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Forord 

Denne rapporten viser resultatene av transportanalysen som er gjennomført i for-

bindelse med konseptvalgutredningen for rv. 4 og Gjøvikbanen. Analysen omfatter 

transportmodellberegninger av veg- og jernbanealternativene, samt nyttekost-

analyser av tre gjennomgående konsepter som er satt sammen av veg- og jernbane-

talternativene.  

Prosjektansvarlig hos COWI AS har vært Terje V. Fordal. Kontaktperson hos Sta-

tens vegvesen har vært Jon-Terje Bekken og Sigrid Skjølås. Hos Jernbaneverket 

har Hege B. Selbekk og Marius Sandvik vært kontaktpersoner. 
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Sammendrag 

Denne rapporten viser resultater fra trafikkberegninger av utbyggingsalternativer for rv. 4 

og Gjøvikbanen i forbindelse med konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren 

(Oslo) – Gjøvik – Moelv. 

Samferdselsdepartementets mandat beskriver hvordan transportsystemet ønskes utviklet: 

1. Transportsystemet skal utvikles for økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for gods-

transporten.  

2. Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i en 

mer miljøvennlig retning.  

Transportanalysen er for tre veg- og jernbanekonsepter på strekningen Jaren – Mjøsbrua 

(rv. 4) og Oslo – Moelv (Gjøvikbanen). Transportmodellen DOM IC er benyttet i analy-

sen av jernbanealternativer og tre gjennomgående veg- og jernbanekonsepter, samt til 

beregningene av trafikantnytte og trafikkdata til nyttekostnadsanalysen. 

Gjennomgående konsept 1 

Konseptet inneholder ny rv. 4 fra Jaren til Reinsvoll (alternativ "Hennung"). Fra Reins-

voll går rv. 4. i eksisterende trasé med to kjørefelt og fartsgrense 80 km/t. I Gjøvik er det 

forutsatt en bomring med flat takst 20 kr for trafikk mot sentrum. Videre inneholder kon-

sept 1 ny rv. 4 i tunnel vest for sentrumskjernen i Gjøvik, to nye vegforbindelser mellom 

rv. 4 og sentrum (ved Hunton og CC), samt en omlegging av fv. 33 hvor denne legges i 

en kort tunnel og kobles til fv. 111 slik at det blir en mer direkte vegforbindelse mot rv. 4 

ved Kallerud. 

 

Det er forutsatt en frekvensøkning på ca. 50 % på sentrale bussruter i Gjøvik. Gjøvikba-

nen forutsettes bygd med dobbeltspor fra Oslo, og forlenget slik at den kobles sammen 

med Dovrebanen ved Moelv stasjon slik at det blir et nytt togtilbud mellom Hamar og 

Raufoss via Moelv og Gjøvik. Gjøvikbanen får en tilbudsforbedring som innebærer at det 

kjøres tre lokaltog i timen mellom Oslo og Hakadal på dagens trasé. I tillegg går det to 

regiontog i timen på ny trasé mellom Oslo og Lillehammer, samt to regiontog i timen på 

ny trasé mellom Oslo og Jaren.  Linjer på den nye traséen vil få betydelig kortere framfø-

ringstid som følge av forbedret infrastruktur, men også fordi ny trasé ikke betjener like 

mange stasjoner som tidligere. Blant annet vil reisetid mellom Oslo og Hakadal reduseres 
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fra 41 til 20 minutter, og reisetiden mellom Oslo og Gjøvik reduseres fra 118 til 69 minut-

ter. 

 

Gjennomgående konsept 2 

Mellom Jaren og Reinsvoll er vegalternativ 3 "Einastrand" lagt til grunn for ny rv. 4. 

Nord for Reinsvoll likt konsept 1, unntatt ny rv. 4 i tunnel ved Gjøvik sentrum som ikke 

inngår i konsept 2. Samme bomring, bomtakst og busstilbud som i konsept 1. 

 

For jernbanen innebærer konseptet en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Dovreba-

nen ved Moelv stasjon. Tilbudsforbedringen går ut på å øke frekvensen mellom Oslo og 

Gjøvik til timesfrekvens, samt at linje R30 forlenges til Lillehammer. På Dovrebanen for-

lenges linje R12 Kongsberg-Hamar videre til Lillehammer, samtidig som en avgang i ti-

men på linje RE10 mellom Skien og Lillehammer endres til å gå mellom Skien og Rau-

foss, via Hamar og Gjøvik. I tillegg blir linje R16 mellom Oslo og Eidsvoll forlenget til 

Raufoss via Hamar og Gjøvik. 

 

Gjennomgående konsept 3 

Samme som konsept 2 sør for Reinsvoll. Nord for Reinsvoll rv. 4 i ny trasé med fire kjø-

refelt og fartsgrense 100 km/t. I Gjøvik er det forutsatt samme bompengeopplegg og veg-

tiltak som i konsept 1 og 2.  

For jernbanen er det forutsatt at Gjøvikbanen får dobbeltspor fra Oslo til Roa og ingen 

andre tiltak ut over de som ligger i referanse. Tilbudsforbedringen er at det kjøres tre lo-

kaltog mellom Oslo og Hakadal på dagens trasé, som i konsept 1. I tillegg økes frekven-

sen mellom Oslo og Gjøvik til timesintervall, samt at det går et timesintervall-tilbud mel-

lom Oslo og Jaren. De to sistnevnte linjene går på ny trasé, noe som medfører en halve-

ring av reisetid mellom Oslo og Nittedal, 24 minutter spart reisetid mellom Oslo og Jaren, 

og 28 minutter spart reisetid mellom Oslo og Gjøvik.  

Alle tre konsepter forutsetter fire felt og fartsgrense 100 km/t på ny rv. 4 nord for Gjøvik.  

Kjøretid med bil og tog 

Reisetid både med bil og tog på strekningen Oslo - Gjøvik er i dag ca. to timer. Med ny 

infrastruktur for de tre konseptene vil kjøretiden med bil på rv. 4 mellom Jaren og Mjøs-

brua blir redusert med 6 - 12 minutter. Dette er cirkatider og de er mest representative for 

trafikk som går uhindret i hastigheter som tilsvarer fartsgrensen, uten forsinkelser i kryss 

eller andre forsinkelser.  

 
Beregnede reisetidsbesparelser på rv. 4 i forhold til referanse i 2022 

For tog vil de tre konseptene gi muligheter til ruteopplegg med betydelige reduksjoner av 

reisetid i forhold til dagens reisetider. Dette skjer enten som følge av tilbudsforbedringen 

på Gjøvikbanen, eller som følge av at man kan reise med Dovrebanen og den nye banes-

trekningen som kobler Dovrebanen sammen med Gjøvikbanen i konsept 1 og 2. 

Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Jaren - Gjøvik (Hunndalen) 7 3 5

Hunndalen - Gjøvik N (Bråstad) 2 0 2

Bråstad - Mjøsbrua 2 2 2

Sum Jaren - Mjøsbrua 12 6 10

Reisetidsbesparelse i minutter på rv. 4 i ft. referanse i 2022
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Reisetider Oslo S – Gjøvik i 2022 

Transportanalyse 

Transportanalysen viser beregnet trafikk på delstrekninger på rv. 4 og Gjøvikbanen i refe-

ranse og i de tre konseptene, samt hvilke trafikale konsekvenser vegtiltak og togtilbud i 

KVU-tiltakene har for E6, fv. 33 og Dovrebanen. 

 
Beregnet trafikk i 2022. Konsept 1 og 2 forutsetter at togtilbudet "ytre IC" er realisert i 

referansesituasjonen ("ref2"), konsept 3 forutsetter referansesituasjon 1 uten ytre IC. 

Togtrafikken 

Antall reisende med tog er størst i konseptene 1 og 2 der Gjøvikbanen og Dovrebanen 

kobles sammen, siden disse konseptene forutsetter at ytre IC er realisert. Økningen i an-

tall reisende er imidlertid større i konsept 3 enn i konsept 2. I gjennomgående konsept 1 

blir det en betydelig økning i antall reisende på alle deler av Gjøvikbanen. På den lavest 

trafikkerte strekningen sør for Eina økes antall reisende med mer enn 700 pr. døgn i be-

regningsåret 2022.  

På den nye banestrekningen fra Gjøvik til Moelv blir det henholdsvis 3 000 og 2 600 rei-

sende pr. døgn i 2022 i de to konseptene 1 og 2.  

Konsept 1 har det mest omfattende togtilbudet målt i antall kjørte km med rutegående tog, 

dvs. størst økning i rutekm (togkm) i forhold til referanse. Konsept 1 har nesten fire gang-

er så mange rutekm som i konsept 2 og fem ganger så mye som i konsept 3. Hvis vi 

sammenligner antall nye rutekm og antall nye passasjerer (påstigere), får konsept 3 flest 

nye passasjerer pr. ny rutekm. Konseptene 1 og 2 er omtrent like når det gjelder forholdet 

mellom nye togkm og nye passasjerer.  

 

Strekning I dag Referanse Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Oslo - Gjøvik (Gjøvikbanen) 118 118 69 118 94

Oslo - Gjøvik (Dovrebanen) 80 80

Reisetid med tog i minutter for de ulike konseptene, samt referanse og dagens situasjon

Rv.4/ Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen

9. Nittedal 21 500 3 200/ 2 900 21 400 7 500 21 500 3 000 21 300 6 400

1. Akershus gr (Stryken) 7 200 1 900/ 1 600 8 000 3 900 7 300 1 500 7 500 3 400

2. Eina sør/Lygna N 6 100 900/ 600 8400(*) 1 300 7 500 400 8 000 1 100

3. Raufoss - Gjøvik (Dalborga) 11 600 400/ 200 12 000 2 100 10 400 1 200 8900(*) 700

4. Gjøvik - Moelv (Bråstad) 13 800 15 000 3 000 13 200 2 600 14 400

E6/ Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen

5. Espa 15 900 8 500/ 10 200 13 700 10 700 15 100 11 100 14 500 8 100

6. Moelv sør 19 100/19 000 5 300/ 7 800 17 200 8 300 17 900 8 600 18 100 5 000

Fv. 33

7. Oppland/Akershus fylkesgr.

8. Gjøvik/Ø. Toten kommunegr.

Rv.4/ Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen

9. Nittedal 29 600 3 700/ 3 300 29 700 8 700 29 600 3 400 29 200 7 800

1. Akershus gr (Stryken) 9 800 2 400/ 1 900 11 000 4 600 9 900 1 700 10 100 4 000

2. Eina sør/Lygna N 7 900 1000/ 500 11600(*) 1 800 10 000 500 10 100 1 400

3. Raufoss - Gjøvik (Dalborga) 13 700 500/ 300 15 300 2 400 13 000 1 400 10800(*) 900

4. Gjøvik - Moelv (Bråstad) 16 300 18 400 3 500 16 600 3 100 17 100

E6/ Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen

5. Espa 24 100/ 24 000 11 700/ 13 900 20 600 14 600 22 900 15 200 22 300 11 300

6. Moelv sør 24 700/ 24 600 7 400/ 10 500 21 700 11 000 23 400 11 600 23 100 7 000

Fv. 33

7. Oppland/Akershus fylkesgr.

8. Gjøvik/Ø. Toten kommunegr. 8 200 6 900 7 100 7 100

(*) ÅDT på ny rv 4 som inngår i dette konseptet

Fv. 33 i referanse Konsept 1 (fv. 33) Konsept 2 (fv. 33) Konsept 3 (fv. 33)

1 600 1 400 1 500 1 500

(*) ÅDT på ny rv 4 som inngår i dette konseptet

Antall biler pr. døgn/ antall reisende med tog pr. døgn i 2062 (ÅDT)

Referanse (ref1/ref2) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

1 200 1 100 1 200 1 200

7 600 6 500 6 600 6 600

Antall biler pr. døgn/ antall reisende med tog pr. døgn i 2022 (ÅDT)

Referanse (ref1/ref2) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Fv. 33 i referanse Konsept 1 (fv. 33) Konsept 2 (fv. 33) Konsept 3 (fv. 33)
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Antall påstigende passasjer og utkjørt distanse med tog i 2022 

Vegtrafikken 

Konsept 2 får minst trafikk totalt sett på KVU-strekningen. Dette fordi konsept 2 har 

mindre vegutbygging enn konsept 1 og 3. Konsept 1 får mest trafikk (mer enn konsept 3) 

på strekningen Jaren - Reinsvoll, noe som skyldes at vegalternativet "Hennung" gir best 

framkommelighet på ny rv. 4 på denne strekningen. Det er også konsept 1 som får mest 

trafikk overført fra E6.  

Trafikksikkerhet 

Konseptenes effekt på trafikksikkerhet på veg kommer dels som følge av bedre standard 

på de nye vegstrekningene på rv. 4, og dels fordi det blir færre kjørte km totalt med bil i 

konseptene (bl.a. som følge av at flere reiser med tog) sammenlignet med referanse. Det 

er liten forskjell på konseptene, men konsept 1 gir en litt større reduksjon i antall vegtra-

fikkulykker enn konsept 2 og 3.  

 
Beregnede effekter på trafikksikkerhet på veg. Endringer i forhold til referansene  

Nyttekostnadsanalyse 

Det foreligger estimater for utbyggingskostnadene i 2015-kroner. Forventede utbyggings-

kostnader (P50) for de tre konseptene varierer fra 33 milliarder kroner for det billigste 

(konsept 2) til 81 milliarder kroner for konsept 1. Konsept 3 har en kostnad som er bereg-

net til 41 milliarder kroner. I konsept 1 utgjør jernbanedelen av totalkostnaden 84 %. Til-

svarende for konsept 2 og 3 er 73 % og 49 %. I nyttekostnadsanalysen er utbyggingskost-

nadene for det første omregnet til 2016-kroner og for det andre omregnet til nåverdi i 

2022 basert på forutsetninger om en anleggsperiode på 6 år for konsept 1 og 4 år for de to 

andre konseptene. Resultatet er vist i posten "Investeringer" i tabellen nedenfor. 

 

Ingen av de tre gjennomgående konseptene får positiv netto nytte. Det betyr at kostnade-

ne for bygging og drift overskrider de positive nyttebidragene. Konsept 2 er det minst 

ulønnsomme konseptet. Konsept 1 gir totalt sett den største nytten for trafikanter og 

transportbrukere, noe som i hovedsak skyldes at konseptet har det beste togtilbudet. Siden 

kostnaden for konsept 1 er vesentlig høyere enn de øvrige konseptene får konsept 1 en 

dårligere samfunnsøkonomisk lønnsomhet (netto nytte) enn konsept 2.  

Drepte personer -1 -1 0

Hardt skadde personer -2 -2 -2

Lettere skadde personer -26 -20 -21

Personskadeulykker antall -17 -12 -12

Endring i ulykker

første år (2022) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3
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 Nyttekostnadsanalyse. Nåverdi i millioner kroner 
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1 Bakgrunn 

1.1 Innledning 

1.1.1 Om rapporten 

Denne rapporten viser resultater fra trafikkberegninger av utbyggingsalternativer for rv. 4 

og Gjøvikbanen som er gjort i forbindelse med konseptvalgutredningen for transportsys-

temet Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv. Beregningene er gjort for tre veg- og jernbanekon-

septer på strekningen Jaren – Mjøsbrua (rv. 4) og Oslo – Moelv (Gjøvikbanen).  

Det er også gjort trafikkberegninger for enkelttiltak, dvs. for veg- og jernbanekonsepter 

som er vurdert som aktuelle for de tre gjennomgående veg- og banekonseptene.  

1.1.2 Om konseptvalgutredningen 

Samferdselsdepartementet har gitt et mandat som beskriver hvordan transportsystemet på 

strekningen Jaren (Oslo) – Gjøvik – Moelv ønskes utviklet: 

1. Transportsystemet skal utvikles for økt trafikksikkerhet og økt effektivitet for gods-

transporten.  

2. Transportsystemet i Gjøvik og for arbeidsreiser i og ut av regionen skal utvikles i en 

mer miljøvennlig retning.  

Transportanalysen skal brukes til å vurdere hvordan de ulike konseptene svarer på disse 

målsettingene. Den geografiske avgrensingen til konseptvalgutredningen framgår av figu-

ren nedenfor. I tillegg til rv. 4 Jaren – Mjøsbrua også skal det også sees på fv. 33 som går 

fra Minnesund til Gjøvik, og da spesielt på sammenkoblingen av fv. 33 og rv. 4. For jern-

banen skal det ses på en videreføring av Gjøvikbanen og sammenkobling med Dovreba-

nen.  



  
TRANSPORTANALYSE RV4/GJØVIKBANEN 

 

14 

   

Figur 1.1-1: Geografisk avgrensning av tiltaksområdet for KVU-en. For Gjøvikbanen 

omfatter tiltaksområdet også strekningen Oslo – Jaren. 
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Figur 1.1-2: Oversiktskart med aktuell strekning på rv. 4. 
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2 Transportanalyse 

2.1 Metode 

2.1.1 Transportmodellene 

Litt forenklet kan man si at en transportmodell er en strukturering av tilgjengelige data for 

å beskrive virkeligheten som i dette tilfellet er reiseomfanget og reisevaner for person-

transporten i områdene som dekkes av transportmodellene. Modellenes grunnlagsdata er 

veg- og banenettet slik det forelå i 2014, samt sosioøkonomiske sonedata på grunnkrets-

nivå for 2014. Sistnevnte er befolkningsdata fordelt på kjønn og alder, og data om antall 

arbeidsplasser pr. grunnkrets fordelt på næringskategorier. Disse dataene er utarbeidet av 

Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 

Det er benyttet to transportmodeller, delområdemodellene «DOM HedOpp» og «DOM 

IC». Begge er kjørt med RTM-versjon 3.8.5 og 3.9.2. Disse modellene beregner person-

transport mellom ca. 2 900 soner i DOM HedOpp og ca. 6 000 soner i DOM IC, og forde-

ler den på bil, tog, buss, sykkel og gange. DOM HedOpp dekker et område som består av 

Oppland, Hedmark og Akershus nord for Oslo, mens DOM IC dekker et område som 

strekker seg fra Østfold og Telemark i sør til sørlige del av Gudbrandsdalen i nord. DOM 

IC dekker 11 av i alt 26 kommuner i Oppland. I tillegg til de to modellene er de lengste 

reisene, f. eks. Gjøvik – Oslo, beregnet med en annen transportmodell, Nasjonal Trans-

portmodell (NTM6). 

 

Siden en betydelig del av jernbanetiltakene i KVU-en er på den sørlige delen av Gjøvik-

banen, med Oslo som et viktig start- og målpunkt, er DOM IC brukt i beregningene av de 

ulike alternativene for Gjøvikbanen, samt de tre gjennomgående veg- og jernbanekonsep-

tene. 
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Figur 2.1-1: Området som dekkes av transportmodellene DOM HedOpp og DOM IC 

2.1.2 Sammenligning av modell og tellinger 

Nedenfor er modellenes resultater vist for 14 tellepunkter på E6, rv. 4 og fv. 33. DOM IC 

gir best samsvar i forhold til tellinger hvis man ser alle tellepunkter totalt sett. Ser man 

kun på rv. 4 og fv. 33 gir de to modellene omtrent like resultater, mens DOM IC har noe 

mer trafikk på E6 sammenlignet med DOM HedOpp. Begge modeller ligger innenfor et 

avvik på ca. 3% for lav trafikk i forhold til summen av tellinger av biltrafikk i de 14 telle-

punktene.  

Det kan være mange årsaker til avvik mellom modell og tellinger. Tungtrafikken kan 

være en årsak, se mer om det nederst i dette avsnittet.  

 

Tabell 2.1-2: Sammenligning av beregnet årsdøgntrafikk for 2014 fra modell og tellinger 

for hovedveger i det aktuelle området. 

Veg Sted  (kommune) ÅDT_DOM  HedOpp ÅDT2014_DOMIC ÅDT_TELLING DOM HedOpp/telling DOM IC/telling

E6 KLØFTA SøR (Ullensaker) 53 174 59 406 54 645 97 % 109 %

E6 HOVINMOEN (Eidsvoll) 19 464 19 507 19 926 98 % 98 %

E6 EIDSVOLLTUNNEL 13 692 14 747 13 467 102 % 110 %

E6 BASTERUD (Stange) 11 119 10 019 11 656 95 % 86 %

E6 VERVEN (Ringsaker) 15 100 15 413 17 500 86 % 88 %

E6 MJøSBRUA  (Ringsaker) 14 040 15 329 13 265 106 % 116 %

Rv 4 STRYKEN (Lunner) 6 750 6 545 6 934 97 % 94 %

Rv 4 VASSENDEN (Gran) 12 332 11 236 12 220 101 % 92 %

Rv 4 LYGNA  (Gran) 6 152 5 709 5 556 111 % 103 %

Rv 4 DALBORGMARKA (Raufoss) 11 448 10 897 9 476 121 % 115 %

Rv 4 KALLERUD SøR (Gjøvik) 11 703 11 252 14 249 82 % 79 %

Rv 4 ENGELANDSODDEN (Gjøvik) 9 075 10 149 11 378 80 % 89 %

Rv 4 Smedmoen (Gjøvik) 10 687 12 230 11 400 94 % 107 %

Fv 33 FEIRING (Eidsvoll) 1 392 1 451 1 458 95 % 100 %

196 128 203 890 203 130 97 % 100 %  Sum alle
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Det er også gjort en sammenligning av modellens beregnede antall togpassasjerer på Gjø-

vikbanen i 2014 med NSBs passasjertellinger1. Sammenligningen viser at modellen tref-

fer minst like bra for antall reisende med tog som den gjør for antall reisende med bil.  

De to transportmodellene er i utgangspunktet laget for kun å beregne persontransport. 

Godstransport med bil er lagt inn i modellene som en fast matrise som viser antall tunge 

kjøretøy mellom sonene i modellen. En sammenligning av tellinger av tungtrafikk og be-

regnet tungtrafikk i de to modellene viser at rv. 4 får for mye tungtrafikk i sør (Lygna) og 

for lite ved Gjøvik. E6 på østsiden av Mjøsa har for lite tungtrafikk i begge modellene.  

 
Tabell 2.1-3: Sammenligning av talt og beregnet tungtrafikk 

Når det gjelder godstransport på bane er denne analysert i en egen modell, se Bilag C, 

Tilleggsberegninger for jernbane.  

2.1.3 Transportmodellens gyldighetsområde og usikkerhet 

Transportmodellen er kalibrert i forhold til observerte reisevaner (reisevaneundersøkel-

ser) og trafikktellinger. Dersom modellen gir en god beskrivelse av dagens situasjon er 

det rimelig å anta at modellen også er egnet til å analysere tiltak som medfører en endring 

av dagens situasjon. Eksempler på slike tiltak er endringer av kapasitet eller kjørehastig-

het på en eksisterende vegstrekning, en ny veg, innføring eller endring av bomavgifter, 

eller endringer av kjøretid og avgangsfrekvens for én eller flere buss- eller togruter.  

Dersom tiltakene avviker vesentlig i forhold til dagens transporttilbud og dagens kost-

nadsnivå, vil dette medføre en større usikkerhet i modellens resultater. F.eks. vil et tiltak 

som medfører en halvering av dagens reisetider med bil og/eller tog mellom Gjøvik og 

Oslo, eller en kraftig økning av dagens kostnader ved bruk av bil og/eller kollektivtrans-

port, vil dette være utenfor det som er mulig å analysere med denne transportmodellen.  

Som vist i forrige avsnitt, viste sammenligningen av modellenes resultater for dagens si-

tuasjon mot tellinger at modellene lå innenfor et avvik på 3 % i sum. På kommunenivå 

var avvikene på opptil +/- 20% (ca.) i forhold til virkelig trafikk i områdene hvor tiltakene 

er planlagt. Det betyr at beregnet trafikk for veg- og banekonseptene må forventes å ha en 

minst like stor usikkerhet. Utover dette vil usikkerheten øke jo lenger ut i tid prognoseåret 

for beregningene er. Tolking av modellens resultater for utbyggingskonseptene må gjøres 

i lys av dette. 

En svakhet med transportmodellen er at den i prognosesituasjonen ikke tar hensyn til end-

ringer i arealbruken. Modellens sonedata (dvs. data om demografi og arbeidsplasser) for 

                                       

 

 
1 Passasjertallene skal ikke offentliggjøres uten samtykke fra NSB 

Tungtrafikk (ÅDT 2014) Telling DOMHedOpp DOM IC

E6 Stange 1800 1300 1500

E6 Mjøsbrua 2000 1200 1100

Rv 4 Lygna 800 1400 1100

Rv 4 Gjøvik sentrum 1300 1000 900
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prognoseårene 2022 og 2062 er basert på Statistisk Sentralbyrås prognoser. I disse prog-

nosene er det ikke tatt hensyn til at endringer i transporttilbudet kan påvirke arealbruken 

og dermed også hvor det blir mer (eller mindre) attraktivt å bosette seg eller arbeide i 

framtiden. Et eksempel på dette kan være at det blir mer attraktivt å bosette seg i nærhe-

ten av jernbanestasjoner når reisetiden med toget reduseres og antall avganger økes. En 

slik styrking av passasjergrunnlaget for toget håndteres ikke i transportmodellen. Antall 

togreiser i analyseperioden kan derfor bli beregnet for lavt, noe som også har en konse-

kvens for resultatene av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av jernbanetiltakene.  

2.1.4 Referansesituasjon 2022 

Dette er situasjonen som de beregnede konseptene og tiltakene skal sammenlignes med. 

I referanse 2022 er det lagt til grunn at rv. 4 mellom Roa og Jaren er ferdig utbygd (åpner 

i 2016). Det er videre forutsatt at E6 er bygd ut til fire felts motorveg på hele strekningen 

fra Kolomoen i Hedmark (der strekningen med fire felt slutter i dag) og til og med Mjøs-

brua. For Mjøsbrua er det dessuten forutsatt at den nye brua som ligger noen hundre me-

ter sør for dagens bru, er åpnet for trafikk.  

Det er ikke forutsatt bompenger på noen av vegprosjektene i referanse 2022. Veg- og kol-

lektivtilbudet som er lagt til grunn i referanse 2022 er identisk med det som er forutsatt i 

referansesituasjonen for NTP 2018–2029. For jernbane innebærer dette at Dovrebanen 

har dobbeltspor til Åkersvika i Hamar, med tilhørende forbedring av togtilbudet. Unnta-

ket er de gjennomgående veg- og jernbanekonseptene som inneholder en sammenkobling 

av Gjøvikbanen og Dovrebanen. For de to konseptene dette gjelder er det forutsatt at 

Dovrebanen er bygd ut med dobbeltspor til Lillehammer, og at rutetilbudet er identisk 

med det såkalte ytre IC-tilbudet.  

2.1.5 Beregninger for 2062 

I den samfunnsøkonomiske analysen av de gjennomgående konseptene skal det beregnes 

en årlig nytte for hvert år i den 40-årige beregningsperioden som starter i 2022 og varer til 

og med 2061. Transportmodellen (DOM IC), som gir input til den samfunnsøkonomiske 

analysen, er derfor benyttet til å beregne trafikken på veg og bane i 2062 i tillegg til be-

regningene for 2022.   

For 2062-beregningene er det benyttet samme forutsetninger som for 2022. Unntaket er 

sonedataene for RTM/NTM6 hvor SSBs befolkningsprognose ("MMMM-prognosen") for 

2062 er benyttet. 

Trafikkresultater for 2062 for utvalgte snitt på veg- og jernbanestrekningene er vist i ka-

pittel 3. 
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3 Resultater 

3.1 Transportanalyse for 2022 for gjennomgående 

konsepter 

3.1.1 Gjennomgående konsept 1 

Vegtiltak i gjennomgående konsept 1 

For ny rv. 4 er vegalternativ 2 "Hennung" sør for Reinsvoll lagt til grunn. Nord for 

Reinsvoll rv. 4. i eksisterende trasé to kjørefelt og fartsgrense 80 km/t. Det er ellers forut-

satt at eksisterende rv. 4 blir en parallell lokalveg med uendret vegstandard på strek-

ningene med ny rv. 4.  

 

I Gjøvik er det forutsatt en bomring med flat takst 20 kr for trafikk mot sentrum. Det er 

også lagt inn frekvensøkning på ca. 50% på viktig bussruter i Gjøvik. Videre inneholder 

konsept 1 ny rv. 4 i tunnel vest for sentrumskjernen, to nye vegforbindelser mellom rv. 4 

og sentrum (ved Hunton og CC), samt omlegging av fv. 33 i en kort tunnel og kobles til 

fv. 111 slik at det blir en mer direkte vegforbindelse mot rv. 4 ved Kallerud. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1-1: Bompengeringen rundt Gjøvik sentrum. 

Nord for Gjøvik er det forutsatt ny trasé på en ca. 6 km lang strekning fra Ramberget til 

Redalen (kryss med fv. 249). Videre til den nye Mjøsbrua er det forutsatt ny rv. 4 i sam-

me korridor som eksisterende rv. 4. Rv. 4 på hele strekningen Ramberget – Mjøsbrua får 

fire kjørefelt og fartsgrense 100 km/t.  
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Gjøvikbanen i gjennomgående konsept 1 

Gjøvikbanen forutsettes bygd med dobbeltspor fra Oslo, og forlenget slik at den kobles 

sammen med Dovrebanen ved Moelv stasjon (jernbanealternativ 5). Den får en tilbuds-

forbedring som innebærer at det kjøres tre lokaltog mellom Oslo og Hakadal på dagens 

trasé, i tillegg to regiontog i timen på ny trasé mellom Oslo og Lillehammer, samt to re-

giontog i timen på ny trasé mellom Oslo og Jaren.  Linjer på den nye traséen vil få bety-

delig kortere framføringstid, blant annet vil reisetid mellom Oslo og Hakadal reduseres 

fra 41 til 20 minutter, og reisetid Oslo - Gjøvik reduseres fra 118 til 69 minutter. 

 

Trafikk i 2022 

Trafikk på vegnettet og på jernbanen i 2022 i referanse og i konsept 1 er vist i de neste 

plottene. Trafikken i utvalgte snitt for veg og tog er vist i kapittel 3.1.4.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1-2: Gjennomgående konsept 1 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022. 

Konsept 1: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 

Referanse 2: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 
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Figur 3.1-3: Gjennomgående konsept 1 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022. 

Ny rv. 4 i tunnel forbi sentrum får ÅDT 10 500 biler pr. døgn i 2022, mens den nye fv. 33 

i kort tunnel sør for sentrum får 5 200 biler pr. døgn. De to nye sentrumstilknytningene 

fra rv. 4 får hhv. 1 200 og 2 000 biler pr. døgn. På den nordligste delen, Redalen – Mjøs-

brua, viser modellen at eksisterende rv. 4 vil få ca. 5 000 ÅDT. At trafikken på eksiste-

rende rv. 4 blir så høy må nok tilskrives unøyaktighet i modellen. I virkeligheten vil tra-

fikken på denne delen av eksisterende rv. 4 bli langt lavere og nye rv. 4 vil få tilsvarende 

mer trafikk enn det beregningen viser.  

Konsept 1: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
Ref. 2: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
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Figur 3.1-4: ÅDT i 2022 i Gjøvik sentrum i referanse og gjennomgående konsept 1 (t.h.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1-5: ÅDT i 2022 i bomsnittene (bomringen) i gjennomgående konsept 1 

Konsept 1: ÅDT 2022 

Bomsnitt Gjøvik 

Kon. 1: ÅDT 2022 

Gjøvik 

Ref. 2: ÅDT 2022 

Gjøvik 
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Figur 3.1-6 viser beregnet antall togpassasjerer pr. døgn i år 2022 for konsept 1 

sammenlignet med referanse og dagens situasjon (år 2014). Beregningene viser at 

Gjøvikbanen får lavere trafikk i referanse i 2022 enn i dagens situasjon. Det skyldes at det 

er forutsatt et bedre togtilbud på Dovrebanen enn i dag i referanse, noe som tar trafikk fra 

Gjøvikbanen. Den nye jernbanestrekningen fra Oslo og gjennom Nittedal får ca 6 000 

reisende pr. døgn på strekningen Grorud - nye Nittedal stasjon og  ca 4 400 reisende pr. 

døgn på strekningen nye Nittedal – Hakadal. Sammenlignet med referanse vil konsept 1 

medføre nesten en tredobling av antall reisende på strekningen fra Grorud/Grefsen og 

nordover til Raufoss.   

Den nye jernbanetilbudet mellom Gjøvik og Moelv vil få ca 3 000 reisende pr. døgn. Den 

nye togforbindelsen medfører en økning på mer enn 500 reisende pr. døgn på Dovrebanen 

mellom Hamar og Moelv ca 300 reisende pr. døgn mellom Moelv og Lillehammer.  

 

Figur 3.1-6: Togtrafikk i gjennomgående konsept 1, sammenlignet med referanse og dagens situasjon 
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3.1.2 Gjennomgående konsept 2 

Vegtiltak i gjennomgående konsept 2 

Mellom Jaren og Reinsvoll er vegalternativ 3 "Einastrand" lagt til grunn for ny rv. 4. 

Nord for Reinsvoll er rv. 4 forutsatt å gå i eksisterende trasé.  

 

Det er forutsatt samme bompengeopplegg som i gjennomgående konsept 1. To nye veg-

forbindelser mellom rv. 4 og sentrum, og fv. 33 i kort tunnel og kobles til fv. 111 ved 

Kallerud. Nord for Gjøvik samme som gjennomgående konsept 1.  

 

Gjøvikbanen i gjennomgående konsept 2 

I konsept 2 er det forutsatt jernbanealternativ 2, som er sammenkobling av Gjøvikbanen 

og Dovrebanen ved Moelv stasjon. Tilbudsforbedringen er økt frekvens mellom Oslo og 

Gjøvik til timesfrekvens, samt forlenge linjen til Lillehammer. På Dovrebanen forlenges 

Kongsberg-Hamar til Lillehammer, samtidig som én avgang i timen mellom Skien og 

Lillehammer endres til å gå mellom Skien og Raufoss, via Hamar og Gjøvik. I tillegg blir 

linjen mellom Oslo og Eidsvoll forlenget til Raufoss via Hamar og Gjøvik. 

Trafikk i 2022 

Trafikkbelastning på vegnettet og jernbanen i 2022 i referanse og i gjennomgående kon-

sept 2 er vist i de neste plottene. 
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Figur 3.1-7: Gjennomgående konsept 2 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022. 

 

 

  

Referanse 2: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 

Konsept 2: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 
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Figur 3.1-8: Gjennomgående konsept 2 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022. 

Konsept 2 får mindre gjennomgangstrafikk på rv. 4 enn konsept 1, dvs. mindre overføring 

av trafikk fra E6 og fv. 33. Vegalternativet "Einastrand" bidrar i mindre grad enn "Hen-

nung" til forkorting av kjøretiden. Framkommeligheten gjennom Gjøvik by er også dårli-

gere pga. at man ikke har rv. 4 i tunnel forbi sentrum slik som i konsept 1. Nord for Gjø-

vik er konseptet identisk med konsept 1, men får litt mindre trafikk. Se ellers omtalen av 

trafikale forhold for denne strekningen i forrige kapittel.  

Ref. 2: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
Kon. 2: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
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Figur 3.1-9: ÅDT i 2022 i Gjøvik sentrum i referanse (t.v.), og i bomsnittene i gjennom-

gående konsept 2 

  

Kon. 2: ÅDT 2022 

Bomsnitt Gjøvik 

Ref. 2: ÅDT 2022 

Gjøvik

 

 Ref. 2: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
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Togtrafikk i gjennomgående konsept 2 

Figur 3.1-10 viser beregnet antall togpassasjerer pr. døgn i år 2022 for konsept 2 

sammenlignet med referanse og dagens situasjon (år 2014). Gjøvikbanen får litt lavere 

trafikk i referanse enn i dagens situasjon, noe som skyldes at det er forutsatt et bedre 

togtilbud på Dovrebanen enn i dag i referanse. Konseptet vil medføre en liten reduksjon i 

antall reisende i forhold til referanse på Gjøvikbanen sør for Raufoss.  

På samme måte som i konsept 1 vil det nye jernbanetilbudet mellom Gjøvik og Moelv, 

som får ca 2 600 reisende pr. døgn, gi økt trafikk mellom Mjøsbyene. På Dovrebanen 

mellom Hamar og Moelv øker trafikken med mer enn 500 reisende pr. døgn og mellom 

Moelv og Lillehammer med ca 200 reisende pr. døgn i 2022.  

 

Figur 3.1-10: Togtrafikk i gjennomgående konsept 2, sammenlignet med referanse og dagens situasjon 
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3.1.3 Gjennomgående konsept 3 

Vegtiltak i gjennomgående konsept 3 

Mellom Jaren og Reinsvoll er vegalternativ 3 "Einastrand" lagt til grunn for ny rv. 4. 

Nord for Reinsvoll rv. 4 i ny trasé med fire kjørefelt og fartsgrense 100 km/t. I Gjøvik er 

det forutsatt ny rv. 4 i samme i tunnel som i gjennomgående konsept 1, og to nye vegfor-

bindelser mellom rv. 4 og sentrum, ved Hunton og CC. Fv. 33 legges i kort tunnel og 

kobles til fv. 111 slik at det blir en mer direkte vegforbindelse mot rv. 4 ved Kallerud.  

Nord for Gjøvik er konseptet identisk med de to andre konseptene, se omtalen av trafikale 

forhold for konsept 1 for denne strekningen.  

Det er forutsatt samme bompengeopplegg som i gjennomgående konsept 1 og 2. 

  

Gjøvikbanen i gjennomgående konsept 3 

I konsept 3 er det forutsatt jernbanealternativ 1b, som er dobbeltspor fra Oslo til Roa. Til-

budsforbedringen er at det kjøres tre lokaltog i timen mellom Oslo og Hakadal på dagens 

trasé, som i konsept 1. I tillegg økes frekvensen mellom Oslo og Gjøvik til timesfrekvens, 

samt at det går et timesfrekvens tilbud mellom Oslo og Jaren. De to sistnevnte linjene går 

på ny trasé, noe som medfører en halvering av reisetid mellom Oslo og Nittedal, 24 mi-

nutter spart reisetid mellom Oslo og Jaren, og 28 minutter spart reisetid mellom Oslo og 

Gjøvik.  

Konsept 3 forutsetter som tidligere nevnt en referansesituasjon der det ikke er dobbeltspor 

på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer. Det er ingen andre forskjeller mellom de 

to referansesituasjonene. 

Trafikk i 2022 

Trafikkbelastning på vegnettet og jernbanen i 2022 i referanse og i konsept 3 er vist i de 

neste plottene. 
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Figur 3.1-11: Gjennomgående konsept 3 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022 

  

Ref. 1: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 

Konsept 3: ÅDT 2022 

Eina-Raufoss 
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Figur 3.1-12: Gjennomgående konsept 3 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022. 

Beregnet trafikk på rv. 4 nord for Gjøvik er med dette konseptet 14 000 - 15 000 biler pr. 

døgn (ÅDT) i 2022, dvs. på samme nivå som konsept 1. Dette konseptet har totalt sett den 

beste vegstandarden på rv. 4 på strekningen fra Raufoss - Mjøsbrua.   

Beregnet trafikk på den nye rv. 4 i tunnel er 10 000 ÅDT, på den nye delen av fv. 33 (i 

kort tunnel) er trafikken beregnet til 5300 biler pr. døgn (ÅDT i 2022). Til høyre i figur 

3.1-13 på neste side vises trafikken på veglenkene som utgjør bomringen i konsept 3. 

Ref. 1: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 

Konsept 3: ÅDT 2022 

Raufoss-Moelv 
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Figur 3.1-13: Gjennomgående konsept 3 (t.h.) og referanse. Begge med ÅDT i 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 1: ÅDT 2022 

Gjøvik 
Kon. 3: ÅDT 2022 

Gjøvik 
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Togtrafikk i gjennomgående konsept 3 

Figur 3.1-14 viser beregnet antall togpassasjerer pr. døgn i år 2022 for konsept 3 

sammenlignet med referanse og dagens situasjon (år 2014). Gjøvikbanen får lavere 

trafikk i referanse i 2022 enn i dagens situasjon. Dette skyldes at togtilbudet på 

Dovrebanen er bedre enn i dag i referanse, noe som tar trafikk fra Gjøvikbanen. Den nye 

jernbanestrekningen fra Oslo gjennom Nittedal får ca 4 500 reisende pr. døgn på 

strekningen Grorud - nye Nittedal stasjon og  ca 3 600 reisende pr. døgn på strekningen 

nye Nittedal – Hakadal. Sammenlignet med referanse vil konsept 1 medføre ca en 

fordobling av antall reisende på strekningen fra Grorud/Grefsen og nordover til Roa.   

Nord for Roa medfører konseptet en økning på 200 – 600 reisende pr. døgn i forhold til 

refreranse. 

 

Figur 3.1-14: Togtrafikk i gjennomgående konsept 3, sammenlignet med referanse og dagens situasjon 
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3.1.4 Resultater for veg- og togtrafikk i 2022 og 2062 

Beregnet ÅDT i 2022 og 2062 i utvalgte snitt på rv. 4 og Gjøvikbanen er vist i neste ta-

bell. Tabellen viser også ÅDT for E6, fv. 33 og Dovrebanen som er alternative veg- og 

banestrekstekninger til rv. 4/ Gjøvikbanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1-15: ÅDT i 2022 og 2062 er vist for snittene som er avmerket i kartet. 

 

Figur 3.1-16: Beregnet trafikk i 2022 og 2062. Konsept 1 og 2 forutsetter at togtilbudet 

"ytre IC" er realisert i referansesituasjonen ("ref2") 

Togtrafikken 

For en tenkt reise mellom Oslo og Gjøvik vil det med referanse 2 være mer attraktivt å 

benytte Dovrebanen i kombinasjon med buss framfor å benytte Gjøvikbanen, siden linje 

RE10 som går langs Dovrebanen bruker nesten 40 minutter mindre mellom Oslo og Gjø-

vik enn linje R30 som går langs Gjøvikbanen. Dette er altså forklaringen på at antall rei-

sende med tog på Gjøvikbanen nord for Jaren er lavere i referanse 2 enn i referanse 1. 

Rv.4/ Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen

9. Nittedal 21 500 3 200/ 2 900 21 400 7 500 21 500 3 000 21 300 6 400

1. Akershus gr (Stryken) 7 200 1 900/ 1 600 8 000 3 900 7 300 1 500 7 500 3 400

2. Eina sør/Lygna N 6 100 900/ 600 8400(*) 1 300 7 500 400 8 000 1 100

3. Raufoss - Gjøvik (Dalborga) 11 600 400/ 200 12 000 2 100 10 400 1 200 8900(*) 700

4. Gjøvik - Moelv (Bråstad) 13 800 15 000 3 000 13 200 2 600 14 400

E6/ Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen

5. Espa 15 900 8 500/ 10 200 13 700 10 700 15 100 11 100 14 500 8 100

6. Moelv sør 19 100/19 000 5 300/ 7 800 17 200 8 300 17 900 8 600 18 100 5 000

Fv. 33

7. Oppland/Akershus fylkesgr.

8. Gjøvik/Ø. Toten kommunegr.

Rv.4/ Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen

9. Nittedal 29 600 3 700/ 3 300 29 700 8 700 29 600 3 400 29 200 7 800

1. Akershus gr (Stryken) 9 800 2 400/ 1 900 11 000 4 600 9 900 1 700 10 100 4 000

2. Eina sør/Lygna N 7 900 1000/ 500 11600(*) 1 800 10 000 500 10 100 1 400

3. Raufoss - Gjøvik (Dalborga) 13 700 500/ 300 15 300 2 400 13 000 1 400 10800(*) 900

4. Gjøvik - Moelv (Bråstad) 16 300 18 400 3 500 16 600 3 100 17 100

E6/ Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen E6 Dovrebanen

5. Espa 24 100/ 24 000 11 700/ 13 900 20 600 14 600 22 900 15 200 22 300 11 300

6. Moelv sør 24 700/ 24 600 7 400/ 10 500 21 700 11 000 23 400 11 600 23 100 7 000

Fv. 33

7. Oppland/Akershus fylkesgr.

8. Gjøvik/Ø. Toten kommunegr. 8 200 6 900 7 100 7 100

(*) ÅDT på ny rv 4 som inngår i dette konseptet

Fv. 33 i referanse Konsept 1 (fv. 33) Konsept 2 (fv. 33) Konsept 3 (fv. 33)

1 600 1 400 1 500 1 500

(*) ÅDT på ny rv 4 som inngår i dette konseptet

Antall biler pr. døgn/ antall reisende med tog pr. døgn i 2062 (ÅDT)

Referanse (ref1/ref2) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

1 200 1 100 1 200 1 200

7 600 6 500 6 600 6 600

Antall biler pr. døgn/ antall reisende med tog pr. døgn i 2022 (ÅDT)

Referanse (ref1/ref2) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Fv. 33 i referanse Konsept 1 (fv. 33) Konsept 2 (fv. 33) Konsept 3 (fv. 33)

Nittedal

Nittedal
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Antall reisende med tog er størst i de to konseptene 1 og 2 der Gjøvikbanen og Dovreba-

nen kobles sammen. I gjennomgående konsept 1 hvor Gjøvikbanen har dobbeltspor på 

hele strekningen Oslo – Moelv blir det en betydelig økning i antall reisende på alle deler 

av Gjøvikbanen. På den lavest trafikkerte strekningen sør for Eina økes antall reisende 

med ca. 700 pr. døgn i beregningsåret 2022. Det er ellers verdt å merke seg at økningen i 

togtrafikken kommer både som følge av overført trafikk fra buss og som nyskapt trafikk. 

Det er lite overføring av trafikk fra personbil til tog. 

På den nye banestrekningen fra Gjøvik til Moelv blir det henholdsvis 3 000 og 2 600 rei-

sende pr. døgn i 2022 i de to konseptene 1 og 2. 

Ser man på det totale antallet reisende, dvs. beregnet antall påstigende passasjerer totalt, 

er det konsept 1 som får flest passasjerer i 2022 med ca. 16 000 flere påstigende passasje-

rer enn i referanse. Dette er ca. fire ganger så mye som med konsept 2, som får 4 300 fle-

re påstigere enn i referanse. Konsept 3 får nesten 7 000 flere passasjerer enn i referanseal-

ternativet der ytre IC ikke er forutsatt.  

 

Figur 3.1-17: Beregnet antall påstigende passasjerer, togkm og passasjerkm i 2022 i 

konseptene og tilhørende referanse. 

Antall togkilometer er et mål på hvor omfattende togtilbudet er. Konsept 1 har det mest 

omfattende togtilbudet målt i antall kjørte km med rutegående tog, dvs. størst økning i 

rutekm (togkm) i forhold til referanse. Konsept 1 har det klart mest omfattende togtilbu-

det, og får en økning på 19 700 rutekm i forhold til referanse. Dette er nesten tre ganger 

så mye som i konsept 2 og fire ganger så mye som i konsept 3. Hvis vi sammenligner an-

tall nye togkm og antall nye passasjerer (påstigere), ser vi at konsept 3 får flest nye passa-

sjerer pr. ny togkm.  

Vegtrafikken 

Referansesituasjon 2 med ytre IC og forbedret togtilbud på Dovrebanen til Lillehammer 

vil ifølge transportmodellen bare i liten grad bidra til å redusere biltrafikken sammenlik-

net med referansesituasjonen der ytre IC ikke er forutsatt utbygd. Dette ser man av tra-

fikktallene for E6 og rv. 4 i referanse 1 og 2 hvor man med referanse 2 får en trafikkre-

duksjon på maksimalt ca. 100 ÅDT på hver av de to hovedvegene E6 og rv. 4. 

Konsept 2 får minst vegtrafikk totalt sett på den analyserte strekningen. Dette fordi det er 

mindre vegutbygging enn i konsept 1 og 3. At konsept 1 får mer trafikk enn konsept 2 og 

3 sør for Eina skyldes vegalternativet "Hennung" som gir best framkommelighet for rv. 4 

Påstigende Utkjørt Transport-

passasjerer distanse arbeid

[antall]  [togkm]  [passkm]

Referanse med YIC 229 500 111 400 8 541 300

Konsept 1 245 200 131 100 9 038 800

Konsept 2 233 800 118 700 8 810 300

Konsept 1 øker if t referanse: 15 700 19 700 497 500

Konsept 2 øker if t referanse: 4 300 7 300 269 000

Referanse uten YIC 225 700 104 500 8 228 400

Konsept 3 232 500 109 700 8 372 200

Konsept 3 øker if t referanse: 6 800 5 200 143 800

År 2022
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på denne delen av strekningen. I konsept 3 inngår det utbygging av fv. 33 som forklarer 

trafikkveksten i snitt 8 (trafikken i dette snittet er sum trafikk på eksisterende og ny fv. 

33). 

 

Figur 3.1-18: Utvalgte snitt i Gjøvik sentrum 

For vegtrafikken på noen av de mest trafikkerte vegene og gatene i Gjøvik sentrum gir de 

tre konseptene trafikkmengdene som er vist i neste tabell (ÅDT i 2022). 

 

Figur 3.1-19: ÅDT i 2022 for referanse og gjennomgående konsepter på snitt i Gjøvik sentrum 

Rv. 4 ved Skibladnerbrygga får en kraftig trafikkreduksjon i konsept 1 og 3 hvor tunnelen 

med ny rv. 4 vest for sentrum er etablert. Bomringen rundt Gjøvik sentrum bidrar også til 

redusert trafikk. Alle de tre konseptene har lavere trafikkmengde enn referanse i alle snitt, 

størst er reduksjonen i konsept 1 og 2.  

Endringer i reisemiddelvalg 

Beregningene viser at det til tross for økning i antall reisende med tog ikke blir en tilsva-

rende reduksjon i vegtrafikken på rv. 4 og øvrige hovedveger i den aktuelle transportkor-

ridoren. Det kan være flere grunner til at det blir slik. På den nordlige delen (fra Jaren og 

nordover) inneholder de tre konseptene forbedringer både av veg og bane. Dette bidrar til 

at konkurranseforholdet mellom de to transportformene ikke endres i vesentlig grad. På 

den sørlige delen, dvs. mellom Nittedal og Oslo, er den totale transportkapasiteten på veg 

og tog for liten i forhold til den totale transportetterspørselen. Det betyr at hvis noen bil-

reiser overføres til tog så vil nye bilreiser fylle opp den frigjorte kapasiteten på vegen. 

Dermed vil man ikke se en vesentlig nedgang i biltrafikken selv om antall togreiser har 

økt.  

Rv. 4 
Skibladnerbrygga

Strandgata

Hans Mustads gt.

ÅDT 2022 Referanse Konsept  1 Konsept  2 Konsept  3

Rv. 4 Skibladnerbrygga 9 000 1 300 8 800 1 300

Strandgata 6 300 5 100 5 200 5 200

Hans Mustads gate 5 600 4 100 5 000 4 200
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En annen grunn til at biltrafikken endrer seg lite som følge av et forbedret togtilbud er at 

toget bare betjener en liten del av reisemarkedet. Det betyr at bare en liten del av bilreise-

ne er overførbare til tog. Det betyr også at en langt større del av reisene som gjøres med 

buss på strekninger parallelt med jernbanen blir overført til tog når togtilbudet forbedres.  

Innledningsvis i denne rapporten (i kapittel 2.1.3) er transportmodellens svakhet med 

hensyn til endringer i arealbruken som følge av endringer i transporttilbudet omtalt. Den-

ne svakheten vil spesielt gjøre seg gjeldene på lang sikt, dvs. for prognoseåret 2062. Til-

takene som forbedrer togtilbudet vil trolig bidra til økt utbygging både av boliger og næ-

ringsområder (arbeidsplasser) rundt jernbanestasjonene. På denne måten øker reisemar-

kedet for toget sammenlignet med det som er lagt til grunn i de utførte trafikkberegninge-

ne. 

Trafikkvekst 2022 - 2062 

Beregnet trafikkvekst fra 2022 til 2062 for referansesituasjon 1 på veg- og banestrek-

ningene framgår av neste tabell. Tabellen viser altså trafikkveksten i denne perioden gitt 

at det ikke gjøres tiltak på transportnettet.  

Trafikkveksten på rv. 4 og E6 blir størst på den sørlige delen, dvs. i Akershus og helt sør i 

Oppland og Hedmark. Beregnet vekst på Gjøvikbanen er ca. 30 %, mens tilsvarende for 

Dovrebanen er ca. 40 %.  

 

Figur 3.1-20: Beregnet trafikkvekst fra 2022 til 2062 gitt at ingen tiltak er gjennomført 

Den generelle trafikkveksten, dvs. beregnet antall turer totalt i området som dekkes av 

transportmodellen, er 29 % for bilfører og 12% for kollektiv (tog og buss). At beregnet 

vekst for kollektiv blir lavere enn for bil skyldes primært at det i 2062 ikke er lagt inn 

forbedringer av kollektivtilbudet eller andre tiltak som begrenser veksten i biltrafikken. 

Dette gjør at veksten i biltrafikken blir større enn for kollektivtrafikken fram mot 2062.  

 

 

 

Rv.4/Gjøvikbanen Rv. 4 Gjøvikbanen

Akershus gr (Stryken) 36 % 17 %

Eina sør/Lygna N 30 % 33 %

Raufoss - Gjøvik (Dalborga) 18 % 33 %

Gjøvik - Moelv (Bråstad) 18 %

E6/ Fv. 33/  Dovrebanen E6 Dovrebanen

Espa 51 % 38 %

Moelv sør 29 % 41 %

Fv. 33 Oppland/Akershus fylkesgr.

Fv. 33 Gjøvik/ Ø. Toten kommunegr.

33 %

8 %

Trafikkvekst 2022-2062

Referanse 1
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3.2 Øvrige virkninger av konseptene 

3.2.1 Reisetid med bil 

Kjøretid med bil på rv. 4 mellom Jaren og Mjøsbrua er vist i neste tabell. Reisetidene er 

tatt fra transportmodellen og er mest representative for trafikk som går uhindret i hastig-

heter som tilsvarer fartsgrensen, og der det ikke er forsinkelser i kryss eller andre årsaker 

til forsinkelser. Reisetidene kan variere betydelig avhengig av trafikksituasjonen. Spesielt 

vil dette gjelde strekninger med stor trafikk og "bymessige" omgivelser slik som gjennom 

Gjøvik fra Hunndalen til Bråstad nord for sentrum. Her kan den nye vegen i tunnel under 

sentrum i konsept 1 og 3 i perioder gi betydelig større tidsbesparelsene enn den beregnede 

besparelsen på to minutter. 

 
Figur 3.2-1: Beregnede reisetidsbesparelser på rv. 4 i forhold til referanse i 2022 

Reisetid med bil i 2022 med gjennomgående konsept 3 mellom ulike reiserelasjoner er 

vist i de neste to tabellene. Referansepunktet er jernbanestasjonen i de ulike destinasjone-

ne. I utbygd situasjon i 2022 er det også andre tiltak enn tiltakene i KVU-en, i første rek-

ke utbygd E6 i Stange, Hamar og Ringsaker, og rv. 4 Roa–Jaren, som bidrar til redusert 

reisetid i forhold til i dag. 

 
Figur 3.2-2: Reisetider i 2022 med gjennomgående konsept 3. 

Endringene av reisetid, dvs. tidsbesparelse med gjennomgående konsept 3 i 2022 i for-

hold til beregnede reisetider i 2014, framgår av neste tabell.  Oslo – Gjøvik får altså en 

besparelse på 8 minutter slik at reisetiden blir 107 minutter med konsept 3 i 2022. 

Strekning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Jaren - Gjøvik (Hunndalen) 7 3 5

Hunndalen - Gjøvik N (Bråstad) 2 0 2

Bråstad - Mjøsbrua 2 2 2

Sum Jaren - Mjøsbrua 12 6 10

Reisetidsbesparelse i minutter på rv. 4 i forhold til referanse i 2022

Reisetid (min) i 2022  med Konsept 3 for ny Rv. 4 

(+ at Rv. 4 Roa-Jaren og E6 Kolomoen-

Lillehammer er utbygd i hht. NTP).

Oslo Gran Raufoss Gjøvik Moelv 
Lilleham

mer
Hamar

Gardermoen 

via Rv.4

Gardermoen 

via E6

Moelv 

via E6

Gjøvik 

via E6

Oslo 57 90 97 108 114 82 34 97 107

Gran 57 35 42 53 67 72 37

Raufoss 90 35 11 22 36 40 70

Gjøvik (Oslo via Rv4) 97 42 11 14 28 33 77 83

Moelv (Oslo via Rv4) 108 53 22 14 21 23 87 73

Lillehammer  (Moelv via E6) 114 67 36 28 21 40 101 90

Hamar (t/f Gran via Mjøsbrua) 82 72 40 33 23 40 106 57

Gardermoen via Rv.4 37 70 77 87 101 106

Gardermoen via E6 34 83 73 90 57

Moelv via E6 97

Gjøvik via E6 107
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Figur 3.2-3: Endringer av reisetider med konsept 3 i 2022 i forhold til i dag. 

3.2.2 Reisetid med tog 

Figuren under viser reisetid med tog mellom Oslo og Gjøvik for dagens situasjon, samt 

referansealternativ og de tre gjennomgående konseptene.  

 

Figur 3.2-4: Reisetid med tog mellom Oslo og Gjøvik 

Referansealternativet har samme reisetid til Gjøvik som i dagens situasjon, ca. 2 timer. 

Det betyr at tog og bil (forutsatt rv. 4 som kjørerute) tar omtrent like lang tid i referanse. 

I konsept 1 og 2 er Dovrebanen og Gjøvikbanen koblet sammen ved Moelv, og det er da 

mulig å reise fra Oslo til Gjøvik via Dovrebanen. For konsept 2 er det en god del kortere 

reisetid langs Dovrebanen enn Gjøvikbanen, noe som gjør at Gjøvikbanen mister trafikk 

til Dovrebanen. For stoppene nord for Eina er det raskere å bruke Dovrebanen. 

Konsept 1 gir kortest reisetid med 69 minutter mellom Oslo og Gjøvik. Dette er nesten 50 

minutter kortere enn i referanse og dagens situasjon. Konsept 2 har den samme reisetiden 

som referanse langs Gjøvikbanen, men 38 minutter kortere reisetid langs Dovrebanen. 

Konsept 3 forbedrer reisetiden mellom Oslo og Gjøvik med 24 minutter. 

3.2.3 Endring i utslipp og i antall kjørte km med bil 

Utslipp av CO₂ og NOX beregnes ut fra det totale antallet kjørte km med bil (også kalt 

trafikkarbeid) som blir beregnet i transportmodellen. Endringene i trafikkarbeid og utslipp 

i forhold til referanse framgår av neste tabell. Beregningen gjelder for et område som om-

fatter sørlige del av Oppland og Hedmark, samt kommuner i Akershus nord for Oslo. 

Reisetidbesparelse m/ bil i 2022  m/konsept 3 

(Rv. 4 Roa-Jaren og E6 Kolomoen-Lillehammer 

er foruts. bygd). Besparelse i min i f.t. 2014.

Oslo Gran Raufoss Gjøvik Moelv 
Lille-

hammer
Hamar

Gardermoen 

via Rv.4

Gardermoen 

via E6

Moelv 

via E6

Gjøvik 

via E6

Oslo -1 -6 -8 -14 -15 -4 1 -9 -14

Gran -1 -4 -6 -12 -15 -15 -2

Raufoss -6 -4 -1 -7 -11 -11 -7

Gjøvik (Oslo via Rv4) -8 -6 -1 -4 -8 -8 -6 -8

Moelv (Oslo via Rv4) -14 -12 -7 -4 -5 -8 -14 -9

Lillehammer -15 -15 -11 -8 -5 -10 -17 -15

Hamar -4 -15 -11 -8 -8 -10 -17 -5

Gardermoen via Rv.4 -2 -7 -6 -14 -17 -17

Gardermoen via E6 1 -8 -9 -15 -5

Moelv via E6 -9

Gjøvik via E6 -14

Strekning I dag Referanse Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

Oslo - Gjøvik (Gjøvikbanen) 118 118 69 118 94

Oslo - Gjøvik (Dovrebanen) 80 80

Reisetid med tog i minutter for de ulike konseptene, samt referanse og dagens situasjon
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Figur 3.2-5: Trafikkarbeid og utslipp av CO₂ og NOX fra biltrafikken 2022 - 2061.  

Det er konsept 1 som vil gi den største reduksjonen i trafikkarbeid og utslipp av CO₂ og 

NOX. Konsept 2 og 3 er ganske like når det gjelder endringer i trafikkarbeid og utslipp.  

For tog er det gjort beregninger av kostnader knyttet til utslipp til luft, se kapittel 5.1.3. 

3.2.4 Trafikantnytte 

Trafikantnytten er nytte som følge av endret reisetid og reisekostnad. Endringene regnes i 

forhold til referanse, dvs. situasjonen dersom konseptene ikke realiseres. Trafikantnytten 

er beregnet for alle persontransportmidler for et gjennomsnittsdøgn i 2022 og i 2062 for 

hele transportmodellområdet, dvs. DOM IC.  

 

 

Perioden 2022 - 2061 Trafikkarbeid 1000-kjtkm Tonn CO₂ Tonn NOx

Referanse 1 254 862 000 83 720 000 102 800

Referanse 2 254 502 000 83 602 000 102 100

Konsept 1 252 265 000 82 134 000 100 400

Konsept 2 252 777 000 82 819 000 100 900

Konsept 3 253 677 000 82 901 000 101 400

Referanse 2 (i forhold til ref. 1) -360 000 -118 000 -700

Konsept 1 (i forhold til ref. 2) -2 237 000 -1 468 000 -1 700

Konsept 2 (i forhold til ref. 2) -1 725 000 -783 000 -1 200

Konsept 3 (i forhold til ref. 1) -1 185 000 -819 000 -1 400

Referanse 2 (i forhold til ref. 1) -0,1 % -0,1 % -0,7 %

Konsept 1 (i forhold til ref. 2) -0,9 % -1,8 % -1,7 %

Konsept 2 (i forhold til ref. 2) -0,7 % -0,9 % -1,2 %

Konsept 3 (i forhold til ref. 1) -0,5 % -1,0 % -1,4 %

Endring i trafikkarbeid og utslipp i forhold til Referanse i perioden 2022-2061:

Endring i % i forhold til referanse i beregningsområdet:
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Figur 3.2-6: Trafikantnytte pr. gjennomsnittsdøgn for de tre konseptene i 2022 og 2062 

Figuren viser at konsept 1 får den største trafikantnytten totalt sett, og er mer enn tre 

ganger så stor som i konsept 2 og 3.  

Konsept 1 har den største forbedringene av togtilbudet på Gjøvikbanen, inkludert sam-

menkobling med Dovrebanen, og får derfor vesentlig større kollektivnytte (for buss og 

tog) enn de to andre konseptene. Togtilbudet forutsetter at Dovrebanen er bygd med dob-

le spor til Lillehammer (ytre IC), dvs. at dette er i referansealternativet. Konsept 3, som 

ikke forutsetter ytre IC, får en kollektivnytte som nesten er like stor som i konsept 2.  

 
Figur 3.2-7: Trafikantnytte pr. gjennomsnittsdøgn for konsept 1 i 2022 og 2062 

Den viktigste grunnen til at konsept 1 får høyere trafikantnytte for bil enn de øvrige kon-

septene skyldes den store omleggingen av rv. 4 på stekningen fra Jaren til Reinsvoll (al-
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ternativet "Hennung") som gir kortere kjøretid enn de to andre konseptene. Alle konsepter 

har en bomring rundt Gjøvik sentrum, noe som bidrar negativt til trafikantnytten for bilfø-

rer. 

 
Figur 3.2-8: Trafikantnytte pr. gjennomsnittsdøgn for konsept 2 i 2022 og 2062  

 

Figur 3.2-9: Trafikantnytte pr. gjennomsnittsdøgn for konsept 3 i 2022 og 2062 

En sammenligning av trafikantnytten for hhv. bil og kollektiv i 2022 og 2062 viser at tra-

fikantnytten for bil øker mer enn tilsvarende for kollektiv i denne perioden. Årsaken til 

dette er at transportmodellen beregner større vekst i biltrafikken enn for kollektivtrafikken 

i denne perioden. Se ellers omtalen av trafikkvekst 2022 – 2062 i kapittel 3.1.4. 
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3.2.5 Trafikksikkerhet 

Konseptenes effekt på antall skadde og drepte og antall ulykker i vegtrafikken er vist i 

neste tabell. Konseptenes effekt på trafikksikkerhet kommer dels som følge av bedre veg-

standard på de nye vegstrekningene på rv. 4, og dels fordi det blir nedgang i antall kjørte 

km totalt med bil i konseptene sammenlignet med referanse. I referansesituasjonen er det 

i influensområdet i 2022 beregnet å bli totalt ca. 665 personskadeulykker2 med 29 drepte, 

ca. 100 hardt skadde og ca. 880 personer med lettere skader. Det er liten forskjell på kon-

septene, men konsept 1 gir en litt større reduksjon i antall ulykker og i totalt antall skadde 

og drepte enn med konsept 2 og 3.  

Figur 3.2-10: Beregnede effekter på vegtrafikksikkerhet. Endringer i forhold til referanse 

For jernbane er det gjort beregninger av ulykkeskostnader basert på antall kjørte km med 

tog totalt i konseptene og i tilhørende referanse, og en ulykkeskostnad pr. togkm hentet 

fra beregningsverktøyet Merklin. Beregningene er vist i bilag C. 

                                       

 

 
2 Dette er det beregnede, totale antallet ulykker i 2022 i det trafikale influensområdet som består av 

alle offentlige veger i sørlige del av Oppland (fra og med Lillehammer), sørlige deler av Hedmark 

og Akershus nord for Oslo. 

Drepte personer -1 -1 0

Hardt skadde personer -2 -2 -2

Lettere skadde personer -26 -20 -21

Personskadeulykker antall -17 -12 -12

Endring i ulykker

første år (2022) Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3
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4 Trafikkprognoser for enkeltalternativer  

4.1 Jernbanealternativene 

4.1.1 To referansesituasjoner  

For jernbanealternativ 1a og 1b benyttes referanse uten ytre IC (referanse 1). For jernba-

nealternativene 2, 3 og 5 er det forutsatt at ytre IC er lagt inn i referansen (nr. 2). Antall 

reisende i de to referansesituasjonene framgår i figurene med trafikktall for jernbanealter-

nativene i de påfølgende kapitlene. 

4.1.2 Jernbanealternativ 1a og 1b  

Konsept 1a har dobbeltspor mellom Oslo Hakadal, med en ny forbindelse mellom Grorud 

og Nittedal. Oslo-Hakadal går tre ganger i timen, og reisetiden mellom Oslo og Gjøvik er 

redusert med 15 minutter. Alternativ 1b har dobbeltspor mellom Oslo og Roa, med om-

trent tilsvarende togtilbud som 1a, men med 24 minutter kortere reisetid til Gjøvik. Øvri-

ge detaljer i togtilbudene framgår av Bilag B. Alternativ 1b inngår i gjennomgående kon-

sept 3. 

Forskjellen i antall reisende er 1000 – 1500 flere reisende pr. døgn i den sørlige delen av 

Gjøvikbanen (sør for Hakadal) med alternativ 1b sammenlignet med 1a. 
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Figur 4.1-2: Reisende per døgn med dagens situasjon, referanse 2022 og alternativ 1a. 
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Figur 4.1-3: Reisende pr døgn i 2022 med dagens situasjon, referanse 2022 og alternativ 1b. 
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4.1.3 Jernbanealternativene 2, 3 og 5 

Felles for disse alternativene er at Gjøvikbanen og Dovrebanen kobles sammen ved Mo-

elv stasjon. Detaljer i togtilbudene framgår av Bilag B.  

Alternativ 2 har ikke noen store endringer i togtilbud på Gjøvikbanen, bortsett fra at linje 

R30 Oslo-Gjøvik forlenges til Lillehammer via Moelv. Antall reisende i forhold til refe-

ranse på den sørlige delen av Gjøvikbanen endres lite. Alternativ 2 inngår i gjennomgå-

ende konsept 2.  

 

Figur 4.1-4: Reisende pr døgn i 2022 med dagens situasjon, referanse 2022 og alternativ 2. 

Alternativ 3 har dobbeltspor Oslo–Roa, i tillegg til nye stasjoner på Nittedal, Hakadal, 

Grua og Gjøvik. Alternativ 5 har dobbeltspor hele strekningen Oslo–Gjøvik–Moelv. Beg-
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ge alternativer har 3 avganger i timen Oslo–Hakadal, og alternativ 5 har to avganger i 

timen Oslo–Jaren og Oslo–Lillehammer.  

 

Figur 4.1-5: Reisende per døgn i 2022 med dagens situasjon, referanse 2022 og alternativ 3. 
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Figur 4.1-6: Reisende per døgn i 2022 med dagens situasjon, referanse 2022 og alternativ 5. 

De to alternativene får mer trafikk enn alternativ 2, og alternativ 5 får mest trafikk totalt 

sett på denne delen av Gjøvikbanen. Alternativ 5 inngår i gjennomgående konsept 1.  

Mellom Hakadal og Jaren får alternativ 2 omtrent uendret trafikk i forhold til referanse.  

Alternativene 3 og 5 får vesentlig mer trafikk enn alternativ 2. På strekningen Roa–Jaren 

har alternativ 5 best rutetilbud og får ca. 50% mer trafikk (tilsvarer 800 flere reisende pr. 

døgn) enn alternativ 3, og nesten tre ganger så mye som alternativ 2 og referanse 2. Også 

på strekningen Reinsvoll–Gjøvik får alternativ 5 mest trafikk. På den nye strekningen 

som krysser Mjøsa får alternativene 2 og 3 litt mindre trafikk enn i alternativ 5 hvor det 

blir ca. 3 000 reisende på strekningen Gjøvik–Moelv i 2022.  
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4.2 Vegalternativene 

De trafikale konsekvensene av vegalternativer som er eller har vært aktuelle for de gjen-

nomgående konseptene er vist i dette kapittelet. Alle vegalternativene er beregnet med 

transportmodellen DOM HedOpp, og er sammenlignet med referansealternativet for år 

2022 beregnet med DOM HedOpp. Sammenligning av trafikktall som er beregnet med 

DOM HedOpp bør ikke uten videre sammenlignes beregninger som er gjort med DOM 

IC. Dette fordi de to modellene har forskjeller som skyldes rent modelltekniske forhold. 

4.2.1 Referansesituasjonen 

Beregningen av referanse viser at den forutsatte utbyggingen av E6 til fire felts motorveg 

med fartsgrense 100 km/t på strekningen som i dag har to kjørefelt og 80 km/t (Kolomoen 

– Mjøsbrua) vil bidra til at rv. 4 sør for Gjøvik i referanse i 2022 får noe mindre trafikk 

enn i dag, og at rv. 4 nord for Gjøvik får mer trafikk enn i dag. Økt vegstandard på E6 i 

referanse3 medfører altså mindre trafikk på rv. 4 sør for Gjøvik sammenlignet med dagens 

situasjon.  

                                       

 

 
3 Det er ikke forutsatt bompenger på E6 i referansesituasjonen. 
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Figur 4.2-1: Beregnet vegtrafikk i 2014 og i referansesituasjonen i 2022 

4.2.2 Vegtiltak som er beregnet 

Følgende vegprosjekter er beregnet enkeltvis, dvs. at det ikke inngår andre tiltak enn det 

aktuelle vegprosjektet.  

 Utbygging av rv. 4 på delstrekninger fra Jaren i sør til Mjøsbrua i nord. 

 Kryssing av Mjøsa, dvs. en ny vegforbindelse som går fra dagens fv. 33 i Østre 

Toten, via Tingnes i Ringsaker, og til fv. 222 ved Vikingskipet i Hamar.  

 Opprusting av fv. 33 og fv. 246 på strekningen fra Totenvika via Skreia og Lillo 

til rv. 4 ved Raufoss.  

4.2.3 Rv. 4 på strekningen Jaren – Raufoss nord 

Alle de fire alternativene på denne strekningen innebærer at rv. 4 får to kjørefelt og farts-

grense 80 eller 90 km/t på hele strekningen. Nord for Reinsvoll er det forutsatt at eksiste-

rende rv. 4 mellom Reinsvoll og Raufoss får fartsgrense 90 km/t i stedet for 80 km/t i dag.  
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Figur 4.2-2: Fire vegalternativer på strekningen Jaren - Raufoss 

1. Alternativ 1 er utbedring av eksisterende rv. 4 med sanering av avkjørsler og ny 

parallell lokalveg for å dekke lokale adkomstbehov. Trafikalt sett er dette alterna-

tivet tilnærmet likt alternativ 4.  

2. Alternativ 2 er ny trasé fra Jaren via Hennung og videre nordover til Reinsvoll. 

Derfra videre i eksisterende rv. 4-trasé til Raufoss.  

3. Alternativ 3 følger eksisterende rv. 4 fra Jaren til sørenden av Einavatnet. Derfra 

ny trasé vest for Einavatnet til Reinsvoll. 

4. Alternativ 4 er lik Alternativ 3 bortsett fra at den nye traséen for rv. 4 her går på 

østsiden av Einavatnet.  

Felles for alle alternativene på strekningen Jaren–Raufoss er at alle, mer eller mindre, bi-

drar til å «ta tilbake» trafikk fra E6. Alternativ 2 gir ca. 7 minutter kortere kjøretid enn i 

dag. De øvrige alternativene er tilnærmet like og gir 2–3 minutter tidsbesparelse på den 

44 km lange strekningen. 
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Tabell 4.2-3: Trafikkprognoser for alternativene 1. – 4. på strekningen Jaren – Raufoss. 

Trafikkprognosen for «Raufoss nord» i tabellen gjelder hele strekningen på rv. 4 fram til 

dagens kryss med fv. 33 i Hunndalen (Gjøvik). Sammenlignet med de øvrige alternative-

ne trekker alternativ 2 til seg mer trafikk fra andre kjøreruter, i første rekke E6. I og med 

at alternativ 2 går i en helt ny trasé blir det to hovedveger på strekningen Jaren–Eina. Det-

te bidrar også til økt trafikk.  

Alternativ 1, som er oppgradering av eksisterende rv. 4 der det i dag er dårlig standard, vil 

få omtrent samme trafikkmengde som alternativ 3 og 4. Forutsetningen for dette er at rv. 

4 får samme standard som alternativene 3 og 4.  

4.2.4 Ny rv. 4 i tunnel vest for Gjøvik sentrum 

Hensikten med den nye tunnelen er å redusere biltrafikken gjennom sentrum og langs 

Mjøsstranda. Den nye tunnelen vil ha to kjørefelt og fartsgrense 80 km/t, og vil gi en inn-

korting på ca. én km og tidsbesparelse på ca. 3 minutter i forhold til dagens rv. 4 fra 

Hunndalen til Bråstad (nord for sentrum). 

Tunnelen vil bidra til ca. en halvering av trafikken på rv. 4 langs Mjøsstranda i forhold til 

det man ville hatt i 2022 uten tunnel. Tunnelen vil også bidra til en reduksjon på til sam-

men ca. 500 biler pr. døgn fv. 154 Åsvegen og fv. 172 Hans Mustads gate. 

 

Figur 4.2-4: Beregnet trafikk i 2022 med referansesituasjon og med ny tunnel.  

Lygna /Hennung Einavatnet Eina Raufoss nord

Dagens situasjon 2014 6 200 5 300 6 300 11 400

Referanse 2022 4 900 4 200 5 200 10 800

Alternativ 1, 2022 6 000 5 100 6 000 11 900

Alternativ 2, 2022 1 100 / 6 100 400 / 6 100 1 100 / 6 700 12 700

Alternativ 3, 2022 5 900 500 / 4 600 700 /  5 700 11 900

Alternativ 4, 2022 6 000 1 900 / 3 300 1 500 / 5 100 11 900

ÅDT på gammel/ ny rv. 4 (beregnet med DOM HedOpp)

ÅDT 2022 Gjøvik i referanse ÅDT 2022 Gjøvik med ny tunnel 
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4.2.5 Rv. 4 nord for Gjøvik sentrum  

Det er kun ett alternativ på denne strekningen. Det er fra Ramberget, som er ca. 5 km 

nord for Gjøvik sentrum, og til krysset med den nye Mjøsbrua. Koblingen mellom E6 og 

rv. 4 vil skje i et nytt kryss som ligger 1 100 m sør for nåværende kryss på Biri, dvs. 

nærmere Gjøvik (det nye krysset er også med i referansealternativet). 

Det er forutsatt ny trasé på en ca. 6 km lang strekning fra Ramberget til Redalen (kryss 

med fv. 249). Videre til den nye Mjøsbrua er det forutsatt ny rv. 4 i samme korridor som 

eksisterende rv. 4. Dette innebærer at rv. 4 på hele strekningen Ramberget – ny Mjøsbru 

får fire kjørefelt og fartsgrense 100 km/t, noe som gir en tidsbesparelse på 2–3 minutter i 

forhold til dagens rv. 4 på denne strekningen. Man får også en gjennomgående lokal veg.  

I trafikkberegningen var det forutsatt en samtidig utbygging av rv. 4 mellom Jaren og 

Raufoss (med standard tilsvarende konseptene 3 og 4). Dette bidrar til at trafikken totalt 

sett øker med ca. 1 500 biler pr. døgn nord for Gjøvik (uten samtidig utbygging mellom 

Jaren og Raufoss ville trafikken økt med 500 – 1000 biler pr. døgn).  

  

Figur 4.2-5: Beregnet trafikk i 2022 med referansesituasjon og med ny rv. 4 Ramberget – 

Mjøsbrua og ny rv. 4 Jaren – Raufoss (alternativ 3/4). 

ÅDT 2022 Rv. 4 i referanse ÅDT 2022 med ny rv. 4 
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4.2.6 Kryssing av Mjøsa 

Prosjektet omfatter ca. 11 km ny veg fra dagens fv. 33 ved Andersgård i Østre Toten til 

Tingnes på Nes i Ringsaker. Fra Tingnes fortsetter vegen videre ca. 9 km til Hamar. For-

utsatt vegstandard er to kjørefelt og 80 km/t. 

De nevnte veglengdene forutsetter en tilnærmet rettlinjet veggeometri. Dersom vegen 

planlegges som undersjøisk tunnel vil dette pga. stigningsforhold medføre en økt kjøre-

lengde og økt kjøretid og dermed noe mindre trafikk sammenlignet med beregnet alterna-

tiv.   

Mjøskryssingen vil få mellom 9 500 og 12 000 biler pr. døgn i 2022 (ÅDT). De viktigste 

trafikale endringene på eksisterende veger som følge av ny veg over Mjøsa blir: 

 På dagens Mjøsbru og på rv. 4 fra Mjøsbrua og sørover til Gjøvik reduseres tra-

fikken med ca. 3 000 biler pr. døgn.  

 På E6 ved Minnesund vil trafikken gå ned med ca. 600 biler pr. døgn. 

 På fv. 33 mellom Gjøvik sentrum og krysset med Mjøskryssingen vil trafikken 

øke med ca. 6 000 biler pr. døgn, noe som nesten er en fordobling i forhold til re-

feransealternativet i 2022. 

 

Figur 4.2-6: «Mjøskryssingen» med beregnet ÅDT i 2022.  

4.2.7 Opprusting av fv. 33/ 246 Totenvika – rv. 4 

En opprusting av dagens fv. 33 og fv. 246 på Østre Toten slik at man får en bedre forbin-

delse mellom fv. 33 i sør (Totenvika) og rv. 4 ved Reinsvoll skal avlaste dagens fv. 33 

gjennom Gjøvik for gjennomgangstrafikk og da i første rekke tungtrafikk.  

Beregningene viser at en opprustet fv. 33/246 bare i beskjeden grad får økt trafikk. Øk-

ningen i forhold til referanse blir 500 – 1 000 biler pr. døgn (ÅDT i 2022). I første rekke 

ÅDT 2022 for ny Mjøskryssing 
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er dette trafikk fra øvrige, lokale veger på Toten. For fjerntrafikken på fv. 33 innebærer 

opprustingen en økning fra ca. 1 500 til 1 900 ÅDT ved fylkesgrensen mot Akershus. 

Dette er trafikk som blir overført fra E6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2-7: Beregnet ÅDT i 2022 med opprustet fv.33/246 (nederst) og referanse 

(øverst). 

ÅDT 2022 med opprustet Fv. 33 

ÅDT 2022 referanse 

Skreia 
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5 Nyttekostnadsanalyse 

5.1 Forutsetninger 

5.1.1 Metode 

I analysen beregnes forventet nytte og kostnader ved de tre gjennomgående konseptene. 

Konseptene, som består av tiltak på veg og jernbane, er forklart i de foregående kapitler. 

Dette gjelder også referansesituasjonen som de tre konseptene er analysert i forhold til.  

Analysen er gjort med standard metode basert på Statens vegvesens program EFFEKT6. 

Der annet ikke er skrevet følger analysen metodikken som er beskrevet i Statens vegve-

sens Håndbok V712, Konsekvensanalyser, kapittel 5 Prissatte konsekvenser. For jernbane 

er det i tillegg gjort beregninger av nytte som ikke blir beregnet i transportmodellen eller i 

EFFEKT6. Figur 5.1-1 gir en oversikt over hvilke beregningsverktøy som er anvendt for 

de ulike delene av nyttekostnadsanalysen. Alle delene er til slutt sammenstilt i EFFEKT. 

Nytte Veg Jernbane 

Trafikantnytte Fra RTM inn i EFFEKT 
Persontransport: Fra RTM inn i EFFEKT 
Godstransport: Basert på den nasjonale 
godsmodellen 

Operatørnytte Fra RTM inn i EFFEKT Fra RTM inn i EFFEKT  

Det offentlige 
Persontransport: Beregnes i EFFEKT 
Godstransport: Basert på den nasjonale gods-
modellen og enhetskostnader fra Merklin4. 

Tilleggsberegning med trafikkarbeid fra 
RTM og godsmodellen. Enhetskostnader 
fra Merklin. 

Samfunnet for 
øvrig (Tredjepart) 

Persontransport: Beregnes i EFFEKT 
Godstransport: Basert på den nasjonale gods-
modellen og enhetskostnader fra Merklin. 

Tilleggsberegning med trafikkarbeid fra 
RTM og godsmodellen. Enhetskostnader 
fra Merklin. 

Figur 5.1-1 Verktøy anvendt i nytteberegningene for veg og jernbane 

                                       

 

 
4 Jernbaneverkets regnearkmodell for nyttekostnadsanalyse, versjon datert oktober 2015, mottatt 

februar 2016. 
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Trafikantnytten, nærmere bestemt endring i forhold til referanse, for alle persontrans-

portmidler er beregnet for et gjennomsnittsdøgn i 2022 og i 2062 for hele transportmodel-

lområdet (DOM IC), se kapittel 3.2.4. Trafikantnytten leses så inn i EFFEKT6 for videre 

beregning der. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

› Analyseperiode 2022–2061 

› Restverdiperiode: Ingen for veg, 2062–2096 for jernbane 

› Kalkulasjonsrente: 4 % første 40 år, deretter 3 % 

› Realprisjustering: 1,3 % på tidsverdier, miljø, helse og ulykker 

› Henføringsår for nåverdi: 2022 

› Prisnivå: 2016 

Den økonomiske levetiden for veg er 40 år, mens det for jernbane er 75 år. Det er derfor 

gjort en egen beregning av restverdien for de siste 35 år av levetiden for jernbane, se egen 

beregning av dette i kapittel 5.1.3. 

5.1.2 Utbyggingskostnader og tilhørende forutsetninger 

Utbyggingskostnadene er beregnet av Statens vegvesen og Jernbaneverket for henholds-

vis veg- og jernbanetiltakene. Summen av veg- og banetiltakene utgjør den totale kon-

septkostnaden som er lagt inn i EFFEKT6. Utbyggingskostnadene er uten merverdiavgift 

(mva), og det er P50-verdien som er lagt til grunn. I konsept 1 utgjør jernbanekostnaden 

84 % av den totale kostnaden for konseptet. Tilsvarende for konsept 2 er 73 % og for 

konsept 3 49 %. 

Antatt varighet av anleggsperioden (byggetid for konseptene) framgår av neste tabell. Det 

er forutsatt at alle tiltakene som inngår i konseptene åpnes samtidig (i 2022). Det er ikke 

forutsatt etappevis utbygging.  

I alle konseptene er det forutsatt en bomring rundt Gjøvik med takst 20 kr for personbil. 

Bomringen er operativ i hele den 40 år lange beregningsperioden og bidrar til finansie-

ringen av konseptene. 

 

Figur 5.1-2: Utbyggingskostnader og forutsatt anleggsperiode for de tre konseptene. 

5.1.3 Tilleggsberegninger for jernbane og godstrafikk 

EFFEKT6 og tilhørende standard beregningsmetode beregner ikke alle nyttekomponenter 

som er relevante for jernbane. Det er derfor gjort egne beregninger av nytte for gods-

transport, endringer i slitasjekostnader, utslipp, støy m.m. For gods er nytteberegningen 

basert på beregninger med nasjonal godsmodell. For øvrige nyttekomponenter er bereg-

ningene basert på endring i kjørte km med tog og en prissetting av nyttekomponentene 

Anleggsperiode

Veg eks mva. Jernbane eks. mva. Sum eks mva (År)

Konsept 1 13 073 67 826 80 899 6

Konsept 2 8 970 24 359 33 329 4

Konsept 3 20 872 20 302 41 174 4

Utbyggingskostnad i mill.kr (prisnivå 2015)
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basert på standard enhetspriser fra jernbaneverkets beregningsverktøy Merklin. I tillegg er 

det gjort beregninger av restverdi for jernbane. Det vises til en egen dokumentasjon av 

tilleggsberegningene for jernbane i bilag C.  

Tilleggsberegningene for jernbane og for godstransport på veg, inkludert restverdi for 

jernbane, legges inn i EFFEKT6 og inngår i beregningsresultatene i neste kapittel.  

 
Figur 5.1-3: Nytte i år 2022 for jernbane og godstrafikk beregnet utenfor EFFEKT6. 

Overføring av trafikk fra veg til bane gir redusert trafikkarbeid på veg og økt trafikkar-

beid på jernbane. Det vil si at for eksempel ulykkes- og miljøkostnader øker noe på jern-

bane, men de reduseres samtidig på veg. I EFFEKT-beregningen er det tatt hensyn til dis-

se virkningene når det gjelder persontransport på veg. Endring i støykostnader på veg er 

ikke inkludert i miljøkostnadene i EFFEKT-beregningen. Det innebærer at støyvirk-

ningen ikke er med for personbiler i vår analyse. Støyberegninger på veg er sjelden inklu-

dert i prissatte konsekvenser på KVU-nivå. Det kan bemerkes at nye vegtiltak vil ha støy-

skjerming. I vegnettet for øvrig vil det bli mer biltrafikk noen steder og mindre andre ste-

der, slik at nettovirkningen er usikker uten en grundigere støyberegning. 

Godstransport er ikke detaljert modellert i EFFEKT6, men inngår som en del av den tota-

le vegtrafikken. I tilleggsberegningene, hvor godsmodellen er lagt til grunn, er virkninger 

knyttet til godstrafikken både på veg og bane tatt hensyn til. Det er dessuten tatt hensyn til 

virkninger for det offentlige og samfunnet for øvrig av persontransporten på jernbanen. 

Det regnes for øvrig ikke utslippskostnader (lokale og klimarelaterte) for tog med elek-

trisk drift. Disse kostnadene i tabellen ovenfor skyldes at konseptene har virkninger for 

noen dieseldrevne godstog på jernbanenettet. 

I samfunnsøkonomiske analyser av jernbaneprosjekter er levetiden 75 år, mens det for 

veg regnes med 40 år, dvs. det samme som analyseperiodens varighet (2022–2061). For å 

få med nytten av jernbanetiltak etter 40 år er det beregnet en restverdi som er lik nytten av 

jernbanetiltaket det siste år av beregningsperioden (2061). Det er forutsatt at denne nytten 

er lik hvert år i de 35 siste årene av jernbanetiltakets levetid. Restverdien er neddiskontert 

til 2022 og lagt inn i EFFEKT6. I restverdiberegningen er også tatt hensyn til reinveste-

ringsbehov. Restverdiene er vist i Figur 5.1-4. 



  
TRANSPORTANALYSE RV4/GJØVIKBANEN 

 

61 

Siden reinvesteringer utgjør en prosentvis andel av investeringskostnadene, og investe-

ringskostnadene er store, bidrar reinvesteringene betydelig i negativ retning i restverdien. 

Summen av de øvrige komponentene i restverdien er positiv, men samlet blir restverdien 

negativ. 

 
Figur 5.1-4: Restverdiberegning for jernbane for perioden 2062–2096  

5.1.4 Tilleggsberegninger for vegtiltak 

Det er gjort egne beregninger i EFFEKT av tiltak som er aktuelle på ulike delstrekninger 

av KVU-strekningen Jaren–Mjøsbrua. Det vil si vegtiltak som kan være aktuelle i de 

gjennomgående konseptene. Med disse beregningene vil man se hvilke delstrekninger 

som er mest lønnsomme å gjøre tiltak på. I motsetning til de gjennomgående konseptene 

er det ikke forutsatt bompenger i noen av de fire vegtiltakspakkene. 

Følgende fire tiltakspakker er beregnet: 

1. Jaren – Raufoss: Trafikksikkerhetstiltak og kryssutbedringer på eksisterende rv. 

4. 

2. Raufoss – Gjøvik nord: Ulike vegtiltak, de viktigste er to nye vegforbindelser 

mellom rv. 4 og Gjøvik sentrum og en ny strekning med fv. 33 i tunnel og med 

påkobling til rv. 4 ved Kallerud. 

3. Gjøvik nord – Mjøsbrua: Ny rv. 4 med samme standard som i de tre gjennom-

gående konseptene, dvs. fire felts motorveg med fartsgrense 100 km/t. 

4. Gjøvik nord – Mjøsbrua: Opprusting av eksisterende rv. 4 til to felts veg med 

80 km/t og fysisk skille mellom kjøreretningene. 

 
Figur 5.1-5: Utbyggingskostnader og forutsatt anleggsperiode for vegtiltakene. 

Resultatene av beregningene er vist i kapittel 5.2.2. 

1 TS-tiltak rv. 4 Jaren - Raufoss 500 2

2 Vegtiltak Raufoss - Gjøvik nord 490 2

3 Ny rv. 4 Gjøvik - Mjøsbrua 2 540 3

4 Opprusting av eks. rv. 4 Gjøvik - Mjøsbrua 1 430 2

Utbyggingskostnad eks. 

mva. i mill.kr (prisnivå 2016)

Anleggs-

periode (år)
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5.2 Resultater 

5.2.1 Sammenstilling 

En sammenstilling av den samfunnsøkonomiske analysen av de tre konseptene er vist i 

neste tabell. Følgende begreper og forklaringer er nyttige ved lesing av tabellen: 

 Positive tall viser fordeler (nytte) og negative tall viser ulemper (kostnader) for 

samfunnet. Investeringer, økte kostnader til vedlikehold og drift med mer (kost-

nader som belaster offentlige budsjett) vises derfor som negative tall i tabellen. 

 Netto nytte (NN) viser nåverdi av all nytte av et tiltak minus nåverdi av alle kost-

nader ved tiltaket. Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når 

kostnadene ved å gjennomføre tiltaket er trukket fra nytten. 

 Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen pr. 

krone bevilget over offentlig budsjett. 

 Felles prisnivå for alle beregningsresultater er 2016 som er standard prisnivå i 

gjeldende versjon av EFFEKT6. 

 Figur 5.2-1: Nyttekostnadsanalyse for konsept 1, 2 og 3  

Ingen av de tre gjennomgående konseptene får positiv netto nytte. Det betyr at kostnade-

ne for bygging og drift overskrider de positive nyttebidragene. Konsept 1 gir totalt sett de 

største positive nyttebidragene, men siden kostnaden for dette konseptet er vesentlig høy-
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ere enn de øvrige to konseptene, får konsept 1 alt i alt dårligst netto nytte. Ser man på 

netto nytte pr budsjettkrone, er konsept 3 det minst ulønnsomme av konseptene.  

Nedenfor ser vi litt nærmere på nytten for henholdsvis trafikanter, operatører, det offent-

lige og samfunnet for øvrig. 

Trafikantnytten er basert på transportmodellberegningene, jf. avsnitt 3.2.4. Nytten for 

godstrafikken på jernbanen er vist i vedlegg C som årlige beløp, og er her omregnet til 

nåverdi for hele analyseperioden. Konsept 1 gir den klart største nytten for kollektivtra-

fikken fordi konseptet har det beste buss- og togtilbudet. Konseptet gir også høyere trafi-

kantnytte for bil og for godstrafikken på jernbanen. 

 
Figur 5.2-2: Trafikantnytte (Avvik i sum skyldes avrundinger) 

 

Operatørnytte er vist i neste tabell. For kollektivselskaper er driftskostnadene høyere enn 

billettinntektene. Dette er forutsatt dekket av overføringer fra det offentlige. Derfor er 

"Sum andre kollektivselskaper" lik null. 

Overføringene som står under bompengeselskaper er bidraget som bompengeinnkreving-

en gir til å dekke investeringskostnadene. Den blir overført fra bomselskap til det offent-

lige, og er derfor et negativt beløp for bomselskap og et positivt beløp for det offentlige. 

Beregnet bompengeandel i EFFEKT6 er 6% for konsept 1, 19% for konsept 2 og 9% for 

konsept 3. 

At det blir negativ operatørnytte i sum nederst i tabellen skyldes altså kravet til overføring 

fra bomselskapet til det offentlige.   

 
Figur 5.2-3: Operatørnytte 

Trafikantnytte Bil (fører og passasjar) 6 314 3 253 1 355

Kollektiv 14 151 5 498 5 065

Syklende 4 4 20

Gående 23 28 178

Godsnytte jernbane 1 728 275 987

Sum 22 219 9 058 7 605

Konsept 3

Trafikantnytte for år 2022-2061. Felles prisnivå 2016

Nytte for trafikanter og transportbrukere

(mill. kr diskontert)
Konsept 1 Konsept 2
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Nytten for det offentlige i Figur 5.2-1 består av investeringskostnadene, drift- og vedlike-

holdskostnader på veg og jernbane som følge av tiltakene, overføringene fra bompenge-

innkrevingen og overføringene til kollektivselskaper, samt endringer i skatte- og avgifts-

inngang. Det sistnevnte følger av at det blir endring i hvor mye staten får inn i drivstoff-

avgifter, primært på grunn av endring i bilbruk men også en liten endring i godstrafikk på 

dieseltog. 

Under samfunnet for øvrig (også kalt "tredjepart") finnes virkninger på trafikksikkerhet 

og miljø som følge av tiltakene. Det fremgår at samfunnet sparer miljø- og ulykkeskost-

nader. Det henger sammen med endringene i trafikkarbeid (kjørte km) som er vist i Figur 

3.1-17. Økningen i antall kjørte kilometer med tog i konsept 1 i forhold til referanse, som 

er vesentlig større enn tilsvarende for konsept 2 og 3, medfører at ulykkeskostnader for 

tog i konsept 1 blir tilsvarende høyere enn for konsept 2 og 3. Denne ulykkeskostnaden 

(som er basert på standard kilometerkostnad fra Merklin) bidrar derfor til at beregnet re-

duksjon i ulykkeskostnader totalt sett for veg og tog blir lavere i konsept 1 enn i konsept 

3. 

Videre er restverdi for jernbaneinvesteringene tatt med. Tiltakene gir nytte for samfunnet 

utover analyseperioden på 40 år, men på grunn av behovet for reinvesteringer bli restver-

dien samlet sett negativ. Det skyldes at disse konseptene dreier seg om veldig store pro-

sjekter.  

Til slutt regnes det en skattekostnad på 20 øre pr krone av nytten for det offentlige. 

For å få svar på hvordan de ulike vegtiltakene som inngår i de tre gjennomgående konsep-

tene bidrar til nytten er det gjort separate beregninger av vegtiltak, se kapittel 5.2.2. 

5.2.2 Beregning av vegtiltak 

Beregningene av vegtiltakene er gjort med utgangspunkt i transportmodellen DOM Hed-

Opp og for øvrig med samme metodikk som for de gjennomgående konseptene, dvs. 

EFFEKT6 og tilhørende standard metodikk og forutsetninger som er relevante for vegtil-

tak.  

En svakhet med beregningene av de to første vegtiltakene, dvs. nr. 1. TS-tiltak rv. 4 Jaren 

Raufoss og nr. 2. Vegtiltak Raufoss – Gjøvik nord, er at enkelttiltakene som inngår ikke 

er planlagt i detalj. Det er eksempelvis ikke planlagt hvilke kryss og hvordan de skal ut-

bedres i tiltakspakke 1, eller hva som er forutsatt av tiltak på eksisterende (avlastet) veg-

nett i tiltakspakke 2. Dette innebærer at det ikke er mulig å beregne nytten av disse to til-

takspakkene på en nøyaktig måte. Dette medfører at usikkerheten i de beregnede ulykkes-

effektene for disse to tiltakspakkene er større enn for tiltakspakke 3 og 4. For tiltakspakke 

2 som omfatter tiltak i et byområde, så vil beregningsmetodikken heller ikke fange opp 

eventuell nytte av forbedret trafikksikkerhet for gående og syklende, eller nytte som følge 

av redusert støy og lokal luftforurensning fra vegtrafikken. 

Tiltakspakke 1 som bare omfatter trafikksikkerhetstiltak får positiv nytte kun i form av 

reduserte ulykkeskostnader. Det er forutsatt uendret hastighet på rv. 4. Dermed blir det 

ingen besparelse i tids- og kjøretøykostnader (trafikantnytte) i dette alternativet.  

Tiltakspakke 2 som omfatter to nye vegforbindelser til Gjøvik sentrum og en ny strekning 

på fv. 33 i Gjøvik vil i følge transportmodellen bidra til tidsbesparelser for bilistene (posi-

tiv trafikantnytte). At beregnet reduksjon i ulykkeskostnader blir lavere enn i de øvrige 
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tiltakspakkene skyldes at byområdet har et lavere fartsnivå på biltrafikken sammenlignet 

med rv. 4 i de øvrige tiltakspakkene. Selv om det skjer flere ulykker i byområdet så er 

alvorlighetsgraden, og dermed ulykkekostnadene, lavere enn for ulykker som skjer på rv. 

4 i spredt bebygde strøk der hastigheten er høyere. Dette er hovedgrunnen til at beregnet 

besparelse av ulykkeskostnader blir lavest i tiltakspakke 2.  

De to siste vegtiltakene som begge omfatter rv. 4 på strekningen Gjøvik – Mjøsbrua bi-

drar begge til en vesentlig større reduksjon av ulykkeskostnadene sammenlignet med de 

to første tiltakspakkene. Forskjellen mellom tiltakspakke 3 og 4 er at ny fire felts rv. 4 

med 100 km/t både gir større trafikantnytte og besparelse av ulykkeskostnader sammen-

lignet med tiltakspakke 4 der eksisterende rv. 4 rustes opp til to felts veg med fysisk skille 

mellom kjøreretningene og fartsgrense 80 km/t. Tiltakspakke 3 framstår derfor som mind-

re ulønnsom enn tiltakspakke 4.  

Noe av forskjellen i ulykkeskostnader i tiltakspakkene 3 og 4 skyldes EFFEKT6 hvor 

beregningsmetodikken avhenger av om det er ny veg eller utbedring av eksisterende veg. 

For å teste hvor stor denne forskjellen er ble tiltakspakke 4 beregnet som om det var en 

helt ny veg. Resultatet var at besparelsen i ulykkeskostnad økte fra 395 til 440 mill. kr. 

diskontert, dvs. at effekten på trafikksikkerhet fortsatt er dårligere enn for tiltakspakke 3 

(618 mill. kr).   

Alle vegtiltakene gir med de nevnte forutsetninger negativ netto nytte. Tiltakspakke 1 har 

kun et positivt nyttebidrag for trafikksikkerhet, mens tiltakspakke 2 som har omtrent den 

samme investeringskostnaden, gir bedre nytte totalt sett pga. trafikantnytten. Målt i for-

hold til investeringen (utbyggingskostnaden) er det derfor tiltakspakke 2 som totalt sett er 

den minst ulønnsomme av de fire vegtiltakspakkene. 

 

Figur 5.2-4: Nyttekostnadsanalyse for vegtiltakspakkene 1 - 4 

 

Operatører

Investeringer

Drift og vedlikehold

Overføringer

Skatte- og avgiftsinntekter

Totalt

Ulykker

Støy- og luftforurensning

Skattekostnad

Totalt

Netto nytte (NN)

NNB

-1 354-2 138-374-619

-0,88-0,75-0,67-1,09

-309-572-111-113

7632-87-52

3956182861

-10-14-40

1596120

-1 547-2 858-555-567

-25-14 -2-142

0000

0 -6 1 -1

-553 -542 -2 812 -1 560

Komponenter

(mill. kr diskontert)

Det offentlige (B)

Samfunnet for øvrig

0

TS-tiltak rv.4 Jaren - 

Raufoss

Vegtiltak Raufoss - 

Gjøvik N

Ny rv. 4 Gjøvik N - 

Mjøsbrua

Opprusting eks. rv. 4 

Gjøvik N - Mjøsbrua

Trafikant- og 

transportbrukere
Trafikantnytte 274 687 119

Nytte/Kostnad for år 2022-2061. Felles prisnivå 2016.
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Bilag A Togtilbud i de gjennomgående konseptene 

 

Sidene under viser rutetilbudet i referanse og i de gjennomgående konseptene.  
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Dagens persontogtilbud og referanse 1 og 2 
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Konsept 1 med dobbeltspor Oslo – Gjøvik – Moelv 
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Konsept 2 med sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen 
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Konsept 3 med dobbeltspor Oslo - Roa 
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Bilag B Rutetilbud i jernbanealternativene 

Sidene under viser rutetilbudet i de ulike jernbanealternativene i kapittel 4. 
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Referanse 1 – uten ytre IC 
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Referanse 2 – med ytre IC 

Samme linjeføring som referanse 1  
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Togalternativ 0+ 
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Togalternativ 1a  
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Togalternativ 1b 
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Togalternativ 2 
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Togalternativ 3 
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Togalternativ 5 
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Bilag C Tilleggsberegninger jernbane og gods 

EFFEKT6 og tilhørende standard beregningsmetode inkluderer ikke alle nyttekomponen-

ter som er relevant for jernbane. Godstransport på veg er heller ikke godt modellert. Det 

er derfor gjort egne beregninger av følgende for person- og godstransport jernbane og 

godstransport på veg: 

› Nytte for godstransport (jernbane) 

› Slitasjekostnader på infrastrukturen 

› Avgiftsinngang til det offentlige 

› Støykostnader 

› Lokale utslippskostnader 

› Klimagasskostnader 

› Ulykkeskostnader 

› Restverdi ved analyseperiodens slutt (jernbane) 

TØI har utført en analyse med den nasjonale godsmodellen for basissituasjonen og hvert 

konsept, for årene 2022 og 2040. COWI er ansvarlig for anvendelsen av resultatene. 

Transportkostnader og antall tonn fra modellresultatene er lagt til grunn for å finne trans-

portkostnad pr tonn i basis og konseptene. Tabellen nedenfor viser forventet endring i 

årlig antall tonn på jernbane og veg som følge av tiltakene. 

 2022 2040 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Vognlast 1.8 1.6 0.0 1.4 1.3 0.0 

Andre el-tog 314.8 40.1 160.7 534.2 64.9 324.6 

Dieseltog 66.6 1.5 0.9 96.9 5.2 0.6 

Sum jernbane 383.2 43.1 161.5 632.4 71.4 325.1 

Små godsbiler 0.3 0.1 0.2 -14.3 0.1 0.1 

Store godsbiler 256.7 16.9 158.3 466.6 20.2 323.2 

Modulvogntog 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Sum veg 256.9 17.0 158.4 452.3 20.3 323.3 

Forventet årlig endring i 1000 tonn som fraktes på jernbane og veg 

Nytten for godstransportene er beregnet ved hjelp av formelen 

½ * (Kostnad pr tonnbasis – Kostnad pr tonnkonsept) * (Tonnbasis + Tonnkonsept) 

Formelen uttrykker konsumentoverskuddet i transportmarkedet. Den er anvendt på hver 

kombinasjon av varegruppe, transportmiddel og kjøretøytype, slik at det vil føre for langt å 

liste opp alle resultatene her. I neste tabell vises aggregerte resultater for vognlasttog, 

andre tog med elektrisk drift, og dieseltog. Transportkostnadene i modellen er i 2012-

priser. I tabellen er de omregnet til 2016-prisnivå. 
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 2022 2040 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Vognlast 140 78 27 182 92 49 

Andre el-tog 57 177 10 616 27 442 87 703 13 975 51 485 

Dieseltog 2 338 -44 119 1 422 131 43 

Sum 59 655 10 650 27 588 89 308 14 198 51 577 

Årlig nytte for godstrafikk på jernbanen (1000 kroner, 2016-priser) 

I tillegg til nytten for godstransporten skal det beregnes slitasjekostnader, avgiftsinngang 

og miljø- og ulykkeskostnader. Tilleggsberegningene gjøres for person- og godstransport 

på jernbane og for godstransport på veg. Ved overføring av trafikk fra veg til bane reduse-

res kostnadene på veg, mens de øker på jernbanen. Avgiftsinngangen reduseres på veg 

og øker på jernbanen. 

Trafikkarbeidet (togkilometer og lastebilkilometer) er utgangspunktet for disse bereg-

ningene. Trafikkarbeidet for persontog hentes fra RTM/NTM6, mens trafikkarbeidet for 

godstog og lastebiler hentes fra den nasjonale godsmodellen. Endringen i kjøretøykilome-

ter som tiltakene forventes å medføre er vist i neste tabell. Antall kjørte kilometer multipli-

seres med de relevante enhetskostnadene fra Merklin. For tog skilles det mellom diesel- 

og elektrisk drift, da det ikke regnes lokale utslippskostnader, klimagasskostnader og av-

giftsinngang til det offentlige for el-tog. Det antas at endringen i togkilometer for person-

tog gjelder kun el-tog. Trafikkarbeidet med persontog er det samme i de to beregnings-

årene, siden togtilbudet er forutsatt å være det samme. Godstogtrafikken endrer seg der-

imot over tid da godsmodellen tar hensyn til godsstrømprognoser (dvs. utvikling som for-

ventes å finne sted uavhengig av tiltakene). 

 2022 2040 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 

Persontog 9 941 2 661 1 891 9 941 2 661 1 891 

Godstog, el 358 -12 219 659 20 447 

Godstog, diesel 71 2 1 112 3 1 

Lastebil -9 232 -808 -4 961 -15 854 -944 -10 297 

Årlig endring i trafikkarbeid innenlands for godstransporten (1000 kjøretøykilometer) 

Siste tilleggsberegning gjelder restverdi for jernbane. Analyseperioden som er lagt til 

grunn i EFFEKT-beregningen er 40 år. Det antas at det ikke er noen restverdi av vegin-

vesteringen ved analyseperiodens slutt. For jernbaneinvesteringens del beregnes det 

restverdi for de neste 35 årene (2062–2096), i tråd med Jernbaneverkets metodehånd-

bok. Restverdien er beregnet på følgende måte: All jernbanerelatert nytte i siste år i ana-

lyseperioden (dvs. verdien i 2061) videreføres hvert år gjennom hele restverdiperioden, 

og neddiskonteres til nåverdi i 2022. Det gjelder nytten for det offentlige og samfunnet for 

øvrig, som ble beregnet ovenfor, samt jernbanens del av trafikantnytten og operatørnyt-

ten. I tillegg til nytte tas det hensyn til reinvesteringer i restverdiperioden. Forutsetningene 

i Jernbaneverkets metodehåndbok i samfunnsøkonomiske analyser legges til grunn når 

det gjelder hvor store deler av jernbaneinvesteringene som skal gjentas og i hvilke år. 

Nyttestrømmene i restverdiperioden har positiv nåverdi. De store investeringskostnadene 

fører imidlertid til relativt store reinvesteringskostnader, noe som gjør at restverdien sam-

let sett blir negativ. 
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