
 

 

 1 

 

 

Arbeidsdokument 51037 Oslo 27.10.2016 

4353 Hemshard 

Siv. ing. Christian Steinsland 

 

 

Transportmodellberegninger for 
KVU RV7/RV52 
 

  



 

 

 2 

Innhold 

1 Bakgrunn .................................................................................................... 3 

2 Modellapparatet .......................................................................................... 3 

2.1 Den nasjonale persontransportmodellen .......................................................... 3 

2.1.1 ... Tilpasning av modellen............................................................................ 5 

2.2 Den regionale persontransportmodellen .......................................................... 6 

2.3 Den nasjonale godstransportmodellen ............................................................. 8 

2.4 Validering av modellresultater for dagens situasjon........................................ 9 

2.4.1 ... Persontransport ...................................................................................... 10 

2.4.2 ... Godstransport ......................................................................................... 11 

3 Transportmodellberegninger .................................................................... 12 

3.1 Referansealternativer ......................................................................................... 12 

3.1.1 ... Prognoseåret 2050 .................................................................................. 13 

3.1.2 ... Resultater ved beregning av referansealternativene .......................... 13 

3.2 Hovedkonsepter ................................................................................................. 17 

3.3 Tiltaksalternativer mot Basis2050 .................................................................... 18 

3.4 Tiltaksalternativer mot Pluss2050 .................................................................... 24 

3.5 Følsomhetsberegninger ..................................................................................... 30 

4 Metode for nytteberegninger .................................................................... 36 

4.1 Trafikantnytte ..................................................................................................... 36 

4.1.1 ... Bilførernytte ............................................................................................ 37 

4.1.2 ... Bilpassasjernytte ..................................................................................... 38 

4.1.3 ... Trafikantnytte for kollektiv ................................................................... 38 

4.2 Operatørnytte ..................................................................................................... 39 

4.2.1 ... Kollektivtrafikk ....................................................................................... 39 

4.2.2 ... Bom- og fergeselskaper ......................................................................... 39 

4.2.3 ... Offentlig finansieringsbehov ................................................................ 39 

4.3 Nytte for samfunnet forøvrig ........................................................................... 40 

4.3.1 ... Ulykkeskostnader ................................................................................... 41 

4.3.2 ... CO2-utslipp ............................................................................................. 42 

4.4 Godsnytte ............................................................................................................ 43 

5 Samfunnsøkonomiske analyser ................................................................ 45 

5.1 Trafikantnytte fra regional modell ................................................................... 48 

6 Fjellovergangenes omland og betydning ................................................. 50 

7 Referanser ................................................................................................. 57 

8 Vedlegg 1: Referansenett NTM ................................................................ 58 

 

 

  



 

 

 3 

1 Bakgrunn 

TØI har på oppdrag fra Statens vegvesen region sør gjennomført 
transportmodellberegninger som underlag for konseptvalgutredningen av ny RV7 og 
ny RV52. 

2 Modellapparatet 

Beregningene som er gjennomført i dette prosjektet og dokumentert i dette 
arbeidsnotatet, er i hovedsak fremkommet ved bruk av nasjonal 
persontransportmodell for lange personreiser over 70 kilometer og nasjonal 
godstransportmodell. Det er i tillegg gjennomført enkelte beregninger med en 
nyetablert, regional delområdemodell for korte personreiser under 70 kilometer.   

2.1 Den nasjonale persontransportmodellen 

Den nasjonale persontransportmodellen NTM6 dekker alle lange personreiser 
mellom norske reisemål utført av bosatte i Norge. Lange reiser defineres som reiser 
over 70 km én vei. Modellen ble ferdigstilt i 2013, og er oppdatert med nytt nettverk, 
nye kollektivruter og oppdaterte bom- og fergekostnader. Den er estimert på den 
nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009.  

Soneinndelingen er på såkalte delområder, som er aggregater av grunnkretser. 
Modellen har 1547 slike soner. Veinettet består av alle europaveier, riksveier og 
fylkesveier, og alle relevante kommunale veier. Kollektivtilbudet består av alle 
nasjonale hovedruter slik de er definert i Rutebok for Norge, samt enkelte sentrale 
lokale ruter som frakter passasjerer over lange avstander.  

Den nasjonale persontransportmodellen omfatter de fire transportformene bilfører, 
bilpassasjer, kollektiv og fly. Det kollektive rutetilbudet består av ruter for buss, tog, 
hurtigbåt og rutebåt, men etterspørselsmodellen beregner turproduksjonen for disse 
kollektive transportformene samlet. Dette betyr altså at etterspørselsmodellen ikke 
skiller mellom de ulike kollektive transportmidlene, men at de kollektive turene 
fordeles på transportmidler i rutevalget. 

Etterspørselsmodellen består av ti delmodeller for valg av transportmiddel og 
destinasjon. Det er modeller for de fem reisehensiktene arbeid, tjeneste, privat, besøk 
og fritid og modeller for mellomlange reiser mellom 70 km og 200 km én vei og 
lange reiser over 200 km én vei. Reiserelasjoner under 200 km med fly som reelt 
transportmiddelvalg defineres som lange reiser. 

Det etableres forskjellige sett med LOS-data for arbeidsreiser, tjenestereiser og 
fritidsreiser. For de kollektive transportmidlene buss, tog, hurtigbåt og rutebåt 
etableres det i tillegg forskjellige sett LOS-data for mellomlange og lange 
reiserelasjoner.   
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Transportnettverket i den nasjonale persontransportmodellen er vist i figur 2.1. 
Veilenkene er markert med ulike nyanser av rød farge, der europaveiene er illustrert 
med de tykkeste strekene. Båtlenkene er blå, toglenkene sorte og flylenkene grå. 

Figur 2.1. Transportnettverk for nasjonal persontransportmodell. 

Den nasjonale persontransportmodellen dekker reiser mellom soner i Norge. For 
enkelte sonerelasjoner kan veier i Sverige være en del av foretrukket rutevalg. Derfor 
er deler av det svenske veinettet med i modellen. 

Etterspørselsmodellen produserer reiser pr måned. Disse omregnes til døgntrafikk. 
Ved normal bruk kjøres etterspørselsmodellen to ganger. Årsaken til dette er at en 
del lange reiser, som for eksempel feriereiser og hytteturer, er sesongavhengige. 
Modellen kjøres derfor en gang for normalsituasjon og en gang for 
sommermånedene. Resultatene vektes sammen med forutsetning om at 
sommertrafikken utgjør to av årets tolv måneder.  
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2.1.1 Tilpasning av modellen 

Når man beregner effekter av infrastrukturtiltak ved bruk av det norske 
persontransportmodellsystemet, er det vanlig å kjøre regionale 
persontransportmodeller med input fra nasjonal persontransportmodell. De lange 
personreisene nettfordeles da sammen med de korte personreisene i det regionale 
transportnettverket.  

Dersom tiltaket primært anses å ha regional eller lokal virkning, antar man gjerne at 
tiltaket ikke påvirker etterspørselen etter lange reiser. Man kjører da utelukkende 
regional modell, og bruker fast turmatrise fra nasjonal modell fremkommet ved 
kjøring av basisscenarioet. 

I disse beregningene er denne strategien snudd på hodet. Her kjører vi i hovedsak 
den nasjonale persontransportmodellen med fast turmatrise fra de regionale 
modellene. Implisitt antar vi da at vi kan se bort fra etterspørselseffektene tiltakene 
har for de korte personreisene under 70 km.  

Det er naturlig å anta at tiltakene i all hovedsak vil påvirke langdistansetrafikken. 
Ideelt sett burde man imidlertid også kjørt de regionale modellene for å få effekter 
for de korte reisene, men dette er ikke mulig innenfor de tidsrammene prosjektet har. 

Ved å bruke faste turmatriser fra de regionale modellene får man beregnet 
trafikantnytten tiltakene har for de korte reisene. Men når disse korte reisene legges 
ut i det nasjonale nettverket, vil en del av de aller korteste turene som går mellom 
nabogrunnkretser bli behandlet som soneinterne turer i den nasjonale modellens noe 
grovere soneinndeling. 

Soneinterne turer 

Soneinterne turer er turer med opphav og destinasjon innenfor en og samme 
modellsone. De regionale modellene har soneinndeling på grunnkretsnivå. Turer med 
opphav og destinasjon innenfor samme grunnkrets vil dermed være en soneintern 
tur. Modellen kan ikke fordele slike turer ut i nettverket fordi de tilsynelatende starter 
og stopper samme sted. Disse turene blir dermed ikke inkludert når man teller 
modellert trafikk på lenkenivå eller beregner trafikantnytte.  

RTM produserer en del soneinterne turer, men fordi slike turer er svært korte, er 
dette i hovedsak gang- og sykkelturer. Antall soneinterne bilturer i RTM er i 
underkant av 100 000 ÅDT av totalt nær 7 millioner ÅDT. Dette utgjør omtrent 1.4 
% av turene. 

Når man aggregerer turmatrisene produsert i RTM til soneinndelingen i NTM6, og 
legger dem ut i NTM6-nettverket, øker antall soneinterne turer betraktelig fordi 
NTM6 har en grovere soneinndeling enn RTM. Denne soneinndelingen er på 
delområdenivå der delområder er aggregater av grunnkretser. Turer som i RTM går 
mellom nabogrunnkretser vil ende opp som soneinterne turer i NTM6-nettverket 
dersom disse nabogrunnkretsene tilhører samme delområde. 

Antall soneinterne turer når man aggregerer bilførerturer fra RTM til NTM6 
soneinndeling er i overkant av 1.8 millioner ÅDT, noe som utgjør omtrent 27 % av 
turene. 
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Mulige konsekvenser 

 

Bortfallet av 27 % av turene vil naturligvis få konsekvenser for beregnet 
trafikantnytte og trafikktall på veiene. Men det er viktig å understreke at dette dreier 
seg om de aller korteste turene, og at det er de lange reisene som er dominerende i de 
områdene vi skal analysere. Det er også slik at turer mellom nabogrunnkretser som 
tilfeldigvis befinner seg i to forskjellige delområder, vil generere mer trafikk når 
turene legges ut i den nasjonale modellen. 

I hvilken grad de nye veiene vil bli benyttet av lokaltrafikken vil dessuten i stor grad 
avhenge av hvordan veiene er utformet i forhold til trasévalg og av- og 
påkjøringsramper. Enkelte av veiprosjektene som skal analyseres omfatter bygging av 
tunneler med lengde på flere mil, og vil i så måte kun være aktuelle for relativt lange 
reiser. Andre prosjekter vil i disse transportmodellberegningene kodes som rene 
forbedringer av eksisterende vei, noe som innebærer at opprinnelig trasé og 
rampestruktur beholdes. I disse beregningene vil slike nye veier bli like tilgjengelige 
for lokaltrafikken som dagens veinett, og dette vil nok medføre at lokaltrafikken 
overestimeres noe i visse områder. 

Men i tettbygde områder der den nye veiens trasé gjør den attraktiv for korte reiser, 
vil lokaltrafikken trolig underestimeres en god del. Og bruken av fast etterspørsel for 
korte reiser, vil også bidra til å underestimere trafikantnytten fordi man mister 
bidraget fra nyskapt trafikk. 

Det er usikkerhet knyttet til forenklingen med å legge ut regionale turer i nasjonal 
modell. For å kunne vurdere effektene av dette nærmere, har vi etablert en regional 
delområdemodell for korte reiser under 70 km, og gjort enkelte beregninger av 
lokaltrafikken i området. 

2.2 Den regionale persontransportmodellen 

De regionale persontransportmodellene dekker alle korte personreiser mellom norske 
reisemål utført av bosatte i Norge. Korte reiser defineres som reiser under 70 km én 
vei.   

Den nyetablerte, regionale delområdemodellen som dekker fjellområdene rundt 
Hemsedal og Hardangervidda mellom Voss og Gol bærer navnet DOM Ove. 

Kjerneområdet omfatter kommunene Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol i Buskerud, 
Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Voss i Hordaland, samt Aurland og Lærdal i 
Sogn og Fjordane. Modellen produserer trafikk fra de bosatte i disse kommunene, og 
har i tillegg et bufferområde bestående av en rekke kommuner i de tre omtalte 
fylkene samt Oppland, Telemark, Aust-Agder og Rogaland. 

Modellen har soneinndeling på grunnkretsnivå med totalt 1284 soner. Av disse er 
232 grunnkretser i kjerneområdet med turproduksjon, mens de øvrige 1052 er 
grunnkretser i bufferområdet og kun mulige destinasjonsvalg. 
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Figur 2.2 viser delområdemodellens geografiske utstrekning og transportnettverk. 
Modellens kjerneområde er markert med mørk grå farge, mens bufferområdet er 
markert med lysere gråfarge. Veilenkene er markert med ulike nyanser av rød farge, 
lenker for ferger og hurtigbåt er markert med blå farge, mens toglenkene er markert 
med sort. 

Figur 2.2. Delområdemodellen DOM Ove. 

Delområdemodellen er etablert med utgangspunkt i modellen for region Sør som 
dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder samt et 
bufferområde som går omtrent ti mil utover regionsgrensen. Ved etablering av Dom 
Ove er modellen for region Sør utvidet vestover til å omfatte flere kommuner fra 
region Vest.    

Beregningene er gjennomført med inngangsdata for analyseåret 2050, og bruker 
parametersettet for region Sør. Parametersettet stammer fra en rammetallskalibrering 
som ble gjennomført i desember 2013. Modellen er kjørt for én tidsperiode, noe som 
vil si at modellen produserer trafikktall på døgnsnivå. 

Det regionale persontransportsystemet omfatter i utgangspunktet de fem 
transportformene bilfører, bilpassasjer, kollektiv, sykkel og gang. Dette betyr at 
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modellen produserer LOS-data, som er data om transporttilbudet mellom alle soner, 
og turer mellom alle soner for disse transportformene. I nettfordelingen vil 
kollektivturene fordeles på ulike ruter. Modellen inneholder kollektivtilbud som 
omfatter transportformene båt, tog, buss, trikk og t-bane. Selv om modellen 
produserer kollektivturer samlet og dermed ikke skiller mellom ulike kollektive 
transportformer, etableres LOS-data fra et samlet kollektivtilbud bestående av 
kollektivruter for alle transportformene. Ved å studere nettfordelingen av 
kollektivturene kan man segmentere transportarbeid og påstigninger for hver enkelt 
av de kollektive transportformene. 

Etterspørselsmodellen produserer turer per yrkesdøgn. Disse omregnes til årsdøgn 
ved bruk av faste omregningsfaktorer utarbeidet for hver reisehensikt.    
 

2.3 Den nasjonale godstransportmodellen 

Den nasjonale godstransportmodellen omfatter alle godsstrømmer mellom steder i 
Norge og mellom Norge og utlandet, både import og eksport.  

Den inneholder et transportnettverk som representerer de fysiske framføringsårene 
for veg, sjø, jernbane og flytransport, og terminaler og omlastingspunkter mellom 
transportformene. Den nasjonale delen av godsnettverket er tilnærmet identisk med 
transportnettverket i nasjonal persontransportmodell vist i figur 2.1. Dette er koblet 
sammen med et grovere internasjonalt nettverk. Sonestrukturen består av soner der 
gods produseres og konsumeres, og terminaler der gods omlastes. I hovedsak er hver 
norsk kommune representert med en sone i modellen. For de største norske byene er 
imidlertid soneinndelingen noe mer detaljert. For utenlandske soner er inndelingen 
langt grovere, og sonene kan representere landdel, land eller verdensdel. 

Basert på dette nettverket hentes det ut informasjon om transportdistanse, 
transporttid og øvrige kostnadselementer mellom alle soner i systemet for ulike 
transportmidler og kjøretøytyper. Disse dataene benyttes sammen med 
kostnadsfunksjonene til å etablere transportkostnader for alle fremføringsalternativer. 

Kostnadsfunksjonene beregner fremføringskostnader mellom godsmodellens soner 
ut fra de samme prinsippene som ligger til grunn i persontransportmodellene. I 
tillegg beregnes terminalkostnader knyttet til lasting, lossing og omlasting samt 
kapitalkostnader inkludert degraderingskostnader for varer i transport. Det inngår 
også andre logistikkostnader som blant annet ordrekostnader og lagerholdskostnader. 

Alt dette brukes til å beregne optimale valg basert på minimering av 
logistikkostnader. Modellen inneholder optimeringsrutiner for valg av 
sendingsstørrelser og transportkjeder.  

I tillegg til alle data som brukes til å beregne logistikkostnader, utgjør 
varestrømsmatrisene et svært sentralt inngangsdatasett til modellen. Disse matrisene 
angir årlig vareflyt mellom norske kommuner og mellom norske kommuner og 
utlandet fordelt på 39 aggregerte varegrupper. Matrisene fremskrives til ulike 
prognoseår, og representerer dermed etterspørselen etter godstransport for hvert år 
man ønsker å analysere. Slik sett holdes den totale etterspørselen konstant for hvert 
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prognoseår i modellen. Det er bare fordelingen av godset mellom ulike 
transportformer, transportkjeder og sonepar som endrer seg ved infrastrukturtiltak. 

Modellen inneholder også bedriftsinformasjon på sonenivå. Dette inkluderer antall 
bedrifter og hva slags varetyper de er mottaker og/eller leverandør av. 

2.4 Validering av modellresultater for dagens situasjon 

Modellenes resultater er kalibrert og validert mot trafikkregistreringer for utvalgte 
tellepunkter knyttet til fjelloverganger i Sør-Norge. I denne figuren er europaveier 
illustrert med oransje, riksveier illustrert med grønt og fylkesveier illustrert med rødt. 

Figur 2.3 viser plassering av tellepunkter på fjelloverganger i Sør-Norge. På disse 
fjellovergangene som er navngitt i figuren, foretas det trafikkregisteringer i regi av 
Statens Vegvesen, og disse brukes til å validere modellene. I tillegg til de navngitte 
fjellovergangene, er det også nummerert noen andre punkter i kartet. Disse punktene 
markerer steder der vi tar ut trafikktall fra modellene, men disse er ikke knyttet til 
trafikkregistreringer.  

 

Figur 2.3. Tellepunkter ved fjelloverganger i Sør-Norge  
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2.4.1 Persontransport 

Fordi de korte reisene under 70 km er hentet fra regional persontransportmodell og 
nettfordelt i nasjonal modell med grovere soneinndeling, vil en del av de korteste 
turene som går mellom nabogrunnkretser bli aggregert til sonetinterne turer som ikke 
kan legges ut i transportnettverket. Dette innebærer at modellens resultater på 
lenkenivå vil mangle de aller korteste turene. Dette har imidlertid neppe særlig effekt 
for modellert trafikk for fjellovergangene, for her er befolkningsgrunnlaget svært 
skrint. Men i mer tettbygde områder der lokaltrafikken utgjør en vesentlig andel av 
totaltrafikken, kan dette gi noe utslag. 

For fjellovergangene kan imidlertid noe av den registrerte trafikken omfatte 
utenlandske turister som ikke er med i modellene. Plasseringen av sonetilknytninger i 
nærhet til tellepunktene vil også kunne påvirke samsvaret mellom modellert trafikk 
og registrert trafikk. 

Tabell 2.4.1 viser beregnet personbiltrafikk sammenlignet med registrert trafikk for 
fjellovergangene illustrert i figur 2.3. Trafikktallene er fra 2014, og er hentet fra 
vegvesen.no. Her finnes registrert trafikk for hver måned oppgitt på ÅDT-format, og 
gjennomsnittlig ÅDT-trafikk for hvert år fordelt på lette og tunge kjøretøy. 

Trafikkmengden for disse fjellovergangene har store sesongvariasjoner, og det har 
vært perioder med driftsstans på grunn av tekniske problemer for flertallet av disse 
tellepunktene de siste årene. Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til disse tallene. 
Det er videre slik at Sognefjellet er vinterstengt mellom medio november og 1. mai. 
Oppgitt trafikktall for Sognefjellet er halvparten av gjennomsnittet for 
sommerhalvåret. 

Tabell 2.4.1. Persontrafikk for fjelloverganger i 2014 

Vei Stedsnavn 
Trafikk på fjelloverganger (ÅDT) 

Telling NTM6 RTM Sum Avvik 

E16 Filefjell 661 627 31 658 0% 

E134 Haukelifjell 1130 1123 10 1133 0% 

RV7 Hardangervidda 815 873 3 876 7% 

RV13 Vikafjellet 416 253 224 477 15% 

RV15 Strynefjellet 678 562 9 571 -16% 

RV52 Hemsedalsfjellet 865 861 43 904 5% 

FV50 Hol-Aurland 258 96 2 98 -62% 

FV53 Tyin-Årdal 265 136 96 232 -12% 

FV55 Sognefjellet 337 165 3 168 -50% 

Sum 5425 4696 421 5117 -6% 

 

Tabell 2.4.1 viser at det er bra samsvar mellom modellert persontrafikk og 
trafikkregistreringer for de fleste fjellovergangene. 
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Avviket for Hol-Aurland kan skyldes plassering av sonetilknytninger nær tellepunktet 
som innebærer at modellert trafikk får et vesentlig bidrag fra lokaltrafikken syd for 
tellepunktet, men svært lite lokaltrafikk i selve tellepunktet. 

2.4.2 Godstransport 

Den nasjonale godsmodellen produserer i utgangspunktet tonnmengder fordelt på 
transportkjeder etter transportformer og varegrupper. Disse tonnmengdene har sitt 
opphav i varestrømsmatrisene som er utarbeidet fra en rekke statistiske datakilder 
som blant annet Utenrikshandelsstatistikken og Varestrømsundersøkelsen utarbeidet 
av Statistisk Sentralbyrå. 

Det er imidlertid også mulig å beregne antall kjøretøy fra modellen, og fordele ut 
disse kjøretøymatrisene i transportnettverket for å sammenligne antall godsbiler på 
fjellovergangene med trafikktallene for tunge kjøretøy.  

Det knytter seg riktignok noe mer usikkerhet til disse kjøretøymatrisene enn 
tonnmatrisene fordi de bygger på en del forutsetninger rundt fyllingsgrad, 
konsolidering og tomkjøring. Dessuten knytter det seg noe usikkerhet rundt 
trafikktellingene for tunge kjøretøy på fjellovergangene både i forhold til 
sesongvariasjoner og ikke minst hva slags type kjøretøy som defineres som tunge i 
tellingene. 

Tabell 2.4.2 viser sammenstilling av trafikktellinger og beregnet godstrafikk for 
fjellovergangene vist i figur 3 med unntak av Sognefjellet der det ikke foreligger tall 
for tunge kjøretøy. Trafikktallene er fra 2012 som også er godsmodellens 
beregningsår.  

Tabell 2.4.2. Godstrafikk for fjelloverganger i 2012 

Vei Stedsnavn 
Tungtrafikk på fjelloverganger (ÅDT) 

Telling Godsmodell Avvik 

E16 Filefjell 131 86 -34% 

E134 Haukelifjell 309 434 41% 

RV7 Hardangervidda 121 92 -24% 

RV13 Vikafjellet 54 45 -17% 

RV15 Strynefjellet 212 205 -3% 

RV52 Hemsedalsfjellet 351 484 38% 

FV50 Hol-Aurland 38 40 6% 

FV53 Tyin-Årdal 45 67 49% 

Sum 1261 1455 15% 

 

Resultatene i tabell 2.4.2 viser at det er rimelig samsvar mellom beregnet og registrert 
trafikk på aggregert nivå. Godsmodellen ligger 15 

 % for høyt når man summerer over alle tellepunktene. For de enkelte tellepunktene 
er avvikene relativt sett ganske store. 
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Det kan være flere årsaker til dette. Godsmodellen inneholder 11 ulike lastebiltyper, 
og de minste lastebiltypene vil nok ikke bli registrert som tunge kjøretøy i 
trafikktellingene. Dessuten er tunge kjøretøy mer sårbare for vanskelige kjøreforhold 
og vinterføre, mens modellen i liten grad fanger opp sesongvariasjoner i 
kjøreforhold. 

Modellen tar utgangspunkt i basismatriser og varestrømmer. Den er nok bedre 
validert for beregning av tonnmengder enn antall kjøretøy. Mye av returtransporten 
på lastebil er såkalt tomkjøring. Dette gjør at det kan være mer utfordrende å treffe 
antall lastebiler enn antall transporterte tonn.  

3 Transportmodellberegninger 

Dette kapittelet inneholder beskrivelse av de scenarier som er beregnet med 
transportmodellen, og presenterer modellens resultater. I første avsnitt tar vi for oss 
referansealternativene. Deretter ser vi nærmere på de to hovedkonseptene som 
omfatter utbedringer på henholdsvis E16/RV52 og RV7/RV13 mellom Gol og 
Voss. Det siste avsnittet omfatter diverse følsomhetsanalyser av de to 
hovedkonseptene. 

 

3.1 Referansealternativer 

Som beskrevet i avsnitt 2.4, er resultatene fra den nasjonale persontransportmodellen 
kalibrert og validert mot trafikktellinger på fjelloverganger. Utgangspunktet for denne 
valideringen er transportnettverk og resultater for dagens situasjon, omtalt som Basis 
2014. 

Denne kalibrerte versjonen er deretter fremskrevet til prognoseåret 2022 i tråd med 
de retningslinjer som ble lagt til grunn i NTP-arbeidet.  

Basisscenarioet for prognoseåret 2022 inneholder alle bundne veiprosjekter frem til 
og med 2017, samt nytt, fremtidig togtilbud utarbeidet av Jernbaneverket. I tillegg er 
alle bomstasjoner som skal avvikles innen 2022 fjernet. 

Vedlegg 1 viser en oversikt over de forskjellige veiprosjektene for perioden 2014 til 
2017 som er inkludert i veinettverket. I tillegg ligger også det nye veiselskapets 
prosjekter inne. Disse er: 

 

 E39 Kristiansand-Ålgård 

 E18 Langangen-Grimstad 

 E6 Kolomoen-Ensby 

 E6 Ulsberg-Melhus 

 E6 Ranheim-Åsen 
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3.1.1 Prognoseåret 2050 

Transportmodellberegningene av de ulike tiltaksscenarioene i dette prosjektet er 
gjennomført med 2050 som prognoseår. Det er vanskelig å forutsi hvordan 
transporttilbudet vil være så mange år frem i tid. Og det er mange store 
infrastrukturprosjekter på tegnebrettet som vil kunne få omfattende konsekvenser 
for trafikken på fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet. 

For å ta høyde for noe av denne usikkerheten har vi etablert to ulike 
referansealternativ for prognoseåret 2050.  

Det første omtaler vi som Basisalternativet for 2050. Fordi vi ikke vet hvilke 
prosjekter som vil bli prioritert etter 2022, legger vi dette transporttilbudet til grunn 
også i 2050. Vi fjerner imidlertid alle ordinære bomstasjoner, og beholder kun 
bomringene som finnes rundt en del av de større norske byene. Videre kjøres 
modellen naturligvis med befolkning og bilhold fremskrevet til 2050. 

Det andre referansealternativet omtaler vi som plussalternativet. Her legger vi til 
grunn ny, fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim, samt ferdigstilt E18/E6 fra 
Kristiansand via Oslo til Otta. Vi legger også til grunn oppgradert E16 mellom 
Bergen og Voss samt Oslo og Hønefoss, samt at ny E134 mellom Haugesund og 
Drammen bygges som foreslått. 

Vi legger også til grunn økt frekvens og store reisetidsforbedringer på Bergensbanen 
og Sørlandsbanen. Reisetidsforbedringene på Bergensbanen skyldes til dels bygging 
av Ringeriksbanen. 

3.1.2 Resultater ved beregning av referansealternativene 

Dette avsnittet omfatter resultatene som fremkommer ved beregning av 
referansealternativene Basis2050 og Pluss2050 sammenlignet med dagens situasjon 
og prognoseåret 2022. Det første delkapittelet inneholder resultater fra NTM6, mens 
det andre inneholder resultater fra den nasjonale godsmodellen. 

Persontransport 

Tabell 3.1.1 viser turproduksjon fordelt etter transportform for henholdsvis 
Basis2014, Basis2022, Basis2050 og Pluss2050. Tabellen inneholder absolutte tall for 
turproduksjonen angitt i årsdøgnstrafikk og relativ endring mellom scenarioene. Det 
vil si at Basis2022 er sammenlignet mot Basis2014, Basis2050 er sammenlignet mot 
Basis2022 og Pluss2050 er sammenlignet mot Basis2050.  

Tabell 3.1.1. Turproduksjon for referansealternativene, turer over 70 km én vei.  

Transportformer 
Turer pr transportform (ÅDT) 

Basis2014 Basis2022 Basis2050 Pluss2050 

Bilfører 113035 140396 24% 206441 47% 214477 4% 

Bilpassasjer 63304 73440 16% 102412 39% 106631 4% 

Kollektiv 44643 50727 14% 63762 26% 63696 0% 

Fly 29200 31548 8% 40310 28% 37619 -7% 

Sum 250182 296111 18% 412925 39% 422423 2% 



 

 

 14 

 

Resultatene i tabell 3.1.1 viser at modellen produserer omtrent 250 000 lange turer pr 
årsdøgn i dagens situasjon, og at personbilen står for omtrent 70 % av disse. De 
kollektive transportformene buss, tog og båt står for omtrent 18 %, mens flyturer 
utgjør nær 12 %. 

Vi ser videre at turproduksjonen øker med 18 % frem til 2022 og videre med 39 % 
frem til 2050. Veksten er størst for bilførerturene. Disse øker med 24 % frem til 
2022. Kollektivturene øker med 14 %, mens flyturene øker med 8 %. Årsaken til den 
svake utviklingen i flyturene sammenlignet med bilturene og kollektivturene er at 
modellen har uendret flytilbud i alle scenarier, mens transporttilbudet for bil blir 
vesentlig styrket frem mot 2022 gjennom en rekke nye veiprosjekter, og togtilbudet 
blir forbedret både med hensyn på frekvens og reisetider. Flytrafikken taper dermed 
markedsandeler. 

Frem mot 2050 er den relative veksten i antall flyturer og kollektivturer tilnærmet lik 
fordi ingen av disse transportformene har endringer i rutetilbudet sitt fra Basis2022 
til Basis2050. For personbilene er tilbudet bedret gjennom at en rekke bomstasjoner 
er faset ut. Kun bomringene rundt større norske byer er opprettholdt. 

I Pluss2050 ligger det inne flere omfattende utbygginger på E18, E39, E16 og E134. 
I tillegg er togtilbudet styrket blant annet med Ringeriksbanen. Dette gir en økning i 
samlet turproduksjon på omtrent 2%. Flytilbudet er imidlertid uendret, noe som 
medfører at antall flyturer reduseres med 7 %. 

Tabell 3.1.2 viser utvikling i transportarbeid for referansealternativene. Resultatene er 
oppgitt i tusen personkilometer pr årsdøgn. 

Tabell 3.1.2. Transportarbeid for referansealternativene 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (1000 PKM pr ÅDT) 

Basis2014 Basis2022 Basis2050 Pluss2050 

Bilfører 18275 23058 26% 34477 50% 36723 7% 

Bilpassasjer 11274 13337 18% 18960 42% 20241 7% 

Buss 4156 3839 -8% 4908 28% 4429 -10% 

Tog 4455 6418 44% 8368 30% 9151 9% 

Båt 103 102 0% 114 11% 110 -3% 

Fly 15329 16550 8% 20898 26% 19815 -5% 

Sum 53592 63303 18% 87725 39% 90470 3% 

 

Utviklingen i transportarbeid følger i store trekk utviklingen vi så i antall turer. Mens 
modellen behandler turproduksjonen for de kollektive transportformene buss, tog og 
båt samlet, kan man skille dem ved nettfordeling og i uttak av transportarbeid.  

Vi ser at forbedringer i togtilbudet gir stor vekst i transportarbeid for tog fra 
Basis2014 til Basis2022 og fra Basis2050 til Pluss2050. Dette bidrar samtidig til et fall 
i transportarbeidet for buss.    
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Tabell 3.1.3 viser personbiltrafikken på fjelloverganger for de ulike 
referansescenariene. 

Tabell 3.1.3. Personbiltrafikk på fjelloverganger for referansescenarier 

Vei Stedsnavn 
Trafikk på fjelloverganger (ÅDT) 

Basis2014 Basis2022 Basis2050 Pluss2050 

E16 Filefjell 658 716 9% 1052 47% 689 -35% 

E134 Haukelifjell 1133 1200 6% 1773 48% 6187 249% 

RV7 Hardangervidda 876 1030 18% 2712 163% 1022 -62% 

RV13 Vikafjellet 477 556 17% 668 20% 394 -41% 

RV15 Strynefjellet 571 622 9% 927 49% 1000 8% 

RV52 Hemsedalsfjellet 904 1292 43% 1019 -21% 1021 0% 

FV50 Hol-Aurland 98 119 21% 94 -21% 93 -1% 

FV53 Tyin-Årdal 232 258 11% 254 -2% 248 -2% 

FV55 Sognefjellet 168 189 13% 283 50% 224 -21% 

Sum 5117 5982 17% 8782 47% 10878 24% 

 

Resultatene i tabellen viser at samlet trafikk på fjellovergangene øker med 17 % fra 
Basis2014 til Basis2022, og videre med 47 % fra Basis2022 til Basis2050. Den relative 
økningen i trafikk over fjellovergangene fra Basis2014 til Basis2022 er en god del 
lavere enn økningen i turer og transportarbeid for bilførere når man ser på modellen 
som helhet. Dette skyldes nok at de fleste nye prosjektene som genererer trafikkvekst 
i Basis2022 ligger langt unna fjellovergangene.  

Vi ser imidlertid at den relative økningen fra Basis2014 til Basis2022 er klart størst 
for RV52 Hemsedalfjellet. Den viktigste årsaken til dette er at den nye veien mellom 
Sokna og Ørgenvika ble åpnet sommeren 2014 og dermed ikke er med i Basis2014. 
Veien som er bomfinansiert, innebærer en vesentlig reduksjon i reisetid og distanse, 
og medfører vesentlig lavere reisekostnader. Dette gir spesielt stor relativ økning i 
trafikken over Hemsedalfjellet, men bidrar nok også til trafikkvekst over 
Hardangervidda og Hol-Aurland.  

Den relative økningen i trafikk på fjellovergangene fra Basis2022 til Basis2050 er 
omtrent på samme nivå som økning i turproduksjon og transportarbeid for bilfører. 
Det ligger ingen nye prosjekter inne fra Basis2022 til Basis2050, og slik sett er det 
kanskje naturlig at trafikkutviklingen for fjellovergangene følger utviklingen for 
resten av landet. Fjerningen av bomstasjonene vil imidlertid slå ganske kraftig ut for 
valg av fjellovergang, og da spesielt for bomstasjonene knyttet til Sokna-Ørgenvika 
og Hardangerbroa.  

Bomtaksten på Hardangerbroen er i dag på 150 kroner for personbiler og 600 kroner 
for lastebiler, mens taksten på strekningen Sokna-Ørgenvika er på henholdsvis 70 og 
175 kroner. Når alle ordinære bomstasjoner fjernes i Basis2050 får RV 7 over 
Hardangervidda betydelig trafikkvekst på bekostning av RV52 over Hemsedalfjellet. 

Når man ser på utviklingen fra Basis2050 til Pluss2050 øker samlet trafikk over 
fjellovergangene med 24 %, mens turer og transportarbeid for bilfører øker med 
henholdsvis 4 og 7 % for modellen som helhet. Årsaken til denne formidable veksten 
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for fjellovergangene er naturligvis at ny E134 mellom Haugesund og Drammen ligger 
inne i referansealternativet Pluss2050. Dette bidrar til mer enn en tredobling av 
trafikken over Haukelifjell. 

Godstransport  

Tabellene under viser trafikktall og transportarbeid fra godsmodellen for de to 
referansealternativene Basis2050 og Pluss2050. Resultatene er sammenstilt med 
resultater for Basis2014 og Basis2022 på samme vis som for persontransporten. Det 
er imidlertid ikke gjennomført fullstendige kjøringer av Basis2014 og Basis2022 i 
godsmodellen. Basis2014 er kjørt med basismatriser for 2012 og veinett fra 2014. For 
2022 er det kun kjørt nettutlegging av vekstjusterte kjøretøymatriser fra Basis2014-
kjøringen. Veksten er hentet fra TØI-rapport 1393/2015 Grunnprognoser for 
godstransport til NTP 2018-2027. 

Tabell 3.1.4 viser tungtrafikken på fjelloverganger for de ulike referansescenariene.  

Tabell 3.1.4. Godstrafikk på fjelloverganger for referansescenarier 

Vei Stedsnavn 
Trafikk på fjelloverganger (ÅDT) 

Basis2014 Basis2022 Basis2050 Pluss2050 

E16 Filefjell 86 110 27% 178 62% 151 -15% 

E134 Haukelifjell 434 458 5% 777 70% 3203 312% 

RV7 Hardangervidda 92 73 -21% 1154 1476% 122 -89% 

RV13 Vikafjellet 45 55 23% 100 80% 99 0% 

RV15 Strynefjellet 205 285 39% 493 73% 515 5% 

RV52 Hemsedalsfjellet 484 545 12% 371 -32% 271 -27% 

FV50 Hol-Aurland 40 44 9% 1 -98% 0 -66% 

FV53 Tyin-Årdal 67 87 29% 130 50% 135 4% 

FV55 Sognefjellet 0 0 0% 0 0% 0 0% 

Sum 1455 1657 14% 3203 93% 4498 40% 

 

Vi ser mye av det samme mønsteret som vi så for persontransporten. 
Hardangervidda får formidabel vekst i trafikken fra Basis2022 til Basis2050. Dette 
skyldes i hovedsak at bombetalingen på Hardangerbroa avvikles. Pluss2050 
inneholder ny E134, noe som medfører at Haukeli får det meste av tungtrafikken 
over fjellet. 

Tabell 3.1.5 viser innenlands transportarbeid fra de tre hovedtransportformene 
lastebil, skip og tog. Her er tallene for Basis2022 fremkommet ved framskriving av 
resultatene for Basis2014 med vekstfaktorer som angitt i TØI-rapport 1393/2015.   
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Tabell 3.1.5. Innenlands transportarbeid fra godsmodellen 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (millioner tonnkm pr år) 

Basis2014 Basis2022 Basis2050 Pluss2050 

Lastebil 16474 20279 23% 36164 78% 36367 1% 

Skip 81731 92086 13% 104285 13% 103610 -1% 

Tog 4038 4932 22% 7116 44% 6622 -7% 

Sum 102243 117297 15% 147565 26% 146599 -1% 

Vi ser at tog har den største relative veksten fra 2014 til 2022. Videre frem mot 2050 
er imidlertid den relative veksten for lastebil over dobbelt så høy som for tog. Dette 
skyldes nok i stor grad at alle ordinære bomstasjoner antas avviklet i 2050, noe som 
gir lastebiltransporten et konkurransefortrinn fremfor de andre transportformene. 

3.2 Hovedkonsepter  

De to hovedkonsepter som analyseres i disse transportmodellberegningene går ut på 
å bygge ny vei mellom Gol og Voss. I det ene konseptet legges den nye veien over 
Hemsedalfjellet via Flåm og Borlaug, og følger en trasé i nærheten av E16 og RV52. I 
det andre konseptet legges den nye veien over Hardangervidda via Granvin, Eidfjord 
og Haugastøl, og følger en trasé i nærheten av RV7 og RV13. 

Dagens trasé fra Voss til Gol via Flåm og Borlaug som går på E16 og RV52, ligger 
inne med en distanse på 210 kilometer i transportmodellene. Reisetiden er 192 
minutter for personbiler. Distanse og tid er beregnet mellom to soner i henholdsvis 
Voss og Gol, og disse sonenes plassering og kobling i veinettet vil ha en viss, liten 
påvirkning på den totale lengden og tidsbruken som beregnes. 

Ved utbygging av hovedkonseptet mellom Gol og Voss via Hemsedalfjellet, 
reduseres distansen til 185 kilometer, mens tidsbruken blir 147 minutter for 
personbiler. Det forutsettes at skiltet hastighet er 80 km/t, og at gjennomsnittlig 
kjørehastighet for personbiler er 75 km/t. For godsbiler antas det at gjennomsnittlig 
kjørehastighet på den nye veien er 72 km/t. 

Når det gjelder dagens trasé over Hardangervidda fra Voss til Gol via Granvin, 
Eidfjord og Haugastøl, har modellen en samlet distanse på 194 kilometer og en 
samlet tidsbruk på 180 minutter for personbiler.  

Etter utbygging av hovedkonseptet mellom Gol og Voss via Hardangervidda 
reduseres distansen til 171 kilometer og tidsbruken blir 137 minutter for personbiler. 
Det forutsettes også her at skiltet hastighet er 80 km/t, og at gjennomsnittlig 
kjørehastighet er 75 km/t for personbiler og 72 km/t for godsbiler. 

Det finnes også en del varianter av disse hovedkonseptene som skal belyses i 
konseptvalgutredningen. Fordi en vesentlig motivasjon for disse veiprosjektene er å 
sikre vinterregularitet over svært værutsatte fjelloverganger, vil tunnelandelen være 
høy, og de ulike variantene vil typisk inneholde ulike tunneltyper og tunnellengder. 

Valg av type tunneler vil først og fremst påvirke byggekostnadene. Tunnellengde vil 
også påvirke trasévalget noe, og vertikal kurvatur som igjen påvirker drivstofforbruk 
og forventet fremføringshastighet for tunge kjøretøy. Endringer i vertikal kurvatur 
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fanges imidlertid ikke opp i transportmodellene, så det er kun endringer i trasévalg 
som innebærer forandringer i distansen som kan analyseres i transportmodellene. 

For de aller fleste delstrekningene antas det at trasévalget for de ulike 
tunnelvariantene ikke vil ha vesentlig innvirkning på reiselengde. Unntaket er 
strekningen mellom Eidfjord og Haugastøl på RV7 over Hardangervidda. Her ligger 
hovedkonseptet inne med en relativt lang tunnelløsning som skal sikre god 
vinterregularitet. I en variant av dette hovedkonseptet med kortere tunneler mellom 
Eidfjord og Haugastøl, vil reiselengden mellom Gol og Voss være i underkant av 7 
km lenger enn reiselengden i konseptet med lange tunneler.  

De to hovedkonseptene samt varianten med kortere tunneler mellom Eidfjord og 
Haugastøl er beregnet mot de to referansealternativene Basis2050 og Pluss2050. 
Resultatene fra disse transportmodellberegningene følger i de to neste avsnittene. 
Deretter følger resultater fra diverse følsomhetsberegninger i kapittel 3.5. 

3.3 Tiltaksalternativer mot Basis2050 

Figur 3.1 viser veinettet i Sør-Norge i Basis2050 inklusiv de konseptene vi skal 
analysere. 

 

Figur 3.1. Transportnettverk for tiltaksscenarier mot referanse Basis2050. 
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Europaveiene er markert med oransje, mens alle øvrige veier er markert med lys 
grått. Nye, bundne veiprosjekter som er implementert fra 2014 til 2022, er markert 
med sort. Alle disse veiene ligger inne i referansealternativet Basis2050.  

Det nye konseptet for RV7/RV13 mellom Voss og Gol over Hardangervidda er 
illustrert med stiplet rødt, mens konseptet mellom Voss og Gol over E16 og RV52 
over Hemsedal er illustrert med stiplet grønt. 

Det er kjørt tre alternative tiltaksberegninger på grunnlag av referansen Basis2050. 
Dette er de to hovedkonseptene ny E16/RV52 over Hemsedal og ny RV7/RV13 
over Hardangervidda, samt varianten over Hardangervidda med kortere tunneler 
mellom Eidfjord og Haugastøl. 

Tabell 3.3.1 viser produksjon av lange turer fordelt etter transportform for de tre 
tiltakene sammenlignet mot referanseberegningen Basis2050. Konseptet som 
innebærer ny vei mellom Gol og Voss via Hemsedal kalles RV52. Konseptet over 
Hardangervidda kalles RV7. Konseptet over Hardangervidda med kortere 
tunnelløsninger mellom Eidfjord og Haugastøl kalles RV7K, der endelsen K står for 
korte tunneler. 

Tabell 3.3.1. Turproduksjon for tiltaksalternativer mot Basis2050 

Transportformer 
Turer pr transportform (ÅDT) 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K 

Bilfører 206441 206824 0.19% 206884 0.21% 206793 0.17% 

Bilpassasjer 102412 102660 0.24% 102717 0.30% 102656 0.24% 

Kollektiv 63762 63640 -0.19% 63628 -0.21% 63652 -0.17% 

Fly 40310 40131 -0.44% 40059 -0.62% 40118 -0.48% 

Sum 412925 413255 0.08% 413288 0.09% 413219 0.07% 

 

Tabellen viser at de to hovedkonseptene mellom Voss og Gol over Hemsedal og 
Hardangervidda har lite å si for samlet nasjonal turproduksjon. Vi snakker om en 
økning på henholdsvis 0.08 % og 0.09 %. Bilturene øker med henholdsvis 0.19 % og 
0.21 % for førere og 0.24% og 0.30% for passasjerer, mens antall kollektivturer faller 
med henholdsvis 0.19 % og 0.21 %. Flyturene får størst relativ nedgang med 
henholdsvis 0.44 og 0.62 %. Varianten med kortere tunneler mellom Eidfjord og 
Haugastøl gir naturlig nok noe mindre trafikale effekter enn hovedkonseptet over 
Hardangervidda fordi reiselengden er lengre noe som innebærer mindre forbedring 
og dermed mindre effekt. For denne varianten øker samlet turproduksjon med 0.07 
%, mens antall bilturer øker med henholdsvis 0.17% og 0.24% for henholdsvis 
bilførere og bilpassasjerer. Antall kollektivturer reduseres med 0.17%, mens antall 
flyturer faller med 0.48%.   

Tabell 3.3.2 viser transportarbeid fordelt etter transportform for de tre tiltakene 
sammenlignet mot referanseberegningen Basis2050. 
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Tabell 3.3.2. Transportarbeid for tiltaksalternativer mot Basis2050 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (1000 PKM pr ÅDT) 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K 

Bilfører 34477 34627 0.44% 34642 0.48% 34618 0.41% 

Bilpassasjer 18960 19062 0.54% 19069 0.57% 19055 0.50% 

Buss 4908 4893 -0.30% 4892 -0.31% 4895 -0.26% 

Tog 8368 8348 -0.25% 8345 -0.27% 8350 -0.22% 

Båt 114 114 -0.08% 114 -0.07% 114 -0.05% 

Fly 20898 20826 -0.34% 20798 -0.48% 20821 -0.37% 

Sum 87725 87870 0.16% 87860 0.15% 87852 0.14% 

 

Samlet transportarbeid øker med 0.16 % for RV52-konseptet og henholdsvis 0.15% 
og 0.14% for de to konseptene på RV7 over Hardangervidda. For bil er økningen i 
transportarbeid på henholdsvis 0.44% for bilfører og 0.54% for bilpassasjerer for 
RV52-konseptet. For konseptene over RV7 øker transportarbeidet for bilførere med 
henholdsvis 0.48% og 0.41%, mens transportarbeidet for bilpassasjerer øker med 
henholdsvis 0.57 og 0.50%. De kollektive transportformene får redusert 
transportarbeid, og den relative reduksjonen er størst for fly.  

Tabell 3.3.3 viser personbiltrafikk gitt i ÅDT på sentrale fjelloverganger og andre 
utvalgte steder i området rundt E134, RV7 og RV52. Tabellen inneholder trafikktall 
for de tre tiltaksberegningene sammenlignet mot referanseberegningen Basis2050.  

Tabell 3.3.3. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Basis2050 for personbiler 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K RV52 RV7 RV7K 

1 E134 Gvammen øst                    4171 4153 4058 4077 -18 -113 -94 

2 E134 Åmot øst                       792 786 684 726 -6 -108 -66 

3 E134 Haukelifjell                   1772 1754 1576 1634 -18 -196 -138 

4 E134 Åkrafjorden                    2397 2413 2508 2484 16 111 87 

5 RV7 Nes                            4905 5612 5463 5391 707 558 486 

6 RV7 Torpo                          3130 3109 6012 5853 -21 2882 2723 

7 RV7 Geilo-Hol                      1826 1751 4688 4520 -75 2862 2694 

8 RV7 Hardangervidda                 2711 1211 4206 3913 -1500 1495 1202 

9 RV7 Eidfjord vest                  2711 1211 4206 3913 -1500 1495 1202 

10 RV13 Voss øst                       4285 2932 5290 5113 -1353 1005 828 

11 E16 Bolstad øst                    6771 7293 7347 7214 522 576 443 

12 RV52 Robru sør                      2697 4765 2667 2669 2068 -30 -28 

13 RV52 Hemsedalfjell                  1018 3061 966 970 2043 -52 -48 

14 E16 Filefjell                      1052 1218 600 634 166 -452 -418 

15 E16 Ljøsne                         2013 4185 1499 1537 2172 -514 -476 

16 E16 Stalheim                       1925 4236 1402 1442 2311 -523 -483 

17 RV5  Sogndal sør                    5516 5938 5513 5515 422 -3 -1 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1590 1573 1442 1483 -17 -148 -107 
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Resultatene viser hvordan trafikken skifter mellom RV7 og RV52 avhengig av 
hvilken vei som utbedres. I basisalternativet er RV7 det mest attraktive rutevalget for 
de fleste tunge relasjoner mellom Osloområdet og Bergensområdet. Da har 
Hardangervidda trafikktall på 2711 ÅDT, mens Hemsedal ligger på 1018 ÅDT. Ved 
bygging av ny RV7 med lange tunneler mellom Eidfjord og Haugastøl øker trafikken 
på Hardangervidda til 4206 ÅDT, mens trafikken over Hemsedal faller til 966 ÅDT. 
Ved bygging av ny RV52 faller trafikken over Hardangervidda til 1211 ÅDT, mens 
trafikken over Hemsedal øker til 3061 ÅDT. 

Konseptet som innebærer kortere tunnelløsninger på RV7 mellom Eidfjord og 
Haugastøl gir 3913 ÅDT over Hardangervidda. 

Det er viktig å påpeke at trafikktallene vil være for lave i tellepunktene som har stor 
andel lokaltrafikk. Metodikken med å legge ut korte turer aggregert på 
soneinndelingen til den nasjonale modellen representerer en mye større feilkilde i 
urbane strøk preget av korte turer enn ved fjellovergangene der lange turer 
dominerer bildet. 

Tabell 3.3.4 viser godsbiltrafikk på sentrale fjelloverganger og andre utvalgte steder i 
området rundt E134, RV7 og RV52.      

Tabell 3.3.4. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Basis2050 for godsbiler 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K RV52 RV7 RV7K 

1 E134 Gvammen øst                    674 666 655 656 -9 -19 -18 

2 E134 Åmot øst                       780 770 707 709 -10 -73 -71 

3 E134 Haukelifjell                   777 768 704 706 -9 -73 -71 

4 E134 Åkrafjorden                    618 604 637 634 -14 19 16 

5 RV7 Nes                            1339 1952 1967 1936 614 628 597 

6 RV7 Torpo                          183 167 1780 1703 -16 1597 1520 

7 RV7 Geilo-Hol                      97 72 1688 1610 -24 1591 1513 

8 RV7 Hardangervidda                 1154 153 1841 1761 -1001 687 607 

9 RV7 Eidfjord vest                  1154 153 1841 1761 -1001 687 607 

10 RV13 Voss øst                       1140 158 1773 1699 -982 633 559 

11 E16 Bolstad øst                    1288 1714 1789 1717 426 502 429 

12 RV52 Robru sør                      397 1770 396 396 1372 -1 -1 

13 RV52 Hemsedalfjell                  371 1744 370 370 1373 -1 -1 

14 E16 Filefjell                      178 236 52 53 58 -126 -125 

15 E16 Ljøsne                         549 1980 422 423 1431 -127 -126 

16 E16 Stalheim                       271 1689 145 146 1418 -125 -125 

17 RV5  Sogndal sør                    509 517 506 506 8 -3 -3 

18 FV551 Folgefonntunnelen              319 319 270 270 0 -49 -48 

 

Tabellen viser at endringene i godstrafikken følger mye av det samme mønsteret som 
personbiltrafikken. Hardangervidda er beste rute for de fleste reiserelasjoner i 
referansealternativet, men utbygging av ny E16/RV52 flytter trafikken over til 



 

 

 22 

Hemsedal og gir formidabel vekst fra 371 ÅDT til 1744 ÅDT. Utbygging av RV7 
gjør at tungtrafikken over Hardangervidda øker fra 1154 ÅDT i referansealternativet 
til 1841 ÅDT i hovedkonseptet og til 1761 ÅDT i konseptet som inneholder kortere 
tunnelløsning mellom Eidfjord og Haugastøl. 

Tabell 3.3.5 viser trafikktall for personbiler og godsbiler summert. 

Tabell 3.3.5. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Basis2050 for gods- og personbiler 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K RV52 RV7 RV7K 

1 E134 Gvammen øst                    4845 4819 4713 4733 -27 -132 -112 

2 E134 Åmot øst                       1572 1556 1391 1435 -16 -181 -137 

3 E134 Haukelifjell                   2549 2522 2280 2340 -27 -269 -209 

4 E134 Åkrafjorden                    3015 3017 3145 3118 2 130 103 

5 RV7 Nes                            6244 7564 7430 7327 1321 1186 1083 

6 RV7 Torpo                          3313 3276 7792 7556 -37 4479 4243 

7 RV7 Geilo-Hol                      1923 1823 6376 6130 -99 4453 4207 

8 RV7 Hardangervidda                 3865 1364 6047 5674 -2501 2182 1809 

9 RV7 Eidfjord vest                  3865 1364 6047 5674 -2501 2182 1809 

10 RV13 Voss øst                       5425 3090 7063 6812 -2335 1638 1387 

11 E16 Bolstad øst                    8059 9007 9136 8931 948 1078 872 

12 RV52 Robru sør                      3094 6535 3063 3065 3440 -31 -29 

13 RV52 Hemsedalfjell                  1389 4805 1336 1340 3416 -53 -49 

14 E16 Filefjell                      1230 1454 652 687 224 -578 -543 

15 E16 Ljøsne                         2562 6165 1921 1960 3603 -641 -602 

16 E16 Stalheim                       2196 5925 1547 1588 3729 -648 -608 

17 RV5  Sogndal sør                    6025 6455 6019 6021 430 -6 -4 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1909 1892 1712 1753 -17 -197 -155 
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Tabell 3.3.6 viser innenlands transportarbeid for gods for de tre tiltakene mot 
Basis2050. Tallene er oppgitt i millioner tonnkilometer pr år, og fordelt på de tre 
transportformene lastebil, skip og tog. 

Tabellen inneholder også transportarbeid for Bergensbanen og fjellovergangene 
Hemsedal, Hardangervidda og Haukeli. For Bergensbanen har vi tatt ut 
transportarbeid for hele strekningen Oslo-Bergen. For fjellovergangene har vi tatt ut 
transportarbeid på strekningen Gol-Voss for RV7 og E16/RV52 samt strekningen 
mellom Kongsberg og Jøsendal på E134.  

Tabell 3.3.6. Transportarbeid for gods for tiltaksalternativer mot Basis2050 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (millioner tonnkm pr år) 

Basis2050 RV52 RV7 RV7K 

Lastebil 36164 36569 1.1% 36547 1.1% 36521 1.0% 

Skip 104285 104205 -0.1% 104185 -0.1% 104207 -0.1% 

Tog 7116 6738 -5.3% 6698 -5.9% 6726 -5.5% 

Sum 147565 147512 0.0% 147430 -0.1% 147454 -0.1% 

Bergensbanen 580 210 -64% 176 -70% 202 -65% 

Fjelloverganger 1070 1516 42% 1626 52% 1624 52% 

 

Vi ser at bygging av hovedkonseptene RV52 og RV7 reduserer innenlands 
transportarbeid på tog med henholdsvis 5.3 % og 5.9 %. Ser man på Bergensbanen 
alene faller transportarbeidet med henholdsvis 64 og 70 %, mens transportarbeidet 
på fjellovergangene øker med henholdsvis 42 % og 52 %. 

Varianten med kortere tunneler mellom Eidfjord og Haugastøl innebærer at 
transportarbeidet på tog faller med 5.5 %, mens Bergensbanen får redusert 
transportarbeidet med 65%. Økningen i transportarbeid over de tre fjellovergangene 
blir 52 %. 

Fordi vi ser på tre fjelloverganger samlet, som har ulik samlet distanse enn 
Bergensbanen, så vil det ikke være slik at summen av transportarbeid for 
Bergensbanen og fjellovergangene vil være tilnærmet uendret når godset endrer 
transportform. Men tallene gir likevel en viss illustrasjon av konkurranseflatene. 
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3.4 Tiltaksalternativer mot Pluss2050 

Figur 3.2 viser veinettet i Sør-Norge i Pluss2050 inklusiv de konseptene vi skal 
analysere. 

 

Figur 3.2. Transportnettverk for tiltaksscenarier mot referanse Pluss2050. 

Europaveiene er markert med oransje, mens alle øvrige veier er markert med lys 
grått. Nye veiprosjekter er markert med sort. Dette gjelder både de bundne 
prosjektene som er implementert fra 2014 til 2022, og som inngår i 
referansealternativet Basis2050, og de veiprosjektene som er eksklusive for Pluss2050 
som for eksempel ny E134 mellom Haugesund og Drammen, forlengelse av ny E39 
mellom Stavanger og Trondheim og ny E16 mellom Bergen og Voss og Sandvika og 
Hønefoss. 

Det nye konseptet for Riksvei 7 mellom Voss og Gol over Hardangervidda er 
illustrert med stiplet rødt, mens konseptet mellom Voss og Gol over E16 og Riksvei 
52 over Hemsedal er illustrert med stiplet grønt. 

Det er kjørt tre alternative tiltaksberegninger på grunnlag av referansen Pluss2050. 
Dette er de to hovedkonseptene ny E16/RV52 over Hemsedal og ny RV7/RV13 
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over Hardangervidda, samt varianten over Hardangervidda med kortere tunneler 
mellom Eidfjord og Haugastøl. 

Tabell 3.4.1 viser produksjon av lange turer fordelt etter transportform for de tre 
tiltakene sammenlignet mot referanseberegningen Pluss2050. Konseptet som 
innebærer ny vei mellom Gol og Voss via Hemsedal kalles RV52P. Konseptet over 
Hardangervidda kalles RV7P. Konseptet over Hardangervidda med kortere 
tunnelløsninger mellom Eidfjord og Haugastøl kalles RV7KP. Endelsen P brukes for 
å vise at tiltaket er kjørt mot referansen Pluss2050, mens endelsen K står for korte 
tunneler. 

Tabell 3.4.1. Turproduksjon for tiltaksalternativer mot Pluss2050 

Transportformer 
Turer pr transportform (ÅDT) 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP 

Bilfører 214477 214701 0.10% 214696 0.10% 214643 0.08% 

Bilpassasjer 106631 106755 0.12% 106769 0.13% 106735 0.10% 

Kollektiv 63696 63632 -0.10% 63642 -0.08% 63653 -0.07% 

Fly 37619 37533 -0.23% 37511 -0.29% 37544 -0.20% 

Sum 422423 422621 0.05% 422618 0.05% 422575 0.04% 

 

Tabellen viser at tiltakene på RV7/RV13 og RV52/E16 mellom Voss og Gol har lite 
å si for samlet nasjonal turproduksjon. For hovedkonseptene, er det snakk om en 
økning på 0.05 %, mens varianten for RV7 med kortere tunneler gir økning på 
0.04%. 

Økningen er en del mindre enn økningen vi fikk da vi beregnet disse alternativene 
mot Basis2050. Dette skyldes at Pluss2050 inneholder ny E134 mellom Sandvika og 
Haugesund, noe som tar bort deler av effektene av å oppgradere andre 
fjelloverganger.  

Begge hovedalternativer gir økning i antall bilførerturer på 0.10%. Bilpassasjerturene 
øker med henholdsvis 0.12% og 0.13% for scenario RV52P og RV7P. For RV7KP er 
den relative økningen i antall bilførerturer på 0.08%, mens antall bilpassasjerturer får 
en relativ økning på 0.10%.  

Scenario RV7P medfører et relativt fall i antall flyturer på 0.29 %, mens antall 
kollektivturer faller med 0.08 %. For RV52P er fallet i antall kollektivturer noe 
høyere med sine 0.10 %, mens fallet i antall flyturer er på 0.23 %. Scenario RV7KP, 
med kortere tunneler mellom Eidfjord og Haugastøl, får et relativt fall i antall 
kollektivturer på 0.07%, mens antall flyturer faller med 0.20%. 

Tabell 3.4.2 viser transportarbeid fordelt etter transportform for de tre 
tiltaksberegningene sammenlignet mot referanseberegningen Pluss2050. 
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Tabell 3.4.2. Transportarbeid for tiltaksalternativer mot Pluss2050 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (1000 PKM pr ÅDT) 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP 

Bilfører 36723 36742 0.05% 36751 0.08% 36750 0.07% 

Bilpassasjer 20241 20242 0.00% 20250 0.04% 20252 0.05% 

Buss 4429 4421 -0.20% 4424 -0.12% 4425 -0.09% 

Tog 9151 9141 -0.11% 9140 -0.12% 9142 -0.09% 

Båt 110 110 -0.03% 110 -0.02% 110 -0.02% 

Fly 19815 19782 -0.17% 19773 -0.21% 19786 -0.15% 

Sum 90470 90437 -0.04% 90450 -0.02% 90465 -0.01% 

 

Resultatene i tabell 3.4.2 viser at heller ikke transportarbeidet endres nevneverdig 
som følge av tiltakene. Faktisk gir samtlige av scenarioene svak nedgang i samlet 
transportarbeid sammenlignet med referansealternativet Pluss2050. Dette skyldes 
trolig relativt lav trafikkvekst som følge av tiltakene kombinert med at alle tiltakene 
gir redusert kjøredistanse mellom Gol og Voss. 

Transportarbeidet for bilfører øker med 0.05% for scenario RV52P. For RV7P er 
økningen 0.08%, mens RV7KP får en økning på 0.07%.    

Tabell 3.4.3 viser personbiltrafikk gitt i ÅDT på sentrale fjelloverganger og andre 
utvalgte steder i området rundt E134, RV7 og RV52. Tabellen inneholder trafikktall 
for de tre tiltaksberegningene sammenlignet mot referanseberegningen Pluss2050.  

Tabell 3.4.3. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Pluss2050 for personbiler 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP RV52P RV7P RV7KP 

1 E134 Gvammen øst                    9904 9291 8729 8876 -613 -1175 -1028 

2 E134 Åmot øst                       303 303 303 303 0 0 0 

3 E134 Haukelifjell                   6187 5573 5003 5164 -614 -1184 -1023 

4 E134 Åkrafjorden                    5859 5334 5140 5229 -525 -719 -630 

5 RV7 Nes                            4004 4942 5162 5011 938 1158 1007 

6 RV7 Torpo                          2977 2960 5522 5294 -17 2545 2317 

7 RV7 Geilo-Hol                      1702 1629 4210 3974 -73 2508 2272 

8 RV7 Hardangervidda                 1022 520 2985 2658 -502 1963 1636 

9 RV7 Eidfjord vest                  1022 520 2985 2658 -502 1963 1636 

10 RV13 Voss øst                       2660 2140 4433 4211 -520 1773 1551 

11 E16 Bolstad øst                    244 243 243 243 -1 -1 -1 

12 RV52 Robru sør                      2670 4252 2652 2659 1582 -18 -11 

13 RV52 Hemsedalfjell                  1021 2616 980 989 1595 -41 -32 

14 E16 Filefjell                      689 859 357 385 170 -332 -304 

15 E16 Ljøsne                         1655 3392 1273 1311 1737 -382 -344 

16 E16 Stalheim                       1505 3032 1113 1147 1527 -392 -358 

17 RV5  Sogndal sør                    5543 5922 5539 5547 379 -4 4 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1131 1086 792 796 -45 -339 -335 
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Tabellen viser at trafikken over Hemsedal i referansealternativet Pluss2050 er på 
samme nivå som trafikken i referansealternativet Basis2050. Dette så vi også i tabell 
3.1.3. For Hardangervidda faller imidlertid trafikken drastisk fra Basis2050 til 
Pluss2050 fordi ny E134 ligger inne i plussreferansen. 

Bygging av ny E16/RV52 øker personbiltrafikken over Hemsedal fra 1021 ÅDT til 
2616 ÅDT. For Hardangervidda faller trafikken fra 1022 ÅDT til 520 ÅDT dersom 
E16/RV52 blir utbygd, mens trafikken øker til 2985 ÅDT dersom RV7 blir utbygd 
med lange tunneler mellom Eidfjord og Haugastøl. Varianten med kortere tunneler 
gir 2658 ÅDT.  

Tabell 3.4.4 viser godstrafikk gitt i ÅDT på sentrale fjelloverganger og andre utvalgte 
steder i området rundt E134, RV7 og RV52. 

Tabell 3.4.4. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Pluss2050 for godsbiler 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP RV52P RV7P RV7KP 

1 E134 Gvammen øst                    3100 2533 2085 2295 -567 -1015 -805 

2 E134 Åmot øst                       13 13 13 13 0 0 0 

3 E134 Haukelifjell                   3203 2635 2185 2398 -568 -1018 -805 

4 E134 Åkrafjorden                    2516 2265 1978 2135 -251 -537 -380 

5 RV7 Nes                            593 1456 1843 1610 863 1250 1017 

6 RV7 Torpo                          127 119 1594 1357 -8 1467 1230 

7 RV7 Geilo-Hol                      45 27 1506 1268 -18 1461 1223 

8 RV7 Hardangervidda                 122 28 1524 1277 -94 1402 1155 

9 RV7 Eidfjord vest                  122 28 1524 1277 -94 1402 1155 

10 RV13 Voss øst                       193 77 1540 1300 -116 1347 1107 

11 E16 Bolstad øst                    12 14 36 34 2 24 22 

12 RV52 Robru sør                      297 1255 283 283 958 -14 -14 

13 RV52 Hemsedalfjell                  271 1231 257 257 960 -14 -14 

14 E16 Filefjell                      151 157 46 47 5 -105 -105 

15 E16 Ljøsne                         422 1388 303 304 965 -119 -119 

16 E16 Stalheim                       242 1138 136 137 896 -105 -105 

17 RV5  Sogndal sør                    398 457 389 389 59 -8 -8 

18 FV551 Folgefonntunnelen              704 409 261 314 -294 -443 -390 

 

Tabellen viser at endringene i godstrafikken følger mye av det samme mønsteret som 
personbiltrafikken, men Hemsedal har betydelig mer tungtrafikk enn Hardangervidda 
i referansen Pluss2050. Utbygging av RV7 gjør at tungtrafikken over Hardangervidda 
øker fra 122 ÅDT i referansealternativet til henholdsvis 1524 og 1277 ÅDT i de to 
tiltaksalternativene. Utbygging av E16/RV52 gir økning fra 271 ÅDT til 1231 ÅDT. 

Tabell 3.4.5 viser trafikktall for personbiler og godsbiler summert. 
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Tabell 3.4.5. Trafikktall for tiltaksalternativene mot Pluss2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP RV52P RV7P RV7KP 

1 E134 Gvammen øst                    13004 11824 10814 11171 -1180 -2190 -1833 

2 E134 Åmot øst                       316 316 316 316 0 0 0 

3 E134 Haukelifjell                   9390 8208 7188 7562 -1182 -2202 -1828 

4 E134 Åkrafjorden                    8375 7599 7118 7364 -776 -1256 -1010 

5 RV7 Nes                            4597 6398 7005 6621 1801 2408 2024 

6 RV7 Torpo                          3104 3079 7116 6651 -25 4012 3547 

7 RV7 Geilo-Hol                      1747 1656 5716 5242 -91 3969 3495 

8 RV7 Hardangervidda                 1144 548 4509 3935 -596 3365 2791 

9 RV7 Eidfjord vest                  1144 548 4509 3935 -596 3365 2791 

10 RV13 Voss øst                       2853 2217 5973 5511 -636 3120 2658 

11 E16 Bolstad øst                    256 257 279 277 1 23 21 

12 RV52 Robru sør                      2967 5507 2935 2942 2540 -32 -25 

13 RV52 Hemsedalfjell                  1292 3847 1237 1246 2555 -55 -46 

14 E16 Filefjell                      840 1016 403 432 175 -437 -409 

15 E16 Ljøsne                         2077 4780 1576 1615 2702 -501 -463 

16 E16 Stalheim                       1747 4170 1249 1284 2423 -497 -463 

17 RV5  Sogndal sør                    5941 6379 5928 5936 438 -12 -4 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1835 1495 1053 1110 -339 -782 -725 

 

Tabell 3.4.6 viser innenlands transportarbeid for gods for tiltaksscenarioene mot 
Pluss2050. Tallene er oppgitt i millioner tonnkilometer pr år, og fordelt på de tre 
transportformene lastebil, skip og tog. Tabellen inneholder også transportarbeid for 
Bergensbanen og fjellovergangene Hemsedal, Hardangervidda og Haukeli.  

Tabell 3.4.6. Transportarbeid for gods for tiltaksalternativer mot Pluss2050 

Transportformer 
Transportarbeid pr transportform (millioner tonnkm pr år) 

Pluss2050 RV52P RV7P RV7KP 

Lastebil 36367 36607 0.7% 36749 1.1% 36706 0.9% 

Skip 103610 103566 0.0% 103561 0.0% 103564 0.0% 

Tog 6622 6407 -3.2% 6377 -3.7% 6407 -3.2% 

Sum 146599 146580 0.0% 146687 0.1% 146677 0.1% 

Bergensbanen 338 143 -58% 120 -64% 148 -56% 

Fjelloverganger 2065 2184 6% 2210 7% 2229 8% 

 

Vi ser at utbygging av RV52 og RV7 gir helt marginal endring i samlet innenlands 
transportarbeid. Utbygging av RV52 innebærer at transportarbeidet for godsbiler 
øker med 0.7 %, mens transportarbeidet for gods på tog reduseres med 3.7 %. For 
de to scenarioene for RV7 over Hardangervidda øker transportarbeidet for bil med 
henholdsvis 1.1 % og 0.9 %, mens transportarbeidet for tog reduseres med 3.7 % og 
3.2 %.  
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Ser man på Bergensbanen alene, faller transportarbeidet med 58% for RV52-
utbyggingen, samtidig som transportarbeidet for gods på bil over fjellovergangene 
øker med 6 %. For utbygging av RV7 over Hardangervidda reduseres 
transportarbeidet på Bergensbanen med 64 % og 56 % for henholdsvis scenario 
RV7P og RV7KP, mens transportarbeidet med bil over fjellovergangene øker med 7 
% og 8 % for de to alternativene over Hardangervidda.  

Fordi vi ser på tre fjelloverganger samlet, som har ulik samlet distanse enn 
Bergensbanen, så vil det som nevnt over ikke være slik at summen av transportarbeid 
for Bergensbanen og fjellovergangene vil være tilnærmet uendret ettersom godset 
endrer transportform.  

Dette ser man tydelig her ved at transportarbeidet for Bergensbanen faller med 56 - 
64 % for de tre scenarioene, mens transportarbeidet for fjellovergangene bare øker 
med 6-8 %. Til sammenligning ga ny RV52 mot Basis2050 reduksjon i 
transportarbeid på Bergensbanen med 64%, mens transportarbeidet for 
fjellovergangene økte med 42 % i tabell 3.3.6.  

 

  



 

 

 30 

3.5 Følsomhetsberegninger 

I de to foregående kapitlene har vi presentert trafikale virkninger av de to 
hovedkonseptene for utbygging av E16/RV52 over Hemsedal og RV7/RV13 over 
Hardangervidda. Vi har også sett på varianten som innebærer kortere tunneler på 
RV7 mellom Eidfjord og Haugastøl. Disse tre scenarioene er beregnet mot 
referansealternativene Basis2050 og Pluss2050. 

Det er også gjennomført enkelte følsomhetsberegninger av de to hovedkonseptene. 
Her ser vi i hovedsak på hvilken effekt andre utbyggingsprosjekter vil ha på de to 
hovedkonseptene. Vi har også gjennomført en følsomhetsberegning for endret 
fremføringshastighet på ny vei mellom Voss og Gol. 

Dette kapittelet inneholder resultater av disse følsomhetsberegninger. Vi begrenser 
oss til å se på samlede trafikktall for de 18 utvalgte tellepunktene når vi her vurderer 
trafikale virkninger.   

Figur 3.3 viser transportnettverket for Basis2050 inklusive tre veiprosjekter som vil få 
betydning for RV7 og RV52. Europaveiene er markert med oransje, mens alle øvrige 
veier er markert med lys grått. De tre veiprosjektene er illustrert med stiplete linjer. 

   

Figur 3.3. Transportnettverk for tiltaksscenarier mot referanse Basis2050 
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Ny riksvei 5 mellom Sogndal og Lærdal som inkluderer fergeavløsning mellom 
Fodnes og Mannheller, er illustrert med stiplet blått. Utbedringene på Riksvei 5 
mellom Sogndal og Lærdal innebærer at ny reisetid blir omtrent 25 minutter, mens 
distansen blir omtrent 31 kilometer. 

Ny arm som forbinder Haukeli med Bergen, er illustrert med stiplet grønt, og 
innebærer at den nye reisetiden mellom Os og Jøsendal blir 77 minutter, mens ny 
distanse blir 100 km. 

Ny E134 mellom Haugesund og Drammen er markert med stiplet rødt. Denne veien 
ligger allerede inne i Pluss2050-referansen, men er også modellberegnet i 
følsomhetsberegningene sammen med RV7 og RV52 mot Basis2050.  

Tabell 3.5.1 viser beregnete trafikktall på utvalgte steder for de to hovedkonseptene i 
kombinasjon med ny E134 mellom Haugesund og Drammen. Scenarioene er 
beregnet med Basis2050 som referanse.  

De to første kolonnene i tabellen inneholder resultater for hovedkonseptene som 
tidligere presentert i tabell 3.3.5. Deretter følger resultatene for scenarioene RV52E 
og RV7E, som inneholder hvert av de to hovedkonseptene i kombinasjon med E134. 
De to siste kolonnene viser endring i trafikktall mellom hovedkonseptene og 
kombinasjonsalternativene. 

Tabell 3.5.1. Trafikktall for følsomhetsberegninger mot Basis2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

RV52 RV7 RV52E RV7E RV52E RV7E 

1 E134 Gvammen øst                    4819 4713 11761 10758 6942 6045 

2 E134 Åmot øst                       1556 1391 325 325 -1231 -1066 

3 E134 Haukelifjell                   2522 2280 7897 6888 5375 4608 

4 E134 Åkrafjorden                    3017 3145 6400 6462 3383 3317 

5 RV7 Nes                            7564 7430 6403 6871 -1161 -559 

6 RV7 Torpo                          3276 7792 3151 7165 -125 -627 

7 RV7 Geilo-Hol                      1823 6376 1715 5748 -108 -628 

8 RV7 Hardangervidda                 1364 6047 617 4892 -747 -1155 

9 RV7 Eidfjord vest                  1364 6047 617 4892 -747 -1155 

10 RV13 Voss øst                       3090 7063 2861 6397 -229 -666 

11 E16 Bolstad øst                    9007 9136 7640 8400 -1367 -736 

12 RV52 Robru sør                      6535 3063 5499 3039 -1036 -24 

13 RV52 Hemsedalfjell                  4805 1336 3779 1322 -1026 -14 

14 E16 Filefjell                      1454 652 1441 649 -13 -3 

15 E16 Ljøsne                         6165 1921 5125 1905 -1040 -16 

16 E16 Stalheim                       5925 1547 4909 1550 -1016 3 

17 RV5  Sogndal sør                    6455 6019 6450 6007 -5 -12 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1892 1712 3614 2787 1722 1075 
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Resultatene i tabell 3.5.1 viser at trafikktallene på ny RV52 over Hemsedal faller med 
1026 ÅDT i beregningen der vi forutsetter at E134 blir bygd. Ny RV7 over 
Hardangervidda får på sin side redusert trafikken med 1155 ÅDT. 

Tabell 3.5.2 viser modellerte trafikktall på utvalgte steder for de to hovedkonseptene i 
kombinasjon med ny RV5 mellom Sogndal og Lærdal. De to første kolonnene i 
tabellen inneholder resultater for hovedkonseptene som tidligere presentert i tabell 
3.3.5. Deretter følger resultatene for scenarioene RV52B og RV7B, som inneholder 
hvert av de to hovedkonseptene i kombinasjon med RV5. De to siste kolonnene 
viser endring i trafikktall mellom hovedkonseptene og kombinasjonsalternativene. 

Tabell 3.5.2. Trafikktall for følsomhetsberegninger mot Basis2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

RV52 RV7 RV52B RV7B RV52B RV7B 

1 E134 Gvammen øst                    4819 4713 4811 4708 -8 -5 

2 E134 Åmot øst                       1556 1391 1553 1389 -3 -2 

3 E134 Haukelifjell                   2522 2280 2515 2273 -7 -7 

4 E134 Åkrafjorden                    3017 3145 3062 3175 45 30 

5 RV7 Nes                            7564 7430 7866 7650 302 220 

6 RV7 Torpo                          3276 7792 3285 7736 9 -56 

7 RV7 Geilo-Hol                      1823 6376 1829 6340 6 -36 

8 RV7 Hardangervidda                 1364 6047 1355 5983 -9 -64 

9 RV7 Eidfjord vest                  1364 6047 1355 5983 -9 -64 

10 RV13 Voss øst                       3090 7063 3172 7119 82 56 

11 E16 Bolstad øst                    9007 9136 9061 9158 54 22 

12 RV52 Robru sør                      6535 3063 7016 3446 481 383 

13 RV52 Hemsedalfjell                  4805 1336 5312 1742 507 406 

14 E16 Filefjell                      1454 652 1171 518 -283 -134 

15 E16 Ljøsne                         6165 1921 6392 2202 227 281 

16 E16 Stalheim                       5925 1547 6234 2009 309 462 

17 RV5  Sogndal sør                    6455 6019 7818 7302 1363 1283 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1892 1712 1898 1720 6 8 

  

Resultatene i tabell 3.5.2 viser at trafikktallene på ny RV52 over Hemsedal øker med 
507 ÅDT i beregningen der vi forutsetter at ny RV5 mellom Sogndal og Lærdal. Ny 
RV7 over Hardangervidda blir som ventet lite påvirket av en eventuell utbedring av 
RV5, og får trafikken redusert med 64 ÅDT. 

Tabell 3.5.3 viser modellerte trafikktall på utvalgte steder for de to hovedkonseptene 
når man forutsetter at gjennomsnittlig fremføringshastighet på strekningene mellom 
Gol og Voss økes med 3 km/t sammenlignet med forutsetningene som legges til 
grunn i de ordinære transportmodellberegningene. De to første kolonnene i tabellen 
inneholder resultater for hovedkonseptene som tidligere presentert i tabell 3.3.5. 
Deretter følger resultatene for scenarioene RV52F og RV7F, som inneholder hvert 
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av de to hovedkonseptene med høyere fremføringshastighet. De to siste kolonnene 
viser endring i trafikktall mellom hovedkonseptene og de alternative beregningene. 

Tabell 3.5.3. Trafikktall for følsomhetsberegninger mot Basis2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

RV52 RV7 RV52F RV7F RV52F RV7F 

1 E134 Gvammen øst                    4819 4713 4817 4701 -2 -12 

2 E134 Åmot øst                       1556 1391 1555 1381 -1 -10 

3 E134 Haukelifjell                   2522 2280 2519 2265 -3 -15 

4 E134 Åkrafjorden                    3017 3145 3020 3174 3 29 

5 RV7 Nes                            7564 7430 7641 7611 77 181 

6 RV7 Torpo                          3276 7792 3251 8032 -25 240 

7 RV7 Geilo-Hol                      1823 6376 1798 6618 -25 242 

8 RV7 Hardangervidda                 1364 6047 1197 6201 -167 154 

9 RV7 Eidfjord vest                  1364 6047 1197 6201 -167 154 

10 RV13 Voss øst                       3090 7063 2995 7348 -95 285 

11 E16 Bolstad øst                    9007 9136 9100 9392 93 256 

12 RV52 Robru sør                      6535 3063 6738 3063 203 0 

13 RV52 Hemsedalfjell                  4805 1336 5058 1334 253 -2 

14 E16 Filefjell                      1454 652 1471 641 17 -11 

15 E16 Ljøsne                         6165 1921 6434 1907 269 -14 

16 E16 Stalheim                       5925 1547 6196 1534 271 -13 

17 RV5  Sogndal sør                    6455 6019 6482 6017 27 -2 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1892 1712 1890 1712 -2 0 

 

Resultatene i tabell 3.5.3 viser at trafikktallene på ny RV52 over Hemsedal øker med 
253 ÅDT dersom vi forutsetter 3 km/t høyere fremføringshastighet på den nye 
veien. For ny RV7 over Hardangervidda beregnes økningen til 154 ÅDT. 

Tabell 3.5.4 viser modellerte trafikktall på utvalgte steder for de to hovedkonseptene i 
kombinasjon med ny arm til Bergen mellom Os og Jøsendal. I motsetning til de 
første følsomhetsberegningene er scenarioene nå beregnet mot referansen Pluss2050. 

De to første kolonnene i tabellen inneholder resultater for hovedkonseptene som 
tidligere presentert i tabell 3.4.5. Deretter følger resultatene for scenarioene RV52AP 
og RV7AP, som inneholder hvert av de to hovedkonseptene i kombinasjon med 
armen til Bergen. De to siste kolonnene viser endring i trafikktall mellom 
hovedkonseptene og kombinasjonsalternativene. 
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Tabell 3.5.4. Trafikktall for følsomhetsberegninger mot Pluss2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

RV52P RV7P RV52AP RV7AP RV52AP RV7AP 

1 E134 Gvammen øst                    11824 10814 14531 14316 2707 3502 

2 E134 Åmot øst                       316 316 340 340 24 24 

3 E134 Haukelifjell                   8208 7188 11254 11052 3046 3864 

4 E134 Åkrafjorden                    7599 7118 5807 5914 -1792 -1204 

5 RV7 Nes                            6398 7005 4649 4573 -1749 -2432 

6 RV7 Torpo                          3079 7116 3075 4665 -4 -2451 

7 RV7 Geilo-Hol                      1656 5716 1650 3263 -6 -2453 

8 RV7 Hardangervidda                 548 4509 526 1851 -22 -2658 

9 RV7 Eidfjord vest                  548 4509 526 1851 -22 -2658 

10 RV13 Voss øst                       2217 5973 2004 2986 -213 -2987 

11 E16 Bolstad øst                    257 279 251 254 -6 -25 

12 RV52 Robru sør                      5507 2935 3730 2896 -1777 -39 

13 RV52 Hemsedalfjell                  3847 1237 2070 1199 -1777 -38 

14 E16 Filefjell                      1016 403 975 398 -41 -5 

15 E16 Ljøsne                         4780 1576 2962 1533 -1818 -43 

16 E16 Stalheim                       4170 1249 2416 1221 -1754 -28 

17 RV5  Sogndal sør                    6379 5928 6288 5891 -91 -37 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1495 1053 7337 7281 5842 6228 

 

Resultatene i tabell 3.5.4 viser at trafikktallene på ny RV52 over Hemsedal reduseres 
fra 3847 ÅDT til 2070 ÅDT dersom vi forutsetter at det bygges ny vei til Bergen 
mellom Os og Jøsendal. For ny RV7 over Hardangervidda faller trafikken fra 4509 
ÅDT til 1851 ÅDT. 

Tabell 3.5.5 viser modellerte trafikktall på utvalgte steder for de to hovedkonseptene i 
kombinasjon med ny arm til Bergen mellom Os og Jøsendal og ny RV5 mellom 
Sogndal og Lærdal. 

De to første kolonnene i tabellen inneholder resultater for hovedkonseptene som 
tidligere presentert i tabell 3.4.5. Deretter følger resultatene for scenarioene 
RV52ABP og RV7ABP, som inneholder hvert av de to hovedkonseptene i 
kombinasjon med armen til Bergen og ny RV5. De to siste kolonnene viser endring i 
trafikktall mellom hovedkonseptene og kombinasjonsalternativene. 
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Tabell 3.5.5. Trafikktall for følsomhetsberegninger mot Pluss2050 for gods og person 

Nr Vei Stedsnavn 
Trafikktall på utvalgte steder Endring i trafikktall 

RV52P RV7P RV52ABP RV7ABP RV52ABP RV7ABP 

1 E134 Gvammen øst                    11824 10814 14422 14209 2598 3395 

2 E134 Åmot øst                       316 316 340 340 24 24 

3 E134 Haukelifjell                   8208 7188 11132 10925 2924 3737 

4 E134 Åkrafjorden                    7599 7118 5800 5909 -1799 -1209 

5 RV7 Nes                            6398 7005 5201 5066 -1197 -1939 

6 RV7 Torpo                          3079 7116 3092 4648 13 -2468 

7 RV7 Geilo-Hol                      1656 5716 1662 3266 6 -2450 

8 RV7 Hardangervidda                 548 4509 523 1832 -25 -2677 

9 RV7 Eidfjord vest                  548 4509 523 1832 -25 -2677 

10 RV13 Voss øst                       2217 5973 2013 2982 -204 -2991 

11 E16 Bolstad øst                    257 279 246 250 -11 -29 

12 RV52 Robru sør                      5507 2935 4481 3577 -1026 642 

13 RV52 Hemsedalfjell                  3847 1237 2848 1903 -999 666 

14 E16 Filefjell                      1016 403 1018 478 2 75 

15 E16 Ljøsne                         4780 1576 3788 2328 -992 752 

16 E16 Stalheim                       4170 1249 2691 1478 -1479 229 

17 RV5  Sogndal sør                    6379 5928 7635 7097 1256 1169 

18 FV551 Folgefonntunnelen              1495 1053 7224 7161 5729 6108 

 

Resultatene i tabell 3.5.5 viser at trafikktallene på ny RV52 over Hemsedal reduseres 
fra 3847 ÅDT til 2848 ÅDT dersom vi forutsetter at det bygges ny vei til Bergen 
mellom Os og Jøsendal og ny RV5 mellom Sogndal og Lærdal. For ny RV7 over 
Hardangervidda faller trafikken fra 4509 ÅDT til 1832 ÅDT. 
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4 Metode for nytteberegninger 

Nytteberegningene er gjennomført som spesifisert i dokument 2 i TØI-rapport 
1198/2012. De mest sentrale, modellrelaterte formler og parametervalg er beskrevet i 
dette kapittelet. 

Mens trafikkberegningene i modellene er gjennomført med parametervalg og 
enhetspriser hentet fra det regionale og nasjonale persontransportmodellsystemet, og 
til en viss grad er valgt ut fra kalibreringshensyn, gjøres nytteberegningene med 
enhetspriser hentet fra samfunnsøkonomiske veiledere som angitt i dette kapittel.     

Nytteberegningsmodulen består av en modul for kollektivkostnader og en modul for 
trafikantnytte. 

Årlig netto nytte i år n er definert som: 

nnnnn EF)S1(PBV  , 

der B er konsumentoverskudd, P er operatørnytten, F er det offentliges 
finansieringsbehov og E er øvrig samfunnsnytte. Skattekostnaden S er 20 %. 

Operatørnytten inneholder inntekter og driftskostnader for bom- og 
kollektivselskaper. Her antar vi at overskudd fra bomselskapene tilfaller det 
offentlige, og driftsunderskudd for kollektivselskapene dekkes av det offentlige 
gjennom subsidier. Dermed settes P lik null, og operatørnytten behandles under det 
offentliges finansieringsbehov. 

Investeringskostnader, infrastrukturkostnader og lignende holdes utenfor disse 
modellberegningene og legges til senere.  

   

4.1 Trafikantnytte 

Trafikantnytten er definert ut fra formelen under, der x er antall turer og g er 
kostnader. Denne formelen for å beregne brukernytte kalles trapesformelen. 
Notasjonen er slik at 0 symboliserer sammenligningsalternativet, mens 1 symboliserer 
tiltaksalternativet. 
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Første linje representerer trapesformelen på normal form. Andre linje skiller mellom 
henholdsvis nytte for eksisterende trafikanter og nytten av nyskapt og overført 
trafikk. Eksisterende trafikanter er trafikanter som ikke endrer atferd som følge av 
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tiltaket, mens den nyskapte og overførte trafikken er de som endrer atferd på grunn 
av tiltaket.  

I den tredje linja er trapesformelen skrevet på en form som egner seg som 
utgangspunkt for korrigeringer for reelle kostnader som trafikantene likevel ikke har 
tatt hensyn til i sine beslutninger. Den siste summen i tredje linje kan like gjerne 
summeres over modellens lenker som reiserelasjoner, og dette benytter vi oss av når 
vi beregner korreksjonsleddet for bilførernes ikke-opplevde kilometeravhengige 
kostnader.     

4.1.1 Bilførernytte 

For bilførere splittes turmatriser og kostnadsmatriser opp på de tre reisehensiktene til 
og fra arbeid, private reiser og tjenestereiser, og de generaliserte kostnadene deles 
igjen opp i et tidsledd, et distanseledd og et ledd for direkte utlegg. Dessuten skilles 
det på turer under 70 km, turer over 200 km og turer mellom 70 og 200 km en vei. 

I tillegg kommer et korreksjonsledd for avviket mellom modellens distanseavhengige 
enhetskostnader og verdien brukt i samfunnsøkonomiske analyser. 

Tabell 4.1.1 viser tidsverdier for bilreiser. Disse er hentet fra Håndbok v712, og er 
oppgitt i 2013-kroner pr time.  

Tabell 4.1.1. Tidsverdier for bilreiser  

Reiselengde 

Tidsverdier bilreiser  

Arbeid Tjeneste Fritid 

Korte 99 444 84 

Mellomlange 215 444 167 

Lange 215 444 167 

 

Tabell 4.1.2 viser privatøkonomiske kilometeravhengige kostnader ved bruk av 
personbil. Tallene er hentet fra Håndbok v712, og oppgitt i 2013-kroner. 

Tabell 4.1.2. Kilometerkostnader personbil 

Kostnadskomponent Privatøkonomisk kostnad for personbiler 

Drivstoff 0.91 

Olje/dekk 0.21 

Reparasjoner mv 1.04 

Kapitalkostnad 0.74 

Sum 2.90 

 

Ved bruk av verdiene fra Håndbok v712 er det vanlig å anta skjønnsmessig at den 
opplevde kilometeravhengige kostnaden som ligger til grunn for rutevalget i 
transportmodellen, er lavere enn den totale privatøkonomiske kilometerkostnaden 
forbundet med å kjøre bil. Det er denne opplevde kostnaden som legges til grunn i 
konsumentoverskuddberegninger. I vår modell er de kilometeravhengige kostnadene 
2.1 kroner pr kilometer. Modellen er estimert på den nasjonale 
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reisevaneundersøkelsen for 2009, og har 2009 som prisnivå. Oppjustert til 2013-
kroner blir modellens kilometeravhengige kostnader 2.24 kroner.  

For å kompensere for at den reelle kilometeravhengige kostnaden ved bruk av 
personbil er høyere enn den opplevde, legges det til et korreksjonsledd som 
innholder de ikke-opplevde kostnadene. Den samfunnsøkonomiske 
kilometerkostnaden er 2,90 kroner, mens den opplevde kostnaden er 2,24 kroner. 
Differansen er 0,66 kroner pr kilometer. Dette restleddet multipliseres med endring i 
trafikkarbeid.   

Korreksjonen er dermed gitt som  

)(*66.0 01





Ww

TATAC     , TA er trafikkarbeid. 

For direkte utlegg benyttes nedjusteringsfaktoren 0,8. Bakgrunnen for dette er at 
bomavgiftene som benyttes i modellen er enhetssats ved manuell betaling. Det antas 
at rabattordninger gjør at den reelle kostnaden for å passere en bomstasjon er lavere 
enn for manuell passering. Gjennomsnittlig rabatt pr passering antas å være 20 %. 

4.1.2 Bilpassasjernytte 

Bilpassasjernytten beregnes på samme måte som for bilfører, men for bilpassasjer 
består generaliserte kostnader kun av tidsleddet og av passasjerens direkte utlegg i 
bomstasjoner og på ferger.  

4.1.3 Trafikantnytte for kollektiv 

Trafikantnytten for kollektivreisene beregnes ikke i dette prosjektet. Det er ikke lagt 
inn tilbudsforbedringer for kollektivreisende, og trafikantnytten vil således være null.   
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4.2 Operatørnytte 

Operatørnytten består av driftsinntekter og utgifter for kollektivselskaper og 
bomselskaper. 

4.2.1 Kollektivtrafikk 

Det beregnes ikke operatørnytte for kollektivselskaper i dette prosjektet. 
Kollektivtilbudet anses å være uendret i alle tiltaksalternativer. Forbedringer på 
veisiden vil innebære at kollektivselskapene taper markedsandeler og billettinntekter, 
men effekten av dette anses marginalt i det samfunnsøkonomiske regnestykket. 

4.2.2 Bom- og fergeselskaper 

Bom- og fergeselskapenes inntekter påvirkes av veiforbedringene. Enkelte 
alternativer inneholder fergeavløsningsprosjekter, og vil dermed gi stort 
konsumentoverskudd fordi trafikantene sparer reisetid og slipper å betale 
fergetaksten, men samtidig innebærer endringene tapte inntekter for fergeselskapene 
eller rett og slett avvikling.  

Når det gjelder bomselskapene, er det kun bomringene som er operative i disse 
beregningene. Alle andre bomstasjoner er fjernet. Dermed vil endringer i 
bomselskapenes inntekter trolig være ganske ubetydelige i det samfunnsøkonomiske 
regnestykket. 

Nytten under denne posten beregnes ved å se på differansen mellom bom- og 
fergeselskapenes inntekter i scenario 0+ og de ulike alternativscenarioene. På samme 
måte som i trafikantnytteberegningene nedjusteres inntektene med 20 % for å ta 
høyde for rabattordninger. 

Ved rene fergeavløsninger har vi i disse nytteberegningene sett bort fra den aktuelle 
fergestrekningen når vi har beregnet fergeselskapenes inntekter i tiltak- og 
referansescenarioet. Fergeavløsning innebærer tapte billettinntekter for fergeselskapet 
som betjener ruten, men avvikling innebærer jo også at alle kostnader til drift 
forsvinner. Vi antar her at fergeselskapenes driftskostnader i stor grad oppveier 
billettinntektene.  

4.2.3 Offentlig finansieringsbehov 

Kollektivselskaper og bomselskaper antas å være det offentliges ansvar, og 
operatørnytten håndteres derfor under offentlig finansieringsbehov. I tillegg består 
denne delen av proveny av drivstoffavgiftene. 

Provenyet av drivstoffavgiftene beregnes ut fra følgende formel, 

s

d

m1

mpp
R 0s 




 ,     

der p er literpris på drivstoff oppdelt i en ressursdel, 0p , og en skattedel, sp , m er 

gjennomsnittsmoms på annet forbruk og satt til 20 %, d er trafikkarbeid og s er 
drivstoffeffektivitet i kilometer pr liter. 
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Tabell 4.2.1 inneholder informasjon brukt til å utlede drivstoffpris og -effektivitet. Vi 
bruker her 2015 som utgangspunkt, og legger skjønnsmessig til grunn en bensinpris 
på 15 kroner pr liter og en dieselpris på 13 kroner pr liter, og at drivstoffavgiften for 

en bensinbil er på 8.80 kroner pr liter inkludert  CO2-komponent og merverdiavgift, 
mens drivstoffavgiften for en dieselbil er 7.30 kroner pr liter.  

Videre forutsetter vi at dieselbiler står for 57 % av trafikkarbeidet, mens bensinbilene 

står for 43 %, og at CO2-utslippene fra henholdsvis en gjennomsnittlig dieselbil og en 
gjennomsnittlig bensinbil er på 185 og 200 gram pr kilometer. 

Tabell 4.2.1. Karakteristikker for bensin- og dieselbiler 

  Bensin Diesel 

Andel trafikkarbeid (%) 43 57 

CO2-utslipp (g/km) 200 185 

CO2-utslipp pr kg drivstoff 3,13 3,17 

Tetthet drivstoff (kg/l) 0,74 0,84 

Pris (kr/l) 15 13 

Drivstoffavgift (kr/l) 4,87 3,82 

CO2-komponent 0,93 0,88 

MVA 3,00 2,60 

Pris skattedel (kr/l) 8,80 7,30 

Pris ressursdel (kr/l) 6,20 5,70 

 

Fordelt på andeler trafikkarbeid fra diesel- og bensinbiler får man dermed at 0p

=5.92, sp =7.95 og s=13.2. Disse verdiene brukes i formelen til å beregne proveny, 

og resultatet nedjusteres ved bruk av konsumprisindeks til 2009-kroner. 

4.3 Nytte for samfunnet forøvrig 

Øvrig samfunnsnytte består av sparte miljø- og ulykkeskostnader. Dersom slike 
kostnader skal beregnes basert på transportmodellens resultater alene, må man legge 
til grunn en antakelse om at kostnadene er proporsjonale med trafikken.  

Tabell 4.3.1 viser enhetskostnader for ulykker, støy og lokal luftforurensing for 
personbiler og ulykkeskostnader for lastebiler. Kostnadene er hentet fra TØI-rapport 
1307/2014. Verdiene gjelder for spredtbygde strøk, og er oppgitt i 2012-kroner pr 
vognkilometer. 

 Tabell 4.3.1. Enhetskostnader for miljø og ulykker. 

Øvrige kostnader (2012-kroner pr vkm) 

Ulykker personbiler 0,09 

Ulykker lastebiler 0,80 

Lokal luft personbiler 0,01 

Støy personbiler 0 
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Antakelsen om at eksterne kostnader fra støy, luftforurensing og ulykker øker 
proporsjonalt med trafikkarbeidet er en grov forenkling i fravær av spesifikk 
informasjon. Antakelsen er rimelig treffsikker for klimagassutslippene, og trolig også 
tilfredsstillende for støy og lokal luftforurensing i vårt analyseområde selv om man 
helst burde differensiere mellom utslipp og støy i tett befolkede områder og mer 
spredtbygd strøk. Her bruker vi en gjennomsnittlig enhetsverdi for hele landet. 

Selv om trafikk medfører støy og lokal luftforurensing og økning i trafikk dermed 
under normale omstendigheter skaper mer støy og lokal luftforurensing, så finnes det 
jo også virkemidler for å motvirke dette for eksempel i form av støyskjerming og ved 
å legge ny vei i tunnel eller utenfor tettbygd område. Det er dermed ikke gitt at et 
spesifikt prosjekt som gir bedre transporttilbud og mer trafikk også medfører økte 
lokale miljøkostnader.  

4.3.1 Ulykkeskostnader     

Når det gjelder ulykkeskostnadene kan man nok muligens heller hevde det motsatte. 
Nye motorveier med midtdeler som skiller separate kjørefelt, medfører økt trafikk 
men også reduksjon i antall ulykker. I slike tilfeller blir det direkte feil å anta økte 
ulykkeskostnader som følge av økt trafikk. 

Men for å beregne dette riktig, trenger man spesifikk informasjon om det nye 
veiprosjektet, og ikke minst informasjon om risiko og hyppighet for ulykker på 
eksisterende vei. Slik informasjon kan ikke utledes direkte fra nettverksmodellene. 
Her er man avhengig av data fra Nasjonal vegdatabank og 
nytteberegningsprogramvaren EFFEKT for å gjøre tilfredsstillende analyser. Slike 
analyser er ikke gjort i dette prosjektet. 

I Madslien (2016) er det imidlertid gjort et forsøk på å beregne reduksjon i 
ulykkeskostnadene direkte i nettverksmodellene basert på et datagrunnlag fra noen 
stiliserte EFFEKT-beregninger. Vegdirektoratet har kjørt eksempelberegninger i 
EFFEKT der man har sett på sparte ulykkeskostnader for ulike nivåer av 
oppgradering av veistandard. Figur 4.1 viser resultater fra disse 
eksempelberegningene. 
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Figur 4.1. Reduserte ulykkeskostnader ved oppgradert veistandard 

Figuren viser beregnete tall for reduksjon i ulykkeskostnader for ulike grader av 
forbedringer av veistandarden. Reduksjonen er gitt som prosentvis nedgang i 
ulykkeskostnader ved ulike standardforbedringer og ulike trafikktall.  

Man forutsetter at eksisterende vei har fartsgrense på 80 km/t og veibredde på 8.5 
meter, og bruker EFFEKT til å beregne sparte ulykkeskostnader ved ulike 
trafikkvolum og grader av oppgradering. I EFFEKT legges det grunn en gitt fast, 
gjennomsnittlig fordeling av korte turer, lange turer og tunge kjøretøy i veinettet.  

Datagrunnlaget er litt mangelfullt. Det er ikke gjennomført beregninger for de 
samme trafikkvolumene for alle de forskjellige standardhevingene. Men man ser 
imidlertid at besparelsene i ulykkeskostnader er størst når ny vei får høyeste 
fartsgrense. Dette skyldes naturligvis at høy fartsgrense implisitt også betyr høye krav 
til standard gitt av midtdeler, veibredde, kurvatur og lignende. Ellers ser det ut som 
om reduksjonen relativt sett er størst ved små og store trafikkvolumer. 

Vi forutsetter at ny vei skal ha fartsgrense 80 km/t og midtdeler i disse beregninger, 
og legger skjønnsmessig til grunn at dette vil redusere enhetskostnadene for ulykker 
med 60 % både for tunge og lette kjøretøy. 

4.3.2 CO2-utslipp 

Enhetsverdiene i tabell 4.3.1 er som nevnt hentet fra TØI-rapport 1307/2014, 
Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk. Rapporten inneholder ikke tall for 
eksterne kostnader knyttet til klimaeffekter. 

Når vi beregner endringer i proveny av drivstoffavgiftene, bruker vi tall for dagens 
situasjon. Avgiftene gjelder bensin og diesel, og inneholder også en CO2-komponent. 
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For prognoseåret 2050 er det åpenbart å forvente at avgiftssystemet vil være 
fundamentalt endret. Andelen bensin- og dieselbiler i 2050 er nok sannsynligvis i 
beste fall marginal sammenlignet med dagens situasjon. Dersom det offentlige skal 
opprettholde dagens avgiftsinngang, må nok avgiftene knyttes til annet enn CO2-
utslipp og bensin- og dieselforbruk.  

Når vi bruker dagens avgiftssystem til å beregne endringer i proveny av 
drivstoffavgiftene for prognoseåret 2050, forutsetter vi indirekte at avgiftsnivået vil 
opprettholdes selv om nullutslippsbiler overtar veiene. 

Når det gjelder marginale eksterne kostnader fra klimagassutslipp, så har vi ikke 
funnet gode tall for dette. Det er usikkert i hvilken grad den norske bilparken vil være 
forbundet med CO2-utslipp i 2050, og enda mer usikkert hva kostnaden ved utslipp 
eventuelt vil være så langt frem i tid.  

Det er også slik at modellberegningene våre viser relativt små trafikale virkninger hva 
gjelder endringer i transportarbeid. Begge konseptene medfører økt personbiltrafikk 
på bekostning av blant annet flytrafikk. Nettovirkningene er små, og all den tid 
luftfarten har høyere utslipp pr passasjerkilometer enn personbilen, vil forskjellene i 
CO2-utslipp være helt marginale om man legger til grunn dagens utslippsfaktorer.  

Vi har derfor valgt å utelate eksterne kostnader fra CO2-utslipp fra vegtrafikken i 
disse beregningene.    

4.4 Godsnytte 

Godsmodellen beregner samlede logistikkostnader for alle scenarier. Nytten av ny 
veiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet omfatter endring i logistikkostnader 
samt endring i eksterne kostnader fra godstransporten. Tabell 4.4.1 viser 
enhetsverdier for marginale eksterne kostnader pr tonnkilometer fordelt etter 
transportform. Tallene er hentet fra det offisielle nytteberegningsverktøyet for den 
nasjonale godsmodellen, og er basert på TØI-rapport 1307/2014. 

Tabell 4.4.1. Enhetsverdier for marginale eksterne kostnader pr tonnkilometer  

Transportform 

Marginale eksterne kostnader pr tonnkilometer 

Lokale utslipp Ulykker Slitasje Drift Sum 

Lastebil 0.0166 0.0991 0.0787 0.0052 0.1995 

Skip     0.0101 

Tog         0.1229 

    

For lastebiler er de marginale kostnadene brutt opp på de fire komponentene lokale 
utslipp, ulykker, slitasje og drift, og tallene omfatter kjøring i spredtbygd område. Vi 
bruker ikke enhetsverdiene for ulykker pr tonnkilometer for lastebiler. Endring i 
ulykkeskostnader beregnes ut fra trafikkarbeid på ny og eksisterende vei på samme 
vis som beskrevet i forrige avsnitt. På denne måten får vi tatt høyde for at nye veier 
innebærer reduserte enhetsverdier for ulykkeskostnader. 



 

 

 44 

For ulykkeskostnadene bruker vi enhetsverdien 0.80 kroner pr vognkilometer for 
lastebiler. Tallet er hentet fra den reviderte TØI-rapporten 1307/2014, og gjelder 
spredtbygd strøk.    
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5 Samfunnsøkonomiske analyser 

Tabell 5.1 inneholder samfunnsøkonomisk regnskap for de to hovedkonseptene 
beregnet mot de to referansealternativene Basis2050 og Pluss2050. 

Samfunnsøkonomisk nytte er delt opp i trafikantnytte for personreiser og endring i 
logistikkostnader for godstransport, det offentliges finansieringsbehov og eksterne 
kostnader. Nytten er diskontert over 40 år fra 2022, og oppgitt i milliarder 2016-
kroner. NNB er forholdet mellom netto nytte og investeringskostnader. 
Investeringskostnadene er utarbeidet av Statens vegvesen. For hovedkonseptene er 
investeringskostnadene på henholdsvis 19 milliarder for ny E16/RV52 over 
Hemsedal og 22 milliarder for ny RV7/RV13 over Hardangervidda. I det 
samfunnsøkonomiske regnskapet blir investeringskostnadene midlet over en 
anleggsperiode på fire år fra 2018 til 2021.  

Tabell 5.1 Samfunnsøkonomisk regnskap for hovedkonsepter 

  RV52 RV7 RV52P RV7P 

Trafikantnytte  6.9 8.7 5.2 5.6 

Logistikkostnader -4.5 -6.3 -2.1 -3.3 

Offentlig finansieringsbehov -0.8 -0.3 -0.5 0.3 

Eksterne kostnader -0.7 -0.9 0.1 0.9 

Brutto nytte 12.8 16.2 7.7 7.7 

Investeringskostnader -16.9 -19.5 -16.9 -19.5 

Skattekostnad investering -3.4 -3.9 -3.4 -3.9 

Netto nytte -7.4 -7.3 -12.6 -15.8 

NNB -0.37 -0.31 -0.62 -0.67 

 

Trafikantnytten gir det største positive nyttebidraget. Øvrige elementer er oppgitt 
som endring i kostnader, og gir dermed positivt bidrag ved negative verdier.  

Det offentliges finansieringsbehov reduseres i scenarioene for RV52 og RV7. Dette 
skyldes at økt trafikk gir mer proveny fra drivstoffavgifter og noe økte inntekter for 
bom- og fergeselskapene som her antas å være det offentliges ansvar. For scenario 
RV7P øker imidlertid det offentliges finansieringsbehov noe. Dette skyldes nok i 
hovedsak at beste rute mellom Oslo og Bergen i referansealternativet Pluss2050 går 
på E134 til Haukeli, videre på RV13 forbi Odda og deretter med ferge over 
Hardangerfjorden. Ny RV7 vil flytte deler av trafikken over til Hardangervidda, og 
medføre reduserte inntekter for fergeselskapene.   

De eksterne kostnadene er negative når hovedkonseptene beregnes mot 
referansealternativet Basis2050. Dette skjer til tross for at veitrafikken øker, og 
skyldes at de reduserte ulykkeskostnadene som følge av ny og moderne vei er større 
enn økningen i øvrige eksterne kostnader knyttet til trafikkveksten. 

Når hovedkonseptene beregnes mot referansealternativet Pluss2050, øker imidlertid 
de eksterne kostnadene. Dette skyldes at ny og moderne E134 ligger inne som beste 
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rute i referansealternativet. Dermed får man ikke samme effekt på trafikksikkerheten 
av å bygge ut ny RV52 og RV7.     

Resultatene i tabellen viser at RV52 gir samlet nytte på 12.8 milliarder kroner, mens 
RV7 gir samlet nytte på 16.2 milliarder kroner når man sammenligner mot Basis2050. 
Dette gir en nyttkostnadsbrøk på -0.37 for RV52 og -0.31 for RV7.   

Sammenlignet mot referansealternativet Pluss2050 faller nytten dramatisk til 7.7 
milliarder kroner for begge konseptene, noe som gir en nyttekostnadsbrøk på -0.62 
for RV52 og -0.67 for RV7. 

Tabell 5.2 inneholder samfunnsøkonomisk regnskap for konseptene når man 
forutsetter kortere tunneler. Konseptet for RV7 over Hardangervidda er beregnet 
mot de to referansealternativene Basis2050 og Pluss2050. For RV52 antar vi at valgt 
tunnelløsning ikke påvirker reisetid og distanse på ny vei i merkbar grad, og den 
samfunnsøkonomiske nytten som beregnes er dermed identisk med nytten for 
hovedkonseptet. 

Investeringskostnadene er imidlertid lavere for disse konseptene, med 18 milliarder 
kroner for RV7/RV13 og 14 milliarder kroner for E16/RV52.    

Tabell 5.2 Samfunnsøkonomisk regnskap for konsepter med kortere tunneler 

  RV52K RV7K RV52KP RV7KP 

Trafikantnytte  6.9 7.0 5.2 4.5 

Logistikkostnader -4.5 -5.0 -2.1 -2.4 

Offentlig finansieringsbehov -0.8 -0.3 -0.5 0.3 

Eksterne kostnader -0.7 -0.9 0.1 0.7 

Brutto nytte 12.8 13.3 7.7 5.8 

Investeringskostnader 12.4 16.0 12.4 16.0 

Skattekostnad investering 2.5 3.2 2.5 3.2 

Netto nytte -2.1 -5.9 -7.2 -13.3 

NNB -0.14 -0.31 -0.49 -0.70 

 

Dette innebærer naturligvis at konseptet for RV52 over Hemsedal fremstår vesentlig 
mindre ulønnsomt når man velger kortere tunneler all den tid nytten ikke endres og 
kostnadene kuttes. Men det er viktig å understreke at modellene ikke tar hensyn til 
vertikal kurvatur eller vinterregularitet. 

For RV7 over Hardangervidda er nyttekostnadsbrøken tilnærmet lik for 
hovedkonseptene og de alternative konseptene med kortere tunneler. 

Tabell 5.3 inneholder samfunnsøkonomisk regnskap for de tre 
følsomhetskonseptene som er beregnet mot referansealternativet Basis2050. 
Scenarier med navn som ender på E inneholder ny E134, scenarier med navn som 
ender på B inneholder bro mellom Fodnes og Mannheller og ny RV5 mellom 
Sogndal og Lærdal, mens scenarioene med navn som ender på F er kjørt med 
forutsetning om at gjennomsnittlig fremføringshastighet på ny vei er 3 km/t høyere 
enn det som ligger til grunn for beregningene av hovedkonseptene. 
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Tabell 5.3 Samfunnsøkonomisk regnskap for følsomhetskonsepter mot Basis2050 

  RV52E RV7E RV52B RV7B RV52F RV7F 

Trafikantnytte  5.9 6.4 7.6 8.7 7.8 9.8 

Logistikkostnader -2.5 -3.1 -4.7 -6.3 -5.2 -7.0 

Offentlig finansieringsbehov -0.1 0.8 -0.4 -0.3 -0.9 -0.4 

Eksterne kostnader 0.2 0.7 -0.8 -0.9 -0.7 -0.8 

Brutto nytte 8.3 8.0 13.4 16.1 14.6 18.1 

Investeringskostnader 16.9 19.5 16.9 19.5 16.9 19.5 

Skattekostnad investering 3.4 3.9 3.4 3.9 3.4 3.9 

Netto nytte -11.9 -15.4 -6.8 -7.3 -5.6 -5.4 

NNB -0.59 -0.66 -0.34 -0.31 -0.28 -0.23 

 

Resultatene i tabell 5.3 viser at ny E134 innebærer at den samfunnsøkonomiske 
nytten av RV52 og spesielt RV7 faller dramatisk. Og der RV7 har den beste 
nyttekostnadsbrøken når man beregner mot Basis2050, kommer RV52 best ut når 
man inkluderer ny E134. 

Ny RV5 mellom Sogndal og Lærdal har ikke veldig mye å si for samfunnsøkonomien 
i de to konseptene. For RV52 øker netto nytte fra -7.4 til -6.8 milliarder kroner, mens 
RV7 får beregnet netto nytte på -7.3 milliarder kroner både med og uten ny RV5.   

Økt fremføringshastighet med 3 km/t på ny vei innebærer at RV52 får økt netto 
nytte fra -7.4 til -5.6 milliarder kroner. Dette gir en nyttekostnadsbrøk på -0.28. For 
RV7 økes netto nytte fra -7.3 til -5.4 milliarder kroner, noe som gir en 
nyttekostnadsbrøk på -0.23. 

Tabell 5.4 inneholder samfunnsøkonomisk regnskap for de to følsomhetskonseptene 
som er beregnet mot referansealternativet Pluss2050. Scenarier med navn som ender 
på AP inneholder ny arm til Bergen mellom Jøsendal og Os, mens scenarier med 
navn som ender på ABP inneholder ny arm til Bergen og ny bro mellom Fodnes og 
Mannheller samt resten av ny RV5 mellom Sogndal og Lærdal. At scenarionavnene 
ender på P forteller at de er beregnet mot referansen Pluss2050.  

Tabell 5.4 Samfunnsøkonomisk regnskap for følsomhetskonsepter mot Pluss2050 

  RV52AP RV7AP RV52ABP RV7ABP 

Trafikantnytte  4.5 4.2 6.1 4.2 

Logistikkostnader -0.9 -0.6 -1.3 -0.4 

Offentlig finansieringsbehov -0.5 0.0 -0.2 0.0 

Eksterne kostnader -0.6 -0.4 -0.7 -0.4 

Brutto nytte 6.5 5.2 8.2 5.0 

Investeringskostnader 16.9 19.5 16.9 19.5 

Skattekostnad investering 3.4 3.9 3.4 3.9 

Netto nytte -13.7 -18.0 -12.0 -18.4 

NNB -0.68 -0.78 -0.59 -0.79 
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Resultatene i tabell 5.4 viser at den samfunnsøkonomiske nytten av ny RV7/RV13 
faller betydelig dersom man bygger ny arm til Bergen fra Jøsendal til Os. Dette 
skyldes at armen i kombinasjon med ny E134 vil flytte mye av trafikken bort fra 
Hardangervidda.  

Hovedkonseptet for RV7 mot Basis2050 beregnes å ha brutto nytte på 16.2 
milliarder kroner. Dette faller til 7.7 milliarder kroner mot Pluss2050, og altså til 5.2 
milliarder kroner dersom man også bygger ut strekningen Jøsendal – Os. 

RV52 er noe mindre følsom for disse utbyggingene. Hovedkonseptet for RV52 mot 
Basis2050 beregnes å ha brutto nytte på 12.8 milliarder kroner, og faller i likhet med 
RV7 til 7.7 milliarder kroner mot Pluss2050. Dersom man også bygger ut strekningen 
Jøsendal – Os beregnes brutto nytte av RV52 til 6.5 milliarder kroner.  
 

5.1 Trafikantnytte fra regional modell 

I tabell 5.1 er trafikantnytten beregnet til 8.7 milliarder kroner for ny vei over 
Hardangervidda og 6.9 milliarder kroner for ny vei over Hemsedal. Disse tallene 
omfatter både regionale reiser under 70 km én vei, og nasjonale reiser over 70 km én 
vei.  

Som tidligere nevnt er det usikkerhet knyttet til tallene for korte reiser under 70 km 
fordi disse er hentet fra en enkelt prognoseberegning fra regional 
persontransportmodell, som legges til som faste turmatriser på grovere, nasjonal 
soneinndeling. Dette innebærer at man ser bort fra nytten fra nyskapt trafikk for 
korte reiser. Man mister også en del av de korteste turene som blir internturer og 
aldri legges ut i nettverket grunnet grovere soneinndeling, samtidig som enkelte korte 
turer mellom regionale nabosoner vil havne i hver sin nasjonale nabosone, og 
dermed gi for høye nyttebidrag. 

For å undersøke effekten av disse feilkildene, er det gjennomført 
transportmodellberegninger og nytteberegninger av de to scenarioene for ny riksvei 7 
og ny E16/riksvei 52 mot basis2050 i delområdemodellen Dom Ove. Resultatene for 
trafikantnytte er sammenstilt med resultater fra NTM6 og vist i tabell 5.5. Tabellen 
inneholder kun trafikantnytten fra korte turer under 70 km én vei.  
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Tabell 5.5 Trafikantnytte fra RTM og NTM6 av RV7 og E16/RV52 mot Basis2050 

    E16/RV52 RV7 

    Eksisterende  Nyskapt Totalt Eksisterende  Nyskapt Totalt 
N

TM
6

 Bilfører 16.6 0.0 16.6 21.8 0.0 21.8 

Bilpassasjer 1.3 0.0 1.3 2.2 0.0 2.2 

Totalt 17.9 0.0 17.9 23.9 0.0 23.9 

R
TM

 Bilfører 13.4 1.1 14.5 18.7 1.9 20.6 

Bilpassasjer 1.4 0.1 1.5 2.1 0.2 2.2 

Totalt 14.8 1.2 16.0 20.8 2.1 22.9 

Tabellen viser trafikantnytte fordelt på bilførere og bilpassasjerer. Det skilles mellom 
trafikantnytte for nyskapt og eksisterende trafikk. De tre første radene inneholder 
resultatene fra NTM6, mens de tre nederste radene inneholder resultatene fra den 
regionale delområdemodellen DOM Ove. 

Trafikantnytten er beregnet etter samme prinsipper som beskrevet i kapittel 4, men vi 
har for enkelhets skyld utelatt korreksjonsleddet for begge modeller og kun beregnet 
konsumentoverskudd basert på trapesregelen. Det må også tilføyes at det er gjort 
enkelte mindre justeringer av konsepter og referanser etter at disse 
sammenligningene ble gjennomført. Transportnettverkene som ligger til grunn for 
resultatene i tabell 5.5 er dermed ikke helt identiske med de siste 
transportnettverkene benyttet i de endelige analysene, men det sentrale er jo at RTM 
og NTM6 er brukt til å beregne identiske tiltak.      

Vi ser at trafikantnyttebidraget fra korte turer under 70 km i NTM6 er 17.9 millioner 
kroner pr år for utbedringen av E16/RV52, mens utbedring av RV7 gir trafikantnytte 
for regionale turer på 23.9 millioner kroner pr år. Dette utgjør henholdsvis omtrent 
11 % og 13.5% av samlet trafikantnytte. Siden NTM6 bruker fast etterspørsel for 
korte turer, får vi pr definisjon ikke bidrag fra nyskapt trafikk. 

Beregninger for korte turer i delområdemodellen Dom Ove gir samlet trafikantnytte 
fra korte turer på 16 millioner kroner pr år for utbedringen av E16/RV52, mens 
utbedring av RV7 gir trafikantnytte for korte turer på 22.9 millioner kroner pr år.  

Bruk av fast matrise for korte turer i NTM6 gir altså tilnærmet samme trafikantnytte 
som full kjøring av regional delområdemodell.  

Vi hadde forventet at full kjøring av regional delområdemodell ville gitt høyere 
trafikantnytte enn beregningen i NTM6 med fast turmatrise. Vi ser at bidraget fra 
nyskapt trafikk utgjør 8-9% av beregnet trafikantnytte i delområdemodellen, og dette 
bidraget ser man altså bort fra ved bruk av fast matrise for korte turer i NTM6. 

I tillegg mister man bidrag fra noen av de aller korteste turene fordi disse blir 
soneintern trafikk som ikke nettutlegges når man konverterer turmatriser på 
grunnkretsnivå fra regional modell til delområder i NTM6. Denne konverteringen 
kan riktignok medføre at trafikantnytten beregnes for høy for visse relasjoner, men 
summert over alle sonerelasjoner hadde vi forventet at trafikantnytten ble noe 
underestimert. 
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Hovedårsaken til at trafikantnytten man får ved å legge ut faste matriser for korte 
turer i NTM6 likevel er større enn den man beregner ved full kjøring av regional 
delområdemodell, er måten den regionale modellen beregner hastigheter i nettverket 
på. Der langdistansetrafikken antas å ha fremføringshastigheter som i stor grad følger 
skiltet hastighet, beregnes fremføringshastigheten i det regionale modellsystemet på 
en mer avansert måte. Fremføringshastigheten for lokaltrafikken antas gjerne å ligge 
en del lavere enn skiltet hastighet, og avhenger i større grad av elementer som kø og 
kryssforsinkelser. Når fremføringshastigheten til en viss grad skaleres ned i både 
referanse- og tiltaksscenario, blir også netto kjøretidsforbedring og dermed 
trafikantnyttens tidselement nedskalert. 

Hvorvidt det er rimelig å anta at lokaltrafikken har lavere fremføringshastighet enn 
langdistansetrafikken, vil nok variere fra område til område. Den regionale 
persontransportmodellen er avhengig av avansert funksjonalitet for å beregne 
tilfredsstillende transporttilbud i komplekse, urbane områder. Det er ikke gitt at 
denne funksjonaliteten er like egnet for områdene vi ser på i dette prosjektet.  

Men så lenge de korte turene kun bidrar til 11% og 13.5% av samlet trafikantnytte, 
og det kun er omtrent 10 % avvik mellom beregninger i NTM6 og Dom Ove for 
korte turer, så kan man konkludere med at forenklingen med å legge ut korte turer 
som fast matrise i NTM6 i liten grad påvirker resultatene.  

6 Fjellovergangenes omland og betydning 

I dette kapittelet skal vi gjøre noen vurderinger av betydningen av fjellovergangene 
over Hemsedal, Hardangervidda og Haukeli. Vi skal først se litt på hvem som bruker 
de ulike fjellovergangene, og hvordan dette vil endre seg i ulike utbyggingsscenarier. 
Deretter skal vi se litt på de ulike fjellovergangenes betydning for nettverket gjennom 
å se på konsekvensene av stenging. Figur 6.1 viser trafikken over de tre omtalte 
fjellovergangene for Basis2050-scenarioet, og hvor denne trafikken kommer fra og 
skal til. 

Trafikkstrømmene i figur 6.1 er fremkommet ved å gjøre såkalte selected link-
analyser av de tre fjellovergangene over Hemsedal, Hardangervidda og Haukeli. 
Selected link-analyser er standard funksjonalitet i transportmodellprogramvare, og 
fungerer slik at man kan ta ut en turmatrise med antall turer, opphav og destinasjon 
for all trafikk på en gitt veilenke. Her har vi altså gjort selected link-analyser av 
lenkene som representerer de tre fjellovergangene, og nettfordelt de resulterende 
turmatrisene i transportnettverket. Lenkene som definerer de tre fjellovergangene er 
symbolisert med mørk rødfarge i figuren. Trafikkstrømmene er representert med lys 
rødfarge, og proporsjonale med trafikkvolumet på lenkene. Trafikkstrømmene 
inneholder lange godsturer og lange personreiser over 70 km én vei.  

Et influensområde kan defineres som det geografiske omlandet som vil bli påvirket 
av infrastrukturtiltak på en av de tre fjellovergangene. I realiteten vil hele Vestlandet 
langt på vei være influensområde for alle de tre fjellovergangene fordi vesentlige tiltak 
på hver enkelt fjellovergang vil kunne få betydning for reisende fra store deler av 
Vestlandet som skal ta seg over fjellet til Østlandet. Hvilken fjellovergang som vil bli 
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mest attraktiv, vil avhenge av forbedringens karakter og ikke minst hvor man reiser 
fra og hvor man skal reise til. 

I figur 6.1 har vi definert et omland knyttet til hver av de tre fjellovergangene. Vi ser 
her på lange fritidsreiser mellom de fire Vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal og det sentrale Østlandet her definert som Oslo. 
Omlandet er definert som det geografiske området som velger denne fjellovergangen 
ved slike reiser til og fra Oslo. 

 

Figur 6.1. Fjellovergangenes trafikk og omland i Basis2050. 
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Omlandet for fjellovergangen over Haukeli er symbolisert med brunt, mens 
omlandet for fjellovergangene over Hardangervidda og Hemsedal er symbolisert med 
henholdsvis gult og grønt. 

Figuren viser at omlandenes geografiske utstrekning er relativt lik i størrelse for 
Basis2050-sceanrioet. Men målt i folketall, så er omlandet til fjellovergangen over 
Hardangervidda størst all den tid det omfatter Bergensområdet. Vi ser også av 
figuren at Hardangervidda har klart mest trafikk i dette scenarioet etterfulgt av 
Haukeli og Hemsedal.  

I figur 6.2 er trafikkstrømmer og omland for Basis2050 sammenstilt med tilsvarende 
uttak for de to hovedkonseptene.  

 

Figur 6.2. Fjellovergangenes trafikk og omland i hovedkonseptene mot Basis2050. 

Ved utbygging av riksvei 52 øker trafikken over Hemsedal og ikke minst omlandet 
som bruker denne fjellovergangen til og fra Oslo. Denne økningen skjer i hovedsak 
på bekostning av trafikkvolum og omland for riksvei 7. På tilsvarende vis vil 
utbygging av riksvei 7 øke trafikk og omland for denne fjellovergangen. 

I figur 6.3 er trafikkstrømmer og omland for Pluss2050 sammenstilt med tilsvarende 
uttak for de to hovedkonseptene  



 

 

 53 

  

Figur 6.3. Fjellovergangenes trafikk og omland i hovedkonseptene mot Pluss2050. 

I Pluss2050-scenarioet er det trafikken over Haukeli som blir dominerende. 
Utbygging av RV7 vil medføre at man flytter en del trafikk fra E134 tilbake til RV7. 
Utbygging av RV52 over Hemsedal vil flytte trafikk fra RV7 til RV52, og innebærer 
at trafikktallene over Hardangervidda blir svært lave, og at omlandet på tilsvarende 
vis blir svært lite. 

Bygger man i tillegg en arm mot Bergen fra Jøsendal til Os, vil omlandet for 
fjellovergangen ved Haukeli omfatte hele kysten fra Stavanger i syd til Sognefjorden i 
nord. Figur 6.4 viser referansescenarioet Pluss2050 med arm til Bergen sammenstilt 
med de to konseptene der RV5 bygges ut i kombinasjon med RV7 og RV52.  

  

Figur 6.4. Fjellovergangenes trafikk og omland for ulike scenarier. 
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Figurene over viser hvordan trafikkstrømmene og omlandet endrer seg ved ulike 
utbyggingsalternativer. En alternativ metode for å vurdere ulike fjellovergangers 
relative betydning er å kvantifisere effekten av stenging. 

Forholdet mellom etterspørsel og kostnader kan brukes som et mål for nettverkets 
ytelse. For et transportnettverk vil høye transportkostnader gi lav etterspørsel. Dette 
kan defineres som lav ytelse. På samme måte som lave transportkostnader vil gi høy 
etterspørsel, noe som kan defineres som høy ytelse. 

Qiang og Nagurny (2008) definerer et mål for ytelsen i et nettverk som forholdet 
mellom etterspørsel og kostnad summert over alle OD-par dividert på antall OD-par: 
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der d  og   er henholdsvis etterspørsel og kostnad mellom OD-par ved likevekts-

løsning, mens Wn er antall OD-par og G er nettverkets topologi. 

Betydningen av et nettverkselement defineres som det relative effektivitetsfallet i 
nettverket når man fjerner elementet: 
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der G-g er det nye reduserte nettverket etter at man fjerner element g fra nettverk G. 
Betydningen av et nettverkselement er også et mål for sårbarheten i nettverket. 

Målene for ytelse og betydning kan i prinsippet benyttes for alle typer nettverk, og 
nettverkselementer kan være for eksempel lenker eller noder. Målene kan brukes 
både ved fast og ved elastisk etterspørsel, og dersom nettverksendringer medfører at 
soner blir utilgjengelige, håndteres dette ved at disse sonerelasjonene gir null bidrag 
til ytelsen i nettverket. 

Tabell 6.1 viser beregnet nettverksytelse i nasjonal persontransportmodell for de 
scenarioene som er beregnet i dette prosjektet. Vi definerer her etterspørselen som 
antall lange bilturer fra NTM6 pr årsdøgn og kostnadene som generaliserte 
reisekostnader. Tiltaksscenarier beregnet med Pluss2050 som referanse er navngitt 
med en avsluttende P. Endringene er beregnet mot gjeldende referansealternativ.  
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Tabell 6.1 Nettverksytelse for scenarier i NTM6 

Scenario Ytelse Endring 

Basis2014   0.2411  

Basis2022   0.3020 25% 

Basis2050   0.4392 45% 

 RV52  0.4398 0.12% 

 RV7  0.4398 0.14% 

 RV7K  0.4397 0.12% 

 RV52F  0.4399 0.14% 

 RV7F  0.4400 0.16% 

 Basis2050E  0.4433 0.92% 

  RV52E 0.4438 0.11% 

  RV7E 0.4438 0.12% 

 Basis2050B  0.4397 0.11% 

  RV52B 0.4404 0.15% 

  RV7B 0.4403 0.14% 

Pluss2050   0.4763 8.43% 

 RV52P  0.4766 0.08% 

 RV7P  0.4767 0.09% 

 RV7KP  0.4766 0.08% 

 Pluss2050A  0.4783 0.43% 

  RV52AP 0.4787 0.08% 

  RV7AP 0.4787 0.08% 

 Pluss2050AB  0.4787 0.52% 

  RV52ABP 0.4792 0.10% 

    RV7ABP 0.4791 0.08% 

Vi ser at nettverksytelsen øker kraftig fra Basis2014 til Basis2022 og videre til 
Basis2050. Dette skyldes i all hovedsak at etterspørselen øker som følge av økt 
befolkning selv om forbedringer i transporttilbudet også bidrar positivt. 

Utbedringer av E16/RV52 og RV7/RV13 gir ikke store utslag i nettverksytelsen. 
Prosjektene som ligger inne i Pluss2050 øker ytelsen med 8.43 % sammenlignet med 
Basis2050, mens ny E134 øker ytelsen med 0.92%. Effekten av ny RV52 og ny RV7 
faller ved utbygging av konkurrerende veier.  

Tabell 6.2 viser transportnettverkets beregnede effektivitetsfall ved stenging av hver 
av de tre fjellovergangene for ulike fremtidsscenarier. 

Tabell 6.2. Effektivitetsfall ved stengte fjelloverganger. 

Fjellovergang 

Scenario 

Basis2050 Pluss2050 Pluss2050Arm 

Hemsedal 0.029% 0.023% 0.023% 

Hardangervidda 0.058% 0.023% 0.019% 

Haukeli 0.055% 0.195% 0.288% 
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I Basis2050-scenarioet har fjellovergangen over Hardangervidda mest trafikk, og 
tabellen viser også at denne gir størst effektivitetsfall ved stenging med 0.058 %. 
Haukeli gir tilnærmet like stort effektivitetsfall, mens Hemsedal bare gir omtrent 
halvparten så stort effektivitetsfall ved stenging. 

I Pluss2050 er situasjonen en ganske annen. E134 over Haukeli er her ferdig utbygd, 
noe som medfører at stenging av denne fjellovergangen får langt større konsekvenser 
for ytelsen i transportnettverket enn de øvrige fjellovergangene. I dette scenarioet gir 
Hemsedal og Hardangervidda samme effektivitetsfall ved stenging.  

I Pluss2050-scenarioet med arm fra Jøsendal til Os i retning Bergen, øker 
betydningen av E134 over Haukeli ytterligere. I dette scenarioet vil effektivitetstapet 
ved stenging av fjellovergangen over Hemsedal være større enn effektivitetstapet ved 
stenging av Hardangervidda. 

Sammenligner man resultatene i tabell 6.1 og 6.2, ser man at stenging av 
fjellovergangene gir mindre effektivitetstap enn gevinsten man får ved å utbedre 
veiene mellom Gol og Voss.  

Ny vei over Hardangervidda mellom Gol og Voss gir 0.12% bedre nettverksytelse, 
mens stenging av fjellovergangen over Hardangervidda kun resulterer i 0.058 % 
lavere nettverksytelse. Dette kan virke overraskende, og skyldes trolig at det er små 
forskjeller mellom de ulike rutene over fjellet i referansealternativene. Det er jo også 
slik at man i transportmodellene forutsetter at alle trafikantene kjenner 
transporttilbudet på forhånd, og gjør valg som optimerer sin egen nytte, mens 
stenging av fjelloverganger i virkeligheten kan komme overraskende og dermed 
skaper mer bryderi for dem det rammer. Dessuten vil ny vei dekke hele strekningen 
mellom Gol og Voss, mens stenging kun berører en liten del av strekningen fordi vi 
her ser på effekten av å slette en lenke i transportnettverket. 
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8 Vedlegg 1: Referansenett NTM 

Region øst: 

- Rv 22 Lillestrøm – Fetsund 

- Rv 110 Simo – Ørbekk 

- E18 Melleby – Momarken (bompenger: 10,- (2014-kr)) 

- E18 Sydhavna 

- E18 Knapstad – Retvedt (bompenger: 8,- (2013-kr)) 

- E18 Riksgrensen – Ørje (bompenger: 8,- (2013-kr)) 

- E16 Slomarka – Kongsvinger (bompenger: 30,- (2011-kr)) 

- E16 Nybakk – Herbergåsen 

- E16 Eggemoen – Jevnaker Olum 

- Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 

- E16 Fønhus – Bagn (bompenger: 34,- 2014-kr)) 

- E16 Bagn – Bjørgo 

- E16 Sandvika – Wøyen 

- E16 Bjørum – Skaret 

- E16 Minnnesund – Skaberud (bompenger: 41,- (2014-kr)) 

- E6 Frya – Sjoa (bompenger: 106,- (2012-kr)) 

- Rv 4 Lunner grense – Jaren, inkl. Lygna sør (bompenger: 39,- 2(012-kr)) 

- E6 kryss flyplassvegen 

- Rv 4 Roa – Gran grense 

- Rv 3/rv 25 Omangsvollen – Grundset 

Region sør: 

- Rv 7 Sokna – Ørgenvika (bompenger: 70,- (2014-kr)) 

- Rv 23 Dagslett – Linnes (bompenger, vedtatt finansieringsopplegg: 22 2014-kr + forutsetter 
videreføring av innkreving i Oslofjordtunnelen (50 kr)) 

- E18 Gulli – Langåker (bompenger*) 

- E18 Bommestad – Sky (bompenger*) 

- E18 Rugtvedt – Dørdal (bompenger, finansieringsopplegg basert på bompenger: 35,- (2015-
kr) 

- E18 Tvedestrand – Arendal (bompenger, finansieringsopplegg til behandling (to 
bomstasjoner): Tvedestrand-Longum 30,- (2014-kr), Longum-Harebakken 15,- (2014-kr) 

- E134 Damåsen – Saggrenda (bompenger, 33,- (2014-kr)) 

- Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand (bompenger, inngår i bypakke Grenland med 16 
bomsnitt, (antakeligvis) for omfattende å kode inn disse) 

- E134 Gvammen – Århus 

*Bompenger E18 Vestfold, 2014-kr: Gulli 5 kr, Ramsun 11 kr, Fokserød 6 kr, Natvall 
7 kr, Skinmo 9 kr, Sky 12 kr 
  



 

 

 59 

Region vest: 

- E39/rv 13 Ryfast med Eiganestunnelen (bompenger: Solbakktunnelen 220,-, 
Hundvågtunnelen 55,- (2001-kr)) 

- E39 Hove – Sandve 

- Rv 509 Sømnevågen 

- E39 Svegatjørn – Rådal (bompenger: 45,- (2015-kr)) 

- E39 Vågsbotn – Hylkje 

- E39 Drægebø – Grytås 

- E39 Birkeland – Sande 

- Fv 557 Ringveg vest, byggetrinn 2 

- E16 Filefjell 

- E134 Stordalstunnelen 

- Rv 13 Øvre Vassenden (skred) 

- E39 Rogfast (bompenger, vedtatt finansieringsopplegg: 300,- 2015-kr) 

- E39 Bjørset – Skei 

- Rv 555Sotrasambandet (bompenger, finansieringsopplegg under utarbeiding og avhengig av 
bompenger: 45,- 2015-kr) 

- E134 Skjold – Solheim 

- E16 Smedalsosen – Borlaug 

- E16 Stalheimskreivene 

Region midt: 

- Fv 714 Våvatnet (bompenger: 52,- (2001-kr)) 

- Fv 714 Vasslag (bompenger: 65,- (2001-kr)) 

- Tresfjordbrua (bompenger: 85,- (2001-kr)) 

- Vågstrandtunnelen (bompenger: 40,- (2001-kr)) 

- E39 Harangen – Høgkjølen 

Ad. Bompengefil til NTM: Krifast og Eiksundsambandet fjernes, Fosen (Ferje + 
Kringsvatnet)  tas med. 

Region nord: 

- E6 Hålogalandsbrua (bompenger: 90,- (2009-kr) 

- Leirvika (bompenger: 40,- (2009-kr) 

- Fv 78 Toventunnelen (bompenger: 85 2015-kr) 

- E6 Helgeland (bompenger, vedtatt finansieringsopplegg: Fem bommer 20,- pr. bom (2010-
kr)) 

- Rv 80 Hundstadvegen – Thallekrysset (bompenger: 15,- (2015-kr)) 

- E6 Kråkmofjellet (bompenger, utarbeidet finansieringsopplegg: 25,- (2015-kr)) 

 

 


