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Forord 
I denne analysen av prissatte konsekvenser har vi vurdert 7 alternativer for bedre 
vegforbindelse øst for Oslo gjennom Østfold og Akershus. 
 
Alle alternativene er sammenliknet mot 0-alternativet hvor 0-alternativet er situasjonen i 
åpningsåret (satt til 2030) dersom ingen tiltak gjennomføres.  
 
Analysen av prissatte konsekvenser utgjør sammen med analysen av ikke-prissatte 
konsekvenser den samfunnsøkonomiske analysen av prosjektet. 
 

Metode 
Nytte-/kostnadsanalysen er gjennomført i oktober 2019 i henhold til metodikk og 
forutsetninger fra håndbok V712 med dataprogrammet EFFEKT versjon 6.73.  
 
Nytte og kostander beregnes vanligvis for hele beregningsperiode på 40 år i EFFEKT. Analysert 
influensområde for denne KVU omfatter et veldig stort vegnett med nesten 80.000 lenker. 
Dette fører til at EFFEKT-databasen selv med bare ett alternativ overskrider begrensningen på 
2 GB, slik at EFFEKT ikke kan kjøres for hele analyseperioden. Av den grunn har vi beregnet 
alle alternativene bare for ett år i EFFEKT og deretter overført resultatene til Excel. I 
regnearket er det med basis i resultatene for 2030 beregnet resultater for alle senere år i 
analyseperioden. Resultatene er diskontert til sammenligningsåret 2022 med 
kalkulasjonsrente 4,0 %. Alle priser er angitt i 2019-nivå.  
 
Resultater fra Effekt beregninger viser også at alle alternativer vil føre til merkbar reduksjon i 
inntekter for både kollektivselskaper og bompengeselskaper uten at dette blir kompensert 
med overføring fra det offentlige. Siden dette i realiteten vil være tatt hånd om på forskjellige 
måter via overføringer har vi selv lagt overføringen i vårt regneark. 
 
Netto nytte er summen av nytten i beregningsperioden 2030-2069, fratrukket 
anleggskostnader og økte kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden.  
 
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et relativt mål som, noe forenklet, sier hva samfunnet 
får igjen for hver krone som benyttes til prosjektet over offentlige budsjetter. Et lønnsomt 
prosjekt har en NNB som er høyere eller lik 0. 
 
Prosjektet er beregnet som type 3 hvor de nødvendige trafikkberegninger er gjennomført 
med regional transportmodell (RTM). Det vises for øvrig til dokumentasjon etter 
transportanalysen og kapittel 8 i hovedrapporten.  
 
Beregning av prissatte konsekvenser knyttet til støy er ikke tatt med i denne EFFEKT 
beregningen. Kostnader knyttet til luftforurensning er imidlertid beregnet i EFFEKT siden 
EFFEKT sin klimamodul beregner utslipp fra både transport og drift og vedlikehold. 
 
Data om vegstandard, registrerte ulykker osv. er hentet fra NVDB eller hentet fra 
prosjektbeskrivelser for prosjekter som inngår i referanse men er ennå ikke åpnet for trafikk.  
 
Trafikkulykker er hentet for en 6-års periode 2013 – 2018.  
 



 

 

Prosjektforutsetninger 
De beregnede alternativene planlegges med forskjellige vegstandard. 
 

• Konsept 1 - Alternativ 1-C – Motorveg øst 
o Alternativet planlegges mellom Skjeberg - Berger og Hvam - Gjelleråsen med 

samlet lengde på 111,5 km. Mellom Skjeberg og Berger planlegges det en ny 
motorveg 101,5 km med fartsgrense 110 km/t. Delstrekningen mellom Hvam 
krysset og Gjelleråsen planlegges utbedret i eks. trase til kapasitetssterk veg med 
fartsgrense 60 km/t. Alternativet har i tillegg en ny bru over Glomma på 600 m og 
to tunneler fra Merkja mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km.  
 

• Konsept 2 - Alternativ 2-A – Motorveg vest 
o Alternativet planlegges mellom Son og Gjelleråsen med samlet lengde på 79,4 km. 

Fra kryss med fv. 151/ Osloveien og til kryss med rv. 159 planlegges det en ny 
motorveg på 61 km med fartsgrense 110 km/t. Mellom Son og Oslovegen utvikles 
vegen som fire felt (kapasitetssterk veg) med fartsgrense 80 km/t. Ingen endring 
på eksisterende rv. 159 gjennom Strømmen mens delstrekning mellom Hvam 
krysset og Gjelleråsen planlegges utbedret i eksisterende trase til kapasitetssterk 
veg med 60 km/t. Alternativet har også to tunneler mellom Ytre Enebakk og 
Lillestrøm på ca. 4,4 og 2,3 km.  
 

• Konsept 2 - Alternativ 2-C – Motorveg vest med tunnel 
o Alternativet planlegges mellom Son - Berger og Hvam - Gjelleråsen med samlet 

lengde på 73,8 km. Fra kryss med fv. 151/ Osloveien og til nytt kryss med E6 
planlegges det en ny motorveg på 64,2 km med fartsgrense 110 km/t. Mellom Son 
og Osloveien utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg) med fartsgrense 80 
km/t. Mellom Hvam krysset og Gjelleråsen planlegges vegen utbedret i 
eksisterende trase til kapasitetssterk veg med 60 km/t. Alternativet har også tre 
tunneler mellom Ytre Enebakk og nytt kryss med E6 på ca. 4,4 + 2,3 + 3,3 km.  
 

• Konsept 3 - Alternativ 3-D – Motorveg vest-øst med bru over Øyeren 
o Alternativet planlegges mellom Son - Berger og Hvam - Gjelleråsen med samlet 

lengde på 75,4 km. Fra kryss med fv. 151/ Osloveien og til Berger planlegges det en 
ny motorveg på 75,4 km med fartsgrense 110 km/t. Mellom Son og Osloveien 
utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg) med fartsgrense 80 km/t. Mellom 
Hvam krysset og Gjelleråsen planlegges vegen utbedret i eksisterende trase til 
kapasitetssterk veg med 60 km/t. Alternativet inneholder i tillegg en ny bru over 
Glomma på 600 m og to tunneler fra Merkja mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km. 
 

• Konsept 3 - Alternativ 3-E – Motorveg vest-øst, bruk av eksisterende E18 
o Alternativet planlegges mellom Son - Berger og Hvam - Gjelleråsen med samlet 

lengde på 108,7 km. Fra kryss med fv. 151/ Osloveien og til kryss med E18 
planlegges det en ny motorveg på 16,3 km med fartsgrense 110 km/t. Samme 
vegstandard planlegges fra kryss med E18 øst ved Mysen og til Berger på 56,6 km. 
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg) med 
fartsgrense 80 km/t. Mellom Hvam krysset og Gjelleråsen planlegges vegen 
utbedret i eksisterende trase til kapasitetssterk veg med 60 km/t. Alternativet 
inneholder i tillegg en ny bru over Glomma på 600 m og to tunneler fra Merkja 
mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km. 



 

 

 

• Konsept 4 - 1-3 – Kombinasjonsalternativ Øst 
o Alternativet planlegges mellom Årum og Gjelleråsen med samlet lengde på 112,5 

km. Fra Årum til Ise utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg) med 
fartsgrense 80 km/t. Videre fra Ise og til Mysen blir det ny H5 veg med fartsgrense 
90 km/t. Fra Mysen til Bjørkeflåtten planlegges det sammenhengende bredding av 
vegen til 9 m samt bygging av ny H1 veg på tre korte parseller 3,13 + 6,65 + 3,44 
km. Mellom Bjørkeflåtten og Kringenkrysset bygges det ny H5 veg med fartsgrense  
90 km/t. fra Kringenkrysset og videre til Merkja bygges det 4-feltsveg med 80 km/t 
og vegen gjennom Lillestrøm helt til Gjelleråsen utvikles til som fire felt 
(kapasitetssterk veg) med fartsgrense 60 km/t.  

• Konsept 5 - Alternativ 1-1 – Utbedringsalternativ (Minimumsalternativ) Øst og vest 
o Total lengde på alternativet langs rv. 22 fra Årum til Hvam er 105,0 km. 

Alternativet innbefatter også 2 punkttiltak på fv. 120; ett ved Ringvoll og ett ved 
Elvestad. Alternativet forutsetter utbedring på ca. 1,8 km mellom Ise til Mysen, og 
utbedring på ca. 5,2 km mellom Mysen og Kringenkrysset. Tiltakene er 
hovedsakelig rettet mot sikring av framkommelighet for alle kjøretøygrupper 
inkludert modulvogntog og inneholder kurve-utbedring, nødvendig bredding og 
eventuell utbedring av kryss. Disse tiltakene vil ikke føre til målbar trafikantnytte 
og er av den grunn ikke beregnet med transportmodell. Tiltakets art og omfang vil 
minimalt påvirke de øvrige nyttekomponenter og av den grunn er i EFFEKT 
beregning brukt bare utbyggingskostnad og ingen endring ellers i forhold til 
referanse.  
 

 
 
Anleggsperioder for alternativene er av varierende lengde og antas i utgangspunktet å variere 
fra 2 til 10 år. Alternativene vil trolig bli i etapper slik at delstrekninger settes i drift underveis 
og begynner å gi nytte før hele vegen er ferdig. For å ivareta at nytteeffektene begynner å 
komme før endelig ferdigstilling, har vi i denne beregninger halvert de planlagte 
anleggsperiodene for alle alternativene.   
 
Anleggskostnader (prisnivå 2019 - inkl. mva) og anleggsperiode benyttet i 
nyttekostnadsanalysen for hvert alternativ er gitt i Tabell 1. 
 
Kostnadstallene har en nøyaktighet på ±40 %.  
 

 
Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Anleggskostnad (mill kr) 33 111 22 404 26 538 31 549 26 290 17 077 397 

Anleggsperiode (år) 5 3 3,5 4 3,5 5 1 

Tabell 1: Sammenstilling av kostnader og anleggsperiode, (prisnivå 2019 - inkl. mva)  

 
Foreliggende beregning er basert på finansiering uten bompenger. 
 
 
 
 



 

 

1 Beregningsresultater – enkeltkonsekvenser 
 

1.1 Trafikant- og transportbrukere 
Resultatene for trafikantnytte er basert på beregninger i Trafikantnyttemodulen fra 
transportmodell. Trafikantnytten for personreiser er splittet på bilfører, bilpassasjer, kollektiv, 
gang og sykkel, med fordeling på reisehensikt. I tillegg skrives det ut trafikantnytte for 
godstransport (tunge biler), fordelt på bilfører og bilpassasjer. Trafikantnyttemodulen 
beregner endringer i trafikantenes konsumentoverskudd på grunnlag av endringer i 
transportkostnader og trafikkmengder. I tillegg beregner trafikantnyttemodulen korreksjon av 
kjøretøykostnadene fra modellens (opplevde) enhetspriser til offisielle enhetspriser.  
 
Endring i trafikantnytten for de 7 alternativene er vist i Tabell 2. 
 
 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

Trafikanter og transportbrukere Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Trafikantnytte 13 636  5 726  8 389  7 724 7 651  4 937 0  

Tabell 2: Endring i trafikant- og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring. Tallene er i mill. 2019-kr 

 
Alle alternativer vil gi positiv trafikantnytte med unntak av Alternativ 1-1, som ikke gir noen 
endringen i reisetid. Alternativ 1-C vil imidlertid gi desidert størst trafikantnytte for trafikanter 
og transportbrukere i løpet av beregningsperioden. I dette alternativet vil størst andel 
trafikanter dra nytte av besparte tidskostnader ved bygging av ny motorveg med fartsgrense 
110 km/t.  
 

1.2 Operatørnytte 
Følgende komponenter beregnes for operatører: kostnader, inntekter og overføringer. I 
kostnader inngår kostnader til drift av kollektivtrafikk (inklusiv ferjer), bomstasjoner og 
parkeringsanlegg. Inntekter kommer fra kollektivbilletter (inklusiv ferjer), bomavgifter og 
parkeringsavgifter. Overføringer skjer mellom Operatører og Det offentlige. Overføringer med 
positivt fortegn betyr at operatøren(e) i sum mottar en overføring fra det offentlige. Ved 
negativt fortegn betyr det at operatøren(e) har fått reduserte inntekter.  
 
Forholdet mellom kostnader, inntekter og overføringer for de ulike alternativene er vist i 
Tabell 3. 
 
 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

Operatører Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Kostnader -0 -0 -0 -0 -0 -1  0  

Inntekter -1 386  -1 637 -2 046 -1 837 -1 170  -842  0  

Overføringer 1 387 1 637 2 046 1 837 1 171  844  0  

Sum 0  0 -0 0 0 -0 0 

Tabell 3: Endring i operatørnytten. Tallene er i mill. 2019-kr 

Resultater fra Effekt beregninger viser at alle alternativer vil føre til merkbar reduksjon i 
inntekter for både kollektivselskaper og bompengeselskaper. Dette tapet kompenseres med 
overføringer fra det offentlige.  
 
 



 

 

1.3 Det offentlige 
En del av transportaktivitet er belastet med offentlige avgifter: drivstoffavgifter, årsavgift, 
mva. m.m. Dette fører til inntektsendring for staten og vises i resultatene som skatte- og 
avgiftsinntekter. 
 
Investeringskostnader (prisnivå 2019 - inkl. mva) for hvert alternativ er gitt i Tabell 1 under 
prosjektforutsetninger 
 
 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

Det offentlige Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Investeringer* -22 665  -14 791  -17 703  -21 208  -17 537  -11 689  -262  

Drift og vedlikehold -2 051  -1 520  -2 066  -1 802  -1 491  -426  0  

Overføringer -1 387  -1 637  -2 046  -1 837  -1 171  -844  0  

Skatte- og avgiftsinntekter 430  490  231  603  469  185  0  

SUM -25 672  -17 458  -21 583  -24 244  -19 731  -12 773  -262  

Tabell 4: Budsjettvirkning for det offentlige. Tallene er i mill. 2019-kr.  Negative tall betyr utgifter for det offentlige 

*Investeringskostnadene (ekskl. mva) er vist som nåverdi i åpningsåret 2030 (diskontert over anleggsperiode). 

 
I aktørgruppe «Det offentlige» er det investeringer som dominerer og bidrar til at alternativ 1-
C med sine 33 milliarder i anleggskostnader har størst negativ nytte på -25,7 milliarder mens 
alternativ 1-1 kommer best ut med bare -262 mill kr. 
  

1.4 Samfunnet forøvrig 
Under samfunnet forøvrig beregnes det konsekvenser for trafikksikkerhet, miljø, restverdi og 
skattekostnader. 
 
Konsekvenser for trafikksikkerhet utgjør kostnader ved personskade- og 
materiellskadeulykker. De prissatte miljøvirkningene i denne beregningen er knyttet til global 
og regional luftforurensning. Skattekostnaden er knyttet opp mot effektivitetstapet forbundet 
med skatteinnkreving. Denne utgjør 20 % av summen av alle inntekts- og utgiftsendringer for 
det offentlige. 

 
 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

 Samfunnet forøvrig Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Ulykker 859  529  631  443  522  320  0  

Luftforurensning -365 -438 63 -463 -339 -62 0  

Skattekostnad -5 134  -3 492  -4 317  -4 849  -3 946  -2 555  -52  

SUM -4 641  -3 400 -3 622  -4 868 -3 764 -2 296 -51 

Tabell 5: Nåverdi i endring i kostnader for samfunnet forøvrig (mill. 2019 kr) 

Forbedring av vegstandarden vil gi positive konsekvenser for trafikksikkerhet ved alle 
utbyggingsalternativer med unntak av alternativ 1-1. Det er nemlig ikke planlagt noen 
vesentlig forbedring av vegstandard for dette alternativet. Ulykkessituasjon forventes ikke å 
bli endret i forhold til referanse. Alternativ 1-C vil derimot føre til en stor reduksjon som er på 
10 drepte og 36 hardt skadde i løpet av beregningsperiode på 40 år.  
 



 

 

De prissatte miljøvirkninger er summen av NOx og CO₂-ekvivalenter for klimautslipp som 

følge av drift og vedlikehold og transport. Mens klimautslipp av drift og vedlikehold er direkte 
avhengig av veg konstruksjoner som tunneler og bruer er klimautslipp som følge av transport 
direkte avhengig av fartsnivået, trafikkmengder og kjørt distanse. I denne 
nyttekostnadsanalyse er det bare alternativ 2-C som bidrar til reduksjon av klimautslipp. 
Forventet årlig reduksjon er ca 1300 tonn CO2-ekvivalenter og knyttes hovedsakelig til 
reduksjon i både bensin og diesel forbruk hos personbiler.  
 

2 Sammenstilling – Oppsummering 
 

Tabell 5 viser samlet oversikt over kostnadskomponentene for de 7 planlagte alternativene 
for ny vegforbindelse øst for Oslo. Sammenligning av beregningsresultater viser at Alternativ 
1-1 gir den beste nettonytte utefra de totale nyttekostnadsberegninger. Dette alternativet 
har også lavest utbyggingskostnader. 
 

Aktør Komponenter 
Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5 

Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-3 Alt 1-1 

Trafikanter og 
transportbrukere 

Trafikantnytte 13 636  5 726  8 389  7 724  7 651  4 937  0  

SUM 13 636  5 726  8 389  7 724  7 651  4 937  0  

Operatorer 

Kostnader -0  -0  -0  -0  -0  -1  0  

Inntekter -1 386  -1 637  -2 046  -1 837  -1 170  -842  0  

Overføringer 1 387  1 637  2 046  1 837  1 171  844  0  

SUM 0  0  -0  0  0  -0  0  

Det offentlige 

Investeringer -22 665  -14 791  -17 703  -21 208  -17 537  -11 689  -262  

Drift og vedlikehold -2 051  -1 520  -2 066  -1 802  -1 491  -426  0  

Overføringer -1 387  -1 637  -2 046  -1 837  -1 171  -844  0  

Skatte- og 
avgiftsinntekter 

430  490  231  603  469  185  0  

SUM -25 672  -17 458  -21 583  -24 244  -19 731  -12 773  -262  

Samfunnet 
forøvrig 

Ulykker 859  529  631  443  522  320  0  

Luftforurensning -548  -657  95  -694  -509  -93  0  

Skattekostnad -5 134  -3 492  -4 317  -4 849  -3 946  -2 555  -52  

SUM -4 641  -3 400 -3 622  -4 868 -3 764 -2 296 -51 

Netto nytte NN -16 677  -15 132  -16 816  -21 389  -15 843  -10 133  -303 

NNB -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -1,2 

Tabell 6: Endringer i perioden 2030-2069 (nåverdi i mill. 2019 kr) 
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Publikasjonen kan bestilles:
Statens vegvesen, 
Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer

Telefonnr: 22 07 30 00
E-post: firmapost@vegvesen.no


