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0

Sammendrag for prissatte virkninger

Her gjengis hovedtrekkene fra analysen av prissatte konsekvenser.
Et veganlegg medfører både fordeler og ulemper for utbygger, trafikanter og
omgivelser. De prissatte konsekvensene omfatter virkninger av tiltakene som
kan kvantifiseres og verdsettes i kroner. Konsekvensene vurderes samlet i en
nytte-kostnadsanalyse.
De prissatte virkningene er beregnet med programvaren EFFEKT 6.32 med
data fra Regional TransportModell (RTM) for region midt1 og tilhørende trafikantnyttemodul og kollektivmodul for år 2010 og 2040. Alle beregninger er
gjennomført uten bompengefinansiering bortsett fra for konsept 0+. For konsept 0+ ansees vegprising som et av tiltakene noe som innebærer permanent
betaling i 7 snitt i hele analyseperioden, mens de øvrige eventuelt har bom i 15
år.
For sammenligningens skyld antas konseptene å være ferdigstilte i år 2020
(sammenligningsår). Analyseperioden er 25 år. Alle virkninger av tiltakene beregnes over en 25 års tidshorisont fra år 2020, og diskonteres til sammenligningsåret. Kalkulasjonsrente er iht. retningslinjer fra Samferdselsdepartementet
4,5 %. Alle kostnader og økonomiske størrelser er oppgitt i 2011-prisnivå.
EFFEKT og RTM beregner virkninger av tiltak på vegnettet, inkludert tiltak for
kollektivtrafikken. For kollektivtrafikken beregnes både virkninger for trafikantene (trafikantnytte) og kostnader for drift av buss- og togtilbudet. For tog er det
i tillegg beregnet spesifikke virkninger, dvs. ulykkes- og miljøkostnader, slitasjekostnader og kostnader knyttet til godstransport på jernbane.

0.1.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser
En sammenstilling av de prissatte konsekvensene viser at alle konseptene har
negativ nettonytte, og at konsept 0+ kommer best ut. I 0+ ligger vegprising til
grunn, mens de øvrige konseptene er beregnet uten bompenger. Bompenger vil
i disse konseptene redusere kostnadene for det offentlige, mens trafikantnytten
vil bli lavere på grunn av økte kjørekostnader for trafikantene. Nytteberegningene inkluderer ikke viktige positive regionale virkninger.

1

Region midt er i denne sammenheng de to Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Prissatte konsekvenser/Prissatte konsekvenser.DOCX

.

3

Prissatte virkninger av transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer

Det beregnes økte kostnader (negative verdier) og sparte kostnader (positive
verdier, nytte) for følgende aktører/tema:
• Trafikant og transportbrukere - brukerne av transportsystemet
• Operatører - kollektiv- og bompengeselskap
• Det offentlige - det offentliges budsjettkostnad
• Samfunnet for øvrig
• Lønnsomhet - netto nytte og netto nytte per budsjettkrone
Tabell 1: Prissatte konsekvenser av konseptene
Komponenter
Konsept
Endringer (mill kr diskontert)
Trafikantnytte Kjørekostnader for
næringstransport
Trafikant- og
transportbrukere for øvrig
Operatørnytte Operatører
Det offentlig
Det offentlige (B)
Samfunnet for
øvrig

Lønnsomhet

Ulykkeskostnader
Miljøkostnader
Skattekostnader og
restverdi
Netto nytte (NN)
NNB

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

-476

499

740

51

1 221

1 259

1 216

192

1 171

988

757

1 419

1 193

438

518

-6

803

791

-5 319

-12 761

-25 832

-17 948

-16 606

-33 602

773

935

1 307

274

1 811

1 864

78

-67

-125

63

-271

-220

-495

-883

-2 385

-1 507

-1 580

-3 095

-3 030

-11 647

-24 606

-18 086

-13 865

-31 583

-0,57

-0,91

-0,95

-1,01

-0,83

-0,94

0.1.2 Trafikantnytte
Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene som tilfaller brukerne
av transportsystemet og beregnes i RTM gjennom trafikantnyttemodulen. Brukerne er definert som kollektivtrafikanter, bilister og transportører av gods. Trafikantnytten er knyttet til besparelser eller økte kostnader i forbindelse med kjøretøyskostnader, direkteutgifter (bompenger, billettutgifter o.l.) og tidskostnader.
Kjøretøyskostnader for næringstransport omfatter reiser i jobb (tjenestereiser)
med bil samt godstransport med bil og på bane. For konsept 0+ økes kostnadene for næringstransport med betaling av bompenger, mens konsept 4 gir størst
tidsbesparelse og er mest gunstig for denne gruppen.
Bompenger vil være en realitet i alle konsept hvor vegtiltak skal finansieres
(ikke konsept 2 som kun har jernbanetiltak). I KVU-arbeidet er det beregnet
nytte for en situasjon uten bompengeinnkreving med unntak av konsept 0+ hvor
det er definert vegprising som et trafikkregulerende tiltak i uoverskuelig fremtid. Med bompenger i de øvrige konseptene (unntatt konsept 2) ville netto nytten mest sannsynlig blitt bedre, mens netto nytte per budsjettkrone ville blitt
mer negativt fordi kostnadene for det offentlige reduseres.
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Gruppen trafikanter og transportbrukere for øvrig omfatter fritidsreiser og arbeidsreiser med bil samt gående, syklende og all kollektivtransport. For konsept
0+ gjenspeiles 20 % reduserte takster for kollektivreisende gjennom sparte direkteutgifter for denne gruppen samt at antall kollektivturer øker med omtrent
12 %. Likevel gir tidsbesparelsene for konsept 4 større nytte og er derfor det
mest gunstige alternativet.

0.1.3 Operatørnytte
I denne sammenhengen er operatørene de forskjellige kollektivselskapene
(busselskap og togoperatører) og bompengeselskapene i analyseområdet.
For kollektivselskapet er summen av nytte lik null for alle konseptene; årsaken
er at alle kollektivselskapene i analysen er offentlige. All underskudd for selskapene dekkes av det offentlige og all overskudd for selskapene tilbakeføres til
det offentlige.
I konsept 0+ reduseres kollektivtakstene med 20 % mens antall kollektivreisende ikke øker nok til å dekke opp tapt inntekt. Underskuddet må dekkes opp av
overføringer fra det offentlige. For de øvrige konseptene er det tiltakene for tog
som gir det største bidraget til økt kollektivnytte og redusert behov for subsidier. I konseptene, K1-, K1, K2 og K4 gir omlegginger ved Forbordsfjellet og
mellom Trondheim - Stjørdal betraktelig innkortning av strekningen. Dette gir
en kostnadsreduksjon på de distanseavhengige kjøretøyskostnadene for tog.
Redusert reisetid med tog og økt frekvens fører til at flere reiser med tog og
medfører økt billettinntekter til togoperatøren.
Konsept K1- har fått mye større besparelser for kollektivselskapene enn de øvrige konseptene. Dette skyldes store endringer for skolereiser med kollektiver i
resultatene fra RTM. Dersom vi ser bort i fra skolereisene virker resultatet rimelig.
Alle konseptene, med unntak av konsept 0+, beregnes uten bompengefinansiering. I konsept 0+ er vegprising et av tiltakene og i beregningen er det innkreving i 5 nye snitt i hele analyseperioden. Overskuddet fra de nye bompengesnittene, overføres til staten som en del av finansieringen av konseptet.
Analyseområdet for nytte-kostnadsberegningene er hele region midt siden hele
transportmodellen for region midt lagt til grunn. Dvs. alle eksisterende bomstasjoner per i dag i de tre fylkene er med i analysegrunnlaget. Endringer i bompengeinntekter for de øvrige konseptene i tabellen over gjenspeiler endringer i
antall biler som passerer eksisterende bompengesnitt. For eksempel flere passeringer i bommene rundt Trondheim gir høyere inntekt til miljøpakken og synliggjøres her med positiv nytte for operatørene.
Totalt sett er det konsept 0+ som gir størst nytte for operatørene.
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0.1.4 Kostnader for det offentlige
Budsjettkostnad for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over
offentlige budsjetter. Disse vil bestå av bevilgninger over offentlige budsjetter,
inkl. endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som tiltakene fører til, og de
skatteinntekter som tiltaket genererer.
Den største kostnaden med konseptene er investeringskostnadene for det offentlige. I tillegg økes vegarealet, banemeter og antall tunneler som dermed gir økt
behov for drift og vedlikehold. Reduserte overføringer til kollektivselskapene
og økte skatte- og avgiftsinntekter reduserer tapet for det offentlige.
Investeringskostnad per konsept spenner fra 4,8 mrd kr i konsept 0+ til 30,8
mrd kr i konsept 4, se Tabell 2. I Tabell 1 er investeringskostnadene diskontert
og inngår som en del av kostnadene i "Det offentlige (B)".
Tabell 2: Investeringskostnader per konsept (prisnivå år 2011)
Kostnad per konsept (mrd
kr)
Veg
Bane
Sum Trondheim - Steinkjer

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

3,8
1,0
4,8

7,1
7,1
14,2

11,0
12,6
23,6

0,3
17,4
17,7

14,8
0,0
14,8

13,8
17,0
30,8

Delstrekning TrondheimStjørdal
Veg
Bane
Sum Trondheim - Stjørdal

0,2
0,3
0,5

1,3
3,4
4,7

2,1
6,5
8,6

0,0
8,1
8,1

2,8
0,0
2,8

2,6
8,1
10,7

Delstrekning Stjørdal - Åsen
Veg
Bane
Sum Stjørdal - Åsen

1,0
0,1
1,1

3,0
2,0
5,0

3,5
4,0
7,5

0,1
4,3
4,4

4,5
0,0
4,5

4,0
3,8
7,8

Delstrekning Åsen - Steinkjer
Veg
Bane
Sum Åsen - Steinkjer

2,7
0,5
3,2

2,8
1,7
4,5

5,4
2,1
7,5

0,2
5,0
5,2

7,5
0,0
7,5

7,2
5,1
12,3

Investeringskostnadene er beregnet ved hjelp av Anslagmetoden (Statens vegvesen, håndbok 217). Denne metoden sikrer at det tas hensyn til usikkerhetsfaktorer også på et tidlig planstadium. På dette utredningsnivået er nøyaktighetskravet for investeringskostnadene +/- 40 %. Kostnadene inkluderer merverdiavgift, grunnerverv og byggherrekostnader.
Konsept K0+ gir minst økning av utgifter for det offentlige, hovedsakelig fordi
dette er det billigste alternativet.
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0.1.5

Nytte for samfunnet for øvrig

Ulykkeskostnader

Ulykkeskostnader består av realøkonomiske kostnader (produksjonsbortfall,
medisinske/materielle/administrative kostnader) og velferdstap (skadde og pårørendes betalingsvilje for å bevare god helse).
Utbygging av veg vil gi en bedre og mer trafikksikker veg, spesielt med følge
av midtrekkverk/ adskilte kjøreretninger på strekningen. Dette vil eliminere
møteulykker og forbikjøringsulykker som ofte er ulykkestypene med høyest
alvorlighetsgrad og dermed de høyeste ulykkeskostnadene. Alle konseptene
bidrar positivt for ulykkesstatistikken og konsept 4 gir størst besparelser.
Miljøkostnader (støy og luft):

Støy og lokal luftforurensning er ikke vurdert på dette nivået. Statens vegvesen
vurderer at KVU er et for overordnet nivå til at dette gir nyttig kunnskap. Global luftforurensning (CO2 og N2O) og regional luftforurensning (NOX) er beregnet i EFFEKT med bakgrunn i drivstoffberegninger for alle kjøretøygrupper.
I alle konsepter der vegen utbedres, økes også fartsgrensen. Med økt gjennomsnittshastighet øker drivstofforbruket, og det gir økte utslipp.
I konsept 2 vil innkorting og elektrifisering av tog gi en miljøgevinst for jernbane selv om frekvensene økes. Konsept 2 er derfor det beste alternativet for
miljøet.
Skattekostnader og restverdi:

Restverdi er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. De
benyttes en lineær avskriving over investeringens levetid (satt til 40 år) slik at
restverdien ved utløpet av analyseperioden på 25 år settes til 15/40 (37,5 %) av
investeringskostnaden.
Skattekostnader beregnes med grunnlag i den gitte skattefaktoren og gjenspeiler
de administrative kostnadene med skatteinnkreving. Standardverdien for skattefaktoren er 1,20 og betyr en beregningsmessig skattekostnad på 20 øre for hver
investert krone over offentlige budsjetter.

0.1.6 Lønnsomhet
Resultatene fra nyttekostnadsanalyser blir fremstilt som netto nytte og netto
nytte per budsjettkrone. Sammen med resultatet fra analysen av de ikke prissatte virkningene blir det gjort en samlet vurdering av konseptene.
Netto nytte (NN)

Netto nytte er et uttrykk for hva samfunnet får igjen for investeringene i form
av prissatte konsekvenser, regnet som en sum av de positive og negative individuelle velferdsendringer tiltaket genererer, fratrukket kostnadene ved gjennomføring av tiltaket.
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Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

Netto nytte per budsjettkrone er et relativt mål på lønnsomhet og sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver krone som benyttes til realisering
av prosjektet over offentlige budsjetter.
Resultatene fra nyttekostnadsanalysen for konseptene i konseptvalgutredningen
er satt opp i Tabell 3 der netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone fremkommer. Kriteriet for at et prosjekt skal være lønnsomt ut fra et prissatt perspektiv
er at netto nytte og netto nytte per budsjettkrone er større enn 0.
Tabell 3: Netto nytte og nytte per budsjettkroner for konseptene i perioden 2020-2044
(mill. kr diskontert).
Lønnsomhet
Konsept

Investeringskostnader
(mill kr)
Netto nytte (NN)
Det offentlige (B)
Netto nytte pr
budsjettkrone (NNB)

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

4 830

14 180

23 630

17 690

14 790

30 800

-3 030

-11 647

-24 606

-18 086

-13 865

-31 583

-5 319

-12 761

-25 832

-17 948

-16 606

-33 602

-0,57

-0,91

-0,95

-1,01

-0,83

-0,94

Beregningene viser at alle konseptene gir negativ netto nytte. Det betyr at ingen
av konseptene er lønnsomme ut fra de prissatte virkningene. Investeringskostnadene for konseptene er høye i forhold til nytten som skapes, og er hovedbidraget til den negative netto nytten.
I tabellen under er trafikantnytten og endringer i ulykkeskostnader og miljøkostnader sammenlignet med investeringskostnadene (diskontert).
Konsept
Endringer (mill kr
diskontert)

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

Trafikantnytte

739

691

1 911

1 038

1 978

2 679

Ulykker/miljø

851

869

1 182

337

1 541

1 644

Sum nytte

1 591

1 560

3 092

1 375

3 519

4 322

Investering

-5 591

-16 413

-27 352

-20 476

-17 119

-35 651

Differanse

-4 000

-14 854

-24 259

-19 101

-13 600

-31 328

Tabellen viser at nytten for trafikanter, ulykker og miljø i konsept 4 forsvarer
en investeringskostnad på 4,3 mrd kr diskontert mens tiltakene i realiteten vil
koste omtent 35,7 mrd kr. Det er den store forskjellen på nytte og kostnad som
gir den lave lønnsomheten.
Minimumskonseptet K0+ har minst negativ netto nytte per budsjettkrone, og er
dermed det beste alternativet ut fra prissatte konsekvenser.
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Nytten fra regionale utvikling er ikke medtatt i det samfunnsøkonomiske regnestykket. Effektene for samfunnet totalt vil derfor være bedre enn det beregningene viser. Eksempelvis vil referansekonseptet forventes å få trengsel i vegnettet.
Denne trengselen kommer ikke til uttrykk i regnestykket, og når de øvrige konseptene sammenlignes med referansealternativet vil ikke nytten av et mer kapasitetssterkt transporttilbud komme til uttrykk. Transportmodellen har heller ikke
muligheter til å modellere næringsetableringer som følge av forbedret infrastruktur.
Minimumskonseptet 0+ med og uten bom

For å vise betydningen av vegprising for netto nytte i konsept 0+ er det gjennomført nyttekostnadsanalyse med og uten nye bompengeinnkreving. Resultatet er presentert i Tabell 4.
Bomstasjonen som er etablerte for å finansiere prosjekter utenfor KVUkorridoren er med i før- og ettersituasjonen for alle konseptene, også i konseptet som vi har kalt konsept 0+ - uten bom. Men det er ikke med noen nye
bomsnitt, dvs. bommer som skal finansiere tiltakene i konseptene i KVUkorridoren med unntak av konsept 0+.
I konsept 0+ er det etablert 5 nye bompengesnitt. Analysen i dette delkapittelet
viser hvordan bompengeinnkrevingen påvirker resultatene for konsept 0+.
Tabell 4:Prissatte konsekvenser for konsept 0+
Komponenter
Konsept 0+
Endringer (mill kr diskontert)
Trafikantnytte
Kjørekostnader for
næringstransport
Trafikant- og
transportbrukere for øvrig
Operatørnytte Operatører
Det offentlig
Det offentlige (B)
Samfunnet for
øvrig

Ulykkeskostnader

Miljøkostnader
Skattekostnader og
restverdi
Lønnsomhet Netto nytte (NN)
NNB

Uten bom

Med bom

31

-476

3 995

1 216

-106

1 193

-7 529

-5 319

473

773

21

78

-937

-495

-4 051

-3 030

-0,54

-0,57

Den nye bompengeinnkrevingen har størst innvirkning på nytten for bilførerne;
direktekostnadene øker for denne gruppen uten at de får andre goder tilbake, for
eksempel kortere reisetid. Nytten reduseres med 3,3 milliarder kr diskontert i
løpet av analyseperiode.
Nytten for kollektivreisende (en del av trafikantnytten) øker med omtrent 10
millioner kroner i alternativet med bom som følge av at flere reisende velger
kollektivt i stedet for å bruke bil og betale bompenger.
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For operatørene vil bommene gi høyere inntekt til bompengeselskapene, naturlig nok; noen flere reisende vil velge kollektivt, men bompengeselskapet vil få
økt inntekt fra de som fortsatt velger å reise med bil. I alternativet uten nye
bommer vil den totale inntekten for eksisterende bompengeselskaper reduseres
som følge av at flere velger å reise kollektivt når kollektivtakstene reduseres.
Uten bom blir utgiftene for det offentlige større enn med bom; det går glipp av
den ekstra inntekten som de nye bommene generer i tillegg til at takstreduksjonen på 20 % må dekkes av det offentlige. I alternativet med bom er bompengeinntektene høyere enn utgiftene til takstreduksjonen slik at prosjektet totalt sett
gir økte inntekter til staten.
Ulykkeskostnadene og miljøkostnadene gjenspeiler reduksjonen i biltrafikken
som følge av at flere velger kollektiv.
Totalt sett gir begge alternativene negativ netto nytte. Alternativet med bom er
det beste alternativet da dette gir minst negativ netto nytte og har lavere utgifter
for det offentlige. Alternativet uten bom har best netto nytte per budsjettkrone;
netto nytten er lavere enn med bom, men utgiftene for det offentlige blir også
større og det er flere budsjettkroner å bære tapet på.

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/Prissatte konsekvenser/Prissatte konsekvenser.DOCX

.

10

Prissatte virkninger av transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer

1

Metode

1.1

Hva som skal utredes

Det er gjennomført samfunnsøkonomiske analyser for de seks foreslåtte alternativene etter metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 og Jernbaneverkets håndbok JD205. Metodikken er tilpasset det overordnede nivået i
konseptvalgutredningen.
Denne rapporten omfatter virkningene som kan kvantifiseres og verdsettes i
kroner; de prissatte konsekvensene.

1.2

Metodikk

1.2.1 Samfunnsøkonomiske analyser
De prissatte konsekvensene i konseptvalgutredningen er utredet etter metodikk
for konsekvensvurderinger som er beskrevet i Statens vegvesens
håndbok 140 - Konsekvensanalyse. Det er
også beregnet spesifikke prissatte virkninger
for jernbanen etter
Jernbaneverkets håndbok JD205, se kapittel
1.3 på side 12.
En samfunnsøkonomisk analyse er delt i analyse av prissatte og ikke-prissatte
virkninger der det blir gjort en samlet vurdering og rangering av konseptene. I
tillegg er det gjennomført en analyse av og regionale utvikling før det blir gitt
en anbefaling. Dette dokumentet omfatter kun de prissatte virkningene.
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1.2.2 Prissatte virkninger
Mange vikninger kan kvantifiseres og verdsettes i kroner fordi prisen dannes i
et marked for kjøp og salg, for eksempel kostnader til drift og vedlikehold av
kjøretøyer. Verdsetting av andre konsekvenser er et resultat av studier av betalingsvillighet for å oppnå et gode. Analysen av de prissatte virkningene dekket
temaene som er vist i Tabell 5.
De prissatte konsekvensene beregnes som brutto kostnader (markedspriser inkl.
skatter og avgifter) for å kunne studere fordelingsvirkninger mellom aktørgruppene vist i tabellen over.
Tabell 5: Aktører og tema i analysen for prissatte konsekvenser

Investering, drift og vedlikehold, tilskudd til kollektivtrafikk, skatteinntekter
Personskadeulykker og materiellskadeulykker

Prissatte

Deltema
Form
Tidsbruk, distanseavhengige kjørekostnader, andre reiseutlegg,
ulempekostnader i ferjesamband, helsevirkninger av økt gang og sykkeltrafikk,
utrygghet for gående og syklende. Nytten kan fordeles på ulike reisehensikter og
trafikantgrupper, inkl. godstransport.
Operatørselskapenes (kollektivselskap, bompengeselskap, ferjeselskap,
parkeringsselskap) kostnader, brukerinntekter og tilskudd

Støyplage innendørs. Lokal, regional og global luftforurensning
Framtidig nytte av prosjektet etter beregningsperioden
Effektivitetstap knyttet til skattefinansiering, 20% av offentlige utgifter

Infrastrukturtiltak har lang levetid. Konsekvenser må derfor ses i et langsiktig
perspektiv. Nytte og kostnader for et prosjekt inntreffer på forskjellige tidspunkt i løpet av analyseperioden. For å få et samlet bilde av alle fordeler og
ulemper som prosjektet medfører, summeres disse for de prissatte temaer. De
kan imidlertid ikke summeres direkte, fordi man i en nytte/kostnadsanalyse tillegger konsekvenser som inntreffer på forskjellige tidspunkt forskjellig betydning.
De prissatte virkningene er gjennomført med gjeldende versjon av EFFEKT
(6.32). Det er tre hovedprinsipper for å gi inn trafikkdata i EFFEKT. I denne
analysen er prosjekttype 3 benyttet, dvs. at det er beregnet virkninger som følge
av endringer i kjøreruter, reisemål og reisemiddel.
Trafikkberegningene er utført i den regionale transportmodellen (RTM) for region midt og det er gjort samtidige beregninger av konseptene i modulene for
trafikantnytte og kollektiv. Modulene beregner trafikantnytte samt driftkostnader og inntekter for kollektivtrafikk for de ulike konseptene. Resultatene er så
overført til EFFEKT hvor kostnadene beregnes og sammenstilles.
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1.3

Supplerende beregninger for jernbanetrafikk

EFFEKT håndterer ikke alle elementer for jernbanen i nyttekostnadsanalysen.
Det har derfor vært nødvendig å supplere beregningene innenfor følgende tema:
•
•
•

Ulykkeskostnader
Miljøkostnader
Godstransport

Beregningsmetodikken for disse elementene er hentet fra JD205, og arbeidet er
beskrevet i et eget notat, se vedlegg.
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2

Grunnlagsdata

2.1

Beregningsverktøy

EFFEKT versjon 6.32 med data fra Regional TransportModell (RTM) for region midt og tilhørende trafikantnyttemodul og kollektivmodul er benyttet.
Transportberegningene i RTM og tilhørende trafikale virkninger av konseptene
er nærmere beskrevet i et eget notat fra Statens vegvesen region midt.

2.2

Økonomidata

Det er lagt til grunn at samtlige tiltak i konseptene åpnes for trafikk i år 2020,
som blir analysens sammenligningsår. Alle virkninger av tiltakene beregnes
over en 25 års tidshorisont fra 2020 og neddiskonteres med kalkulasjonsrenten
til sammenligningsåret. Kalkulasjonsrente er iht. retningslinjer fra Samferdselsdepartementer pr. 2006 satt til 4,5 % for alle typer tiltak innen transportsektoren. Alle kostnader og økonomiske størrelser oppgis til 2011-prisnivå.

2.3

Bompenger

Alle konseptene med unntak av konsept 0+ er beregnet uten bruk av bompenger
som finansiering. I konsept 0+ er vegprising ett av tiltakene og analysen er derfor gjennomført med bompengeinnkreving i hele analyseperioden. Er det i
bompengeprosjektene forutsatt at bommene tas ned etter 15 år - i så fall så må
man ha en trafikkfordeling fra RTM som gjenspeiler dette for de siste 10 årene
av beregningsperioden.

2.4

Vegdata

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er kilden for vegdata for eksisterende vegnett
(referansevegnettet), og omfatter veglengder, bredde, antall felt, fartsgrense,
veggeometri og ulykkesdata.. Der data mangler i NVDB, legges det inn standardverdier. Ulykker er lest inn for for 4 år, perioden 2006 - 2009, og er grunnlaget for beregning av ulykkesrisiko og ulykkeskostnader.
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3

Resultater

Der er beregnet virkninger for de ulike konseptene og virkningene sammenlignes mot 0-alternativet. 0-alternativet er situasjonen i åpningsåret (satt til 2020)
dersom ingen tiltak av tiltakene foreslått i konseptene gjennomføres.
Alle virkninger presentert i dette notatet er endringer i forhold til 0-alternativet.

3.1

Trafikantnytte

Trafikant- og transportbrukernytte omfatter virkningene som tilfaller brukerne
av transportsystemet og beregnes i RTM gjennom trafikantnyttemodulen. Brukerne er definert som kollektivtrafikanter, bilister og transportører av gods. Trafikantnytten er knyttet til besparelser eller økte kostnader i forbindelse med kjøretøyskostnader, direkteutgifter (bompenger, billettutgifter o.l.) og tidskostnader. Positiv fortegn er besparelser, mens negativ fortegn er økte kostnader for
trafikantene.
RTM beregner nytte for godstransportert på bil, mens nytten for godstog er beregnet manuelt iht. vedlagte notat om tilleggsberegninger for jernbane og inkludert i regnestykket. Persontransport med bane er definert som kollektivtransport og er en del av hovedgruppen kollektiv.
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Trafikant- og transportbrukernytte pr reisehensikt

Endringer (mill kr diskontert)
Bil
Tjenestereiser
Til/fra arbeid
Fritidsreiser
Godstransport
Bane
Godstransport
Kollektiv
Tjenestereiser
Til/fra arbeid
Fritid
Syklende Tjenestereiser
Til/fra arbeid
Fritid
Gående
Tjenestereiser
Til/fra arbeid
Fritid
Sum

K0+
Min.
-111
-367
-2 138
-365
0
107
1 050
2 563
0
0
0
0
0
0
739

K1Forb.
122
-76
260
340
37
4
145
-145
0
0
0
0
0
3
691

Konsept
K1
K2
Mod.
Bane
165
2
-83
22
440
17
529
1
46
47
50
63
239
312
530
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6
0
1 911
1 038

K3
Veg
303
-163
808
918
0
2
14
95
0
0
0
0
0
1
1 978

K4
Maks.
296
-158
787
916
47
44
219
525
0
0
0
0
0
1
2 679

I konsept 0+ er det direkteutgiftene som gir størst endring i kostnadene for trafikantene og transportbrukerne. Konseptet er beregnet med bompenger da vegprising er definert som tiltak. Bilistene betaler derfor bompenger i hele analyseperioden og får økte kostnader med gjennomføringen av konseptet, dvs. negative verdier i tabellen over. Samtidig får kollektivtrafikantene redusert direkteutgiftene sine med at kollektivtakstene reduseres med 20 % samt at antall kollektivturer øker med 12 %. Dette gir økt nytte for denne gruppen. Nytten som kollektivreisende opplever i konsept 0+ er større enn ulempene for bilistene og
konseptet kommer positivt ut av det for trafikantene.
For de øvrige konseptene er det kjøretøyskostnadene og tidskostnader som gir
utslag på nytten for trafikanter og transportbrukere. Kjøretøykostnadene er
knyttet til drivstofforbruket og distanseavhengige driftskostnader for lette og
tunge kjøretøy inkl. tog. En ny veg med bedre geometri vil gi høyere gjennomsnittsfart og kortere reisetid og dermed lavere tidskostnader for brukerne. Samtidig gir høyere gjennomsnittshastighet også økt drivstofforbruk og dermed
øker kostnadene som spiser opp noe av nytten som tidsbesparelsene gir. For
jernbanen vil kortere jernbanetrase og økt frekvens gi raskere reisetid for reisende med tog.
Totalt sett er det konsept 4 som gir størst nytte for trafikanter og transportbrukere og er dermed det beste alternativet for denne gruppen. Dette skjer fordi
vegnettet utbedres betraktelig samtidig med at reisetiden med tog reduseres når
jernbanetraseen innkortes og frekvensen på togavgangene økes. Det største bidraget til trafikantnytte kommer fra trafikantkategorien fritidsreiser. Det er
denne reisekategorien som er mest følsom siden dette er valgfrie reiser.
Trafikantkategorien reiser til og fra arbeid med bil har negativ nytte i alle konseptene med vegutbygging. Omlegginger rundt tettstedene fører til økt kjørelengde og økt reisetid for de som skal inn til tettstedene. Arbeidsreiser kan, i
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motsetning til fritidsreiser, i mindre grad velges bort og gjennomføres selv om
avstanden og reisetiden økes. Dette oppleves som et dårligere tilbud enn det de
har i dag og er dermed negativt for trafikantnytten. En mulig vikning av dette
kan være at det blir mer attraktivt å sykle eller gå for kortere turer. Altså kan
man sykle kort i stedet for å kjøre langt.
Tabellen under viser nytten for næringstransporten for de ulike konseptene.
Næringstransport er i denne sammenhengen definert som reiser i jobb (tjenestereiser) med bil samt godstransport med bil og tog.
Nytte for næringstransport
Endringer (mill kr diskontert)

Endring

Konsept
K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

-476

499

740

51

1 221

1 259

Godstransporten er beregnet med fast matrise; dvs. det er samme mengde
gods som transporteres i utbyggingskonseptene som i 0-alternativet, men de
får endret vilkår for reisen. Antall turer med gods er den samme, men tidsbruken går ned og avstandene reduseres. For konsept 0+ må transportører av
gods på bil betale bompenger mens gods på bane forblir uendret og nytten
blir negativ. For næringstransport er konsept 3 og 4 de beste alternativene.

3.2

Operatørnytte

Operatørnytte er splittet i hovedgrupper av operatører; bompengeselskap og
kollektivselskap. Inntekter og kostnader for operatørene beregnes i transportmodellen (driftkostnader for bompengeinnkrevingen beregnes i EFFEKT).

Endringer (mill kr diskontert)
BompengeKostnader
selskap
Inntekter
Overføringer
Sum
KollektivKostnader
selskap
Inntekter
Overføringer
Sum
Alle
Kostnader
operatører
Inntekter
Overføringer
Sum

Operatørnytte pr hovedaktør
Konsept
K0+
K1K1
Min.
Forb.
Mod.
-212
0
0
4 023
438
518
-2 618
0
0
1 193
438
518
0
3 239
832
-1 866
107
596
1 866
-3 346
-1 428
0
0
0
-212
3 239
832
2 157
545
1 115
-752
-3 346
-1 428
1 193
438
518

K2
Bane
0
-6
0
-6
1 766
1 135
-2 901
0
1 766
1 129
-2 901
-6
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K3
Veg
0
803
0
803
86
-206
119
0
86
597
119
803

K4
Maks.
0
791
0
791
1 114
527
-1 641
0
1 114
1 318
-1 641
791
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For kollektivselskapet er summen av nytte lik null for alle konseptene; årsaken
er at alle kollektivselskapene i analysen er offentlige. All underskudd for selskapene dekkes av det offentlige og all overskudd for selskapene tilbakeføres til
det offentlige. Endringer i behovet for støtte er oppført i rekken Overføringer;
positive verdier indikerer økte overføringer fra det offentlige for å dekke opp
økte kostnader og/eller reduserte inntekter, mens negativer verdier indikerer
redusert behov for støtte.
I konsept 0+ reduseres kollektivtakstene med 20 % mens antall kollektivreisende ikke øker nok til å dekke opp tapt inntekt. Underskuddet må dekkes opp av
overføringer fra det offentlige. For de øvrige konseptene er det tiltakene for tog
som gir det største bidraget til økt kollektivnytte og redusert behov for subsidier. I konseptene, K1-, K1, K2 og K4 gir omlegginger ved Forbordsfjellet og
mellom Trondheim - Stjørdal betraktelig innkortning av strekningen. Dette gir
en kostnadsreduksjon på de distanseavhengige kjøretøyskostnadene for tog.
Redusert reisetid med tog og økt frekvens fører til at flere reiser med tog og
medfører økt billettinntekter til togoperatøren.
Konsept K1- har fått mye større besparelser for kollektivselskapene enn de øvrige konseptene. Dette skyldes store endringer for skolereiser med kollektiver i
resultatene fra RTM. Dersom vi ser bort i fra skolereisene virker resultatet rimelig.
Alle konseptene, med unntak av konsept 0+, beregnes uten bompengefinansiering. I konsept 0+ er vegprising et av tiltakene og i bergningen er det innkreving i 5 nye snitt i hele analyseperioden. Overskuddet fra de nye bompengesnittene, overføres til staten som en del av finansieringen av konseptet.
Analyseområdet for nytte-kostnadsberegningene er hele region midt siden hele
transportmodellen for region midt lagt til grunn. Dvs. alle eksisterende bomstasjoner per i dag i alle de tre fylkene er med i analysegrunnlaget. Endringer i
bompengeinntekter for de øvrige konseptene i tabellen over gjenspeiler endringer i antall biler som passerer eksisterende bompengesnitt. For eksempel flere passeringer i bommene rundt Trondheim gir høyere inntekt til miljøpakken.
Totalt sett er det konsept 0+ som gir størst nytte for operatørene.
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3.3

Kostnader for det offentlige

Budsjettkostnad for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over
offentlige budsjetter. Disse vil bestå av bevilgninger over offentlige budsjetter,
inkl. endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som tiltakene fører til, og de
skatteinntekter som tiltaket genererer.
Skatteinntekter er den overføring som er mellom privat og offentlig sektor som
følge av avgifter på drivstoff og bilhold. Anleggskostnader (investeringer) vil
avvike fra kostnadsoverslagene. Dette skyldes at det i EFFEKT beregnes rentekostnader i anleggstiden, samt fratrekk for en gjennomsnittlig mva på 6 %. Anleggskostnadene per konsept er vist i tabellen under.
Kostnad per konsept (mrd kr)
Veg

K0+

K13,8

Bane

K1

K2

K3

7,1

11

0,3

K4
14,8

13,8

1

7,1

12,6

17,4

0

17

4,8

14,2

23,6

17,7

14,8

30,8

Veg

0,2

1,3

2,1

0

2,8

2,6

Sum Trondheim - Stjørdal

0,5

4,7

8,6

8,1

2,8

10,7

1

3

3,5

0,1

4,5

4

1,1

5

7,5

4,4

4,5

7,8

Veg

2,7

2,8

5,4

0,2

7,5

7,2

Sum Åsen - Steinkjer

3,2

4,5

7,5

5,2

7,5

12,3

K2

K3

K4

Sum Trondheim - Steinkjer
Delstrekning Trondheim-Stjørdal

Delstrekning Stjørdal - Åsen
Veg
Sum Stjørdal - Åsen
Delstrekning Åsen - Steinkjer

Det offentlige
Konsept
K0+
Endringer (mill kr diskontert)
Investeringer*
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
Sum

K1-

K1

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

-5 591

-16 413

-27 352

-20 476

-17 119

-35 651

-34

-541

-970

-103

-1 144

-1 265

604

3 346

1 428

2 901

-119

1 641

-297

847

1 062

-270

1 777

1 673

-5 319

-12 761

-25 832

-17 948

-16 606

-33 602

Alle konseptene får økt drift og vedlikeholdskostnader som følge av utbyggingen. Vegtiltakene gir bredere veger og bruer, samt flere tunneler som krever vedlikehold. Slitasjekostnader for jernbane er også tatt med i regnestykket.
Innkorting av jernbanesport tilsier at kostnadene til drift- og vedlikeholdskostnadene reduseres, men for konsept 1, 2 og 4 økes frekvensen slik at kostnadene
totalt sett øker.
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Posten overføringer er endringer i offentlig støtte til kollektivselskapene; kollektivselskapene får dekket opp sine kostnader gjennom billettinntekter og subsidier fra det offentlige slik at budsjettet går uten underskudd. For alle konseptene med unntak av K3 trenger kollektiv lavere støtte og dermed gir dette økt
nytte for det offentlige.
Konsept K0+ gir minst økning av utgifter for det offentlige, hovedsakelig fordi
dette er det billigste alternativet.

3.4

Nytte for samfunnet forøvrig

Tabellen under viser nytten for samfunnet for øvrig.
Nytte for samfunnet for øvrig
Konsept
Endringer (mill kr diskontert)
Ulykker
Støy og luftforurensning
Andre kostnader
Restverdi
Skattekostnad
Sum

3.4.1

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.
773

Forb.

Mod.

935

1 307

Bane

Veg

Maks.

274

1 811

1 864

78

-67

0

0

-125

63

-271

-220

0

0

0

0

569

1 669

2 782

2 082

1 741

3 626

-1 064

-2 552

-5 166

-3 590

-3 321

-6 720

356

-15

-1 203

-1 170

-39

-1 451

Ulykker

Veg

For veg beregnes ulykkesrisiko for sammenligningsalternativet ut fra ulykkesstatistikk basert på personskadeulykker for de fire siste årene i kombinasjon
med forventet ulykkesfrekvens for vegtypen. Erfaringsdata med nyere veger
danner grunnlaget for å anslå risikoen på planlagt veg.
Det er utarbeidet erfaringsdata som viser hvilke kostnader trafikkulykker påfører trafikanter og samfunn. Kostnader ved materielle skader er basert på enhetspris per kilometer og er avhengig av bebyggelsens tetthet og fartsgrense. Personskadekostnadene er basert på beregnet antall personer innenfor hver skadegrad (drept, hardt skadd og lettere skadd) og tilhørende enhetspris.
Utbygging av veg vil gi en bedre og mer trafikksikker veg, spesielt med følge
av midtrekkverk/ adskilte kjøreretninger på strekningen. Dette vil eliminere
møteulykker og forbikjøringsulykker som ofte er ulykkestypene med høyest
alvorlighetsgrad og dermed de høyeste ulykkeskostnadene. Beregningene viser
at konsept 3 og 4 gir størst reduksjon av ulykker og er det beste alternativet for
veg.
Tabellen på neste side viser beregnet ulykkesstatistikk for ulykker på veg for
hele region midt for et år (2020).
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Komponenter
Konsept
K0

Beregnet antall ulykker
for år 2020
Drepte
personer
personer

endring
Lettere skadde personer

K3

K4

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

31

31

32

31

31

0

-1

-1

0

-1

-1

107

106

105

105

107

104

104

-1

-2

-2

0

-3

-3

1065

1066

1059

1086

1045

1045

-12

-11

-17

9

-31

-31

777

778

773

788

767

766

-7

-6

-11

4

-17

-18

784

endring

Ulykkeskostnader pr km
(1 000 000kr/km)

K2

32

1077

antall

K1

Min.

endring
Personskadeulykker

K1-

32

endring
Hardt skadde

K0+

K0

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

2,27

1,83

1,81

1,39

2,20

1,14

1,14

Jernbane

Endring i ulykker for jernbanen er beregnet manuelt og implementert i effekt beregningen. Anslag fra Jernbaneverket antyder en 35 prosents reduksjon av
risiko på strekningen Trondheim - Steinkjer som følge av at planoverganger
saneres og stasjonsområder forbedres. Anslaget gjelder PLL (potential loss of
life). Hvis vi antar at sammensetningen av skadegrader i ulykkene er uforandret, er dette det samme som 35 prosents reduksjon i ulykkeskostnaden per togkilometer.
Ut fra beregningene gir konsept 1- størst reduksjon på ulykkeskostnadene for
tog. I konsept 1- beholdes dagens togtilbud mens den totale strekningen mellom
Trondheim og Steinkjer kortes inn. Dette fører til lavest antall utkjørte kilometer med tog og størst besparelser i ulykkeskostnader. Konsept 1 og konsept 2
har større innkoringer enn konsept 1-, men her forbedres togtilbudet med flere
avganger og totalt antall utkjørte togkm økes. Totalt sett reduseres ikke ulykkeskostnadene i like stor grad som for k1-.
Beregningene omfatter ikke risikoen for avsporing som følge av utgidninger
fordi vi ikke har tall for dette. I konsept 1 og 2 bygges det dobbeltsport mellom
Trondheim og Stjørdal som medfører mer stabil banekonstruksjon og lavere
risiko for utgidninger og avsporinger.
Ulykkeskostnader pr virkedøgn
Konsept

Togkm
Kostnad pr togkm
Ulykkeskostnad
Endring

K0

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

6 530,00

6 530,00

6 071,00

8 739,00

8 713,50

6 530,00

8 713,50

8,16

5,30

5,30

5,30

5,30

8,16

5,30

53 283,00 34 634,00 32 200,00 46 350,00 46 215,00 53 283,00 46 215,00
-18 649,00 -21 083,00
-35,0 %

-39,6 %

-6 933,00

-7 068,00

0,00

-7 068,00

13,0 %

-13,3 %

0,0 %

-13,3 %
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Totalt

Tabellen under viser besparelse i ulykkeskostnader for veg, bane og totalt.
Konsept 4 kombinerer tiltak for veg og bane og er det beste alternativet for
ulykkesstatistikken totalt sett.
Ulykkeskostnader
Konsept
K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

Veg

674

823

1 270

236

1 811

1 826

Bane

100

113

37

38

0

38

Totalt

773

935

1 307

274

1 811

1 864

Endringer (mill kr
diskontert)

3.4.2 Støy- og luftforurensning
Miljøkostnadene er i denne analysen basert på endringer i regional og global
luftforurensning, mens støy- og lokal luftforurensning er utelatt fordi KVU er et
overordnet plannivå som ikke gir et tilstrekkelig detaljert grunnlag for å beregne lokal støy og luftforurensning. Global luftforurensing (CO2 og N2O) og regional luftforurensning (NOX) er beregnet i EFFEKT med bakgrunn i drivstoffberegninger for alle kjøretøygrupper på veg. Utslipp for jernbane er beregnet iht.
Jernbaneverkets håndbok JD205.
Tabellen under viser endringer i antall tonn utslipp for kjøretøy på veg. Alle
konsepter der vegen utbedres, økes også fartsgrensen og gjennomsnittshastigheten øker. Dette fører til økt drivstofforbruk og høyere utslipp. I konsept 0+ reduseres bilbruken og flere velger å reise kollektiv noe som føre til lavere utslipp. Konsept 3 øker utslippene mest; når vegen utbedres velger flere å reise
med bil samt at gjennomsnitthastigheten for kjøretøyene øker.
Luftforurensning
Konsept
K0
Antall tonn utslipp
CO2

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

1 145 945 1 130 446 1 186 670 1 180 249 1 141 016 1 199 251 1 198 665
-1,4 %

NOx

3 263

3,6 %

3,0 %

-0,4 %

4,7 %

4,6 %

3 219

3 387

3 372

3 250

3 429

3 427

-1,3 %

3,8 %

3,3 %

-0,4 %

5,1 %

5,0 %
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Endring i miljøkostnader for jernbanen er beregnet manuelt og implementert i
effektberegningen. Gjennomsnittlig kostnader per togkilometer for person- og
godstog, herunder dieseldrevet og elektrisk, er hentet fra Jernbaneverkets regnearkmodell.
Tabell 6 Miljøkostnader per togkilometer fra Jernbaneverkets modell (2009-priser)
Lokale utslipp, diesel
CO2-utslipp, diesel
Støy

Persontog
0,306
1,970
1,373

Godstog
1,061
4,010
5,367

Lokale utslippskostnader og kostnader knyttet til CO2 påløper kun for dieseltog.
På grunn av elektrifisering er det derfor kun i K0 at det skal regnes utslippskostnader for persontogene (unntatt Nordlandsbanen). Disse faller bort i K1,
K1-, K2 og K4. (K0+ blir som K0.) For de dieseldrevne togene er det besparelser i utslippskostnader på grunn av innkorting av linja.
Støykostnader påløper enten det er diesel eller elektronisk lokomotiv. Her blir
det besparelser på grunn av linjeinnkorting.
Miljøkostnader pr virkedøgn (2009-kr)
Konsept
K0
Togkm, persontog, diesel

5 405

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

5 405

5 405

Togkm, persontog, el
Togkm, godstog, diesel

696

678

675

4 331

7 044

7 026

1 044

1 017

1 013

1 125

675
7 026

1 125

1 125

Sum utslippskostnader (kr)

18 009

18 009

6 879

6 701

6 671

18 009

6 671

Sum støykostnader (kr)

13 460

13 460

12 507

16 063

16 010

13 460

16 010

Miljøkostnader i alt (kr)

31 469

31 469

19 385

22 764

22 681

31 469

22 681

0,0 %

-38,4 %

-27,7 %

-27,9 %

0,0 %

-27,9 %

Endring i miljøkostnader

1 013

Konsept 1- gir mest besparelse i utslipp for jernbane. Innkorting og elektrifisering av tog uten at frekvensen økes gir høyest miljøgevinst.
Totalt sett er det konsept 0+ som gir størst reduksjon i miljøutslipp og er det
beste alternativet for miljøet.

3.4.3 Skattekostnader og restverdi
For alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser beregnes det en ekstra skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger samt tilskudd til ferjedrift og annen kollektivtransport.
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Restverdi er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt, de
siste 15 årene av levetiden (40 år) og inngår som ett positivt bidrag til netto nytte som diskonteres over den første 25 års periode.

3.5

Lønnsomhetsbetraktning

Resultatene fra nytte-kostnadsanalyser blir fremstilt som netto nytte og netto
nytte per budsjettkrone. Sammen med resultatet fra analysen av de ikke prissatte virkningene blir det gjort en samlet vurdering av konseptene.
Netto nytte (NN)

Netto nytte er et uttrykk for hva samfunnet får igjen for investeringene i form
av prissatte konsekvenser, regnet som en sum av de positive og negative individuelle velferdsendringer tiltaket genererer, fratrukket kostnadene ved gjennomføring.
Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

Netto nytte per budsjettkrone er et relativt mål på lønnsomhet og sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver krone som benyttes til realisering
av prosjektet over offentlige budsjetter.
Resultatene fra nytte-kostnadsanalysen som er gjennomført for konseptene i
konseptvalgutredningen, er satt opp i Tabell 7 der netto nytte og netto nytte pr.
budsjettkrone fremkommer. Kriteriet for at et prosjekt skal være lønnsomt ut fra
et prissatt perspektiv er at netto nytte og netto nytte per budsjettkrone er større
enn 0.
Tabell 7: Netto nytte og nytte per budsjettkroner for konseptene i perioden 2020-2044
(mill. kr diskontert).
Lønnsomhet
Konsept

Investeringskostnader
(mill kr)
Netto nytte (NN)
Det offentlige (B)
Netto nytte pr
budsjettkrone (NNB)

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

4 830

14 180

23 630

17 690

14 790

30 800

-3 030

-11 647

-24 606

-18 086

-13 865

-31 583

-5 319

-12 761

-25 832

-17 948

-16 606

-33 602

-0,57

-0,91

-0,95

-1,01

-0,83

-0,94

Beregningene viser at alle konseptene gir negativ netto nytte. Investeringskostnadene for konseptene er høye i forhold til nytten som skapes, og er hovedbidraget til den negative netto nytten.
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I tabellen under er trafikantnytten og endringer i ulykkeskostnader og miljøkostnader sammenlignet med investeringskostnadene (diskontert).
Konsept
K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

Trafikantnytte

739

691

1 911

1 038

1 978

2 679

Ulykker/miljø

851

869

1 182

337

1 541

1 644

Sum nytte

1 591

1 560

3 092

1 375

3 519

4 322

Investering

-5 591

-16 413

-27 352

-20 476

-17 119

-35 651

Differanse

-4 000

-14 854

-24 259

-19 101

-13 600

-31 328

Endringer (mill kr
diskontert)

Tabellen viser at nytten for trafikanter, ulykker og miljø i konsept 4 forsvarer
en investeringskostnad på 4,3 mrd kr diskontert mens tiltakene i realiteten vil
koste omtent 35,7 mrd kr. Det er den store forskjellen på nytte og kostnad som
gir den lave lønnsomheten.
Minimumskonseptet K0+ har minst negativ netto nytte per budsjettkrone, og er
dermed det beste alternativet ut fra prissatte konsekvenser.
Nytten fra regionale utvikling er ikke medtatt i det samfunnsøkonomiske regnestykket. Effektene for samfunnet totalt vil derfor være bedre enn det beregningene viser. Eksempelvis vil referansekonseptet forventes å få trengsel i vegnettet.
Denne trengselen kommer ikke til uttrykk i regnestykket, og når de øvrige konseptene sammenlignes med referansealternativet vil ikke nytten av et mer kapasitetssterkt transporttilbud komme til uttrykk. Transportmodellen har heller ikke
muligheter til å modellere næringsetableringer som følge av forbedret infrastruktur.

3.5.1 Minimumskonseptet 0+ med og uten bom
For å vise betydningen av vegprising for netto nytte i konsept 0+ er det gjennomført nytte-kostnadsanalyse med og uten nye bompengeinnkreving. Resultatet er presentert i Tabell 8 på neste side.
De eksisterende bommene i region midt vil fortsatt være med i alternativet uten
bom, men det er ikke med noen nye bompengesnitt som i alternativet med bom.
Den nye bompengeinnkrevingen har størst innvikning på nytten for bilførerne;
direktekostnadene øker for denne gruppen uten at de får andre goder tilbake, for
eksempel kortere reisetid. Nytten reduseres med 3,3 milliarder kr diskontert i
løpet av analyseperiode.
Nytten for kollektivreisende øker med omtrent 10 millioner kroner i alternativet
med bom som følge av at flere reisende velger kollektivt i stedet for å bruke bil
og betale bompenger.
For operatørene vil bommene gi høyere inntekt til bompengeselskapene, naturlig nok; noen flere reisende vil velge kollektivt, men bompengeselskapet vil få
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økt inntekt fra de som fortsatt velger å reise med bil. I alternativet uten nye
bommer vil den totale inntekten for eksisterende bompengeselskaper reduseres
som følge av at flere velger å reise kollektivt når kollektivtakstene reduseres.
Uten bom blir utgiftene for det offentlige større enn med bom; det går glipp av
den ekstra inntekten som de nye bommene generer i tillegg til at takstreduksjonen på 20 % må dekkes av det offentlige. I alternativet med bom er bompengeinntektene høyere enn utgiftene til takstreduksjonen slik at prosjektet totalt sett
gir økte inntekter til staten.
Ulykkeskostnadene og miljøkostnadene gjenspeiler reduksjonen i biltrafikken
som følge av at flere velger kollektiv.
Totalt sett gir begge alternativene negativ netto nytte og ingen av alternativet
lønnsomme. Alternativet med bom er det beste alternativet da dette gir minst
negativ netto nytte og har lavere utgifter for det offentlige. Alternativet uten
bom har best netto nytte per budsjettkrone; netto nytten er lavere enn med bom,
men utgiftene for det offentlige blir også større og det er flere budsjettkroner å
bære tapet på.
Tabell 8:Prissatte konsekvenser for konsept 0+
Komponenter
Konsept 0+
Endringer (mill kr diskontert)
Trafikantnytte
Kjørekostnader for
næringstransport
Trafikant- og
transportbrukere for øvrig
Operatørnytte Operatører
Det offentlig
Det offentlige (B)
Samfunnet for
øvrig

Ulykkeskostnader

Miljøkostnader
Skattekostnader og
restverdi
Lønnsomhet Netto nytte (NN)
NNB

Uten bom

Med bom

31

-476

3 995

1 216

-106

1 193

-7 529

-5 319

473

773

21

78

-937

-495

-4 051

-3 030

-0,54

-0,57
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4

Usikkerhet

Grunnlagsdataene i beregningen for de forskjellige konseptene kommer fra
RTM region midt. Med grunnlagsdata mener en i denne sammenheng trafikkdata for alle lenkene, samt beregnede data for trafikantnytte og kostnader for
kollektivtrafikken. Usikkerheten i trafikkprognosene man får fra RTM, inkludert trafikant- og kollektivmodulen, avhenger av kvaliteten til dette beregningsverktøyet. Det vises til egen dokumentasjonsrapport for RTM-beregningene
som er gjort for denne KVU-en, og til generell dokumentasjon av RTMsystemet. Som et forsøk på si noe om usikkerheten i analysen, er det sett på hva
som er inngangsdata til beregningen og gjort et anslag på hvor gode disse dataene er.

4.1

Anleggskostnadene

Tabellen under viser hvordan netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone
(NNB) varierer med usikkerheten for anleggskostnaden på 40 %. Tallene i
tabellen viser først og fremst hvordan usikkerheten for anleggskostnadene påvirker netto nytte og netto nytte per budsjettkrone for hvert av konseptene.
Konsept 0+ er det billigste alternativet, men oppnår ikke positiv netto nytte med
40 % lavere investeringskostnader.
Følsomhet mht. anleggskostnader
Konsept
mill kr diskontert
+40%
NN
NNB
0

NN
NNB

-40 %

NN
NNB

4.2

K0+

K1-

K1

K2

K3

K4

Min.

Forb.

Mod.

Bane

Veg

Maks.

-5 486

-18 857

-36 622

-27 082

-21 385

-47 245

-0,73

-0,98

-1,00

-1,04

-0,91

-0,99

-3 030

-11 647

-24 606

-18 290

-13 865

-31 583

-0,57

-0,91

-0,95

-1,01

-0,83

-0,94

-574

-4 436

-12 590

-9 091

-6 344

-15 921

-0,19

-0,72

-0,85

-0,93

-0,65

-0,82

Trafikkdata fra RTM

Usikkerheten for trafikktallene er beskrevet i eget notat og antas å være av akseptabel kvalitet.
Trafikant nytten for gang- og sykkeltrafikken er tatt ut fordi den er urimelig.
Det er ikke lagt inn gang- og sykkeltiltak i RTM-beregningene.
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4.3

Ulykkesberegning i EFFEKT

Ulykkesberegningen foregår i EFFEKT. Vi anser dataene fra ulykkesberegningen som akseptable. I kvalitetssikringen av beregningene kom det fram at
mye tyder på at EFFEKT beregner en større økning i trafikkarbeidet enn i
RTM. Dette medfører at EFFEKT trolig undervurderer ulykkeskostnad en del.
Dette forskyver imidlertid ikke rangeringen mellom konseptene.

4.4

Jernbaneberegninger

For jernbanen er det gjort supplerende beregninger basert på metodikk fra Jernbaneverket (JD 205). Beregninger er gjort på bakgrunn av rutetabell og avstand
samt parametre fra Jernbaneverkets regnearkmodell. Beregningene ansees av å
være av god kvalitet.
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Forord
Denne rapporten er en del av en konseptvalgutredning (KVU) for nye transportløsninger på strekningen Trondheim - Steinkjer. Målet for KVU-arbeidet er å
utvikle konsepter for fremtidige transportsystemet i korridoren. Konseptene
skal omhandle systemer for veg og jernbane. Rapporten oppsummerer de ikkeprissatte konsekvensene av de foreslåtte konseptene, og skal være en del av
grunnlaget for valg og anbefaling av konsept.
Statens vegvesen Region midt har vært oppdragsgiver. COWI, ved Solrunn
Paasche, har utarbeidet rapporten. Arbeidet er gjennomført i perioden februar
2011 til mars 2011.

Trondheim 29.03.2011
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1

Sammendrag

I denne rapporten vurderes hvilken virkning seks ulike konsepter for transportløsning mellom Steinkjer og Trondheim har på landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturmiljø og naturressurser på strekningen. Grunnet strekningens
omfang er utredningen holdt på et overordna nivå, men materialet gir en antydning om hvor det vil være konflikt og hvor konseptene kan gi positive gevinster. Dette er lettest synlig ved lesing av vedlagte kartserier.
Landskapet som veg- og jernbanetrasér går gjennom er åpent og preges av frodighet og menneskers bruk gjennom årtider. Dette betyr i praksis at det er mye
dyrka mark og mange kulturminner. I tillegg ligger lange strekk av konseptene i
strandsona til både sjø og vassdrag, og det betyr store naturverdier og attraktive
nærmiljø og friluftslivsområder.
Felles for alle konseptene er at bruk av tunneler vil gi positiv virkning for alle
fagtema som er gjennomgått her.
På bakgrunn av gjennomgangen av de ikke-prissatte konsekvensene av hvert
konsept er det her gjort et valg av konsept for tre ulike delstrekninger:
1

Trondheim - Stjørdal: K0+

2

Stjørdal - Åsen: K4

3

Åsen - Steinkjer: K2

Økt kunnskap om tiltakenes omfang, linjevalg og utforming samt grad av tilrettelegging for nærmiljø vil ved en konsekvensutredning kunne medføre et annet
valg. Det er imidlertid liten grunn til å være usikker på at K4 med veg- og jernbanetunnel gjennom Forbordsfjellet vil gi svært positive konsekvenser for ikkeprissatte konsekvenser.
Det gjøres oppmerksom på at økt kvalitet på transporttilbudet generelt vil gjøre
arealene i transportkorridoren mer attraktiv, noe som vil medføre større utbyggingspress på dyrka mark. Jernbanekonseptet vil medføre størst utbyggingspress i tettstedene med stasjoner, og dermed kunne dempe presset på dyrka
mark.
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2

Innledning

I denne utredningen er det gjort en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene av de ulike transportkonseptene. Vurderingene omfatter tiltakene som medfører fysiske inngrep utover dagens vegareal. Strekninger som er klarerte gjennom vedtatte planer er ikke vurdert. Dette gjelder E6 Trondheim - Kvithamar,
Gjevingåsen tunnel, ny bru over Stjørdalselva og sporomlegging på Hell. I tillegg gjelder det E6 fra Vist og inn til Steinkjer sentrum.
Det er kun utvidelse eller omlegging av trasé for veg og bane som vurderes.
Utbygging og eller utvidelse av knutepunkter, holdeplasser, parkeringsplasser
er ikke tatt med i betraktning.
De ulike konseptene er vurdert i forhold til følgende fagtema:
•

Landskapsbilde (visuelle virkninger)

•

Nærmiljø og friluftsliv

•

Naturmiljø

•

Kulturmiljø

•

Naturressurser

Presisjonsnivå og formål med vurderingene
Konseptutvalgutredningen skal utføres på et strategisk nivå og konseptene er
grove skisser som viser muligheter. I neste planleggingsfase vil det gjennom
tilpasninger og avbøtende tiltak kunne gjøres mye for å redusere negative konsekvenser på de aktuelle strekningene.
I dette arbeidet har vi hatt som mål er å påpeke mulige konsekvenser og konflikter i tilknytning til de ulike temaene, og dermed sørge for at spesielle verdier
langs strekningen ikke blir oversett når tiltakene skal planlegges mer i detalj.
Grunnet konseptenes grovhet er det vanskelig å rangere det ene konseptet foran
det andre, langt mindre forkaste noen av konseptene, på grunnlag av ikkeprissatte konsekvenser. Likevel gir utredningen en indikasjon på mulige konsekvenser av de ulike konseptene som er tilstrekkelig til at det kan gis en anbefaling.
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3

Konseptene

Under beskrives konseptenes hovedtrekk. For mer detaljert beskrivelse av konseptene vises det til hovedrapporten.
Konsept 0 Referanse
Konsept 0 tar utgangspunkt i dagens veg- og jernbanenett. Prosjekter som er
påbegynt eller har fått bevilgning inngår i 0-konseptet. Prosjekter som er omtalt
i NTP, men ikke fått bevilgning, inngår ikke i dette konseptet.
Konsept 0+ Minimum
Forbedringskonseptet tar utgangspunkt i Konsept 0, men inkluderer tiltak for å
utnytte dagens transportnett mer effektivt. I all hovedsak vil dette bety en form
for vegprising, reduserte takster, utvikling av knutepunkt og økt samordning og
koordinering av kollektivtransport på veg og bane. Sanering av planoverganger
og avkjørsler samt utbygging av lokalvegnett er også inkludert.
Konsept 1- Forbedring
Moderniseringskonseptet utbedrer de mest kritiske veg- og jernbanestrekninger,
og fokuserer på etablering av gode knutepunkt for å koble seg på transportnettet
langs korridoren. Sanering av planoverganger og avkjørsler samt utbygging av
lokalvegnett er også inkludert.
Konsept 1 Modernisering
Moderniseringskonseptet utbedrer kritiske veg- og jernbanestrekninger, og fokuserer på etablering av gode knutepunkt for å koble seg på transportnettet
langs korridoren. Sanering av planoverganger og avkjørsler samt utbygging av
lokalvegnett er også inkludert.
Konsept 2 Jernbane
I jernbanekonseptet konsentreres all innsats på jernbanen, og E6 vil ha samme
standard som angitt i 0-konseptet.
Konsept 3 Veg
I vegkonseptet konsentreres all innsats på E6. E6 får motorvegstandard på hele
strekningen Trondheim - Steinkjer. Jernbanen vil ha samme standard som angitt
i 0-konseptet.
Konsept 4 Maksimum
Makskonseptet er en kombinasjon av vegkonseptet og jernbanekonseptet.
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4

Metodikk

Metoden for ikke-prissatte konsekvenser i henhold til Statens vegvesens Håndbok 140 "Konsekvensanalyser"1 anbefalinger er omfattende og krever eksakt
lokalisering av fysiske tiltak. Den er derfor mindre egnet til strategiske analyser
som en konseptvalgutredning som omfatter en strekning på 120 km. Medodikken er derfor brukt som et utgangspunkt for behandlingen av de ikke- prissatte
konsekvensene. I dette arbeidet er det forsøkt å gi en indikasjon på mulige konsekvenser av de ulike konseptene. Følgende forutsetninger lagt til grunn:
•

Definisjoner på ikke-prissatte tema er i henhold til Håndbok 140.

•

Det er gjort skjønnsmessige vurderinger av konseptene på bakgrunn av
eksisterende kunnskap knyttet til berørte og mulig berørte områder. Informasjon om de ulike fagtema er innhentet fra ulike og lett tilgjengelige
nettbaserte oversikter og ortofoto.

•

For å lettere kunne rangere konseptene er det for enkelte tema laget en
matrise som viser konsekvenser for hvert av konseptene fordelt på strekningene Trondheim-Stjørdal, Stjørdal-Åsen og Åsen-Steinkjer.

Økt potensial for ivaretakelse og utvikling av ikke-prissatte verdier gis positiv
omtale. Om negative konsekvenser skal dempes, eller positiv effekt av tiltakene
skal oppnås, er det avgjørende med oppfølging i detaljplanlegging og gjennomføring.
For å gjøre innholdet i rapporten best mulig tilgjengelig er det utarbeidet kartillustrasjoner som viser hvor det oppstår konflikt eller det oppnås fordeler ved de
ulike konseptene. Disse er vist i vedlegg.
Rent praktisk er kartene ordnet i tre sett á 4 kart. Kartserien omfatter:
•

Natur- og kulturmiljø

•

Nærmiljø og friluftsliv

•

Landskap og naturressurser

Det anbefales leseren å gjennomgå vedlagte kartmaterialet før rapporten leses.
1

Håndbok 140
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5

Landskapsbilde

Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de fysiske kvalitetene i omgivelsene
og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).2
For landskapsbildet vil usikkerhet omkring konsekvensen av tiltaket ha spesielt
stor betydning, fordi det er sterkt avhengig av den endelige utformingen av tiltaket. Eksempelvis kan ei bru slå både positivt og negativt ut, avhengig av utforming, linjeføring og plassering i terrenget.

5.1

Beskrivelse og vurdering

Norge er inndelt i landskapsregioner, og strekningen Trondheim - Steinkjer ligger i landskapsregion 26 Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden3.
Strekningen forbindes med utsikt mot fjorden og store, sammenhengende arealer med dyrkamark på bølgende leirbakketerreng. Til sammen skaper disse
elementene åpne og vide landskapsrom avgrenset av en kollete, gjerne skogkledd åsprofil mot øst, og storkupert hei på Fosen som bakgrunnskulisse mot
nordvest. Fættenfjorden og Vuddudalen er en av de få plassene langs linja som
er annerledes. Her er fjord og dal omkranset av bratte åssider som oppleves
som trange og mer intime landskapsrom.
Til tross for at fjord og jordbruk gir sterke fellestrekk langs strekningen bidrar
den grovflikete kystlinja mot fjorden, tettstedene, bygdene, gårdstunene med
den typiske trønderlåna å gi landskapet et variert preg. Variasjonen forsterkes
også av tre- og buskvegetasjonen som følger eiendomsgrenser, veglinjer og
elve- og bekkedrag gjennom jordbrukslandskapet. I tilknytning til tettsteder og
bygder finnes næringsbebyggelse strategisk plassert langs E6.
Allerede i jernalderen var regionen et kjerneområde for bosetting, og navn som
Nidaros, Lade, Alstadhaug, Frosta, Mære og Stiklestad gir klare assosiasjoner
til viktige tidsepoker i Norgeshistorien.

2
3

Håndbok 140
NIJOS rapport 10/2005
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Fordi denne vurderingen er holdt på et strategisk nivå er det ikke gjort noen
verdivurdering av landskapet. Det er likevel markert noen spesielle områder i
kartserien Landskap og naturressurser som omtales nærmere i teksten. Kartillustrasjonen gir en klar bekreftelse på at dette handler om sårbare strandsoneområder, landbrukets kulturlandskap, samt bygdenes og tettstedenes identitet.
Det anbefales at fokuset i videre arbeidet må orienteres i forhold til dette.

Figur 1

Landskapet er preget av langvarig jordbruksvirksomhet
Foto: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Alle konseptene kommer i konflikt med eksisterende kulturlandskap av ulik
verdi. Konseptene 1, 2, 3 og 4 med framføring av jernbane med to spor i dagen,
lange nye strekninger med tre- og firefelts veg og nye lokalveger vil medføre at
verdifullt kulturlandskap vil bli direkte berørt.
For å oppnå bedre kurvatur og redusere reiselengden er både veg- og banestrekninger lagt i tunneler. Tunnelstrekningene vil bety nye inngrep i form av
tunnelpåslag og nye traséer mellom eksisterende veg og nye tunneler, men i all
hovedsak vil tunnelene ha positiv konsekvens for landskapet. Tabell1 viser tunneler i de ulike konseptene på de ulike strekningene
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Strekning
Trondheim Stjørdal

Stjørdal - Åsen

Åsen Steinkjer

Total tunnellengde km

K 0+ Minimum

Ingen nye
tunneler

Ingen nye
tunneler

Ingen nye
tunneler

0

K 1- Forbedring

Vikhammer j
Utvidelse av alle
ettløpstunnelene
på trekningen

Forbordsfjellet j
Langstein v
Åsen v

Koabjørga v

16

K 1 Modern.

Hundhammer j
Sveberg j
Vikhammer j

Forbordsfjellet j
Langstein v
Åsen v

Levanger v
Røra v
Sparbu-Mære

29

K 2 Jernbane

Hundhammer j
Sveberg j
Vikhammer j

Forbordsfjellet j
Grenneåsen j

Koabjørga j

20

K 3 Veg

Karlslyst v
Utvidelse av alle
ettløpstunnelene
på trekningen

Forbordsfjellet v

Skogn v
Levanger v
Røra v

18

K 4 Maksimum

Hundhammer j
Sveberg j
Vikhammer j

Forbordsfjellet j
Grenneåsen j
Forbordsfjellet v
Åsen v

Skogn v
Levanger v
Rørav
Koabjørga j

38

Konsept

Tabell 1

Figuren viser mengde tunnel som vil gi positiv konsekvens for landskapsbildet fordi store nye landskapsinngrep unngås.

På strekningen Trondheim - Stjørdal ligger eksisterende jernbane i et sårbart
og eksponert landskap som åpner seg mot fjorden. Utvidelse til to spor vil påvirke både bebygd strøk, strandsoner og jordbrukslandskap. De mest sidebratte
partiene, der det må påregnes store skjæringer og fyllinger, kan unngås med
bruk av tunneler ved Hundhammer og Sveberg. På strekningen totalt anbefales
K0+, gjerne i kombinasjon med nevnte tunneltiltak.
På strekningen Stjørdal - Åsen vil veg- og jernbanetunnel gjennom Forbordsfjellet gi stor positiv konsekvens for landskapet. Med Forbordsfjellet vegtunnel
vil det ikke være behov for utvidelse av eksisterende veganlegg gjennom jordbrukslandskapet på Skatval og i det sidebratte terrenget langs Åsenfjorden og i
Vuddudalen som vist i konseptene 0+, 1- og 1. Det forutsettes at eksisterende
jernbanespor kan fjernes og dyrkes opp der det ligger i tilknytning til fulldyrka
jord, og at det ryddes og tilbakeføres til natur der det er aktuelt. Dette vil gi en
ekstra positiv gevinst i forhold til landskapet.
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Åsen tunnel er også et tiltak som gir gunstig effekt fordi det reduserer nødvendig landskapsinngrep. På dette nivået er det vanskelig å si om K1-, K1 eller K3
er det beste vegkonseptet forbi Åsen.
På bakgrunn av lange tunnelstrekninger vil derfor K4 i all hovedsak være å foretrekke på denne strekningen.
På strekningen Åsen - Steinkjer inneholder K2 Koabjørga tunnel, fire kryssingsspor og kurveutrettinger. Jernbanekonseptet medfører minst negativ konsekvens i forhold til landskap.
K3 og K4 inneholder lange strekk med nye traséer og vil gi økt grad av tekniske inngrep i landskapet fordi det meste av eksisterende veg vil bli liggende som
lokalveger.
K1- har færrest tiltak på strekningen og dette taler for dette konseptet. Etablering av lokalveger, hovedsakelig langs E6, kan likevel føre til en del inngrep i
landskapet. På deler av strekningen bør K1- forbedres med deltiltak fra de andre konseptene som tunnelene ved Skogn og Levanger.
På dette nivået er det vanskelig å vurdere forskjellen på K1- og K1strekningen
Sparbu - Mære. Foreslåtte landskapsinngrep som foreslåtte miljøtiltak vil medføre, må vurderes opp mot gevinsten som tunnelen Sparbu - Mære vil medføre.

5.2

Reiseopplevelse

Reiseopplevelsen kan defineres som den reisendes opplevelse av omkringliggende landskap sett fra vegen. Mellom Trondheim og Steinkjer er opplevelsen
av de vide jordbruksbygdene og fjordlandskapet lett tilgjengelig fra både E6 og
Trønderbanen.
Reiseopplevelsen av de visuelle omgivelsene vil generelt reduseres når flere
strekninger blir lagt i tunnel eller kulvert, fordi man mister utsikten. Nye vegog baneanlegg vil medføre større grad av støyskjerming, noe som også vil medføre redusert utsikt og kontakt med omgivelsene både langs veg og bane. Både
tunneler, støyskjerming og breddeutvidelse vil redusere reiseopplevelsen, og
tunneler vil være særlig ille for de som har angst for kjøring i tunneler. For
noen, kanskje spesielt barn, kan spenningen ved å kjøre gjennom tunneler øke
reiseopplevelsen. Tunnelene vil også fungere som nye referansepunkt og på den
måten bidra til at reisen blir mer kontrastfylt. Men i sum vil både tunneler,
støyskjerming og breddeutvidelse redusere reiseopplevelsen.
Når det gjelder E6 vil foreslått breddeutvidelse medføre en negativ konsekvens
fordi selve vegen vil fylle en større del av den reisendes synsfelt en dagens veg
gjør.
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5.3

Avbøtende tiltak

Det vil være avgjørende for videre arbeid å ha som mål å sikre estetiske hensyn
og verne og pleie stedskarakter og identitet. Gjennom det vil man ha større mulighet til å unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper som
veg og bane går gjennom.
Når veg eller bane føres i nye traséer vil det være av stor betydning at eksisterende veg og bane blir fjernet helt eller redusert i omfang. Ved mindre kurveutrettinger vil dette sannsynligvis være kurant, mens det ved større omlegginger
kan være behov for å beholde dagens veg eller bane som lokalveg eller som
omkjøringsmulighet i forbindelse med ulykker eller vedlikehold. Der nåværende trafikkanlegg går gjennom dyrka mark, kan det være aktuelt å fjerne vegen
og tilbakeføre arealet til jordbruksformål. Går det gjennom naturmark vil det
være naturlig å legge til rette for naturlig revegetering fra stedlige toppmasser,
slik at dagens vegetasjonsbilde opprettholdes.
På flere strekninger vil det være aktuelt å benytte nedlagt veg eller bane til turveg. Dette vil gi mulighet til å redusere omfanget og dempe negativ konsekvens.
Riktig lokalisering, linjeføring og utforming av tiltakene vil være av stor betydning når det gjelder landskap. Det må tilstrebes at tiltaket forankres i landskapet
slik at det forårsaker minst mulig skjemmende terrenginngrep og unødig oppdeling av terrengformer. I beste fall kan man oppnå at tiltaket kan framheve omgivelsenes kvaliteter og særpreg.
God utforming av deltiltakene, som konstruksjoner, materialvalg, utforming av
kryss og valg av nødvendig utstyr, vil være avgjørende for hvordan tiltakene
står fram i landskapet. For eksempel vil utforming av nye tunnelinnslag og brukonstruksjoner være av stor betydning for opplevelsen av landskapet.

5.4

Sammendrag landskap

Viktige element i landskapet på strekningen er jordbrukets kulturlandskap med
by, tettsteder og bygder i tiltakskorridoren, samt fjordlandskapet.
De ulike konseptene kommer i konflikt med sårbare strandsoneområder, landbrukets kulturlandskap, samt berører bygdenes og tettstedenes identitet basert
på landskap. Det anbefales at fokuset i videre arbeidet må orienteres i forhold
til dette.
Når det gjelder landskapsbildet vil konseptet med minst tekniske inngrep med
være best. Unntaket er tunneltiltakene som i all hovedsak vil unngå eller redusere uønskede konsekvenser i landskapet. Anbefalingen er derfor en kombinasjon av ulike konsept på de ulike strekningene. På strekningen TrondheimStjørdal anbefales K0+ i kombinasjon med tunneltiltakene i K2. På strekningen
mellom Stjørdal og Åsen vil K4 i all hovedsak være å foretrekke. Mellom Åsen
og Steinkjer anbefales K2. Av vegkonseptene vil K1- i kombinasjon med tunneler ved Skogn og Levanger være å foretrekke på den strekningen.
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6

Nærmiljø og friluftsliv

Denne utredningen skal belyse hvordan de ulike konseptene virker inn på beboeres og andre brukeres mulighet til opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet
til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
Nærmiljø defineres som er menneskers daglige livsmiljø.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte
på miljøforandringer og naturopplevelse.
For å legge til rette for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor, eller
er brukere av et område, er det viktig å skape muligheter for trygg ferdsel mellom de målpunktene, for eksempel områder tilrettelagt for aktivitet og opphold
ved boliger, skoler og barnehager. 4

Figur 2

4

Gode atkomster til og parkeringsmuligheter i tilknytning til arealer som
brukes til friluftsaktivitet er viktig.
Foto:Paasche
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6.1

Beskrivelse og vurdering

Langs store deler av strekninger er det boligbebyggelse med varierende tetthet
som spenner fra tett bybebyggelse, via tettsteder og bygder til spredt randbebyggelse. Noen av bomiljøene er svært belastet av trafikken på dagens E6. Dette gjelder særlig på Åsen, Sparbu og Mære. Men også mellom de tette bosettingene vil det også være mange bopeler som har stor belastning. Belastningen
er støy og annen forurensing som gjør arealer og anlegg lite egnet til aktivitet
og opphold i friluft.
I tillegg vil både E6 og jernbanen ligge som en fysisk barriere for gående og
syklende mellom boligbebyggelsen og aktuelle friluftsområder, for eksempel
ved Være og Vikhammer. På andre strekninger går infrastrukturen gjennom
bebyggelse og deler et boligområde fra et annet.
Som for de andre ikke-prissatte konsekvensene vil tunnelene gi positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. Omfanget av positiv konsekvens vil avhenge
av hva som gjøres med veg- og banestrekninger som blir tatt ut av bruk. Det
vises til Tabell 1 som gir en oversikt over de aktuelle tunnelene som vil være av
positiv betydning for nærmiljø og friluftsliv.
Friområder og friluftslivsområder som er tilrettelagt med statlige midler er synliggjort i vedlagte kartserie Nærmiljø og friluftsliv. I tillegg finnes en rekke friområder som er avsatt arealmessig og tilrettelagt med kommunale midler. Noen
aktuelle positive eller negative konsekvenser av konseptene er synliggjort i
kartserien.
På delstrekningen Trondheim - Stjørdal vil K2 og K4 med utvidelse av jernbanen, gå gjennom en fjordnær strekning ved Grytbakkfjæra og Være som har
stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. De foreslåtte jernbanetunnelene i samme
konsept vil være særlig positiv for nærmiljø og friluftsliv på Hundhammeren,
Vikhammer tettsted og på strekket fra Midtsand til Hommelvik. Nye tunnelstrekninger vil gi muligheter for økt tilrettelegging for nærmiljø og friluftsliv.
På strekningen Trondheim - Stjørdal vil vegkonseptene ha liten innvirkning på
nærmiljø og friluftsliv bortsett fra økt barrierevirkning ved utvidelse. K1- er
mest gunstig fordi dette konseptet ikke har tiltak utenom ekstra tunnelløp i ekstisterende tunneler.
Med ivaretakelse av dagens turveg, etablering av sammenhengende sjønær turveg på strekningen, andre avbøtende tiltak samt tunneler kan K2 være et godt
konsept på denne strekningen. Men fordi nytt dobbeltspor vil legge beslag på
strandnært areal av stor betydning for nærmiljø og friluftsliv, vil vi anbefale
K0+ i kombinasjon med foreslåtte jernbanetunneler i K2-konseptet. Av konsepter med både veg og bane anbefales K1-.
På delstrekningen Stjørdal - Åsen vil ny jernbane- og vegtunnel gjennom Forbordfjellet gi særlig positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv langs eksisterende jernbane og veg fra Kvithammer til og med Vuddudalen. Eksisterende
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veg vil bli lokalveg med lite trafikk og eksisterende jernbanespor kan bli tilrettelagt for nærmiljø og friluftsliv.
Ny veg- og jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet vil ikke medføre negative
konsekvenser for friluftsområdet på Forbordfjellet.
Ved Åsen vil konsept 1-, 1, 3 og 4 med vegtunnel være positiv for nærmiljø
langs eksisterende veg gjennom Åsen. Eksisterende veg vil bli lokalveg med
lite trafikk. Konseptene medfører ingen negative konsekvenser for Åsenfjellet
friluftsområde.
På strekningen Stjørdal - Åsen vil K4 anbefales. Etter K4 rangeres konseptene i
følgende rekkefølge: K2, fordi eksisterende jernbanetrasé kan nedlegges, K1med minst tiltak, K1 fordi den omfatter jernbanetunnel, og K0+ til slutt fordi
det ikke vil by på noen bedring av dagens situasjon i forhold til nærmiljø og
friluftsliv.
På strekningen Åsen - Steinkjer vil alle konseptene med utvidet tverrsnitt berøre friluftsområdene Høgåsen og Verdalsøra og i utgangspunktet medføre negativ konsekvens for friluftsliv. Negative konsekvenser kan reduseres ved god
tilrettelegging for allmennheten med for eksempel parkeringsplasser og skjerming mot forurensing fra nytt veganlegg.
Ved Skogn vil valg av konsept 1, 3 eller 4 med vegtunnel være særlig positiv
for nærmiljø og friluftsliv. Eksisterende veg vil bli lokalveg med lite trafikk.
Hensynet til Holandsbukta må hensyntas i det videre arbeidet.
Konsept 1, 3, 4 med vegtunnel ved Levanger vil være særlig positiv for nærmiljøet i eksisterende boligområder. Eksisterende veg vil bli lokalveg med lite trafikk. Konsept 2, 3 og 4 vil medføre økt barrierevirkning i det samme området,
og utforming av tilstrekkelige og logiske kryssingsmuligheter for gående og
syklende vil være et viktig i videre arbeid.
Konsept 3 og 4 med ny vegtrasé kan komme i direkte konflikt med Halstein
friluftsområde ved Halsan.
Konsept 1, 2, 3 og 4 vil medføre nye traséer ved Rinnan. Eksisterende veg vil
bli lokalveg med lite trafikk. Det ligger flere friluftsområder, blant andre Borgåsen og Skånes, i et belte langs fjorden og utforming av tilstrekkelige og logiske kryssingsmuligheter for gående og syklende vil være et viktig tema i videre arbeid.
Konsept 1-, 1, 2, 3og 4 med veg- og jernbanetunneler vil alle gi bedre nærmiljøforhold i boligområder på Røra, samtidig som eksisterende veg og eller jernbanespor kan nyttes til gode ferdselsmuligheter for gående og syklende.
Vegtunnel forbi Sparbu og Mære i K1vil gi stor positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv i tettstedene. Eksisterende veg blir lokal med lite trafikk som vil
gi mer komfortable forhold for gående og syklende. Konsept 2, 3 og 4 vil på
samme strekning gi økt barrierevirkning. Utforming av tilstrekkelige og logiske
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kryssingsmuligheter for gående og syklende vil derfor være viktig i videre arbeid ved valg av disse konseptene.
På strekningen Åsen- Steinkjer anbefales K2 som medfører minst inngrep. De
øvrige konseptene kan rangeres i følgende rekkefølge: K1- som inneholder
minst tiltak i kombinasjon med vegtunneler ved Skogn, Levanger og SparbuMære, K1og har svært gunstig virkning på nærmiljøet i tettstedene Mære og
Sparbu og tilslutt K0+.

6.2

Avbøtende tiltak

I forbindelse med alle konseptene vil det være nødvendig å arbeide for å optimere positiv effekt av tiltakene og minimere evt. negative konsekvenser. Det
vil være viktig å ha fokus på følgende når det gjelder nærmiljø og friluftsliv:
•

Trafikksikre ferdselsmuligheter for gående og syklende til områder for sosial og fysisk aktivitet opprettholdes eller etableres. Dette vil dempe barriereeffekten av tiltaket.

•

Eksisterende veg- og banestrekninger som erstattes med nye traséer bør
fortrinnsvis konverteres til ferdselsårer for gående og syklende.

•

Skjerming av sosiale møteplasser, turveger og gang- og sykkelveger for
gående og syklende mot støy og annen trafikkforurensing.

•

Gode ferdselsmuligheter som demping av ny vegs barrierevirkning og forurensing må vektlegges i det videre arbeidet.

•

Tilrettelegging av gode atkomstforhold med parkeringsmulighet i tilknytning til lokale og regionale områder for opphold og aktivitet.

6.3

Sammendrag nærmiljø og friluftsliv

På den totale strekningen ligger flere av konseptene ofte som nærmeste nabo til
nærmiljø og friluftslivsområder, i verste fall går de gjennom områdene.
På strekningen Trondheim - Stjørdal anbefales K0+, helst i kombinasjon med
foreslåtte jernbanetunneler i K2-konseptet. Av konsept med både veg og bane
anbefales K1- kombinert med jernbanetunnelene ved Hundhammer og Sveberg.
På strekningen Stjørdal - Åsen vil K4 anbefales, fordi man med både jernbanetunnel og lang vegtunnel gjennom Forbordsfjellet utløser store muligheter for
tilrettelegging for nærmiljø og friluftsliv. Den beste tunnelløsning ved Åsen må
utredes nærmere i neste planfase.
På strekningen Åsen- Steinkjer anbefales K2 som medfører minst inngrep.
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7

Naturmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning
for dyrs og planters levegrunnlag. Geologiske elementer er ikke tatt med. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold
knyttet til disse.5 Naturmiljøet avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens
egenverdi, og ikke dens funksjon i forhold til mennesker.
Det foreligger ikke komplette registreringer av alle plante- og dyrearter innen
det aktuelle område, inklusive såkalte rødlistearter (arter som er oppført på den
nasjonale listen for truete arter i Norge). Basert på en vurdering av de gitte naturforholdene, forekomst av ulike naturtyper og klimaforhold, er det stor sannsynlighet for at det er et stort potensial for slike arter.
Det er i vedlagte kartserie Natur- og kulturverdier vist hvor de forskjellige konseptene kommer i konflikt med verneområder, registrerte naturtyper og rødlistearter, nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, viltområder og vilttrekk.

Figur 3
5

Naturmiljøet handler om naturens egenverdi
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7.1

Beskrivelse og vurdering

7.1.1 Naturreservat
Konsept 1 føres tett inntil Hammervatnet naturreservat.
Hammervatnet ble opprettet som naturreservat 14.12.1984, med intensjonen om
å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som
naturlig er knyttet til området. Under verneprosessen var det lagt spesiell vekt
på at en skulle sikre et viktig trekkområde for en rekke fuglearter, og å bevare
et viktig hekkeområde bl.a. for mange arter som er sjeldne i denne delen av
landet.
To karakteristiske hekkefugler for Hammervatnet naturreservat er horndykker
og sothøne. For øvrig har reservatet en artsrik vannfuglfauna der blant annet
flere rødlistete andefuglarter inngår, og kantskogen sør for Dølumsbekken huser en rik spurvefuglfauna. Kartleggingen av deler av den limnologiske insektfaunaen viser at det er en rik øyenstikkerfauna i reservatet, og det ble funnet
regionalt sjeldne arter av vanntråkkere og vannteger. Den eneste påviste rødlistearten var vannkalven Rhantus notaticollis.
Konsept 1, 3 og 4 føres nært inntil Rinnleiret naturreservat. Tiltak i naturtypen kyst og havstrand kan påvirke naturmiljøet i naturreservatet.
Rinnleiret er et svært viktig våtmarksområde, elveslette, friluftsområde, kulturlandskap. Området ble opprettet som naturreservat den 19.06.70.
Rinnleiret har store kvaliteter som natur- og kulturlandskap, og det inneholder
naturtyper som ellers stort sett er borte fra lavlandet ved Trondheimsfjorden og
i Sør-Norge for øvrig. Rinnleiret er blitt vurdert som et våtmarksområde med
høyeste verneverdi, og viktige deler er vernet. I tillegg har området internasjonal Ramsarstatus.
Rinnleiret representerer en stor og verdifullt strandslette som er relativt intakt,
og som innehar en stor naturvariasjon og et meget variert biologisk artsmangfold, der det også inngår flere ”rødlistearter”.
På bakgrunn av dette framstår Rinnleiret som et meget verdifullt naturdokument, et egnet område for framtidige overvåkings- og forskningsprosjekter innen låvlandet og demonstrasjoner av endringsprosesser og biomangfold ved
Trondheimsfjorden.

7.1.2 Dyrefredningsområder
Konsept 1 vil kunne komme i konflikt med Eidsbotn dyrefredningsområde.
Det er opprettet vern av området for å bevare det rike fuglelivet og fuglenes
livsmiljø. Eidsbotn er et langgrunt fjordbasseng med godt klima.
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Konsept 1, 3 og 4 vil komme i konflikt med Kausmofjæra dyrefredningsområde. Det er opprettet vern av området for å ta vare på et viktig leveområde for
sjøfugler, spesielt trekkfugler. Kausmofjæra er et fjære- og gruntvannsområde
som ligger i tilknytning til elvedeltaet til Verdalselva.
Konsept 1, 3 og 4 vil kunne komme i konflikt med Bjørga dyrefredningsområde. Området er vernet for å ta vare på et viktig leveområde for sjøfugler, spesielt trekkfugler. Bjørga er et stort fjære- og gruntvannsområde.

7.1.3 Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder
Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder ble vedtatt av Stortinget våren 2007. Vi har nå 52 nasjonale laksevassdrag og 29
nasjonale laksefjorder. Trondheimsfjorden med alle sidefjorder og elvene
Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Figga, Steinkjervassdraget som munner ut i fjorden er inkludert i denne ordningen. I de nasjonale
laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som
kan skade villaksen.

Ingen av konseptene berører lakseførende vassdrag direkte, men på flere
strekninger vil det bli flere tiltak i tilknytning til laksefjord. Ved planlegging
og gjennomføring av anlegg vil det være av stor betydning at redskap som
brukes blir behandlet forskriftsmessig.
7.1.4 Rødlistearter og naturtyper
Norsk rødliste for arter 2010 er den offisielle Rødlista for arter i Norge. Ei rødliste er en sortering av arter i grupper etter graden av risiko for at de skal dø ut
fra norsk natur.6
Det er flere registrerte rødlistearter og naturtyper langs traséene, og på noen
strekninger kan enkelte konsept komme i direkte konflikt med disse. Det er
også eksempler på at de nye konseptene vil bedre forholdet for naturmiljøet.
Ved Grytbakkfjæra og Være vil konsept 2 og 4 med utvidelse av dagens jernbanelinje, medføre konflikt med naturtypen kyst og havstrand samt rødlistearter
Ved konsept 2 og 4 kan jernbanetunneler bedre forholdene for naturmiljøet i
kyst- og havstrandområdet ved Vikhammarløkka.
Mellom Malvik og Storsand kan konsept 2 og 4 komme i konflikt med naturtypen kyst og havstrand samt flere rødlistearter.
Like nord for Værnes stasjon kan konsept 2 komme i konflikt med rødlisteart.
6

Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og
frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).
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Konsept 1 kan komme i konflikt med en rødlisteart i Vuddudalen, samt naturreservat og rødlisteart i tilknytning til Hammervatnet.
Konsept 1 kan komme i konflikt med flere rødlistearter i tilknytning til Levangselva.
Ved Rinnleiret, se omtale av naturreservat over, vil konsept 1 komme i direkte
konflikt med naturtypen kyst og havstrand.
På Verdalsøra kan konsept 3 og 4 komme i konflikt med rødlisteart.

7.1.5 Viltområder
Registrerte viltkorridorer og viltområder7 som ligger inntil eller i konflikt med
traséen er markert på kartvedlegg. Elg og rådyr, liten salamander og horndykker, kortnebbgås og svane er aktuelle arter.
Breddeutvidelse på jernbane og veg, samt økt trafikkmengde vil medføre at
bane og veg blir større barrierer for storvilt ved kryssing.
Tunnelstrekningene vil også i denne sammenhengen være positiv. Forbordfjellet, Åsen og Røra tunneler vil gi positiv konsekvens for vilt. Ny trasé for veg
Eidsbotn vil imidlertid komme i konflikt med et område for kortnebbgås.

7.1.6 Fremmede skadelige arter
I og med at aktuelle strekninger går gjennom bebodd og dyrka landskap vil det
på strekningen være innslag av fremmede skadelige plantearter. Noen fremmede plantearter som for eksempel lupiner, kjempeslirekne og kjempebjørnekjeks,
anses som en trussel mot det økologiske artsmangfoldet. Spredning av disse må
unngås, og det vil være særlig viktig å ha fokus på dette i nærheten av naturreservatene.

7.1.7 Vurdering av konseptene på de enkelte strekningene
På bakgrunn av opplysningene over anbefaler vi konsept for de ulike strekningene. Valget er basert på at konseptene med minst mulig inngrep er best i kombinasjon med tunneltiltakene som kan bedre forholdene for naturmiljøet.
På strekningen Trondheim - Stjørdal vil jernbanekonseptet i K0+. Dermed
unngås mulige konflikter med naturtypene kyst og havstrand samt skog og områder for rødlistearter. Av konsept med både veg og bane anbefales K1-, fordi
medfører færrest tiltak på jernbanen og kun etablering av ekstra tunnelløp på
vegstrekningen.

7

Kilde:Gint Geografi i Nord-Trøndelag
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På strekningen Stjørdal - Åsen anbefales K4 med både veg og jernbane i lang
tunnel gjennom Forbordsfjellet. Dette vil bedre forholdene for vilt i området
uten at det reduserer naturverdier på strekningen.
K2 vil gi minst konflikt med naturverdier på strekningen Åsen - Steinkjer.
Mange registrerte konfliktpunkter ligger i tilknytning til eksisterende veg og det
vil være konseptet med størst breddeutvidelse som vil medføre størst negativ
konsekvens, mens konsept K1- med færrest tiltak på strekningen vil medføre
minst negativ konsekvens.

7.2

Avbøtende tiltak

•

Alle tiltak som kan påvirke forholdene i Hammervatnet og Rinnleiret må
gjøres i tråd med vernemyndighetenes tilråding. For eksempel må alle tiltak skje utenom hekkesesongen og vår- og høsttrekk for fugler.

•

Tiltak i tilknytning til vassdrag og fjord må planlegges og gjennomføres på
en slik måte at de ikke skader villaksen. Det handler blant annet om rengjøring av redskaper slik at lakselus eller andre parasitter føres fra et vassdrag til neste. Det kan også være at tiltak må avpasses laksens vandringstid.

•

Faunaoverganger for elg og rådyr må vurderes der vilttrekk krysser traséene. Tilstrekkelig bredde og riktig utforming av passasjen må tilstrebes.

•

Overvann fra vegbanen må samles opp og renses før det slippes ut i vassdrag.

•

Når nytt sideterreng til ny bane og veg er formet må det nyttes stedegne
toppmasser på toppen. På den måten vil økologiske verdier best tas vare
på.

•

Jord som er infisert av arter som er invaderende og uønskede må behandles
på en forsvarlig måte slik at disse artene ikke spres unødig.

7.3

Sammendrag naturverdier

Det er mye registrerte naturverdier, delvis med vernestatus, langs strekningen.
Dette gjelder særlig der konseptene ligger nært strandsonen til vann eller sjø.
Anbefalingene under er kun basert på registrerte forekomster. Først når det i
neste planfase blir gjort feltundersøkelser, vil det være mulig å gi en sikker anbefaling av alternativ i forhold til naturverdier.
På strekningen Trondheim - Stjørdal vil K0+ som gir færrest tiltak i strandsonen være å anbefale. K4 anbefales på strekningen Stjørdal - Åsen med både
veg og jernbane i lang tunnel gjennom Forbordsfjellet. K2 vil gi minst konflikt
med naturverdier på strekningen Åsen - Steinkjer og er derfor å foretrekke.
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8

Kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og
levevilkår. Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik
måte at vi tar vare på spor fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Da man ikke kan ta vare på alt menneskene har skapt
gjennom tidene, er det viktig å prioritere hva som er viktig å bevare. 8
Kulturminner og kulturmiljøer betyr mye for folks tilhørighet og identitet, og
opplevelsesverdien er sterkt knyttet til spor i landskapet som forteller om hvordan mennesker har levd og lever i dag.
Definisjoner 9
Kulturminner: Alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Kulturmiljøer: Områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.
Automatisk fredete kulturminner: Arkeologiske og faste kulturminner fra 1537
og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4.
Kulturlandskap: Landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Tema kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte
områder. På bakgrunn av kjente registreringer kan vi slå fast at det finnes
mange kulturminner langs traséene. På dette nivået har vi valgt å vise de
kulturminnene som finnes i influensområdet og som konseptene kan komme
i konflikt med. I neste planfase vil det være aktuelt å gå nærmere inn på
hvert enkelt areal som berøres for å undersøke om planlagte traséer kommer
i direkte eller indirekte konflikt med kulturminnene.

8
9

Håndbok 140
Lov om kulturminner
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8.1

Beskrivelse og vurdering

8.1.1

Overordnete karakteristiske trekk

Fra fjorden og innover jordbruksbygdene har menneskene gjennom tusener av
år satt spor etter seg i landskapet. Et mangfold av kulturminner, kulturmiljøer
og kulturlandskap som gjenspeiler klima og naturgrunnlaget. Her finnes spor
etter fangst, fiske, dyrking, industri, livet i Trondheim og tettstedene og ikke
minst religiøs praksis.
Langs strekningen har vi kjente historiske steder som Nidaros, Lade, Alstadhaug, Frosta, Mære og Stiklestad, og det er derfor forventet at det finnes en
rekke kulturminner av stor kulturhistorisk verdi langs traséene. Dette kan
være gravhauger, offerplasser, freda bygninger eller bygningsmiljøer. Spor etter
mennesker som er verdt å ta vare på og som er kilde til opplevelse og kunnskap.

Figur 4

Spor fra tidligere generasjoners finnes der du aller minst forventer det
Foto: Paasche
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8.1.2

Kulturminner som kan bli berørte

Arkeologiske kulturminner i influensområdet er markert i kartserien Naturog kulturverdier.
Middelalderkirkene på Alstadhaug og Mære vil ikke bli direkte berørte, men
begge er markert i kartserien fordi de er lett synlige langs E6. Kirkene gir karakter til hvert sitt område og forteller forbipasserende en historie.
Tabell 2 viser hvor mange arkeologiske kulturminner som er registrert i influensområdet, det vil si 300 meter på begge sider av anleggene. Alle disse vil
ikke bli direkte berørte av de ulike konseptene, men tabellen illustrerer tettheten
av registrerte arkeologiske kulturminner på strekningen. Tettheten er en indikasjon på hvor mange arkeologiske kulturminner som vil kunne påtreffes under
anleggsarbeid på de forskjellige strekningene. Noen kulturminner er felles for
bane og veg, og derfor stemmer ikke alltid totalsummene. Tabellen gir en bekreftelse på det som kartframstillingen viser.
Tabell 2:

Antall arkeologiske kulturminner i de ulike konseptenes influensområde.
Noen av de arkeologiske kulturminnene er felles for bane og veg, og
derfor vil totalsummen i virkeligheten være noe lavere i K1, K3 og K4

Strekninger
Konsept
Trondheim Stjørdal
K0+
Veg
3
Bane
0
Totalt
3
K1Veg
0
Bane
8
Totalt
8
K1
Veg
13
Bane
32
Totalt
45
K2
Veg
0

K3

K4

Stjørdal Åsen
6
0
6
3
1
3
3
1
4
0

Bane
Totalt
Veg
Bane
Totalt
Veg

32
32
12
0
12
12

1
1
3
0
3
3

Bane
Totalt

32
44

1
4

Åsen Steinkjer
81
0
81
47
2
49
101
2
103
0
Linjeutretting
5
5
77
0
77
77
Linjeutretting
5
81

Total sum
avrundet
90
0
90
50
11
60
117
35
150
0
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På strekningen Trondheim - Stjørdal vil det være oppgradering av jernbanen,
K2, som vil kunne medføre størst konflikt med arkeologiske kulturminner. K1
og K3 er så å si like på samme strekning fordi konseptene med få unntak følger
eksisterende veg, og fordi begge disse konseptene omfatter full utbygging av
jernbanen. K0+ som ikke inkluderer bane og har få tiltak langs eksisterende veg
vil gi minst konflikt, mens en god nummer to vil være K1- med noen tiltak på
bane og ingen tiltak på eksisterende E6 borsett fra ekstra tunnelløp.
På strekningen Stjørdal - Åsen vil alle konseptene gi lite konflikt med arkeologiske kulturminner. Det er K0+ med betydelig utbedring langs Skatvallandet,
og opprettholdelse av dagens jernbanespor som vil kunne skape størst konflikt,
særlig med tanke på kulturlandskapet. K2, med nytt jernbanespor gjennom Forbordsfjellet vil medføre minst konflikt.
Åsen - Steinkjer er strekningen som utpeker seg med størst tetthet av kulturminner. Det er få tiltak på jernbanen på dette strekket og K2 vil derfor medføre
minst konflikt grunnet minimale tiltak, mens K1vil medføre høyest konflikt.
Når man ser kun på konsekvenser av de ulike konseptene som inneholder veg,
så er K0+, K3 og K4 svært like med om lag 80 treff mens K1 kommer i konflikt med om lag 100. Dette fordi K1 føres gjennom to områder med høy kulturminnetetthet like vest for Rinnan og øst for Vådal. K0+ har færre tiltak i desamme områdene, mens K3 føres i ny trasé på disse strekningene der det ikke
er den samme tettheten av registrerte arkeologiske kulturminner. Konseptet K1med relativt beskjedne tiltak langs eksisterende veg og bane kan anbefales som
en god nummer to.
Tabell 3: Rangering av konseptene etter tetthet av arkeologiske kulturminner langs
traséene

Strekning
Trondheim
- Stjørdal

Konsept

Stjørdal Åsen

Åsen Steinkjer

Total

K 0+ Minimum

1

6

4

3

K 1- Forbedring

2

2

2

2

K 1 Modern.

5

4

6

6

K 2 Jernbane

4

1

1

1

K 3 Veg

3

2

3

3

K 4 Maksimum

6

4

4

5

8.1.3

Landbrukets og jordbrukets kulturlandskap

Landbrukets kulturlandskap omfatter arealer, enkeltelementer, driftsformer
og sammenhenger i jord- og skogbrukslandskapet og utmarksområder. Men-
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neskers virke innen landbruk og tilgrensende næringer har formet dette landskapet i samspill med naturgrunnlaget gjennom århundrer.
Jordbrukets kulturlandskap omfatter arealer som er forma gjennom åkerdrift,
slått og beite gjennom generasjoner, og elementer i landskapet knytta til tidligere tiders og dagens drift. I tillegg til fulldyrka mark inkluderes her all gammel
kulturmark, kulturminner i form av små og store bygninger knyttet til gårdsdrift, alléer, tuntrær og hager, rydningsrøyser, steingjerder, samt udyrka mark
som åkerholmer og kantvegetasjon.
Kartserien Landskap og naturressurser viser at konseptene hovedsakelig føres
gjennom lange sammenhengende jordbruksområder på hele strekningen mellom Trondheim og Steinkjer. Alle konseptene vil komme i konflikt med dette
kulturlandskapet og linjevalg og tilpassing av tiltak bør få stort fokus i videre
arbeid. Vi har ikke på noe vis tallfestet konflikten mellom infrastrukturtiltakene
og kulturlandskapet, men i og med at vi her snakker om jordbrukets og landbrukets kulturlandskap er det er nærliggende og tro at konfliktgraden i forhold
til jordbruksmark er en god pekepinn på hvordan konfliktgraden fordeler seg
mellom de ulike konseptene. I så fall vil K2 komme best ut på den totale strekningen, med de øvrige konseptene i følgende rekkefølge K0+ som nr. 2, K1-,
K1, K3 og K4. På stekningen Stjørdal - Åsen vil veg- og særlig jernbanetunnel
gjennom Forbordsfjellet redusere konflikten med kulturlandskapet

8.2

Avbøtende tiltak

•

Plassering av nye traséer vil være avgjørende om de ikke kommer i direkte
berøring med enkeltelementene i kulturlandskapet.

•

Når direkte konflikt med kulturminner eller kulturmiljøer ikke er til å unngå, vil det være av stor betydning at de enkelte elementene blir dokumentert og at historien på den måten blir tatt vare på.

•

Gjøre kulturminner og kulturmiljøer tilgjengelig gjennom gode atkomster
og informasjon.

8.3

Sammendrag kulturminner

På strekningen Trondheim - Stjørdal finnes det flest registrerte arkeologiske
kulturminner langs eksisterende jernbane, og det er derfor K0+ som vil kunne
medføre minst konflikt. På strekningen Stjørdal - Åsen vil ingen av konseptene
gi alvorlige konsekvenser på dette området. Til sammenligning har strekningen
Åsen - Steinkjer en generell stor tetthet av registrerte arkeologiske kulturminner, og det antas at konseptet som medfører minst tiltak, K2, vil være å anbefale. Når det gjelder landbrukets og jordbrukets kulturlandskap vil det også være
K2 som gir minst konflikt. K4 med både veg- og jernbanetunnel gjennom Forbordsfjellet vil medføre stor positiv konsekvens i forhold til kulturlandskapet på
Skatvallandet.
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9

Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt og vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fisk, havbruk, reindrift, vann, bergrunn og løsmasser
som ressurser. 10
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping
og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri.
Fordi store deler av tiltakene vil komme i konflikt med fulldyrka jordbruksmark
er dette temaet viet størst oppmerksomhet i denne utredningen. I tillegg er verdifull berggrunn og løsmasser samt nasjonale laksevassdrag og fjorder, som
kommer i konflikt med de ulike konseptene, markert på vedlagt kartserie Landskap og naturressurser.

9.1

Beskrivelse og vurdering

9.1.1 Jordbruksmark
De ulike konseptene går gjennom de mest fruktbare og oppdyrka områdene i
Trøndelag. Alle konseptene som vurderes vil innebære nedbygging av fulldyrka
jord av god kvalitet. I Tabell 4 gjøres det rede for hvor mange dekar jordbruksmark som vil bli nedlagt i forbindelse med de ulike konseptene. Overflatedyrka mark og utmarksbeite inngår i tallene, men disse kategoriene er en forsvinnende liten del i forhold til andel fulldyrka jord.
Skog er ikke tatt med i beregningen, fordi det er lite skogareal som vil bli berørt.
Det er ikke tatt stilling til hvor mye av eksisterende veg eller jernbane som kan
reetableres som fulldyrka jord, eller om dette arealet skal nyttes til andre formål. Dette vil være et interessant tema ved videre utredning.
En kvalitet ved store deler av jordbruksarealene som berøres er at de er sammenhengende og godt arrondert. Ny veg og bane vil medføre kurveutrettinger
og nye parallelle lokal- og atkomstveger som vil innebære arronderings- og

10

Håndbok 140
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driftsulemper. I neste planfase vil det være naturlig å ta med dette som en del
av konsekvensutredningen.
Ved beregning av arealbeslag for hvert konsept er følgende areal inkludert: nye
traséer, breddeutvidelser, areal til nye lokalveger, nye gang- og sykkelveger
samt skjæringer og fyllinger som følger breddeutvidelse. Skjæringer og fyllinger i tilknytning til nye vegtraséer og som følge av høydejustering av eksisterende veg er ikke medregnet. For jernbanekonseptene er ikke nye skjæringer og
fyllinger inkludert i arealberegningene.
Veg og bane vil kreve følgende bredder:
•

Ny firefelts veg

22 m

•

Ny tofelts veg

15,25 m

•

Enkelt spors jernbane 19 m

•

Dobbeltspor jernbane

24 m

Breddene for jernbane vil påvirkes av flere faktorer. Banens plassering i forhold
til E6 er avgjørende for hvor stor sikkerhetssone som kreves, plassering av
nødvendige tekniske installasjoner kan medføre breddereduksjon og eksisterende bebyggelse, kan medføre breddereduksjon.
Tabell 4:

Konsept
K0+
Veg
Bane
Totalt
K1Veg
Bane
Totalt
K1
Veg
Bane
Totalt
K2
Veg
Bane
Totalt
K3
Veg
Bane
Totalt
K4
Veg
Bane
Totalt

Tabellen viser antall dekar jordbruksmark som vil bli beslaglagt ved de
ulike konseptene. Tallene er avrundet til nærmeste 10-tall

Trondheim - Stjørdal Åsen Stjørdal
Åsen
Steinkjer Totalt
10
100
250
360
0
0
0
0
10
100
250
360
0
120
200
320
20
20
10
50
20
130
210
370
40
140
350
530
70
40
10
120
110
180
360
650
0
0
0
0
70
40
40
140
70
40
40
140
50
80
630
760
0
0
0
0
50
80
630
760
50
80
630
760
70
40
40
140
120
120
660
900
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Beregningene viser at mengde dyrka mark som går med i konseptene varierer
mellom 140-900 dekar. Ett trøndersk storbruk regnes å ha i størrelsesorden 300
dekar dyrka mark (ca. 43 store fotballbaner à 7 dekar). På ett dekar dyrkes ca.
400 kg korn (bygg). Det vil si at det i konsept 4, som beslaglegger mest jordbruksmark, vil gå med 3 store gårdsbruk, tilsvarende en produksjon på
360 000 kg korn.
På strekningen Trondheim - Stjørdal er det liten forskjell på K1 og K4, fordi
planlagt vegutvidelse og dobbeltspor på jernbane ligger i tilknytning til eksisterende infrastruktur. K2 og K3 er relativt like fordi utvidelse til dobbeltspor og
firefelts veg gir om lag det samme arealbeslaget og fordi eksisterende jernbane
og vegtrasé går gjennom noenlunde lik mengde med dyrka mark. K0+ med 10
dekar er det beste konseptet på denne strekningen, fordi jernbane gir ingen konflikt med jordbruksmark i dette konseptet.
På strekningen Stjørdal - Åsen vil K1- og K1 beslaglegge mer dyrka mark enn
full utbygging av veg og bane til sammen. Dette fordi disse konseptene i større
grad følger eksisterende veg, mens K3 og K4 har lange tunnelstrekninger gjennom Forbordsfjellet. K0+ vil beslaglegge kun 20 daa mindre enn K4, men fordi
dette konseptet ikke vil gi mulighet til å nedlegge dagens jernbane med påfølgende konvertering til dyrka jord rangeres den etter K4. K2 er å foretrekke,
med kun 40 daa, mens av konseptene som inkluderer både veg og jernbane er
det K4 som vinner.
På strekningen Åsen - Steinkjer vil K2, med få kryssingsspor, kurveutrettinger
og tunnel gjennom Koabjørga, være å foretrekke. K0+ har på denne strekningen
mange forbedringstiltak og får derfor et relativt stort omfang, 250 daa. Det er
relativt stor forskjell på konseptene K1- og K1 og konsept K3, på henholdsvis
210, 360 og 630 dekar, fordi K3 legges lange strekk i ny trasé gjennom jordbruksland. I og med at jernbane medfører lite inngrep på den strekningen er det
kun 40 dekar forskjell mellom K3 og K4.
Tabell 5: Rangering av konseptene etter antall daa beslaglagte dyrka jordbruksmark

Konsept

Rangering
Trondheim Stjørdal

Stjørdal - Åsen

Åsen - Steinkjer

Total
strekning

K 0+ Minimum

1

3

3

2

K 1- Forbedring

2

5

2

3

K 1 Modern.

5

6

4

4

K 2 Jernbane

4

1

1

1

K 3 Veg

3

2

5

5

K 4 Maksimum

6

4

6

6

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/ikke prissatte konsekvenser/RAP_001_ikke-prissatte
konsekvenser.DOCX

.

30

- Ikke-prissatte konsekvenser: Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

På dette nivået har vi ikke gått nærmere inn på hvilke konsept som deler opp
dyrka mark på uheldig vis, men på grunn av stiv kurvatur både på veg og bane
antas det at dette vil medføre en negativ effekt i forhold til framtidig jordbrukdrift langs veg- og banestrekningene.
Beregningene viser at maks utvikling av jernbane vil beslaglegge minst jordbruksmark, 140 dekar.
Beregningene viser at K0+ og K1- kommer så å si likt ut når det gjelder beslaglegging av jordbruksmark, henholdsvis 360 og 370. Differansen til K1 omlag 280 dekar. K3 beslaglegger totalt 760 dekar og ved gjennomføring av K4 vil om lag 900
dekar dyrka mark beslaglegges.
Totalt er det jernbanekonseptet som beslaglegger minst, 140 dekar, men ved å
kombinere flere konsept kan tap av jordbruksmark reduseres. Valg av K0+ på
strekningen Trondheim - Stjørdal og K2 på strekningene Stjørdal - Åsen og Åsen Steinkjer vil til sammen beslaglegge kun 85 dekar jordbruksmark på den totale
strekningen.
I tillegg til at dyrkajord vil bli nedbygd som en direkte følge av konkrete tiltak i
tilknytning til veg og/eller bane, vil områdene langs hele strekningen bli mer attraktiv både som nærings- og boligområder. Full utbygging av veg og jernbane vil
derfor skape et økt utbyggingspress på fulldyrka jord langs hele strekningen mellom Trondheim og Steinkjer. I tillegg til veg- og baneutbygging vil også kommunenes arealplanlegging og overordna myndigheter påvirke hvor stor del av jordbruksarealene som vil bli tatt i bruk til utbygging.

9.1.2
Berg og mineraler
I konsept 2 og 4 vil en del av Gjevingåstunnelen gå gjennom en registrert pukkforekomst, og ved Verdalsøra vil firefelts veg føres gjennom et registrert sand- og
grusområde.
Tunnelene føres gjennom forskjellige bergarter: amfibolitt, skifer, sandstein, kalkstein, glimmer, gneis, grønnstein og marmor. Det meste av bergartene kan nyttes til
nødvendige fyllinger, men det kan også være aktuelt å bruke noe som smykkestein,
bygningsstein, monumenter og sement.
Etter vår vurdering har ikke verken pukk- eller sand-/grusforekomst et slikt omfang
at det påvirker valg av konsept.

9.1.3
Fisk
Fiskeressursen representerer en verdi for grunneiere i form av salg av fiskerettigheter. Ingen av konseptene har tiltak i tilknytning til nasjonale laksevassdrag, men
både K0+, K1-, 1, 3 og 4 vil komme i berøring med fjorden, Levangselva, Verdalselva og andre mindre vassdrag på strekningen.
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Det forutsettes at alle tiltak som skal utføres i de forskjellige konseptene vil bli
gjort på en slik måte at fiskemulighetene i vassdrag og fjord ikke forringes. Fiskeressursen tas derfor ikke med i vurderingen.

9.2

Avbøtende tiltak

9.2.1
Fulldyrka jord
Med hensyn til jordbruksdrift anbefales det at nye traséer legges slik at linjene
ikke skjærer gjennom de ulike driftsenhetene. I tilfellet dette gjøres så kan dette
kompenseres med trafikksikre kryssinger for jordbrukskjøretøyer.

Der veg og bane blir tatt ut av bruk og ikke nyttes som lokalveg eller annet anbefales det at arealet konverteres til fulldyrka jord der dette er hensiktsmessig.

9.2.2 Berg og mineraler
Det må tilrettelegges for at berg- og mineralressursene som berøres blir nyttet
som en verdifull og ikke fornybar ressurs.

9.2.3 Fisk
Tiltak i tilknytning til vassdrag og fjord må planlegges og gjennomføres på en
slik måte at de ikke skader villaksen eller andre fiskeslag.

9.3

Sammendrag naturressurser

Et felles kjennetegn ved alle konseptene er at traséene hovedsakelig føres gjennom jordbruksmark som så å si uten unntak er fulldyrka mark. Vi har derfor
hatt fokus på jordbruk og gjort beregninger som viser hvor store beslag av jordbruksmark de ulike konseptene vil medføre. Dette gir konkrete tallverdier som
viser at K2 Jernbanekonseptet totalt sett gir minst negativ konsekvens for jordbruksvirksomheten. Negativ konsekvens kan reduseres ytterligere ved å velge
K0+ på strekningen Trondheim - Stjørdal. Denne kombinasjonen vil kun beslaglegge 85 dekar jordbruksmark på den totale strekningen. Av enkelttiltak er det
Forbordsfjellet jernbanetunnel som gir størst gevinst ved at jernbanelinja over
Skatvallandet kan legges ned og eventuelt konverteres til dyrkamark.
Det er en sannsynlighet for at konsekvensbildet vil endre seg i neste planfase, når
konsekvenser knyttet til de enkelte gårdsbruk må tas inn i konsekvensvurderingene.
Samtidig er forskjellen i arealbeslag så stor mellom K2 jernbanekonseptet og de
andre at dette kan bli stående som det beste konseptet for jordbruksnæringa.

På strekningen Trondheim - Stjørdal anbefales K0+ Av konsept med både veg
og bane anbefales K1-
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På strekningen Stjørdal - Åsen anbefales K2. Av konsept med både veg og bane
anbefales K4. Den beste tunnelløsning med hensyn på landbruk ved Åsen må
utredes nærmer i neste planfase.
På strekningen Åsen- Steinkjer anbefales K2 som medfører minst inngrep.
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10

Samla vurdering

Innledningsvis gjøres det oppmerksom på at konseptvalget som er foretatt i Tabell 6 er gjort på kun eksisterende registreringer og med en overordna kunnskap
om tiltakenes omfang. Først i neste planfase vil omfanget av tiltakene være
godt nok kjent og supplerende undersøkelser langs linja vil bli gjort, og da vil
det være mulig å komme fram til et resultat som er mer sikkert fundert.
For alle de berørte fagtema innenfor ikke-prissatte konsekvenser, vil minst mulig tekniske inngrep i kombinasjon med tunneltiltakene være en fordel. De ulike fagtema er vurdert på grunnlag av dette i tillegg til spesifikk kunnskap om
de enkelte tema. En naturlig konsekvens av dette er at de konseptene som inneholder bare veg eller bare jernbane som kommer best ut. I tillegg til anbefalt
førstevalg er også førsteprioritet av konsept som inneholder både veg og jernbane presentert.
Konsekvensene for strekningene fremkommer ved å sammenholde strekningenes verdi og konseptenes omfang. På dette plannivået har dette foregått
skjønnsmessig, og konsekvens er angitt med en skala fra meget stor konsekvens
til meget liten konsekvens.
-------

Meget stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens

0
+

Liten negativ
konsekvens
Ubetydelig

++

Liten positiv
konsekvens

++++

+++

Middels positiv
konsekvens
Stor positiv
konsekvens
Meget stor positiv
konsekvens

På strekningen Trondheim - Stjørdal gir K0+ fordi nye forbikjøringsfelt gir
mindre inngrep enn K2 som ligger i et område med svært sårbart landskap i
strandsone med både natur- og kulturminner som i dag i stor grad nyttes som
nærmiljø og til friluftslivsformål. Av konseptene med både jernbane og veg er
K1- å foretrekke, da gjerne i kombinasjon med jernbanetunnelene Hundhammer og Sveberg, som kan gi svært positive konsekvenser for landskap samt
nærmiljø og friluftsliv.

http://projects.cowiportal.com/ps/A011776/Documents/3 Prosjektdokumenter/Delutredninger/ikke prissatte konsekvenser/RAP_001_ikke-prissatte
konsekvenser.DOCX

.

34

- Ikke-prissatte konsekvenser: Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer

Tabell 6 Skjønnsmessig vurdering av konsept på strekning Trondheim - Stjørdal
Konsept
K0+
K1K1
K2
K3
K4

Landskapsbilde
0
----

Nærmiljø/
friluft
0
----

Naturmiljø
0
-----

Kulturmiljø
0
----

Naturressurser
0
-

Samlet
0
----

På strekningen Stjørdal - Åsen er det K2 som gir minst tekniske inngrep og
beslaglegger minst jordbruksmark. Her anbefales imidlertid K4 med både jernbanetunnel og lang vegtunnel på det sterkeste, fordi dette vil gi fravær av vegtiltak på Skatvallandet, langs Åsenfjorden og i Vuddudalen. I tillegg vil det
også i dette konseptet være mulig å konvertere nedlagt jernbane til jordbruksmark og eller tilrettelegging for friluftsliv.
Tabell 7 Skjønnsmessig vurdering av konsept på strekningen Stjørdal - Åsen
Konsept
K0+
K1K1
K2
K3
K4

Landskapsbilde
-+
+
+
+
++

Nærmiljø/
friluft
-+
+
++
++
+++

Naturmiljø
-0
+
+
++

Kulturmiljø
+
+
++

Naturressurser
+
+
++

Samlet
-0
+
+
++

På strekningen Åsen - Steinkjer er K2 enkelt å anbefale fordi dette konseptet
inneholder få tiltak samt tunnel som vil gi positiv konekvens ved Koabjørga.
Av konsept med både veg og bane vil K1- gi minst negativ konsekvens. De positive konsekvensene av dette konseptet kan økes betraktelig med vegtunnelene
Skogn, Levanger og Sparbu - Mære.
På bakgrunn av at 0+ trer så tydelig positivt fram foran K2 på strekningen
Trondheim - Stjørdal, og fordi de negative konsekvensene ved veg- og banekonseptet K4 er så ubetydelige i forhold til alle de positive konsekvensene av
konseptet, finner vi det ikke mulig å komme fram til felles konsept på den totale strekningen.
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Tabell 8 Skjønnsmessig vurdering av konsept på strekningen Åsen-Steinkjer
Konsept
K0+
K1K1
K2
K3
K4

Landskapsbilde
-----

Nærmiljø/
friluft
0
-

Naturmiljø
0
-

Kulturmiljø
-----

Naturressurser
-------

Samlet
-----

På bakgrunn av at 0+ trer så tydelig positivt fram foran K2 på strekningen
Trondheim - Stjørdal, og fordi de negative konsekvensene ved veg- og banekonseptet K4 er så ubetydelige i forhold til alle de positive konsekvensene av
konseptet, finner vi det ikke mulig å komme fram til felles konsept på den totale strekningen.
Tabell 9

Anbefalte konsept på de ulike strekningene. Anbefaling for konsept der
både veg og jernbane inngår er tatt med der dette er aktuelt.

Fagtema

Trondheim - Stjørdal

Stjørdal - Åsen

Åsen - Steinkjer

Landskapsbilde

K0+
K1- Anb. konsept med både
veg og bane, med Hundhammer og Sveberg jernbanetunneler

K4

K2
K1- Anb. konsept med både
veg og bane, med Skogn og
Levanger vegtunneler

Nærmiljø og
friluftsliv

K0+
K1- Anb. konsept med både
veg og bane, med Hundhammer og Sveberg jernbanetunneler

K4

K2
K1- Anb. konsept med både
veg og bane, med Skogn,
Levanger og Sparbu - Mære
vegtunneler

Naturmiljø

K0+
K4 Anb. konsept med både
veg og bane

K4

K2

Kulturmiljø

K0+
K1- Anb. konsept med både
veg og bane

K4

K2
K1- Anb. konsept med både
veg og bane

Naturressurser

K0+
K1- Anb. konsept med både
veg og bane

K2
K1- Anb. konsept
med både veg og
bane

K2
K1- Anb. konsept med både
veg og bane

Samla vurdering

K0+

K4

K2

K1- Anb. konsept med både
veg og bane

K1- Anb. konsept med både
veg og bane, med Levanger
vegtunnel

K1- Anb. konsept med både
veg og bane
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11

Kilder og vedlegg

11.1

Kilder

Grunnlag for kartpresentasjon for de ulike fagtema er hentet fra forskjellige
kartbaser:
Rødlistearter
www.dirnat.no - WFS
Verneområder
Naturbase, DN (via oppdragsgiver)
www.ra.no - WFS
Kulturminner
Friluftsliv
Nord-Trøndelag fylkeskommune (via oppdragsgiver)
Skog og landskap AR250, ARS (via oppdragsgiver)
Naturtyper Naturbase, DN (via oppdragsgiver)
www.ngu.no
Grus og pukk
Oskar Puschmann, Nasjonalt referansesystem for landskap, Beskrivelse av
Norges 45 landskapsregioner, NIJOS rapport 10/2005
Thingstad, P.G., Øien, D.-I. & Kjærstad, G. 2010. Biologisk statusundersøkelse: Hammervatnet naturreservat 2009.
Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 2010, 2: 1-39.
Thingstad, P.G., Moen, A. & Dolmen, D. 2007. Naturkvaliteter på Rinnleiret, Levanger og Verdal. –
NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat 2007, 1: 1-19.
Statens vegvesen Håndbok 140 Konsekvensanalyser, 2006
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fremmede og skadelige arter - en informasjon til
hageeiere i Nord-Trøndelag
GINT, Geografisk informasjon i Nord-Trøndelag
Nettsidene til kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Levanger, Inderøy og
Steinkjer
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Regionalt miljøprogram for jordbruket i NordTrøndelag 2009-2012
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11.2

Vedlegg

Natur og kultur, 4 stk kartillustrasjoner A3
Nærmiljø og friluftsliv, 4 stk kartillustrasjoner A3
Naturressurser og landskap, 4 stk kartillustrasjoner A3
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Konseptvalgutredning for transportløsninger
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Kartframstilling av ikke-prissatte konsekvenser

#



Natur- og kulturmiljø



Nærmiljø og friluftsliv



Landskapsbilde og naturressurser

1

10. mai 2011

Konseptvalgutredning for transportløsning
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Konseptvalgutredning for transportløsning
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Natur- og kulturmiljø

#

2

10. mai 2011

Konseptvalgutredning for transportløsning
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Natur- og og kulturverdier kart 1

Konseptene 1, 2 og 4
med utvidelse av
jernbanen vil medføre
konflikt med rødlisteart.

Konsept 1-, 1, 2 og 4 med
jernbane i tunneler kan
bedre forholdene for
kulturminner på
Vikhammer. Samtidig kan
utvidelse av jernbanen
berøre arkeologiske
kulturminner.
Benyttes K0+ eller K3
opprettholdes
eksisterende situasjon på
Vikhammer.

Strindfjorden

Konseptene 1-, 1, 2
og 4 med utvidelse
av jernbanen kan
medføre konflikt
med naturtypen
kyst og havstrand
og skog, samt flere
rødlistearter.
K0+ og K3 uten
tiltak på jernbane
unngår konflikt.

Konsept ene 1, 2 og 4
med utvidelse av
jernbanen vil medføre
konflikt med naturtypen
kyst og havstrand samt
rødlistearter og
arkeologiske
kulturminner.

Karlslyst
tunnel

Konsept 1, 3 og 4 kan
medføre konflikt med
arkeologiske kulturminner.

Konseptene 0+, 1- og 3,
uten tiltak på jernbane,
unngår konflikt.

Charlottenlund
tunnel

Stjørdals
-elva

Konsept 1, 3 og 4 kan
medføre konflikt med
naturtypen skog.

Konseptene 1, 2, 3 og 4, med utvidelse av jernbane
og veg, kan medføre konflikt med arkeologiske
kulturminner.
K0+ og K1- uten tiltak på jernbane, unngår konflikt.

Konsept 1 kan medføre
konflikt med naturtypen
kulturlandskap

Konsept 1, 2 og 4 kan
medføre konflikt med
rødlisteart. Dette unngås
ved K0+ og K1-.

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Natur- og kulturverdier kart 2
Konsept 3 og 4 vil øke konflikten med
hensyn på vilt fordi vegbredden blir utvida.

Konsept 2 , 3 og særlig 4 vil
redusere konflikten med vilt og
kulturlandskap på Skatval , når
veg og bane blir ført gjennom
Forbordsfjellet . Ved K1-, K2
og K4 vil jernbanesporet over
Skatval-landet legges ned og
sporet kan tilbakeføres til
jordbrukslandskap.
Både K 0+, K1- og 1 vil øke
konflikt med vilt ,
kulturlandskap og arkeologiske
kulturminner. Både i K1- og K1
dempes konflikten av
Langstein tunnel.

Skatval

Viltområde med elg og liten
salamander må hensyntas
ved konsept 1, 2 og 4.

Konsept 1- og 1
kan komme i
konflikt med
Hammervatnet
naturreservat

Viltområde med
elg og rådyr får
bedre vilkår
med konsept 1,
2, 3 og 4.

K1 kan komme
i konflikt med
arkeologiske
fornminner ved
Skatval kirke

Stjørdalsfjorden

Konseptene 1, 2 og 4 kan
komme i konflikt med
rødlisteart.

Konsept 1 kan
komme i konflikt
rødlisteart

Konsept 1- og 1
kan komme i
konflikt med
naturtypen
rasmark, berg
og kantkratt

Viltområde
for elg og
horndykker
må tas
hensyn til
ved kurveutretting på
jernbanen.

Konsept 1-,
1, 3 og 4 kan
komme i
konflikt med
rødlistearter
og
arkeologiske
kulturminner

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Natur - og kulturverdier kart 3
Konseptene 0+, 1-, 1, 3 og 4
kan komme i konflikt med
arkeologiske kulturminner.

Trondheimsfjorden

Alstadhaug middelalderkirke
vil ikke bli direkte berørt, men
markeres som et godt synlig
kulturminne som gir identitet
til landskapet.
Konseptene 0+,
1-, 1, 3 og 4 kan
komme i konflikt
med
arkeologiske
kulturminner

Konseptene 1- og 1
kan komme i
konflikt med
dyrefredningsområde.

Konseptene 0+,
1- , 1 samt
kurveutretting
på jernbanen
vil kunne
komme i
konflikt med
arkeologiske
kulturminner

Konseptene 1-, 1, 3
og 4 kan komme i
konflikt med
Rinnleiret
naturreservat og
Ramsarområde,
samt Ørin
naturreservat og
Kausmo
dyrefredningsomr.

Kausmo
Ørin

Rinnleiret

Rinnan tunnel
Eidsbotn

Konseptene 1, 3 og 4 vil komme i konflikt med våtmark og Levangselva
. De kan også komme i konflikt med arkeologiske kulturminner

Skogn tunnel
Konseptene 0+, 1-,
1, 3 og 4 vil øke
konflikten med vilt.

Konseptene 0+, 1-,
1, 3 og 4, samt
kurveutretting på
jernbanen vil
komme i konflikt
med viltområde for
og kortnebb-gås

Ronglan

Konseptene 0+, 1-, 1, 3 og 4
kan komme i konflikt med
rødlistearter og
arkeologisk kulturminne

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Natur- og kulturverdier kart 4
Beitstadfjorden
Mære middelalderkirke
vil ikke bli direkte berørt,
men markeres som et
godt synlig kulturminne
som gir identitet til
landskapet.

Vist

Konsept 1-, 1, 3 og 4 kan
komme i konflikt med
arkeologiske kulturminner.

Konseptene 2, 3
og 4 kan komme
i konflikt med
arkeologiske
kulturminner

Børgin

Mulig konflikt med arkeologisk
kulturminne kan unngås ved valg
av konsept 1 med vegtunnel
mellom Sparbu og Mære.

Konseptene 1-, 3 og 4 vil med
økt bredde og ny trasé
medføre økt konflikt med vilt
ved Lorås.

Konsept 1- kan komme i
konflikt med naturtype
kyst og havstrand

Konsept 1- og 1 kan
komme i konflikt med
Bjørga
dyrefredningsområde

Kurveutretning på jernbanen
kan komme i konflikt
arkeologiske kulturminner.

Konsept 1, 3 og 4
kan komme i
konflikt med
arkeologisk
kulturminner.

Konsept 1 med tunnel vil redusere
konflikten med vilt ved Vådal.
Utvidelse av vegen i konsept 0+.1,
og 1 kan medføre konflikt med
arkeologiske kulturminner.

Jernbane- og vegkonseptene 1-,
1, 3 og 4 med tunnel vil være
positivt for viltområdet med rådyr.
Mulig konflikt med naturverdier
og arkeologiske kulturminner ved
utvidelse av eksisterende veg og
jernbane vil unngås ved tunnel.
Konsept 1-, 1, 3 og 4 vil
komme i konflikt med
Kausmo
dyrefredningsområde
og Ørin naturreservat,
med
rødlistearter og
arkeologiske
kulturminner.

Konseptvalgutredning for transportløsning
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Nærmiljø og friluftsliv

#
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Konseptvalgutredning for transportløsning
veg/bane Trondheim - Steinkjer

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Nærmiljø og friluftsliv Kart 1

Konsept 1, 2 og 4 med to
spor på jernbanen, vil føres
gjennom en fjordnær
strekning som har stor
verdi for friluftsliv.
Sammenhengende turveg
må ivaretas/etableres
mellom jernbane og
fjorden.

Strindfjorden

Benyttes K0+, K1- eller K3
vil eksisterende forhold
opprettholdes langs
jernbane- spor mellom
Leangen og Vikhammer
stasjon. Dermed unngås
konflikt med nærmiljø og
friluftsliv

Charlottenlund
tunnel

Stjørdalselva

Konsept 1, 2 og 4 med nye banestrekninger i tunnel ved Hundhammer,
Vikhammer og Sveberg vil være særlig
positiv for nærmiljøer og friluftsliv på
Hundhammeren, Vikhammer tettsted og
på strekket mellom Midtsand og
Hommelvik. Dette muliggjør at dagens
jernbanespor kan bli turveg langs
fjorden.
I K1- faller tunnelene ved Hundhammer
og Sveberg bort og dermed vil fordelene
ved disse tunnelløsningene forsvinne.
Vikhammertunnelene vil gi positiv effekt.

Muruvik

K0+, K1 og K3 vil ikke utløse noen positiv
gevinst for nærmiljø og frilufstliv.

Hommelvik

Karlslyst
tunnel
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Høgåsen friluftsområde

Vuddudalen

Konsept 1-, 1, 3 og 4 med ny Åsen tunnel vil
være positiv for nærmiljø langs eksisterende
veg gjennom Åsen. Eksisterende veg vil da
bli lokalveg med lite trafikk.

Forbordfjellet
friluftsområde

Konseptene medfører ingen negative
konsekvenser for Åsenfjellet friluftsområde.

Konsept 0+, 1-, 1, 3 og 4
med utvidet trasé
gjennom friluftsområdet
Høgåsen er i
utgangspunktet negativt
for friluftsliv.
Det forutsettes at gode
ferdselsmuligheter
etableres slik at ny vegs
barrierevirkning
reduseres.
Tiltak mot forurensing
må vektlegges i det
videre arbeidet.
Eksisterende veg går i
randsonen av
friluftsområdet og
vegutvidelse bør skje
mot ytterkant av
området.

Åsenfjellet friluftsområde
Kvithammer

Stjørdalsfjorden

Konsept 1-, 1, 2, 3 og 4 med veg- og
jernbanetunneler vil være særlig positiv for
nærmiljøer langs eksisterende jernbane og
veg fra Kvithammer til Vuddudalen.
Eksisterende veg vil bli lokalveg med lite
trafikk og eksisterende jernbanespor kan
bli turveg.
Konseptene medfører ingen negative
konsekvenser for Forbordsfjellet
friluftsområde.
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Trondheimsfjorden

Skånes
friluftsområde
Konsept 3 og 4 med vegtunnel vil være
særlig positiv for nærmiljø i eksisterende
boligområder. Det forutsettes at
eksisterende veg blir lokalveg med lite
trafikk.

Borgåsen
friluftsområde

Rinnan tunnel

Ferdsel til friluftsområdet i Holsandbukta
må hensyntas ved utforming .
Konseptene 0+, 1-,1, 3 og 4 med
utvidet vegtrasé gjennom
Høgåsen friluftsområde er i
utgangspunktet negativt for
friluftsliv. Det forutsettes at gode
ferdselsmuligheter etableres slik
at ny vegs barrierevirkning
reduseres. Tiltak mot forurensing
må vektlegges i det videre
arbeidet.

Høgåsen
friluftsområde

Ronglan

Holsandbukt
a

Skogn tunnel
Konsept 1, 3 og 4 med vegtunnel, vil være
særlig positiv for nærmiljø i eksisterende
boligområder. Eksisterende veg vil bli
lokalveg med lite trafikk.
Konsept 2, 3 og 4 vil gi barrierevirkning og
utforming av tilstrekkelige og logiske
kryssingsmuligheter for gående og
syklende vil være et viktig i videre arbeid.
Tiltak i forhold til støy og annen
forurensing må vurderes.

Konsept 3 og 4
med ny vegtrasé
vil kunne komme
i konflikt med
Halstein
friluftsområde
ved Halsan.

Konsept 0+, 1-, 1, 3 og 4 vil medføre nye og
utvidete vegtverrsnitt . Både K1 og K4 vil i
tillegg legges i ny trasé. Eksisterende veg
kan bli lokalveg med lite trafikk.
Det ligger flere friluftsområder i et belte
langs fjorden og utforming av tilstrekkelige
og logiske kryssingsmuligheter for gående
og syklende vil være et viktig tema i videre
arbeid.
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Beitstadfjorden

Vist

Børgin
Konsept 1 med tunnel vil være særlig
positiv for nærmiljø både i Sparbu og
Mære. Eksisterende veg blir lokal med lite
trafikk.
Konsept 2, 3 og 4 vil gi barrierevirkning, og
utforming av tilstrekkelige og logiske
kryssingsmuligheter for gående og
syklende vil være viktig i videre arbeid.
Tiltak i forhold til støy må vurderes.

Konsept 1, 2, 3 og 4 med Koabjørga
jernbanetunnel og Røra vegtunnel vil gi
bedre nærmiljøforhold i boligområder
samtidig som eksisterende veg og eller
jernbanespor kan nyttes til gode
ferdselsmuligheter for gående og
syklende.
K1- vil også få vegtunnel, men denne vil
være noe kortere.
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Stjørdalselva
laks og
ørret

K2 med jernbanetunnelene ved
Hundhammer, og Sveberg er særlig
positive i forhold til landskapet langs
eksisterende traséer. Disse ligger i svært
sidebratt terreng og all utvidelse av
traséene vil medføre store
landskapsinngrep i form av omfattende
fyllinger og skjæringer.

Strindfjorden

Karlslyst
tunnel

Konsept 2 og 4 med framføring av jernbane
med to spor i dagen, vil medføre at
verdifullt kultur- og strandsonelandskap
blir direkte berørt. Dette gjelder også K1-,
men i mindre grad.

Alle konsept vil komme i konflikt med
fulldyrka mark på flere strekninger. K0+

medføre minst negative konsekvenser.

Charlottenlund
tunnel

I konsept 2 og 4 vil del av
Gjevingåstunnelen gå
gjennom en registrert
pukkforekomst.

Konseptvalgutredning for transportløsning veg/baneTrondheim – Steinkjer
Ikke –prissatte konsekvenser: Landskap og naturressurser kart 2
Ny trasé mellom eksisterende veg og
søndre innslag til tunnelene gjennom
Forbordsfjellet i konsept 2, 3 og 4 vil
komme i konflikt med fulldyrka jord og
verdifullt kulturlandskap.
Samtidig vil disse tunnelene være positive
og medføre at det ikke er behov for
utvidelse av eksisterende veganlegg
gjennom jordbrukslandskapet på Skatval.
Tunnelene vil også gi positiv gevinst i
forhold til framtidig kurveutretting på
dagens veg i sidebratt terreng.
Ved valg av konsept 2, 3 og 4 kan
eksisterende jernbanespor fjernes og
dyrkes opp der det ligger i tilknytning til
fulldyrka jord.

Kvithammer

Stjørdalsfjorden

laks og ørret

Konsept 2 og 4 vil legge beslag på dyrka
mark, mens K1-, K1 og K3 unngår konflikt
med dyrka mark med ny Åsen tunnel.

Ronglan

Konsept 1- og 1 med enten kort eller
lang Langsteintunnel, vil gi positiv
gevinst i forhold til påkrevd
kurveutretting på dagens veg i sidebratt
terreng. Konseptet vil også gi mulighet
for å nytte dagens veg som gang- og
sykkelveg.

Vuddudalen
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Fleskhus
Konsept 0+,1-, 1, 3 og 4 vil
grunnet lange strekk med
utvidet vegtverrsnitt og nye
traséer påvirke
Verdalsøra som er et
registrert sand og
grusområde.
Konseptene 0+, 1-, 1, 3 og 4 vil komme i
konflikt med fulldyrka mark på store deler
av strekningen melom Åsen – Steinkjer
grunnet lange strekk med utvidet
vegtverrsnitt og nye traséer. K1- vil ha
minst negativ konsekvens

Verdalselva

laks og
ørret

Rinnan tunnel
Vegtunnelene ved Levanger i K1, 3 og
4 vil redusere konflikten noe i forhold
til fulldyrka jord.

Skogn tunnel

Ronglan

Konseptene 2 og 4 vil
komme i konflikt med
fulldyrka mark ved
utvidelse av spor.
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Beitstadfjorden

Vist

Børgin

Konsept 1 med Røra tunnel og tunnel mellom
Sparbu og Melhus vil spare mye fulldyrka jord
i forhold til konsept 3 og 4.
Konsept 0+, 3 og 4 vil medføre stor konflikt
med jordbruksinteressene på strekningen
Fleskhus – Vist.
Av veg- og banekonseptene er det K1- som
beslaglegger minst jordbruksmark grunnet
breddeutvidelse

Fleskhus
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