinkel mellom 5 armer.
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Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Høy

Rundkjøring Hyni (En ekstra veg fra Gulset via kryss Hyni.)

Sikkerhetsproblemer
Ingen sikkerhetsproblemer identifisert

Vurdering av risiko
Risiko vurderes til Lav
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a, b, c Børsesjø

d)

c) + d)

b)
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a)

Mæla-Børsesjø
Sikkerhetsproblemer
a) Trafikk fra Gulset ledes alternativ veg til byen. Når trafikken blir lagt om fra Mælagata
medfører det at trafikken øker i Rektor Ørns gate.
b) Kort avstand mellom rundkjøring og kryss nordre Risingveg.
c) Kort dagsone mellom to tunneler med kryss i mellom. Utfordring ved hendelser med
røykutvikling.
d) Plass til sikkerhetsutrustning/ havarilommer. Må sees på som ett brannobjekt. Mellom
tunnelene i dagen er det 280 m. Havarilomme krever 190 meter.

Vurdering av risiko
Risiko estimeres til Viss.
Øker fra Lav ved dagens løsning til Viss
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Kryss Børsesjø
Sikkerhetsproblemer
a) Rundkjøring og T-kryss tett på hverandre.
b) Skarpe kurver, gammel veg knyttet til
c) Flomproblematikk ved gs-veg og fv. 32.

Gruppens anbefaling
Løsningen frarådes grunnet tilkopling i sydenden. Løsningen innebærer at trafikken ledes via Mæla
til sentrumsgater og boligområder. Da flyttes problemet og risikoen øker.
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3.9 Element 8: Fv. Sentrumstunnelen Skien

Element
8

Prosjektnavn

Fv. Sentrumstunnelen Skien.
Planlagt veg er totalt 2020 m lang, hvorav 1925 m tunnel.
I starten må det bygges en trearmet rundkjøring med kryss dagens fv. 32. Det må også
bygges ny jernbaneundergang før vegen legges i tunnel forbi Skien sentrum, og den
kommer ut ved Bergsland. Der planlegges det også en trearmet rundkjøring.
Tunnelen går under boligområder hele vegen, og det kan bli utfordringer med lufting.

a)

b)
)

Kryss Gampedalen (sør for Bryggeparken)
Sikkerhetsproblemer
a) Kort avstand mellom tunnel og rundkjøring. Før tunnel skal man passere jernbanen. I praksis
går rundkjøringen rett inn i undergang.
b) Gs- må krysse rundkjøring i plan rett utenfor tunnelportal.
Vurdering av risiko
Risiko vurderes til Høy i begge ender
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Kryss Bergsland

a
)

c
)

a)
b)
c)
d)

b
)

Sikkerhetsproblem
Kort avstand mellom tunnel og rundkjøring (40 m)
Kort avstand fra tunnelportal til gs-veg.
Mangler tosidig gs-løsning
Mangler kopling til overordnet vegnett og jernbane mm.
Vurdering av risiko
Risiko vurderes til Høy
Gruppas anbefaling
Løsningen anbefales ikke
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3.10 Element 9: Fv. 32 Borgestad - Menstadåsen

Element

Prosjektnavn

9

Fv. 32 Borgestad – Menstadåsen
Planlagt veg er totalt 3645 m lang, hvorav 2615 m tunnel.
Vegen går fra dagens firearmede rundkjøring på Hovenga, og det er snaue 100 m fram til
planlagt tunnelpåhugg. Tunnelen som er 1465 m lang stiger med 4,2 % opp til Buer, der
det er en dagsone på i underkant av 1 km.
Det planlegges et planskilt kryss i denne dagsonen, og det vil medføre store inngrep i
både boligområder med blokker, barnehage mm. Mye av dette var under bygging i 2010
(jf. Google Maps). Det blir også store inngrep i landbruksjord.
Prosjektet fortsetter ned mot Menstad i en 1050 m lang tunnel med 5 % stigning.
Tunnelpåhugget er tegnet i Skagerak Energis «Hauen sekundærstasjon», og dette bør
justeres slik at det kommer inn som en fjerde arm i rundkjøringen ved Menstadbrua. Det
er lagt til ca. 100 m tunnel i forhold til C-tegningen.

Strekningen Borgestad- Menstadåsen
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Kryss Hovenga (rundkjøring med 5 armer)
Koping fra fv. 32 til Lilleelvgata til Augestad (stenger fv. 32 Borgestadsletta)

a
)
c
)

b
)

Sikkerhetsproblemer
a) Kort avstand fra tunnelportal til rundkjøring (90m)
b) Økt press på rundkjøringen grunnet stengt Slottsbrugate
c) Rundkjøring forliten til å betjene trafikk

Vurdering av risiko
Høy
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Kryss Buer (planskilt kryss)

a) + b)
c
)

a) Kort avstand mellom tunnelportal og akselerasjon/retardasjonsfelt (120m).
b) Kort avstand til å legge om trafikken fra to- til ett-løp ved planlagt stengning (krever minst
200 m til krysningsfelt)
c) Påkopling av fv. 33
d) Gs-kryssing fra øst mot vest.

Vurdering av risiko
Viss
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Menstadbrua

c
)

a
)
b
)

Sikkerhetsproblemer
a) Forverrer stigningsforhold for gående og syklende
b) Avstand fra tunnelportal til rundkjøring er for kort.
c) Fall på 5% ned mot rundkjøringen med fartsgrense 80 km/t (strekning på 4-5 km med to
tunneler, rett strekning og planskilt kryss inviterer til høy fart).

Vurdering av risiko
Høy
Anbefales ikke
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Oppsummering
Det forutsettes at skissene er vurdert på et overordnet nivå og det anbefales at skissene må vurderes
selv om de er vurdert til lav risiko.
Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike elementene er vurdert mht. risikonivå
Element Prosjektnavn med delelementer
1
Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen
Rugtvedt
Findal
Burvall 1
Burvall 2 (tilknytning Skjerke)
Surtebogen gs-løsning/
2
Rv. 36 Skjelsvikdalen – Klevstrand
Herøyatunnelen Skjelsvik
Herøyatunnelen Klevstrand
3
Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp
Kryss Knarrdalstrand øst
Kryss Flakvarp
4
Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
a)
2 felt
b)
4 felt
5
Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein
Kjørbekk
Skyggestein
6
Fv. Kjørbekk – kryss Telemarksvegen

Risiko

Risiko etter tiltak

Viss
Middels
Viss
Lav
Lav

Lav
Lav
Viss (standardsprang)

7

Frarådes
Høy
Lav
Viss

8

9

Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua)
Myren
Mæla –Børsesjø dagens situasjon
Mæla –Børsesjø ny løsning
Kryss Børsesjø
Fv. Sentrumstunnelen Skien
Kryss Gampedalen (sør for
Bryggeparken)
Kryss Bergsland
Fv. 32 Borgeåsen - Menstad
Kryss Hovenga
Kryss Buer

Viss
Lav
Viss
Middels
Lav
Lav
Viss
Viss
Middels

Lav
Viss

Lav

Anbefales ikke
Høy
Høy
Anbefales ikke
Høy
Viss

Gruppen anbefaler at Rugtvedt –Surtebogen fullføres for å unngå standardsprang ved Burvall, men
det krever at sykkelløsning ved Surtebogen forbedres. På strekningen Skjelsvikdalen - Klevstrand må
overgangen kryss Skjelsvik og kopling til eksisterende veg forbedres.
Gruppen mener tunnel på strekningen Knarrdalsstrand - Flakvarp ikke løser noen
sikkerhetsproblemer, men heller skaper nye. Tidligere utfordringer er løst ved forbedringsarbeid, men
det mangler en god gs-løsning.
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Strekningen Bjørnstad - Kjørrbekk må sykkelekspressvegen gjennom en egen risikovurdering. Det
skisseres plan for biltrafikk før en viser plan for gående og syklende. Det kan medføre at det ikke blir
tilstrekkelig areal til å lage gode løsninger for myke trafikanter i ettertid.
Stekningen Kjørbekk – kryss Telemarksvegen ligger i et område med mange trafikantgrupper. Store
kjøretøy/ varelevering i kombinasjon med skoleelever mm. Det anbefales maks tre ulike
trafikantgrupper i samme område.
Risingveg Skien nord løser ikke problemer. Trafikantene ledes utenfor sentrum og slippes på i
bygater som ikke er egnet for økt trafikkmengde. Det er ikke slik at alle skal nord i byen.
Løsning med sentrumstunnel og tunnel Borgestad – Menstadåsen frarådes av gruppa.
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Byutredning Grenland

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

Forord
Generelt om byutredningene
Det skal gjennomføres byutredninger i de største byområdene i Norge.
Byutredningene skal:
•

Være et faglig kunnskapsgrunnlag der sentrale utfordringer og muligheter i byområdet
belyses og som sikrer at en velger riktige virkemidler og strategier i en framtidig
byvekstavtale

•

Være et bidrag til arbeidet med neste Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033). Analysere
mer langsiktige strategier i de ni byområdene

Byutredningene har som overordnet mål å oppnå nullvekstmål for personbiltrafikken. Det betyr
at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing.
Utredningene skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle dette målet og skal være det
faglige grunnlaget for forhandlinger om byvekstavtaler. Utredningen skal gjennomføres i løpet
av 2017.

Flere virkemiddelpakker
I byutredningene skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. De ulike
komponentene er veg, kollektiv, gange, sykkel, areal og restriktive tiltak som parkering og
bompenger. Den konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i
samarbeid, men alle pakkene skal være sammensatt slik at de oppnår nullveksmålet.

Figur 1 Skjematisk framstilling av virkemiddelpakker med forskjellig innhold

Grenland
Utgangspunktet i Grenland er vedtatt KVU som har følgende faser og hensikter:
Fase 1
Optimalisering av dagens vegnett og oppgradering av transportnettet for kollektivtrafikken,
gående og syklende. Denne fasen inkluderer også de to store vegprosjektene rv. 36 Skyggestein
Skjelbredstrand og fv. 32 Gimlevegen - Augestadvegen som er under gjennomføring
Fase 2
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Sikre fremkommeligheten på vegnettet som forbinder byområdet med hovedvegnettet i
regionen, dvs. rv 36 og E18, mer gang, sykkel, kollektiv
Fase 3
Sikre fremkommeligheten på resterende vegnett i byområdet
Følgende vegprosjekter inngår i fase 2 og 3 i KVUen, der prosjekt 1,2 og 5 inngår i fase 2.

1. Fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen
2. Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand
3. Fv. 356 Knarrdalstrand - Flakvarp
4. Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk
5. Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein
6. Fv. Kjørbekk - kryss Telemarksvegen
7. Fv. Ringveg Skien nord (Århusbrua)
8. Fv. Sentrumstunnelen Skien
9. Fv. 32 Borgeåsen - Menstad

I byutredningen er disse strekningene dimensjonert og grovprosjektert. Det er behov for å anslå
kostnader for prosjektene for å gjøre samfunnsøkonomiske beregninger. Dette skal
gjennomføres i denne anslagprosessen.

Generelt om rapporten
Det ble gjennomført totalt 10 anslag på samlingen der prosjekt 4 rv. 36 Bjørnstad - Kjørebekk
ble vurdert som 2 og 4 felts veg.
Denne første delen er en overordnet del der felles ting for Anslagene er samlet.

Vedleggsdelen inneholder:
Tabelloversikt I/Y påvirkninger med stikkord.
Oversiktstabell med kostnader.
Utskrifter av hvert enkelt prosjekt.
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Oversiktskart
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2 Anslagprosessen
2.1 Metode og gjennomføring
I forbindelse med Byutredningen for Grenland er det utført anslag for 9 prosjekt (et i to
varianter) som var med i KVU'en for Grenland i fase 2 og 3.
Vurderingen ble utført i en Anslagsprosess med gruppesamling 15. og 16. august 2017.
Det ble hold orientering om prosjektene den 30. juni 2017. Den 6. september ble det holdt
en kontrollsamling av anlslaget.
For prosjektet Fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen bygger vurderingen på en tidligere godkjent
reguleringsplan, men med ajourført vegstandard.
Øvrige prosjekt er kostnadsvurdert på grunnlag av enkle skisseprosjekt uten nærmere
undersøkelser.
På grunn av høyt prosjektantall og lavt detaljeringsnivå med krav til nøyaktighet på +/- 40%
er Anslaget utført noe forenklet.
Planleggingsnotatet ble utsendt på forhånd slik at alle prisgivere vurderte materialet og
forhåndspriser sannsynlig verdi på det ulike prosjekt og prisbærende poster før samlingen.
På grunn av sykdomsforfall ble anslagsgruppen redusert til 2 prisgivere under samlingen
15. og 16.august. Prisgiveren med sykdomsforfall har imidlertid oversendt sine
forhåndsprisvurderinger av prosjektene. Det ble derfor i etterkant beregnet ny sannsynlig
verdi der prisgiverne ble vektet likt. På kontrollsamlingen den 6.september som
gjennomgikk alle prosjektene var alle prisgiverene til stede.

2.2 Tidsplan Anslag
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2.3 Program/dagsorden
2.3.1

Dag 1 Orientering og overordnet vurdering av alle prosjektene

Sted

Statens vegvesen Region sør. Vegkontoret Skien

Dato

30. juni 2017

Tid

09:00 - 14:30

Dagsorden

Ansvarlig

1. Innformasjon om prosjektene

Alle

Tid

Varighet

09:00

0

Oppstart og presentasjon

2. Prosjektgjennomgang inkl.
prosjektmål og avgrensninger

15
Ragnar

09:15

0

Fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen (H5)

10

Rv. 36 Skjelsvikdalen - Klevestrand (H7)

20

Fv. 356 Knarrdalsstranda - Flakvarp (H4)

10

Rv. 36 Bjørnstad - Kjørbekk (H5 alt H7)

20

Rv. 36 Menstadbrua - Skyggesteinen (H5)

20

Kort pause

10

Fv. xx Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (H5)

15

Fv. xx Ringvei -Skien nord (H1)

20

Fv. xx Sentrumstunnelen Skien (H1)

20

Fv. 32 Borgåsen - Menstad (H7)

20

Lunsj

12:00

0
45

3. Vurdinger av forhold som på påvirker
anslaget

Helge

12:45

0

Kalkylestruktur og opplegg

15

Interessenter

20

Ambisjonsnivå og kompleksitetsfaktorer

30

Situasjonskart og modenhetsvurdering

30

Oppsummering

10

4. Avslutning
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Dag 2 Vurdering av påvirkninger og kalkulasjon

Sted

Skien

Dato

15. august 2017

Dagsorden

Tid

09:30 - 17:45

Ansvarlig

Tid

Varighet

1, Oppsummering status fra dag 1.
Plannotat gennerelle merknader og
kommentar til vurderinger

09:30

30

2. I/Y Påvirkninger

10:00

0

For alle prosjekt som utgangspunkt for vurdering av
usikkerhetsfaktorer

40

Pause

10

4 Prosjektvis kalkulasjon (prosjekt 1)
Lunsj
4. Prosjektvis kalkulasjon

10:50

40

11:30

45

12:15

0

Prosjekt 2 og3

100

Pause

15

Prosjekt 4a og 4b

100

Pause

15

Prosjekt 5 og 6

100

Slutt for dagen

2.3.3

17:45

Dag 3 Kalkulasjon og vurdering

Sted

Skien

Dato

16. august 2017

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU

Tid

08:30 - 14:30

10

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Dagsorden

Anslag 4.0

Ansvarlig

Tid

Varighet

Oppstart og oppsummering fra forrige
dag

08:30

15

Prosjektvis kalkyle

08:45

0

Prosjekt 7, 8 og 9

90

Pause

15

Prosjektvis usikkerhetsvurdering og
kalkulasjon

10:30

Prosjekt (1-4b)

0

60

Lunsj

11:30

45

Prosjektvis usikkerhetsvurdering og
kalkulasjon

12:15

0

Prosjekt 5-9

90

Pause

15

Vurdering

14:00

Avslutning

14:30

2.3.4

30

Dag 4 Kontroll med 3 prisgivere

Sted

Skien (vegkonkontoret)

Dato

6. september 2017

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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Dagsorden

Ansvarlig

1 Rugtvedt - Surtebogen

Anslag 4.0
Tid

Varighet

09:00

0

Drøfting/ev justering av forutsetninger

15

Drøfting/ev. justering av kalkulasjon

40

Pause

15

Drøfting/ev. justering av kalkuasjon

40

Drøfting /ev justering av U-faktorer og kalkulasjon

25

Lunsj

11:15

45

2. Øvrige prosjekt

12:00

0

Drøfting/ev. justering av forutsetninger

30

Drøfting/justering av kalkulasjon inkl. u-faktorer
prosjekt 2-5

60

Pause

15

Drøfting/justering av kalkulasjon inkl. u-faktorer
prosjekt 6-9

90

Sluttgjenomgang

45

Slutt

16:00

2.4 Befaring
Det er ikke holdt befaring. Orientering med digital visning.

2.5 Målsetting
Finne et realistisk kostnadsestimat for prosjektene.

2.6 Anslag-deltakere
Navn

Firma

Gravklev, Kim

Statens vegvesen

Fagperson veg

Grøsfjeld, Ragnar

Statens vegvesen

Planleggingsleder

Holte, Torbjørn

Statens vegvesen

Prisgvier

Jahn-Larsen, Helge

Rambøll

Prosessleder

Knudsen, Gunnar M

Statens vegvesen

Prisgiver

Knutsen, Jan Halvor

Rambøll

Datastøtte

Lien, Øystein

Statens vegvesen

Prisgiver

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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2.7 Referanseprosjekter
Øystein Lien:
E18 Tangen-Aust-Agder grense midtrekkverk
Flere parseller for utbygging av Rv 9 gjennom Setesdalen
ANSLAG for E18 Tvedestrand-Arendal (i dette ANSLAGET var det erfaringspriser fra E18
prosjektene i Vestfold, store utbyggingsprosjekter i region øst samt utbyggingsprosjekter i
Aust-Agder)
Priser fra utbygging av mindre G/S-prosjekter i Grimstad i 2016 og 2017 (Biesletta +
Lillesandsveien)

Gunnar M. Knutsen:
Prosjekt E134 på Kongsberg

Torbjørn Holte:

Anslag Reguleringsplan Rv.23 Dagslet - Linnes KS regionalt 2014 og KS2 2015 (tunnelpriser og
løsmassetunnelpriser i hovedsak)Anslag Kommunedelplan Ny Fastlandsforbindelse fra Nøtterøy
og Tjøme 2017
Anslag E18 Rugtvedt - Dørdal KS regionalt 2015
E134 Damåsen - Saggrenda Kontrakt E35 og kontrakt E10 E15 - elementer med
jernbanekryssinger 2015-2017
Anslag kommunedelplan E39 Lyngdal vest - Sandnes 2016 her med priser fra:
E18 Rugtvedt - Dørdal (anslag)
E18 Sky - Langangen (anslag)
E18 Tvedestrand- Arendal (anslag)
E134 Gvammen - Århus (kontrakt)
E134 Strømsåstunnelen (anslag)
E18 Bommestad - Sky (kontrakt)
Rv 36 Skjelbredstrand - Skyggestein, kontrakt 2017
Anslag Rv 9 Skommedal 2015 og tilbud 2016
Rv 9 Sandnes - Harstadberg, tilbud 2016
Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Analyseavgrensninger
Anslaget har vurdert skisserte løsninger slik de framgikk av skisseprosjektet. Det er ikke tatt
høyde for varianter med vesentlige endringer. Andre forhold som finanskostnader med
bompenger mv. er ikke inkludert.

3.2 Grensesnittbetraktninger
Anslaget dekker hele tiltaket inkl. forhold som ikke er vist på tegning som deponier mv.

3.3 Interessenter
Interessent

Politikere

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Interessent

Grunneiere

Påvirkningskraft

Middels - liten

Interesse

Stor

Interessent

Nye veier

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Gjelder kun prosjekt 1.
Interessent

Svv

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Interessent

Fylkesmannen

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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Interessent

Fylkeskommunen

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Interessent

Arkeologi

Påvirkningskraft

Stor, men løsbar

Interesse

Stor

Interessent

Velforeninger

Påvirkningskraft

Middels-liten

Interesse

Stor

Interessent

Næringslivet

Påvirkningskraft

Stor-middels

Interesse

Stor

Interessent

Vekst i Grenland

Påvirkningskraft

Middels

Interesse

Stor

Interessent

Jeger og fiskeforening (gjelder prosjekt i utmark)

Påvirkningskraft

Middels

Interesse

Stor

Interessent

Kommunen

Påvirkningskraft

Stor

Interesse

Stor

Interessent

Fagforeninger industri

Påvirkningskraft

Middels

Interesse

Stor

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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4 Resultat
4.1 Konklusjon
Anslag for prosjektene i 2017 kroner er vist i vedlegg. Prosjektene har enkeltposter med
svært stor usikkerhet. Dette kommer av at Anslagssamlingen har vurdert skisseprosjekt
med elementer som veg i dagen, tunnel og bru i sin helhet. Skisseprosjektene er utarbeidet
uten spesielle planprosesser, undersøkelser, detaljering og beslutninger som kunne gi
grunnlag for å redusere usikkerheten. Prosjekt 1 er tidligere regulert og vil ha noe mindre
usikkerhet enn øvrige prosjekt.
Gjennom videre planlegging vil disse forhold bli nærmere undersøkt slik at usikkerheten
dermed kan reduseres.

Byutredning Grenland Anslag prosjekt fase 2 og 3 i KVU
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Vedlegg
Felles samletabell for I/Y-påvirkninger
Samletabell for prosjektene med priser
Kalkyleresultater:
1

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen

2

Rv 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand

3

Fv 356 Knarrdalsstranda - Flakvarp

4a

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk 2 felt

4b

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk 4 felt

5

Rv 36 Menstadbrua - Skyggesteinen

6

Fv Kjørbekk - kryss Telemarksvegen

7

Fv Ringveg Skien nord

8

Fv Sentrumstunnelen

9

Fv Borgåsen - Menstad

Oversikt indere og ytre påvirkninger (I/Y-påvirkninger) alle prosjekt inkl. stikkord for vurdering
På dette plannivået benyttes et fåtall U-faktorer som inkluderere forhold.
U-faktor

Tekst

Prosjekt
Lav
Sanns
0,97

1
1

Prosjekt 2- 9
Lav
Sanns
1,08
0,95

1

1,15 Prosjekt 1 har høyre detaljeringsgrad enn prosjektene 2-9

1

1

1,04

1

1

1,04

1,14

Høy

Kommentar
Høy

U1

Planlegging og prosjektering inkl. :
Anleggsbelte
Anleggsveger
Avrenning
Barn og unges interesser
Prosjektorganisering
Klima
Miljøkrav
1) Teknisk infrastruktur
1) Samordning med industri, veg og arealplanlegging

U3

Nye normaler inkl.
Nye lover og regler

U5

Markedssituasjon Inkl.
Marked
Tilgang på entreprenører
inkl. byggetid
Bevilgning
Kapasitet
Restriksjoner i arbeidstid

0,88

1

1,14

0,88

1

U9

Andre prosj-erfaringer inkl.
Etater, offentlige interrese motseninger
Facebook grupper
Politikere
2)Bomiljø
2)Georessurser
2)Landbruk
2)Naturressurser
2)Hensyn til beboere

0,95

1

1,05

0,95

1

U 11

Uforutsett i forhold til detaljerningsgrad

1,02

1,1

1,18

1

1,1

Påslag etter plannivå i flg. Hb R764
1) Gjelder prosjekt 6
2) Gjelder prosjekt 4a/b, 5, 6,7,9

1,1 Prosjekt 1 er regulert. Prosjekt 2-9 er skisseprosjekt

1,2 Prosjekt 1 er tidligere regulert. Prosjekt 2-9 er skisseprosjekt
Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er
vurdert å bidra for mye når kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med
høye øvre verdier

Samletabell prosjekt

Nr.

Navn

Dim.
klasse

1
2
3
4a
4b
5
6
7
8
9

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen
Rv 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand
Fv 356 Knarrdalsstranda - Flakvarp
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk 2 felt
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk 4 felt
Rv 36 Menstadbrua - Skyggesteinen
Fv Kjørbekk - kryss Telemarksvegen
Fv Ringveg Skien nord
Fv Sentrumstunnelen
Fv Borgåsen - Menstad
*) H1 i N100 høringsutgave, desember 2016.

H1 *)
H7
H4
H5
H7
H5
H1
H1
H1
H7

ÅDT

Fartsgrense Vegbredde Tunnel

-1000 (km/t)
<6
>12
4-6
6-12
>12
6-12
<12
<12
<12
<12

(m)
80
80
80
90
80
90
60
60
60
80

9
20
10
12,5
20
12,5
8,5
8,5
8,5
20

Tunnel Lengde Pris P50

Pris i kr pr.

profil

klasse

meter veg

2xT9,5
T10.5
2xT9,5
T9,5
T9,5
2xT9,5

C
D
C
C
E

veg m
4000
4275
3490
2700
2700
3650
1980
5410
2020
3645

mill kr
382
1829
1142
408
550
1500
224
1515
782
2179
10511

95 500
427 836
327 221
151 111
203 704
410 959
113 131
280 037
387 129
597 805

Relativt
standard
avvvik
27 %
30 %
41 %
30 %
28 %
35 %
36 %
36 %
34 %
31 %

Utredning
Statens vegvesen

Rugtvedt - Surtebogen
Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag
6. september 2017
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 4000 m lang. Ca. 800 m er planlagt med forbikjøringsfelt, dvs. 3 felts veg.
ÅDT < 6000 kjt/d.
De første ca. 1880 meterne går i jomfruelig terreng til Findal. Her skal det bygges nytt T-kryss
på begge sider av vegen, og det vil være et utfordrende område med hensyn til trafikkavvikling.
Det skal også bygges ny bru, ny gang- og sykkelveg og en G/S overgangsbru i dette området.
Videre er det et par andre strekninger som kommer i konflikt med dagens fylkesveg.
Dette gjelder også de siste 3-400 meterne mot Surtebogen, der dagens fylkesveg for en stor del
skal brukes til ny gang- og sykkelveg.
I reguleringsplanen som ble vedtatt i 2005 ligger følgende elementer inne:
 To ny bruer på fylkesvegen, ca. 20 + 50 m


Ca. 500 m2 murer



1 stk. G/S-undergang



2 stk. driftsunderganger



30 m lang miljøtunnel



2 stk. lokalvegbruer



1 stk. overgangsbru G/S



4 nye T-kryss



Ca. 1 km ny lokalveg



Ca. 1200 m ny G/S-veg

 Støy: ca. 100 m lang støyskjerm, påregne noe fasadeisolering av boliger
 Viltgjerde
 Belysning
Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H1 med 80 km/t og vegbredde 9 m (N100
høringsutgave, desember 2016).

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Det er ingen spesielt store utfordringer med gjennomføring av denne planen. Trafikkavvikling i
anleggsperioden er beskrevet, ellers går vegen for en stor del i jomfruelig skogsterreng.
Kryss
I starten kobles prosjektet med en fjerde arm inn på dagens rundkjøring på Rugtvedt. På hele
strekningen er det planlagt fire nye kryss, og de er alle utformet som kanaliserte T-kryss.
Geologi og geoteknikk
Går i grunnfjellet (granitt, amfibolitt, gneis). Vet ikke fjelloverdekning (dvs. høyden på
bergskjæringer), men det antas å være ok å bygge veg i dagen her.
Grunnerverv
Det antas å være lave grunnervervskostnader. Mesteparten av strekningen går i utmark. Ett hus
skal innløses. Antar totale grunnervervskostnader på i størrelsesorden 4 mill. kr.
Andre forhold
Det er stor interesse lokalt for dette prosjektet. Nye Veier har nylig vært ute i media og sagt at
de vurderer å bygge de to første kilometerne fra Rugtvedt til Findal, og det jobbes mot
fylkeskommunen for å vurdere finansiering av resten av strekningen. Vi må her anta at hele
prosjektet skal gjennomføres som et bypakke-prosjekt.
Reguleringsplanen er 12 år gammel, og denne er derfor for gammel til å ekspropriere etter. Det
er grunn til å tro at hele planen må gjennomgås på nytt. Blant annet må det legges inn
midlertidige anleggsbelter, anleggsveger og vurdere egnede deponi- og riggområder.
Kartgrunnlaget som ligger til grunn for planen er også av dårlig kvalitet. Erfaringsmessig vil en
ny gjennomgang av reguleringsplanen medføre en del endringer. I planen er det lagt inn
stigning på 7%, mens dagens krav er 6%.

1.2 Hovedmengder
Element
Veg i dagen
Kryss

Mengde Enhet
4 000 m
4 stk

1.3 Prosjekthistorikk
Generelt om prosjektet
Ny riksveg 353 fra Surtebogen til Herre ble planlagt og bygd i forbindelse med
industrietablering på 1970-tallet (Rafnes). Siden den tid har det vært snakk om fortsettelsen ut
til E18, dvs. prosjektet Rugtvedt - Surtebogen. Prosjektet har av den grunn blitt kalt for
«Gassvegen». Dette er et svært ønsket prosjekt i Bamble kommune.
Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Det ble på begynnelsen av 2000-tallet utarbeidet reguleringsplan for dette prosjektet, og
reguleringsplanen ble endelig vedtatt 15. september 2005. Reguleringsplanmaterialet ligger
tilgjengelig.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen i
en eventuell fase 2.

1.4 Oversiktskart

1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Dato
16.06.17

Beskrivelse
Tegning: C01 - C06
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Dato
16.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Tegning: C01 - C06
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning/regulering
•Nøyaktighetskrav: +/- 25%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - Inkluderes i kalkylestrukturen
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 2 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Middels

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Lav

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Lav

11 - Teknisk kompleksitet

Lav

3.4 Situasjonskart
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3.5 Modenhetsvurdering

Det foreligger noe geotekniske undersøkelser
Geologi - mye fjell i linja
Usikker dim. klasse, mest sannsynlig H1, 9 m vegbredde (N100 Høringsutgave des. 2016).
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

382,21 mill. kr.

Forventet kostnad

393,14 mill. kr.

Standardavvik

106,29 mill. kr.

Relativt standardavvik

27,0 %

Det er 87% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

229,33 mill. kr.

Øvre verdi

535,10 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

57 % av total

222,69 mill. kr.

Konstruksjoner

15 % av total

57,80 mill. kr.

Annet

2,1 % av total

8,30 mill. kr.

Byggherrekostnader

13 % av total

49,35 mill. kr.

Grunnerverv

1,2 % av total

4,83 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

13 % av total

50,17 mill. kr.

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Høy samvariasjon
(75%)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Fv 353: profil
210 - 950"
[Enhetspris (kr)]
A1.2-"Fv 353: profil

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Beskrivelse

Anslag 4.0

Trippelverdi
950 - 1740"
[Enhetspris (kr)]

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Trippelverdi
A1.3-"Fv 353: profil
2040 - 3070"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"Fv 353: profil
3280 - 4020"
[Enhetspris (kr)]
A1.5-"Kryssområde
på fv 353: 0 - 210
og 3070 - 3280"
[Enhetspris (kr)]
A1.6-"Kryssområde
på fv 353: 1740 2040" [Enhetspris
(kr)]
A1.8-"Lokalveger,
tilknytninger i Tkryss" [Enhetspris
(kr)]
A1.10-"G/S-veger
som krysser og
ligger parallelt med
fv 353" [Enhetspris
(kr)]
A1.10-"G/S-veger
som krysser og
ligger parallelt med
fv 353" [Mengde
(m)]
A1.11-"MVA Veg i
dagen" [Påslag (%)]

Høy samvariasjon
(75%)

B1-"Murer"
[Enhetspris (kr)]
B2-"Undergang i
profil 30, Gang- og
sykkelveg"
[Enhetspris (kr)]
B4-"Miljøtunnel pr.
880 - 910"
[Enhetspris (kr)]

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Vekting

Beskrivelse

Anslag 4.0

Trippelverdi
B6-"Lokalvegbru pr
1850" [Enhetspris
(kr)]
B7-"Bru for fv 353,
pr1870" [Enhetspris
(kr)]
B8-"G/S-bru"
[Enhetspris (kr)]
B9-"Lokalvegbru"
[Enhetspris (kr)]
B10-"Bru for fv 353
profil 3290 - 3325"
[Enhetspris (kr)]
B12-"MVA" [Påslag
(%)]

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

222 690 291

A1 Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Inkl. viltgjerde
Inkl. trafikkomlegging som er:
Antar leie av Baileybru, kostnad 500000,- kr ved Finndal
•
Bygge lokalveg ved Surtebogen før riksveg (vente med å rive bru ved Skjerke)
•
Lysregulering ved Surtebogen
•
Arbeidsvarsling i hele anleggsperioden (ca 18 mnd)
Forventet kostnad denne post

222 690 291

A1.1 Fv 353: profil 210 - 950
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•

•
•
•
•

o
o
o
o

Spesifisert

Veg i ubebygd område
740 m 2 felts veg (9m veg)
Hp01 rigg 12-15%
Hp02 , Vegetasjonsdekke 15000m2, Jordbruksareal ca 5000m2 (3000m3),
Fjell 43337 m3 , (58m3/ m)
Fylling 15406 m3
Forsterkningslag inngår
Overskudd kan leveres på Skjerkeøya, 3km
Hp04, 900m lukket drenering, inklusiv kummer, stikkrenner
HP05, Forsterkningslag inkludert i Hp02, Nedre bærelag knust masse, 15 cm
Hp06, Forutsetter 12 cm bituminøse dekker i overbygningen
Hp07 Skilting, rekkverk, merking

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Fv 353: profil 210 - 950

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

740,00

0,00

0,00

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Lav verdi

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Anslag 4.0

700,0

740,0

800,0

748,2

15 000

23 800

40 000

26 849

Forventet kostnad denne post

19 994 259

A1.2 Fv 353: profil 950 - 1740
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•
•

Spesifisert

Veg i ubebygd område
790 m 3 felts veg
Inkl. skilting, drenering, kummer,stikkrenner, rekkverk
Fjell 50825 m3 (64m3/m)
Fylling 15037 m3

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Fv 353: profil 950 - 1740

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

790,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

750,0

790,0

850,0

798,2

20 000

32 500

50 000

34 559

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

27 460 033

A1.3 Fv 353: profil 2040 - 3070
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•
•

Spesifisert

Veg 2 felt 9m bredsom krysser eksisterende Fv flere steder
Delvis par. g/s-veg prises i egen post
Inkl. skilting, drenering, kummer,stikkrenner, rekkverk
Fjell 62356 m3 (60m3/m)
Fylling 10434 m3

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Fv 353: profil 2040 - 3070
Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 030,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 000

1 030

1 100

1 046

24 000

31 100

50 000

35 964
37 572 839
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A1.4 Fv 353: profil 3280 - 4020
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•
•

Spesifisert

Ca 250 på eksist. veg.
Delvis par. g/s-veg prises i egen post
Inkl. skilting, drenering, kummer,stikkrenner, rekkverk
Fjell 18697 m3 (25m3/m)
Fylling 3455 m3

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Fv 353: profil 3280 - 4020

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

740,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

700,0

740,0

800,0

748,2

24 000

31 500

50 000

36 034

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

26 916 774

A1.5 Kryssområde på fv 353: 0 - 210 og 3070 - 3280
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•
•

Spesifisert

Kanaliserte T-kryss over en vegstrekning på 420m
Belysning og skilting er inkl.
Malt kanalisering
0-210, fjell 23714 m3 (112m3/m) og fylling 304 m3
3070-3280, fjell 708 m3 (3m3/m), fylling 2875 m3

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Kryssområde

m

420,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

400,0

420,0

500,0

444,8

21 000

32 800

50 000

35 024

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

15 558 359
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A1.6 Kryssområde på fv 353: 1740 - 2040
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•
•
•

Spesifisert

2 kanaliserte T-kryss over en vegstrekning på 300m (sammenhengende)
Skilting, oppmerking, drenering er inkl.
Antar gjerde mellom gangveg og kjøreveg (ca 200m)
2 busslommer
Fjell 4177 m3 (14m3/m)
Fylling 4412 m3

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Kryssområde på fv 353: 1740 2040

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

300,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

280,0

300,0

350,0

312,4

21 000

31 800

50 000

34 848

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

10 866 189

A1.8 Lokalveger, tilknytninger i T-kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

•
140m (pr60) + 150m (pr1815) + 20m (pr1950) + 130 (pr 3140) + 550m (pr 1815 - 2240) +
400 m (pr 2840 – 3180)
•
•
•

Regner 2 lag asfalt, 8-9cm
Fysiske trafikkøyer i alle 4 kryss
Drenering, oppmerking, skilting er inkludert

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

440,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m)

1 300

1 390

1 450

1 378

Enhetspris (kr)

8 000

14 400

25 000

16 130

Lokalveger, tilknytninger i Tkryss

Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

22 129 207
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A1.10 G/S-veger som krysser og ligger parallelt med fv 353
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•

Spesifisert

150 m (pr 40) Ramper i f jell, sprengning ca 2000m3
780 m (pr 1750 – 2440) delvis tosidig g/s-vegnett
490m (pr 3630 – 4120)

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 420,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m)

1 300

1 420

1 600

1 445

Enhetspris (kr)

7 000

10 700

17 500

11 977

G/S-veger som krysser og
ligger parallelt med fv 353

Forventet kostnad denne post

17 654 573

A1.11 MVA Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

44 538 058

B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

57 801 312

B1 Murer
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•

Spesifisert

400 m2 tørrmur langs gs-veg mot sjø , 2150-2350
Ca 100m2 ved gangbru Finndal
Fundament, drenering og bakfyllig er inkludert

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Post/Prosess
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Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m2

500,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

300,0

500,0

600,0

458,8

Enhetspris (kr)

2 500

3 400

5 500

3 895

Murer

Forventet kostnad denne post

1 777 877

B2 Undergang i profil 30, Gang- og sykkelveg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

1 stk GS undergang og 2 stk driftsunderganger 148 m2 (56+44+48)
Driftsundergang 1
•
Kulvert 4x 3,5-4,8x11m
•
Fundamenteres på fjell
•
Dreneres mot terreng
Driftsunergang 2
Kulvert 4x 3,5-5,6x18m
•
Fundamenteres på fjell
•
Dreneres mot terreng
Håper

Frykter
Annen linje

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

140,0

150,0

200,0

166,5

Enhetspris (kr)

20 000

23 700

30 000

24 771

Forventet kostnad denne post

4 118 679

B4 Miljøtunnel pr. 880 - 910
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•
•

Spesifisert

T9,5-profil, lengde 30m
Driftsovergang, tursti og faunapassasje
Beplantning og skjerming
Fundamenteres på fjell

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Miljøtunnel

Enhet
m
Lav verdi

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Mengde

Pris

Kostnad

30,00

0,00

0,00

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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Mengde (m)
Enhetspris (kr)
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25,00

30,00

40,00

32,06

140 000

187 000

230 000

185 353

Forventet kostnad denne post

5 933 520

B6 Lokalvegbru pr 1850
Beskrivelse/forutsetninger
•
•

Spesifisert

6x22m
Pelefundamentert, stålrørspeler til fjell

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Lokalvegbru

m2

150,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

130,0

150,0

160,0

145,9

Enhetspris (kr)

15 000

25 000

35 000

25 000

Forventet kostnad denne post

3 645 880

Lav pris er satt lik sannsynlig verdi etter innkomne tall fra Øystein Lien.

B7 Bru for fv 353, pr1870
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•

Spesifisert

Ca 27x8m,
Gang og sykkelveg er ikke vist i forprosjektet
Pelefundamentert, stålrørspeler til fjell

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m2

216,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

200,0

216,0

240,0

219,3

Enhetspris (kr)

15 000

25 000

35 000

25 000

Bru

Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

5 472 474
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B8 G/S-bru
Beskrivelse/forutsetninger
•
•
•

Spesifisert

Lang overgangsbru
Ca 4,5m bredde
Forutsetter betongbru

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m2

200,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

180,0

200,0

250,0

212,4

Enhetspris (kr)

15 000

25 000

35 000

25 000

G/S-bru

Forventet kostnad denne post

5 304 074

B9 Lokalvegbru
Beskrivelse/forutsetninger
•

Spesifisert

14x6.8m, Kulverkonstruksjon

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Lokalvegbru

m2

100,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Mengde (m2)

90,00

100,00

120,00

104,12

Enhetspris (kr)

15 000

25 000

35 000

25 000

Forventet kostnad denne post

2 602 247

B10 Bru for fv 353 profil 3290 - 3325
Beskrivelse/forutsetninger
•
•

Spesifisert

Bro og viltkryssing
12,5 (snitt) x 54, 675m2

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Bru

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m2

675,00

0,00

0,00

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Lav verdi

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)
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Mengde (m2)

650,0

675,0

750,0

695,6

Enhetspris (kr)

15 000

25 000

35 000

25 000

Forventet kostnad denne post

17 386 298

B12 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

11 560 263

C Annet
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

8 301 063

C1 Riving og fjerning, omlegging av infrastruktur
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

•
Konflikt med overføringsledning for vann 500mm min 2500 kr/m, min 3 kummer a 200000
(1000 kr m ledning)
•
Omlegging , ny grøft og ny ledning der den bygges om, ca 650m
•
Sikring av kryssingspunkt (ant . kryssinger?)
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

4 000 000

5 000 000

10 000 000

6 651 034

Forventet kostnad denne post

6 640 850

Sjekka med Øysteins verdier

C8 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
1 660 213
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P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

49 354 454

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse og bygherrens rigg, plan og prosjektering, undersøkelser osv. inklusiv MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

49 354 454

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

4 825 627

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Lave grunnervevskostnader.
Utmark.
1 stk hus antas innløst.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

4 000 000

4 000 000

6 000 000

4 829 053
4 825 627
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U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

50 168 239

U1 Planlegging, prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Anleggsbelte
Anleggsveger
Avrenning
Barn og unges interesse
Inklusiv U2, U6 og U7
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,970

1,000

1,080

1,021

Forventet kostnad denne post

7 074 530

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Normaler
Inklusiv U4
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

5 679 378

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Marked
Tilgang på entreprenører
Inklusiv U8 Byggetid, U10 Restriksjoner i arbeidstid
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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Faktor

0,880

1,000

Anslag 4.0
1,140

Forventet kostnad denne post

1,008
3 117 519

U9 Andre prosj./erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Etater - offentlige interesse konflikter
Facebook grupper
Politikere
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,050

1,000

Forventet kostnad denne post

66 752

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Teknologisk utvikling, usikkerhetsfaktorer mv
Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier..
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Fv 353 Rugtvedt - Surtebogen (1)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,020

1,100

1,180

1,100
34 230 061
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Rv. 36 var før 2010 rv. 354.
Planlagt veg er totalt 4275 m lang, hvorav 2075 m tunnel.
Vegen går fra Skjelsvikdalen, med overgang fra 2 til 4 felt fra Skjelsvikkrysset og nordover. Ny
E18 skal kobles på i området. Det er ikke avgjort hvordan E18 vil gå på denne strekningen. Det
er uansett særdeles utfordrende å få til planskilt kryss i Skjelsvikdalen, og det vil måtte gå på
bekostning av flere næringsbygg.
I Skjelvikdalen går vegen i tunnel forbi Herøya til den kommer ut nord for Klevstrand. Planskilt
kryss vil naturligvis være svært krevende også her, og det vil medføre innløsning av en rekke
hus. I tillegg vil løsningen innebære store utfyllinger i Gunneklevfjorden. Det forutsettes at
vegen går fra 4 til 2 felts veg rett før rundkjøringen på Øyekast.
Påkobling til kryss på nye E18 inngår ikke. Det er ikke bestemt hvor det nye krysset blir, men
dersom det blir på Ås (som i kommunedelplanen), betinger dette ny tunnel gjennom Brattås.
Dette vil i tilfelle medføre store tilleggskostnader.
Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H7 med 80 km/t og vegbredde 20 m.

Figur 1. Tverrprofil for H7 (mål i m)
Vi forutsetter 4 felts tunnel på strekningen med 2 x T9,5. Tunnelklasse E.
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Figur 2. Tunnelprofil 2xT9,5 (mål i m)
Vegutforming, kryss, fravik mv.
Det må påregnes å innløse en rekke hus på Klevstrand og videre langs Gunneklevfjorden mot
Øyekast. For gjenværende bebyggelse vil det være behov for støyskjerming, spesielt ved
tunnelpåhugg nord.
Kryss
Det er grovt tenkt at planskilte kryss i hver ende inkludert overgang fra 4 til 2 felts veg vil kreve
en strekning på 1100 m. Fra tunnelen skal det først være stoppsikt 150 m til start
akselerasjonsfelt. Deretter 750 m til selve krysset inkludert ramper og 200 m til overgangen fra
4 til 2 felt.
Dette er naturligvis svært arealkrevende, og vil medføre innløsning av en rekke bolig- og
næringsbygg.
Fravik
I utgangspunktet er det tenkt planskilte kryss i hver ende, og at det dermed ikke vil være behov
for fravikssøknad. Det er imidlertid veldig lite plass til disse planskilte kryssene, spesielt i
Skjelsvikdalen. Det vil være svært krevende å koble dette krysset til ny 4 felts E18 i området, og
det vil nok bli behov for fraviksbehandling når løsningene detaljeres.
Geologi og geoteknikk
Herøyatunnelen går i kambrosilurbergarter (kalksteiner, hornfels). Dette er en tunnel med tett
bebyggelse i nærheten, som kan bli utsatt for rystelser. Utfordringer med portalområdene tett
inntil trafikkerte veger og massetransport som mest sannsynlig må ut på dagens vegsystem.
Grunnerverv
Det antas å bli svært høye grunnervervskostnader. I sør gjennom Skjelsvikdalen vil løsningen
medføre at innløsning av et næringsbygg. På dette nivået antas 10 mill. kr.
Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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I nord vil det måtte innløses 30-35 bolighus. I tillegg vil sannsynligviset par industribygg /
småbåthavn medgå. Det er uvisst hva slags virksomhet dette er. (35 hus á 2,5 mill. kr. = 87,5
mill. kr.).
Totalt regner vi ca. 100 mill. kr. til grunnerverv.
Andre forhold
Det vil være store utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden. Det er stor trafikk på
strekningen, og dagsone på begge sider av tunnelen vil være krevende for trafikkavviklingen.
Tunnelmassene vil i stor grad bli benyttet til utfylling i Gunneklevfjorden for å få plass til krysset
og parallell lokalveg som må etableres på utsiden av riksvegen. Tillatelse til utfylling må
eventuelt gis av Miljødirektoratet, da fjorden er svært forurenset av Hydros virksomhet.

1.2 Hovedmengder
Element

Mengde Enhet

Veg i dagen

2 200 1

Tunnel

2 075 1
0 1

1.3 Prosjekthistorikk
Det ble på 90-tallet utarbeidet kommunedelplan for rv. 354 Herøyatunnelen. Alternativ 3a ble
vedtatt 15/2-1996.
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet Rv. 354 Herøyatunnelen anbefalt, og
det står at dette prosjektet har meget god effekt for å skjerme omgivelsene.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet på Herøya i en eventuell fase 2.
Prosjektet vil innebære kortere reisetid på strekningen, og det vil også gi en
trafikksikkerhetsmessig gevinst. Det aller viktigste med prosjektet er allikevel den miljømessige
effekten for lokalmiljøet langs Herøyavegen, som i dag er plaget med støy og rystelser fra
riksvegen.

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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1.4 Oversiktskart
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1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Dato
28.06.17

Beskrivelse
Tegning: B01 og C01 - C04

8

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Dato
28.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Tegning: B01 og C01 C04
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 -2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger
Tilknytning til ny E18 er ikke med.

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Høy

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Lav

3 - Grunnforhold

Lav

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Lav

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Høy

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart
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3.5 Modenhetsvurdering
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

1 829,38 mill. kr.

Forventet kostnad

1 889,71 mill. kr.

Standardavvik

564,30 mill. kr.

Relativt standardavvik

29,9 %

Det er 82% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

1 097,63 mill. kr.

Øvre verdi

2 561,13 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

20 % av total

382,30 mill. kr.

Fjelltunnel

47 % av total

885,81 mill. kr.

Byggherrekostnader

11 % av total

217,29 mill. kr.

Grunnerverv

5,7 % av total

108,45 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

295,85 mill. kr.

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Veg i dagen"
[Enhetspris (kr)]
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Trippelverdi
A1.2-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.3-"Kryss"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"MVA Veg i
dagen" [Påslag (%)]
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

382 302 997

A1 Rv 36 Skjelsvikdalen - Klevstrand
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

382 302 997

A1.1 Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Tverrprofil H7, 80 km/t og vegbredde 20m
Totalt 2200m med veg i dagen. 4 felts veg.
Forutsetter løsmasser til der ny veg treffer tunnelportaler. I hovedsak leire, sand og grus
El og VA anlegg inkludert, samt andre tekniske installasjoner som rekkverk og støyskjerming.
Håper

Frykter

Mindre omfang

Større omfang

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Veg i dagen

m

2 200,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 000

2 200

2 400

2 200

45 000

79 000

120 000

81 883

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

180 640 950
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A1.2 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder adkomstveger og eksisterende veger som blir berørt av anlegget
Tilknytning til E18 er ikke med
Håper

Frykter

Mindre omfang

Større omfang. Det er ikke løst på dette plannivået.

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

200,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

200,0

200,0

500,0

324,4

12 000

14 700

28 000

19 075

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

6 184 083

A1.3 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

2 stk planskilte kryss inklusiv ramper, overgangsbru og tilknytning til eksisterende veger.
Utfylling i Gunnekleivfjorden
Håper

Frykter

Skisserte løsninger er lettere å gjennomføre.
Ingen konflikt med ny E18.

Skisserte løsninger ikke er gjennomførbare.
Konflikt med ny E18 i Skjelsvikdalen

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

2,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2,000

2,000

2,000

2,000

25 000 000

43 700 000

100 000 000

59 202 420

Kryss

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

119 017 365

A1.4 MVA Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

76 460 600

C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

885 809 006

C1 Tunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett tunnel med alle installasjoner
4 felts tunnel i to løp. Total lengde ett løp 2075 m.
Tverrprofil 2xT9.5. Tunnelklasse E.
Geologi: Kambrosilurbergarter (kalksteiner, hornfels)
Tett bebyggelse i nærheten, fare for rystelser ved sprenging.
Portalområdene ligger tett inntil trafikerte veger.
Håper

Frykter

Bra fjell
Benytte gamle Rv 36 som omkjøringsveg
Kort veg til fyllplass
Kortere tunnel skissert

Dårlig fjell
Benytte et tunnel løp som omkjøringsveg
Lang veg til fyllplass
Miljørestriksjoner på fyllmasser
Lengre tunnel enn skissert

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Tunnel
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

2 075,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 875

2 075

2 275

2 075

200 000

307 000

500 000

342 429

Forventet kostnad denne post

708 647 205

C2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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25,00

Forventet kostnad denne post

25,00
177 161 801

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

217 291 989

P1 Byggeherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse, planlegging, prosjektering, grunnundersøkelser, arkeologiskeundersøkelser, osv. inkusiv
MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

217 291 989

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

108 451 747

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Det antas at det må innløses ca. 35 hus, et næringsbygg, et industribygg og en småbåthavn
Inkluderer alle prosesser i forbindelse med grunnerverv.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

90 000 000

100 000 000

130 000 000

108 245 911
108 451 747
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U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

295 850 876

U1 Planlegging, prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Avrenning mot fjorden
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Forventet kostnad denne post

65 271 928

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

26 249 348

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

11 586 641

U9 Andre prosj. erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Hensyn til beboere
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)
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Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

32 908 869

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Skrapeklev - Klevstrand (2)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
159 834 090
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 3490 m lang, hvorav 3190 m tunnel.
Vegen går fra dagens rundkjøring ved Frednesbrua / Vabakkentunnelen. Det må på den
første strekningen etableres et kryss som ivaretar dagens fv. 353 mot Flakvarp, fv. 49 til
Klyve og adkomsten til Knarrdalsstrand renseanlegg / kommunens tekniske etat. Det
forutsettes rundkjøring.
Vegen går videre i tunnel inn i Skien kommune forbi Flakvarp. Der tunnelen kommer ut må
det etableres et kryss mot Flakvarp (dagens fv. 353).

Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H4 med 80 km/t og vegbredde 10 m.

Figur 1. Tverrprofil for H4 (mål i m)

Vi legger T10,5 til grunn for Anslaget. Tunnelklasse C.

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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Figur 2. Tunnelprofil T10,5 (mål i m)
Vegutforming, kryss, fravik mv.
Ved tunnelpåhugget på Knarrdalsstrand kommer tiltaket i konflikt med bebyggelsen. Det vil
også være utfordrende å plassere kryss her. Krysset i andre enden vil også være krevende
å plassere innenfor håndbokkravene.
For gjenværende bebyggelse på Knarrdalsstrand vil det være behov for støyskjerming.

Kryss
Det skal bygges to ny kryss på strekningen. Det forutsettes firearmet rundkjøring i starten
av parsellen, mens krysset i andre enden bør utformes som et T-kryss.

Fravik
Rundkjøring har krav til stoppsikt (145 m) fra tunnelportal, mens for T-kryss er kravet 2 x
stoppsikt (290 m). Det er utfordrende å få til stoppsiktavstand til rundkjøring i starten og
samtidig koble på alle vegarmene. Dette er ikke sett på i detalj, men kan la seg løse.
På den andre siden av tunnelen er det enda mer utfordrende å få til 2 x stoppsikt til Tkrysset. En løsning kan være å trekke kryssområdet lenger vestover. Dette vil medføre at
en må bygge lengre veg (delvis tilpasning til eksisterende), samt at en må bygge en ny
lokalveg tilbake mot Flakvarp.

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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Geologi og geoteknikk
Går i grunnfjellet i granittisk gneis. Det kan være leirsoner her som i f.eks
Vabakkentunnelen, men disse sikres under tunneldrivinga.

Grunnerverv
Det antas å måtte innløses ca. 10 hus ved kryss og tunnelpåhugg på Knarrdalsstrand.
Totale grunnervervskostnader antas å ligge i størrelsesorden 30 mill. kr.

Andre forhold
Det vil være noen utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden, fortrinnsvis i
dagsonene / kryssområdene i hver ende.
Tunnelmasse kan antakelig i stor grad deponeres på Vold. Dersom tunnelen skal drives fra
to sider vil det forholdsvis lang transport fra Knarrdalsstrand.

1.2 Hovedmengder
Element
Veg i dagen
Tunnel

Mengde Enhet
300 m
3 190 m

1.3 Prosjekthistorikk
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet fv. 353 Knarrdalsstrand Flakvarp i en eventuell fase 3.
Det ble på 2000 tallet bygget fortau forbi bebyggelsen på Flakvarp. I 207 ble to flaskehalser
(kurver/smal veg) utbedret i forbindelse med at vegen er omkjøringsveg for E18 når
Kjørholt- og Bambletunnelen utbedres.
Når disse tingene er utført, er ikke behovet for denne tunnelen presserende.

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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1.4 Oversiktskart

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Fv. 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Dato
12.06.17

Beskrivelse
Tegning: C01 - C04 og B05
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Fv. 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Dato
12.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens egvesen
Region sør

Tegning: C01 - C04 og
B05
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprise
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 -3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Lav

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Høy

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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3.5 Modenhetsvurdering

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

1 142,03 mill. kr.

Forventet kostnad

1 207,04 mill. kr.

Standardavvik

491,07 mill. kr.

Relativt standardavvik

40,7 %

Det er 68% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

685,22 mill. kr.

Øvre verdi

1 598,84 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

4,2 % av total

51,02 mill. kr.

Fjelltunnel

65 % av total

788,94 mill. kr.

Byggherrekostnader

12 % av total

143,16 mill. kr.

Grunnerverv

2,8 % av total

34,10 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

189,82 mill. kr.

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Middels
samvariasjon (50%)

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Veg i dagen"
[Enhetspris (kr)]
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Trippelverdi
A1.2-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.3-"Kryss"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"MVA" [Påslag
(%)]

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

51 018 264

A1 Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

51 018 264

A1.1 Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Dimensjoneringsklasse H4, 80 km/t og vegbredde 10m.
Total lengde veg i dagen 300m. 2 felts veg.
Forutsetter fjell i overbygningen på ny veg.
Eventuelle fyllmasser fra tunnel.
Inkluderer elektro og VA, samt andre teknsike installasjoner som støyskjerming.
Håper

Frykter

MIndre omfang

Større omfang
Vanskeligere tilkytning på Flakvarp

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Veg i dagen

m

300,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

200,0

300,0

700,0

423,8

20 000

50 000

90 000

54 119

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

22 974 986
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A1.2 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder adkomstveger og eksisterende veger som blir berørt av tiltaket.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

100,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

100,0

100,0

400,0

224,4

12 000

14 700

28 000

19 075

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

4 278 744

A1.3 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

To nye kryss
Forutsettes firearmet rundkjøring i starten av parsellen
T-kryss i motsatt ende.
Kryssene er krevende å plassere innenfor kravene til håndbøkene i forbindelse med tunnelen.
Prises som rundkjøringer.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Kryss

Mengde

Pris

Kostnad

2,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2,000

2,000

2,000

2,000

4 000 000

5 700 000

10 000 000

6 771 630

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

13 560 881

A1.4 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
10 203 653
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C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

788 944 677

C1 Tunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett tunnel med alle installasjoner og portaler
2 felts tunnel i et løp, ÅDT 3500
Tverrprofil T10,5. Tunnelklasse C
Geologi: Grunnfjell i granittisk gneis. Fare for leirsoner.
Tunnelmasser kan i stor grad deponeres på Vold. Litt lang transport fra Knarrdalsstrand.
Insjisering/vanntetting
Litt usikker på pris, noe høy.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Tunnel
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

3 190,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

3 000

3 190

3 500

3 239

100 000

170 000

300 000

194 719

Forventet kostnad denne post

631 155 741

C2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
157 788 936
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P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

143 159 590

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse, plan og prosjektering, undersøkelser og andre tiltak, osv. Inkludert MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

143 159 590

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

34 100 011

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Antas innløsing av 10 hus i Knarrdalsstrand
Håper

Frykter

Håper på føree innløsninger

Flere innløsninger av hus

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

20 000 000

30 000 000

50 000 000

34 120 159
34 100 011
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U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

189 820 894

U1 Planlegging og prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Forventet kostnad denne post

42 175 620

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

16 823 784

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

7 884 739

U9 Andre prosj./erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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0,950

1,000

Anslag 4.0
1,100

Forventet kostnad denne post

1,021
20 862 396

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Fv 356 Knarrdalsstrand - Flakvarp (3)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
102 074 356
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og elver/bekker. Vi går
ut i fra at det her vil bli behov for en eller flere bruer, og vi antar 200 m totalt (aktuelt i profil
300-350, 1300-1350, 1700-1800).
Det skal utarbeides Anslag for to alternativer:


4a) Tofelts veg (H5)



4b) Firefelts veg (H7)

Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på Bjørnstad, dvs. at veglengden kortes
med 150 m i forhold til C-tegning.
Vegen går gjennom boligområder, dyrket mark og to grustak (Bugten og Nenset) før den
kobles på i rundkjøring til prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein.

Veg- og tunnelstandard:
Alternativ 4a - 2 felts veg
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H5 med 90 km/t og vegbredde 12,5 m.

Figur 1. Tverrprofil for H5 (mål i m)

Alternativ 4b - 4 felts veg
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H7 med 80 km/t og vegbredde 20 m.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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Figur 2. Tverrprofil for H7 (mål i m)

Vegutforming, kryss, fravik mv.:
Starten av traséen tilpasses til dagens rundkjøring på Bjørnstad. Dette betinger at
rundkjøringen bygges om. Vegen går videre over dyrket mark og krysser et par ravinedaler.
Mot slutten av parsellen kommer linja i konflikt med to grustak, Bugten og Nenset. Nenset
sandtak har nylig varslet oppstart av regulerings¬¬planarbeid for utvidelse av
uttaksområdet.
Det må påregnes å innløse flere hus på Bjørnstad. For gjenværende bebyggelse vil det
være behov for støyskjerming.
Alternativ 4b - 4 felts veg
Det forutsettes overgang fra 4 til 2 felts veg i hver ende, og at overgangen er avsluttet inn
mot rundkjøringene. Det regnes 200 m overgangsstrekning.

Kryss:
Ombyggingen av dagens rundkjøring på Bjørnstad, vil være såpass omfattende at det i
praksis vil innebære kostnader tilsvarende en ny firearmet rundkjøring.

Rundkjøringen i nord er tatt med i Anslaget for prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein, og
det regnes derfor bare ett kryss her.

Fravik:
For H5 og H7veger i dagens N100 skal kryss bygges planskilt. I henhold til NA-rundskriv
2015/15 skal rundkjøringer bare unntaksvis anlegges på riksveger, og slike saker skal
fraviksbehandles. Rundkjøringene på riksveg 36 må altså fraviksbehandles.
Det vil ikke være plass til planskilt kryss med dagens etablerte næringsvirksomhet i
området.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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Geologi og geoteknikk:
Her er det grunnfjell (granittisk gneis?). Nesten hele traseen skal gå i tettbebygd område.
Det nedfører forsiktig sprengning og massetransport i bebyggelse. Det er kvikkleireområder
på Klyve. Usikkert hvordan dette vil innvirke på prosjektet.

Grunnerverv:
Det vil være behov for innløsing av flere bolighus, antar 8-10 boliger. Det går med en god
del dyrket mark. Det er en stor usikkerhet hvorvidt vi kommer i konflikt med sand- og
grusressurser i Bugten og Nenset sandtak.
Grunnervervskostnadene vil øke med en firefelts løsning.
Det antas henholdsvis 30 / 40 mill. kr. i totale grunnervervskostnader.

Andre forhold:
Det vil være utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden ved tilkoblingene i hver
ende (det forutsettes at prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein kommer først).
Det er nylig varslet oppstart av reguleringsplanarbeid m/KU for utvidelse av Nenset
sandtak. Dette kan medføre konflikt med dette vegprosjektet, og kan medføre økt
fyllingsbehov. Det vil i utgangspunktet være masseunderskudd i prosjektet, og det kan bli
stort fyllingsbehov i sandtakene, spesielt dersom det tas ut mer sand og grus fra Nenset
sandtak før prosjektet realiseres.

1.2 Hovedmengder
Element
Veg i dagen
Bru

Mengde Enhet
2 700 m
200 m

1.3 Prosjekthistorikk
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet omtalt som Klosterskogen - Kjørbekk
- Bjørnstad.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet Bjørnstad - Kjørbekk i en
eventuell fase 3.
Prosjektet inngår i en «H-løsning» for hovedvegsystemet i Grenland, slik det ble foreslått i
ovennevnte fylkesdelplan.
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1.4 Oversiktskart

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Dato
07.06.17

Beskrivelse
Tegning: C01, B002, C03 og C04
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Dato
07.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Tegning: C01, B002,
C03 og C04
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.

•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 23026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Lav

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Middels

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Høy

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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3.5 Modenhetsvurdering

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

407,76 mill. kr.

Forventet kostnad

424,97 mill. kr.

Standardavvik

127,43 mill. kr.

Relativt standardavvik

30,0 %

Det er 83% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

244,65 mill. kr.

Øvre verdi

570,86 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

50 % av total

211,09 mill. kr.

Konstruksjoner

15 % av total

64,05 mill. kr.

Byggherrekostnader

11 % av total

46,90 mill. kr.

Grunnerverv

8,5 % av total

36,15 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

66,78 mill. kr.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Veg i dagen"
[Enhetspris (kr)]

15
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Vekting

Beskrivelse

Anslag 4.0

Trippelverdi
A1.2-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.3-"Kryss"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"MVA" [Påslag
(%)]

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

211 093 732

A1 Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

211 093 732

A1.1 Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Tverrprofil H5, 90km/t, 2 felts veg, vegbredde 12,5 m
Totalt 2700 m veg i dagen.
Antar løsmasser på strekningen. I hovedsak leire, sand og grus
Elektro, VA anlegg og andre tekniske innstallasjoner som rekkverk og støyskjerming skal inngå i denne
kalkyleposten.
Trafikkomlegging
Kryssing av ravinedaler
Håper

Frykter

Mindre omfang
Bedre grunnforhold

Støyforhold
Plunder og heft
Større omfang
Dårlig grunnforhold
Grusmasser i grunnen
Utvidelse av grustak på Nenset

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Veg i dagen

m

2 700,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 500

2 700

3 000

2 741

33 000

47 700

80 000

54 952

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )
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A1.2 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder adkomstveger og eventuelle sideveger som blir berørt av prosjektet
Håper

Frykter

Samme som nr 2 og 3
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

100,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

100,0

100,0

500,0

265,8

12 000

15 000

28 000

19 126

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

5 115 295

A1.3 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Forutsetter 1 rundkjøring.
Forutsetter at rundkjøring ved Kjørbekk bygges før i et annet prosjekt nr. 5.
I starten ved Bjørnstad tilpasses ny veg dagens eksisterende rundkjøring.
Ved Kjørbekk tilpasses ny veg til ny rundkjøring.
Ombyggingen av dagens rundkjøring på Bjørnstad, vil være såpass omfattende at det i praksis vil
innebære kostnader tilsvarende en ny firearmet rundkjøring.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Kryss

Mengde

Pris

Kostnad

2,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,000

1,000

7 000 000

9 700 000

20 000 000

12 835 025

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

12 867 207

A1.4 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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25,00

25,00
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25,00

Forventet kostnad denne post

25,00
42 218 747

B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

64 048 921

B1 Bru
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Antar 3 stk bruer
Samlet lengde 150 m
Bredde 12,5 - 14 m
Håper

Frykter

Fylle igjen en "dal"
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Bru
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

200,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

100,0

150,0

250,0

170,6

200 000

300 000

400 000

300 000

Forventet kostnad denne post

51 239 137

B2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
12 809 784
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P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

46 896 179

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse, byggherrens rigg, plan og prosjektering, undersøkelser osv. inkludert MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

46 896 179

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

36 153 988

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Det antas innløsing av 8 - 10 bolighus samt dyrket mark.
Usikkerhet i konflikt med sand- og grusressurser i Bugten og Nenset sandtak.
Inkluderer alle grunnerveskostnader
Håper

Frykter
Konflikt med sand og grus

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25 000 000

30 000 000

50 000 000

36 188 203
36 153 988

20

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

66 776 720

U1 Planlegging og prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Forventet kostnad denne post

14 658 534

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

5 838 826

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008
3 010 696

21

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

U9 Andre prosj./erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Bomiljø
Grusressurser
Landbruk
Naturressurser
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

7 569 848

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4a 2-felt )

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
35 698 815

22

Utredning
Statens vegvesen

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Kostnadsoverslag etter Anslagmetoden.
Kontrollnivå: Prosjektets Anslag
6. september 2017

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

Innholdsfortegnelse
1

Prosjektinformasjon ........................................................................................... 4
1.1

Prosjektbeskrivelse ......................................................................................... 4

1.2

Hovedmengder ............................................................................................... 6

1.3

Prosjekthistorikk .............................................................................................. 6

1.4

Oversiktskart ................................................................................................... 7

1.5

Eksisterende planmateriale ............................................................................. 8

2

Anslagprosessen................................................................................................ 9
2.1

3

Underlagsmateriale ......................................................................................... 9
Prosjektgjennomgang ...................................................................................... 10

3.1

Forutsetninger ............................................................................................... 10

3.2

Ambisjonsnivå ............................................................................................... 10

3.3

Kompleksitetsfaktorer ................................................................................... 11

3.4

Situasjonskart ............................................................................................... 11

3.5

Modenhetsvurdering ..................................................................................... 12

4

Kalkulasjon ....................................................................................................... 13
4.1

Kalkylestruktur .............................................................................................. 13
Resultat ............................................................................................................. 14

5
5.1

Kalkyleresultat............................................................................................... 14

5.2

Usikkerhetsprofilet ........................................................................................ 15

5.3

Samvariasjon ................................................................................................ 15

6

Bilag................................................................................................................... 17
6.1

Kalkyleposter ................................................................................................ 17

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

3

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og elver/bekker. Vi går
ut i fra at det her vil bli behov for en eller flere bruer, og vi antar 200 m totalt (aktuelt i profil
300-350, 1300-1350, 1700-1800).

Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på Bjørnstad, dvs. at veglengden kortes
med 150 m i forhold til C-tegning.
Vegen går gjennom boligområder, dyrket mark og to grustak (Bugten og Nenset) før den
kobles på i rundkjøring til prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein.

Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H7 med 80 km/t og vegbredde 20 m.

Figur 1. Tverrprofil for H7 (mål i m)

Vegutforming, kryss, fravik mv.
Starten av traséen tilpasses til dagens rundkjøring på Bjørnstad. Dette betinger at
rundkjøringen bygges om. Vegen går videre over dyrket mark og krysser et par ravinedaler.
Mot slutten av parsellen kommer linja i konflikt med to grustak, Bugten og Nenset. Nenset
sandtak har nylig varslet oppstart av regulerings¬¬planarbeid for utvidelse av
uttaksområdet.
Det må påregnes å innløse flere hus på Bjørnstad. For gjenværende bebyggelse vil det
være behov for støyskjerming.
Alternativ 4b - 4 felts veg
Det forutsettes overgang fra 4 til 2 felts veg i hver ende, og at overgangen er avsluttet inn
mot rundkjøringene. Det regnes 200 m overgangsstrekning.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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Kryss
Ombyggingen av dagens rundkjøring på Bjørnstad, vil være såpass omfattende at det i
praksis vil innebære kostnader tilsvarende en ny firearmet rundkjøring.

Rundkjøringen i nord er tatt med i Anslaget for prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein, og
det regnes derfor bare ett kryss her.

Fravik
For H7 veger i dagens N100 skal kryss bygges planskilt. I henhold til NA-rundskriv 2015/15
skal rundkjøringer bare unntaksvis anlegges på riksveger, og slike saker skal
fraviksbehandles. Rundkjøringene på riksveg 36 må altså fraviksbehandles.
Det vil ikke være plass til planskilt kryss med dagens etablerte næringsvirksomhet i
området.

Geologi og geoteknikk
Her er det grunnfjell (granittisk gneis?). Nesten hele traseen skal gå i tettbebygd område.
Det nedfører forsiktig sprengning og massetransport i bebyggelse. Det er kvikkleireområder
på Klyve.

Grunnerverv
Det vil være behov for innløsing av flere bolighus, antar 8-10 boliger. Det går med en god
del dyrket mark. Det er en stor usikkerhet hvorvidt vi kommer i konflikt med sand- og
grusressurser i Bugten og Nenset sandtak.
Grunnervervskostnadene vil øke med en firefelts løsning.
Det antas henholdsvis 30 / 40 mill. kr. i totale grunnervervskostnader.

Andre forhold
Det vil være utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden ved tilkoblingene i hver
ende (det forutsettes at prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein kommer først).
Det er nylig varslet oppstart av reguleringsplanarbeid m/KU for utvidelse av Nenset
sandtak. Dette kan medføre konflikt med dette vegprosjektet, og kan medføre økt
fyllingsbehov. Det vil i utgangspunktet være masseunderskudd i prosjektet, og det kan bli
stort fyllingsbehov i sandtakene, spesielt dersom det tas ut mer sand og grus fra Nenset
sandtak før prosjektet realiseres.
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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1.2 Hovedmengder
Element
Veg i dagen
Bru

Mengde Enhet
2 700
200 m

1.3 Prosjekthistorikk
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet omtalt som Klosterskogen - Kjørbekk
- Bjørnstad.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet Bjørnstad - Kjørbekk i en
eventuell fase 3.
Prosjektet inngår i en «H-løsning» for hovedvegsystemet i Grenland, slik det ble foreslått i
ovennevnte fylkesdelplan.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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1.4 Oversiktskart

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Dato
07.06.17

Beskrivelse
Tegning: C01, B002, C03 og C04
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Dato

Utarbeidet av

Beskrivelse
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - Påslag
o Entreprenørens rigg og drift - Inkluderes i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode:1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Lav

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Middels

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Høy

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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3.5 Modenhetsvurdering

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

550,39 mill. kr.

Forventet kostnad

568,00 mill. kr.

Standardavvik

156,18 mill. kr.

Relativt standardavvik

27,5 %

Det er 86% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

330,23 mill. kr.

Øvre verdi

770,55 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

48 % av total

271,92 mill. kr.

Konstruksjoner

17 % av total

99,24 mill. kr.

Byggherrekostnader

11 % av total

63,34 mill. kr.

Grunnerverv

7,8 % av total

44,12 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

89,38 mill. kr.

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Veg i dagen"
[Enhetspris (kr)]
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Vekting

Beskrivelse

Anslag 4.0

Trippelverdi
A1.2-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.3-"Kryss"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"MVA" [Påslag
(%)]
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

271 921 648

A1 Kostnadselement av Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

271 921 648

A1.1 Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Tverrprofil H7, 80km/t, 4 felts veg, vegbredde 20 m
Totalt 2700 m veg i dagen.
Antar løsmasser på strekningen. I hovedsak leire, sand og grus
Elektro, VA anlegg og andre tekniske innstallasjoner som rekkverk og støyskjerming skal inngå i denne
kalkyleposten.
Trafikkomlegging
Kryssing av ravinedaler
Håper

Frykter

Som 4a
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Veg i dagen

m

2 700,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 500

2 700

3 000

2 741

45 000

65 700

100 000

71 302

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

195 842 120
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A1.2 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder adkomstveger og eventuelle sideveger som blir berørt av prosjektet
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

100,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

100,0

100,0

500,0

265,8

12 000

15 000

28 000

19 126

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

5 110 553

A1.3 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

1 kryss
I starten ved Bjørnstad tilpasses ny veg dagens eksisterende rundkjøring.
Ved Kjørbekk tilpasses ny veg til ny rundkjøring.
Ombyggingen av dagens rundkjøring på Bjørnstad, vil være såpass omfattende at det i praksis vil
innebære kostnader tilsvarende en ny firearmet rundkjøring.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

2,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,000

1,000

10 000 000

12 000 000

25 000 000

16 543 124

Kryss

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

16 584 645

A1.4 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

54 384 330
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B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

99 242 624

B1 Bru
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Antar 3 stk bruer
Samlet lengde 200 m
Bredde ca 22 m
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Bru
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

200,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

150,0

200,0

270,0

208,2

300 000

464 000

660 000

477 179

Forventet kostnad denne post

99 242 624

B2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0

0

0

0

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

0

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Sum

63 338 596
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P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse og byggherrens rigg, undersøkelser, plan og prosjektering osv. Inklusiv MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

63 338 596

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

44 118 158

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Det antas innløsing av 8 - 10 bolighus samt dyrket mark.
Usikkerhet i konflikt med sand- og grusressurser i Bugten og Nenset sandtak.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

30 000 000

40 000 000

60 000 000

44 120 159

Forventet kostnad denne post

44 118 158

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

89 376 244

U1 Planlegging og prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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Faktor

0,950

1,000

Anslag 4.0
1,150

Forventet kostnad denne post

1,041
19 820 050

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

8 004 800

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

3 735 110

U9 Andre prosj./erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

9 914 556

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100

Forventet kostnad denne post

Rv 36 Bjørnstad - Kjørbekk (4b) alt 2 m/4 felt

47 901 728
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse:
Planlagt veg er totalt 3600 m lang, hvorav 2230 m tunnel.
Vegen går fra dagens 5-armede rundkjøring på vestsiden av rundkjøringen (forutsetter ikke
ny arm). På den første strekningen går den på en grusrygg / delvis utfylling i sandtaket på
Nenset. Traséen er lagt på sørsiden av industriområde Kjørbekk, og det er ikke forutsatt at
bygninger skal løses inn.
Det planlegges et kryss som sammenkobling av nord/sør trasé fra Bjørnstad til kryss med
Telemarksvegen.
Fra kryssingen med fv. 48 Bjørntvedtvegen legges vegen i tunnel under industriområdet
Rødmyr og Hvitsteinåsen fram til kryss med fv. 353 / starten av pågående
utbyggingsprosjekt rv. 36 Skyggestein - Skjelbredstrand.

Generelt om prosjektet

Prosjektet rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein er en naturlig forlengelse av det pågående
prosjektet rv. 36 Skyggestein - Skjelsbredstrand. I dag går riksveg 36 fra Menstadbrua via
Porsgrunnsvegen og Telemarksvegen til Moflata. Derfra går vegen opp til Geiteryggen og
ned Brekkasvingene. Etter at det pågående prosjektet står ferdig i 2018, vil riksveg 36 bli
koblet på ved Skyggestein.
Dagens riksveg 36 fra Menstadbrua til dette påkoblingspunktet ved Skyggestein er ca. 6 km
lang, mens den nye traséen vil bli ca. 3,6 km lang. Dette innebærer altså en innsparing på
nesten 2,5 km. Etter at den nye rv. 36 Skyggestein - Skjelbredstrand er bygget, vil nok
mange velge «snarvegen» fv. 51 Trommedalsvegen. Denne vegen har dårlig standard, og
er ikke egnet for stor trafikkøkning.

Veg- og tunnelstandard:
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H5 med 90 km/t og vegbredde 12,5 m.

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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Figur 1. Tverrprofil for H5 (mål i m)
Vi forutsetter 4 felts tunnel på strekningen. Det vil uansett være behov for to løps tunnel. I
tillegg vurderer vi at det kan bli krav om forbikjøringsmulighet både oppover og nedover. Vi
legger 2 x T9,5 til grunn for Anslaget.

Figur 2. Tunnelprofil 2xT9,5 (mål i m)

Vegutforming mv.:
Starten av traséen tilpasses greit til dagens rundkjøring på vestsiden av Menstadbrua. Fv.
48 Bjørntvedtvegen må legges over eller under den nye riksvegtraséen, sannsynligvis vil en
løsning der den legges over portalen vøre den beste. Dette betinger en forlenget støpt
portal.
Det er mest industribebyggelse som blir berørt, og det vil ikke være stort behov for
støyskjerming.

Geologi og geoteknikk
Tunnel i granittisk gneis. Mulig en må injisere under bebyggelsen? Dette antas å være en
«normal» tunnel.
Første del av vegstrekningen som går i dagen fra Menstadbrua blir bygget på løsmasser.

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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Det er ikke påvist kvikkleire på sandtaksida, men på Goberg er det kvikkleire. Dette blir
imidlertid på utsiden av antatt planområde.

Andre forhold
Det vil ikke være store utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden. Det vil være
akkurat ved tilkoblingene i hver ende og ved kryssing av fv. 48 og omlegging av denne. Fv.
51 Trommedalsvegen er forutsatt permanent stengt ved gjennomføring av prosjektet.
Tunnelmasse vil i stor grad bli benyttet til utfylling i linja i sandtaket. Det er ikke regnet på
massebalanse i prosjektet, men det vil antakelig være mulig å deponere også utenfor
veglinja i dette sandtaket dersom det er behov.
Det er nylig varslet oppstart av reguleringsplanarbeid m/KU for utvidelse av Nenset
sandtak. Dette kan medføre konflikt med dette vegprosjektet, og kan medføre økt
fyllingsbehov.

1.2 Hovedmengder
Element

Mengde Enhet

Veg i dagen

H5

1 370

Tunnel

T 9,5

4 460

1.3 Prosjekthistorikk
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet Rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein Skjelbredstrand prioritert først av de aktuelle prosjektene i Grenland. Prosjektet rv. 36
Skyggestein - Skjelbredstrand bygges nå.
Det ble i 2004 startet arbeid med kommunedelplan for rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein,
og det ble utarbeidet «melding med forslag til konsekvensutredning» som lå ute til offentlig
ettersyn høsten 2004. Arbeidet stanset imidlertid opp den gang. Veglinja som lå til grunn
den gang ligger imidlertid inne i kommuneplanens arealdel.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet rv. 36 Menstadbrua Skyggestein i en eventuell fase 2.

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

6

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

1.4 Oversiktskart

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Menstad - Skyggestein

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Dato
28.06.17

Beskrivelse
Tegning: B01 og C01 - C05

8

Statens vegvesen Region sør

6. september 2017

Anslag 4.0

2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Rv 36 Menstad - Skyggestein

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Dato
28.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Tegning: B01 og C01 C05
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Høy

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Lav

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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3.5 Modenhetsvurdering
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

1 500,18 mill. kr.

Forventet kostnad

1 563,26 mill. kr.

Standardavvik

540,27 mill. kr.

Relativt standardavvik

34,6 %

Det er 76% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

900,11 mill. kr.

Øvre verdi

2 100,25 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

9,2 % av total

144,15 mill. kr.

Fjelltunnel

63 % av total

978,05 mill. kr.

Byggherrekostnader

12 % av total

191,27 mill. kr.

Grunnerverv

0,3 % av total

4,70 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

245,09 mill. kr.

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Veg i dagen"
[Enhetspris (kr)]
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Beskrivelse
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Trippelverdi
A1.2-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"Kryss"
[Enhetspris (kr)]
A1.5-"MVA" [Påslag
(%)]
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

144 145 894

A1 Rv 36 Menstad - Skyggestein
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

144 145 894

A1.1 Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Tverrprofil H5, 90 km/t og vegbredde 12,5m
Totalt 1370 m med veg i dagen. 2 felts veg med forbikjøringsfelt i tunnelen i begge retninger.
Forutsetter løsmasser på strekningen til der den treffer ny tunnellåpning. I hovedsak sand og grus
Fyllmasser fra tunnel
Håper

Frykter

Grusen er så god som den ser ut til

Ta ut grusen og fylle opp igjen med nye fyllmasser

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Veg i dagen

m

1 370,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 270

1 370

1 470

1 370

25 000

59 400

100 000

61 953

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)
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A1.2 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder adkomstveger.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

150,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

150,0

150,0

400,0

253,6

12 000

15 000

28 000

19 126

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

4 860 234

A1.4 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Gjelder 3 kryss. Påkobling ved rundkjøringen på Menstad og eks. veg på Skyggestein. Det skal også
etableres en rundkjøring ved industrien på Kjørbekk.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Kryss

Mengde

Pris

Kostnad

3,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

2,000

3,000

2,000

7 000 000

9 600 000

20 000 000

12 817 866

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

25 665 872

A1.5 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
28 829 179
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C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

978 048 584

C1 Tunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett tunnel med alle installasjoner
4 felts tunnel i to løp.
Tverrprofil 2 x T9,5
Geologi antar granittisk gneis. Stedvis dårlig overdekning.
Tekniske installasjoner og rømningsveier inngår i prisen
Tunnelklasse
insjisering/vanntetting
Håper

Frykter
Dårlig fjelloverdekning
Svakhetssoner

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Tunnel
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

2 230,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 200

2 230

2 400

2 288

200 000

307 000

500 000

342 429

Forventet kostnad denne post

782 438 867

C2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00
195 609 717
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P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

191 272 074

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeleder og byggherrens rigg, plan og prosjektering, undersøkelser osv. inklusiv MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

191 272 074

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

4 702 122

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Kun erverv av utmarksarealer
Usikkerthet rundt grustak
Håper

Frykter
Erstning av grusforekomst

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 000 000

1 000 000

10 000 000

4 730 740
4 702 122
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U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

245 086 626

U1 Planlegging og prosjektering
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Forventet kostnad denne post

53 978 258

U3 Nye normaler
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

21 942 947

U5 Markedssituasjon
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

10 628 992

U9 Andre prosj./erfaringer
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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Faktor

0,950

1,000

Anslag 4.0
1,100

Forventet kostnad denne post

1,021
27 172 543

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

36 Menstadbrua - Skyggestein (5)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
131 363 887
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 1880 m lang. Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på
Kjørbekk, dvs. at veglengden kortes med 100 m i forhold til C-tegning. Denne rundkjøringa er
med i Anslaget for prosjekt 5.
Vegen går fra planlagt rundkjøring på Kjørbekk, jf. prosjekt 5 Menstadbrua - Skyggestein.
Traséen er lagt i en korridor inn mot Kjørbekk industriområde. De første 1000 meterne er ny
veg, mens de siste 880 m fram til rundkjøring på Telemarksvegen går i dagens fv. 48
Bjørntvedtvegen. Det må påregnes at fylkesvegen må breddeutvides og forsterkes.
Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H1 med 60 km/t og vegbredde 8,5 m.

Figur 1. Tverrprofil for H1 (mål i m)

Vegutforming, kryss, fravik mv.
Det forutsettes at prosjekt 5 er bygget, og prosjektet tilpasser rundkjøringen. Det blir flere kryss
på strekningen, der det forutsettes rundkjøringer.
Mot øst er det mest industribebyggelse som blir berørt, men det vil være behov for
støyskjerming mot bebyggelsen på vest (nesten hele strekningen).
Kryss
 Til å begynne med tilpasses prosjektet rundkjøring som forutsettes etablert i prosjekt 5.
 Det bygges ny firearmet rundkjøring i ca. profil 400 (kryss med Kjørbekkdalen).
 Det bygges trearmet rundkjøring i ca. profil 900 mot Rødmyr, der det også dagens Tkryss må bygges om til firearmet rundkjøring. (Dette er ikke vist på C-tegningen).
 T-krysset i profil 1700 bygges om til trearmet rundkjøring.
Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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 Prosjektet tilpasses eksisterende trearmede rundkjøring i Telemarksvegen.
Fravik
Vegen bør kunne planlegges uten fravik.
Geologi og geoteknikk
Veg i dagen. Stort sett flatt terreng. Ser ut til at man unngår kvikkleire (vet ikke sikkert før
nærmere undersøkelser). Det meste av vegen blir på løsmasser, og det er greit terreng.
Grunnerverv
Det antas å være forholdsvis lave grunnervervskostnader. Mesteparten av strekningen er
utvidelse av dagens veggrunn. Et bedehus må antakelig innløses.
Antar totale grunnervervskostnader 4 mill. kr.
Andre forhold
På strekningen som skal utbedres vil det være noe utfordring med trafikkavvikling i
anleggsperioden, og det må påregnes å lysregulere. Ved tilkoblingene i hver ende vil det også
være noen utfordringer.
Prosjektet vil ha noe masseunderskudd, men det er ikke stort behov for masse ut over det som
traues ut (vegoverbygningen).

1.2 Hovedmengder
Element
Veg i dagen

Mengde Enhet
1 980 m

1.3 Prosjekthistorikk
Generelt om prosjektet
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet omtalt som Klosterskogen - Kjørbekk Bjørnstad.
I forbindelse med oppstart av kommunedelplanarbeid for rv. 36 Menstadbrua - Skyggestein i
2004, skulle også forbindelsen mot Moflata vurderes. Det var da også vurdert en annen trasé
gjennom Skytebaneåsen og Jomfrudammen til Moflata. Denne veglinja er tatt ut av
kommuneplanens arealdel, og anses som uaktuell.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet i en eventuell fase 3. I denne
utredningen ligger det ovennevnte alternativet om Skytebaneåsen inne.
Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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1.4 Oversiktskart

1.5 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
Tegning. B1 og C1, C2 og c3

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Dato
15.06,17

Beskrivelse
Skisseprosjekt til Anslag
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
Tegning. B1 og C1, C2 og c3

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Dato
15.06,17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region Sør

Skisseprosjekt til Anslag
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Lav

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Lav

2 - Fjellboring og -sprengning

Veldig lav

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Middels

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Lav

6 - Trafikkavvikling

Høy

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Lav

3.4 Situasjonskart

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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3.5 Modenhetsvurdering

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

223,71 mill. kr.

Forventet kostnad

234,05 mill. kr.

Standardavvik

84,51 mill. kr.

Relativt standardavvik

36,1 %

Det er 74% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

134,22 mill. kr.

Øvre verdi

313,19 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

67 % av total

156,76 mill. kr.

Konstruksjoner

3,3 % av total

7,77 mill. kr.

Byggherrekostnader

12 % av total

28,03 mill. kr.

Grunnerverv

2,1 % av total

4,82 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

36,67 mill. kr.

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1.1-"Hovedveg ny
veg" [Enhetspris
(kr)]
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Beskrivelse
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Trippelverdi
A1.2-"Hovedveg ny
veg i
Bjørntvedtvegen"
[Enhetspris (kr)]
A1.4-"Sideveger"
[Enhetspris (kr)]
A1.5-"Kryss "
[Enhetspris (kr)]
A1.6-"MVA" [Påslag
(%)]

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

156 757 363

A1 Kostnadselement av Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

156 757 363

A1.1 Hovedveg ny veg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Vegstandard H1, 60 km/t, Vegbredde 8,5 m. Stort sett flatt terreng. Ser ut som kvikkleire unngås, men
ikke undersøkt (risiko). Mest løsmasser. Ådt < 12000.
Alt. inkl som rekkverk og veglys.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Veg i dagen i eks. veg
Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 000,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

950,0

1 000,0

1 100,0

1 020,6

20 000

40 000

70 000

44 119
45 069 677
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A1.2 Hovedveg ny veg i Bjørntvedtvegen
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Vegstandard H1 60 km/t, Vegbredde 8,5 m. Opprusting av dagens veg i stort sett flatt terreng. Ser ut som
kvikkleire unngås, men ikke undersøkt (risiko). Mest løsmasser. Ådt < 12000.
Inkl. støyskjermer og fasadetiltak
Omlegging av kabel og ledninger
Veglys
Trafikkomlegginger
Håper

Frykter
Plunder og heft
Mer støytiltak

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny veg

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

880,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

830,0

880,0

930,0

880,0

40 000

50 000

80 000

58 246

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

51 247 808

A1.4 Sideveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Sideveger for avkjørselselstengning nord for Rødmyrvegen. Gs-veg tilpasning ny ug mellom
Bedriftsvegen og Bjørntvedtvegen
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveg

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

250,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

200,0

250,0

400,0

291,2

12 000

15 000

28 000

19 126

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

5 576 204

A1.5 Kryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

3 rundkjøringer + 2 tilpasninger til eks.kryss
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)
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Post/Prosess

Enhet

Krss

Mengde

Pris

Kostnad

3,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

3,000

3,000

4,000

3,415

4 000 000

6 300 000

10 000 000

6 876 678

stl

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)

Anslag 4.0

Forventet kostnad denne post

23 512 201

A1.6 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

31 351 473

B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

7 771 510

B1 Kostnadselement av Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Ny undergang for gang- og sykkelveg Bjørntvedtvegen - Bedriftsvegen L=12m
Utvidelse av 2 underganger (ved Hagebyveien og Gamle Bjørntvedtvei)
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny undergamg L=12 +
forrlengdelse 2 eks undergang
Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

3 000 000

5 000 000

10 000 000

6 236 471

RS

6 217 208
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B2 Merverdiavgift
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

1 554 302

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

28 030 863

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse og byggherrens rigg, plan og prosjektering, undersøkelser osv. inklusiv MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

28 030 863

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

4 820 167

Q1 Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Antatt fra prosjektet
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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Rundsum (kr)

3 000 000

4 000 000

Anslag 4.0
7 000 000

Forventet kostnad denne post

4 824 591
4 820 167

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

36 668 890

U1 Planlegging prosjektering (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Teknisk infrastruktur
Samordning industri, arealplanlegging og vegplanlegging
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Forventet kostnad denne post

8 088 521

U3 Ny normaler (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

3 249 742

U5 Marked (se vedlegg I Y)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008
1 658 146
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U9 Andre prosjekt/erfaringer mv (Se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

3 946 623

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Kjørbekk - kryss Telemarksvegen (6)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
19 725 859
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 5410 m lang, hvorav 3570 m tunnel.
Vegen går fra Semsmyra ved Børsesjø, der det bygges en rundkjøring. Vegen går videre i tunnel
under Grini / Rising. Det blir en dagsone på snaue 300 m over jordene nord for industrien på
Nylende. Her bygges en rundkjøring med påkobling av Nordre Risingveg (omlagt Mælagata) og
videre påkobling mot Skien sentrum sørover.
Vegen er videre lagt i tunnel under Mælagata før den krysser Falkumelva med en 210 m lang
bru (Århusbrua) over til Hyni. Det er lavbrekk i tunnelen under Mælagata.
Videre er vegen lagt i tunnel under Gulset / Strømdal før den kobles til rundkjøringen ved
Myren.

Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H1 med 60 km/t og vegbredde 8,5 m.

Figur 1. Tverrprofil for H1 (mål i m)
Vi legger T9,5 til grunn for Anslaget. Tunnelklasse C.

Ringveg Skien nord (7)
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Figur 2. Tunnelprofil T9,5 (mål i m)
Vegutforming, kryss, fravik mv.
Gårdsavkjørsel i starten bør muligens legges over tunnelportal for å redusere inngrep i dyrket
mark. Dette vil medføre forlenget portal, muligens 40-50 m.
Vegen ligger i stor grad i tunnel, slik at det ikke vil være behov for så mye støyskjerming. Det
blir nok noe støyskjerming ved Århus og Hyni.
Kryss
Kryss ved Semsmyra utformes som trearmet rundkjøring (fire hvis gårdavkjørsel skal innpå).
Dersom gårdsavkjørsel legges over tunnelportal, vil det være aktuelt at krysset bygges som Tkryss.
Det planlegges trearmet rundkjøring mellom tunnelportalene nord for Nylende.
På Hyni planlegges det også en trearmet rundkjøring.
Prosjektet er tenkt koblet på dagens rundkjøring på Myren, som allerede i dag har fem armer
(inkl. utrykningsveg fra brannstasjonen). Det må påregnes omfattende ombygging av denne
rundkjøringen.
Fravik
Det kan være problematisk med krav til stoppsikt fra tunnelportal, alternativt 2 x stoppsikt fra
tunnelportal til T-kryss. Spesielt ved rundkjøringen på Myren ser det vanskelig ut å oppnå
stoppsiktkravet på 70 m.
Geologi og geoteknikk
Her er det løsmasser og kvikkleire (omfanget må undersøkes nærmere, men det ligger inne et
større kvikkleireområde for denne traseen i varsomhetskartet til NVE).
Ringveg Skien nord (7)
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Grunnerverv
Det antas å være forholdsvis lave grunnervervskostnader. Mesteparten av strekningen går i
tunnel, men det vil også gå med en del dyrket mark.
Antatt totalt 2 mill. kr. til grunnerverv.
Andre forhold
Det vil ikke være store utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden, men ombygging av
rundkjøring på Myren vil være utfordrende med mye trafikk.
Prosjektet vil gi stort masseoverskudd, det skal sprenges ut i størrelsesorden 250 000 fm 3
tunnel. Det vil også være utfordrende å finne egnede deponiområder i nærheten.

1.2 Prosjektavgrensninger

1.3 Hovedmengder
Element
Tunneler
Århus bru
Veg i dagen

Mengde Enhet
3 580 m
210 m
1 590 m

1.4 Prosjekthistorikk
Prosjektet med Århusbrua har vært diskutert i årevis, og det har vært gjort flere utredninger på
ulike nivåer. Dette vil være en alternativ veg til/fra Gulset, som er Skiens største bydel med opp
mot 10 000 innbyggere.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår prosjektet at «sentrumsring vest/nord
rundt Skien sentrum» skal vurderes i en eventuell fase 3.
Det foreligger en forenklet løsning for dette prosjektet fra mai i år, men det er ikke denne
løsningen vi legger til grunn i dette Anslaget. Vi legger linja som lå til grunn i forprosjektet
Asplan Viak utarbeidet i 2010 til grunn for Anslaget. Fra Hyni til Myren legger vi linja fra KVU
Grenland til grunn.

Ringveg Skien nord (7)
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1.5 Oversiktskart

1.6 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn

Dato

Beskrivelse

B01, C01,C02, C03, C04, C05 B002
C01,C02,C03

2017-0617

Skisseprosjekt til anslag

Århusbrua med tilhørende vegnett

2010-03.16

Skisseprosjekt

Ringveg Skien nord (7)
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn

Dato

Utarbeidet av

Beskrivelse

B01, C01,C02, C03, C04, C05 B002
C01,C02,C03

2017-0617

Statens vegvesen
Region sør

Skisseprosjekt til anslag

Århusbrua med tilhørende vegnett

2010-03.16

Asplan Viak

Skisseprosjekt

Ringveg Skien nord (7)
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Ringveg Skien nord (7)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Høy

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Middels

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

Ringveg Skien nord (7)
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3.5 Modenhetsvurdering

Ringveg Skien nord (7)
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Ringveg Skien nord (7)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

1 515,29 mill. kr.

Forventet kostnad

1 567,57 mill. kr.

Standardavvik

556,21 mill. kr.

Relativt standardavvik

35,5 %

Det er 74% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

909,17 mill. kr.

Øvre verdi

2 121,41 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

11 % av total

165,69 mill. kr.

Konstruksjoner

5,4 % av total

84,80 mill. kr.

Fjelltunnel

56 % av total

874,70 mill. kr.

Byggherrekostnader

12 % av total

191,55 mill. kr.

Grunnerverv

0,2 % av total

2,61 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

248,22 mill. kr.

Ringveg Skien nord (7)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1-"Ny fylkesveg"
[Enhetspris (kr)]
A2-"Sideveger og
gangveger"

Ringveg Skien nord (7)
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Vekting

Beskrivelse

Anslag 4.0

Trippelverdi
[Enhetspris (kr)]
A3-"Vegkryss"
[Enhetspris (kr)]
A4-"Ombygging
kryss ved Myren"
[Rundsum (kr)]
A5-"MVA" [Påslag
(%)]

Full samvariasjon
(100%)

C1-"Fjelltunnel
Grini/Riseng og
fjelltunnel
Mæla/Århus"
[Enhetspris (kr)]
C2-"Fjelltunnel
Strømdal"
[Enhetspris (kr)]
C3-"MVA" [Påslag
(%)]

Ringveg Skien nord (7)
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

165 692 707

A1 Ny fylkesveg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

H1 8,5 m
Komplett veg inkl. belysning mv.
Fjellkvalitet og løsmasseoverdekning ikke undersøkt. Antatt en del kvikkleire/leire
ved og øst for Falkumelva mot Børsesjø
Masseoverskudd
Håper

Frykter

Gode grunnforhold, ikke leire

Dårlige grunnforhold, geotekniske utfordringer

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny veg

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 590,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 500

1 590

1 700

1 598

15 000

32 000

60 000

36 531

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

58 471 138

A2 Sideveger og gangveger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Sideveger/gs-eveger b= 4m - 6m
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger og gs-veger

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

950,00

0,00

0,00

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

Lav verdi

Ringveg Skien nord (7)
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Mengde (m)

900,0

950,0

1 600,0

1 198,2

Enhetspris (kr)

5 000

13 500

20 000

12 676

Forventet kostnad denne post

15 211 454

A3 Vegkryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Rundkjøringer D=32m
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Vegkryss

Mengde

Pris

Kostnad

3,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

3,000

3,000

3,000

3,000

7 000 000

9 000 000

15 000 000

10 649 182

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

31 969 311

A4 Ombygging kryss ved Myren
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Ikke uttegnet (komplisert)
Prosjektet er tenkt koblet på dagens rundkjøring på Myren, som allerede i dag har fem armer (inkl.
utrykningsveg fra brannstasjonen). Det må påregnes omfattende ombygging av denne rundkjøringen.
NB
Håper

Frykter
Komplisert ombygging
Har ikke funnet noen gangbar løsning

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ombygging kryss
Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Ringveg Skien nord (7)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

6 000 000

21 500 000

50 000 000

26 855 634

RS

26 902 263
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A5 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

33 138 542

B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

84 795 473

B1 Århus bru
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

H1 + fortau
Anslått totalbredde 13 m.
Grunnforhold er ikke undersøkt.
Håper

Frykter

Bra grunnforhold
Kortere brulengde

Dårlige grunnforhold
Lengre brulengde

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny bru
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

210,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

180,0

210,0

250,0

214,1

200 000

273 000

450 000

315 862

Forventet kostnad denne post

67 836 378

B2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Ringveg Skien nord (7)

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel
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25,00

25,00

Anslag 4.0
25,00

Forventet kostnad denne post

25,00
16 959 095

C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

874 699 556

C1 Fjelltunnel Grini/Riseng og fjelltunnel Mæla/Århus
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

T 9,5, tunnelklasse C
Komplett fjelltunnel inkl. portaler.
Fjellkvalitet og løsmasseoverdekning ikke undersøkt.
Håper

Frykter

Godt fjell, ingen løsmasser
Ingen vann problemer

Løsmassetunnel 10%
Kvikkleire
Problemer med vann

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Tunnel
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 620,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 500

1 620

1 800

1 645

100 000

183 000

300 000

197 004

Forventet kostnad denne post

323 627 445

C2 Fjelltunnel Strømdal
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

T 9,5
Komplett fjelltunnel inkl. portaler.
Fjellkvalitet og løsmasseoverdekning ikke undersøkt.
Håper

Frykter
Samme som C1

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning

Ringveg Skien nord (7)
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Post/Prosess
Tunnel
Mengde ()
Enhetspris (kr)
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Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 960,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 700

1 960

2 100

1 911

100 000

183 000

300 000

197 004

Forventet kostnad denne post

376 132 200

C3 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

174 939 911

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

191 550 856

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse og byggherrens rigg, plan og prosjektering, undersøkelser, osv. inklusiv MVA
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Forventet kostnad denne post

191 550 856

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Forventet kostnad denne post

Ringveg Skien nord (7)

Sum

2 614 901
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Q1 Grunnerverv og erstatninger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Anslått kostnad av prosjektleder.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 500 000

2 000 000

4 000 000

2 618 820

Forventet kostnad denne post

2 614 901

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

248 216 241

U1 Planlegging og prosjektering (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Faktor
Forventet kostnad denne post

55 076 028

U3 Nye normaler (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Ringveg Skien nord (7)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017
21 907 471
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U5 Markedssituasjon (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

11 782 939

U9 Andre prosj./erfaringer (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

27 366 259

U11 Uforusett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Ringveg Skien nord (7)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
132 083 545
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 2020 m lang, hvorav 1925 m tunnel.
I starten må det bygges en trearmet rundkjøring med kryss dagens fv. 32. Det må også bygges
ny jernbaneundergang før vegen legges i tunnel forbi Skien sentrum, og den kommer ut ved
Bergsland. Der planlegges det også en trearmet rundkjøring.
Tunnelen går under boligområder hele vegen, og det kan bli utfordringer med lufting.
Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H1 med 60 km/t og vegbredde 8,5 m.

Figur 1. Tverrprofil for H1 (mål i m)
Vi legger T9,5 til grunn for Anslaget. Tunnelklasse C.

Figur 2. Tunnelprofil T9,5 (mål i m)
Vegutforming, kryss, fravik mv.

Fv Sentrumstunnelen (8)
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I starten av prosjektet skal det byges en trearmet rundkjøring, før veglinja skal krysse under
jernbanen i Gampedalsvegen. Her må det bygges en ny undergang under jernbanen, og den vil
bli nok bli stor p.g.a. siktproblematikk, se bildet i figur 3. Det er kort avstand til tunnelpåhugg.

Figur 3. Ny jernbaneundergang må bygges i starten av veglinja
Det må påregnes innløsing av noen hus i hver ende. For gjenværende bebyggelse vil det være
noe behov for støyskjerming.

Kryss
Det skal bygges ny trearmet rundkjøring i hver ende av prosjektet.

Fravik
Det vil være utfordrende å oppnå krav til stoppsikt fra tunnelportal til rundkjøring. Spesielt ved
rundkjøringen i starten ser det vanskelig/umulig ut å oppnå stoppsiktkravet på 70 m. Her er det
også siktproblematikk i forbindelse med kryssing under jernbanen.
Geologi og geoteknikk
Tunnel i kambrosilurbergarter (kalksteiner og skiferbergarter). Dette er en tunnel under tett
bebygde områder + at det er en jernbanetunnel her i fjellet. Geologen er usikker på om man
kan bygge en vegtunnel her med stigningsforhold for å unngå jernbanetunnelen.
Grunnerverv
Noen hus i hver ende vil måtte innløses. Det antas innløsing av fem hus og et legesenter. Antatt

Fv Sentrumstunnelen (8)
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totalkostnad for grunnerverv 20 mill. kr.
Andre forhold
Det vil være store utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden ved dagens fv. 32. I
tillegg vil det være utfordrende med bygging av jernbaneundergang.
Det vil være utfordrende å finne egnede området for deponering av ca. 130 000 fm 3
tunnelstein.

1.2 Prosjektavgrensninger
Fjelltunnel med fv. 32 som avgrensning i begge ender.

1.3 Hovedmengder
Element
Fjelltunnel

Mengde Enhet
Fjellmasser
(overskudd)

130 000 m3

1.4 Prosjekthistorikk
I fylkesdelplanen “Infrastrukturplan for Grenland”, endelig godkjent av
Miljøverndepartementet 6. oktober 2003 er prosjektet sentrumstunnel Skien omtalt i et
langsiktig hovedvegnett.
Konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland foreslår at prosjektet «Sentrumstunnelen i Skien»
skal vurderes i en eventuell fase 3.Se prosjektbeskrivelse.

Fv Sentrumstunnelen (8)
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1.5 Oversiktskart

1.6 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
B01, C01, C02, C03

Fv Sentrumstunnelen (8)

Dato
29.06.17

Beskrivelse
Skisseprosjekt til anslag
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2 Anslagprosessen
2.1 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
B01, C01, C02, C03

Fv Sentrumstunnelen (8)

Dato
29.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Skisseprosjekt til anslag
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år (usikker)
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Middels

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Fv Sentrumstunnelen (8)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Lav

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Høy

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Middels

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Middels

3.4 Situasjonskart

Fv Sentrumstunnelen (8)
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3.5 Modenhetsvurdering

Fv Sentrumstunnelen (8)
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur

Fv Sentrumstunnelen (8)
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

781,70 mill. kr.

Forventet kostnad

818,38 mill. kr.

Standardavvik

278,21 mill. kr.

Relativt standardavvik

34,0 %

Det er 77% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

469,02 mill. kr.

Øvre verdi

1 094,38 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

5,6 % av total

45,62 mill. kr.

Konstruksjoner

2,0 % av total

16,14 mill. kr.

Fjelltunnel

62 % av total

509,62 mill. kr.

Byggherrekostnader

12 % av total

97,24 mill. kr.

Grunnerverv

2,6 % av total

21,24 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

128,52 mill. kr.

Fv Sentrumstunnelen (8)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Fv Sentrumstunnelen (8)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1-"Ny veg "
[Enhetspris (kr)]
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Trippelverdi
A2-"Sideveg"
[Rundsum (kr)]
A3-"Vegkryss"
[Enhetspris (kr)]
A4-"MVA" [Påslag
(%)]
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

45 618 901

A1 Ny veg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

H1 8,5 m
Ny veg mellom tunnelmunning og dagens gater
Dårlig detaljert
Håper

Frykter

Enkel adkomst til påkobling

Komplisert påkobling

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny veg

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

100,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

100,0

100,0

200,0

141,5

25 000

73 000

120 000

72 588

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

10 251 007

A2 Sideveg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Omlegging gangveg Gampedalsvegen (ny veg/trapp)
Alle kostnader knyttet ved sideveger, GS-veger o.l. innenfor tiltaket
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Siideveger
Rundsum (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv Sentrumstunnelen (8)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 000 000

5 000 000

10 000 000

5 823 854

RS

5 807 795
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A3 Vegkryss
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplette rundkjøringer i fv. 32 inkl. trafikkomlegginger, kabler og ledninger mv.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Rundkjøringer

stk

Mengde (stk)
Enhetspris (kr)

Mengde

Pris

Kostnad

2,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2,000

2,000

2,000

2,000

6 000 000

9 000 000

15 000 000

10 236 048

Forventet kostnad denne post

20 436 319

A4 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

9 123 780

B Konstruksjoner
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

16 135 540

B1 Ny jernbanebru
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Ny jernbanebru over ny veg og Gampedalsvegen inkl.
togproblematikk/trafikkavvikling. Antatt lengde 25 m.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning

Fv Sentrumstunnelen (8)
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Post/Prosess

Enhet

Ny jernbanebru

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

8 000 000

10 250 000

19 000 000

12 931 386

RS

Rundsum (kr)

Anslag 4.0

Forventet kostnad denne post

12 908 432

B2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

3 227 108

C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

509 618 866

C2 Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

T 9,5 tunnel inkl. portaler
Komplett tunnel.
Masseoverskudd fast fjell 130000 m3
Tunnel i kambrosilurbergarter (kalksteiner og skiferbergarter). Dette er en tunnel under tett bebygde
områder + at det er en jernbanetunnel her i fjellet. Geologen er usikker på om man kan bygge en
vegtunnel her med stigningsforhold for å unngå jernbanetunnelen.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Fjelltunnel
Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

Fv Sentrumstunnelen (8)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

1 925,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 900

1 925

2 100

1 987

120 000

183 000

300 000

205 247
407 695 092
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C3 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

101 923 773

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

97 243 612

P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Avledet kostnad

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

97 243 612

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

21 241 237

Q1 Grunnerverv og erstatninger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Antatt av prosjektleder
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Fv Sentrumstunnelen (8)
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Veiet middel
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Rundsum (kr)

15 000 000

20 000 000

Anslag 4.0
28 000 000

Forventet kostnad denne post

21 235 732
21 241 237

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

128 524 127

U1 Planlegging, prosjektering (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,150

1,041

Faktor
Forventet kostnad denne post

28 201 090

U3 Nye normaler (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

11 418 080

U5 Markedssituasjon (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Fv Sentrumstunnelen (8)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008
5 614 870
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U9 Andre prosj./erfaringer (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

14 198 820

U11 Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor
Forventet kostnad denne post

Fv Sentrumstunnelen (8)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100
69 091 268
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1 Prosjektinformasjon
1.1 Prosjektbeskrivelse
Planlagt veg er totalt 3685 m lang, hvorav 2630 m tunnel.
Vegen går fra dagens firearmede rundkjøring på Hovenga, og det er snaue 100 m fram til
planlagt tunnelpåhugg. Tunnelen som er 1465 m lang stiger med over 4 % opp til Buer, der det
er en dagsone på i underkant av 1 km.
Det planlegges et planskilt kryss i denne dagsonen, og det vil medføre store inngrep i både
boligområder med blokker, barnehage mm. Mye av dette var under bygging i 2010 (jf.
GoogleMaps). Det blir også store inngrep i landbruksjord.
Prosjektet fortsetter ned mot rundkjøringen på Menstad i en 1165 m lang tunnel med 5 %
stigning.

Veg- og tunnelstandard
Vegen dimensjoneres med dimensjoneringsklasse H5 med 90 km/t og vegbredde 12,5 m.

Figur 1. Tverrprofil for H7 (mål i m)
Vi forutsetter at dagens fv. 32 blir stengt, slik at dagens trafikk overføres til ny veg. Det vil da
være behov for 4 felts tunnel på strekningen. Vi legger 2 x T9,5 til grunn for Anslaget.
Tunnelklasse E.

Figur 2. Tunnelprofil 2xT9,5 (mål i m)

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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Vegutforming, kryss, fravik mv.
Vegen vil være en stor omveg fra Hovenga til Menstad i forhold til dagens fylkesveg 32. Det
innebærer at det må gjennomføres tiltak (fysisk stengning) av dagens veg for å flytte trafikken
over. Tunnelene har stor stigning, og prosjektet medfører store inngrep i bebyggelsen, spesielt
dagsonen på Buer. Her er det nylig fortettet bl.a. med blokkbebyggelse.
Det må påregnes å innløse en rekke bolighus og boligblokker. For gjenværende bebyggelse vil
det være behov for støyskjerming. Krysset vil også ligge nær Buer skole, og det vil være behov
for støyskjerming av skolen.
Kryss
Dagens firearmede rundkjøring på Hovenga må bygges om for å få inn en femte arm.
I dagsonen på Buer (i underkant av 1 km) planlegges planskilt kryss.
Vegen kobles på med en fjerde arm i eksisterende rundkjøring øst for Menstadbrua. Gang- og
sykkelvegen forutsettes lagt i kulvert under denne armen.
Fravik
For H7 veger i dagens N100 skal kryss bygges planskilt. Dette vil ikke være mulig på Hovenga og
ved Menstadbrua, så der kobler vi oss til eksisterende rundkjøringer. Det vil ved begge disse
rundkjøringen måtte søkes fravik fra krav til stoppsikt 145 m fra tunnelportal til rundkjøring.

Dagsonen der vi etablerer planskilt kryss er litt under en kilometer. Dette er litt kort, og det kan
bli en fravikssak også for dette planskilte krysset.

Det må også søkes fravik for stigningskrav i begge tunnelene. Kravet er 3 % mens vi har
henholdsvis 4 og 5 %. Det gis som regel fravik opp til 5 % etter risikovurdering.
Geologi og geoteknikk
Bergarten i området er fra kambrosilur. Får bedre overdekning til mer man går mot øst. Bør
være en «normal» tunnel å bygge, men utfordringene er i påhuggsområdene i tettbebygd
strøk. Det vil også bli behov for massetransport i boligområder. Usikkert hvordan det er med
løsmasser i området (dybden til berg). Det kan være en svakhetssone ca. profil 2770.
Grunnerverv
Det antas å være meget høye grunnervervskostnader. Det antas at 2-3 hus må innløses på
Hovenga. Ved Buer vil det antakelig måtte innløses 5-6 boligblokker, 1 barnehage og 2 bolighus.
Det går også med en del jordbruksjord. Totalt vil nok grunnervervskostnadene ligge i
størrelsesorden 150 mill. kr.
Andre forhold

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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Det vil være store utfordringer med trafikkavvikling i anleggsperioden. Dette gjelder spesielt
ved rundkjøringene ved Hovenga og Menstadbrua, men også i dagsonene ved Buer.
Det vil være utfordrende å finne egnede området for deponering av ca. 350 000 fm 3
tunnelstein.

1.2 Prosjektavgrensninger

1.3 Hovedmengder
Element

Mengde Enhet

Veg 4 felt

980 m

Tunnel 2 løp

2 530 m

1.4 Prosjekthistorikk
I konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland ligger dette prosjektet i en eventuell fase 3.

1.5 Oversiktskart
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1.6 Eksisterende planmateriale
Dokumentnavn
B01, C01, C02, C03,C04,C01

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)

Dato
B:28.06.17 C:
13.06.17

Beskrivelse
Skisseprosjekt til Anslag
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2 Anslagprosessen
2.1 Befaring
Orientering og digital visning.

2.2 Underlagsmateriale
Dokumentnavn
B01, C01, C02, C03,C04,C01

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)

Dato
B:28.06.17 C:
13.06.17

Utarbeidet av

Beskrivelse

Statens vegvesen
Region sør

Skisseprosjekt til Anslag
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3 Prosjektgjennomgang
3.1 Forutsetninger
•Prisnivå: 2017
•Plannivå: Utredning
•Nøyaktighetskrav: +/- 40%
•Kalkylemessig plassering og behandling av:
o Mva - påslag
o Entreprenørens rigg og drift - inkludert i kalkylepostene
o Byggeledelse og byggherrens rigg
o Prosjekterings- og undersøkelseskostnader
Kulepunkt 3 og 4 er slått sammen i kalkylepost byggeledelse som også inkluderer
grunnundersøkelser.
•Byggherre: Statens Vegvesen
•Finansieringsform: Bypakke bompenger
•Utlysning/konkurranseform: Entreprisekontrakt
•Antatt byggestart: 2026 - 2035 fase 2, 2036 - 2045 fase 3
•Forventet anleggsperiode: 1,5 - 3 år (usikker)
•Spesielle avgrensninger/eksterne arbeider:
•Viktige tekniske forutsetninger

3.2 Ambisjonsnivå
Ambisjonsfaktor

Nivå

1 - Framkommelighet

Lav

2 - Sikkerhet

Middels

3 - Service

Lav

4 - Miljø

Middels

5 - Teknisk/funksjonell

Middels

6 - Estetikk

Middels

7 - Styringsmessig

Middels

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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3.3 Kompleksitetsfaktorer
Kompleksitetsfaktor

Vurdering

1 - Topografi

Middels

2 - Fjellboring og -sprengning

Middels

3 - Grunnforhold

Middels

4 - Masseflytting

Høy

5 - Adkomst/tilgjengelighet

Middels

6 - Trafikkavvikling

Høy

7 - Naturgitte forhold

Middels

8 - Interessenter

Høy

9 - Krav til miljø

Middels

10 - Bomiljø, eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Middels

11 - Teknisk kompleksitet

Høy

3.4 Situasjonskart
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3.5 Modenhetsvurdering
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4 Kalkulasjon
4.1 Kalkylestruktur
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5 Resultat
5.1 Kalkyleresultat
Overslag
Prisnivå

2017

Krav til nøyaktighet

40,0 %

P50 kostnad

2 178,70 mill. kr.

Forventet kostnad

2 253,19 mill. kr.

Standardavvik

697,04 mill. kr.

Relativt standardavvik

30,9 %

Det er 81% sannsynlighet for at kalkylen ligger
mellom
Nedre verdi

1 307,22 mill. kr.

Øvre verdi

3 050,17 mill. kr.

Hovedposter
Veg i dagen

12 % av total

273,55 mill. kr.

Fjelltunnel

52 % av total

1 176,37 mill. kr.

Byggherrekostnader

11 % av total

247,89 mill. kr.

Grunnerverv

9,0 % av total

203,55 mill. kr.

Usikkerhetsfaktorer

16 % av total

351,84 mill. kr.

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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5.2 Usikkerhetsprofilet

5.3 Samvariasjon
Navn

Vekting
Full samvariasjon
(100%)

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)

Beskrivelse

Trippelverdi
A1-"Ny hovedveg"
[Enhetspris (kr)]
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Vekting
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Trippelverdi
A2-"Kryss
Hovenga"
[Rundsum (kr)]
A3-"Planskilt kryss
Buer" [Rundsum
(kr)]
A4-"Kryssområde
Menstad"
[Rundsum (kr)]
A5-"Sideveger og
gs-veg" [Enhetspris
(kr)]
A6-"MVA" [Påslag
(%)]
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6 Bilag
6.1 Kalkyleposter
A Veg i dagen
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

273 549 130

A1 Ny hovedveg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett veg
H7
B=20 m, 90 km/t

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Ny veg

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

980,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1 000

1 055

1 200

1 092

45 000

68 000

100 000

71 707

Mengde (m)
Enhetspris (kr)
Forventet kostnad denne post

78 458 899

A2 Kryss Hovenga
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Kompeltt kryss med tilfarter
Rundkjøring på Hovenga oppgraderes med:
Ny 4-felt tunnel - rundkjøring 100 m
Tilfart Hovengasenteret stenges.
Hovenggata/Augestadvegen legges om 100 m
Ny adkomst til Hovengasenteret mv. fra Mjølners veg 20 m.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Krss Hovenga

RS

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

6 000 000

14 500 000

30 000 000

17 383 775

Forventet kostnad denne post

17 456 369

A3 Planskilt kryss Buer
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett planskilt kryss med.
Akselerasjons- og retardasjonfelt
Ramper
Kryss med fv. 31
Inklusive overgangsbru
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Planskilt kryss

RS

Rundsum (kr)

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

27 000 000

44 000 000

100 000 000

60 082 566

Forventet kostnad denne post

60 358 864

A4 Kryssområde Menstad
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett påkobling/modifsering av rundkjøring ved Menstad med:
Gangveger 100 m. Inklusiv gangbru over portalen.
Håper

Frykter

Enkel løsning

Komplisert løsning

Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Kryss ved Menstad
Rundsum (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

1,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

15 000 000

28 000 000

90 000 000

48 222 940

RS

Forventet kostnad denne post

48 534 548
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A5 Sideveger og gs-veg
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Omlegging av fv. 31 Håvundvegen med gs-veg 400 m
Tilknytning av Buerjordet mv 100m
Usikkert. Vegsystem ikke løst.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess
Sideveger
Mengde (m)
Enhetspris (kr)

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

m

500,00

0,00

0,00

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

200,0

500,0

700,0

458,8

12 000

27 500

50 000

30 383

Forventet kostnad denne post

14 030 624

A6 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

54 709 826

C Fjelltunnel
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

1 176 365 455

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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C1 Fjell- og løsmassetunnel to løp
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Komplett fjelltunnel 2 x T9,5 inkl. portaler
Sikkerhetsklasse E
Borgåsentunnelen 1465 m
Menstadtunnelen 1165 m, Løsmassetunnel store deler ved Buer
Forlenget Menstadtunnelen til Menstadbrua i forhold til C-tegninger.
Masseoverskudd 350 000 m3
Bergarten i området er fra kambrosilur. Får bedre overdekning til mer man går mot øst. Bør være en
«normal» tunnel å bygge, men utfordringene er i påhuggsområdene i tettbebygd strøk. Det vil også bli
behov for massetransport i boligområder. Usikkert hvordan det er med løsmasser i området (dybden til
berg). Det kan være en svakhetssone ca. profil 2770.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Hjelpeberegning
Post/Prosess

Enhet

Mengde

Pris

Kostnad

Tunneler

m

2 430,00

300 000,00

729 000 000,00

Løsmassetunnel

m

200,00

425 000,00

85 000 000,00

Enhetspriskontroll

2 630,00m

Mengde (m)
Enhetspris (kr)

á kr

309 505,70

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

2 500

2 630

3 000

2 729

200 000

320 000

500 000

344 713

Forventet kostnad denne post

941 092 364

C2 MVA
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Mva

Ganske påvirkelig

Påslag (%)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

25,00

25,00

25,00

25,00

Forventet kostnad denne post

235 273 091

P Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

247 891 649

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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P1 Byggherrekostnader
Beskrivelse/forutsetninger

Avledet kostnad

Byggeledelse og byggherrens rigg, planlegging og prosjektering, undersøkelser o.l. inklusiv MVA.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

10,00

15,00

25,00

17,06

Påslag (%)
Forventet kostnad denne post

247 891 649

Q Grunnerverv
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

203 546 415

Q1 Grunnerverv og erstatninger
Beskrivelse/forutsetninger

Spesifisert

Prosjektlederes vurdering.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Rundsum (kr)

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

130 000 000

150 000 000

300 000 000

203 708 959

Forventet kostnad denne post

203 546 415

U Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Sum

Forventet kostnad denne post

351 837 412

U1 Planlegging, prosjektering (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig
Lav verdi

Fv 32 Borgåsen - Menstad (9)
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1,000
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1,150

Forventet kostnad denne post

1,041
76 916 617

U3 Nye normaler (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,000

1,040

1,017

Forventet kostnad denne post

31 578 727

U5 Marked m v. (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,880

1,000

1,140

1,008

Forventet kostnad denne post

15 518 074

U9 Andre prosjekt-erfaringer mv. (se vedlegg IY)
Beskrivelse/forutsetninger
Påvirkbarhet

Usikkerhetsfaktor

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

0,950

1,000

1,100

1,021

Forventet kostnad denne post

39 211 706

U11 Kostnadselement av Usikkerhetsfaktorer
Beskrivelse/forutsetninger

Usikkerhetsfaktor

Posten er redusert i forhold til verdier I håndbok R764 fordi usikkerheten er vurdert å bidra for mye når
kalkulasjonen for øvrig i stor grad er vurdert med høye øvre verdier.
Påvirkbarhet

Ganske påvirkelig

Faktor

Lav verdi

Sanns.verdi

Høy verdi

Veiet middel

1,000

1,100

1,200

1,100

Forventet kostnad denne post

188 612 289
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Byutredning Grenland

Kostnader - Revidert KVU/bypakke Grenland

rev 14.12.2017

Vegprosjekter

Vi har tatt ut to prosjekter – fv356 Knarrdalstrand-Flakvarp og fv32 Borgeåsen-Menstad

fordi det kke er behov for disse lenger.

Prosjektene Ringveg Skien nord og Sentrumstunnelen Skien er tatt ut av beregningene i RTM,
virkninger av disse er ikke vist i transportmodellen. Det må gjøres en ny transportvurdering
av forholdene i og rundt Skien sentrum før en bestemmer seg for løsninger. Kostnader til
dette er derfor ikke tatt inn i den samfunnsøkonomiske beregningen.
Fv 353 Rugtvedt- Surtebogen

0,4 mrd kr

Rv 36 Menstadbrua-Skyggestein

1,5 mrd kr

Rv 36 Skjelsvikdalen-Klevstrand

1,8 mrd kr

Rv 36 Bjørnstad-Kjørbekk

0,4 mrd kr (0,6)

Sum vegprosjekter rev KVU/Bypakka

4,3 mrd kr = 4,5 mrd kr (P50) (usikkerhet 40%)

Fv Kjørbekk-Kryss Telemarksveien

0,2 mrd kr

Gange og sykkel
Hovedplan for sykkel og plan for myke trafikanter

Sum 3,0 mrd kr – (vurdert med basis i tall i planene og erfaringer fra gjennomførte
prosjekter.

Kollektiv - buss
Grunnlaget er Kollektivfeltutredning Grenland fra 2015.

Der har de regnet på to nivåer vi legger inn begge i vedtatt KVU/Bypakke på lik linje med
vegprosjektene

Rødt nivå

563 mill kr

Sum

1.279 mill kr

Blått nivå

714 mill kr

Dersom de vegprosjektene vi har lagt inn i revidert KVU gjennomføres vil vi ikke trenge
prosjektene 1, 4, 5 og 6. Disse beløpet seg til 590 mill kr

I fase 1 er det lagt inn tiltak for ca 100 mill kr – på deler av kollektivprosjekt 7 og 10.

Det betyr at – dersom alle vegtiltakene vi har lagt inn gjennomføres – og vi trekker fra det

som enten er finansiert i fase 1 – eller de strekningene vor vi ikke trenger kollektivfelt pga

nye vegstrekninger – er regnestykket:
Totalsum fra buss-utredningen
-

-

1.279 mill kr

Finansiert i fase 1

Prosjekter som utgår pga ny vegbygging

Totalsum kollektivfelt Revidert bypakke Grenland

ca 100 mill kr

589 mill kr = 600 mill kr

Oppsummering kostnader Revidert KVU/Bypakke Grenland
Veg

4,5 mrd

Kollektivfelt

0,6 mrd

Gs

590 mill kr

3,0 mrd

Sum investeringer revidert KVU/Bypakke Grenland 8,1 mrd kr

Verksted kollektiv
Rapport
Tirsdag 23.mai 2017
Ælvespeilet Porsgrunn

19.juni 2017 rev 20.07.2017

Byutredning Grenland

Denne rapporten er en kort, bearbeidet oppsummering av det som skjedde på verkstedet. Deltagerne jobbet i grupper, og alt
arbeid som ble gjort i gruppene ble presentert på kart, klistrelapper og flipoverark. Dette materialet danner grunnlag for denne
rapporten.
det gjøres oppmerksom på at sidetallene er ikke helt korrekte.
Tekst: Astrid D. Skalleberg, Norconsult AS
Foto: Astrid D. Skalleberg og Eva Preede

Formål med dagen: Å optimalisere kollektivtilbudet som transportform
Viktige spørsmål:
1. Hvilke tiltak skal til for å gjøre kollektivtransport attraktivt i hverdagen?
2. Hvilke geografiske områder bør prioriteres for å få størst effekt av tiltakene.

Oppstart på dagen:





VELKOMMEN
Eva Preede og Tor Atle Odberg
INSPIRASJON TIL DAGEN
Torgeir Dalene, Jernbanedirektoratet ‐ om jernbane
Per Kåre Sortevik, Telemark fylkeskommune ‐ om fremtidens bussløsninger
Kristina Ellwood, Statens vegvesen ‐.om kollektiv
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Utfordringer og planer pr. i dag.
Bodil Riis, Jernbanedirektoratet ‐ om tog
Anne Cecilie Gundersen, Telemark fylkeskommune ‐ om buss
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Merethe Olsen
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OPPGAVENE:
Oppgave1.

SITUASJONSBESKRIVELSE

Hva preger dagens situasjon og fremtiden?

1.1 Hva er Grenlands viktigste behov og største utfordring innen mobilitet nå og i fremtiden?
Gruppe 1:
Utfordringer: bilen er alltid enklest for alle, kollektiv konkurrerer ikke på tid, kvaliteten på
gå/sykkel/kollektiv er for dårlig mhp. sammenheng og kvalitet. Grenland er spredt bygd med
lange avstander, mentalt er vi litt bakpå iht. hvordan vi vil bevege oss, bo og jobbe.
Trender: Ungdom er bedre til å bruke kollektivt. De har vokst opp med et godt
kollektivtilbud.
Planer: Kan ikke legge opp til byspredning, trenger innstramming med tanke på bruk av bil.
Oppsummering: Bil er enklest for alle siden kollektiv ikke konkurrerer på tid, kvaliteten på
nettverket er for dårlig, vanskelig å ha et godt kollektivtilbud til alle pga. spredt bebyggelse.
Grenland er mentalt litt «bakpå», trenden er at ungdom er bedre på kollektiv enn voksne.
Areal planer fremover bør hindre byspredning og stramme inn bruk av bil, men det er ikke
enkelt politisk.
Gruppe 2:
Nå: Fremkommelighet for buss, syklister, gående er blitt bedre. Utfordrende bilkultur med
for mye parkering, det mangler infrastruktur som krysser elven, næringslivet tror ikke at de
som tar buss/går/sykler er god butikk. Grenland er best i landet i sykkelopplæring, dobbelt
antall el‐sykler, politisk lokallagsfokus, utfordring med togstasjon i Skien som ikke ligger i
sentrum.
Fremtiden: Manglende befolknings vekst, konflikt næringsvekst og befolkningsvekst, dermed
viktig med arealstrategi, utbygging av E18‐hvem skal prioriteres? ferdige planer for
kollektivfelt er ikke prioritert politisk/ikke modent, faste bussruter ikke nødvendig, alt blir
on‐demand, skalerbare autonome, transportmidler, mobilitetstilbud (bilminibuss).
Oppsummering: Tilrettelagt for bil, ikke konkurransefortrinn for buss og utfordrende for
syklende og gående, for mye gratisparkering og parkering generelt, bør ha flere
tverrforbindelser over elva, næringslivet og handelsstanden tror at kjørende handler mere
enn de som sykler og går og ønsker å tilrettelegge for mer parkering. Grenland er best i
landet på sykkelopplæring og el. sykler har et stort potensiale pga. flate områder.
Kommunene må ha en stram arealpolitikk. Politikernes holdning er «alle skal få», det
mangler prioriteringer!
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1.2 Hva er Grenlands viktigste behov og største utfordring innen kollektivtransport (tog og
buss)?

Gruppe 4:
Behov: Forutsigbar finansiering og drift av buss, nok penger til investeringer, optimalisering
av traseene, dekke store arbeidsplasser bedre, planlegging for å avklare fremtidige traseer
og knutepunkt, fremkommelighet i rush, overgang tog‐buss, prioritere bane lokalt og
regionalt nå.
Utfordringer: Det er for enkelt å kjøpe bil og parkere, det er ikke plass til kollektiv i hodene
til folk, stoler ikke på påliteligheten til kollektivsystemet i Grenland, for få bruer over elva
gjør det vanskelig å krysse for eksempel sammenlignet med Drammen, få partene til å
samarbeide, beslutningstakerne kjører ikke buss, manglende prissamarbeid buss / tog.
Oppsummering: Behov for finansiering, optimalisering av busstrase, buss mot store
arbeidsplasser må prioriteres, dårlig fremkommelighet for buss i rushtiden, for enkelt å kjøre
bil, beslutningstakere kjører ikke buss, dårlig pålitelighet mhp. punktlighet, for lite bruer for
effektiv busstransport, vanskelig pga. mange parter, prissamarbeid mellom de som har
ansvar for buss og tog er nødvendig.

1.3 Hva er bra og hva er dårlig med dagens kollektivtilbud (tog og buss)?
Gruppe 5:
Bra: Knutepunkt flere steder / korresponderende overganger, lav pris på månedskort, høy
frekvens på metronett, metrolinjene dekker befolkningen bra, det er infrastruktur på
jernbane som ligger der og gir muligheter.
Ulemper: For lav frekvens på pendlelutene, jernbanen spiller ingen rolle lokalt, Skien stasjon
ligger ikke i sentrum, for mye gratis parkering på arbeidsplass, bussen står i de samme køene
som bilene og ikke egne kollektivfelt
Oppsummering: Gode knutepunkter mhp. bytte av transportmiddel, lav pris og høy
frekvens, rekkevidde, jernbaneinfrastruktur ligger der men er ikke godt nok utnyttet, Skien
stasjon ligger ikke i sentrum, for lav frekvens på pendelbusser, for mye gratisparkering, buss
og bil i samme kø.

Gruppe 6:
Hva er bra med buss? Billig månedskort, alle i familien kan bruke ett månedskort, god
flatedekning, godt samarbeid med ekspressbussene, høy frekvens på metro nettet, god
nettside.
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Hva er dårlig med buss? Ikke egne traseer, hvordan kjøper man månedskort, app? Felles
nasjonal billettløsning mangler, ikke samme månedskort for tog og buss, vanskelig å ta med
sykkel på buss.
Hva er bra med tog? Raskt med tog mellom Porsgrunn og Skien (9min). Må betale for sykkel
på toget, komfortabelt, raskt, ikke så mange stopp, forutsigbart, lesbart system, kobling buss
og bane i Porsgrunn.
Hva er dårlig med tog? Dyrt månedskort, få avganger, ikke flatedekning, dårlig kobling buss
og tog til Skien
Oppsummering: Billig månedskort på buss for hele familien, bra flatedekning, høy frekvens
og mange busser, buss og bil i samme kø, hvordan kjøpe kort for kollektiv transport? Det
trengs felles nasjonal billettløsning, bør være enkelt å ha med sykkel på buss, god kobling
buss‐tog i Porsgrunn, dårlig kobling buss‐tog i Skien, plassering av togstasjon i Skien for
perifert, politikernes fokus «alle skal få» ‐ mangler prioritering.
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Oppgave 2.

AREALUTVIKLING

Hva er fordeler og utfordringer for kollektivtransporten og de reisende med følgende
arealscenarier:



Knutepunktutvikling med konsentrert arealutvikling ‐ det meste av veksten i og rundt
bysentrene og knutepunkt på kollektivstrenger.
Knutepunktutvikling med spredt arealbruk. Hvilke muligheter og utfordringer
oppstår ved nye kollektivtilbud som følge av de nye arealkonseptene i framtiden?

Gruppe 1:
Konsentrert arealutvikling: Enklere å løse kollektivtransporten, billigere, mere effektivt, fulle
busser, hyppigere frekvens, «god sirkel», styrker byene, flere handler, flere på kafeer, flere
arbeidsplasser, flere som bor.
Utfordring kan være befolkningsveksten, tilgjengelighet i vegnettet, parkering og
prioritering.
Spredt arealutvikling: Vanskelig å få til et kollektivtilbud, konkurrerer ikke med bil, dyrt, lite
effektivt, enda mere spredte målepunkter, genererer mer trafikk mellom bolig‐jobb‐handel‐
fritid.
Utfordringer: Tapper utviklingen av sentrum, sentrum blir ikke motor i befolkningsveksten.
Gruppe 2:
Konsentrert arealutvikling: Autonome busser kan mate knutepunkt, hvilke knutepunkt skal
det satses på. Hvor mange? Må få bruer over elva til knutepunkt, viktig med krav til både
lokalisering av arbeid/næring og bosetting, mere knutepunkt utvikling gir mere aktivitet, må
ha økt frekvens, økt behov for skille i gatebruk. Vanskelig å fortette, rolledeling mellom
transportmidlene er viktig.
Spredt arealutvikling: Vanskelig og dyrt å lage et godt kollektivtilbud, service og
målepunkter ligger spredt, skoleskyss til nye skoler eller bruke nye områder, arealbruken
generere mere transport, mest tilgjengelig for bil, skoleskyss gir dårlig vane for gå/sykkel/det
sosiale, E18 ekspressbuss og kobling mot lokaltrafikken blir en utfordring.

Gruppe 4:
Konsentrert arealutvikling: Bedre utnyttelse av vegkapasiteten, redusert totalt
transportbehov, redusert utslipp/mindre kostnadskrevende kollektiv transport, redusert
total transport, enklere å leve og bo uten bil, mindre bilavhengig, reduserte utslipp, flere
arbeidsplasser/ målpunkt nær knutepunkt gir større vilje til å reise kollektivt, høy frekvens på
kollektivtransport. Utfordring er bystruktur, mindre bilbehov gir økt kapasitet på veinettet,
flere velger buss, konsentrert innsats er mere økonomisk, høyfrekvens noen steder. Folk må
allikevel komme seg hjemmefra, flere passasjerer gir større grunnlag(Langesund) for effektiv
drift.
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Spredt arealutvikling: Langt til holdeplass, lavere frekvens, totalt mere transportbehov, nei,
huff, Valleråsen er ikke spredt, det ligger nær sentrum. Området ved Herre kommer, men
hvordan løse transportbehovet dit? Med båt? Området ved Herøya blir bilbasert som i dag,
kun næring uten så mange arbeidsplasser langs E18, flere velger bil med en slik
arealutvikling. Utfordrende å lage et tilbud med høy frekvens for folk flest, vanskeligere å gi
mange et godt tilbud, mange utfordringer, mere transport behov/vanskeligere å prioritere.

Gruppe 5:
Konsentrert arealutvikling: Lettere å betjene utbyggingsområder, arbeidsplasser og sentrum
med kollektivtrafikk+ sykkel og gange. Kan det bli dårligere tilbud utenfor
fortettingsområdene? Muligheter for «ladebusser» konseptet i de tette byområdene.
Spredt arealutvikling: Skaper økt transportbehov, vanskelig å betjene med
kollektivtransport, dyrere, ingen tydelig trafikkstrøm.
Gruppe 6:
Konsentrert arealutvikling:
Fordeler: Enkelt å lage rutestruktur med høy frekvens, større markedsgrunnlag, enklere å
konsentrere innsatsen inkl. materiell og drift, kan bedre tilbud med økt kapasitet pr. avgang,
lettere med bane, lettere for sykkel og gående.
Utfordringer: Få til en riktig miks i fortettingsområder, press på arealer, blant annet på
landbruk og friområder.
Spredt arealutvikling:
Fordeler: Fint for de som elsker å kjøre bil
Ulemper/utfordringer: Vanskelig å betjene med kollektivtrafikk, dyrt da hver reise koster
mere, mange målpunkt.

6

Oppgave3.

ROLLEFORDELING MELLOM TRANSPORTFORMENE

Konkretiser hva dere mener er optimal rollefordeling mellom
kollektivtransport, sykkel og gange for å ta veksten i
personbiltransporten. Hvordan ser et slikt scenario ut?
Hvilke markeder skal de ulike transportmidlene betjene?
Gruppe1:

Systemskifte for en kollektivløsning





Jernbane og oppfrisking av gamle stopp tar transporten på østsiden.
Sykkelvei utbygges.
Sykkelekspressveg og buss på østsiden.
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Gruppe 2:







Fortrinn tog‐mange, langt og fort.
Definerte knutepunkt, betjener buss og tog samt gange
Bybåndet‐ må treffe markedet.
Notodden‐porsgrunn‐Skien‐Bamle må betjenes.
Busser som mater holdeplassene på kryss og tvers
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Gruppe 4:










Satse på bane, miljøvennlig transport.
Mye høyere andel må over på miljøvennlig transport.
Tog etter 2018, mye bil erstattes av tog.
Flere stopp gjør det attraktivt.
Sykkel‐ Kjempepotensial, el sykkel.
Mange arbeidsplasser i og mellom byene.
Gode overganger mellom gange/sykkel/buss/tog er viktig
Forandre «imaget»‐gjøre det tøft å sykle og gå.
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Gruppe 5:




Jernbanen må ha sentral rolle og flere stopp og flere stopp.
Bedre sykkelveier

Gruppe 6:
Kollektivtransporten må å kunne konkurrere på reisetid i forhold til bil.
Lokalisere anbud rundt knutepunkt.
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Oppgave 4.

HELHETELIG KONSEPTER MED KOLLEKTIVSATSING

Hvordan kan et helhetlig, optimalisert areal- og transportkonsept med sterk satsing på kollektivtransport
se ut? Lag konsepter for følgende varianter:
4 a) med sterk satsing på lokaltogtilbud der jernbanen spiller en sterk rolle lokalt og øvrige
transportmidler og arealbruk tilpasse dette
Gruppe 1 + 5:

Intercity ikke ferdig før 2032). Bratsberg banen enn så lenge. Integrere bolig/arbeid
Telemark/søndre Vestfold). Øke frekvensen NÅ!
Hva koster det å ta gamle linjer i bruk?
Mating viktig. Nytt togstopp Landmannstorget. Spor ut til Herøya med førerløs liten vogn for
folk som jobber der.
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Gruppe 2:

Togstopp v/Hoppestad, mate med buss til knutepunkter på vestsiden, flere bruer over elva
øst-vest.
Østsiden- gå og sykle til knutepunkt.
Shuttlebusser, mating til knutepunkt på utsiden av sentrum.
Bomring for å tvinge folk til å gå innenfor ringen.
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Gruppe 4:

Ruste opp gamle stoppesteder.
Høyere frekvens)- ekstra spor Skien – Porsgrunn
Mating til større knutepunkter, ikke til de små.
Lokaltogbane til Brevik (Inter-City dekker Larvik)
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Gruppe 6:

Lokaltog mellom Brevik – Skien
Stopp på eks. og nye knutepunkter, Menstadbrua-Skjelsvik-Porsgrunn-Borgestad, flere stopp
gir sterkere ryggrad.
Videre fortetting rundt knutepunkt.
Ta tak i eksisterende jernbanetrase da det er dyrt med nytt.
Avhengig av supplerende busstilbud pga. lange avstander.
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4b) med sterk satsing på bybane og øvrige transportmidler og arealbruk tilpasse dette
Gruppe 1+5:

Kompleks bybane nett - dyrt
Bruk av eks. togspor på østsiden- ta i bruk eks. infrastruktur samt gamle linjer som ikke er i bruk. Videre
til Gulset, mot Elstrøm brua og sykehuset.
Ny bane og bru på Vestsiden, følger RV 36.
Ved mangel på areal brukes veitraseen.
Avgreining mot Herøya,Skjelsvik og Brevik.
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Gruppe 2:

Tre luper → Porsgrunn- Eidanger- Skjelsvik-Herøya
↓ Transitt
Tre ringbaner→ Porsgrunn- Øst-vest
↓ Transitt
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Gruppe 4:

Brevik banen nordover til Porsgrunn, ut i gatene og over elva, vestsiden langs RV 36 (som
erstattast)
Skien →Gulset og tilbake.
Bybane på østsiden i stedet for tog.
Billigere å bygge bane i eksisterende gateløp enn å lage nye traseer i tettbebygde områder
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Gruppe 6:

Ring med «hale»- fortrenger jernbanen på østsiden
Herøya – Porsgrunn – Skien – Gulset eventuelt lenger opp i lia på østsiden betjener
boligområder.
Tunge strekninger viktige mht. betjening.
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C)med sterk satsing på busstilbud og øvrige transportmidler og arealbruk tilpasses dette
Gruppe 1+5:

Langesund ekspressen, Langesund – Skien med få stopp.
Bedre tilbud på Herøya.
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Gruppe 2:

Bruke busstilbudet som eksisterer..
Avgiftsparkering og mindre parkeringskapasitet.
Bruke økonomiske virkemidler.
Kollektivfelt bygges, fjerne bilene der bussen kjører.
P-plasser reduseres ved næringsbygg.
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Gruppe 4:

Rutetilbudet! – dekning): utenfor 5 min. sone → autonome busser.
Bedre busstilbud ved Hydro (Herøya) området.
Autonome busser.
Stort sykehus, har hovedlinje men må betjenes bedre.
Bedre tilbud Gulset – Porsgrunn.
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Gruppe 6:

Stamlinjer og metro der fork bor.
Koble øst og vest, bedre knutepunkter.
Bygge kollektivfelt.
Virkemidler for å få ned bilbruken: øke bompenger i rushtiden, strengere p-regime,
prismekanismer mhp. bompenger
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PRESENTASJON OG DRØFTING AV FORSLAG TIL HELHETLIGE KONSEPTER
Lag gruppas anbefalte helhetlige konsept med forslag til rolledeling mellom de ulike transportmidlene.
Hvilke øvrige virkemidler vil bidra til økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange?
Gruppe 1+5:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knutepunktutvikling Porsgrunn.
Tung prioritering av boligbygging og næringsutvikling i sentrum.
Videreutvikling av dagens busstilbud. Bedre forbindelser på tvers av by båndet.
Hovedlinjene i toglinjene må utbedres, flere forskjellige togtilbud treffer forskjellige
markeder.
Busspendlere og busstilbud vil konkurrerer med lokaltog.
Alt. 1. Tog Skien sentrum -Porsgrunn sentrum + buss.
Alt. 2. Satsing tog med stopp mellom Skien – Porsgrunn, ikke buss.
Busspendling beholdes som i dag, effektiviseres for raskere transport.
Arealutvikling er avgjørende
Bratsberg banen videre til Larvik eller Brevik. Bestemme hvilken rolle jernbanen skal
ha.
Hva er mulig / hva koster det?
Buss eller tog? Se nærmere på sammenhengen mellom markedet – tog – buss.
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Gruppe 2:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokaltog Follestad-Porsgrunn-Heistad, mates med buss til Heistad.
Sykkelekspress Skjelsvik-Myren-Sentrum/Høyskolen
Optimalisere busstransporten.
Reduksjon av p-plasser.
Tett arealutvikling,10 min-byen
Autonome båter-flere krysninger på elven.
Franklintorget-Herøya-fjordbassenget (autonome båter).
Sykkelgater, gjennomkjøring forbudt for biler.
Autonome busser. Mate mot metrolinjer.
Hva vil skje i fremtiden, innen 15 år er det mye nytt på mobilitetsfronten. Er bilen
utkonkurrert i byene?
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Gruppe 4:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det bør satses på Bratsberg banen, fra Notodden til Brevik med stasjoner underveis,
men ulempe med lengre tid ved mange stopp.
Teknisk lett å bygge ut dobbelt spor på dette strekket.
Porsgrunn stasjon beholdes, ønsker ny stasjon på Eidanger.
Skjelsvik/Sætre- overgangspunkt tog-buss.
Båtforbindelser over elva/fjorden.
Stort transformasjonspotensiale ved Borgestad.
Høystandard sykkeltrase FV 32+30.
Bussruter + mating til knutepunkter.
G/s vei godt utviklet mot knutepunktene.
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Gruppe 6:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bompenger, dyr parkering, bedre tilrettelagt for g/s, bedre sykkelparkering.
Forbedre bussmetrosystemet -raskere.
Flere kryssende pendleruter, autonome materuter.
Autonom båt langs elven som supplerer g/s vei.
Lokaltog Skien-Porsgrunn med stopp underveis.
Ny stasjon i Skien sentrum.
Toget skal gå til Skjelsvik evnt. Larvik.
Alle bevegeligheter skal knyttes sammen.
Lokalisere aktiviteter mot knutepunkter (bolig, jobb, etc …)
Felles flexi/månedskort for alt (buss, båt, tog …)

SLUTTKOMMENTARER FRA SALEN:
•
•

God kontakt med politikere er viktig. God informasjon, som gir dem kunnskap.
God kommunikasjon med politisk styringsgruppe er viktig for å få gjennomslag for
nye tanker og ideer.
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Vedlegg program for dagen

Tid

Tid
(min)

Aktivitet-oppgave

Metode

Utstyr

9:15

15

VELKOMMEN
Presentasjon av deltagerne med navnerunde
Informasjon om arbeidsform og program
Litt om byutredning Grenland

Eva ønsker velkommen
Sier kort om hensikten med
verkstedet og hva
byutredningen skal svare på
Tor Atle snakker kort om
arbeidsform og program

Tor Atle lager PP
av oppgavene slik
at de kan stå oppe
på skjermen under
jobbingen

9:30

15

Inspirasjon til dagen
Torgeir på jernbane
Per Kåre om fremtidens bussløsninger
Kristina E på kollektiv

9:45

30

Beskrivelse av dagens situasjon. Utfordringer
og planer pr i dag.
Innledninger:
Bodil: tog– lokaltog + bybane (20 min)
Anne Cecilie: buss (10 min)

10:15

10

Pause

10:25

35

OPPG 1:
SITUASJONSBESKRIVELSE

Gruppearbeid og
presentasjon

Hva preger dagens situasjon og fremtiden?
1. Hva er Grenlands viktigste behov og
største utfordringer innen mobilitet nå
og i fremtiden? Beskriv gjerne trender,
drivkrefter og konkrete planer.
2. Hva er Grenlands viktigste behov og
største utfordringer innen
kollektivtransport (tog og buss)?
3. Hva er bra og hva er dårlig med dagens
kollektivtilbud (tog + buss)
11:00

10

Pause

11:10

25

OPPG 2: AREALUTVIKLING
Hva er fordeler og utfordringer for
kollektivtransporten og de reisende med
følgende arealscenarier:
• Knutepunktsutvikling med

•
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Dagens busslinjer
og 5 min
gangavstand til
holdeplasser
Togstasjoner med
visning av store
arbeidsplasser

Gruppearbeid og
presentasjon

Jobbe på kartene med
konsentrert arealutvikling – det
tekst direkte på kart eller
meste av veksten i og rundt
med gule lapper på
bysentrene og knutepunkt på
kartene
kollektivstrenger
Spredt arealbruk

Hvilke muligheter og utfordringer oppstår ved
nye kollektivtilbud som følge av de nye
arealkonseptene i framtiden?

Kart med:

Kart med:
Konsentrert
arealutvikling
Spredt
arealutvikling

12:35

25

OPPG 3: ROLLEFORDELING
MELLOM TRANSPORTFORMENE
Konkretiser hva dere mener er optimal
rollefordeling mellom kollektivtransport, sykkel
og gange for å ta veksten i
personbiltransporten. Hvordan ser et slikt
scenario ut? Hvilke markeder skal de ulike
transportmidlene betjene?

Gruppearbeid og presentasjon

På flipover (– eller kart)

12

45

Lunsj

12:45

30

OPPG 4: HELHETLIGE KONSEPTER Gruppearbeid og presentasjon
MED KOLLEKTIVSATSING
Hvordan kan et helhetlig optimalisert
areal- og transportkonsept med sterk
satsing på kollektivtransport se ut? Lag
konsepter for følgende varianter:
a) med sterk satsing på lokaltogtilbud der
jernbanen spiller en sterk rolle lokalt og
øvrige transportmidler og arealbruk
tilpasses dette

13:15

30

b) med sterk satsing på bybane og øvrige
transportmidler og arealbruk tilpasses
dette

13:45

30

c) med sterk satsing på busstilbud og
øvrige transportmidler og arealbruk
tilpasses dette

14:15

15

Pause

14:30

60

PRESENTASJON OG DRØFTING AV
FORSLAG TIL HELHETLIGE
KONSEPTER
Lag gruppas anbefalte helhetlige konsept med
forslag til rolledeling mellom de ulike
transportmidlene.
Hvilke øvrige virkemidler vil bidra til økt bruk
av kollektivtransport, sykkel og gange?

15:30

1

SLUTT

30

1

20.06.2017

Buss fra BO- bussene.

Fremtidens
kollektiv transport.

Per-Kåre Sortevik, Telemark fylkeskommune
www.telemark.no

Scania gass buss fra 2016.

www.telemark.no

Elektrisk buss fra VDL.

www.telemark.no

www.telemark.no

Selvkjørende elektisk buss.

www.telemark.no

Volvo med pantograf.

www.telemark.no
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Kollektivverksted Byutredning Grenland
«Inspirasjonsforedrag»
v/Torgeir Dalene, Jernbanedirektoratet
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Buss i Grenland
Verksted kollektiv
Byutredning Grenland
23.05.2017

Samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn
Samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune,
kommune,
Bamble Siljan
kommune,
Jernbanedirektoratet
Bamble
kommune,
kommune,
Jernbaneverket og
og Statens
Statens Vegvesen
vegvesen.

Hva skal jeg snakke om?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noen fakta
Finansiering og passasjerutvikling
Linjestruktur og busstilbud
Reisevaner
Busstrategi for Grenland
Kundetilfredshet og innspill fra publikum
Utfordringer og muligheter
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Først noen nøkkeltall
•
•
•
•
•

93 busser, 25 biogass
4,5 millioner rutekilometer/år
4,2 millioner reiser i 2016
Busskontrakt til 2023
112 millioner til drift i 2016

Finansiering av tilbudet
120 000 000

Tilskudd til drift av buss i Grenland

100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fylkeskommuale midler
Belønningsmidler
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Innsats gir resultater
Passasjerutvikling siste ti år
4 500 000

Antall passasjerer

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Passasjerer 2 986 654 3 311 309 3 004 446 3 038 792 3 076 660 3 117 640 3 353 744 3 673 304 3 884 889 4 220 433

Passasjerutvikling
1. tertial
= Vekst på «alle» ruter

3
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Dagens busstilbud
• 3 metroruter ( hvert 10.
min i rush)
• 5 pendelruter( hver 30.
min i rush)
• Periodekort 400 kroner

Dagens busstilbud forts..
•
•
•
•

Regionale ruter
Ekspressbusser
Flexiruter
Skoleruter

4
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Reisevaner i Grenland
• 4 prosent kollektivandel
• 80 prosent har tilgang på gratis parkering på
arbeidsplassen
• De fleste daglige reisene er korte, 37 prosent
er under 3 km
• Halvparten av befolkningen har mindre enn
500 meter til en metroholdeplass

Mål: Doble kollektivandelen fra 4 til 8 prosent

5
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Kundetilfredshet
Total tilfredshet med kollektivtrafikken 2016
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
57%
52% 48% 55% 52%

64%
49%
38%

Innspill
Lørdagstilbud Siljan
Bedre tilbud på
Kjølnesområdet
Periodebilletten
også gjelde for tog
Avganger tilpasset
arbeidsstid Sykehuset
Bedre rutetilbud til
Rugtvedt

Buss på
Hovenga

Bedre
tilbud på
Herøya

Flere avganger til
Skotfoss kveld/helg
Bedre
kveldstilbud på
pendel
Tidligere avganger i
helgene

Buss er sosialt,
Førerløse
men tar for lang tid
busser
Tilbud til nye bolig‐
og næringsområder

Bedre
korrespondanse
med
ekspressbuss

Effektive
betalingsløsninger
Mindre busser
Bedre tilbud i Porsgrunn øst
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Utfordringer og muligheter
•
•
•
•
•
•

Lav kollektivandel‐ bilbasert
Øke bussens konkurransekraft og status
Uforutsigbare økonomiske rammer
Spredt bolig‐ og næringsutvikling
Langstrakt bybånd, elva som barriere
Teknologi! Økt fokus på mobilitet

7
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Kollektivtransport i Grenland
Bane

Bodil Riis,
Langsiktig utvikling,
Jernbanedirektoratet

Kilde: Nasjonal transportplan 2018-2029 Figur 4.2 Ny struktur i Jernbanesektoren

1
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« Å initiere, utvikle og presentere forslag som
angår utviklingen av jernbanen og
kollektivtransportsystemet i lys av de
transportbehovene direktoratet identifiserer.»

• Kundeperspektivet
• Samspill og rolledeling
• Dagens situasjon og utfordringer
• Planer for utvikling av jernbanen
• Noen muligheter…

4
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Jernbanesektoren må sette brukeren i fokus, enten
dette er en reisende eller en godskunde. Det er
brukerens behov jernbanen skal løse.
Meld. St. 27, På rett spor – Reform av jernbanesektoren

Hva er kunden opptatt av?
Tilbudsfaktorer:
Ombordtid

Tilbringertid/
tilgjengelighet

Komfort

Pris

Antall bytter

Ventetid

6

Byttetid/
-komfort

Verdsettingen av de ulike
bestanddelene avhenger av:
• Reiselengde
• Reisehensikt
• Konkurranseflater
Kunden velger toget hvis:
Tilbudet er det mest attraktive
sammenliknet med
alternativene

Markedsbasert tilbudsutvikling

3
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BHR1

Hensiktsmessig samspill og rolledeling mellom ulike
driftsarter i et transportsystem er avgjørende
• Hvilke rolle skal tog, buss, bil, sykkel,
gange ha? Hvordan unngår man å
konkurrere om de samme markedene?
• Definere stamnett med arbeidsfordeling
mellom transportmidlene
• Samhandling med lokalt kollektivtilbud i
gode knutepunkt blir sentralt
• Arealbruk som bygger opp om
knutepunkter
• Jernbanen er et viktig strukturerende
element mht arealutvikling

Andre viktige faktorer
• Klar rollefordeling og godt samspill mellom
driftsartene – unngå parallellkjøring
• Gode knutepunkt, legge til rette for
flerfunksjonell og sosial infrastruktur
• Høy frekvens og tydelig nettstruktur for å
kunne reise på kryss og tvers – Gode
tverrforbindelser
• God framkommelighet for kollektivtrafikken
og for nærings- og servicetrafikken
• Tilrettelegge for at korte reiser kan gjøres ved
sykkel og gange
• Er robust for fremtidig byutvikling
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Byområde Grenland
• Høy bilandel og lav kollektivandel
• Lav befolkningsvekst

Stor satsing på buss de senere år har gitt
resultater!
RVU: Jernbanen – svært liten rolle lokalt, 0.4 % av
4 % kollektivandel – økt noe de senere år
-

Usentral stasjonsplassering i Skien
Lav frekvens
Buss for tog

9

Fra mandatet:

Utrede nærmere hvilken rolle toget kan spille som del av
kollektivtransportbetjeningen lokalt og regionalt i
Grenlandsområdet
Et dobbelt FLIRT-tog tilsvarer ca 12-17 busser.
Toget kan erstatte ca 400 biler.

5
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Jernbanens egenskaper (og begrensninger)
•God kapasitet, komfortabelt, effektivt og raskt
•Stiv vertikal- og horisontalkurvatur
•Nye stasjoner på rettstrekning eller R> 2000m
•«Blandet» trafikk på sporet påvirker hvor mange tog og hvor
tett de kan kjøre, det gjelder både enkeltspor og
dobbeltsporede strekninger
•Enkeltsporede strekninger har kapasitet til maks 5 avganger
sum begge retninger i grunnrute*)
•Ruteplan «styrt» av togtrafikken i Oslo
11

Alt henger sammen med alt!
Oslotunnelen gir en
begrensning for resten av
tilbudet i Østlandsområdet

12
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Persontogtilbudet i Grenlandsområdet
• Fjerntog (grønn) Oslo-Stavanger: 8
avganger/retning (inkl. nattog)
• Bratsbergbanen (rød) NotoddenPorsgrunn: 8 avganger/retning
• InterCity (lilla) Vestfoldbanen EidsvollSkien: Inntil 26 avganger per retning
(buss Larvik-Skien på flere avganger)

13

Banenett bybåndet
• Brevikbanen: Eidanger-Brevik
• Bratsbergbanen: EidangerNordagutu
• Vestfoldbanen: EidangerDrammen
• Sidespor i bruk: Bjørntvet,
Grenland Havn og Norcem

Skjelsvika

Norcem

Grenland Havn

14
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Godstrafikk i Grenlandsområdet (via bybåndet)
Dagens:
• Kalktog Bjørntvet-Norcem: 7
rundturer daglig
• CargoNet Grenland HavnAlnabru/Bergen: 2 avganger/uke
• Sporadiske gods- og
militærtransporter til/fra Grenland
Havn
Planer i fremtiden:
Godstog fra Larvik havn
Godstog fra Herøya (100 biler/døgn)
Godstog fra Brevik havn
15

InterCity - Vestfoldbanen
Høsten 2018:
Eidangerparsellen åpner alle avganger med tog,
redusert reisetid (fra 37min
til 14 min Larvik –
Porsgrunn)
NTP 2018 - 29:
• To tog i timen til Skien
innen 2032
• Reisetid Skien - Oslo fra
dagens 2:44 til 1:44
• Grenlandsbanen:
Forberedende arbeider og
planlegging siste del

8
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-

Grenlandsbanen – konsept og stoppmønster

Anbefaling KVU – Midtre alternativ

Banens rolle og muligheter i Grenland

Toget er i hovedsak et regionalt tilbud –
men kan et annet stoppmønster og bedre
frekvens gi en mer lokal betjening i
bybåndet?

• Nye/utvidede pendler på
eksisterende spor og spor
som ikke er i bruk?
• Kan bybane være et
supplement eller alternativ
til buss/lokaltog?

18
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Lokal togbetjening i bybåndet?
Lokal betjening på eksisterende spor med/uten stopp sentralt i Skien
v/Landmandstorget, med evt stopp mellom Porsgrunn og Skien sentrum
• IC-tog stopper ett eller flere steder mellom Skien og Porsgrunn
• Bratbergbanen (som over), med utvidelse av pendel videre til
Skjelsvik/ Brevik, Herøya eller Larvik
• Evt suppleres med ny lokaltogpendel
Forutsetninger:
- Et godt regionalt togtilbud (IC og Bratsbergbanen)
- God fremkommelighet og kapasitet for fremtidig vekst
for godstransport på bane
- Grenlandsbane, knutepunkt Porsgrunn
19

Bybane?
Nedenfor noen forslag fra tidligere bybaneutredninger i regi av Telemark
fylkeskommune og Bystrategi Grenland:
• Reetablere gammelt jernbanespor som grener av fra dagens spor mot
Skien Brygge + nytt spor til sentrum/evt Nylende
• som over med forlengelse til Gulset i nord og/eller videre sørover til
Bamble jfr tidligere utredninger
• Kan andre konsepter være aktuelle, eks. ny strekning for bane på
vestsiden av elva?
Forutsetninger:
- Kapasitet på jernbanestrekningen til et godt
regionalt togtilbud (IC og Bratsbergbanen).
- God fremkommelighet og kapasitet for fremtidig
vekst for godstransport på bane
- Grenlandsbane, knutepunkt Porsgrunn
20
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• Stor satsing på bane krever at det er marked for det
• Konsekvenser for øvrig togtrafikk (bl annet IC og gods) må dokumenteres
• Enkeltspor og dobbeltspor har kapasitetsmessige begrensninger, spesielt
krevende med «blandet» trafikk – kan også gå utover punktligheten
• Satsing på bane kan sette fart på byutvikling

21

Takk for oppmerksomheten!
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Byutredning Grenland

Verksted gange og sykkel
Rapport
Torsdag 4.mai 2017
Ælvespeilet Porsgrunn

16.juni 2017

Byutredning Grenland

Denne rapporten er en kort, bearbeidet oppsummering av det som skjedde på verkstedet. Deltagerne jobbet i grupper, og alt arbeid
som ble gjort i gruppene ble presentert på kart, klistrelapper og flipoverark. Dette materialet danner grunnlaget for denne rapporten.
Tekst: Astrid D. Skalleberg, Norconsult AS
Foto: Astrid D. Skalleberg og Gunnar Ridderström, Citiplan

Formål med dagen: Å optimalisere gange og sykkel som transportformer
Viktige spørsmål:
1.
Hvilke tiltak skal til for å gjøre gange og sykkel attraktivt i hverdagen?
2.
Hvilke geografiske områder bør prioriteres for å få størst effekt av tiltakene.

OPPSTART PÅ DAGEN:
•
•

•

VELKOMMEN
v / Eva Preede og Gunnar Ridderström
INSPIRASJON
v / Henrik Duus
v/ Lars Martin Sørlie
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
v /Kjersti Berg

Deltakere:
Andrea Tverå, Siljan kommune
Nils Harald Eidet, Statens vegvesen
Lars Martin Sørlie, Porsgrunn kommune
Turid Marie Leikvoll; Skien kommune
Tom Eikeng Porsgrunn kommune
Kjersti Berg, Telemark fylkeskommune
Knut Janøy, Skien kommune
Christina Iselin Amundsen Bukta, Skien kommune
Ann Karin Halvorsen Myrland, Statens vegvesen
Eli Eikeland, Statens vegvesen
Erika Klein, Statens vegvesen
Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune
Andre Lindkjønn Olsen, Bamble kommune
Marie Eklund Planting, Skien kommune
Bodil Riis, Jernbanedirektoratet
Torgeir Dalene, Jernbanedirektoratet
Olav Risholt, Telemark fylkeskommune
Torbjørn Huru, Bamble kommune
Henrik Duus, Statens vegvesen
Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen
Kristina Ellwood, Statens vegvesen
Eva Preede Statens vegvesen
Turid Vongraven Statens vegvesen
Anette Olshausen, Norconsult
Øyvind Søfteland, Statens vegvesen
Gunnar Ridderström, Citiplan, prosessleder
Astrid Skalleberg, Norconsult, sekretær
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OPPGAVENE:
1‐1







Hvilke tiltak skal til for å gjør
gange attraktivt i hverdagen?




Gruppe 1:




sikker skolevei
separerte løsninger
lavere fart for bil
kutte avstander
vanskeligere framkommelighet for
bil






Gruppe 2:











trygge skoleveier
trygghet for alle grupper
Universell utforming
ikke for mye biltrafikk, adskilt‐boliggater
‐snarveger som gir kort reisetid
direkte ruter
gange er en del av transportkjeden
til buss og tog
attraktivt
høy kvalitet
opplevelse
hvileplasser
3

høyere driftsnivå
kunne kombinere gange med
kollektiv
hyppige avganger
kort vei til viktige mål punkter i
hverdagen
knutepunktsatsing
god belysning
attraktive ruter/grønne korridorer
utbedre naturlige snarveier










interessante
attraktive og trivelige omgivelser
noe å se på
riktig lokalisering av mål punkter som handel mm.
opplevelse av trygghet
adskilt fra biltrafikk
direkte og effektive ruter
gå ruter prioriteres ved drift og vedlikehold

Gruppe 3:














variert gatemiljø
korte avstander
god dekkestandard
føles trygt‐prioritert framfor bil
mange mennesker som går
bort fra bilene, alternative ruter
soping
podcast
hyggelige omgivelser, nærhet til grønnstruktur
lys i vinduene
hvilebenker
rekkverk
enkelt å krysse gaten
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Gruppe 4:















1‐2

levende byer med variert tilbud
skille gående og syklende
skille gående fra biltrafikk
etablere snarveier
godt vedlikehold
trygge krysningspunkter
belysning
trivelig alternativ med opplevelser underveis
Hvileplasser
bilfrie soner rundt skoler
god skilting med informasjon om viktige mål punkt som avstand, tid etc.
allergifrie ruter
bygge og bo tett som gir kortere avstander
god kobling til andre transportformer

Hvilke tiltak skal til for å gjøre sykkel attraktivt i hverdagen?
Gruppe 1:













separering av g/s vei
knutepunkt utvikling
tydelige sykkeltraseer
god flyt for sykkel
prioritering av syklister i hele vegsystemet
bedre standard på vedlikehold
signal prioritert for sykkel
korte ned avstander med snarveier og bruer
god by sykkel ordning
gjøre sykkelen synlig i hele vegsystemet
det offentlige må gå foran
P plass lokalisering
Gruppe 2:








sammenheng i rutene gir god fremkommelighet
effektivt og raskt
forkjørsrett for syklende og unngå kryssende veger og avkjørsler
unngå stopp i kryss/lyskryss
separere gående/syklende
sykkelparkering med høy standard
5


















differensiering av sykkelvegnettet som høystandard/ lavere standard/blandet trafikk
godt dekke
prioritere helårs drift og vedlikehold
muligheter for å sykle raskt
skille syklende fra gående og kjørende på hovedruter
gi sykkel en synlig plass i byen
sammenhengende sykkelnett
sykling til skolen også for mindre barn
gode fasiliteter som p‐kjeller med tak/garderobe mm..
oppmerking som viser sykkelens plass i gata
p‐avgift ved arbeidsplasser
raskere enn alternativene
helsegevinst
alternative ruter
prioritert fremfor biltrafikk
trygge skoleveier.

Gruppe 3:











minst mulig omvei
Prioritere syklende
logiske ruter
kunne sykle i jevnt tempo
minst mulig høydeforskjell
tilrettelegge for alle, fra barn‐supersyklist
sykkelparkering nær alle mål punkt
ikke høye kanter
kutte svinger
alternative ruter

Gruppe 4:










godt vedlikehold (feiing og brøyting)
jevne dekker
sammenhengende sykkelnett
gode krysningspunkter
minst mulig omveg
skilting av ruter og info om mål punkt
skille trafikantgrupper
flere alternative ruter
belysning
6







1‐3

gode og trygge parkeringsmuligheter, sykkelhotell på knutepunkt
«mekkestasjoner»
tellepunkter (visningssøyle)
ruteplanlegger (avstand, stigningsforhold, alternative ruter)
garderobe/dusj på arbeidsplassen

Hvilke geografiske områder bør prioriteres for å få størst effekt av tiltakene?

Gruppe 1:






mellom byene
Sentrumsområder
store arbeidsplasser
nær skoler, i «by båndet»
tilbud på begge sider av elva

Gruppe 2:











mellom Skien –Porsgrunn både øst og vest og langs elva
Skien sentrum og Porsgrunn sentrum, ønsker et finmasket nett i sentrum
tilknytning av boligområder til by båndet
Skien og Porsgrunn sentrum
sykehuset i Telemark
Herøya/Kjørbekk/Høyskolen i Porsgrunn/ Herkules kjøpesenter/store arbeidsplasser/
tunge handelsområder
sammenbinding av eksisterende ruter
Langesund‐Stathelle
forbindelse til og rundt skoler
Eidanger halvøya som kan bli en effektiv forbindelse nord/sør
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Gruppe 3:








der det er flest folk er det størst potensiale
fra sentrum til Porsgrunn‐Skien‐Langesund‐Stathelle og lokalsenter
rundt skoler
mellom Skien og Porsgrunn sentrum
store arbeidsplasser som sykehuset, Herøya, Kjølnes etc.
flest mangler i sentrum (løses i by pakka?)
fra øst til vest over elva, trenger mange forbindelser over elva

Gruppe 4:








fjerne barrierer, bygge bruer, tunneler etc.
store arbeidsplasser
sentrumsområder
viktige mål punkter
gode forbindelser til kollektivknutepunkter
områder hvor bilen i dag har prioritert, for eksempel kjøpesentrene,
kollektivknutepunkt ol.
prioritere grønne ruter, for eksempel langs elva, gjennom parkområder ol.
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Oppgave 1. Hva preger dagens situasjon?
Tegn på kart:
Hvordan er situasjonen generelt for:





arbeidsreisene?
fritidssyklister?
barn, unge, eldre?
andre?

Hva er Grenlands viktigste behov og største utfordring?

Oppgave 2. Pek på konkrete utfordringer for gående og syklende i Grenland.
Tegn på kart og beskriv i kommentarfelt:






Noen «missing links» som utmerker seg?
spesielle trafikkfarlige punkter?
noen barrierer/problemkryss som skiller seg ut når det gjelder å redusere syklisters
fremkommelighet og reisetid?
hvilke strekninger utmerker seg med for dårlig standard?
noen geografiske områder som skiller seg ut gjennom manglende eller vært dårlig
sykkeltilbud

9

Gruppe 1
Viktigste punkter: «Missing link» i sentrum av Skien og Porsgrunn

10

Gruppe 2
Viktigste punkter: Skåtfoss «missing links», god fremkommelighet begge sider av elven, g/s‐
veg til boligomr, manglende g/s vei fra sentrum til Siljan, mangler broer, mangler
høystandard tilbud sykkelparkering ved knutepunkter.
Viktigste:
1.
2.

3.

Sentrumsområdene
Større grad av separering
P‐avgift arbeidsplasser

Nylende‐Skien sentrum, bortgjemt og lite
sammenheng
Gulsetvegen/Gulsetringen

←Eksempel på en mye brukt g/s veg for

↑

syklende, gående, bikkjer, barnevogner

Forbindelse langs elven

←Storgata

PP‐krysset‐Tollnes→

←Skrapeklev‐Klevstrand
Sykkel og gange→

←Trosvikvegen bru(RV354)
Brotorvet nord/sør←
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Kommentarer fra gruppe 2 (skrevet på gule lapper på kartet):


















Grenland: Ingen ruter for syklister der syklene er prioritert, mange velger derfor å
sykle på vegbanen.
Missing links: RV 35 v/ Trosvikveien bru, PP krysset‐Tollnes, Gulset forbindelsene,
Storgata Porsgrunn, Langbryggene Skien, Kverndalen Skien, Skotfoss, fortau
Bølevegen og fortau Herøyavegen har dårlig løsning for syklister.
Barrierer: Torgata Skien, Trosvikveien bru, RV 354, Skienselva.
Dårlig standard: Bøleveien Skien, Storgata Porsgrunn, Skrupeklev Klevstrand,
Brotorvet, sentrum Skien og Porsgrunn, tilknytning Skotfoss og Åfoss
Dårlig tilbud: manglende eller ikke sammenhengende sykkeltilbud langs elva på
begge sider
Svært spredte målpunkter, hvilke tiltak treffer markedet? Det er effektivt å kjøre bil,
elva er barriere.
Mange g/s veger, ingen skiltløsning for gående og syklende, diskusjon om
høystandard investeringer for sykkel.
Hva er viktigst å prioritere?
Gratis p‐plasser v/arbeidsplasser (81%)
Liten grad av sykkelkultur
Bilen er overalt
Porsgrunn og Skien sentrum har dårligst og minst sammenhengende tilbud
Elva er barriere, g/s forbindelse trengs.
Langstrakt byområde med høydeforskjell på tvers av bybåndet
Dårlig forbindelse mellom togstasjon og landmannstorget for gående og syklende
G/S vei til Høgskolen? Veldig bilbasert i dag.

12

Gruppe 3
Viktigste punkter: Bølevegen er ikke prioritert, «missing links», det trengs kriterier for
prioriteringer mhp standard/strekning, broene






Reisevaner
Parkeringssituasjon (enkelt)
Manglende kultur
Mye bra men avh. av
hvor folk jobber og bor

Dårlig standard

Missing links mm er beskrevet tiltak
for vedtatte planer, forprosjekt
bypakke Grenland, HP 2015‐2018
+ nye utredninger

«Standard for sykkelekspress» RV 36
må sees i sammenheng med hele nettet.
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Gruppe 4
Viktigste punkter: Konflikt mhp fremkommelighet i rundkjøringene, dårlig skille mellom
trafikantgrupper, barriere Langesund‐Stathelle, elva er barriere, mange strekninger har
«missing link».
↖Mangler g/s veg på FV 32

←Sykkelhotell v/jernbanestasjon
←mangler g/s, rundkjøring med dårlig løsning for syklister
←dårlig skille mellom trafikantgrupper

←rufsete

«missing links»

vanskelig inn mot stasjonen
sykkelhotell v/jernbanestasjonen

manglende sykkeltilbud
↓

sykkelparkering på bussterminal

Generell utfordring. Bedre skilting av rutene
↓

oppdatere skilting, alternative ruter og omveg
barriere Høgenheitunellen
←flo , god opplevelsesverdi

13 underganger, mange systemskifter / mangler tilrettelegging (FV 200)
14

Kommentarer fra gruppe 4 (skrevet med blyant på kartet):






Bedre skilting av rutene og alternativene
Vanskeligere for syklister i rundkjøringer
Skille ulike trafikkgrupper
Sikre parkeringsplasser
Fjerne barrierer
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Oppgave 4.
4a). Hvilke vesentlige endringer vil skje for gående og syklende frem til 2030 og 2050?
Aktuelle tiltak/prosjekter:






Grenlandsbanen
Fase 2 og 3 i by pakka
Boligutvikling
Sentrumsutvikling
Næring mm
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2030:
Mere vanlig med sykler for å frakte barn, flere eldre kan også bevege seg ute‐mange i
sentrum, høyere tetthet i knutepunkt‐også lokaltog, mulig å ta med sykkel på banen, høyere
status å sykle/ gå og ta buss, flere bor i byene, bor tettere, flere elektroniske
fremkomstmidler,dårligere privatøkonomi som genererer mindre transport, sykkelveg blir
for alle transportmidler som kan gå 25km.t, en app for alt, separat g/s veg over alt, 3 nye
broer, selvkjørende elektriske biler, større trafikksikkerhet, delvis bilfritt sentrum, ikke plass
til bil i sentrum, mere fritid/trening/helsefokus, mere delingskultur, ingen kollisjoner med
kjøretøy, mere el‐ulike sykkel og transportmåter, mere populært å gå og sykle,større
folkehelse og økonomifokus, godt tilrettelagt g/s tilbud mellom Skien og Porsgrunn, økt
fortetting rundt knutepunkter /kontorer og boliger, g/s veg til Skottfoss og Åfoss,
parkeringsavgift på arbeidsplasser, attraktive omgivelser for gående, mere fortetting rundt
knutepunktene, SEV mellom byene på begge sider av elva, ikke egen bil, dobbelt så mange
bor i sentrum, store arbeidsplasser er lokalisert sentralt og nær knutepunktene, skiltet
hastighet på veinettet utenom hovedveinettet er satt ned og sykling er mye lettere, revidert
kommuneplaner, Inter city til Skien, bruk av flere transportformer i en reisekjede, ny
teknologi,mere adskilte løsninger, g/s‐bro, Bryggevannet er bygd, fortetting i bybånd,
autonome busser og knutepunkt shuttel, sammenhengende turvei g/s langs østsiden av elva,
tilrettelegging for gående og syklende på nye togstopp/knutepunkt, fortetting av byene,
restriksjoner på bilkjøring, Landmannstorget og Kammerherreløkka er velfungerende
kollektivknutepunkt med sykkelhotell, innfartsparkering m/ høy standard sykkelparkering og
utleie av el sykler.
2050:
Elvebyen attraktivt utformet for gående og syklendesom gir vekst og fortetting, 3 nye g/s
broer over elva og sammenhengende turvei også i vest langs elven, fortetting med boliger i
«elvebyen», Grenlandsbanen og ny Porsgrunn stasjon, ny jernbanestasjon i fjell ved
Landmannstorget gjør det enkelt å sykle og gå for å ta toget,bilfritt sentrum, Skien og
Porsgrunn er slått sammen): mere helhetlig politikk, innført p‐avgift ved store
arbeidsplasser, lokalsenter som gir gangavstand for flere, bybane, flere syklister og flere EL
sykler,nedleggelse av bilforettninger mellom Porsgrunn og Skien, ny bydel, mere regn, vi
deler det meste, enda flere eldre, teknologien gir andre muligheter men folk vil fortsatt
«leve», det er flaut å ha flere biler, mere levende sentrum med mere handel
/opplevelser/flere folk.
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4b) Hvilke muligheter og utfordringer oppstår for gående og syklende som følge av de nye
prosjektene i 2030 og 2050?

















Restriktiv bilkjøring åpner for muligheter.
Frigitt veianlegg gir plass til sykler, kanskje er egne sykkelveier utdatert?
Økt fleksibilitet pga. datateknologi.
Mindre investeringer i infrastruktur
Delingsøkonomi rundt bilhold vil frigi plass og kapasitet.
Folkehelsen bedres
Andel EL sykler vil øke
Forbedret muligheter for gående ved fortetting.
Bedret luftkvalitet
Utvikling av elvebyen øker trivselen
Flere møteplasser og badeplasser
Det offentlige må stille krav til private utbyggere.
Større arbeidsplasser må lokaliseres ved større knutepunkt.
Krav til at alle off. ansatte transporteres «grønt».
Flere vil benytte delingsøkonomi, for eksempel velge bildelingsordning.
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Oppgave 5a). Hva er fordeler og utfordringer for gående og syklende med følgende
arealscenarier:


Konsentrert arealutvikling – det meste av veksten i og rundt bysentrene

Gruppe 1:
Fordeler: Høyere kvalitet på friområdene i byen, mere tid til jobb/fritid, mindre tid til
transport, levende byer, redusert klimautslipp.
Utfordringer: Ikke tilrettelagt for barnefamilier, mindre grøntareal): press på friområdene.

Gruppe 2:
Fordeler: Bare fordeler, lettere å gå til aktiviteter/bykjernen/sentrum=levende by=mere g/s
veg, mindre reisetid for alle, gir mulighet for en mye mere tydelig prioritering av, og nytte av
sykkeltiltak, flere bor i gang og sykkelavstand til daglige gjøremål, fortetting=mindre
bilbruk=økt andel g/s vei,
Utfordringer: Sikre attraktive uteområder ved tett bebyggelse, mange myke trafikanter
krever separate løsninger): arealkrevende,

Gruppe 3:
Fordeler: Økt kvalitet på arkitektur og byroms kvalitet, økt sosial interaksjon, mulighet for
økt offentlig bidrag i utbyggingsavtaler, mere off. midler til samarbeid med private om
fortetting (plan og utbygging), konsentrert innsats i noen områder mhp. drift og
investeringer, kort avstand for flere, sosialt‐treffer flere folk på gata, BID samarbeid, flere
folk i gata.
Utfordringer: Press på sentral landbruksjord, konflikt kultur‐miljø, press på grøntområder,
for mye folk): konflikt gående/syklende, overvannshåndtering, sikre kvalitet grønt/lys og luft.

Gruppe 4:
Fordeler: Mindre utslipp, mindre transportarbeid
Utfordringer: Kapasitetsproblemer på g/s veg? sykkelparkering viktig, gode forbindelser til
nye stopp.
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Oppgave 5b). Hva er fordeler og utfordringer for gående og syklende med følgende
arealscenarier:


Spredt arealutvikling – boliger og næring i randsonen og utenfor bybåndet.

Gruppe 1:
Fordeler: Ingen!!
Utfordringer: Dyr offentlig infrastruktur,press på naturverdier, økt transportbehov, vanskelig
å få sammenhengende g/s nett, økt press på dyrka mark,økt press på infrastruktur
utbygging/drift
Gruppe 2:
Fordeler: Kort vei til turområder, mere trening pga lenger sykkelvei til jobb.
Utfordringer: Dyrere og vanskeligere å drifte kollektivtilbudet, lenger avstand til urbane
tilbud/fasiliteter, dårligere standard på g/s‐nettet (inkl.drift), lange avstander ): dyrt å bygge
g/s veg nett, enorme utbygginger=ødeleggelse av skog og mark):turmuligheter, klima osv,
fortsatt lite liv i bysentra, næring som utarmer sentrum (eks. hoteller og kjøpesentra….)
Gruppe 3:
Fordeler: Blendahvite skoler, «attraktive» eneboligtomter, mere variert boligtilbud,
verdiskaping, høyere befolkningsvekst,nye arbeidsplasser, tiltrekker seg flere barnefamilier
som vil ha nye store tomter.
Utfordringer: Høyere kostnader til drift+investeringer, mere bilkjøring, mere skoleskyss ):
dyrt, behov for mere penger til investering og drift, mere krevende å lage godt kollektiv
tilbud, må ha ny infrastruktur, bilbasert arbeidsplasser, ulempe avhengig av type næring , må
ha streng styring i arealplaner.
Gruppe 4:
Fordeler: Kan åpne nedlagt skole. Det vil gi mindre elevtransport,gang/sykkel er tilrettelagt,
trenger kollektivtransport.
Utfordringer: Kostnader investering/drift av ny infrastruktur, behov for mer vegbygging,
mangler alt, mangler tilrettelegging for g/s, trenger nye busstilbud.
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Oppgave 6a). Hvilke ytterligere ombygginger eller forbedringer utover tiltakene i
hovedsykkelplanen og plan for myke trafikanter kan vi gjøre innafor begrenset
kostnadsramme) : BILLIGE TILTAK: (rød farge på kartet)
Oppgave 6b). Større forbedringer og ombygginger som omfatter prinsipielle endringer i
infrastrukturen som har ubegrenset kostnadsramme ): DYRE TILTAK:(sort farge på kartet)
GRUPPE 1.
↖Ekspress

←Separert g/s

Ekspress→

←Mateveier
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Gruppe 2
Mindre forbedringer, reetablere dårlige
fortauer, spesielt i Skien sentrum
(Prinsessegata)

←Infartsparkering med sykkelparkering/utleie
←Inn som definert del av nettet

←Innfartsparkering m/sykkel
↗

←Full separering av g/s

For gående og syklende minimum
gjennomgående fortau på østsiden

Innfartsparkering med
sykkelparkering

Asfaltert g/s vei
←Infartsparkering med
sykkelparkering

Trosvikveien bru, g/s↓
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GRUPPE 3.

Bølevegen eller langs jernbanen?
Skille g/s veg begge sider av elven til/fra sentrum

Turveg og sykkelveg m/fortau
østsiden

Flatere å sykle rundt.
Forkjørsregulert alle g/s veger i Grenland

Forbedre/bygge mange
snarveier særlig mot
holdeplasser/knutepunkt

‘

Bruk av E18 etter nybygging?
Mulig til sykkelekspress fra Skjelsvik til Moheim
Kobling mellom RV36 og FV 32
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GRUPPE 3, tillegg.
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GRUPPE 4

G/S bru
Bysykler
G/S bru

Omdisponere gateareal til
sykkelgater

Ekspresssykkelvei

G/S bru

Høystandard sykkelparkering
ved stasjoner og
kollektivknutepunkt

Mere penger til drift sommer
og vinter

Etablere tiltak for sykkel
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Oppgave 7. Hvilke andre tiltak vil forsterke effekten av gange og sykkeltiltakene og påvirke
konkurranseforholdene til bil?







































Vegprising
motivasjon fra arbeidsgiver som for eksempel fridag for å sykle
massivt info‐arbeid/kampanjer
samordnet arealplan mellom kommunene
parkeringsrestriksjoner
skattelette for miljøvennlig reisevalg til arbeidet
MVA fritak på el‐sykkel og skotøy
pyramide rushtidsavgift
arbeidsplasser og boliger i sentrum
arealbruk fortetting+korte avstander mellom bolig‐arbeid
gåing og sykling til jobb som del av arbeidstid
flere firmabiler
bildeleordning
parkeringsrestriksjoner
avstand til p‐plasser fra arbeidsplasser+godt tilbud til sykkelparkering
kriterier for tildeling av barnehageplass
by‐el‐sykkelordning
parkeringsrestriksjoner
«inn» å sykle og gå
Kampanjer
se løsninger for gange og sykkeli sammenheng med øvrig transport og kollektiv
belønne ( for eksempel. skattefradrag) for arbeidsreiser som gjøres til fots med sykkel
eller kollektiv
fasiliteter på jobb som dusj og innlåsing
gratis sykkelmekk
konkurranse om å sykle/gå
bedre infrastruktur for sykkel i sentrum
boligparkeringsplasser skal alltid etableres minst 50m lenger unna enn
sykkelparkering
redusert p‐dekning
betalt parkering
stengte gater
redusert hastighet bi
fjerne mva. på sykkel og el bil
gratis buss/to
sykkeldelingsordning
bolig koblet til arbeidsplass
lokalisering av arbeid/butikk/barnehage
kjøregodtgjørelse for syklister og bussende
elsykkel utleie på jobb
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heve status på «gåholdning»
autonome båter på elva
gjennomføring av investeringsprosjekt for g/s
bilrestriktive tiltak
utleie av sykkel m/kasse
utleie/sponsing av el sykler
færre parkeringsplasser
sykling/gange til arbeidsplass del av arbeidstid
støtte til kjøp av el sykkel
P avgift+få bil p.plass for arbeidsparkering
bruk av rekkefølgebestemmelser i arealplaner
mobilitetsplaner ved etablering/videreutvikling av arbeidsplasser=FOKUS
reisetid gange/sykkel inngår i arbeidstiden
tilby gode sykkelparkeringsplasser+garderobe ved arbeidsplasser
barnehageplass tett på bosted.

SLUTT!
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Vedlegg ‐ program
Ti
d

Tid

Aktivitet‐oppgave

Metode

9:
00

10
min

VELKOMMEN
Presentasjon av deltagerne med navnerunde
Informasjon om arbeidsform og program

PP

9:
10

15
min

Inspirasjon til dagen – innlegg, video m.m.
Hver 5 minutter.

PP

9:
25

20
min

Beskrivelse av dagens situasjon v/Kjersti Berg
(15min) – Utfordringer og planer pr i dag.
Spørsmål/kommentarer (5 min)

9:
55

10
min

Pause

10
:0
5

30
min

Oppgave 1:
Hvilke tiltak skal til for å gjøre gange attraktivt i
hverdagen? (sortert hver for seg som
transportformer – og ift. befolkningsgrupper – barn,
voksne, eldre, arbeidsreiser osv.)
Oppgave 2:
Hvilke tiltak skal til for å gjøre sykkel attraktivt i
hverdagen?
Oppgave 3:
Hvilke geografiske områder bør prioriteres for å få
størst effekt av tiltakene – Opptegning på A1 eller
A0.

Tenke individuelt
– oppsummering i
gruppa - plenum

10
:3
5

25

SITUASJONSBESKRIVELSE
Oppgave 1: Hva preger dagens situasjon?
● Hvordan er situasjonen generelt for
– Arbeidsreisende?
– Fritidssyklister?
– barn/ungdom/eldre?
– Andre?
● Hva er Grenlands viktigste behov og største
utfordringer?

Tenk stille, noter
på egen lapp (2
min)
Del i gruppa og
oppsummer
viktigste behov
og største
utfordringer, 5
min
Kartene henges
opp – deltagerne
kikker på kartene
og diskuteres i
plenum - 10 min

11
:0
0

10
min

Pause

11
:1
0

30

Oppgave 2: Pek på konkrete utfordringer for
gående og syklende i Grenland
Tegn på kart og beskriv i kommentarfelt.
● Noen «missing links» som utmerker seg?
● Spesielt trafikkfarlige punkter?
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Tenk selv (5 min)
Runde i gruppa til
alle punkter er
notert/tegnet opp
(5 min)

Utstyr

Ark for å notere
punktene

Kart
«Oppgave 1: Hva
preger dagens
situasjon»

KART: A0-kart
som viser
regionalt og lokalt
sykkelvegnett,
antall
arbeidsplasser i

● Noen barrierer/problemkryss som skiller seg ut
når det gjelder å redusere syklisters
fremkommelighet og reisetid?
● Hvilke strekninger utmerker seg med for dårlig
standard?
● Noen geografiske områder som skiller seg ut
gjennom manglende eller svært dårlig
sykkeltilbud?
11
:4
0

Diskutere i
grupper, 10 min
Kartene henges
opp – deltagerne
kikker på kartene
og diskuteres i
plenum - 10 min

soner/grunnkretse
r og bosatte.

40
min

Lunsj

12
:2
0

10

Oppgave 3: Hvor er problemene størst?
Ranger fra 1-3 (osv.) etter hvor utfordringene for
syklistene er størst og behovet for tiltak er størst.
Begrunn i kommentarfeltet.

Plenum rundt
kartene i forrige
oppgave – Innlegg
fra de som ønsker
– markering på
kart (med tusj eller
klistrelapper)

Bruk
situasjonskartet
(KART 1)

12
:3
0

15

FRAMSKRIVNING AV DAGENS SITUASJON 2030
(2050)
Oppgave 4: Hvilke vesentlige endringer vil skje
for gående og syklende frem til (2030) og (2050)?
Aktuelle tiltak/prosjekter:
 Grenlandbanen
 Fase 2 og 3 i byopakka
 Boligutvikling
 Sentrumsutvikling
 Næring m.m.

Plenum rundt
kartene – tenke
selv noen minutter
– så innspill i
plenum. Eva og
prosessleder
tegner og skriver
på kartene

Egne kart for 2030
og 2050.

12
:4
5

15

Hvilke muligheter og utfordringer oppstår for
gående og syklende som følge av de nye
prosjektene i 2030 og 2050?

Diskutere i
plenum, 15 min

Tegne videre på
kartene fra forrige
runde m/trasing

15

Pause

Oppgave:
Hva er fordeler og utfordringer for gående og
syklende med følgende arealscenarier:
1. Business as usual – 80% innenfor og 20%
utenfor bybåndet
2. Konsentrert arealutvikling – det meste av
veksten i og rundt bysentrene
3. Spredt arealutvikling – boliger og næring i
randsonen og utenfor bybåndet

3 kart med
scenariene med
en stripe på hver
side med
muligheter og
utfordringer hvor
deltagerne skriver
opp/henger lapper
(+ på kartene)
Kort
oppsummering i
plenum.

Kart som viser 3
scenarier for
arealutvikling/
utbygging

Oppgave
Mindre tiltak og forbedring av eksisterende
infrastruktur

Deling i tre
grupper som
jobber med hvert

A0-ark med
overskrift «Mindre
tiltak og forbedring

13
:0
0
13
:1
5

30

13
:4
5

15

30

Trinn 1: Hvilke tiltak kan påvirke transportbehovet
og valg av transportmåte?
Trinn 2: Hvilke tiltak kan gi en bedre utnyttelse av
den eksisterende infrastrukturen

sitt arealscenarie
– Nytt kart med
arealscenariekarte
t med oversikt
over muligheter
og utfordringer
hengende ved
siden av.

av eksisterende
infrastruktur»

14
:0
0

10
min

Pause

14
:1
0

20

Trinn 3: Hvilke ytterligere ombygginger eller
forbedringer utover tiltakene i hovedsykkelplanen og
plan for myke trafikanter kan vi gjøre innafor
begrensa pengebruk? Tegn og beskriv

Kart med dagens
sykkelvegnett og
tiltak i Regional
sykkelplan

14
:3
0

20

Trinn 4: Større forbedringer og ombygginger som
omfatter prinsipielle endringer i infrastruktur

Kart med dagens
sykkelvegnett og
tiltak i Regional
sykkelplan

14
:5
0

10
min

Oppsummering/kommentarer i plenum

15
:0
0

5
min

Pause

15
:0
5

10
min

Hvilke andre tiltak vil forsterke effekten av
sykkeltiltakene og påvirke konkurranseforholdet
til bil?
Tenk helhetlige løsninger (kominasjonskonsepter).

15
:1
5

15
min

AVSLUTNING
Oppsummering, videre arbeid, dato for neste
møte/verksted
Takk for i dag
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Tenke noen
minutter selv –
runde i plenum –
Eva og + noterer

Notere på flipover
eller kart.

PP
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dƌĂŶƐƉŽƌƚŵŝĚĚĞůĨŽƌĚĞůŝŶŐͲ 'ƌĞŶůĂŶĚ
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EĊƌŐĊƌŽŐƐǇŬůĞƌǀŝ͍
ͻ ϴϬйĂǀƌĞŝƐĞƌƵŶĚĞƌϱϬϬ
ŵƐŬũĞƌƚŝůĨŽƚƐ
ͻ EĞƐƚĞŶŚĂůǀƉĂƌƚĞŶ
;ϰϴйͿĂǀĂůůĞƚƵƌĞƌƚŝů
ĨŽƚƐĞƌƵŶĚĞƌϭŬŵ
ͻ ŬƐĞƉƚĂďĞů
ƐǇŬŬĞůĂǀƐƚĂŶĚс ϯʹ ϱ
Ŭŵ;ϲϬйĞƌƵŶĚĞƌϯŬŵͿ

Kilde: Nasjonal gåstrategi, Statens vegvesen, 2012

^ƚĂƚƵƐƚĞůůĞƉƵŶŬƚƐǇŬŬĞů

3
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^ǇŬŬĞůʹ ŐŽĚǀĞŬƐƚ
• Betydelig vekst i des 2016
• ..men foreløpig usikre tall

EĞŶƐĞƚ

нϯϵй

DĞŶƐƚĂĚ

нϭϬϯй

ŽƌŐĞƐƚĂĚ

нϮϴй

^ŵŝĞƆǇĂ

нϭϯй

^ǇŶůŝŐĞƌĞƐƵůƚĂƚ
ͻ
ͻ
ͻ

ͻ
ͻ

ͻ

ϯŶǇĞŐĂŶŐͲ ŽŐƐǇŬŬĞůǀĞŝĞƌƉĊ
ƚŝůƐĂŵŵĞŶϭϮϬϬŵĞƚĞƌ
ϳϬϬŵĞƚĞƌŶǇƚƚĨŽƌƚĂƵ
ϮϲŬŵŽƉƉƌƵƐƚĞĚĞͬ
ƌĞĂƐĨĂůƚĞƌƚĞŚŽǀĞĚƌƵƚĞƌĨŽƌ
ƐǇŬŬĞů
DĂŶŐĞŽƉƉƌƵƐƚĞĚĞƐŶĂƌǀĞŝĞƌ
KǀĞƌϮϬϬϬŶǇĞ
ƐǇŬŬĞůŽƉƉƐƚŝůůŝŶŐƐƉůĂƐƐĞƌƉĊ
ƐŬŽůĞƌŽŐǀĞĚŝĚƌĞƚƚƐĂŶůĞŐŐ
^ƚǇƌŬĞƚĚƌŝĨƚŽŐǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ

Utfordring: det er i bykjernene tilbudet til
syklister er dårligst
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WůĂŶĨŽƌŚŽǀĞĚǀĞŐŶĞƚƚĨŽƌƐǇŬŬĞů;ϮϬϬϵͿ
ͻ ϯŶŽƌĚͲƐƆƌŐĊĞŶĚĞ
ŚŽǀĞĚƌƵƚĞƌŵͬĂƌŵĞƌ
ͻ DĊůŐƌƵƉƉĞ͗
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐǇŬůŝƐƚĞŶ
ͻ ŵďŝƐũŽŶƐŶŝǀĊϭͲ ϯ

dWͲŵŽĚĞůů
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ŵďŝƐũŽŶƐŶŝǀĊϭ͕ϮŽŐϯ
ͻ ŵďŝƐũŽŶƐŶŝǀĊϭ͗ďŝŶĚĞƐĂŵŵĞŶĚĂŐĞŶƐ
ĂŶůĞŐŐ͕ƐĞƉĂƌĞƌĞŐĊĞŶĚĞŽŐƐǇŬůĞŶĚĞŝ
ƐĞŶƚƌƵŵ͕ƐǇŬŬĞůǀĞŐǀŝƐŶŝŶŐ

ͻ ŵďŝƐũŽŶƐŶŝǀĊϮ͗ŐĊĞŶĚĞŽŐƐǇŬůĞŶĚĞ
ƐĞƉĂƌĞƌĞƐŝĞƚƐƚƆƌƌĞŽŵƌĊĚĞƌƵŶĚƚƐĞŶƚƌƵŵ͕
ĨŽƌďĞĚƌĞƚǀĞĚůŝŬĞŚŽůĚ͕ƐǇŬŬĞůǀĞŐǀŝƐŶŝŶŐ

ͻ ŵďŝƐũŽŶƐŶŝǀĊϯ͗ͨƐǇŬŬĞůƐƚĂŵǀĞŐͩ
ŽŵƚĂůĞƐ͕ƐĞƉĂƌĞƌĞŐĊĞŶĚĞŽŐƐǇŬůĞŶĚĞůĂŶŐƐ
ĂůůĞŚŽǀĞĚƌƵƚĞƌ͕ƐǇŬŬĞůďƌŽĞƌ; ƌŚƵƐ͕
<ůŽƐƚĞƌƆǇĂŽŐWŽƌƐŐƌƵŶŶƐĞŶƚƌƵŵͿ

^ƚƌĂƚĞŐŝŽŐƉůĂŶĨŽƌŵǇŬĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌŝ
'ƌĞŶůĂŶĚ;ϮϬϭϰͿ
Fire kategorier gangruter:
•
•
•
•

Lokale ruter
Overordnete ruter
Snarveger
Turveger
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,ŽǀĞĚŶĞƚƚŵǇŬĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌ
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WŽƚĞŶƐŝĂůĨŽƌŐͬƐ
^ƚƆƌƐƚƉŽƚĞŶƐŝĂůĨŽƌƆŬƚ
ĂŶĚĞůŐĂŶŐͲ ŽŐ
ƐǇŬŬĞůƌĞŝƐĞƌŝďǇƐĞŶƚƌĞ͕
ůŽŬĂůƐĞŶƚƌĞŽŐůĂŶŐƐ
ŵĞƚƌŽůŝŶũĞŶĞƚƚĞƚ͘
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WŽƚĞŶƐŝĂů
ĂƌďĞŝĚƐƌĞŝƐĞƌ

&ŝŐƵƌĞŶǀŝƐĞƌŚǀŽƌĞŶŬĂŶĨŽƌǀĞŶƚĞ
ĨůĞƌĞƌĞŝƐĞŶĚĞǀĞĚƚŝůƚĂŬ;ĚǀƐ͘ŽŵƌĊĚĞƌ
ƐŽŵĞƌĨƆůƐŽŵŵĞĨŽƌĨůĞƌĞ
ĂƌďĞŝĚƐƌĞŝƐĞƌƚŝůĨŽƚƐŽŐƉĊƐǇŬŬĞůͿ
sŝƐĞƌŽŐƐĊŚǀŝůŬĞŚŽǀĞĚƚƌĂƐĞĞƌ ƐŽŵĞŶŬĂŶ
ĨŽƌǀĞŶƚĞƐƚƆƌƐƚƚŽƚĂůƚƉŽƚĞŶƐŝĂůĨŽƌŐĂŶŐŽŐ
ƐǇŬŬĞů

'ĊŝŶŐƐŽŵĚĞůĂǀďƵƐƐƌĞŝƐĞƌ
&ƌĂŵŬŽŵŵĞůŝŐĞƐŶĂƌǀĞŐĞƌŽŐ
ĂĚŬŽŵƐƚĞƌƚŝůŚŽůĚĞƉůĂƐƐĞƌǀŝŬƚŝŐĨŽƌ
ĂƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶ;ŝŶŬů ƵƵ ŽŐǀŝŶƚĞƌĚƌŝĨƚͿ
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<ŽůůĞŬƚŝǀĚĞŬŶŝŶŐŽŐĂŶƚĂůůƉĊƐƚŝŐŶŝŶŐĞƌ
• 1 av 3 personer i Grenland har
mindre enn 500 m til en
holdeplass med minst 4
avganger per time
• 14% har mindre enn 200 m
• Best tilgang i sentrumsområdene

<ĂƌƚůĞŐŐŝŶŐŽŐŽƉƉƌƵƐƚŶŝŶŐĂǀƐŶĂƌǀĞŐĞƌ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

sŝŬƚŝŐĚĞůĂǀͨŵŝŬƌŽŶĞƚƚĞƚͩ
KĨƚĞŵǇĞďƌƵŬƚĂǀďĂƌŶ
&ŝŶĂŶƐŝĞƌƚĂǀďĞůƆŶŶŝŶŐƐŵŝĚůĞƌ
&ŽŬƵƐ͗ƐŶĂƌǀĞŐĞƌƚŝůƐŬŽůĞ͕
ƐĞŶƚƌƵŵŽŐŚŽůĚĞƉůĂƐƐĞƌ
ͻ <ŽŵŵƵŶĞƉůĂŶĞŶƐĂƌĞĂůĚĞůĞƌ͗
ƐƚŝůůĞƌŬƌĂǀŽŵƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐŽŐ
ƐƵƉƉůĞƌŝŶŐĂǀƐŶĂƌǀĞŐĞƌǀĞĚ
ƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶĂƌďĞŝĚ
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hŶŝǀĞƌƐĞůůƵƚĨŽƌŵŝŶŐ
Helningskart Skien sentrum
Grønn
Gul
Rød

under 1:20 (0- 5% )
mellom 1:20 og 1:12 (5.1 – 8.3 %)
over 1:12 (8.4 - 64.1%)

Kompenserende tiltak

(hvileplan
med benk, rekkverk, belysning)

Annet
•
•

separering av gående og syklende
vintervedlikehold, f.eks rutevis
tilnærming og definering av universell
utforming-strekninger

dƵƌǀĞŐůĂŶŐƐĞůǀĂŵĞůůŽŵ
WŽƌƐŐƌƵŶŶŽŐ^ŬŝĞŶ
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EǇĞŐͬƐͲďƌŽĞƌǀŝůŐŝŐŽĚĞĨĨĞŬƚ
ďĊĚĞĨŽƌŐĊĞŶĚĞ͕ƐǇŬůĞŶĚĞŽŐďƵƐƐƌĞŝƐĞŶĚĞ ;ŬŝůĚĞ͗>/E<нͲƌĂƉƉŽƌƚ͕ϮϬϭϮͿ

,ŽǀĞĚƌƵƚĞĨŽƌƐǇŬŬĞůůĂŶŐƐZǀ͘ϯϲ
͙ŽŐĨƌĂŵƚŝĚŝŐƐǇŬŬĞůĞŬƐƉƌĞƐƐǀĞŐ͍
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&ǀϯϮ,ŽǀĞŶŐĂʹ DĞŶƐƚĂĚďƌƵĂͲ ZĊĚŚƵƐƉůĂƐƐĞŶ
ͻ
ͻ
ͻ

ĞůŽŵƌĊĚĞϭ͗,ŽǀĞŶŐĂ Ͳ ,ĂŵŵĞƌŬƌǇƐƐĞƚ
ĞůŽŵƌĊĚĞϮ͗,ĂŵŵĞƌŬƌǇƐƐĞƚͲ ŬƌǇƐƐ
ŽƌŐĞƐƚĂĚďĂŬŬĞŶ
ĞůŽŵƌĊĚĞϯ͗ŬƌǇƐƐǀĞĚŽƌŐĞƐƚĂĚďĂŬŬĞŶʹ
DĞŶƐƚĂĚďƌƵĂ

ͻ
ͻ
ͻ

ĞůŽŵƌĊĚĞϰ͗DĞŶƐƚĂĚďƌƵĂʹ ŬŽƌŶƐŝůŽĞŶ
ĞůŽŵƌĊĚĞϱ͗ŬŽƌŶƐŝůŽĞŶƚŝůŬƌǇƐƐŵĞĚEĞĚƌĞ
ůǀĞŐĂƚĞ
ĞůŽŵƌĊĚĞϲ͗ŬƌǇƐƐEĞĚƌĞůǀĞŐĂƚĞ ʹ ZĊĚŚƵƐƉůĂƐƐĞŶ

ŬƚƵĞůůĞƚŝůƚĂŬůĂŶŐƐĨǀϯϮ
ͻ ^ĂŶĞƌŝŶŐĂǀĂǀŬũƆƌƐůĞƌ
ͻ WůĂŶƐŬŝůƚŬƌǇƐŶŝŶŐŵǇŬĞ
ƚƌĂĨŝŬĂŶƚĞƌ
ͻ ^ĞƉĂƌĞƌŝŶŐĂǀƐǇŬŬĞůƚƌĂĨŝŬŬ
ĨƌĂĂŶĚƌĞƚƌĂĨŝŬĂŶƚŐƌƵƉƉĞƌ
ͻ KƉƚŝŵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀ
ŬƌǇƐƐŽŵƌĊĚĞƌ
ͻ ZĞĚƵŬƐũŽŶĂǀŚĂƐƚŝŐŚĞƚ
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^ƚƌĞŬŶŝŶŐĞŶ<ŽƌŶƐŝůŽĞŶʹ EĞĚƌĞůǀĞŐĂƚĞ;ƆůĞǀĞŐĞŶͿ
ϮĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƌŵĞĚŐŽĚŵĊůŽƉƉŶĊĞůƐĞ

ůƚĞƌŶĂƚŝǀϭ͗:ƵƐƚĞƌŝŶŐĂǀĨǇůŬĞƐǀĞŐĞŶŽŐĞŶƚŝůƉĂƐƐĞƚ
ƐǇŬŬĞůǀĞŐŵĞĚĨŽƌƚĂƵ͘EǇƚƚŐũĞŶŶŽŵŐĊĞŶĚĞĨŽƌƚĂƵƉĊ
ǀĞƐƚƐŝĚĂ͘

ůƚĞƌŶĂƚŝǀ Ϯ͗ŐĞŶƐǇŬŬĞůǀĞŐůĂŶŐƐũĞƌŶďĂŶĞŶ͘/ŶŐĞŶ
ŬŽŶĨůŝŬƚŵĞĚŬƌǇƐƐĞŶĚĞĂǀŬũƆƌƐůĞƌ͘ĞŶŶĞŬŽďůĞƌƐĞŐƚŝů
ĨǇůŬĞƐǀĞŐĞŶŝŐũĞŶǀĞĚEĞĚƌĞůǀĞŐĂƚĞ
ĂŐĞŶƐǀĞŐďůŝƌůŝŐŐĞŶĚĞ͕ŵĞŶĚĞƚďǇŐŐĞƐ
ƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞŶĚĞĨŽƌƚĂƵƉĊǀĞƐƚƐŝĚĂ͘

ŶĚƌĞƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ͨ'ƌƆŶŶůĞŶŬĞͩWŽƌƐŐƌƵŶŶ
,ŽǀĞĚƌƵƚĞ^ŬŝĞŶƐĞŶƚƌƵŵ
/ŶŶĨĂƌƚƐƉĂƌŬĞƌŝŶŐ
dƐͲƚŝůƚĂŬŬƌǇƐƐŝŶŐƐƉƵŶŬƚ
&ĞůůĞƐďǇƐǇŬŬĞůŽƌĚŶŝŶŐ
^ǇŬŬĞůƉĂƌŬĞƌŝŶŐŵĞĚŚƆǇƐƚĂŶĚĂƌĚ
;ǀͬŬŶƵƚĞƉƵŶŬƚŵ͘ŵ͘Ϳ
ͻ DŽĨůĂƚĂ
ͻ ^ǇŬŬĞůŐĂƚĞƌ
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<ĂŵƉĂŶũĞŶͨDŝŶďŝůĨƌŝĞĚĂŐͩ
ͻ DĊů͗ŵŝŶĚƌĞďŝůďƌƵŬ͕ŵĞƌŵŝůũƆǀĞŶŶůŝŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ͻ &ŽŬƵƐƉĊƐǇŬŬĞů͕ƐĂŵŬũƆƌŝŶŐŽŐďƵƐƐ
ͻ ^ĂŵĂƌďĞŝĚŵĞĚŶčƌŝŶŐƐůŝǀĞƚ

sŝďǇŐŐĞƌƐǇŬŬĞůŬƵůƚƵƌ

,ŽůĚŶŝŶŐƐƐŬĂƉĞŶĚĞĂƌďĞŝĚŵĊƚŝůĨŽƌĊůǇŬŬĞƐ
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«GS-verksted»
for min del….
Sykkelverksted»
Henrik Duus, Samfunnsseksjonen
Statens vegvesen Region sør

19.06.2017

Sykkel er et verktøy for å løse en oppgave

Da må oppgaven kunne løses med en sykkel

19.06.2017

1

19.06.2017

Et eksempel

The Ned Ludd Market Bike
● In 2012 Chef/Owner Jason French had a simple idea. He
wanted to ride his bike from the restaurant to the farmer's
market to pick up the week's haul. What happened next was a
bike nerd's dream come true. And something that would truly,
only happen in Portland, OR. A creative collaboration between
a bike builder, a rack fabricator, a bag maker and a chef.
Together these guys gathered around the table and dreamt up
The Ned Ludd Market Bike.

19.06.2017

Livsstil..

Kvalitets – eller kvantitetsbevisst..

19.06.2017

2

19.06.2017

Om å legge til rette..

Det du ønsker, der du er – i sykkelavstand

19.06.2017

Ringer det noen bjeller ??

●Takk for oppmerksomheten !

19.06.2017

3

19.06.2017

Lars Martin Sørlie
Prosjektkoordinator Bypakke Grenland

En alternativ innfallsvinkel på løsninger for sykkel

1

19.06.2017

2
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En titt inn i krystallkula
• Allerede i dag har en høy andel av nye biler
antikollisjonssystemer med automatisk nødbrems.
• Alle biler vil i framtida ha slike systemer og påkjørsler av
gående og syklende vil så å si elimineres helt.
• EU og helsedirektoratet ønsker lavere fartsgrenser i by og
tettsted – 30 (og 40) km/t blir dominerende.
• Dette legger forholdene til rette for mer blandet trafikk,
utnytte gatearealene mer effektivt og hva som er trygge og
attraktive løsninger for syklende og gående.

Sykkelby (nr.1) Lillestrøm
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Hva gjør man i andre land?
Høy hastighet

Separat anlegg
parallelt med vegen

Separate anlegg ‐ helst
langs en attraktiv rute

Lite biltrafikk

Mye biltrafikk

Opphøyd sykkelbane
Sykkelgate/blandet trafikk

Lav hastighet

Hva ønsker Vegdirektoratet mer av?

4
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Noen går lenger, gjør andre ting

Sånn bygde også vi for
40 år siden…..

Hva sier H100 og V122?

5
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Hva sier NTP?
Samferdselsdepartementet mener det er viktig for fremtidig bruk at
normalene praktiseres på en fleksibel måte, slik at ressursene
nyttes best mulig.
Vegnormalene gjelder for alle offentlige veger. Fylkeskommunene
og kommunene har likevel muligheten til å fravike disse på eget
vegnett. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene har øverste
fraviksmyndighet på hhv. fylkesveger og kommuneveger og kan
fravike Statens vegvesens vegnormaler i enkeltsaker.
Fylkeskommuner og kommuner står derfor relativt fritt til
eksempelvis å prøve ut enklere standarder for gang‐ og sykkelveger
enn det som er angitt i vegnormalene.

Hva sier NTP?
For å få flere til å velge sykkelen må det bygges ut både gjennomgående sykkelvegnett
og et mer finmasket nett i sentrums‐ og boligområder som gir sammenhengende
reisekjeder.
Det må vurderes hva som er en hensiktsmessig og kostnadseffektiv
infrastrukturstandard i hvert enkelt prosjekt ut fra lokale behov og potensialet for å få
flere til å sykle.
Effektive ruter, f.eks. ved at det etableres snarveger for syklister og fotgjengere, kan
gjøre reiser på sykkel eller til fots mer konkurransedyktige sammenliknet med bilen.
Enkle og rimelige tiltak kan ha stor innvirkning på sykkelandelen. Regjeringen vil be
transportetatene ta initiativ overfor byer og tettsteder om å gjennomføre et krafttak på
dette området.
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Hva er prisene på ulike løsninger?
Sykkelgate

Gang‐ og sykkelveg
Lav kost
Høy kost

Sykkelveg med fortau
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600 000 000
• 8,5 km
sykkelekspressveg
fra Herøya til
Tufte
•

•

Forventet gj.snittshastighet 22
km/t mot 16 km/t på
eksisterende gang‐ og sykkelveg
Tidsgevinst= 9 minutter
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600 000 000
• Eller 200 km
sykkelgater og
snarveger, hva har
størst effekt?

Viktige prinsipper i sykkelgater
utenfor sentrum
• Gjennomkjøring for bil ikke mulig
• Boliggater anlagt som blindgate, men åpen for
syklende og gående
• Reiselenkene må
være
gjennomgående og
logiske for syklende
og gående
(desired lines)
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Ulike eksempler fra Nederland og Belgia
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Foreløpig forslag til løsning i boligatene
1 m brede striper
• Plasserer
syklister inn i
kjørebanen
• Mellom
hjulsporene –
gir mindre
slitasje
• Plass til
gående på
sidene
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Forslag til 3‐årig pilot i Storgata
‐ motstrøms sykkelfelt med «sykkelstripe»
i bilenes kjøreretning
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Vedtatt mandat for Byutredning i Grenland 20. april 2017

Mandat for byutredning i Grenland
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble
transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å
oppfylle målet om at veksten i persontransporten i de større byene skal tas med
kollektivtrafikk, sykling og gåing. Byutredninger skal gjennomføres for hver av de ni
byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler, dersom ikke utredningsbehovet er dekket
eller vil bli dekket på annen måte.
I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen
for Grenland.

1. Hensikt med byutredningen
Det er to primære hensikter med byutredningen: Den skal være et kunnskapsgrunnlag der
sentrale muligheter og utfordringer i byområdet belyses, og som sikrer at en velger riktige
virkemidler og strategier i en fremtidig byvekstavtale. Den skal også være et bidrag til
arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). I Grenland skal
byutredningen også være et tilstrekkelig grunnlag for å gå videre med de neste fasene av
Bypakke Grenland.

1.1

Tilrettelegging for byvekstavtaler

Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av byvekstavtaler.
Utredningen skal gi et samlet bilde av utfordringene i Grenland. Den skal belyse hvilke tiltak
som er nødvendige for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av
kollektivtrafikk, sykling og gåing (også kalt nullvekstmålet for persontransport med bil).
Nullvekstmålet er således det prosjektutløsende behovet i utredningen. Tiltak som bidrar til
å nå nullvekstmålet har effekt på klima og lokal luftkvalitet, men det er også viktig at de
bidrar til effektiv arealutnyttelse og god byutvikling. Byutredningen skal være et faglig
grunnlag som skal ligge til grunn for forhandlinger om byvekstavtale.

1.2

Arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033

Som grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan er det nødvendig å analysere
langsiktige strategier for utvikling av de større byområdene, blant annet på bakgrunn av den
raske teknologiske utviklingen og endringene i måten å organisere arbeid, fritid og reiser på.

2. Framdrift
Arbeidet skal ferdigstilles og presenteres i to trinn. Trinn 1 skal ligge til grunn for
forhandlinger om byvekstavtaler. Dette gjelder både revidering av de avtaler som er inngått
før Stortinget har behandlet NTP 2018-2029 og helt nye avtaler. Det er tatt sikte på at slike
forhandlinger skal kunne starte tidlig i 2018. Dette betyr at byutredningens trinn 1 må være
ferdig i løpet av 2017.
Trinn 2 kan være ferdig senere. Tidspunktet for dette må tilpasses fremdriften av arbeidet
med NTP 2022-2033 og de lokale forholdene.
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Det må tidlig i arbeidet med byutredningen utarbeides en framdriftsplan for det lokale
arbeidet.

3. Innhold
Hovedinnholdet i byutredningen skal være:
1. Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer.
Aktuelle temaer er trafikk, klimagassutslipp, arealutvikling, byutvikling, luftforurensning,
trafikksikkerhet.
2. Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet
For eksempel forventet utvikling av transportbehov og forventet arealutvikling og
byutvikling.
3. Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet.
Alle typer av lokale tiltak skal inngå, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som er
ansvarlig. Dette omfatter
a. Arealbruk
b. Kollektivinfrastruktur og tilbud, vurdering av kostnader for både investeringer og
driftstilskudd. Den totale kostnaden for kollektivtrafikken for å nå nullvekstmålet
skal analyseres.
c. Tilrettelegging for gående og syklende – infrastruktur og drift
d. Bilregulerende tiltak (parkering, brukerbetaling og liknende) og eventuell
omlegging av vegsystem
e. Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging
f.

Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer

g. Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg,
tidspunkt for gjennomføring og/eller effekter av tiltak
4. Stamnett for kollektivtrafikken
Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres, dersom dette ikke
allerede er gjort. Omfatter både buss og jernbane.
5. Sammenhengende hovednett for sykkel og tilbud til gående
Et sammenhengende hovednett for sykkel med god kobling til kollektivnettet, og særlig
knutepunktene, skal også beskrives. Det skal gjøres vurderinger av tilbudet til gående.
6. Næringstrafikken
Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for
næringslivets transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport
med bil.
7. Knutepunktsfunksjon
Byutredningene skal også vise hvordan byområdene fortsatt skal ivareta sin
knutepunktsfunksjon og sørge for at gjennomgående nasjonal og regional gods- og
persontransport sikres framkommelighet.
8. Virkemiddelpakker
Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet for
persontransport med bil. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål enn
nullvektmålet for persontransport med bil må dette komme i tillegg til analyser av
nullvekstmålet. Måloppnåelse knyttet til andre mål (for eksempel miljø, fremkommelighet
mv) kan omtales, men nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen.
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9. Analyser og beregninger
Det skal gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av de
ulike pakkene av tiltak. Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen.
Hvilke tiltak som skal gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om byvekstavtale.
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men
byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv.
Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksisterende data
og utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale som er utarbeidet i NTPprosessen er også et viktig utgangspunkt for byutredningene.
Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger skal så langt som mulig
gjennomføres med den samme metodikk og ved bruk av de samme verktøyene i alle
byutredningene. Dette gjør det mulig å sammenligne utredningene og få et likartet
grunnlag for forhandlingene om byvekstavtaler.
10. Metode
Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske
beregninger som skal brukes i byutredningene. Det er imidlertid også behov for
supplerende analyser, for eksempel når det gjelder nytten av gange- og sykkeltiltak.
Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for metodebruk
og analyser (versjon 1 datert 16.1.2017). Videreutviklingen av retningslinjene vil skje i
dialog med lokale parter (regionvegkontorer, kommuner, fylkeskommuner). Det vil
legges opp til en fleksibel tilnærming slik at det tas hensyn til problemstillinger som
dukker opp underveis i arbeidet med utredningene.

4. Forholdet mellom byutredningen, KVU Grenland og Bypakke Grenland
Stortinget har nylig behandlet «St.prop. 134 S (2014-2015) - Utbygging og finansiering av
Bypakke Grenland fase 1 i Telemark». Den er basert på en KVU som regjeringen vedtok i
2012. Da stilte regjeringen krav om revidert KVU før fase 2 og 3 av bypakke Grenland, og at
saken måtte legges fram for regjeringen på nytt. Dette kravet er nå endret til krav om
supplerende byutredning, dersom prinsippene som ble lagt til grunn for den tidligere KVUen
fremdeles er gjeldende. Det legges også til grunn at plasseringen av en påkobling fra Skien
mot ny E18 vurderes nærmere i forbindelse med dette arbeidet, jfr brev fra
Samferdselsdepartementet datert 12.05.2016. Dersom det under arbeidet avdekkes
omfattende endringer i forutsetningene så kan det bli behov for en ny KVU. Dette avgjøres
av Samferdselsdepartementet etter råd fra Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet.

4.1

Mål

KVU for Grenland har bedre fremkommelighet for næringstrafikk og mer attraktive forhold
for reisende med kollektivtransport for gående og syklende som samfunnsmål. Målet for
Bypakke Grenland fase 1 er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport,
sykkel og gange samt at forholdene for næringslivets transporter skal forbedres. Dette bør
også legges til grunn for byutredningen og videreføringen av Bypakke Grenland.
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I bypakke Grenland er det, i tråd med KVUens anbefalte konsept, lagt til grunn en trinnvis
utbygging av transportsystemet i tre faser:
1. Optimalisering av dagens vegnett og oppgradering av transportnettet for
kollektivtrafikken, gående og syklende. I tillegg inngår tiltak for næringsliv, bymiljø
og trafikksikkerhet.
2. Sikre fremkommeligheten på vegnettet som forbinder byområdet med
hovedvegnettet i regionen, dvs. rv 36 og E18.
3. Sikre fremkommeligheten på resterende vegnett i byområdet.

4.2

Analyser av virkemiddelpakker som omfatter anbefalt konsept i KVU

Analysene i byutredningen skal bygge på anbefalt konsept i KVUen og arbeidet som er gjort i
forbindelse med Bypakke Grenland. Effekten av infrastrukturprosjektene som er vist i
anbefalt konsept i KVUen kan analyseres ved hjelp av en trinnvis analyse. Bypakke Grenland
fase 1 baserer seg på en virkemiddelpakke som i sum skal bidra til måloppnåelse. Dette er
investeringsprosjekter (buss, gange sykkel og næringstrafikk), driftstiltak buss, økt
vedlikehold av viktige gang- og sykkelruter, informasjon og holdningsskapende arbeid,
bilrestriktive tiltak og arealpolitiske virkemidler, forankret i den regionale areal- og
transportplanen (ATP-Grenland). Det er imidlertid ikke gjort analyser av hvilken effekt denne
virkemiddelpakken har på transportmiddelfordelingen og forventet trafikkutvikling. Det må
gjøres en slik analyse av denne pakken. Det må også analyseres hvilken rolle toget kan ha
for kollektivtrafikkbetjeningen lokalt og regionalt i Grenlandsområdet. I analysen så vil blant
annet Bratsbergbanens rolle lokalt og som bindeledd mellom innlandet og kystbyene inngå.
Det må også gjøres tilsvarende analyser av virkemiddelpakker der fase 2 og 3 av anbefalt
konsept i KVU inngår.
I byutredningene skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. Den
konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. Det
forutsettes at mobiliteten og framkommeligheten er god, og at virkemidlene vurderes ut fra
effektiv ressursutnyttelse og måloppnåelse. Pakkene kan for eksempel ha ulik «dosering»
av sykkeltiltak, kollektivtiltak, bilregulerende tiltak og infrastrukturinvesteringer, og ulik
rekkefølge i tid. Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger samt andre
relevante virkninger av virkemiddelpakkene skal presenteres.
Det skal tas utgangspunkt i samfunnsmål og effektmål fra KVUen. Det skal imidlertid foretas
en enkel vurdering av gjennomførte og planlagte prosjekter opp mot vedtatt konsept etter
KVU/KS1.

4.3

Avgrensning av området

KVU for Grenland omfatter kommunene Skien, Progrunn, Siljan og Bamble. Byutredningen
bør omfatte samme område. Bypakke Grenland fase 1 omfatter ikke Bamble kommune.

5. Organisering av arbeidet
Statens vegvesen Region sør skal ha ansvar for å lede arbeidet. Arbeidet med byutredningen
skal skje i Bystrategisamarbeidet i Grenland (samarbeid mellom Statens vegvesen,
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Jernbanedirektoratet, Telemark fylkeskommune og Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan
kommuner). Fylkesmannen i Telemark inviteres til å delta.
Byutredningene er første fase av arbeidet mot en byvekstavtale i Grenland. I rammeverket for
byvekstavtalene er det et krav at styringsgrupper for byvekstavtaler skal organiseres etter
modell fra Oslopakke 3 (jf. brev fra SD til Vegdirektoratet datert 2. juni 2015).
Styringsgruppen for byvekstavtale i Grenland skal, så snart den er etablert som forutsatt i
rammeverket, fungere som styringsgruppe for byutredningen.
I samarbeid med Jernbaneverket utarbeider Vegdirektoratet utkast til mandat for
byutredningen og forankrer dette i styringsgruppen for Nasjonal transportplan og Den
politiske styringsgruppa i Bystrategisamarbeidet i Grenland. Det skal også forelegges
Samferdselsdepartementet før det vedtas av Vegdirektoratet.
Statens vegvesen Region sør tar initiativ til oppstart av arbeidet så snart mandatet er vedtatt.
Det skal utarbeides en prosjektplan som beskriver arbeidsopplegg, framdrift, samarbeid og
medvirkning. Prosjektplanen skal forankres hos samarbeidspartene.

5

