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Hvordan brukes transportmodellene?

14.04.2016

Kalibrering av 
modellen – få den til å 

stemme med 
observerte data

Konseptene vurderes opp mot et 
referansealternativ i samme år



Referansealternativet:

ÅDT i 2014 (beregnet)

ÅDT i 2022 med 
referansesituasjon

Referansesituasjonen 
innebærer svært store 
endringer

Konseptene vurderes mot 
dette



Konsept 1: Fellesutbygging
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● 1000 flere kjt vil velge rv. 4 fremfor E6

● 70% mindre trafikk rv. 4 Gjøvik sentrum (N)

● Ny rv. 4 i tunnel får 11.000 kjt

● Mot Jaren:

– 3800 kjt mer

• 8000 Hennung og 1400 Lygna (5.600)

● Jernbane:

– Nord: Fra 850 til 1900 koll. reiser

– Sør: Fra 650 til 1000 koll. reiser



● Ingen voldsomme endringer i trafikkbildet

– Gjøvik sentrum

– Gjøvik nord

● Mot Jaren:

– Litt mer trafikk (10-15%

• 4700 velger ny veg (Einastrand) av 6300

● Jernbane:

– Nord: Fra 850 til 2500 koll. reiser

– Sør: Fra 650 til 100 koll. Reiser

– Med kun kobling vil «alle» reise nordover
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Konsept 2: Mjøsregion og Gjøvik



● Generelt vesentlig mer biltrafikk
– 30% økning nord for Gjøvik
– 35% ved Lygna

● 70% mindre trafikk rv. 4 Gjøvik sentrum 

● Ny rv. 4 i tunnel får 10.400 kjt

● Mot Jaren:
– 2000 kjt mer
• 6000 Einastrand og 1500 dagens rv. 4

● Kollektiv:
– Nord: Fra 850 til 700 koll. Reiser (ned ca 20%)
– Sør: Fra 650 til 1000 koll. Reiser (akkurat som full 

utbygging)
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Konsept 3: Bilbasert utvikling



Oppsummert trafikkanalyser

● Jernbanen påvirker i liten grad vegtransporten

● Jernbanen har et betydelig større potensial nordover enn 
sørover for Gjøvik/Raufoss

● På vegsiden vil trafikken nordover fra Gjøvik bli betydelig 
og i liten grad påvirkes av nye vegløsninger sørover

● Veg utenom Gjøvik sentrum vil fange opp betydelige 
transportmengder
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Samfunnsøkonomi

● De viktigste parameterne er

– Kostnad

• Samlet utbygging (K1) er vesentlig dyrere enn de andre

– Reisetid

• Dagens trafikk får reduserte transportkostnader

• Ny trafikk genererer nytte

– Reisemiddelfordeling

• Trafikantene velger det som er mest effektivt
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Foreløpige vurderinger samfunnsøkonomi

● Konsept 1 gir størst trafikantnytte (særlig for jernbane)

– Har også desidert størst kostnad

● Konsept 3 gir større nytte enn konsept 2

– Spesielt pga bedre vegsystem

– Konsept 2 har betydelig lavere kostnader for vegtiltakene
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