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Forord 

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en konseptvalgutredning for 
en eventuell bypakke for Hønefoss. Målsetningen for utredningen er å avklare forholdet mellom restriktive 
tiltak for biltrafikken, satsing på kollektivtrafikk, gange og sykkel, stimulerende tiltak, videre utbygging av 
hovedvegsystemet gjennom byen og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefossområdet. 
Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den videre 
prosessen. 

Norconsult AS har vært engasjert av Statens vegvesen Region Sør for å bistå med beregninger av trafikale og 
prissatte virkninger i forbindelse med arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss. Denne 
rapporten dokumenterer metodikk og hovedresultater for trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske 
beregninger.  

Beregning av de trafikale virkningene er gjennomført av Linda Alfheim og Edel H. Nordang.  
Anita Vingan og Johan Kristian Kvernland har stått for beregning av de prissatte virkningene.  
Edel H. Nordang har vært oppdragsleder for Norconsult. 

 

Sandvika 

 

Januar 2015 
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Sammendrag  

Innledning og forutsetninger 

Foreliggende rapport omfatter beskrivelse av gjennomført beregninger av trafikale og prissatte virkninger i 
forbindelse med arbeidet med konseptvalgutredning for Hønefossområdet. Det er satt opp effektmål for 
kort (2024) og lang (2040) sikt knyttet til miljø og effektivitet for hva man ønsker å oppnå med 
transportsystemet i Hønefossområdet. I hovedtrekk ønsker man å oppnå et transportsystem som reduserer 
klimagassutslipp og miljøskadelige virkninger av transport og som bedrer fremkommeligheten for kollektiv- 
og næringstransporten sentralt i Hønefossområdet. 

I analysen er det sett på effektene av å innføre restriktive tiltak som kan påvirke transportetterspørsel og 
valg av transportmiddel. I tillegg er potensielle større infrastrukturombygginger blitt vurdert. Det er også 
sett på effekten av en eventuell fortetting i sentrumsnære områder. Investeringene knyttet til 
infrastrukturtiltak som legges til grunn for tiltakene vil ha lang levetid, noe som taler for å gjennomføre 
arbeidet med flere beregningsår for å få en bedre oversikt over hvordan transportsystemet vil fungere med 
en (forventet) økning i bosatte og arbeidsplasser. Åpningsåret for KVU Hønefoss er satt til 2022. I modellen 
er det tilrettelagt for beregninger i 2024. Det er derfor gjennomført beregninger for 2024. I tillegg er det 
gjennomført beregninger for en fremtidig situasjon som ligger lenger frem i tid og som vil vise effekten av 
økt befolkning og økonomisk vekst; 2040. 

 

Dagens situasjon og fremtidig utvikling 

Bilen er det dominerende transportmiddelet internt i Hønefossområdet. Hønefoss har langt høyere bilandel 
og langt lavere kollektivandel enn landsgjennomsnittet. Gjennom Hønefoss sentrum er det dårlig tilrettelagt 
for syklister. Dette betyr at en av de transportmessige hovedutfordringene vil være å legge enda bedre til 
rette for at flere velger å gå sykle eller reise kollektivt reisemidler i fremtiden. Trafikkbelastningen gjennom 
sentrum er høy, gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i Kongens gate ligger på i overkant av 14.000 kjøretøy, i 
Osloveien ligger trafikken på i overkant av 12.500 kjøretøy og i Hønengata nord for Vesterngata (Fv163) på i 
overkant av 11.500 kjøretøy. På Hønefoss bru ligger trafikken på nærmere 20.000 kjt/døgn. Reiseomfanget i 
Ringeriksområdet øke betydelig i årene fremover. Basert på befolkningsvekst og økonomisk utvikloing er 
det beregnet at antall turer vil øke med 13 prosent fra 2010 til 2024 og 30 prosent fra 2010 til 2040. 

I en fremtidig situasjon uten tiltak er reisemønsteret i hovedsak sammenfallende med dagens situasjon. De 
største trafikkstrømmene er mellom Hønefoss sentrum og Heraldsbygda, Hønefoss sentrum og nord for 
Hønefoss, og Hønefoss sentrum og sør for Hønefoss. Forskjellen ligger i økt antall reiser samlet sett.  

 

Konsepter 

Det er analysert fem konsepter: 
 K1 Utbedringskonseptet u/restriksjoner 

 K1+ Utbedringskonseptet m/restriksjoner 

 K2: Miljøkonseptet 

 K3: Sentrumskonseptet 

 K4: Vegkonseptet 

 
I alle konseptene reduseres hastighete gjennom sentrum. Det forutsettes restriktive tiltak i form av 
parkeringsrestriksjoner og bompenger i alle konseptene bortsett fra i K1. K2 Miljøkonseptet tilrettelegges 
med et godt kooletkivtilbud. I K3 Sentrumskonseptet forutsettes etablert en ny ringvei vest for sentrum. I 
Vegkonseptet etableres en ny forbindelse mellom Nymoen og Eggemoen. 
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K1 Utbedring 

 

K1 + Utbedring med restriksjoner 

 

K2 Miljøkonseptet 

 

K3 Sentrumskonseptet 

 

K4 Vegkonseptet 

 

Kommentar: 

GS-broene er kodet, bortsett fra bro Schjongslunden – 
Eikli (ikke kodet på grunn av for grovt nettverk). 

Det er ikke kodet kryssutbedring i Gummikrysset, 
knutepunktsutvikling eller pendlerparkering. 
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Resultater 

Utbedringskonseptet uten tiltak (K1) gir noe redusert reiseaktivitet inn og ut av Hønefoss sentrum, mens de 
øvrige konseptene med restriktive tiltak påvirker reisemønsteret i større grad. De restriktive tiltakene 
medfører at de som bor i Hønefossregionen velger andre destinasjoner for sine turer. Figuren under 
illustrerer endringer i reisemønster for K2. Antall turer inn og ut av sentrum reduseres med 15-35 %, mens 
turer mellom områder utenfor sentrum øker.  

 

De samme tendensene ser man på trafikkbelastning på vegnettet. I konsepter med restriksjoner reduseres 
ÅDT på vegene i sentrum, mens rafikken på omkjøringsveiene øker betraktelig.  

En forenklet analyse av gjennomgagnstrafikken viser at det i Nullalternativet 2040 er ca. 16 % 
gjennomgangstrafikk. I K3 er det fortsatt en del gjennomgangstrafikk, men noe lavere enn i Nullalternativet 
på grunn av de restriktive tiltakene. Etablering av Nymoen – Eggemoen gir et attraktivt tilbud for de som 
skal gjennom sentrum, og  mange benytter denne nye veilenken og E16 i stedet for å kjøre gjennom 
sentrum.  

RTM-modellen har begrensninger knyttet til håndtering av fremkommelighet, spesielt gjennom kryss. I 
tillegg er nettverket grovere. Det er gjennomført beregninger i en Aimsun modell for Basis, K2 og K3 i 2040. 
I ettermiddagsrushet er det beregnet en økning i trafikken i modellområdet på 28 % fra dagens situasjon til 
Basis 2040. Beregninger i Aimsun viser at det ikke er mulig med denne trafikkøkningen uten å gjøre 
kapasitetshevende tiltak i veinettet. Modellkjøringene avdekker at trafikken kan øke med ca. 4 % samlet 
sett. I morgenrush er det beregnet en økning på 25 % - denne trafikken vil kunne avvikles. 

For K2 er det beregnet en nedgang i trafikkmengden som veinettet klarer å håndtere. Beregninger for 
konsept K3 viser også god trafikkavvikling.  Aggregerte resultater fra Aimsun-modellen viser at både K2 og 
K3 gir en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid i rushtrafikken, men K2 har høyere reisetider enn K3. I K3 leder 
den nye sentrumsringen trafikken utenom sentrum, og bilistene slipper å kjøre gjennom lyskryssene. K3 gir 
også størst hastighet for kollektivtrafikken. Trafikken i sentrum blir betydelig redusert som følge av 
sentrumsringen, og står mindre i kø. 
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Transportomfang 

Resultatene knyttet til trafikkarbeid gir ulike resultater for mål knyttet til sentrumsområdet kontra mål 
knyttet til hele Ringerike. Alle konseptene gir redusert trafikk i sentrum, og i størst grad de konseptene med 
restriktive tiltak. Mange bilister velger i stedet å kjøre rundt sentrum i stedet for gjennom, og det blir 
vesentlig økt belastning på det omkringliggende veinettet. Dersom man vurderer trafikkarbeidet for hele 
Ringerike, omfattes også trafikken på de viktigste omkjøringsveiene. I K3 etableres et forbedret veitilbud 
gjennom sentrum, Sentrumsringen, og mange velger å benytte denne. Dette medfører totalt sett kortere 
reisevei for flere og dermed redusert trafikkarbeid sammenlignet med de øvrige konseptene. 

Beregningsresultatene viser at det er marginale endringer for konseptene sammenlignet med 
Nullalternativene. Endringene er størst for de korte reisene. Dette er logisk ut fra at tiltakene som 
gjennomføres er lokale og i størst grad påvirker det lokale transportmarkedet. Tendensen er den samme i 
begge beregningsårene. K1 uten restriksjoner og K4 gir minst reduksjon i trafikk- og transportarbeidet for 
bil, mens K1+ med restriksjoner, K2 og K3 gir størst reduksjon. De største reduksjonene er imidlertid meget 
små, på rundt en prosent i 2024 og 1,5 prosent i 2040.  

For kollektiv er det betydelige endringer i transportomfanget for korte reiser. For de lange reisene er 
endringene marginale. K1 uten restriksjoner gir minst økning i transportarbeidet for kollektiv, mens K2 gir 
størst økning. For K2, øker transportarbeidet for kollektiv med i overkant av 30 prosent i 2024 og i overkant 
av 35 prosent i 2040. 

I sentrumsområdet er det er et mål om nullvekst i CO2- og NOx- utslipp i 2024 og 2040 i forhold til dagens 
situasjon (2010) for sentrumsområdet. Ingen av konseptene oppfylle kravet om nullvekst. Det er K4 og K2 
som gir minst vekst i trafikkarbeidet og K1 som gir høyest vekst i trafikkarbeidet. 

For Ringerike er det et mål om  reduksjon i forhold til Nullalternativene (Basis) på 2 % i 2024 og 3 % i 2040. I  
Beregningene viser at K3 når målet om 2 % reduksjon i trafikkarbeidet i 2024. I 2040 er det også konsept K3 
som har best måloppnåelse med den høyeste reduksjonen i trafikkarbeid for Ringerike, selv om mål om 3 % 
reduksjon ikke nås. 

 

Reisemiddelfordeling 

Miljøkonseptet (K2) gir størst reduksjon i bilandelen, med en reduksjon på to prosent i 2024 og tre prosent i 
2040, og størst økning i kollektivandelen, med en økning på i underkant av en prosent i både 2024 og 2040. 
Dette konseptet inneholder flest restriktive tiltak for bil, ingen nye vegforbindelser og størst satsing på 
kollektiv. 

Det er et mål om at veksten i antall bilførerturer i sentrumsområdet skal tas av miljøvennlige 
transportformer. For 2024 er det et mål om at 45 % av alle reiser skal foregå med miljøvennlige 
transportformer (5 % kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange), for 2040 er målet 50 % miljøvennlige reiser (10 % 
kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange). Med miljøvennlige reiser menes reiser som foretas med kollektive 
reisemidler, gange og sykkel. 

Bereginngene viser små endringer i fordelingen mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser. Tendensen er 
den samme i 2024 og i 2040. K1 uten restriktive tiltak gir ingen endring i fordelingen mellom bilbaserte og 
miljøvennlige reiser sammenlignet med Nullalternativene, mens de øvrige konseptene gir marginal 
reduksjon i andelen bilbaserte reiser og marginal økning i andelen miljøvennlige reiser. Sammenlignet med 
dagens situasjon, forverres situasjonen. Da transportmodellen ikke håndterer gående og syklende på en 
tilfredsstillende måte, er det gjort tilleggsanalyser av potensiale for gående og syklende.  

Utgangspunktet er at en del av bilreisene under 5 km bør kunne overføres til gang- og sykkelturer. TØI har 
vurdert dette potensialet til å være ca 35 prosent av de korte bilreisene (under 5 km). I den senere tid har 
el-sykler kommet inn på markedet i større grad. Disse syklene gjør det lettere å sykle over lengre avstander 
noe som vil kunne være med på å utvide markedet for sykkel. Det forutsettes derfor at potensialet for 
overgang fra korte bilturer til gang- og sykkelturer ligger på 50 %. Av disse turene fordeles 70 % til sykkel og 
30 % til gange. Dette forutsetter en høy satsning på utbygging av gang- og sykkeltilbudet. 
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Ved å overføre disse turene som beskrevet over, får man en sykkelandel på ca. 18-21 % og en gang-andel på 
16-19 %. I forhold til målet om 20 % gående og 20 % syklende er dette tilfredsstillende. Men da målet 
knyttet til kollektivtrafikk ikke er oppnådd, nås heller ikke mål om 45-50 % miljøvennlige reiser. Det er også 
viktig å være klar over at turer med kollektivtransport konkurrerer med gang- og sykkelturer på kortere 
strekninger. Er det et godt kollektivtilbud, vil man kunne få en overføring fra gang- og sykkel til kollektiv på 
de korte turene. En såpass høy overføring til gående og syklende, krever som beskrevet en høy satsning på 
utbedring av tilbudet. Det er også gjort analyser av en lav satsning på gang- og sykkeltilbudet, der et er 
beregnet at man får man en sykkelandel på ca. 10-11 % og en gang-andel på 13-15 %. 

Trafikk gjennom sentrum 

For å bedre bymiljøet, er det satt mål om å redusere trafikken gjennom sentrum. Det er sett på 
trafikkbelastning i fire snitt, Kongens gate, Osloveien, Hønefoss bru og Hønengata. For Hønefoss bru er det 
et mål om en reduksjon på 25 % i forhold til dagens situasjon. For de øvrige snittene er det et mål om at 
trafikken skal holdes på dagens nivå. 

Beregningsresultatene viser at man når målene for konseptene med restriksjoner, bortsett fra i K3. I dette 
konseptet reduseres ikke trafikken tilstrekkelig i snittet i Hønengata. K1 når ikke målene bortsett fra i snittet 
i Kongens gate. 

Prissatte konsekvenser 

2024 K1 K1+ K2 K3 K4 

Trafikanter og 
transportbrukere 

-302 -6 895 -6 669 -6 290 -6 240 

Operatører/bomselskap 1 3 323 3 309 3 672 3 234 

Det offentlige -562 -555 - 1 292 -1 591 -1 539  

Samfunnet for øvrig -173 -21 -525 -2 29  

Netto nytte NN -1 036 -4 148 -5 177 -4 211 -4 516 

NN pr budsjettkrone NNB -1.84 -7.47 -4.01 -2.65 -2.93 

 

K1 er det konseptet som har minst negativ netto nytte. Sett bort fra K1, så er det K1+ som har minst negativ 
netto nytte. Men K1+ har derimot den mest negative netto nytten pr budsjettkrone. Netto nytte pr 
budsjettkrone uttrykker forholdet mellom netto nytte og kostnadene over det offentlige budsjettet.  

Da modellen ikke fanger opp kapasitetsforholdene i rush, betyr det at modellen «slipper gjennom» flere 
biler enn kapasiteten tilsier. Beregninger i ettermiddagsrush i 2040 viser at trafikknivået er over kapasitet i 
Nullalternativet og i K1.  Dette vil kunne ha betydning for nytteberegningene. Nytten som beregnes er 
forskjellen mellom Nullalternativet og det gitte konseptet. Dette kan slå forskjellig ut på de ulike 
komponentene. Færre biler vil gi færre biler gjennom sentrum og færre biler som får bomkostnader. En 
reduksjon i antall biler vil da gi økt trafikantnytte i K1+, K2, K3 og K4. For K1 vil differansen ligge på riktig 
nivå, da både K1 og Nullkonseptet har for mye trafikk. 

Imidlertid vil forhold som f.eks. endret reisemiddelfordeling og endret reisetid også kunne slå ut. Når det 
blir vanskeligere å avvikle trafikken øker reisetiden. Hvor mange som velger å bli sittende i kø og får unytte 
av dette er usikkert. Hvor mange som endrer destinasjon er også usikkert, disse vil antakelig få en lengre 
reise. Noen vil velge å gå over på kollektiv, gang og sykkel. Ved at det blir borte reisende i sentrum for bil 
fører til bedret køsituasjon for øvrige bilister. Hvor mye er usikkert. Antakelig vil nytten for bil bli mer 
negativ. 

Helsegevinsten for gående og syklende vil kun gjelde nye gående og syklende. Ved vurdering av potensiale 
for overføring, fant man at det er konseptet K3 har større potensiale enn K1+ i 2040. Dette vil kunne føre til 
at netto nytte øker mer for K3 og rangeres foran K1+. 
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1 Innledning 

Staten har innført krav om kvalitetssikring av alle statlige prosjekter over 750 mill. kr. og prosjekter som skal 
finansieres med bompenger. Dette innebærer at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning for alle 
slike prosjekter. Konseptvalgutredningen skal være et faglig grunnlag for beslutningen som skal fattes i 
regjeringen. 

Målsettingen med konseptvalgutredningen og den eksterne kvalitetssikringen er få avklart prinsipielle 
løsninger for en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefossområdet. Konseptvalgutredningen skal avklare 
transportmessige, regionale og samfunnsøkonomiske virkninger og måloppnåelse med de foreslåtte 
konseptene. Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg av konsept for den 
videre prosessen. 

På oppdrag fra Statens vegvesen Region Sør har Norconsult gjennomført beregninger av trafikale og 
prissatte virkninger i forbindelse med arbeidet med konseptvalgutredning for Hønefossområdet. Rapporten 
beskriver metodikken som er benyttet og går detaljert gjennom beregningsforutsetninger og 
beregningsresultater. 

Hensikten med rapporten er å gi en gjennomgang av modellverktøy og metode benyttet i beregningene, 
samt en detaljert presentasjon av de trafikale og prissatte virkingene av ulike konsepter. I tillegg er det gitt 
overordnede vurderinger knyttet til enkelte trafikale virkninger som ikke kan belyses ved hjelp av 
modellverktøyet. 

Statens vegvesen har satt opp effektmål for kort (2024) og lang (2040) sikt knyttet til miljø og effektivitet for 
hva man ønsker å oppnå med transportsystemet i Hønefossområdet, se tabell neste side. I hovedtrekk 
ønsker man å oppnå et transportsystem som reduserer klimagassutslipp og miljøskadelige virkninger av 
transport og som bedrer fremkommeligheten for kollektiv- og næringstransporten sentralt i 
Hønefossområdet. 
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Krav avledet av miljøvennlig: 

Kort sikt (2024) Lang sikt (2040) 

Klimagassutslipp:  

1. Nullvekst i CO
2
- og NO

x
- utslipp i forhold til 

dagens situasjon (2010) for sentrumsområdet.  

2. 2 % reduksjon for Ringerike kommune i forhold 

til Referanse 2024. Utslippene måles gjennom 

trafikkarbeidet for Ringerike kommune.   

Klimagassutslipp:  

1. Nullvekst i CO
2
- og NO

x
- utslipp i forhold til 

dagens situasjon (2010) for sentrumsområdet. 

2. 3 % reduksjon for Ringerike kommune i forhold 

til Referanse 2040. Utslippene måles gjennom 

trafikkarbeidet for Ringerike kommune.  

Reisemiddelfordeling:  

I sentrumsområdet skal veksten i antall 

bilførerturer tas av miljøvennlige transportformer. 

Det innebærer at 45 % av alle reiser skal foregå 

med miljøvennlige transportformer (5 % kollektiv, 

20 % sykkel, 20 % gange).  

Reisemiddelfordeling:  

Halvparten av alle reiser i sentrumsnære områder 

skal foregå med miljøvennlige transportformer  

(10 % kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange). 

  

Krav avledet av effektivt: 

Bymiljø:  

Redusert ÅDT i forhold til dagens situasjon med:  

- 25 % gjennom snitt på Hønefoss bru  

- 0 % i Osloveien og Hønengata. 

Bymiljø:  

Redusert ÅDT i forhold til dagens situasjon med:  

- 25 % gjennom snitt i Kongens gate 

- 0 % Osloveien og Hønengata. 

Kollektivtransport:  
Gjennomsnittlig reisetid inkludert ventetid i hhv 
rush og lavperiode reduseres med: 

- Nord – sør: 40 % i rush, 35 % i lav.  

- Haugsbygda – sentrum: 15 %, 25 %. 

- Heraldsbygda – sentrum: 50 %, 50 %.  

Kollektivtransport:  
Gjennomsnittlig reisetid inkludert ventetid i hhv rush 
og lavperiode reduseres med: 

- Nord – sør: 40 % i rush, 35 % i lav.  

- Haugsbygda – sentrum: 15 %, 25 %. 

- Heraldsbygda – sentrum: 50 %, 50 %.   

Sykkel:  

Syklister skal ha et lettforståelig sykkelvegtilbud 

som oppleves trygt og er mer effektivt enn i dag 

(hvor man kan sykle sikkert i 25 km/t).    

Sykkel:  

Syklister skal ha et lettforståelig sykkelvegtilbud som 

oppleves trygt og er mer effektivt enn i dag (hvor 

man kan sykle sikkert i 25 km/t).    

Næringstransport:  

Minst like god fremkommelighet for 

næringstransport i Hønefoss i morgenrush på 

fv351 som dagens situasjon. På strekningen 

Gummikrysset og Hvervenmoen: 

Nord- sør: 11 min 6 sek 

 Sør-nord:  8 min 15 sek  

Næringstransport:  

Minst like god fremkommelighet for 

næringstransport i Hønefoss i morgenrush på fv35 

som dagens situasjon. På strekningen Gummikrysset 

og Hvervenmoen: 

 Nord- sør: 11 min 6 sek 

Sør-nord:  8 min 15 sek 

Figur 1: Mål for konseptvalgutredningen i Hønefossområdet. 

 

                                                      

1
 Forbehold om økt reisetid på grunn av endringer i skiltet hastighet. 
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Transportmodellene benyttes til å beregne vekst i biltrafikken i en trendsituasjon og viser godt de relative 
forskjellene mellom alternativer for biltrafikken. Modellene fanger blant annet opp virkningen av 
økonomisk utvikling, befolkningsutvikling, prisutvikling for reisekostnader, reisetidsendringer og endringer i 
kollektivtilbudet. 

Det er viktig å merke seg at selv om transportmodellene er utviklet for å fange opp virkninger av ulike areal- 
og transportstrategier, er det likevel en del kvalitative faktorer ved transportsystemet som 
modellsystemene i dag ikke håndterer. Dette kan for eksempel dreie seg om kvalitetsforskjellen mellom 
buss og skinnegående kollektivtransport, bedre materiell og sanntidsinformasjon på stoppesteder. I tillegg 
vil ikke modellene i utgangspunktet fange opp generelle preferanseendringer hos befolkningen, og 
trendutvikling som for eksempel allmenne holdningsendringer til fordel for kollektivtrafikk og miljø. 
Modellene inkluderer gange og sykkel som transportform, men på grunn av modellens detaljeringsgrad på 
grunnkretsnivå håndteres ikke effekten av kvalitetsforbedring for myke trafikanter godt nok. Enkelte tiltak 
bør derfor vurderes uten bruk av transportmodeller. 

Som grunnlag for konseptene er det gjennomført innledende beregninger av ulike løsningsmuligheter. Som 
en del av løsningsmulighetene er det sett på restriktive tiltak som kan påvirke transportetterspørsel og valg 
av transportmiddel. I tillegg er potensielle større infrastrukturombygginger blitt vurdert. Det er også sett på 
effekten av en eventuell fortetting i sentrumsnære områder. På bakgrunn av disse beregningene er 
konseptene satt sammen for å oppnå best mulig måloppnåelse for hvert enkelt konsept.  
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2 Metode og forutsetninger 

2.1 TRANSPORTMODELLER 

Transportberegningene er gjennomført ved hjelp av persontransportmodellene for lange reiser (NTM5) og 
korte reiser (RTM DOM-Hønefoss). I regi av transportetatene og Samferdsels- og Fiskeridepartementet er 
det utarbeidet persontransportmodeller på internasjonalt (reiser mellom Norge og utlandet), nasjonalt og 
regionalt nivå. Så langt er det de nasjonale og regionale persontransportmodellene som er tatt i bruk i 
utstrakt grad. Den nasjonale persontransportmodellen (NTM5) beregner lange personreiser (> 100 km) i 
Norge, mens de regionale persontransportmodellene (RTM) beregner korte personreiser (< 100 km) i de 
ulike regionene. 

På basis av de ulike regionale transportmodellene er det utviklet en modell for korte reiser for Hønefoss-
området (delområdemodell for Hønefoss-området, DOM-Hønefoss). DOM-Hønefoss er etablert med et 
kjerneområde og et randområde som omfatter kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker (kjerne), samt 
kommunene Oslo, Bærum, Asker, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Krødsherad, Flå, Gran 
og Lunner (rand). Turer genereres i kjerneområdet og attraheres i både kjerne- og randområdet. Det 
genereres ikke turer i randområdet. Turer fra rand til kjerne håndteres ved hjelp av faste matriser. 

DOM Hønefoss er benyttet i arbeidet med KVU Hønefossområdet. Figuren under viser hvilke områder som 
omfattes av modellen. 

 
Figur 2: Modellområde DOM Hønefoss.  

Mørkegrønt = kjerneområde. Lysegrønt = randområde. 

 



 Oppdragsnr.: 5137416 

  

KVU Hønefoss | Trafikale og prissatte virkninger for Hønefossområdet Revisjon: v1.0 

 

n:\513\74\5137416\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5137416_rapport_hønefoss_v1_0_endelig.docx 2015-01-23 | Side 20 av 108 

 

2.2 EGENSKAPER VED TRANSPORTMODELLER 

Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes preferanser. 
Modellene beregner trafikketterspørsel for et døgn i et beregningsår. De beregner antall reiser mellom alle 
soner som er spesifisert i modellen fordelt på reiseformål, reisemåte, og veivalg (reiserute). 

Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På 
grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det etablert 
atferdssammenhenger for befolkningens reiser. NTM og RTM er estimert på noe ulike reisevanedata og 
med noe ulike modellspesifikasjoner. 

Tradisjonelt er persontransportmodellene bygd opp rundt fire typer hovedbeslutningsprosesser som er 
viktige i forbindelse med persontransport: turgenerering, turfordeling, reisemiddelvalg og rutevalg. 

I nettverksmodellen for vei- og rutevalg (turfordeling) får man beregnet sannsynlige reisetider og -
kostnader for ulike transportmidler, basert på data for reisetider, -avstander, m.m. i transportnettet. I 
modellene for valg av reisemiddel bestemmes sannsynligheten for å velge de ulike reisemidlene, basert på 
forskjeller i reisetid, kostnader og komfort. 

Destinasjonsvalget (i hvilke soner reisene ender) bestemmes av indikatorer for sonens attraktivitet som 
reisemål (f. eks. arbeidsplasser) og de ulike sonenes tilgjengelighet (avstand, reisetid) fra sonen hvor reisen 
starter. 

Reisefrekvensen (turgenerering) bestemmes av kjennetegn ved befolkningen i sonen som det skal beregnes 
antall reiser fra, og tilgjengelighet til destinasjoner med ulike reisemåter. 

Tilbøyeligheten til å reise og til å velge ulike reisemåter avhenger av om individene har førerkort og om de 
disponerer bil. Det er etablert egne modeller for førerkortinnehav og bilhold. Førerkortinnehav og bilhold 
avhenger av sosiodemografiske kjennetegn ved individet og av inntektsnivået. 

Systemet av transportmodeller kan karakteriseres som en kombinasjon av etterspørselsmodellen, der antall 
reiser mellom sonene beregnes, og modeller som spesifiserer nettverket. Definisjonen av nettverkene og 
hvordan de reisende fordeler seg i nettverket, håndteres i egne nettverksmodeller. I en modell kan man 
gjøre endringer i forutsetningene under ellers konstante forhold og analysere den isolerte effekten av 
endringene. Modellene er derfor godt egnet til å si noe om de relative forskjellene mellom ulike 
alternativer. 

2.2.1 Estimerte atferdssammenhenger 

De regionale persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år/tverrsnittsdata
2
. Modellen 

vil derfor beskrive individers preferanser på et gitt tidspunkt. Transportmodellen er derfor best egnet til å 
analysere situasjoner gitt en befolkning med preferanser som ikke avviker alt for mye fra tidspunktet for 
reisevanedataene som modellen er estimert på. Strukturelle endringer i teknologier eller 
holdningsendringer på lang sikt, vil således ikke, eller i begrenset grad, være inkludert i de estimerte 
atferdssammenhengene. Dette gjør modellen mindre egnet til å analysere trafikkeffekter av transporttiltak 
på svært lang sikt (for eksempel 30-40 år) enn på mellomlang sikt (10-20 år). Dette hindrer imidlertid ikke at 
det vil være nyttig å gjennomføre modellberegninger også på svært lang sikt, men det må da tas hensyn til 
en større usikkerhet ved tolkningen av resultatene. 

2.2.2 Nærmere om modellene 

RTM (og dermed DOM Hønefoss) og NTM5 har ulikt estimeringsgrunnlag og er estimert med ulike 
reisemiddelvalg. Der RTM beregner en samlet kollektivmatrise (som fordeles på kollektive reisemidler i 
nettutleggingen), beregner NTM5 kollektivmiddelspesifikke kollektivmatriser fordelt på buss, tog, båt og fly. 

                                                      

2
 RTM er estimert på nasjonale reisevanedata (RVU) og tilleggsutvalg fra 2001. 
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I tillegg er RTM bygget opp i Cube, mens NTM5 opprinnelig ble implementert og bygget opp i Emme/2. 
Disse forskjellene kan gi grunnlag for usikkerhet ved sammenslåing av trafikk fra de to modellene. 

Følgende reiser er ikke inkludert i etterspørselsmodellene, men er delvis inkludert som faste matriser: 

 Reiser til og fra Norge. 

 Reiser foretatt av personer under 13 år, med unntak av skolereiser. 

 Utlendingers reiser i Norge. 

 Reiser med en eller flere overnattinger. 

Det er viktig å være klar over hvilke reiser som er inkludert når man skal analysere resultatene og 
sammenligne disse mot tellinger. 

2.2.3 Sonedata 

Sonedata er inngangsdata til transportmodellene og benyttes i forbindelse med produksjon av turer i en 
sone og valg av destinasjon for reisen. I modellen tilsvarer en sone en grunnkrets. Sonedataene inneholder 
informasjon om blant annet bosatte, arbeidsplasser fordelt på ulike næringsgrupper, inntekt, biltilgang, 
parkeringskostnader, mm. 

Sonedataene er med på å forklare sonens attraktivitet for ulike reisehensikter, herunder arbeidsreiser, 
tjenestereiser, fritidsreiser, private reiser og hente/levere reiser. Med ulike reisemidler menes valg av måte 
å ta seg frem på, herunder bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel. 

Det er folketallet og ulike kjennetegn ved innbyggerne i sonene som i modellene bestemmer antall reiser. 
Attraksjonsvariabler ved sonene, som antall arbeidsplasser, spiller bare en rolle for fordelingen av de 
beregnede reisene på destinasjon. Det er således bare den relative fordelingen av arbeidsplasser på soner 
som virker inn på destinasjonsvalget av de genererte turene, og ikke antall arbeidsplasser i seg selv. En 
proporsjonal økning i antall arbeidsplasser i alle soner, vil dermed ikke påvirke modellresultatene. 

I en modellberegning for et framtidig år må det anslås antall bosatte etter kjønn og alder på grunnkretsnivå. 
Det samme gjelder antall arbeidsplasser på grunnkretsnivå. Det legges til grunn befolkningsframskrivinger 
fra SSB, som gir folketall på kommunenivå. Disse kommunetallene for framtidige år er fordelt på de enkelte 
sonene i hver kommune. I det framtidige beregningsåret vil man ofte legge til grunn samme relative 
fordeling av arbeidsplassene på grunnkretser, som man observerte i modellens basisår. Alternativt kan det 
gjøres egne anslag dersom det geografiske lokaliseringsmønsteret for nye arbeidsplasser antas å avvike mye 
fra dagens. 

2.2.4 Prognosedata 

Til modellberegningene må det gjøres forutsetninger om befolkningsutvikling og arbeidsplassfordeling i det 
framtidige beregningsåret. Også forutsetninger om inntektsvekst er sentrale, bl.a. fordi denne i modellene 
påvirker bilholdet, noe som i sin tur påvirker reisemiddelfordelingen (bil eller kollektiv). 

Offisielle prognoseforutsetninger ligger til grunn for persontransportmodellene ved at modellene tar 
utgangspunkt i befolkningsframskrivingen MMMM - middels nasjonal vekst utarbeidet av SSB. Bokstavene 
refererer seg til forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og innvandring. Det er foretatt en 
mekanisk fordeling av disse befolkningsdataene på grunnkretser, der det er tatt utgangspunkt i hvordan 
befolkningen fordeler seg på grunnkretser i siste år med historiske data. Det er viktig å poengtere at 
usikkerheten i tallene for perioden 2030-2060 er svært stor. Befolkningsframskrivingen omfatter både 
endring i antall personer og endring i befolkningens alderssammensetning. Alderssammensetningen er av 
stor betydning for transportprognosene, da ulike aldersgrupper har ulikt reiseomfang, gjennomfører reiser 
med ulike reiseformål og har ulik tendens til å velge de forskjellige transportmidlene. 

For utvikling i privat konsum benyttes prognosene fra Perspektivmeldingen (PM09), levert fra 
Finansdepartementet januar 2009. 
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2.3 USIKKERHET I TRANSPORTMODELLENE 

Transportmodellen er i utgangspunktet en strategisk modell på et overordnet nivå. 
Transportmodellberegninger bygger på reisevaneundersøkelser og resultatene er en forenkling av det 
"virkelige" reisemønsteret. Endrede reisevaner i en fremtidig situasjon, «trendbrudd», blir derfor ikke 
inkludert i modellen. Gang- og sykkeltrafikken er med i modellen, men disse transportformene blir ikke 
ivaretatt tilstrekkelig. Det er derfor usikkerhet knyttet til trafikktallene på lenkenivå. Et annet forhold er at 
modellen ikke klarer ikke å fange opp de mest ekstreme køsituasjonene i rush. Modellen har kun 
kapasitetsbegrensninger på lenkene, ikke i kryss. 

Det er vanskelig å forutsi hvilket utslag usikkerhetene i beregningene gir. Da modellen ikke håndterer gang- 
og sykkeltrafikk eller trendbrudd i tilstrekkelig grad, kan dette tilsi at modellen beregner et for høyt nivå for 
biltrafikken. Andre forutsetninger kan gi motsatte effekter lokalt. Modellen beregner trafikkvekst for en 
fremtidig situasjon basert på økonomisk vekst og endring i befolkning på grunnkretsnivå. Større 
utbyggingsprosjekter kan imidlertid gi økt trafikk på enkeltlenker i planområdet. 

Netto nytte inkluderer blant annet trafikantnytten. Det er viktig å merke seg at denne trafikantnytten 
påvirkes av den fremtidige trafikksituasjonen. Dette bidrar til en usikkerhet i den samfunnsøkonomiske 
analysen. Usikkerheten kan slå begge veier. Framtidig trafikksituasjon kan enten føre tile n bedring av 
trafikantnytten eller en forverring av trafikantnytten. Hvordan dette kan påvirke beregning av 
trafikantnytten og rangeringen av konseptene er nærmere omtalt i kapittel 8; Prissatte konsekvenser. 

 

2.4 BEREGNINGSFORUTSETNINGER 

For de beregningene som er gjennomført i forbindelse med KVU Hønefossområdet, er forutsetningene 
omtalt under lagt til grunn. 

 

2.4.1 Beregningsår 

I analysen er det sett på effektene av å innføre restriktive tiltak som kan påvirke transportetterspørsel og 
valg av transportmiddel. I tillegg er potensielle større infrastrukturombygginger blitt vurdert. Det er også 
sett på effekten av en eventuell fortetting i sentrumsnære områder. Investeringene knyttet til 
infrastrukturtiltak som legges til grunn for tiltakene vil ha lang levetid, noe som taler for å gjennomføre 
arbeidet med flere beregningsår for å få en bedre oversikt over hvordan transportsystemet vil fungere med 
en (forventet) økning i bosatte og arbeidsplasser. Usikkerheten knyttet til de eksogene forutsetningene vil 
imidlertid øke jo lengre frem i tid beregningene gjøres. I tillegg er det rimelig å anta at preferanser og 
holdninger langt frem i tid vil kunne være vesentlig forskjellig fra sammenhengene som fremkommer av de 
tverrsnittsdata modellen er estimert på. 

Åpningsåret for KVU Hønefoss er satt til 2022. I modellen er det tilrettelagt for beregninger i 2024. Det er 
derfor gjennomført beregninger for 2024. I tillegg er det gjennomført beregninger for en fremtidig situasjon 
som ligger lenger frem i tid og som vil vise effekten av økt befolkning og økonomisk vekst; 2040. 

Det er gjennomført beregninger både ved hjelp av delområdemodellen for Hønefoss for korte reiser (DOM 
Hønefoss) og den nasjonale modellen for lange reiser (NTM5). Den samlede effekten for antall og 
sammensetning av reisene er presentert ved å legge sammen resultatene fra beregninger med begge 
modellene. 
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2.4.2 Befolkningsutvikling og arealbruk 

Statistisk sentralbyrås (SSB) middelframskrivning for folketall på kommunenivå (MMMM) er lagt til grunn 
for befolkningstallene i de fremtidige beregningsårene. Det er tatt utgangspunkt i framskrivningene 
publisert i 2013

3
. Disse strekker seg kun frem til 2030. I de tverretatlige persontransportmodellene er denne 

befolkningsframskrivingen implementert på grunnkretsnivå for årene frem til 2030 med hensyn til bosatte 
og alderssammensetning. I tillegg er det gjort framskrivinger for årene etter 2030 basert på SSBs metodikk 
som ligger til grunn for beregningsår etter 2030

4
. 

Tabellen under viser befolkningsutviklingen i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker basert på SSBs 
middelframskriving. 

Tabell 1: Befolkningsutvikling i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, basert på SSB middelframskriving. 

Kommune 2010 2024 % økning 2040 % økning 

Jevnaker 6 131 6 359 4 % 6 853 12 % 

Ringerike 28 776 31 589 10 % 35 274 23 % 

Hole 5 973 7 956 33 % 10 137 70 % 

SSB gjennomfører ikke framskrivinger av arbeidsplassdataene. Rent teknisk sett er dagens fordeling av 
arbeidsplasser på grunnkretser beholdt. Som nevnt foran, spiller imidlertid ikke det absolutte nivået på 
arbeidsplasser noen rolle for modellresultatene, bare den relative fordelingen. Mulige strukturendringer i 
hvordan arbeidsplassene fordeles geografisk mellom områder og grunnkretser i framtiden, er således ikke 
inkludert i beregningene. 

2.4.3 Inntektsutvikling og bilhold-/førerkortinnehav 

Økt inntektsnivå påvirker individers etterspørsel etter transporttjenester. Deler av inntektsøkningen vil gå 
til å øke den enkeltes tilgang på individuelle transportressurser. I trafikkmodellen påvirker inntekten 
transportmiddelvalget via bilholdsmodellen. Det er gjennomført beregninger av bilholdet for samtlige 
beregningsår, samt alle tiltak som inkluderer endringer i befolknings- og arealbrukssammensetningen i 
modellen innenfor et beregningsår med en gitt befolkningsstruktur. 

For utvikling i privat konsum, benyttes prognosene fra Perspektivmeldingen (PM09), levert fra 
Finansdepartementet januar 2009. 

 
  

                                                      

3
 Statisk Sentralbyrå ga ut nye befolkningsframskrivinger i juni 2014. Disse er ikke implementert i transportmodellen. 

4
 Statisk Sentralbyrå har i 2014 gitt ut oppdaterte framskrivinger frem til 2040. Disse er ikke implementert i transportmodellen. 
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3 Situasjonsbeskrivelse 

3.1 DAGENS SITUASJON 

Hønefossområdet kjennetegnes ved at det ligger i en region med stor andel landbruksområder og 
kulturlandskap, og hvor bilen er det viktigste fremkomstmiddelet. Hønefossområdet ligger i pendleravstand 
til Oslo-området. Jernbanen går til/fra Hønefoss, men fordi den går via Randsfjordbanen mellom Hønefoss 
og Oslo, er buss det eneste kollektive reisemiddelet som konkurrerer med bilen på strekningen mellom 
Hønefoss og Oslo-området. Bilen er det dominerende transportmiddelet internt i Hønefossområdet. Dette 
betyr at en av de transportmessige hovedutfordringene vil være å legge enda bedre til rette for at flere 
velger å gå sykle eler reise kollektivt reisemidler i fremtiden. 

 

3.1.1 Pendlingsmønster 2012 

Pendlerdata oversendt fra Statens vegvesen Region Sør for 2012, viser at det er en relativt stor utpendling 
til Oslo og Bærum fra Ringeriksregionen (kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker). Se Figur 3. 

 
Figur 3: Pendling til og fra Ringeriksregionen (kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker). Hentet fra 

pendlerdata oversendt fra Statens vegvesen Region Sør. 

 

Den største innpendlingen til Ringeriksregionen er fra kommunene Oslo, Gran, Modum, Lunner og Bærum. 
Innpendlingen er betydelig mindre enn utpendlingen. 
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3.1.2 Reisemiddelfordeling 

Tabellen under viser observert og beregnet reisemiddelfordeling for henholdsvis landsgjennomsnittet og 
Ringeriksområdet

5
. Oversikten viser at Ringeriksområdet har langt høyere bilandel og langt lavere 

kollektivandel enn landsgjennomsnittet. Mens det på landsbasis er en bilandel (sum bilfører og bilpassasjer) 
på 63 prosent, ligger tilsvarende bilandel for Ringeriksområdet på 83 prosent. Den beregnete bilandelen for 
Ringeriksområdet ligger på 85 prosent, altså noe over den observerte andelen. Mens kollektivandelen på 
landsbasis ligger på åtte prosent, er den i Ringeriksområdet på kun en prosent (to prosent beregnet 
kollektivandel). Også gange- og sykkelandelen for Ringeriksområdet ligger langt under landsbasis. Den 
beregnede gangandelen ligger også noe under den observerte for Ringeriksområdet. 

Tabell 2: Observert og beregnet reisemiddelfordeling. Tallene for observerte tall for reisemiddelfordeling er 

hentet fra [3], 2010. 

 Bilfører Bilpass. Kollektiv Gange Sykkel Annet SUM 

NRVU 2009 (vektet) 
Landsgjennomsnitt 

52 % 11 % 8 % 22 % 4 % 3 % 100 % 

NRVU 2009 (uvektet) 
Ringeriksområdet 

70 % 13 % 1 % 14 % 2 % 0 % 100 % 

Beregnet Ringeriksområdet 
2010 

75 % 10 % 2 % 10 % 2 %  100 % 

 

For sentrumsområdet av Hønefoss er reisemiddelfordelingen tilsvarende Ringeriksområdet. Den beregnede 
bilførerandelen på over 70 prosent. Andelen bilpassasjerer ligger på 10 prosent, mens kollektivandelen 
ligger på to prosent og andelen gange og sykkel på til sammen 15 prosent. 

 
Figur 4: Reisemiddelfordeling for Hønefoss, 2010. 

 
  

                                                      

5
 Ringeriksområdet omfatter her kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 
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3.1.3 Status sykkel Hønefoss 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser at sykkelandelen er på 4,5 – 6 % i Jevnaker, Ringerike 
og Hole [3]. Det ble i 2013 gjennomført en omfattende telling av fotgjengere og syklister i Hønefoss. 
Tellingene ble gjennomført i tre ulike områder: ytre sentrum, broene og indre sentrum [5].  Ytre sentrum 
hadde høyest trafikk i morgentimene i tilknytning til transport til og fra skole og arbeid. Samlet sett var 
fotgjengertrafikken i dette området lavt. Broene hadde en jevn strøm av gående og syklende hele dagen. 
Indre sentrum hadde den høyeste fotgjengertrafikken. 

Hovedvekten av gående og syklende beveger seg langs nord-syd-aksen. Fv35 ligger i denne aksen, men 
registreringene viste at syklistene så ut til å holde seg unna bilvegen der dette var mulig, og syklet da enten 
på fortau eller gang og sykkelveg. Mange vekslet på å benytte kjøreveg og fortau. Det ble også gjennomført 
tellinger i de samme snittene i 1994. Det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til tellingene til at det 
er mulig å konkludere med hvordan sykkelbruken i Hønefoss har utviklet seg. Mye tyder på at den har holdt 
seg ganske stabil i de ytre områdene og gått noe ned i sentrum. 

Det er utarbeidet et omfattende kartgrunnlag knyttet til situasjonen for sykkel i Hønefoss [6]. Figur 5 viser 
et oversiktskart over sykkelløsninger i Hønefoss.  

 

 
Figur 5: Dagens løsninger for syklende i Hønefoss (Kilde: Statens vegvesen) 

 

Gjennom Hønefoss sentrum er det dårlig tilrettelagt for syklister. Det er kun i Hønengata nord for Hønefoss 
bru det er tilrettelagt med sykkelfelt. I sentrumsområdet sør for Hønefoss bru er det hovedsakelig veier 
med blandet trafikk. Inn mot sentrum er det på en del strekninger tilrettelagt med gang- og sykkelveier. 
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3.1.4 Trafikkstrømmer 2010 

De beregnede trafikkstrømmene for 2010 er vist i Figur 6. Figuren viser at de største trafikkstrømmene er 
mellom Hønefoss sentrum og Heraldsbygda, Hønefoss sentrum og nord for Hønefoss, og Hønefoss sentrum 
og sør-øst for Hønefoss. 

 
Figur 6: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet.2010. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

3.1.5 Trafikkbelastning BIL Hønefoss 2010 

Den beregnete trafikkbelastningen for bil sentralt i Hønefoss er vist i Figur 7. Figuren viser at 
gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i Kongens gate ligger på i overkant av 14.000 kjøretøy, i Osloveien ligger 
trafikken på i overkant av 12.500 kjøretøy og i Hønengata nord for Vesterngata (Fv163) på i overkant av 
11.500 kjøretøy. På Hønefoss bru ligger trafikken på nærmere 20.000 kjt/døgn. Trafikknivå i NVDB 
samsvarer bra, her er det angitt en trafikkmengde på 20.200 kjt/d (ÅDT) for 2013. Dette er imidlertid noe 
høyere enn trafikknivå registrert på tellinger høsten 2014, det ble da registrert et trafikknivå på ca. 17.000 
kjt/d (ÅDT).  
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Figur 7: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn)i dagens situasjon (2010) 
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3.2 FREMTIDIG TRAFIKKUTVIKLING 

Det er tatt utgangspunkt i vegnett og kollektivrutebeskrivelser etablert av Rambøll og SINTEF i forbindelse 
med etableringen av DOM Hønefoss for Nullalternativene 2024 og 2040. De vises til egen dokumentasjon av 
dette arbeidet [2]. 

Ved kun å legge til grunn de infrastrukturtiltak med bevilgning til bygging ved utgangen av 2013, 
befolkningsprognoser basert på Statistisk Sentralbyrås middelalternativ og økonomisk vekst basert på 
Perspektivmeldingen fra 2009 (PM09), vil den beregnete trafikkutviklingen bli som beskrevet under. 

 

3.2.1 Trafikkutvikling internt i Ringeriksområdet i perioden 2010 til 2024 og 2040 

Basert på forutsetningene beskrevet over, vil reiseomfanget internt i Ringeriksområdet øke betydelig i 
årene fra 2010 til 2024 og 2040. Figur 8 viser at antall turer (for alle reiseformer) vil øke med 13 prosent fra 
2010 til 2024 og 30 prosent fra 2010 til 2040 i Ringeriksområdet gitt at det ikke gjennomføres tiltak utover 
det som er gitt bevilgning i handlingsplanen for NTP 2014-2023. 

 
Figur 8: Totalt antall korte turer [ÅDT, <100 km] for årene 2010, 2024 og 2040 uten tiltak. Ringeriksområdet 

(kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker). Alle reiseformer eksklusive skolereiser. 

 

Befolkningsutviklingen basert på Statistisk Sentralbyrås midlere framskriving i viser en befolkningsøkning på 
12 prosent i perioden 2010-2024 og 28 prosent i perioden 2010-2040 for Ringeriksområdet. 
Befolkningsprognosene viser således at befolkningsutviklingen i Ringeriksområdet er jevnt økende i de 
kommende tiårene. Dette stemmer overens med bildet av den beregnede turutviklingen i samme periode. 
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3.2.2 Beregnet reisemiddelfordeling 2024 og 2040 

Tabellen under viser reisemiddelfordelingen i de ulike referansesituasjonene; 2010, 2024 og 2040. 
Beregningene viser en økning i bilandelen med tre prosentpoeng fra 2010 til 2024 og 2040. Kollektivandelen 
vil reduseres med ett prosentpoeng frem mot 2024 og 2040. Andelen gående vil reduseres med henholdsvis 
ett prosentpoeng fra 2010 til 2024 og ytterligere ett prosentpoeng frem mot 2040. Den beregnete 
sykkelandelen forblir uendret. 

Tabell 3: Beregnet reisemiddelfordeling for 2010, 2024 og 2040. 

 Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Gange Sykkel 

2010 75 % 10 % 2 % 10 % 2 % 

2024 78 % 10 % 1 % 9 % 2 % 

2040 78 % 10 % 1 % 8 % 2 % 

 

3.2.3 Beregnet trafikkstrømmer 2024 og 2040 

De beregnede trafikkstrømmene for 2024 og 2040 er vist i henholdsvis Figur 9 og Figur 10. Figurene viser at 
de største trafikkstrømmene er som for 2010; mellom Hønefoss sentrum og Heraldsbygda, Hønefoss 
sentrum og nord for Hønefoss, og Hønefoss sentrum og sør-øst for Hønefoss. 

 
Figur 9: Trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet.2024. Alle transportformer. (ÅDT). Reiser 

under 100 km. 
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Figur 10: Trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet.2040. Alle transportformer. (ÅDT). Reiser 

under 100 km. 

 

3.2.4 Beregnet trafikkbelastning BIL Hønefoss 2024 og 2040 

Den beregnete trafikkbelastningen for bil i Hønefossområdet for 2024 og 2040 er vist i henholdsvis Figur 11 
og Figur 12. Figurene viser at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk øker marginalt fra 2010 til 2024; fra 14.200 til 
14.400 kjøretøy i Kongens gate, fra 12.600 til 15.200 kjøretøy i Osloveien, fra 11.700 til 12.900 kjøretøy i 
Hønengata nord for Vesterngata (Fv163) og fra 19.600 til 22.400 på Hønefoss bru. 
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Figur 11: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn)i Nullalternativet 2024 

 

Økningen er større frem mot 2040. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk øker fra 14.200 til 16.400 kjøretøy i 
Kongens gate, fra 12.600 til 17.600 kjøretøy i Osloveien, fra 11.700 til 14.500 kjøretøy i Hønengata nord for 
Vesterngata (Fv163) og fra 19.600 til 25.500 på Hønefoss bru. 
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Figur 12: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for Nullkonseptet 2040 

 

Befolkningsveksten i Ringerike i transportmodellen er på ca. 10 % frem til 2024 og 23 % frem til 2040. 
Veksten i trafikkbelastningen på veinettet samsvarer godt med denne veksten. På grunn av at modellen har 
et grovt nettverk, og avhengig av hvor sonetilkoblingene er, vil trafikkbelastningene på enkeltlenker avvike 
fra det totale bildet. Dette gjelder bl.a. i Kongensgate opp mot Hønefoss bru. Veksten i de oppgitte snittene 
gjennomsnittlig på hhv. 11 % og 26 %. 
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4 Innledende beregninger 

Det er gjennomført innledende beregninger for å teste ut trafikale effekter knyttet til følgende tiltak: 

1. Ny veiforbindelse mellom E16: Nymoen – Eggemoen 

2. Parkeringsrestriksjoner sentralt i Hønefoss 

3. Trafikantbetaling 

4. Ny kollektivbro over Petersøya 

5. Økt bussfrekvens langs øst-vest- og nord-sør-aksene. 

6. Fortetting 

Tiltakene er kort og skissemessig presentert under, sammen med de beregnede resultatene av tiltakene. 
Beregningene for tiltak 1-4 i listen over er gjennomført for 2024, mens tiltakene 5-6 i listen over er 
gjennomført for beregningsåret 2040. 

 

4.1 TILTAK 

Tiltakene som er vurdert er presentert under. 

 

4.1.1 Ny vegforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen (2024) 

 
Figur 13: Vegforbindelsen Nymoen-Eggemoen er merket med grønt. 

 

Vegforbindelsen er kodet med en avstand på to kilometer og en hastighet på 90 km/t. 
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4.1.2 Parkeringsrestriksjoner (2024) 

 
Figur 14: Parkeringsrestriksjoner er lagt til grunn i grunnkretsene merket rosa. 

 

Tabell 4: Parkeringskostnader som legges til grunn for parkeringsalternativet. 

Områdekategori / År Parkerings-
kostnad per time 
Korttidsparkering 

[2001-priser] 

Parkerings-
kostnad per døgn 
Langtidsparkering 

[2001-priser] 

Andelen av arbeidsreisene 
som betaler for 

arbeidsparkering 
Share pay 

Sentrum 2024 (rødt) 15 40 0,4 

Sentrumsnært 2024 
(mørkegrønt) 

 20 0,2 

Det ligger ikke inne parkeringskostnader for 2010, 2024 eller 2040 for noen av kommunene Ringerike, Hole 
og Jevnaker i modellen. Parkeringskostnadene som legges inn i parkeringsalternativet blir derfor 
sammenliknet med en referansesituasjon uten parkeringskostnader. 
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4.1.3 Trafikantbetaling (2024) 

Det er lagt inn bompenger i følgende veisnitt: 

 
Figur 15: Oversikt over plasseringen av bomstasjonene. 

 

Det er gjennomført beregninger for fire varianter av trafikantbetaling: 

 Variant 1: Inn mot sentrum. 15 kr lav, 30 kr rush. 

 Variant 2: Inn og ut av sentrum. 15 kr lav, 30 kr rush. 

 Variant 3: Inn mot sentrum. 30 kr lav, 60 kr rush. 

 Variant 4: Inn mot sentrum. 10 kr lav, 20 kr rush. 
 

4.1.4 Ny kollektivbro over Petersøya (2024) 

 
Figur 16: Ny kollektivbro over Petersøya er merket med grønt.   
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Følgende kollektivruter er lagt om (via ny kollektivbro), og reisetiden er redusert med to til tre minutter i 
hver retning: 

 

Lav:  
Linje 95 (blå): Heradsbygda-Haugsbygd 
Linje 96 (turkis): Hønefoss Viul 

Rush: 
Linje 96 (blå): Heradsbygda-Haugsbygd 
Linje 97 (turkis): Hønefoss Viul 

 
 

4.1.5 Økt bussfrekvens 10 min nord-sør / 15 min øst-vest og 15 min nord-sør / 15 min øst-vest 

(2040) 

Busslinjer som har fått endret frekvens til henholdsvis ti minutter og 15 minutter i nord-sør-aksen er vist i 
tabellene og figurene under. 

Tabell 5: Busslinjer som trafikkerer nord-sør-aksen, rush 

RUSH Busslinjer Frekvens Referanse 2040 
[min mellom avganger] 

Ny frekvens 
[min mellom avganger] 

94 Hønefoss-Vik 60 10 /15 

95 Sundvollen-Hønefoss 90 10 /15 

98 Hønefoss-Begnamoen 90 10 /15 

99 Hønefoss-Rabba-Hønefoss 90 10 /15 

100 Sykehuset-Haldenveien 24 10 /15 

101 Hønefoss-Nes i Årdal 60 10 /15 

102 Hønefoss-Elsrud 180 10 /15 

108 Hønefoss-Ask 360 10 /15 
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Figur 17: Busslinjer som trafikkerer nord-sør-aksen, rush. 

 

Tabell 6: Busslinjer som trafikkerer nord-sør-aksen, lav. 

LAV Busslinjer Frekvens Referanse 2040 
[min mellom avganger] 

Ny frekvens 
[min mellom avganger] 

93 Hønefoss-Vik 120 10 /15 

94 Hønefoss-Sundvollen 120 10 /15 

97 Hønefoss-Begnamoen 180 10 /15 

98 Hønefoss-Rabba-Hønefoss 180 10 /15 

99 Sykehuset-Haldenveien 30 10 /15 

100 Hønefoss-Nes i Årdal 60 10 /15 

101 Hønefoss-Elsrud 180 10 /15 

107 Hønefoss-Ask 120 10 /15 

508 Vik-Hønefoss 90 10 /15 

509 Hønefoss-Sundvollen 360 10 /15 
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Figur 18: Busslinjer som trafikkerer nord-sør-aksen, lav. 

 

Busslinjer som har fått endret frekvens til 15 minutter i øst-vest-aksen er vist i tabellene og figurene under. 

Tabell 7: Busslinjer som trafikkerer øst-vest-aksen, rush. 

RUSH Busslinjer Frekvens Referanse 2040 
[min mellom avganger] 

Ny frekvens 
[min mellom avganger] 

96 Heraldsbygda-Haugsbygda 18 15 

97 Hønefoss-Viul 180 15 

103 Hønefoss-Sokna 90 15 

105 Hønefoss-Øst-Veme 360 15 

106 Hønefoss-Veienmoen-Hønefoss 90 15 
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Figur 19: Busslinjer som trafikkerer øst-vest-aksen, rush. 

 

Tabell 8: Busslinjer som trafikkerer øst-vest-aksen, lav 

LAV Busslinjer Frekvens Referanse 2040 
[min mellom avganger] 

Ny frekvens 
[min mellom avganger] 

95 Heraldsbygda-Haugsbygda 30 15 

96 Hønefoss-Viul 120 15 

102 Hønefoss-Sokna 120 15 

104 Hønefoss-Øst-Veme 120 15 

105 Hønefoss-Veienmoen-Hønefoss 120 15 

510 Hønefoss-Sokna 120 15 

 

 
Figur 20: Busslinjer som trafikkerer øst-vest-aksen, lav. 

 



 Oppdragsnr.: 5137416 

  

KVU Hønefoss | Trafikale og prissatte virkninger for Hønefossområdet Revisjon: v1.0 

 

n:\513\74\5137416\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5137416_rapport_hønefoss_v1_0_endelig.docx 2015-01-23 | Side 42 av 108 

 

4.1.6 Fortetting (2040) 

Det er gjennomført fortetting på bakgrunn av føringer fra Statens vegvesen gitt i regnearket 
OmfordelingvekstMMMM2010_2040.xlsx. Det er tatt utgangspunkt i framskrivinger fra SSB (MMMM-
alternativet) i Ringerike kommune. Framskrivingen fra 2010 til 2040 er omfordelt slik at 80 prosent av 
veksten skjer i de mest sentrale områdene i Hønefoss, mens de resterende 20 prosentene av veksten 
fordeles på de øvrige områdene i kommunen. Omfordelingen av veksten er basert på Kommunedelplan og 
møte med Ringerike kommune. (Se notat fra Statens vegvesen 80_20_vekst_Ringerike_2040.docx.) 

 

Figur 21: Fortettingen tar utgangspunkt i at 80 prosent av veksten skjer i de mest sentrale områdene i Hønefoss 

(mørke rosa), mens de resterende 20 prosentene av veksten fordeles på de øvrige områdene i kommunen (lyse 

rosa). 
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4.2 OVERSIKT OVER BEREGNINGER OG TILTAK 

Tabell 9: Oversikt over innledende beregninger og tiltak 

Alternativ Scenarionavn År Tiltak 

Referanse 2024 Basis2024_DOM-HF 2024  

Ny vegforbindelse Nymoen-
Eggemoen 

DOM-
HF_2024_ib_NymoenEggemoen 

2024 Ny vegforbindelse Nymoen-
Eggemoen. Se kapittel 4.1.1. 

Parkeringsrestriksjoner DOM-HF_2024_ib_Parkering 2024 Parkeringsrestriksjoner. Se kapittel 
4.1.2. 

Trafikantbetaling 15-30 DOM-
HF_2024_ib_Trafikantbetaling 

2024 Trafikantbetaling 15 kroner lav og 30 
kroner rush. Se kapittel 4.1.3. 

Trafikantbetaling inn og ut DOM-HF_2024_ib_TB_INNogUT 2024 Trafikantbetaling 15 kroner lav og 30 
kroner rush. Se kapittel 4.1.3. 

Trafikantbetaling 10-20 DOM-HF_2024_ib_TB_10og20 2024 Trafikantbetaling ti kroner lav og 20 
kroner rush. Se kapittel 4.1.3. 

Trafikantbetaling 30-60 DOM-HF_2024_ib_TB_30og60 2024 Trafikantbetaling 30 kroner lav og 60 
kroner rush. Se kapittel 4.1.3. 

Ny kollektivbro over 
Petersøya 

DOM-HF_2024_ib_Kollektiv_v1 2024 Ny kollektivbro over Petersøya. Endret 
kollektivtrasé med redusert kjøretid 
for busslinjer på strekningen. Se 
kapittel 4.1.4. 

Referanse 2040 Basis2040_DOM-HF 2040  

Økt bussfrekvens Alternativ 1 
(10 min n-s og 15 min ø-v) 

IB_2040_Bussfrekvens_10-15 2040 Trafikantbetaling. Se kapittel 4.1.3. 
Endret bussfrekvens til ti minutter i 
nord-sør-aksen og 15 minutter i øst-
vest-aksen. Se kapittel 4.1.5. 

Økt bussfrekvens Alternativ 2 
(15 min n-s og 15 min ø-v) 

IB_2040_Bussfrekvens_15-15 2040 Trafikantbetaling. Se kapittel 4.1.3. 
Endret bussfrekvens til 15 minutter i 
nord-sør-aksen og 15 minutter i øst-
vest-aksen. Se kapittel 4.1.5. 

Fortetting IB_2040_Arealbruksendringer 2040 Fortetting. Se kapittel 4.1.6. 
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4.3 OVERORDNETE RESULTATUTTAK 

 

4.3.1 Antall turer og reisemiddelfordeling 

Antall korte turer inn, ut og internt i Ringerike kommune øker i forhold til 2010-situasjonen i alle tiltak som 
er lagt til grunn i 2024 og 2040. Antall korte turer øker marginalt ved etablering av ny veiforbindelse mellom 
Nymoen og Eggemoen sammenliknet med referanse (2024). Innføring av parkeringsrestriksjoner har 
marginal effekt på turer inn, ut og internt i Ringerike kommune. Trafikantbetaling reduserer antall turer. 
Økt bussfrekvens vil gi betydelig færre turer sammenliknet med referansesituasjonen (2040). Fortetting 
sentralt i Hønefoss, vil også gi en betydelig reduksjon i antall turer sammenliknet med referansesituasjonen 
(2040). 

Bilandelen vil øke og gangandelen reduseres i fremtidig situasjon (2024 og 2040) sammenliknet med 2010-
situasjonen. Det er marginale effekter på reisemiddelfordelingen i de ulike alternativene. Det er kun 
alternativer med trafikantbetaling, økt bussfrekvens og fortetting som gir reduksjon i bilandel og økning i 
kollektivandelene sammenliknet med referansesituasjonene – men effekten er begrenset. 

Tabellene under viser totalt antall turer og reisemiddelfordeling for reiser til, fra og internt i Ringerike 
kommune. 

 
Figur 22: Totalt antall turer og endring i antall turer sammenliknet med 2010. Korte turer inn, ut og internt i 

Ringerike kommune. 

Den store økningen i trafikk fra 2024 til 2040 skyldes både økt befolkning og økonomisk utvikling, men også 
det faktum at det er færre bomstasjoner

6
 som ligger inne i referansealternativet for 2040 sammenliknet 

med 2024. 

                                                      

6
 I 2040 er bomstasjonene E18 Fossum bro, Oslofjordforbindelsen, Rv313 i Vestfold og Fv 460 Slagenda fjernet. 
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Det er viktig å merke seg at alternativene med økt bussfrekvens også inneholder trafikantbetaling. Se Tabell 
9. Det vil derfor være betydelig lavere økning i den totale trafikken i disse alternativene sammenliknet med 
referansealternativet for 2040. 

I alternativet med fortetting, er det fortrinnsvis internturene i Ringerike kommune som reduseres. Deler av 
forklaringen til dette kan være at flere ærender utføres på en og samme rundtur. Dette betyr at man ved å 
fortette, også får de fordelene som fortetting fører med seg i de beregningene som er gjennomført. 

 

Tabell 10: Reisemiddelfordeling. Korte turer inn, ut og internt i Ringerike kommune. 

Scenario Reisemiddelfordeling 
 

Bilfører Bil- 
passasjer 

Kollektiv Gange Sykkel 

Dagens situasjon 2010 77 % 10 % 2 % 9 % 2 % 

Referanse 2024 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Nymoen-Eggemoen 2024 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Parkering 2024 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Trafikantbetaling (inn, 15 og 30) 2024 79 % 10 % 2 % 8 % 2 % 

Trafikantbetaling (inn og ut, 15 og 30) 2024 79 % 9 % 2 % 8 % 2 % 

Trafikantbetaling (inn, 10 og 20) 2024 79 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Trafikantbetaling (inn, 30 og 60) 2024 79 % 9 % 2 % 8 % 2 % 

Kollektiv 2024 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Referanse 2040 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 1 (10 min n-s og 
15 min ø-v) 80 % 10 % 2 % 7 % 2 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 2 (15 min n-s og 
15 min ø-v) 79 % 9 % 3 % 7 % 2 % 

Fortetting 79 % 9 % 3 % 7 % 2 % 

 

4.3.2 Reisehensiktsfordeling 

Tiltakene har marginale effekter på reisehensiktsfordelingen for turer inn, ut og internt i Ringerike 
kommune. 

 

4.3.3 Trafikk- og transportarbeid – Bil 

Endringen i trafikk- og transportarbeid er vist i tabellene under. Tabellene viser at tiltakene gir en marginal 
økning i trafikk- og transportarbeid for de lange turene, men at trafikantbetaling og økt bussfrekvens gir en 
liten reduksjon i trafikk- og transportarbeidet for de korte turene. 
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Tabell 11: Prosentvis endring i transportarbeid [personkilometer =PKm] for lange og korte bilturer 

sammenliknet med referanse for henholdsvis 2024 og 2040. Ringerike kommune. 

Scenario PKm lange 
turer (NTM5) 

PKm korte 
turer (RTM) 

Nymoen-Eggemoen 2024 0 % 0 % 

Parkering 2024 0 % 0 % 

Trafikantbetaling (inn, 15 og 30) 2024 1 % -1 % 

Trafikantbetaling (inn og ut, 15 og 30) 2024 1 % -1 % 

Trafikantbetaling (inn, 10 og 20) 2024 1 % -1 % 

Trafikantbetaling (inn, 30 og 60) 2024 1 % -1 % 

Kollektiv 2024 0 % 0 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 1 (10 min n-s og 15 min ø-v) 2040 1 % -2 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 2 (15 min n-s og 15 min ø-v) 2040 1 % -2 % 

Fortetting 2040 0 % 0 % 

 

Tabell 12: Prosentvis endring i trafikkarbeid [kjøretøykilometer =KjtKm] for lange og korte bilturer 

sammenliknet med referanse for henholdsvis 2024 og 2040. Ringerike kommune. 

Scenario KjtKm lange 
turer (NTM5) 

KjtKm korte 
turer (RTM) 

Nymoen-Eggemoen 2024 0 % 0 % 

Parkering 2024 0 % 0 % 

Trafikantbetaling (inn, 15 og 30) 2024 1 % -2 % 

Trafikantbetaling (inn og ut, 15 og 30) 2024 1 % -1 % 

Trafikantbetaling (inn, 10 og 20) 2024 0 % -1 % 

Trafikantbetaling (inn, 30 og 60) 2024 1 % -1 % 

Kollektiv 2024 0 % 0 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 1 (10 min n-s og 15 min ø-v) 2040 1 % -2 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 2 (15 min n-s og 15 min ø-v) 2040 1 % -2 % 

Fortetting 2040 0 % 0 % 
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4.3.4 Trafikk til og fra Hønefoss sentrum 

Etableringen av ny vegforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen vil redusere biltrafikken til og fra Hønefoss 
sentrum med om lag syv prosent. Parkeringsrestriksjoner sentralt i Hønefoss vil ha marginale effekter på 
trafikken til og fra sentrum. Trafikantbetalingen vil imidlertid i alle varianter som er beregnet ha en 
betydelig avvisningseffekt for biltrafikk. Busstrafikken til og fra sentrum vil øke som følge av 
trafikantbetaling, men økningen vil være betydelig mindre enn reduksjonen i biltrafikk. Ved økt 
bussfrekvens, vil vi få en betydelig reduksjon i biltrafikken til og fra sentrum, samt en betydelig økning i 
busstrafikken. Økningen i busstrafikken vil imidlertid være betydelig mindre enn reduksjonen i biltrafikk. 
Fortetting vil gi en reduksjon i både bil- og busstrafikken vil og fra Hønefoss sentrum. Etableringen av 
kollektivbro over Petersøya har marginal innvirkning på bil- og busstrafikken til og fra Hønefoss sentrum. 

Samtlige tiltak som det er gjennomført beregninger for, vil gi redusert samlet trafikk til og fra Hønefoss 
sentrum. 

 

Tabell 13: Bil- og busstrafikk til og fra Hønefoss sentrum, ÅDT. 

Scenario ÅDT bil 
(lange og 

korte turer) 

Diff. 
Referanse 
2024/2040 

ÅDT buss 
(korte turer) 

Diff. 
Referanse 
2024/2040 

Dagens situasjon 2010 48 178  2 407  

Referanse 2024 55 744  2 202  

Nymoen-Eggemoen 2024 51 966 -7 % 2 196 0 % 

Parkering 2024 54 916 -1 % 2 237 2 % 

Trafikantbetaling (inn, 15 og 30) 2024 29 220 -48 % 2 325 6 % 

Trafikantbetaling (inn og ut, 15 og 30) 2024 18 490 -67 % 2 362 7 % 

Trafikantbetaling (inn, 10 og 20) 2024 36 393 -35 % 2 285 4 % 

Trafikantbetaling (inn, 30 og 60) 2024 17 213 -69 % 2 360 7 % 

Kollektiv 2024 55 694 0 % 2 199 0 % 

Referanse 2040 63 478  4 331  

Økt bussfrekvens Alternativ 1 (10 min n-s 
og 15 min ø-v) 

29 407 -54 % 5 646 30 % 

Økt bussfrekvens Alternativ 2 (15 min n-s 
og 15 min ø-v) 

29 419 -54 % 5 514 27 % 

Fortetting 56 558 -11 % 4 112 -5 % 
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4.4 TRAFIKALE VIRKNINGER FOR DE ULIKE ALTERNATIVENE 

 

4.4.1 Ny veiforbindelse Nymoen – Eggemoen 

Ny veiforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen flytter biltrafikken fra Hvalsmoveien til E16 vest for 
Hønefoss sentrum. Tiltaket vil gi redusert trafikk inn, ut og gjennom Hønefoss sentrum. Sentrumsområdet 
vil avlastes som følge av veiforbindelsen mellom Nymoen og Eggemoen. Hovedvegen gjennom Hønefoss 
sentrum vil få en reduksjon på ca. 2.500 biler i døgnet. Utover dette vil tiltaket ha marginale effekter på 
reisemønsteret. 

 

4.4.2 Parkeringsrestriksjoner 

Parkeringskostnader sentralt i Hønefoss og sentrumsnære områder, se Tabell 4, vil gi marginale effekter. 
Trafikken over Hønefoss bru vil reduseres med ca. 350 biler i døgnet. 

 

4.4.3 Trafikantbetaling 

Innføring av trafikantbetaling vil gi reduksjon i det totale reiseomfanget i Ringerike kommune. I tillegg vil 
trafikantbetaling gi marginalt redusert trafikk- og transportarbeid i kommunen. Biltrafikken inn, ut og 
gjennom Hønefoss sentrum vil reduseres betraktelig som følge av tiltaket. 

Trafikken langs Fv241 Hadelandsveien vil øke med 1.040-2.700 biler i døgnet, mens trafikken langs E16 
Eggemoveien vil reduseres med 700-1.000 bil per døgn. Ut fra dette kan vi anta at trafikken langs aksen sør-
nordøst – som tidligere kjørte gjennom Hønefoss sentrum, nå velger Fv241 Hadelandsveien for å unngå 
kostnaden ved å kjøre gjennom bomsnittet. Den lokale trafikken gjennom sentrum vil som følge av 
innføringen av bomringen velge å kjøre rundt sentrum via E16/Rv35 vest for Hønefoss. Tabellen under 
oppsummerer trafikken i bomsnittene for de ulike variantene av trafikantbetaling. 

 

Tabell 14: Trafikkbelastning i bomsnittene (ÅDT) 

 Basis 
2024 

Var 1 – kr. 
15/30 inn mot 
sentrum 

Var 2 - 15/30 
inn/ut av 
sentrum 

Var 3 - 30/60 inn 
mot sentrum 

Var 4 - 10/20 inn 
mot sentrum 

  ÅDT Diff. 
Basis 

ÅDT Diff. 
Basis 

ÅDT Diff. 
Basis 

ÅDT Diff. 
Basis 

Rv35 Osloveien  15 200 8 000 -47 % 4 900 -68 % 4 900 -68 % 9 700 -36 % 

Rv35 Askeveien  8 300 4 800 -42 % 3 300 -60 % 3 000 -64 % 6 000 -28 % 

Høybyveien 600 300 -50 % 100 -83 % 100 -83 % 400 -33 % 

Rv35 
Soknedalsveien 

9 300 4 200 -55 %  2 800 -70 % 2 500 -73 % 5 300 -43 % 

Rv35 Hønefoss 
bru 

22 400 11 900 -47 % 7 400 -67 % 6 800 -70 % 15 000 -33 % 

SUM 
ÅDT/Differanse 

55 800 29 200 -48 % 18 500 -67 % 17 300 -69 % 36 400 -35 % 

 

Variant 2 og variant 3 gir størst avvisning av biltrafikken inn, ut og gjennom Hønefoss sentrum. Disse to 
variantene tilsvarer egentlig samme kostnad for trafikantene, da man kan anta at de fleste som skal inn til 
sentrum også skal ut av sentrum i variant 2. Trafikantene betaler dermed samme kostnad som i variant 3. 
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Ideelt sett skulle timesregelen gjelde for variant 2. Trafikantene ville da kun betale for en passering innenfor 
en time. Avvisningen av trafikk ville dermed ikke vært så stor som beregningene her viser. 

I forbindelse med utredning av ulike bompengekonsepter i Buskerudbyen, beregnet vi en ekstra avvisning 
på åtte til 20 prosent som følge av at modellen ikke tar hensyn til timesregelen. I Buskerudbyen var antall 
bomstasjoner mye høyere og totaltrafikken i området var langt høyere. For Hønefossområdet er det rimelig 
å anta at timesregelen vil ha en viss effekt. Dersom vi legger erfaringene fra Buskerudbyen til grunn for 
Hønefossområdet, vil vi kunne anta at effekten av timesregelen vil ligge på mellom fem og femten prosent. 

Tabell 15: Differanse i trafikkarbeid [KjtKm] for lange (NTM5) og korte (RTM) Ringerike. 

[KjtKm] Basis 

2010 

Basis 

2024 

Var 1 / Diff Basis Var 2 /Diff Basis Var 3/Diff Basis Var 4/Diff Basis 

NTM5 195 589  273 521  275 405  0.7 % 275 420  0.7 % 275 420  0.7 % 273 602  0.0 % 

RTM 802 071   1 028 117  1 012 780  -1.5 % 1 018 161  -1.0 %  1 018 201  -1.0 % 1 014 385  -1.3 % 

 

Tabellen over viser trafikkarbeidet for hhv. lange og korte turer. Resultatene viser at det blir en økning i 
trafikkarbeidet for lange turer og en reduksjon i trafikkarbeidet for korte turer.  

Trafikkarbeidet for korte turer reduseres med 1 – 1,5 prosent. Beregningene viser også en reduksjon i antall 
turer på opp mot 3,5 prosent. Antall turer er redusert mer enn utkjørt distanse, noe som tyder på at 
bilistene velger lengre veier for å unngå å kjøre gjennom bomringen. Beregningene viser en økning til det 
omkringliggende veinettet, spesielt til E16 utenfor sentrum. Mesteparten av de lange reisene som tidligere 
gikk gjennom sentrum overflyttes til E 16. 

 

4.4.4 Kollektivbro 

Etableringen av kollektivbro over Petersøya vil gi en reduksjon i antall påstigende for kollektivlinjen mellom 
Heraldsbygda og Haugsbygd på i overkant av åtte prosent i lavtrafikk. For rush er endringen i antall 
påstigende marginal. Endringene i antall påstigende for kollektivlinjen mellom Hønefoss og Viul er 
marginale. 

Tabell 16: Distanse, kjøretid og antall påstigende for busslinjene Heraldsbygda-Haugsbygd og Hønefoss-Viul, 

lavtrafikk. 

LAV Linje 95 LAV 
Heraldsbygda-Haugsbygd 

Linje 96 LAV 
Hønefoss-Viul 

 Distanse 
[km] 

Tid 
[min] 

På- 
stigende 

Distanse 
[km] 

Tid 
[min] 

På- 
stigende 

Referanse 2024 27 50 1 190 15 39 27 

Kollektivbro 2024 27 47 1 091 16 34 28 

Differanse 0 -3 -101 1 -5 1 

 

Tabell 17: Distanse, kjøretid og antall påstigende for busslinjene Heraldsbygda-Haugsbygd og Hønefoss-Viul, 

rushtrafikk. 

RUSH Linje 96 RUSH 
Heraldsbygda-Haugsbygd 

Linje 97 RUSH 
Hønefoss-Viul 

 Distanse 
[km] 

Tid 
[min] 

På- 
stigende 

Distanse 
[km] 

Tid 
[min] 

På- 
stigende 

Referanse 2024 27 50 541 15 45 3 

Kollektivbro 2024 27 47 538 16 40 3 

Differanse 0 -3 -2,84 1 -5 0 
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Den største reduksjonen i antall påstigende finner sted på holdeplassen Vestern, se figur under. Dette kan 
bety at det er mange i dette området som har destinasjon langs gammel busstrasé via Vesterntangen, og at 
den nye busstraséen over Petersøya dermed ikke fanger opp dette markedssegmentet. 

 
Figur 23: Holdeplasser Hønefoss, med Vestern holdeplass avmerket med ring. Kilde: www.ruter.no\kart\ 

 

4.4.5 Bussfrekvens 

Økt bussfrekvens vil gi en reduksjon i totalt antall reiser på 18 prosentpoeng sammenliknet med referanse 
(2040) for reiser inn, ut og internt i Ringerike kommune. Antall kollektivreiser vil øke med henholdsvis 43 
prosent og 38 prosent for frekvens 10/15 og 15/15 sammenliknet med referanse for samme område. Dette 
utgjør i underkant av 1.000 kollektivreiser for hver av de to alternativene. Antall bilreiser reduseres med 15 
prosent i begge alternativene, en reduksjon på i overkant av 15.000 bilturer sammenliknet med referanse 
(2040) for hver av de to alternativene. Den store reduksjonen i antall bilturer er delvis et resultat av 
trafikantbetaling – som gir redusert reiseetterspørsel og noe overføring til kollektiv. Denne konklusjonen 
kan trekkes fra resultatene for trafikantbetaling, som viser en økning i antall kollektivreiser på fire til syv 
prosent, og en reduksjon i antall bilreiser på tre til fire prosent som følge av tiltak knyttet til kun 
trafikantbetaling. Økt frekvens på busstilbudet er derfor av stor betydning for å øke antall kollektivreisende. 
Se Figur 22 og oppsummeringstabell over effekter for bil- og kollektivturer som følge av alternativene med 
trafikantbetaling med beregningsår 2024 og økt bussfrekvens med beregningsår 2040 (som også inneholder 
trafikantbetaling) under. 

  

http://www.ruter.no/kart/
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Tabell 18: Oversikt over endring i kollektiv- og bilturer i forhold til referanse for henholdsvis 2024 og 2040 

 Endring 
kollektivturer 

Endring bilturer 

2024 

Trafikantbetaling 15/30 105 5 % -2 867 -3 % 

Trafikantbetaling 15/30 begge retn. 135 7 % -3 719 -4 % 

Trafikantbetaling 10/20 86 4 % -2 436 -3 % 

Trafikantbetaling 30/60 129 6 % -3 636 -4 % 

2040 

Økt bussfrekvens 10/15 950 43 % -15 052 -15 % 

Økt bussfrekvens 15/15 852 38 % -15 011 -15 % 

 

4.4.6 Fortetting 

Fortetting av den forventede befolkningsveksten som følge av Statistisk Sentralbyrås midlere framskriving, 
samt Kommunedelplan for Ringerike kommune, vil gi redusert reiseetterspørsel i Ringerike kommune. 
Samlet sett vil det totale antall korte turer inn, ut og internt i Ringerike kommune gi en reduksjon på 12 
prosent sammenliknet med referansesituasjonen (2040). Reduksjonen i antall turer fordeler seg jevnt over 
alle reisemidler. 
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5 Konsepter 

 

5.1 OVERSIKT KONSEPTENE 

Det er definert fem ulike konsepter som grunnlag for beregningene. Det er gjennomført beregninger for to 
fremtidssår, 2024 og 2040. Koding av konseptene er dokumentert i et eget notat [1]Error! Reference source 
not found.. Tabell 19 viser hvilke tiltak som er kodet i transportmodellen i de ulike konseptene. 

Tabell 19: Oversikt over kodete tiltak i konseptene 

Konsept Bom P-kost
7
 Transportnett Kollektiv

8
 GS 

K1 Utbedringskonseptet 
u/restriksjoner 

  30 km/t i indre sentrum 
40 km/t i ytre sentrum 

15 min frekvens N-S X
9
 

K1+ 
Utbedringskonseptet 
m/restriksjoner 

X X 30 km/t i indre sentrum 40 km/t i ytre 
sentrum  
Stenging av Storgata og Norderhovsgata 

15 min frekvens N-S X
7
 

K2: Miljøkonseptet X X 30 km/t i indre sentrum 
40 km/t i ytre sentrum 
Stenging av Storgata og Norderhovsgata 
Kollektivbru parallelt med Hønefoss bru 

10 min frekvens N-S 
15 min frekvens Ø-V 
Redusert reisetid over 
kollektivbru4 

X
10

 

K3: Sentrumskonseptet X X 30 km/t i indre sentrum 
40 km/t i ytre sentrum 
Stenging av Storgata og Norderhovsgata 
Ny vegforbindelse mellom 
Kvernbergsund bru til Vesterngata (50 
km/t, bom) 

10 min frekvens N-S 
Redusert reisetid over 
Hønefoss bru

11
 

X
12

 

K4: Vegkonseptet X X 30 km/t i indre sentrum 
40 km/t i ytre sentrum 
Stenging av Storgata og Norderhovsgata 
Ny vegforbindelse Nymoen-Eggemoen 

10 min frekvens N-S X
8
 

                                                      

7 
Sentrum: Kpark=15, Lpark=40, Sharepay=0,4

 

  Sentrumsnært: Kpark=0, Lpark=20, Sharepay=0,2 
8
 Samme frekvens rush og lav 

9
 Støalandet-sentrum (over Petersøya) og Schjongslunden-Eikli (Ikke kodet grunnet for grovt nettverk) 

10
 Schjongslunden-Eikli (Ikke kodet grunnet for grovt nettverk), Støalandet-sentrum (over Petersøya) og Jernbanestasjonen-

nordsiden
 
  

11
 To minutter redusert reisetid for alle lokale bussruter som krysser Hønefoss bru. 

12
 Schjongslunden-Eikli, Støalandet-sentrum (over Petersøya) og Jernbanestasjonen-nordsiden, Sykkelekspressveg 
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K1 Utbedring 

 

K1 + Utbedring med restriksjoner 

 

K2 Miljøkonseptet 

 

K3 Sentrumskonseptet 

 

K4 Vegkonseptet 

 

Kommentar: 
GS-broene er kodet, bortsett fra bro Schjongslunden – Eikli (ikke kodet 
på grunn av for grovt nettverk). 
Det er ikke kodet kryssutbedring i Gummikrysset, knutepunktsutvikling 
eller pendlerparkering. 
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5.2 RESTRIKTIVE TILTAK 

Det er lagt inn restriktive tiltak i form av trafikantbetaling og parkeringsrestriksjoner. Det er lagt inn 
bompenger på veilenker inn mot sentrum

13
. Se figuren over bomsnitt på s. 37. I Sentrumskonseptet er det i 

tillegg lagt til bompenger på ny bro over elva. Det er forutsatt 15 kr i lavtrafikkperioder, og 30 kr i rush. 

Det er lagt inn parkeringsrestriksjoner på grunnkretser i sentrum og i sentrumsnære grunnkretser. Det er 
lagt inn parkeringskostnad per time for hhv kort- og langtidsparkering, samt anslått andel av arbeidsreiser 
som betaler for parkering, se Tabell 20 og Figur 14 s. 36. 

Tabell 20: Parkeringsrestriksjoner 

Områdekategori/År Parkeringskostnad per 
time korttidsparkering 
(2001-priser) 

Parkeringskostnad per 
døgn langtidsparkering 
(2001-priser) 

Andelen av 
arbeidsreisene som 
betaler for 
arbeidsparkering (Share 
pay) 

Sentrum 2024 15 40 0,4 

Sentrumsnært 2024  20 0,2 

Sentrum 2040 30 80 0,6 

Sentrumsnært 2040 20 50 0,3 

 

I løpet av den tiden konseptene har blitt utviklet, har forutsetninger knyttet til faseinndeling av tiltakene for 
2024 og 2040 blitt endret. Det er bestemt at parkeringsavgiftene ikke skal differensieres mellom 2024 og 
2040. Dette ligger imidlertid ikke til grunn i de presenterte beregningene. Fra de innledende beregningene 
av parkeringssatsene ser vi at parkeringsrestriksjonene gir marginale endringer, og man kan forutsette at et 
høyere nivå i 2040 ikke vil ha stor betydning på resultatene. 

                                                      

13
 Grunnet måten transportmodellen håndterer transportkvalitetsdata (LoS-data), er det i modellen lagt inn halv takst i begge 

retninger. 
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6 Beregningsresultater 

6.1 OVERORDNETE TRAFIKALE EFFEKTER 

 

6.1.1 Trafikkstrømmer 

Innledningsvis, i kap. 3, ble reisestrømmer for dagens situasjon presentert. I en fremtidig situasjon uten 
tiltak er reisemønsteret i hovedsak sammenfallende med dagens situasjon. De største trafikkstrømmene er 
mellom Hønefoss sentrum og Heraldsbygda, Hønefoss sentrum og nord for Hønefoss, og Hønefoss sentrum 
og sør for Hønefoss. Forskjellen ligger i økt antall reiser samlet sett. K1 som ikke har restriktive tiltak, gir noe 
redusert reiseaktivitet inn og ut av Hønefoss sentrum, mens de øvrige konseptene med restriktive tiltak 
påvirker reisemønsteret i større grad. Figuren under illustrerer endringer i reisemønster for K2. Antall turer 
inn og ut av sentrum reduseres med 15-35 %, mens turer mellom områder utenfor sentrum øker. 
Eksempelvis øker antall turer mellom Heraldsbygda og vest med ca. 16 % mens antall turer mellom 
Jevnaker og øvrige kommuner øker med ca. 10-18 %. De restriktive tiltakene medfører at de som bor i 
Hønefossregionen velger andre destinasjoner for sine turer. 

 

Figur 24: Endret reisemønster for K2 i 2040 
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6.1.2 Trafikkbelastning på veinettet 

Det er utarbeidet illustrasjoner som viser trafikkbelastning og endring i forhold til referansealternativet på 
utvalgte lenker i Hønefoss og på omkjøringsveier. Illustrasjonene finnes i vedlegg 2. I tillegg er det tatt ut 
plott fra transportmodellen, både for biltrafikk og kollektivturer. Trafikkplottene finnes i vedlegg 5. 

Beregningsresultatene viser at det er de restriktive tiltakene som gir størst utslag på trafikkbelastningen. 
Det betyr at K1 skiller seg fra de øvrige konseptene med tanke på trafikkbelastning i sentrum.  

Figuren under viser hovedtrekkene i endret trafikkbelastning på vegnettet i K1 sammenlignet med 
Referansealternativet i 2040. ÅDT på vegene i sentrum reduseres i størrelsesorden 2-8 %. Årsaken er 
dårligere fremkommelighet gjennom sentrum slik at flere velger å kjøre rundt sentrum. 

 

 

Figur 25: Hovedtrekk for endring i ÅDT for K1 sammenlignet med Referansealternativet i 2040. 
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Figuren under viser hovedtrekkene i endret trafikkbelastning på vegnettet i K2 sammenlignet med 
Referansealternativet i 2040. Disse hovedtrekkene gjelder også for øvrige konsepter med restriksjoner. ÅDT på 
vegene i sentrum reduseres i størrelsesorden 12-56 %. Årsaken er dårligere fremkommelighet gjennom 
sentrum, samt restriktive tiltak i form av bompenger og økte parkeringskostnader. Trafikken på 
omkjøringsveiene øker betraktelig. På E16 sør-vest for sentrum blir ÅDT på opp mot 16.000 kjt/døgn. Det er 
ikke vurdert konsekvenser for disse veiene i denne utredningen. Men det er helt klart at dette vil kunne få 
konsekvenser knyttet til flere forhold - ikke bare fremkommelighet, men også f.eks. trafikksikkerhet og økte 
vedlikeholdskostnader.  

 

 

Figur 26: Hovedtrekk for endring i ÅDT for K2 sammenlignet med Referansealternativet i 2040 
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6.1.3 Gjennomgangstrafikk 

Det er gjennomført en enkel analyse for å få informasjon om gjennomgangstrafikken. Det er kjørt selected 
link-analyser for å se hvor mye av trafikken øverst i Hønengata man finner igjen på andre veilenker i 
ytterkant av Hønefoss. De utvalgte lenkene er markert i figuren under. 

 

Figur 27: Snitt for å vurdere gjennomgangstrafikk via Hønengata. 

 

Konsept ÅDT Hønengata Gjennomgangtrafikk 

Basis 2040 (Nullalt.) 11 400 1 800 (16 %) 

K3 10 700 1 400 (13 %) 

K4  8 500   300 (4 %) 

K2 m/Nymoen - Eggemoen  9 200   400 (4 %) 

K3 m/Nymoen - Eggemoen
14

  9 400   400 (4 %) 

Figur 28: Gjennomgangstrafikk 

 

Analysen viser at det i Nullalternativet er ca. 16 % gjennomgangstrafikk. I K3 er det fortsatt en del 
gjennomgangstrafikk, men noe lavere enn i Nullalternativet på grunn av de restriktive tiltakene. 

K4 med Nymoen – Eggemoen gir et attraktivt tilbud for de som skal gjennom sentrum, mange benytter 
denne nye veilenken og E16 i stedet for å kjøre gjennom sentrum. De bilene som kjører gjennom sentrum 
skal i retning Vesterngata, slik at all gjennomgangstrafikk som krysser Hønefoss bru forsvinner. Det samme 
gjelder i kombinasjonskonseptet der Nymoen – Eggemoen legges til K2/K3. 

 

                                                      

14
 Omtales nærmere i kap. 7 
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6.1.4 Kapasitet i sentrum 

For å vurdere fremkommelighet og kapasitet i veinettet i Hønefoss sentrum, er det etablert en meso-modell 
(Aimsun) [8]. Modellen omfatter sentrumsområdene i Hønefoss innenfor E16. 

Modellen for dagens situasjon er kodet ut i fra eksisterende veigeometri, faseplaner og bussruter. Det er 
benyttet trafikkgrunnlag fra RTM-modellen. Trafikkgrunnlaget er kalibrert mot tellinger i randsonen til 
AIMSUN-modelllen. For de fremtidige trafikkmatrisene er det tatt utgangspunkt i samme kalibreringsnøkler 
som ble benyttet på dagens matriser.  Det er imidlertid gjort noen justeringer for å unngå at enkelte av 
lenkene får tilnærmet ingen trafikk.  

RTM-modellen har som tidligere beskrevet, begrensninger knyttet til håndtering av fremkommelighet, 
spesielt gjennom kryss. I tillegg er nettverket grovere.  

Det er gjennomført beregninger for Basis, K2 og K3 i 2040. I ettermiddagsrushet er det beregnet en økning i 
trafikken i modellområdet på 28 % fra dagens situasjon til Basis 2040. Beregninger i Aimsun viser at det ikke 
er mulig med denne trafikkøkningen uten å gjøre kapasitetshevende tiltak i veinettet. Modellkjøringene 
avdekker at trafikken kan øke med ca. 4 % samlet sett. I morgenrush er det beregnet en økning på 25 % - 
denne trafikken vil kunne avvikles. 

For K2 er det beregnet en nedgang i trafikkmengden som veinettet klarer å håndtere. Beregninger for 
konsept K3 viser også god trafikkavvikling.  På grunn av det grove veinettet og plassering av 
sonetilknytninger, klarer ikke RTM-modellen å håndtere trafikkfordelingen internt i Hønefoss sentrum i K3. 
Nettfordelingen for K3 viser at så å si all trafikk kommer på den nye sentrumsringen, og at det er kun 
marginale trafikkmengder som trafikkerer Hønefoss bru og Kongens gate. Beregninger i Aimsun viser at 
trafikknivået på ny bru er ca. 63-73 % (varierer mellom morgen- og ettermiddagsrush) av det samlete 
trafikknivået (Hønefoss bru + ny bru) som krysser elva. I Kongens gate reduseres trafikknivået med ca. 75 % 
sammenlignet med Basis2040.   

Den totale nedgangen i trafikk er beregnet til hhv -4 % og -1 % av trafikken sammenlignet med Basis2040. 
Dersom man kun ser på bomsnittene gir imidlertid K2 en betydelig større reduksjon av trafikken i sentrum 
sammenlignet med K3. Den nye sentrumsringen gjør det mer attraktivt å kjøre gjennom sentrum, slik at de 
restriktive tiltakene ikke får så stor effekt.  

Aggregerte resultater fra Aimsun-modellen viser at både K2 og K3 gir en reduksjon i gjennomsnittlig reisetid 
i rushtrafikken, men K2 har høyere reisetider enn K3. I K3 leder den nye sentrumsringen trafikken utenom 
sentrum, og bilistene slipper å kjøre gjennom lyskryssene. 

K3 gir også størst hastighet for kollektivtrafikken. Trafikken i sentrum blir betydelig redusert som følge av 
sentrumsringen, og står mindre i kø. 
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6.2 TRANSPORTOMFANG 

 

Modellen beregner transportomfang i form av trafikkarbeid og transportarbeid som beregnes ved å 
multiplisere lenkelengder med henholdsvis antall bilturer og personturer. Trafikkarbeid er summen av antall 
kjøretøykilometer, og beregnes for biltrafikk. Transportarbeid er personkilometer, og beregnes både for bil 
og kollektivtrafikk. For bil er da passasjerkilometer også inkludert. For kollektiv summeres reist distanse for 
passasjerene på buss og tog. Transportomfanget må også ses i sammenheng med antall reiser, dette 
omtales nærmere ved vurdering av reisemiddelfordeling i neste kapittel. 

 

6.2.1 Overordnete resultater trafikkarbeid 

Det er tatt ut resultater for kjerneområdet i modellen som omfatter kommunene Hole, Jevnaker og 
Ringerike, detaljerte resultater er vist i Vedlegg 3. Beregningsresultatene viser at det er marginale endringer 
for konseptene sammenlignet med Nullalternativene. Endringene er størst for de korte reisene. Dette er 
logisk ut fra at tiltakene som gjennomføres er lokale og i størst grad påvirker det lokale transportmarkedet. 
Tendensen er den samme i begge beregningsårene. K1 uten restriksjoner og K4 gir minst reduksjon i trafikk- 
og transportarbeidet for bil, mens K1+ med restriksjoner, K2 og K3 gir størst reduksjon. De største 
reduksjonene er imidlertid meget små, på rund en prosent i 2024 og 1,5 prosent i 2040.  

For kollektiv er det betydelige endringer i transportomfanget for korte reiser. For de lange reisene er 
endringene marginale. K1 uten restriksjoner gir minst økning i transportarbeidet for kollektiv, mens K2 gir 
størst økning. For K2, øker transportarbeidet for kollektiv med i overkant av 30 prosent i 2024 og i overkant 
av 35 prosent i 2040. 

 

6.2.2 Måloppnåelse klimagassutslipp 

 

Sentrumsområdet 

Det er et mål om nullvekst i CO2- og NOx- utslipp i 2024 og 2040 i forhold til dagens situasjon (2010) for 
sentrumsområdet. Utslippene måles gjennom trafikkarbeidet.  

Sentrumsområdet omfatter sentrum og sentrumsnære områder. Figur 29 viser området som omfattes av 
resultatuttaket.  

 
Figur 29: Soner (grunnkretser) som omfattes av resultatuttaket for reisemiddelfordelingen. 

 

Trafikkarbeid = Kjøretøykilometer (KjtKm) 

Transportarbeid = Personkilometer (PKm) 
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I tabellene under er trafikkarbeidet for Basis2010 samt konseptene i henholdsvis 2024 og 2040 vist. 

Tabell 21: Trafikkarbeid sentrumsområdet 2024 (korte reiser) 

 Basis 
2010 

Basis 
2024 

K1  
2024 

K1 + 
2024 

K2  
2024 

K3  
2024 

K4  
2024 

Trafikkarbeid  244 745  289 253  286 469  267 264  266 211  273 620  265 467  

Endring fra Basis2010    18.2 % 17.0 % 9.2 % 8.8 % 11.8 % 8.5 % 

 

Tabell 22: Trafikkarbeid sentrumsområdet 2040 (korte reiser) 

 
Basis 
2010 

Basis 
2040 K1 2040 

K1 + 
2040 

K2  
2040 

K3  
2040 

K4  
2040 

Trafikkarbeid  
244 745  328 535  325 052  297 735  296 489  299 397  295 580  

Endring fra Basis2010    34.2 % 32.8 % 21.7 % 21.1 % 22.3 % 20.8 % 

 

Som det fremgår av tabellene vil ingen av konseptene oppfylle kravet om nullvekst. Det er K4 og K2 som gir 
minst vekst i trafikkarbeidet og K1 som gir høyest vekst i trafikkarbeidet. 

 

Ringerike 

For Ringerike er det et mål om  reduksjon i forhold til Nullalternativene (Basis) på 2 % i 2024 og 3 % i 2040. I 
tabellene under er trafikkarbeidet for henholdsvis 20204 og 2040 vist. 

Tabell 23: Trafikkarbeid i Ringerike 2024 (korte reiser). 

 
Basis 
2010 

Basis 
2024 

K1 2024 K1+ 2024 K2 2024 K3 2024 K4 VK 
2024 

Trafikkarbeid  802 071 1 027 979 1 024 937 1 012 204 1 010 370 1 006 263 1 016 460 

Endring fra 
Basis2024  

  -0.3 % -1.5 % -1.7 % -2.1 % -1.1 % 

 

Tabell 24: Trafikkarbeid i Ringerike 2040 (korte reiser). 

 
Basis 
2010 

Basis 
2040 

K1 
2040 

K1 + 
2040 K2  2040 K3  2040 K4  2040 

Trafikkarbeid  802 071  1 173 680  1 169 816  1 145 711  1 143 528  1 139 784  1 151 277  

Endring fra 
Basis2040  

  -0.3 % -2.4 % -2.6 % -2.9 % -1.9 % 

 

Som det fremgår av beregningsresultatene når K3 målet om 2 % reduksjon i trafikkarbeidet i 2024. I 2040 er 
det også konsept K3 som har best måloppnåelse med den høyeste reduksjonen i trafikkarbeid for Ringerike, 
selv om mål om 3 % reduksjon ikke nås. 

Resultatene knyttet til trafikkarbeid gir ulike resultater for mål knyttet til sentrumsområdet kontra mål 
knyttet til hele Ringerike. Alle konseptene gir redusert trafikk i sentrum, og i størst grad de konseptene med 
restriktive tiltak. Mange bilister velger i stedet å kjøre rundt sentrum i stedet for gjennom, og det blir 
vesentlig økt belastning på det omkringliggende veinettet. Dersom man vurderer trafikkarbeidet for hele 
Ringerike, omfattes også trafikken på de viktigste omkjøringsveiene. I K3 etableres et forbedret veitilbud 
gjennom sentrum, Sentrumsringen, og mange velger å benytte denne. Dette medfører totalt sett kortere 
reisevei for flere og dermed redusert trafikkarbeid sammenlignet med de øvrige konseptene. 
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6.3 REISEMIDDELFORDELING 

Reisemiddelfordelingen beregnes ved å ta ut data for korte turer (<100km) i modellen, og beregnes i 
utgangspunktet for hele modellområdet. Det er gjennomført separate modellberegninger for å få frem 
reisemiddelfordeling for sentrumsområdet. 

 

6.3.1 Overordnete resultater reisemiddelfordeling 

Tabell 25 viser endringen i reisemiddelfordelingen for konseptene sammenliknet med Nullalternativene for 
henholdsvis 2024 og 2040 for sentrale deler av Hønefossregionen. 

Miljøkonseptet (K2) gir størst reduksjon i bilandelen, med en reduksjon på to prosent i 2024 og tre prosent i 
2040, og størst økning i kollektivandelen, med en økning på i underkant av en prosent i både 2024 og 2040. 
Dette konseptet inneholder flest restriktive tiltak for bil, ingen nye vegforbindelser og størst satsing på 
kollektiv. 

Tabell 25: Endring i reisemiddelfordeling i Hønefoss for de ulike konseptene, 2010, 2024 og 2040. 

 Bilfører Bil- 
passasjer 

Kollektiv Gange Sykkel Tot. 
antall turer 

SUM 

endring 
i turer 

Basis2010 72.6 % 10.3 % 2.0 % 12.4 % 2.7 %  42 341  
 

Basis2024 76.5 % 9.7 % 1.6 % 10.1 % 2.1 %  47 603  
 

K1 2024 -0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 %  47 420  -182 

K1 2024 -1.6 % 0.0 % 0.3 % 1.1 % 0.3 %  45 406  -2 197 

K2 2024 -2.1 % 0.0 % 0.8 % 1.1 % 0.2 %  45 504  -2 099 

K3 2024 -1.6 % 0.0 % 0.2 % 1.1 % 0.3 %  45 686  -1 917 

K4 2024 -1.8 % 0.0 % 0.3 % 1.2 % 0.3 %  45 301  -2 302 

Basis 2040 76.9 % 9.9 % 1.6 % 9.7 % 2.0 %  54 711  
 

K1 2040 -0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 %  54 462   -249  

K1 2040 -2.8 % 0.3 % 0.4 % 1.7 % 0.4 %  50 515   -4 196  

K2 2040 -3.3 % 0.2 % 0.9 % 1.8 % 0.4 %  50 639   -4 071  

K3 2040 -2.8 % 0.3 % 0.4 % 1.7 % 0.4 %  50 835   -3 876  

K4 2040 -3.0 % 0.2 % 0.5 % 1.9 % 0.5 %  50 405   -4 306  

 

6.3.2 Måloppnåelse reisemiddelfordeling 

Det er et mål om at veksten i antall bilførerturer i sentrumsområdet skal tas av miljøvennlige 
transportformer. For 2024 er det et mål om at 45 % av alle reiser skal foregå med miljøvennlige 
transportformer (5 % kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange), for 2040 er målet 50 % miljøvennlige reiser (10 % 
kollektiv, 20 % sykkel, 20 % gange). Med miljøvennlige reiser menes reiser som foretas med kollektive 
reisemidler, gange og sykkel. 

Tabell 26 viser fordelingen mellom bilbaserte reiser og miljøvennlige reiser for henholdsvis 2024 og 2040. 
Tabellen viser at der er små endringer i fordelingen mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser. Tendensen er 
den samme i 2024 og i 2040. K1 uten restriktive tiltak gir ingen endring i fordelingen mellom bilbaserte og 
miljøvennlige reiser sammenlignet med Nullalternativene, mens de øvrige konseptene gir marginal 
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reduksjon i andelen bilbaserte reiser og marginal økning i andelen miljøvennlige reiser. Sammenlignet med 
dagens situasjon, forverres situasjonen. Da transportmodellen ikke håndterer gående og syklende på en 
tilfredsstillende måte, er det gjort tilleggsanalyser av potensiale for gående og syklende, dette er presentert 
i neste avsnitt. 

Tabell 26: Fordeling mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser, 2024 og 2040. 

Scenario Sum turer Bilbasert Miljøvennlige 

Basis2010  42 341 82.9 % 17.1 % 

Basis2024  47 603 86.2 % 13.8 % 

K1 2024 
47 420 86.0 % 14.0 % 

K1+ 2024 
45 406 84.6 % 15.4 % 

K2 2024 
45 504 84.1 % 15.9 % 

K3 2024 
45 686 84.7 % 15.3 % 

K4 2024 
45 301 84.4 % 15.6 % 

Basis 2040  54 711 86.8 % 13.2 % 

K1 2040 
54 462 86.6 % 13.4 % 

K1+ 2040 
50 515 84.2 % 15.8 % 

K2 2040 
50 639 83.6 % 16.4 % 

K3 2040 
50 835 84.2 % 15.8 % 

K4 2040 
50 405 84.0 % 16.0 % 

 

6.3.3 Potensiale for gående og syklende 

 

Bakgrunn 

De tverretatlige persontransportmodellene vi benytter i dag, og som er utviklet i regi av NTP 
Transportanalyser, beregner reisemiddelfordelingen fordelt på bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gange og 
sykkel. Transportmodellene er estimert på reisevanedata, egenskaper knyttet til befolkningsstruktur, 
arbeidsplass-struktur og transportnettet som ligger inne i transportmodellen. Det vil imidlertid være 
faktorer som påvirker transportetterspørselen, men som ikke kommer frem i reisevaneundersøkelsene, 
eller de øvrige dataene som ligger til grunn for modellestimeringen.  

Når det gjelder gang- og sykkelturer er det i hovedsak avstanden som påvirker etterspørselen. Det er i 
tillegg til dette lagt inn dummyvariabler som gir forskjellen mellom kjønn, alder og årstid 
(sesongvariasjoner), [7]. Sykkelnettverket i RTM er først og fremst basert på bilveier fra bilnettverket og er 
derfor mangelfullt og det tas ikke hensyn til stigning. Tiltak som forbedrer kvaliteten på sykkelveinettet 
(brøyting, vedlikehold m.m.) blir ikke hensyntatt i dagens transportmodeller siden markedsandelene kun er 
basert på avstand. I tillegg er nettverket for unøyaktig i forhold til hvor det er aktuelt å sykle slik at de reelle 
reisealternativene ikke nødvendigvis blir beregnet. 

Transportmodellene har begrensninger med hensyn til hva de kan beregne effekter av. Det finnes imidlertid 
analyser av andre datakilder og sammensetting av datakilder som sammen med resultater fra 
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transportmodellen kan gi svar på noen av effektene av tiltak for gang- og sykkeltrafikk som ikke kommer 
frem ved bruk av transportmodellene alene. 

 

Potensiale for økt antall syklende og gående i Hønefoss 

Med bakgrunn i at transportmodellene ikke håndterer gang- og sykkelturer på en tilfredsstillende måte, er 
det gjort en tilleggsanalyse av hvilket sykkelpotensiale som kan finnes. 

Det er i hovedsak på de korte reisene at det er et potensial for å erstatte bilreiser med sykkelreiser.  I tillegg 
har sykkelen et konkurransefortrinn mot bilen i byområder fordi det ofte kan være kronglete å kjøre bil. Tall 
fra RVU 2005 viser at gjennomsnittlig sykkellengde er på 3,6 kilometer. Sykkelandelen faller dramatisk når 
reiselengden er mer enn 4-5 km. Samtidig er andelen korte bilreiser stor, både i Norge og i andre 
europeiske land. 

TØI vurderte i 2002 potensialet for sykkelturer i Norge [4]. Rapporten gir en vurdering av potensialet for å 
overføre korte bilreiser til sykkel eller gange. Utgangspunktet er at en del av bilreisene under 5 km bør 
kunne overføres. TØI har vurdert dette potensialet til å være ca 35 prosent av de korte bilreisene (under 5 
km). I rapporten presiseres det at anslaget over potensielle sykkelreiser er svært usikkert og vil 
sannsynligvis kreve nokså omfattende sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år. I den senere tid 
har el-sykler kommet inn på markedet i større grad. Disse syklene gjør det lettere å sykle over lengre 
avstander noe som vil kunne være med på å utvide markedet for sykkel. Det forutsettes derfor at 
potensialet for overgang fra korte bilturer til gang- og sykkelturer ligger på 50 %. Av disse turene fordeles 70 
% til sykkel og 30 % til gange. Dette forutsetter en høy satsning på utbygging av gang- og sykkeltilbudet. 

Basert på trafikktall fra transportmodellen er det gjort en nærmere vurdering av potensialet for økt 
sykkelandel i Hønefoss. Det er sett på hvor mange korte bilturer (fører+pass.) det er internt i sentrum og 
sentrumsnære områder, samt inn og ut av disse områdene. Her er det ca. 21.000-24.000 korte bilturer 
totalt. Ved å overføre disse turene som beskrevet over, får man en sykkelandel på ca. 18-21 % og en gang-
andel på 16-19 %. I forhold til målet om 20 % gående og 20 % syklende er dette tilfredsstillende. Men da 
målet knyttet til kollektivtrafikk ikke er oppnådd, nås heller ikke mål om 45-50 % miljøvennlige reiser. Det er 
også viktig å være klar over at turer med kollektivtransport konkurrerer med gang- og sykkelturer på 
kortere strekninger. Er det et godt kollektivtilbud, vil man kunne få en overføring fra gang- og sykkel til 
kollektiv på de korte turene. 

Tabell 27: Reisemiddelfordeling inkludert potensiale for økte antall sykkel og gang-turer (høy satsning) 

 Bilførert
urer 

Bil-
pass. 

Koll-
ektiv 

Gange Sykkel Miljøvennlige 
reiser 

Basis 2010  73 % 10 % 2 % 12 % 3 % 17 % 

Basis 2024 Sykkel 57 % 7 % 2 % 17 % 18 % 36 % 

Basis 2040 Sykkel 57 % 7 % 2 % 16 % 18 % 36 % 

K1 2040 Sykkel 57 % 7 % 2 % 16 % 17 % 35 % 

K1+ 2040 Sykkel 53 % 7 % 2 % 19 % 19 % 40 % 

K2 2040 Sykkel 52 % 7 % 2 % 19 % 19 % 40 % 

K3 2040 Sykkel 51 % 7 % 2 % 19 % 21 % 42 % 

K4 2040 Sykkel 53 % 7 % 2 % 19 % 19 % 40 % 

 

En såpass høy overføring til gående og syklende, krever som beskrevet en høy satsning på utbedring av 
tilbudet. Det er også gjort analyser av en lav satsning på gang- og sykkeltilbudet, se tabellen under.   
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Tabell 28: Reisemiddelfordeling inkludert potensiale for økte antall sykkel og gang-turer (lav satsning) 

 Bilførert
urer 

Bil-
pass. 

Koll-
ektiv 

Gange Sykkel Miljøvennlige 
reiser 

Basis 2010  73 % 10 % 2 % 12 % 3 % 17 % 

Basis 2024 Sykkel 67 % 9 % 2 % 13 % 10 % 25 % 

Basis 2040 Sykkel 67 % 9 % 2 % 13 % 10 % 24 % 

K1 2040 Sykkel 67 % 9 % 2 % 13 % 10 % 24 % 

K1+ 2040 Sykkel 63 % 9 % 2 % 15 % 11 % 28 % 

K2 2040 Sykkel 63 % 9 % 2 % 15 % 11 % 28 % 

K3 2040 Sykkel 63 % 9 % 2 % 15 % 11 % 29 % 

K4 2040 Sykkel 63 % 9 % 2 % 15 % 11 % 28 % 

 

Ved en lav satsning er det beregnet at man får man en sykkelandel på ca. 10-11  % og en gang-andel på 13-
15 %. 

 

6.4 TRAFIKK GJENNOM SENTRUM 

For å bedre bymiljøet, er det satt mål om å redusere trafikken gjennom sentrum. Det er sett på 
trafikkbelastning i fire snitt, Kongens gate, Osloveien, Hønefoss bru og Hønengata. For Hønefoss bru er det 
et mål om en reduksjon på 25 % i forhold til dagens situasjon. For de øvrige snittene er det et mål om at 
trafikken skal holdes på dagens nivå. 

 

6.4.1 Måloppnåelse bymiljø 

På de påfølgende sidene er figurene med trafikkbelastning (ÅDT) i snittene presentert for hvert konsept.  
Illustrasjonene viser også hvordan trafikknivået er i forhold til de satte målene. 

Beregningsresultatene viser at man når målene for konseptene med restriksjoner, bortsett fra i K3. I dette 
konseptet reduseres ikke trafikken tilstrekkelig i snittet i Hønengata. K1 når ikke målene bortsett fra i snittet 
i Kongens gate. 
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K1 

 

K1+ 
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K2 

 

K3 
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K4 

 

 

6.4.2 Kollektivturer 

Det er også sett på antall kollektivturer i de samme snittene, se tabellen under. Restriktive tiltak reduserer 
bilbruken, men har mindre betydning for antall kollektivreisende. Antall kollektivreiser øker mest i 
konsepter med kollektivtiltak.  

 
Figur 30: Antall kollektivturer (bussturer) i definerte punkter i vegnettet. ÅDT. 

 
  

2010 2024
K1

2024
K1+

2024
K2

2024
K3

2024
K4

2024
2040

K1
2040

K1+
2040

K2
2040

K3
2040

K4
2040

2010 2024 2040

Osloveien 1 500 1 700 2 000 2 100 2 200 2 200 2 200 1 800 2 200 2 400 2 500 2 500 2 500

Kongens gate 1 400 1 400 1 800 1 900 2 000 2 100 2 100 1 600 2 000 2 100 2 300 2 300 2 300

Hønefoss bru 1 300 1 400 1 400 1 500 1 700 1 400 1 400 1 500 1 500 1 600 1 800 1 500 1 600

Hønengata 700 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

Bussturer [ÅDT] 

Osloveien Kongens gate Hønefoss bru Hønengata
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7 Følsomhetsberegninger 

7.1 MILJØKONSEPTET (K2) MED VEGFORBINDELSEN NYMOEN-EGGEMOEN 

I Miljøkonseptet satses det på kollektivtiltak og redusert fremkommelig for bil gjennom Hønefoss sentrum. 
Vegforbindelsen Nymoen-Eggemoen er en viktig øst-vest-forbindelse som vil avlaste Hønefoss sentrum for 
gjennomgangstrafikk. Det er derfor ønskelig å se på effekten av Miljøkonseptet der også vegforbindelsen 
Nymoen-Eggemoen er tatt med. På denne bakgrunn er det gjennomført beregninger for Miljøkonseptet 
med Nymoen-Eggemoen, med og uten bom på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. Resultatene av 
disse beregningene er vist under. 

 

7.1.1 Trafikkarbeid 

Trafikkarbeidet viser antall kjøretøykilometer innenfor et område. I figurene på neste side er trafikkarbeidet 
for bil vist for henholdsvis 2024 og 2040, med og uten bom på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

For sentrumsområdet i Hønefoss, er det marginale forskjeller på trafikkarbeidet med og uten bom på 
strekningen Nymoen-Eggemoen. Sammenliknet med 2010, vil trafikkarbeidet i sentrumsområdene av 
Hønefoss øke med rundt 2,5 prosent i 2024 og 14 prosent i 2040. Miljøkonseptet alene, gir en økning i 
trafikkarbeidet i sentrumsområdene av Hønefoss på om lag ni prosent i 2024 og 21 prosent i 2040. Det 
kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen vil gi langt lavere vekst i trafikkarbeidet i 
sentrumsområdene av Hønefoss. Også sammenliknet med Vegkonseptet – som gir en økning i 
trafikkarbeidet i sentrumsområdene av Hønefoss på om lag 8,5 prosent i 2024 og 21 prosent i 2040, vil det 
kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen gi lavere vekst i trafikkarbeidet i sentrumsområdene. 

For Ringerike kommune vil trafikkarbeidet reduseres for alle konsepter. Bom på strekningen Nymoen-
Eggemoen vil gi større reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune for det kombinerte miljøkonseptet 
med Nymoen-Eggemoen. Uten bom, vil trafikkarbeidet i Ringerike kommune reduseres med i overkant av 
en prosent i 2024 og to prosent i 2040 sammenliknet med Nullalternativet. Med bom, vil trafikkarbeidet i 
Ringerike kommune reduseres med i overkant av to prosent i 2024 og tre prosent i 2040 sammenliknet med 
Nullalternativet. Miljøkonseptet alene gir en reduksjon i trafikkarbeidet på om lag 1,5 prosent i 2024 og i 
underkant av 0,5 prosent i 2040. Det kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen vil gi større 
reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune. Også sammenliknet med Vegkonseptet – som gir en 
reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune på om lag en prosent i 2024 og to prosent i 2040, vil det 
kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen gi større reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike 
kommune sammenliknet med Nullalternativet. 
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Figur 31: Trafikkarbeid Sentrumsområdet Hønefoss, K2 med Nymoen - Eggemoen 

 

 
Figur 32: Trafikkarbeid Ringerik, K2 med Nymoen – Eggemoen  

 

7.1.2 Reisemiddelfordeling 

Det kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen vil ikke gi endringer i reisemiddelfordelingen for 
reiser internt i de sentrumsnære områdene i Hønefoss. Reisemiddelfordelingen er lik som for det rene 
Miljøkonseptet og Vegkonseptet. 
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7.1.3 Trafikk i snitt 

Det kombinerte miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen vil gi lavere trafikk i samtlige snitt både med og 
uten bom sammenlikne med det rene Miljøkonseptet. Sammenliknet med Vegkonseptet, vil det kombinerte 
miljøkonseptet med Nymoen-Eggemoen gi lik trafikk i samtlige snitt, både med og uten bom. 

 
 

7.2 SENTRUMSKONSEPTET (K3) MED VEGFORBINDELSEN NYMOEN-EGGEMOEN 

I Sentrumskonseptet satses det på kollektivtiltak og redusert fremkommelighet for bil gjennom Hønefoss 
sentrum, samt en ny vegforbindelse mellom Kvernbergsund bru til Vesterngata. Vegforbindelsen Nymoen-
Eggemoen er en viktig øst-vest-forbindelse som vil avlaste Hønefoss sentrum for gjennomgangstrafikk. Det 
er derfor ønskelig å se på effekten av Sentrumskonseptet der også vegforbindelsen Nymoen-Eggemoen er 
tatt med. På denne bakgrunn er det gjennomført beregninger for Sentrumskonseptet med Nymoen-
Eggemoen, med og uten bom på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. Resultatene av disse 
beregningene er vist under. 

 

7.2.1 Trafikkarbeid 

Trafikkarbeidet viser antall kjøretøykilometer innenfor et område. I figurene på neste side er trafikkarbeidet 
for bil vis for henholdsvis 2024 og 2040, med og uten bom på strekningen mellom Nymoen og Eggemoen. 

For sentrumsområdet i Hønefoss, er det marginale forskjeller på trafikkarbeidet med og uten bom på 
strekningen Nymoen-Eggemoen. Sammenliknet med 2010, vil trafikkarbeidet i sentrumsområdene av 
Hønefoss øke med rundt 8,5 prosent i 2024 og 21 prosent i 2040. Sentrumskonseptet alene, gir en økning i 
trafikkarbeidet i sentrumsområdene av Hønefoss på om lag 12 prosent i 2024 og 22 prosent i 2040. Det 
kombinerte sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen vil gi langt lavere vekst i trafikkarbeidet i 
sentrumsområdene av Hønefoss. Vegkonseptet gir imidlertid lik endring i trafikkarbeidet i 
sentrumsområdene av Hønefoss. 

For Ringerike kommune vil trafikkarbeidet reduseres for alle konsepter. Bom på strekningen Nymoen-
Eggemoen vil gi større reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune for det kombinerte 
sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen. Uten bom, vil trafikkarbeidet i Ringerike kommune reduseres 
med 1,5 prosent i 2024 og i overkant av to prosent i 2040 sammenliknet med Nullalternativet. Med bom, vil 
trafikkarbeidet i Ringerike kommune reduseres med i 2,5 prosent i 2024 og i overkant av tre prosent i 2040 
sammenliknet Nullalternativet. Sentrumskonseptet alene gir en reduksjon i trafikkarbeidet på om lag 1,5 
prosent i 2024 og i underkant av to prosent i 2040. Det kombinerte sentrumskonseptet med Nymoen-
Eggemoen vil gi større reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune. Også sammenliknet med 
Vegkonseptet – som gir en reduksjon i trafikkarbeidet i Ringerike kommune på om lag en prosent i 2024 og 
to prosent i 2040, vil det kombinerte sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen gi større reduksjon i 
trafikkarbeidet i Ringerike kommune sammenliknet med Nullalternativet. 
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Figur 33: Trafikkarbeid sentrumsområdet, K3 med Nymoen - Eggemoen 

 

 
Figur 34: Trafikkarbeid Ringerike, K3 med Nymoen - Eggemoen.  
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7.2.2 Reisemiddelfordeling 

Det kombinerte sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen vil ikke gi endringer i reisemiddelfordelingen 
for reiser internt i de sentrumsnære områdene i Hønefoss. Reisemiddelfordelingen er lik som for det rene 
Sentrumskonseptet og Vegkonseptet. 

 

7.2.3 Trafikk i snitt 

Det kombinerte Sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen vil gi noe lavere trafikk i samtlige snitt både 
med og uten bom sammenlikne med det rene Sentrumskonseptet. Dette medfører at mål knyttet til trafikk i 
snitt nås også i Hønengata.  

Sammenliknet med Vegkonseptet, vil det kombinerte Sentrumskonseptet med Nymoen-Eggemoen gi 
høyere trafikk i Osloveien og Hønengata, men lavere trafikk i Kongens gate og over Hønefoss bru, både med 
og uten bom.  

 

7.3 RINGERIKSBANEN  

Det er gjennomført beregninger for Hønefoss der Ringeriksbanen og ny E16 etableres. I anbefalingen fra 
JBV og SVV, ønsker de å gå bort fra Åsalinjen. Det er derfor kun sett på alternativer med 
Kroksundalternativene. JBV har forutsatt at eksisterende Hønefoss stasjon opprettholdes. I tillegg er det 
sett på tre alternative stasjonsplasseringer vest for Hønefoss stasjon; Styggedalen, Tolpinrund og Ve.  
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I beregningene med transportmodellen, vil det være underordnet hvorvidt stasjonen vest for Hønefoss 
stasjon plasseres i Styggedalen, Tolpinrud eller Ve. Det viktige er hvordan togene stopper. Stoppet vest for 
Hønefoss for omtales som Hønefoss vest. 

Følgende tilbud og stoppmønster gjelde for lang sikt: 

• Bergensbanen: Timesfrekvens, stopp Hønefoss vest. 
• Ringeriksbanen: Kvartersfrekvens, stopp Hønefoss stasjon 
• Randsfjordbanen: To-timers frekvens, stopp Hønefoss stasjon 

 

I tillegg legges følgende forutsetninger til grunn: 

• Ny E16 
• 39.000 av befolkningsveksten i Oslo og Akershus fram mot 2043 flyttet til henholdsvis Ringerike 

kommune (30.000) og Hole kommune (9.000). 
• Økning i antall arbeidsplasser på til sammen 6.100 sentralt i Ringerike kommune (4.700 

arbeidsplasser) og Hole kommune (1.400 arbeidsplasser). 
• Bom på E16 nord for Sandvika i retning E18 

 

7.3.1 Trafikkarbeid 

Det er tatt ut tall for trafikkarbeid for sentrumsområdet og for Ringerike, se tabellene under. 

Tabell 29: Trafikkarbeid sentrumsområdet 2024 (korte reiser) 

 
Basis 
2010 

Basis 
2024 

K2 2024 K2 mRRB K3 2024 K3 mRRB 

Trafikkarbeid  244 745  289 253  266 211  460 565   273 620  483 609  

Endring fra 
Basis2010  

  18.2 % 8.8 % 88.2 % 
11.8 % 

97.6 % 

 

Tabell 30: Trafikkarbeid i Ringerike 2024 (korte reiser) 

 
Basis 
2010 

Basis 
2024 

K2 2024 K2 mRRB K3 2024 K3 mRRB 

Trafikkarbeid  802 071 1 027 979 1 010 370 1 358 997  1 006 263 1 360 719  

Endring fra Basis2024    -1.7 % 32.2 % -2.1 % 32.4 % 

 

Den store økningen i antall bosatte medfører en kraftig økning i transportomfanget. I prinsippet er ikke 
resultatene sammenlignbare med Basiskonseptene, da antall bosatte er mye høyere i beregninger med 
Ringeriksbanen enn i øvrige konsepter. 

Økt antall turer gir økt trafikkarbeid og mål om nullvekst blir vanskelig å nå. Det blir høye trafikkbelastninger 
i sentrum, f.eks. er trafikknivået over Hønefoss bru beregnet til ca.  
25.000 kjt/d i K2 med Ringeriksbanen.  
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7.3.2 Reisemiddelfordeling 

Tabellen under viser reisemiddelfordeling for Basis, samt K2 og K3 med og uten Ringeriksbanen:  

Tabell 31: Endring i reisemiddelfordeling i Hønefoss, 2024. 

 Bilfører Bil- 
passasjer 

Kollektiv Gange Sykkel Tot. 
antall turer 

SUM 
endring 
i turer 

Basis2024 76.5 % 9.7 % 1.6 % 10.1 % 2.1 %  47 603   

K2 2024 -2.1 % 0.0 % 0.8 % 1.1 % 0.2 %  45 504  -2099 

K2 2024 med RRB -2.8 % 0.0 % 1.1 % 1.4 % 0.3 %  122 110  74 507 

K3 2024 -1.6 % 0.0 % 0.2 % 1.1 % 0.3 %  45 686  -1917 

K3 2024 med RRB -2.3 % 0.1 % 0.6 % 1.4 % 0.3 %  122 397  74 794 

 

Totalt øker antall turer betraktelig i begge konseptene med Ringeriksbanen. Av tabellen under ser en 
imidlertid at andel miljøvennlige reiser øker mer i konsepter med Ringeriksbanen enn i konseptene uten 
Ringeriksbanen. 

 

Tabell 32: Fordeling mellom bilbaserte og miljøvennlige reiser, 2024. 

Scenario Sum turer Bilbasert Miljøvennlige 

Basis2024  47 603 86.2 % 13.8 % 

K2 2024 45 504 84.1 % 15.9 % 

K2 2024 med RRB 122 110 83.4 % 16.6 % 

K3 2024 45 686 84.7 % 15.3 % 

K3 2024 med RRB 122 397 84.0 % 16.0 % 

 

7.3.3 Trafikantnytte 

Det er beregnet trafikantnytte for K2 og K3 med Ringeriksbane og E16 inkludert, se tabellen under: 

Tabell 33: Trafikantnytte for konsepter med Ringeriksbane 

Trafikantnytte 2024 

 K2 med RRB K3 med RRB 

Bilfører -590 792 -591 960 

Bilpassasjer 99 321 105 224 

Kollektiv 200 246 179 921 

Gang 10 895 12 105 

Sykkel 1 747 1 966 

Sum -278 583 -293 744 

 

Som tidligere beskrevet vil ikke resultatene være direkte sammenlignbare med Basis 2024, da Basis 2024 
ikke inneholder økning i 39 000 bosatte i Hønefoss.  

Trafikantnytten for K2 og K3 med RRB er mindre negativ enn for K2 og K3 uten RRB. Dette skyldes to 
faktorer. Den ene er flytting av befolkning, som fører til at flere vil reise i Hønefossområdet, og effekten av 
tiltakene i Hønefoss, Ringeriksbanen og ny E16.  



 Oppdragsnr.: 5137416 

  

KVU Hønefoss | Trafikale og prissatte virkninger for Hønefossområdet Revisjon: v1.0 

 

n:\513\74\5137416\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5137416_rapport_hønefoss_v1_0_endelig.docx 2015-01-23 | Side 78 av 108 

 

Det er ikke mulig å skille disse to effektene, men et tydelig resultat er at den negative nytten til bilfører ikke 
blir like negativ som for kun K2 eller K3 uten Ringeriksbanen og E16. Kollektivnytten er større enn for kun K2 
eller K3. Dette kommer både av tiltakene, men også pga flere bosatte.  

I forhold til kun K2 og K3, vil både K2 og K3 med Ringeriksbane og ny E16 føre til mer nytte for 
bilpassasjerene. Dette er fordi det nye togtilbudet gir flere togreisende og dermed noe avlastning på 
vegsystemet. Dette kan gi bilpassasjerer gevinster i form av tidsbesparelser. I tillegg vil bilpassasjerene ha 
nytte av ny E16 i for av spart tid og avstand. Bilpassasjerer vil ikke bli belastet med bompengekostnader, 
som bilfører, og har dermed ingen negativ nytte av dette.  

Med økt befolkning, ny E16 og Ringeriksbanen blir total trafikantnytte mindre negativ enn for de øvrige 
konseptene. Ved å inkludere anleggskostnaden for hhv E16 og Ringeriksbanen, vil dette bety en solid økning 
i anleggskostnaden. Dermed er det ikke sikkert at disse to alternativene med K2 og K3 med ny 
Ringeriksbane og E16 vil komme bedre ut i en nyttekostnadsanalyse enn for de øvrige konseptene uten 
disse to tiltakene.  
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8 Prissatte konsekvenser 

8.1 INNLEDNING  

De prissatte virkningene/ konsekvensene av konseptene er beregnet ved bruk av Statens vegvesens 
beregningsverktøy EFFEKT (versjon 6.54). I tillegg er det hentet inn data fra trafikantnyttemodulen - en 
integrert del av transportmodellen for DOM Hønefoss. Kollektivmodulen (også den en del av DOM 
Hønefoss) er ikke anvendt i denne sammenheng. Erfaringsmessig gir bruk av denne modulen usikre 
resultater. Det er i stedet benyttet tilskuddsbehov for kollektivtrafikken mottatt fra Brakar.  

De prissatte virkningene er vurdert samlet i en nytte-/kostnadsanalyse for konseptene i år 2024. Det er 
brukt interpolering mellom beregningsårene 2024 og 2040. Dette innebærer at trafikkdata blir beregnet 
med grunnlag i årlig utvikling (interpolert i EFFEKT) mellom trafikkmengde i 2024 og 2040. I de øvrige 
periodene i beregningen brukes årlig trafikkendring. EFFEKT-beregninger for 2040 er presentert i Vedlegg 4. 

Endringer i prissatt nytte og kostnader måles opp mot et Nullalternativ som representerer en framskriving 
av dagens situasjon med de tiltak som pr. i dag har fått bevilget midler. 

EFFEKT baserer seg på bruttokostnadsberegninger. Dette betyr at programmet beregner markedspriser inkl. 
skatter og avgifter, slik som konsekvensene faktisk oppleves for de som berøres. Dette innebærer at 
nyttekostnadsanalysen ikke bare synliggjør samlet effekt, men også fordelingsvirkninger mellom aktører. I 
beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av aktører: 

 Trafikanter 

 Operatører 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig 
 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene: 

 40 års beregningsperiode 

 40 års levetid på anlegg 

 5 år anleggsperiode 

 Åpningsåret er 2024 for beregnede konsepter i 2024-beregningene 

 Åpningsåret er 2040 for alle konsepter i 2040-beregningene 

 2018 er sammenligningsåret for alle konsepter 

 20 % skattekostnad 

 4 % diskonteringsrente 

 Alle verdier er i 2014-kroner 

 Driftskostnader pr bomsnitt er satt til 3.5 mill kr. Det er totalt lagt inn 5 bomsnitt for konseptene 
K1+-K4 

 
Nytte og kostnad av tiltakene i konseptene inntreffer på forskjellige tidspunkt i analyseperioden, og 
tillegges ulik verdi avhengig av når konsekvensene inntreffer i tid. Det vil f. eks. være slik at nytte som 
realiseres i løpet av to år vil telle mer/verdsettes høyere enn nytte som realiseres om ti år. For å kunne 
sammenligne konseptene er nytte og kostnad beregnet for hvert år i analyseperioden og diskontert til et 
felles sammenligningsår, her satt til 2018.  
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Diskontering betyr justering av verdien av nytte og kostnadselementer slik at nytte og kostnad i nær fremtid 
teller mer enn nytte og kostnader lengre frem i tid. Diskonteringen av nytte og kostnadselementene 
avhenger av størrelsen på diskonteringsrenten.  

Diskonteringsrenten skal reflektere hva det samfunnsøkonomisk sett koster samfunnet og binde kapital i 
langsiktige anvendelser. De diskonterte nytte- og kostnadselementene for hvert år i analyseperioden blir til 
slutt summert.  

 

8.2 RESULTATER FOR 2024 

 

8.2.1 Trafikantnytte 

Når det interpoleres mellom to årstall det er gjort beregninger for i trafikantnyttemodulen blir det beregnet 
årlige kostnader (fra trafikantmodulen) basert på lineær interpolering mellom kostnadene i første og siste 
år. I tidsperioder der det ikke gjennomføres interpolering brukes årlige kostnadsutviklingsfaktorer i forhold 
til kostnadene i et gitt årstall.  

Tabell 34 - Trafikantnytte pr reisemiddel 2024. Mill kr neddiskontert og avrundet. 

Neddiskontert trafikantnytte 2024 (mill kr)    

 K1 K1+ K2 K3 K4 

Bilfører -446 -7 156 -7 219 -6 681 -6 665 

Bilpassasjer -79 -72 -95 91 -2 

Kollektiv 208 220 516 288 289 

Gang 4 4 13 14 13 

Sykkel  25 27 91 101 92 

Sum -288 -6 977 -6 694 -6 187 -6 273 

 

Trafikantnytten er også her negativ for alle konseptene. K1 kommer her best ut med minst negativ 
trafikantnytte, mens det er små forskjeller mellom K1+ og K2. Kollektivreisende kommer noe bedre ut i K2, 
som også kom fram i beregningen for 2040. 

 

8.2.2 Operatører 

Endringer i operatørnytte omfatter kun inntekter og kostander for bomselskap. Driftskostnader for 
kollektivselskapene ligger i posten Samfunnet for øvrig. 

Tabell 35 - Endring i operatørnytte 2024, Mill kr. neddiskontert. 

2024  K1 K1+ K2 K3 K4 

Bompengeselskaper Kostnader  -341 -341 -341 -341 

 Inntekter 0.6 3 663 3 649 4 012 3 574 

 Sum 0.6 3 323 3 308 3 671 3 233 

 

Kostnader for konsept K1 er her også 0 siden den er tilsvarende som i basis, dvs. kun bestående av 
eksisterende bomstasjoner utenfor Hønefossområdet. I de andre konseptene er det lagt inn fem nye 
bomsnitt. 
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8.2.3 Kostnader for det offentlige 

Investeringskostnadene/anleggskostnadene er mottatt fra Statens vegvesen. Samme investeringskostnader 
er benyttet som i 2040-beregnignene.  

Tabell 36 - Investeringskostnader i millioner 2014-kroner, avrundet. 

 K1 K1+ K2 K3 K4 

Investeringskostnad 760 760 1 760 2 090 1 920 

 

Tabell 37 - Endring i kostnader for det offentlige 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet. 

2024 K1 K1+ K2 K3 K4 

Investeringer -544 -544 -1 259 -1 493 -1 375 

Drift og vedlikehold -5 -3  0 -7 14 

Skatte- og avgifts-inntekter -13 -8 -33 -91 -178 

Sum -562 -555 -1 292 -1 591 -1 539 

 

8.2.4 Kostnader for samfunnet for øvrig 

Kostnader for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, luftforurensing, restverdi og 
skattekostnaden. Andre kostnader er driftskostnader for kollektivselskapene. Skattekostnaden er kostnaden 
ved å finansiere et tiltak over offentlige budsjetter.  

Tabell 38 - Endring i kostnader for samfunnet for øvrig 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet. 

2024 K1 K1+ K2 K3 K4 

Ulykker 66 203 253 436 432 

Støy og luft-
forurensning 

3 17 24 41 70 

Andre kostnader -149 -149 -589 -214 -214 

Restverdi 19 19 45  53  49  

Skattekostnad -112 -111 -258  -318  -308 

Sum -173 -21 -525 -2 29 
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8.2.5 Helsegevinster gående og syklende 

Effekt behandler ikke helsegevinster for gående og syklende på en god måte. Statens vegvesen har derfor 
gjort noen enkle tilleggsberegninger for å se potensiell gevinst.  

Den samfunnsøkonomiske helsegevinsten ved gåing og sykling er hhv 52 og 26 kr per km. Dersom man 
forutsetter at gjennomsnittlig sykkeltur er 4 km og gåtur er1,7 km (RVU 2009), gir dette i snitt en 
helsegevinst for sykkeltur på 100 kr, og for hver gåtur på 90 kr.  

Beregninger av nytte knyttet til nye fotgjengere og syklister viser at konseptene med lav satsning har en 
helsegevinst på rundt 3 milliarder, og de med høy satsning på rundt 6-7 milliarder.  

 

8.2.6 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

Tabell 39 - Sammenstilling av prissatte virkninger 2024, 1000 kr. neddiskontert. Åpningsår 2024. 

2024 K1 K1+ K2 K3 K4 

Trafikanter og 
transportbrukere 

-302 -6 895 -6 669 -6 290 -6 240 

Operatører/bomselskap 1 3 323 3 309 3 672 3 234 

Det offentlige -562 -555 - 1 292 -1 591 -1 539  

Samfunnet for øvrig -173 -21 -525 -2 29  

Netto nytte NN -1 036 -4 148 -5 177 -4 211 -4 516 

NN pr budsjettkrone NNB -1.84 -7.47 -4.01 -2.65 -2.93 

 

K1 er det konseptet som har minst negativ netto nytte. Sett bort fra K1, så er det K1+ som har minst negativ 
netto nytte. Men K1+ har derimot den mest negative netto nytten pr budsjettkrone. Netto nytte pr 
budsjettkrone uttrykker forholdet mellom netto nytte og kostnadene over det offentlige budsjettet.  

Da modellen ikke fanger opp kapasitetsforholdene i rush, betyr det at modellen «slipper gjennom» flere 
biler enn kapasiteten tilsier. Beregninger i ettermiddagsrush i 2040 viser at trafikknivået er over kapasitet i 
Nullalternativet og i K1.  Dette vil kunne ha betydning for nytteberegningene. Nytten som beregnes er 
forskjellen mellom Nullalternativet og det gitte konseptet. Dette kan slå forskjellig ut på de ulike 
komponentene. Færre biler vil gi færre biler gjennom sentrum og færre biler som får bomkostnader. En 
reduksjon i antall biler vil da gi økt trafikantnytte i K1+, K2, K3 og K4. For K1 vil differansen ligge på riktig 
nivå, da både K1 og Nullkonseptet har for mye trafikk. 

Imidlertid vil forhold som f.eks. endret reisemiddelfordeling og endret reisetid også kunne slå ut. Når det 
blir vanskeligere å avvikle trafikken øker reisetiden. Hvor mange som velger å bli sittende i kø og får unytte 
av dette er usikkert. Hvor mange som endrer destinasjon er også usikkert, disse vil antakelig få en lengre 
reise. Noen vil velge å gå over på kollektiv, gang og sykkel. Ved at det blir borte reisende i sentrum for bil 
fører til bedret køsituasjon for øvrige bilister. Hvor mye er usikkert. Antakelig vil nytten for bil bli mer 
negativ. 

Helsegevinsten for gående og syklende vil kun gjelde nye gående og syklende. Ved vurdering av potensiale 
for overføring, fant man at det er konseptet K3 har større potensiale enn K1+ i 2040. Dette vil kunne føre til 
at netto nytte øker mer for K3 og rangeres foran K1+. 

 

8.3 VARIANTER AV KONSEPTENE 

Det er også gjennomført EFFEKT-beregninger for K2 og K3 med Nymoen-Eggemoen. Effekt-beregningen er 
gjennomført for 2024 med interpolering mellom beregningsårene 2024 og 2040. 

Følgende varianter er beregnet: 
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K2 med Nymoen-Eggemoen (K2+K4): 
Her gjelder samme forutsetninger som for K2 miljøkonseptet, men i tillegg forutsettes det at 
vegstrekningen Nymoen-Eggemoen blir bygd. I EFFEKT legges dermed anleggskostnader for Nymoen-
Eggemoen til (400 millioner). Anleggskostnad for denne varianten er 2 159 882 000 kr. 

K3 med Nymoen-Eggemoen (K3+K4)  
Her gjelder samme forutsetninger som for K3 sentrumskonseptet, men i tillegg forutsettes det at 
vegstrekningen Nymoen-Eggemoen blir bygd. I EFFEKT legges dermed anleggskostnader for Nymoen-
Eggemoen til (400 millioner). Ny anleggskostnad blir for denne varianten 2 486 032 000 kr. 

For begge variantene er det gjennomført beregninger med og uten ny bom på Nymoen-Eggemoen. Årlig 
driftstilskudd for disse variantene blir 3.5 millioner høyere enn for alle andre konsept (og varianter) på 
grunn av en ekstra bomstasjon. Totalt årlig driftskostnad for bompengeselskapene blir her 21 millioner.  

Under er resultatene presentert sammenlignet med resultatene fra det opprinnelige miljøkonseptet (K2) og 
sentrumskonseptet (K3).  

Tabell 40 - Trafikantnytte pr reisemiddel 2024. Mill kr neddiskontert og avrundet. 

Neddiskontert trafikantnytte 2024 
(mill kr) 

    

 K2 K3 K2+K4 K2+K4+BOM K3+K4 K3+K4+BOM 

Bilfører -7 219 -6 681 -6 648 -7 195 -6 243 -6 795 

Bilpassasjer -95 91 -2 -4 103 101 

Kollektiv 516 288 521 522 294 294 

Gang 13 14 13 13 15 15 

Sykkel  91 101 92 92 101 101 

Sum -6 694 -6 187 -6 024 -6 572 -5 730 -6 284 

 

Tabell 41 - Endring i operatørnytte 2024, Mill kr. neddiskontert. 

2024 
Bompengeselskaper 

K2 K3 K2+K4 K2+K4+
BOM 

K3+K4 K3+K4+
BOM 

Kostnader -341 -341 -341 -409 -341 -409 

Inntekter 3 649 4 012 3 570 3 991 3 998 4 407 

Sum 3 308 3 671 3 229 3 582 3 657 3 998 

 

Tabell 42 - Investeringskostnader i millioner 2014-kroner, avrundet. 

 K2 K3 K2+K4 K2+K4+ 
BOM 

K3+K4 K3+K4+ 
BOM 

Investeringskostnad 1 760  2 090 2 160 2 160 2 486 2 486 
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Tabell 43 - Endring i kostnader for det offentlige 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet. 

2024 K2 K3 K2+K4 K2+K4+ 
BOM 

K3+K4 K3+K4+ 
BOM 

Investeringer -1 259 -1 493 -1 546 -1 546 -1 779 -1779 

Drift og 
vedlikehold 

0 -7 7 -12 6 -31 

Skatte- og 
avgifts-
inntekter 

-33 -91 -61 109 -240 140 

Sum -1 292 -1 591 -1 600 - 1 449 -2 013 -1 670 

 

Tabell 44 - Endring i kostnader for samfunnet for øvrig 2024, mill kr. neddiskontert og avrundet. 

2024 K2 K3 K2+K4 K2+K4+ 
BOM 

K3+K4 K3+K4+ 
BOM 

Ulykker 253 436 350 69 594 63 

Støy og luft-
forurensning 

24 41 32 -19 89 -31 

Andre 
kostnader 

-589 -214 -589 -589 -214 -214 

Restverdi 45  53  55 55 64 64 

Skattekostnad -258  -318  -320 -290 -403 -334 

Sum -525 -2 -472 -774 130 -452 

 

Tabell 45 - Sammenstilling av prissatte virkninger 2024, 1000 kr. neddiskontert. Åpningsår 2024. 

2024 K2 K3 K2+K4 K2+K4+ 
BOM 

K3+K4 K3+K4+ 
BOM 

Trafikanter og 
transportbrukere 

-6 669 -6 290 -5 594 -6 012 -5 778 -6 107 

Operatører/bomselskap 3 309 3 672 3 230 3 583 3 658 3 998 

Det offentlige - 1 292 -1 591 -1 600 -1 450 -2 013 -1 670 

Samfunnet for øvrig -525 -2 -472 -774 130 -452 

Netto nytte NN -5 177 -4 211 -4 436 -4 653 -4 003 -4 231 

NN pr budsjettkrone NNB -4.01 -2.65 -2,77 -3,21 -1,99 -2,53 

 

Resultatet av nyttekostnadsanalysen, med varianter innad i konseptene, for 2024 viser at varianter av K2 og 
K3 med Nymoen-Eggemoen får mindre negativ netto nytte enn hhv. K2 og K3. Disse variantene gir også 
mindre negativ NNB. K3 og K3 med Nymoen-Eggemoen er konseptene som kommer best ut dersom man 
ser bort ifra K1 som kun inneholder mindre tiltak uten innføring av restriksjoner. 

Dersom det legges inn bom på Nymoen-Eggemoen blir begge variantene noe mer negativ både på 
nettonytte og NNB. 

En annen variant innad i konseptet K3 med Nymoen-Eggemoen er å legge Vesttangenten i tunnel. Denne 
varianten er det ikke gjennomført en egen nyttekostnadsanalyse for men en økt anleggskostnad, som en 
følge av tunneler, vil mest sannsynlig føre til en mer negativ netto nytte. 
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8.4 FØLSOMHETSANALYSE 

Investeringskostnadene vil være en avgjørende parameter i nyttekostnadsanalysen for dette prosjektet. 
Derfor er det gjennomført en følsomhetsanalyse ± 40 % på investeringskostnadene. 

 
Figur 35: NettoNytte følsomhetsanalyse. 

 

 
Figur 36: NNB følsomhetsanalyse. 

 

Resultatene viser at ingen av konseptene (inkludert varianter med K2 og K3 med Nymoen-Eggemoen med 
bom) gir en positiv netto nytte eller NNB. En lavere investeringskostnad vil føre til en mindre negativ netto 
nytte og mer negativ NNB for alle konseptene.  
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8.5 TRAFIKANTNYTTE FOR INNLEDENDE BEREGNINGER  

For de innledende beregninger er det ikke gjennomført komplette nyttekostnadsanalyser. Istedenfor er det 
laget en oversikt/sammenstilling av trafikantnytten. 

Tabell 46: Trafikantnytte innledende beregninger 1 av 2 

Trafikantnytte 2024       

 Nymoen-
Eggemoen 

Parkerings-
restrik-
sjoner 

TB 15-30 TB inn og 
ut 

TB 10-20 TB 30-60 Kollek-
tiv 

Bilfører 26 278 -382 -471 277 -175 564 -353 576 -708 149 -12 809 

Bilpassasjer 5 856 9 -2 357 -4 557 -357 -4 590 -4 184 

Kollektiv 708 0 0 0 0 0 2 655 

Gang 3 0 0 0 0 0 2 174 

Sykkel  46 0 0 0 0 0 316 

Sum 32 891 -373 -473 634 -720 121 -353 933 -712 739 -11 848 

 

En ny vegforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen vil ha en positiv innvirkning på alle trafikantgrupper. 
Dette tiltaket vil i første rekke påvirke bilister som vil få en raskere vegforbindelse som ikke går gjennom 
Hønefoss sentrum. Etableringen av ny vegforbindelse mellom Nymoen og Eggemoen vil bidra positivt for 
myke trafikanter siden det vil føre til en reduksjon av biltrafikken til og fra Hønefoss sentrum. 

Innføring av parkeringsrestriksjoner har en marginal effekt på trafikantnytten. Derimot ser man at 
trafikantbetaling vil ha en betydelig avvisningseffekt for biltrafikk. Kollektivtiltaket vil gir en positiv 
trafikantnytte på kollektivreisende og myke trafikanter siden den innebærer etableringen av en ny 
kollektivbro over Petersøya. Ved å legge opp til en fortetting av befolkningsveksten sentralt i Hønefoss, vil 
trafikantnytten for bilreisende bli positiv. En forklaring på dette kan være at flere vil bo nærmere sine 
destinasjoner. Dette vil kunne medføre at disse i større grad velger å gå eller sykle. Når færre velger å kjøre 
bil, vil det oppstå en bedret køsituasjon, noe som igjen vil gi mindre forsinkelser og økt nytte for bilistene. 

Tabell 47: Trafikantnytte innledende beregninger 2 av 2. 

Trafikantnytte 2040  

 Bussfrekvens 10-15 Bussfrekvens 15-15 Fortetting 

Bilfører -738 212 -738 609 69 096 

Bilpassasjer -2 298 -2 298 62 

Kollektiv 57 057 50 363 0 

Gang 0 0 0 

Sykkel  0 0 0 

Sum -683 453 -690 544 69 158 

 

Økt bussfrekvens vil være med på å gi en betydelig reduksjon i biltrafikken. Den største årsaken til den 
betydelige negative trafikantnytten i disse beregningene kommer likevel fra trafikantbetaling. 
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VEDLEGG  
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VEDLEGG 1: OVERORDNETE TRAFIKKSTRØMMER 2040 

 
Figur 37: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet. K1 2040. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

For Utbedringskonseptet uten restriksjoner gir marginale endringer i de overordnete trafikkstrømmene. 
Trafikken mellom Hønefoss sentrum og Jevnaker har den største endringen, med en reduksjon på i overkant 
av tre prosent sammenliknet med referansealternativet. Trafikken reduseres på de fleste relasjoner. 
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Figur 38: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet. K1+ 2040. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

Ved å innføre restriktive tiltak, vil man få store endringer i de overordnete reisestrømmene. I 
Utbedringskonseptet med restriktive tiltak, vil trafikken mellom Hønefoss sentrum og omkringliggende 
områder reduseres med 15-40 prosent. 
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Figur 39: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet. K2 2040. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

Miljøkonseptet vil gi endringer i de overordnete trafikkstrømmene på nivå med Utbedringskonseptet med 
restriksjoner. 
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Figur 40: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet. K3 2040. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

Også Sentrumskonseptet vil gi endringer i de overordnete trafikkstrømmene på nivå med 
Utbedringskonseptet med restriksjoner. 
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Figur 41: Oversikt over beregnede trafikkstrømmer internt i, og til og fra Hønefossområdet. K4 2040. Alle 

transportformer. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT). Reiser under 100 km. 

 

I Vegkonseptet vil Trafikken mellom områdene sørøst for Hønefoss (Hole kommune og Oslo-området), gi en 
drastisk reduksjon i antall reiser til og fra Hønefoss sentrum; en reduksjon på i overkant av 65 prosent 
sammenliknet med referansealternativet. 
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VEDLEGG 2: TRAFIKKBELASTNING PÅ VEINETTET 

I de påfølgende figurene er det vist trafikkbelastning på hovedveiene i Hønefossregionen. Det er angitt 
årsdøgntrafikk (ÅDT, kjt/d) for de enkelte veilenkene, samt differanse i prosent fra Basis2040.  

K1 Utbedring uten restriksjoner 

 

Figur 42: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for K1 Utbedring u/ restriksjoner 2040 

 

Konseptet forutsetter ombygging fra veg til gate i sentrumsområdet, med redusert fremkommelighet for 
biler. I tillegg forbedres kollektivtilbudet noe, med økt frekvens for busslinjer nord-sør. Figuren over viser at 
tiltaket gir noe effekt ved at trafikknivået på sentrumsgatene reduseres og det blir økt trafikk på 
hovedveiene rundt sentrum.  

  



 Oppdragsnr.: 5137416 

  

KVU Hønefoss | Trafikale og prissatte virkninger for Hønefossområdet Revisjon: v1.0 

 

n:\513\74\5137416\4 resultatdokumenter\41 rapporter\5137416_rapport_hønefoss_v1_0_endelig.docx 2015-01-23 | Side 97 av 108 

 

K1+ Utbedring med restriksjoner 

 
Figur 43: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for K1+ Utbedring m/ restr.2040 

 

I tillegg til redusert fremkommelighet gjennom sentrum og noe forbedret kollektivtilbud, innføres 
bompenger og parkeringsrestriksjoner. Dette medfører store konsekvenser for trafikkbildet. 
Trafikkbelastningen i Hønefoss reduseres betraktelig - på enkelte av sentrumsgatene halveres 
trafikkbelastningen. Trafikknivået øker på hovedveiene rundt sentrum, spesielt er økningen stor på 
Ådalsveien nord for sentrum, men også betydelige på E16 rundt sentrum og på Hadelandsveien i øst. 
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K2 Miljøkonseptet 

 
Figur 44: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for K2 Miljøkonseptet 2040 

 

I tillegg til tiltak i K1+ forutsettes en satsning på kollektiv med reduserte reisetider og økt frekvens. 
Sammenlignet med Basis 2040 gir konseptet store effekter, med redusert belastning i sentrum og økt trafikk 
på hovedveiene rundt sentrum. Forbedring av kollektivtilbudet gir imidlertid kun marginale effekter på 
biltrafikken sammenlignet med K1+. En årsak til dette, er at biltrafikken er såpass dominerende 
sammenlignet med antall kollektivreisende.   
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K3 Sentrumskonseptet 

 
Figur 45: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for K3 Sentrumskonseptet 2040 

 

Konseptet forutsetter ny sentrumsring rundt Hønefoss sentrum, restriktive tiltak og noe forbedret 
kollektivtilbud. På grunn av ny veiforbindelse med god fremkommelighet rundt Hønefoss sentrum, velger 
flere å reise gjennom Hønefoss sammenlignet med K1+ og K2. Trafikken er derfor noe høyere på 
innfartsårene nord og sør for sentrum. På grunn av det grove veinettet og plassering av sonetilknytninger, 
klarer ikke RTM-modellen å håndtere trafikkfordelingen internt i Hønefoss sentrum i K3. Se kapittel 6; 
Beregningsresultater for ytterligere beskrivelse. 
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K4 Vegkonseptet 

 
Figur 46: Trafikkbelastning i ÅDT (kjt/døgn) for K4 Vegkonseptet 2040 

 

Konseptet forutsetter at det etableres en ny veiforbindelse mellom Nymoen – Eggemoen, restriktive tiltak 
og noe forbedret kollektivtilbud.  Som i K1+, gir konseptet store effekter, med redusert belastning i sentrum 
og økt trafikk på hovedveiene rundt sentrum. Trafikken langs Ådalsveien nord for sentrum reduseres noe 
som følge av den nye veiforbindelsen. 
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VEDLEGG 3: TRANSPORTOMFANG KJERNEOMRÅDE 

Trafikk- og transportarbeid bil 

Tabellene og figurene under viser endringen i trafikk- og transportarbeid for konseptene sammenliknet med 
Nullalternativet for henholdsvis 2024 og 2040. Resultatene er presentert for lange reiser (NTM5) og korte 
reiser (RTM) og omfatter kjerneområdet i transportmodellen. 

Tabell 48: Trafikk- og transportarbeid i kjerneområdet, bil. 2024. 

2024 Basis 
2010 

Basis 
2024 

K1 UUR 
2024 

K1+ UMR 
2024 

K2 MK 
2024 

K3 SK 
2024 

K4 VK 
2024 

NTM5_PKm  577 081   776 328  0.0 % -0.4 % 0.4 % 0.0 % -0.6 % 

NTM5_KjtKm  325 716   436 393  0.0 % -0.4 % 0.4 % 0.0 % -0.6 % 

RTM_PKm  1 545 673   1 982 767  -0.2 % -0.8 % -0.9 % -0.9 % 0.3 % 

RTM_KjtKm  1 218 668   1 562 200  -0.2 % -0.8 % -1.0 % -0.9 % 0.4 % 

 

Tabell 49: Trafikk- og transportarbeid i kjerneområdet, bil. 2040. 

2040 Basis 
2010 

Basis 
2040 

K1 UUR 
2040 

K1 UMR 
2040 

K2 MK 
2040 

K3 SK 
2040 

K4 VK 
2040 

NTM5_PKm       577 081   888 040  0.0 % 0.3 % 0.3 % -0.1 % -0.3 % 

NTM5_KjtKm       325 716   497 460  0.0 % 0.3 % 0.3 % -0.1 % -0.3 % 

RTM_PKm    1 545 673   2 274 940  -0.2 % -1.1 % -1.2 % -1.4 % -0.8 % 

RTM_KjtKm    1 218 668   1 792 067  -0.3 % -1.2 % -1.3 % -1.5 % -0.7 % 

 
Beregningsresultatene viser at det er marginale endringer i transportomfanget. Endringene er størst for de 
korte reisene. Dette er logisk ut fra at tiltakene som gjennomføres er lokale og i størst grad påvirker det 
lokale transportmarkedet. Tendensen er den samme i begge beregningsårene. K1 uten restriksjoner og K4 
gir minst reduksjon i trafikk- og transportarbeidet for bil, mens K1+ med restriksjoner, K2 og K3 gir størst 
reduksjon. De største reduksjonene er imidlertid meget små, på rund en prosent i 2024 og 1,5 prosent i 
2040. 
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Figur 47: Endring i trafikkarbeid, korte turer, bil, 2024. 

 

 
Figur 48: Endring i trafikkarbeid, korte turer, bil, 2040. 

 

  

Basis2024
K1 UUR

2024
K1 UMR

2024
K2 MK 2024 K3 SK 2024 K4 VK 2024

Kjtkm korte turer 1 562 200 1 558 513 1 549 019 1 547 010 1 544 002 1 555 936

Endring -0.2 % -0.8 % -1.0 % -1.2 % -0.4 %

-1.4 %

-1.2 %

-1.0 %

-0.8 %

-0.6 %

-0.4 %

-0.2 %

0.0 %

 1 530 000

 1 535 000

 1 540 000

 1 545 000

 1 550 000

 1 555 000

 1 560 000

 1 565 000

K
jt

K
m

 
Trafikkarbeid [KjtKm] korte bilturer 2024 
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Transportarbeid kollektiv 

Tabellene og figurene under viser endringen i transportarbeidet for konseptene sammenliknet med 
Nullalternativet for henholdsvis 2024 og 2040. Resultatene er presentert for lange reiser (NTM5) og korte 
reiser (RTM) og omfatter kjerneområdet i transportmodellen. 

Tabell 50: Transportarbeid i kjerneområdet, kollektiv. 2024. 

2024 Basis 

2010 

Basis 

2040 

K1 UUR 

2040 

K1 UMR 

2040 

K2 MK 

2040 

K3 SK 

2040 

K4 VK 

2040 

NTM5_PKm 40 457  48 660  0.1 % 0.1 % 0.2 % 1.2 % 1.2 % 

RTM_PKm 36 007  34 273  11.4 % 15.7 % 31.9 % 17.7 % 17.9 % 

 

Tabell 51: Transportarbeid i kjerneområdet, kollektiv. 2040. 

2040 Basis 

2010 

Basis 

2040 

K1 UUR 

2040 

K1 UMR 

2040 

K2 MK 

2040 

K3 SK 

2040 

K4 VK 

2040 

NTM5_PKm 40 457  52 701  0.1 % 0.1 % 0.2 % 1.2 % 1.2 % 

RTM_PKm 36 007  37 968  12.2 % 19.8 % 36.8 % 22.1 % 22.2 % 

 

Beregningsresultatene viser at det er betydelige endringer i transportomfanget for korte reiser. For de 
lange reisene er endringene marginale. Dette er logisk ut fra at tiltakene som gjennomføres er lokale og i 
størst grad påvirker det lokale transportmarkedet. Tendensen er den samme i begge beregningsårene. K1 
uten restriksjoner gir minst økning i transportarbeidet for kollektiv, mens K2 gir størst økning. For K2, øker 
transportarbeidet for kollektiv med i overkant av 30 prosent i 2024 og i overkant av 35 prosent i 2040. 
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Figur 49: Endring i transportarbeid, korte turer, kollektiv, 2024. 

 

 
Figur 50: Endring i transportarbeid, korte turer, kollektiv, 2040.   
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VEDLEGG 4: EFFEKT-BEREGNINGER FOR 2040 

 

Trafikantnytte 

Trafikantnytten er den endringen i kostnad brukerne har av endringer i transportsystemet – dette knyttet til 
tidsbruk, distanseavhengige kjøretøyskostnader (inkl. bomkostnader og parkeringskostnader), frekvens, 
kjøretid, tilbringertid, ventetid for kollektivreisende, samt helsevirkninger av økt omfang av gange og sykkel. 
Transportbrukerne er bilister, kollektivreisende, gående, syklende og godstrafikanter. Total trafikantnytte er 
inkludert nytte for alle trafikanter. Nytten for gang og sykkel er imidlertid beheftet med såpass stor 
usikkerhet at nytten for gang og sykkel bør i tillegg vurderes kvalitativt.  

Tabell 52 - Trafikantnytte pr reisemiddel 2040. Mill kr neddiskontert. 

Neddiskontert trafikantnytte 2040  
(mill kr) 

   

 K1 K1+ K2 K3 K4 

Bilfører -344 -6 050 -6 100 -5 678 -5 671 

Bilpassasjer -60 -54 -72 69 -2 

Kollektiv 158 168 391 219 220 

Gang 3 3 9 11 10 

Sykkel  19 20 69 76 69 

Sum -224 -5 913 -5 703 -5 303 -5 374 

 

Trafikantnytten er negativ for alle konseptene sammenlignet med Basis 2040. Restriksjoner, i form av 
bompenger og parkeringskostnader, gjør at trafikantnytten er sterkt negativ i konseptene K1+-K4.  

Selv om trafikantnytten er negativ for bilistene i disse konseptene, viser beregningene en positiv 
trafikantnytte for de øvrige transportformene. Størst nyttebidrag kommer fra kollektivtrafikantene, som 
stemmer godt med de tiltak som er lagt inn i K1+-K4. Kollektivnytten er størst i K2, som også har størst 
satsing på kollektivtrafikken.  

K1 inneholder ikke restriktive tiltak. Allikevel kommer konseptet ut med en negativ trafikantnytte. Det er 
den negative nytten til bilistene som er årsaken til dette. Denne negative nytten reflekterer det som ligger 
av tiltak i K1, at hastigheten er satt ned gjennom sentrum av Hønefoss. Dette gir bilistene en økt reisetid 
sammenlignet med Basis2040. Ulempen blir større enn i Basis2040 og dermed blir nytten negativ. 

 

Operatører 

Virkninger for operatørene omfatter driftskostnader, inntekter og overføringer. EFFEKT er her blitt benyttet 
til å beregne virkninger for bomselskapene. Virkningen for kollektivoperatørene er beregnet på siden av 
programmet, og er lagt inn under "andre kostnader" i modellverktøyet og er presentert under kostnader for 
samfunnet forøvrig. Virkningene vil kun gjøre seg gjeldende for konsepter med restriksjoner og for 
konsepter med endret kollektivtilbud.  

I transportmodellen er det lagt inn tovegsinnkreving av bompenger ved de fem definerte bomsnittene.  
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Tabell 53 - Endring i operatørnytte 2040, Mill kr. neddiskontert. 

2040 
Bompenge-selskaper 

K1 K1+ K2 K3 K4 

Kostnader 0 -182 -182 -182 -182 

Inntekter 0.4 2 588  2 579  2 906 2 533 

Sum 0.4 2 406 2 397 2 724 2 351 

 

viser at det er svært liten forskjell i operatørnytten mellom de ulike konseptene. Dette skyldes i stor grad at 
antall bomsnitt er likt samtidig som at det totale antall bilister holdes relativt konstant mellom de ulike 
konseptene.  

Inntekten til bomselskapene (og kostnadsulempen for bilister) er ikke hensyntatt eventuelle 
rabattordninger eller timesregel. Det er heller ikke tatt stilling til om denne inntekten skal gå tilbake til 
prosjektet i denne analysen. Ved ikke å ta hensyn til rabattordninger og timesregel, vil avvisningseffekten i 
transportmodellen være større og inntekten blir høyere. Ved å legge på rabattordning og timesregel til 
grunn, vil avvisningseffekten avta og trafikken bli større (nytten for bilistene vil antakelig bli litt mindre 
negativ). Hvorvidt trafikkøkningen fører til en inntektsøkning avhenger av sammenhengen mellom hvilke 
rabattordninger som ligger til grunn og hvilken effekt timesregelen har. 

 

Kostnader for det offentlige 

Kostnader for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Dette består 
av bevilgninger over offentlig budsjetter til investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader og skatte- og 
avgiftsinntekter. Investeringskostnadene/anleggskostnadene er mottatt fra Statens vegvesen.  

Tabell 54 - Investeringskostnader i millioner 2014-kroner, avrundet. 

 K1 K1+ K2 K3 K4 

Investeringskostnad 760 760 1 760 2 090 1 920 

 

Tabell 55 - Endring i kostnader for det offentlige 2040, millioner 2014 kroner, neddiskontert og avrundet. 

2040 K1 K1+ K2 K3 K4 

Investeringer -291 -291 -672 -797 -734 

Drift og vedlikehold -2 -1 1 -4 8 

Skatte- og avgiftsinntekter -8 -15 -31 -63 -114 

Sum -301 -307 -702 -864 -840 
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Kostnader for samfunnet for øvrig 

Kostnader for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, luftforurensing, restverdi og 
skattekostnaden. Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over offentlige budsjetter.  

Tabell 56 - Endring i kostnader for samfunnet for øvrig 2040, millioner 2014 kr. neddiskontert og avrundet. 

2040 K1 K1+ K2 K3 K4 

Ulykker 41 137 168 274 280 

Støy og luft-
forurensning 

2 12 17 27 45 

Andre kostnader -79 -79 -314 -115 -114 

Restverdi 71  71 165 196 180 

Skattekostnad -60  -61 -140 -173 -168 

Sum -25 80 -104  209 223 

 

I denne tabellen er posten for andre kostnader inkludert. Andre kostnader er her endringer/økning i 
driftstilskudd til kollektivoperatøren, som følge av det tilbudet som er lagt inn i de ulike konseptene. 
Følgende driftstilskudd pr. år er benyttet for konseptene: 

 K1 og K1+ = 9 335 125 kr 

 K2 = 36 927 225 kr 

 K3 og K4 = 13 433 475 kr 
 

Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

 

Netto nåverdi/netto nytte NN: Uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet. Dette er 
differansen mellom nåverdien av nytten av tiltaket og alle kostnadene ved gjennomføring av dette tiltaket. 
Negativ netto nåverdi innebærer at tiltaket har større offentlige kostnader enn nytten for samfunnet og 
tiltaket er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

 

Netto nytte pr budsjettkrone NNB: Forholdet mellom netto nytte og kostnader over offentlige budsjetter. 
Et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone. 

Tabell 57 - Sammenstilling av prissatte virkninger 2040, millioner kroner. neddiskontert og avrundet. 

2040 K1 K1+ K2 K3 K4 

Trafikanter og 
transportbrukere 

-233 -5 816 -5 648 -5 303 -5 315 

Operatører/bomselskap 0 2 405 2 397  2 724 2 351 

Det offentlige -301 -307 -702  -864 -840 

Samfunnet for øvrig -25 80 -104  209  223 

Netto nytte NN -559 - 3 638 -4 057 -3 234 -3 581 

NN pr budsjettkrone NNB -1.86 -11.85  -5.78 -3.74 -4.26 

 

Resultatet av nyttekostnadsanalysen av de kombinerte konseptene for 2040 viser at K1 kommer best ut 
med minst negativ netto nytte. Dårligst ut kommer K2.  
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Resultatet er sterkt dominert av den negative trafikantnytten i K1+-K4. Dette er pga kostandsulempen 
bilistene får av restriksjonene som er lagt inn. Nytten kollektiv oppnår er ikke stor nok til å veie opp for 
kostnadsulempen for bilistene.  

 

Sammenligning 2040- og 2024-beregninger 

I figurene under er beregningen for 2040 og beregningen for 2024 inkludert interpolering med 2040 
sammenstilt for henholdsvis Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone. 

 

NettoNytte 

 

Jevnt over er netto nytten mer negativ i 2024-beregningen som inneholder interpoleringen med 2040. 

 

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) 

 

Motsatt ser vi her at NNB er mindre negativ i 2024-beregningen. 
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