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FORORD 

Statens vegvesen har sammen med Jevnaker kommune utarbeidet forslag til 

kommunedelplan med konsekvensutredning for utvikling av rv. 35 mellom Jevnaker og 

Olimb. Rv. 35 går fra Gardermoen og E6 mot E16 / rv. 7 ved Hønefoss og videre mot 

Hokksund med forbindelse mot indre del av Vestfold.  Vegen er klassifisert som stamveg, og 

er en viktig forbindelse som ytre ring rundt Oslo. Stamvegen har varierende standard, og det 

er strekninger med store behov for forbedringstiltak. Strekningen Jevnaker – Olimb er en av 

disse, og prosjektet er prioritert i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019, med til 

sammen 120 mill. kr.  

Plan for utbedring av rv. 35 mellom Jevnaker og Olimb faller inn under plan- og 

bygningslovens bestemmelser for konsekvensutredninger. Statens vegvesen som 

tiltakshaver, har utarbeidet et program for planarbeidet, jf. forskrift om 

konsekvensutredninger av 1.5.2005. Planprogrammet ble vedtatt av Jevnaker kommune 

14.5. 2009. 

Planprogrammet klargjør forutsetningene for planleggingen, og redegjør for 

utredningsbehovet for den videre planleggingen. Det skal utarbeides kommunedelplaner 

med konsekvensutredninger for to korridorer, øvre og nedre korridor. Plan og 

utredningsmaterialet som skal være gjenstand for offentlig ettersyn omfatter 

kommunedelplanen med underlagsdokumentasjon.  Det er utarbeidet temanotater for de 

fleste utredningsoppgavene som er omtalt i planprogrammet.   

Foreliggende temarapport omfatter gjennomgang og beskrivelse av prissatte konsekvenser. 

Effektberegningene er gjort av Statens vegvesen ved Marie Aarestrup Aasnes. Celine Raaen 

i Statens vegvesen har gjennomført beregninger med regional transportmodell. 

Hos Statens vegvesen Region Øst har Siri Solem Walseth ledet arbeidet med 

kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning. Denne temarapporten er skrevet av  

Asplan Viak AS ved Faste Lynum.  

 

 

Sandvika 1.11.2010 
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Olav Schou Knutsen 
Oppdragsleder  
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på ca 810 mill kr og med samme traffikantnytte blir nettonytte ca 820 mill kr. Dette er ca 200 

mill kr høyere enn alternativ 5. Dette gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,69. 
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1 TILTAKSBESKRIVELSE 

1.1 Planområdet og alternativer 

Planområdet strekker seg fra Bergertjern bru ved Jevnaker i sørvest til ny Rv 35 over til Roa 

ved Olimb i nordøst. Strekningen er ca. 9 km lang. 

Planområdet ble i innledningsfasen inndelt i 3 delstrekninger:  

 Delstrekning A: Bergertjern bru – Rønnerudmarka / Jevnaker Stasjon 

 Delstrekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 

 Delstrekning C: Røste– Olimb  

I henhold til planprogrammet og vedtatt Silingsrapport etter idefasen (vedtatt i Jevnaker 

kommunestyre 11.3.2010) skal følgende alternativer utredes: 

Øvre korridor: 

 Alternativ 1: tidligere omtalt som A1 + B1 + C1/C2 

 Alternativ 4: tidligere omtalt som A3 /A1 øst for Opperud + B1 og C1/C2 

 Alternativ 5: tidligere omtalt som A3 + B1 + C1/C2 

I tillegg ønsker Statens vegvesen å utrede et A1- alternativ uten tunneler og med korte 

tunneler. Dermed er det ytterligere to, og til sammen fem alternativer som skal utredes i øvre 

korridor: 

 Alternativ 2: tidligere omtalt som A1 med kortere tunneler + B1 + C1/C2 

 Alternativ 3: tidligere omtalt som A1 uten tunneler 

I ettertid er det også vurdert en variant av alternativ 5 der alternativet kobles mot alternativ 3. 

Dette innebærer at alternativ 5 får en variant uten tunnel. 

Nedre korridor: 

 Alternativ 6: tidligere omtalt som A5 + B3+ C3 

I tillegg er det besluttet å utrede 2 varianter ved Gullen, en variant nord for Gullen og en 

variant i tunnel under. De 6 ulike alternativene og 2 variantene er vist i figur 1. Tabell 2 gir en 

kort beskrivelse av nøkkeltall for det enkelte alternativ i illustrasjonsplanen.  
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Figur 1-1: Aktuelle traseer 
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Alt 
 

Kort beskrivelse Total 
Lengde 
(m) 

Tunnel 
(m)* 

Bruer 
(m)* 

 
Strekning A: Bergertjern bru/Rønnerudmarka / øst for Hadeland glassverk 
 

Alternativ 1 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35). 
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og videre over 
landbruksareal fram til 700 m tunnel fram til 
Moeselva. Ca. 100 m bru over Moeselva. Deretter 
850 m tunnel fram til Svenådalen og ca. 150 m bru 
over Svenådalen før traseen fortsetter på fylling 
fram til Søtbakkdalen og en ca. 120 m lang bru 
over denne.  Videre med fylling og skjæring fram til 
Rønnerudmarka og en trase som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5700 m 1550m 400 m 

Alternativ 2 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru. 
Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 35).  
Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moeselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Deretter i en ca 350 m tunnel fram til 
Svenådalen og ca 100 m lang bru over denne. 
Deretter som dagstrekning til forbi Søtbakkdalen, 
og så i en ca. 500 m lang tunnel forbi boligområdet 
ved Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5940 m 850 m 155 m 

Alternativ 3 Tar av fra dagens rv 35 øst for Bergertjern bru som 
alternativ 2. Toplanskryss med lokalveg (dagens rv 
35).  Krysser under jernbanen og går langs denne i 
sørvestre delen av Moesmoen.  Toplanskryss med 
fv 241 på bru over ved Kleggerud og deretter langs 
kanten av jordet langs Kleggerud og videre 
gjennom skogholtet fram til 50 m bru over 
Moselva. Videre dagstrekning vest for Opperud 
gård. Følger terrengformasjonen og skråningen 
150 m øst for bebyggelsen ved Toso og ca 100 m 
lang bru over Svenådalen. Deretter følger den 
skogkanten inn mot Søtbakkdalen. Nordøst for 
innløpet til dalen følger terrenget skråningen i en 
avstand på drøye 100 meter fra bebyggelsen på 
Torshov. Dagstrekning som følger terrenget 
gjennom Rønnerudmarka. 
 

5930 m 
 
 

0 m 170 m 

Alternativ 4 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 

4970 m 500 m 305 m 
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fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. Ca. 300 m 
lang bru over Moeselva og videre som 
dagstrekning fram til Opperud gård. Deretter en 
ca. 500 m tunnel som kommer ut sør for 
Svenådalen.  Ca. 100 m bru over Svenådalen og 
videre dagstrekning forbi Haugen gård. 150 m lang 
bru over Søtbakkdalen og videre på terreng. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 

Alternativ 5 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg. I skjæring 
mellom Bergertjern og Hermannstjern. Krysser 
under jernbanen og følger denne nord for 
Moesmoen. Linja dreier deretter mot sørøst og 
krysser nordre del av Moesmoen og i nordre del av 
jordbruksarealer innenfor Moesmoen. 
Toplanskryss med fv 241 ved Mo gård før traseen 
fortsetter videre gjennom skogholt før 
jordbruksarealer ved Mo gård tangeres. 100 m bru 
over Moeselva før linja svinger og går i dalsiden 
nord for Opperud gård. Forbi bebyggelsen ved 
Torshov er det en 400 m lang tunnel som kommer 
ut ved Svenådalen. 100 m lang bru over 
Svenådalen og på terreng forbi Haugen. Nord for 
Søtbakkdalen en ny tunnel på ca 500 m lengde. 
Dagstrekning som følger terrenget gjennom 
Rønnerudmarka. 
 
Alternativ 5 er også vurdert med en variant der 
traseen kobles sammen med alternativ 3. 
 

4660 m 900 m 140 m 

Alternativ 6 Tar av fra dagens rv 35 ved Bergertjern bru, 
toplanskryss med framtidig lokalveg forbi sentrum 
(dagens rv 35). I skjæring mellom Bergertjern og 
Hermannstjern. Krysser under jernbanen og går på 
sørsiden av denne langs Moesmoen. Går under  
ny fv 241 og under jernbanen igjen ved Jevnaker 
stasjon. Det må etableres kryss i tre plan i dette 
området, der jernbanen må legges på en bro på ca 
200 m strekning mellom ny rv 35 og ny bru for fv 
241. 
 

2000 m 
 
 

0 m 0 m 
(jern-
banebru 
200 m) 

 
Strekning B: Rønnerudmarka / Jevnaker stasjon – Røste 
 

Alternativ 1 – 5 Følger i hovedsak terrenget østover fram til 
høyden ved Røste gård. Unntakene er en 
strekning ved Bekkestua samt vest for Røste hvor 
det blir noe større fyllinger på vestsiden og 
skjæringer på østsiden av traseen. 
 

2000 m 0 m 100 m 

Alternativ 6 Dagstrekning som ligger nord for jernbanestraseen 
fram til Vang. Ved nedre Vang gård krysser rv 35 
under jernbanen. Toplanskryss med dagens rv 35. 
Videre østover langs Vangselva, krysser denne og 
går på nordsiden av Brattvalkollen før linja igjen 
krysser elva og går i stor skjæring ved Presthagen. 

4440 m 0 m 65 m 
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Strekning C: Røste – Olimb 
 

C1  
(Alternativ 1 – 5) 

Dagstrekning over jordbruksområder nede i dalen. 
Delvis relativt høye fyllinger. To korte bruer over 
gårdsvegene ved Røste og ved Gullen, samt 
atkomstveg til idrettsplassen 
 

2785 m 0 m 30 m 

C2 
(Alternativ 1 – 5) 

Sammenfallende med C1 på første del, men linja 
ligger høyere enn C1, på bru over adkomst ved 
Røste og ved Gullen og går tvers gjennom (nedre) 
Gullen før den går i tunnel gjennom kollen. Krysser 
atkomstveg til idrettsplassen på bro, og fortsetter 
på fylling fram til toplanskryss ved Olimb. 
 

2775 m 440 m 30 m 

Alternativ 6 Traseen ligger på nordsiden av Vangselva. 
Krysser under atkomstveg til idrettsplassen. Først 
på fylling og deretter på skjæring fram mot 
toplanskryss ved Olimb. 
 

2650 m 0 m 40 m 

 

I tabellen under er det foretatt en oppsummering av lengder for det enkelte alternativet.  

Alternativ  Veg i dagen Tunnel Bru i veglinja Total lengde 

Alternativ 1 8405 1550 530 10485 

Alternativ 2 9395 850 285 10530 

Alternativ 3 10205  300 10505 

Alternativ 4 8480 500 590 9570 

Alternativ 5 8250 900 140 9290 

Alternativ 6 8550  65 8615 

 
Alle alternativene oppgis med variant C1 ved Gullen. Variant C2 er ca 10 meter kortere enn 

C1, og inneholder en 430 m lang tunnel. 

 

1.2 Utforming 

Dimensjoneringsklasse S5 i henhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming skal i henhold til 

planprogrammet legges til grunn. Dimensjonerende hastighet er 90 km/t. Horisontal- og 

vertikalkurvaturen skal i størst mulig grad tilpasses de overordna linjene i landskapet. 

Minimumskurvatur etter vegnormalene benyttes der det er behov i forhold til terrengform, 

arealbruk og andre ikke -prissatte konsekvenser. Eventuelle avvik fra vegnormalene skal 

godkjennes av Vegdirektoratet. 

I tillegg er det krav om forbikjøringsfelt for hver 10 km i hver retning. Hvert forbikjøringsfelt 

bør være minimum 1 km langt. På en 10 km lang S5 veg vil dermed totalt 6 km være en 3 

felts veg ihht til figur 4 eller 5 I lange og store stigninger skal det etableres egne 

forbikjøringsfelt når hastighetsforskjellen mellom personbiler og store biler overstiger 15 % 

(15km/t) 

Dimensjoneringsåret er år 2040 og da er forventet trafikkmengde i størrelsesorden 8000-

12000 ÅDT. Disse forutsetningene gir følgende tverrprofiler, vist i figur 2, 3, og 4.  
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Figur 1-2. Tverrprofil S5, min. vegbredde = 12,5 m 

 

Figur 1-3  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt, min. vegbredde = 14,5 m 

 

Figur 1-4  Tverrprofil S5 med forbikjøringsfelt i begge retninger, min. vegbredde = 16,5 m 

I tillegg til tverrprofilet over kommer nødvendige bredder for grøfter, sikkerhetssoner og plass 

for skjæringer og fyllinger. Sikkerhetssonen fra vegkant skal utformes ihht regler gitt i 

rekkverkshåndboka. For veger med hastighetsnivå på 90 km/t og ÅDT større enn 5.000 

kj.t./døgn er denne fastsatt til 8 m. Det stilles krav til utforming og helning på arealet i 

sikkerhetssonen, jfr. figur 5. Oppnås ikke dette skal det settes opp rekkverk.  

  
 
Figur 1-5. Prinsipiell utformings av sikkerhetssonen (Kilde: SVV håndbok 231, rekkeverk) 

Dette vil resultere i en total vegbredde på mellom 18,5 m og 32,5 meter. 

I henhold til krav i håndbok 021 Vegtunneler (utgave mars 2010), tilsier trafikkmengder på 

under 12.000 kj.t./døgn og tunnellengder på under 2,5 km at 2 felts tunneler for trafikk i 
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samme tunnelløp, kan bygges. Tunnelforskriftene stiller også krav om at det må bygges 

rømningsveger ved tunneler lengre enn 500 m.   

Figur 6 under viser forslag til tverrsnitt for to- og trefelts tunneltverrsnitt, T 10,5 og T 13,5. 

Videre er det lagt til grunn at det skal kan være forbikjøringsfelt også i tunneler.   

Eksisterende trase for rv 35 vil måtte opprettholdes som lokalveg for å betjene lokaltrafikken 

for alle alternativer som omfatter lengre tunnel. Det legges ikke til grunn spesielle 

standardendringer av eksisterende rv 35.   

 

 

 

 
 
Figur 1-6. Tunneltverrsnitt på Rv 35 Jevnaker - Olimb, med og uten forbikjøringsfelt. 

Nedenfor beskrives en rekke tiltak som er inkludert i ny rv 35.  Det vil si at det er tatt hensyn 

til at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av valgt alternativ for rv 35 

gjennom Jevnaker: 

 Nødvendig avkjørselssanering og etablering av nye lokalveger slik disse er vist i 

illustrasjonsplanen. 

 Eksisterende holdeplassmønster for buss skal opprettholdes. 

 Støyskjermingstiltak.  Det skal primært anlegges støyvoller og eventuelt støyskjermer 

dersom det blir plassmangel.  Om nødvendig skal det gjennomføres fasadetiltak på 

enkelthus og eventuelle lokale tiltak for å skjerme uteplass. Støytiltakene er enda ikke 

konkretisert. 

 Nedklassifisering og tiltak på eksisterende rv 35 skal gjennomføres. Statens 

vegvesen og Jevnaker kommune har satt i gang et arbeid med å utrede aktuelle tiltak 

som grunnlag for sluttbehandlingen av planforslaget. 

 Vegbelysning vil planlegges iht. gjeldene retningslinjer og bestemmelser. For en S5 

veg er det i vegnormalene krav om det skal være belysning.  

 Det er i planprogrammet omtalt at det skal sees på muligheter for å etablere 

rasteplasser langs traseene på strekningen. Det vil vurderes plassering i samarbeid 

med Jevnaker kommune, interessenter og grunneiere. For traseer i Øvre korridor er 

det foreløpig vurdert som en mulighet å etablere plasser langs ny rv 35 øst for 

Rønnerud. For trase i nedre korridor er det ikke funnet arealer som er egnet for 

rasteplass.  
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1.3 Alternativ 0 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og omfatter i tillegg forventede endringer 

uten tiltaket i analyseperioden. 

Det er ikke planlagt vesentlige endringer eller utbedringstiltak på rv 35 mellom Jevnaker og 

Olimb.  Alternativ 0 er dermed dagens situasjon med framtidens trafikkbelastning på rv 35 

mellom Jevnaker og Olimb med nødvendige drifts- og vedlikeholdstiltak for å opprettholde 

dagens standard på strekningen.  
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2 METODE 

EFFEKT-beregningene omfatter de prissatte konsekvensene i den samfunnsøkonomiske 

analysen. I beregningene fordeles nytte- og kostnadselementene på aktører, slik at en ikke 

bare synliggjør samlet effekt, men også fordelingsvirkninger. I beregningene er det skilt 

mellom fire hovedgrupper av aktører: 

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører (kollektivselskaper) 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig 

Arbeidet er generelt gjennomført etter metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140. 

 

2.1 Generelle beregningsforutsetninger 

 

0-alternativet: Det er regnet med at 0-alternativet er identisk med dagens situasjon mht. 

infrastruktur. 

 

Tidsperiode: Nyttekostnadsanalysen har et tidsperspektiv på 25 år, dvs. at en tar hensyn til 

nytte- og kostnadselementer fra anlegget åpnes og 25 år framover i tid. 

 

Kalkulasjonsrente: Framtidige nytte- og kostnadselementer omregnes til et 

sammenlikningsår (2014) etter nåverdiprinsippet ved hjelp av kalkulasjonsrenten, dvs. at en 

tar hensyn til at gevinster som ligger lenger fram i tid har mindre verdi. Kalkulasjonsrenten 

skal i henhold til retningslinjer fra Samferdselsdepartementet være 4,5 % for alle typer tiltak 

innen transportsektoren. 

 

Åpningsår: Beregningene er gjennomført med ca 2015 som åpningsår for veganlegget 

(første hele driftsår). 

  

Prisnivå: Alle nytte- og kostnadselementer er angitt i 2010-priser. 

 

Byggeperiode: Det er regnet med en  byggeperiode på to år.  

 

Trafikk: Det er gjennomført beregninger med regional transportmodell (RTM) for å belyse 

hvordan trafikken vil fordele seg på eksisterende og ny veg. For trafikkutviklingen videre 

framover er det regnet med samme vekst som i Statens vegvesens prognoser for Oppland 

generelt. Dette innebærer følgende årlige trafikkvekst: 

 Lette kjøretøyer Tunge kjøretøyer 

2010-2014 1,1 % 1,8 % 

2014-2020 0,7 % 1,5 % 

2020-2030 1,0 % 1,6 % 

2030-2040 0,9 % 1,2 % 

 

Det er regnet med en tungtrafikkandel på 10 %. 
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2.2 Trafikanter og transportbrukere 

Nytte- og kostnadselementene i beregningene for trafikanter og transportbrukere omfatter: 

 Kjøretøykostnader: Distanseavhengige kostnader som beregnes i EFFEKT med basis i 

data om bl.a. kjørefart, kurvatur og stigningsforhold, kostnader som er sammensatt av 

bl.a. drivstofforbruk, vedlikehold, reparasjoner og distanseavhengige avskrivinger. 

 Andre utgifter: Billettutgifter for kollektivtrafikanter 

 Tidskostnader: Tidskostnader for reisende med bil og kollektivtransport er fordelt på 

reisehensiktene tjenestereiser, til/fra arbeid, fritid og godstransport. Tidforbruk regnes om 

til kostnader med basis i anbefalte tidsverdier for hver enkelt reisehensikt. 

 

2.3 Operatører 

Nytte- og kostnadselementene i beregningene for operatører omfatter: 

Inntekter:  

 Billettinntekter til kollektivselskap 

Kostnader:  

 Kostnader til drift av kollektivselskap: Administrasjon, materiellkostnader, lønnskostnader, 

energikostnader, etc. 

Overføringer: 

Kollektivselskapene mottar som regel godtgjørelse for transporttjenester, og de skal over tid 

gå noenlunde i balanse. Normalt vil derfor kostnadsreduksjoner for kollektivtrafikken bidra til 

reduserte overføringer fra det offentlige. Overføringer fra det offentlige synliggjøres som en 

inntekt for kollektivselskapet og utgift for det offentlige. 

 

2.4 Samfunnet for øvrig 

Nytte- og kostnadselementene for samfunnet for øvrig omfatter: 

 Ulykkeskostnader: Konsekvensene for trafikksikkerhet er beregnet med ulykkesmodulen i 

EFFEKT. For eksisterende veg beregnes ulykkesrisiko og -kostnader med basis i 

registrerte ulykker fordelt på ulykkestyper og skadegrader, vegstandarddata og ÅDT. For 

ny veg beregnes ulykkesrisiko og –kostnader med basis i vegstandarddata og ÅDT. 

 Støy: Mulige støytiltak er innarbeidet i invisteringskostnadene og tatt hensyn til i forhold til 

anleggskostnader. Gevinst av redusert støy for boliger langs eksisterende veg er ikke 

beregnet og derfor ikke tatt med i beregningene. 

 Luftforurensning: Konsekvenser for global/regional luftforurensning i form av CO2- og 

NOx-utslipp er beregnet i EFFEKT.  

 Restverdi: Det er regnet med at tiltakene har en levetid på 40 år, mens 

beregningsperioden er 25 år.  For å ta hensyn til at veganlegget har en verdi også etter 

25 år, er det regnet med en restverdi på 15/40 av investeringskostnaden.  
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 Skattekostnad: Skattefinansiering bidrar til vridninger av ressursbruken. Dette gir et 

effektivitetstap, og innebærer dermed en ekstrakostnad for samfunnet. I 

Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser er det anbefalt at det 

for alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter skal beregnes en ekstra 

skattekostnad på 20 øre per krone. 
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3 KONSEKVENSANALYSE 

 

3.1 Trafikanter og transportbrukere 

Tabell 3-1 viser beregnede konsekvenser for trafikanter og transportbrukere.  

Tabell 3-1: Nytte for trafikanter og transportbrukere, neddiskontert for hele beregningsperioden (25 år), 
positive tall betyr forbedringer i forhold til alternativ 0 (økt nytte eller reduserte kostnader), alle beløp er 
angitt i mill. kr 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Kjøretøykostnader 418 417 398 423 429 489 

Direkteutgifter 32 32 32 32 32 34 

Tidskostnader 1 471 1 470 1 450 1 463 1 470 1 566 

Sum: 1 922 1 920 1 879 1 918 1 931 2 089 
 

Det fremgår at konsekvensene er positive for alle alternativer, og hovedårsaken til dette er at 

tids- og kjøretøykostnadene er redusert.  

Tidsbesparelsene er store, og størst i alternativ 6 som går i  nedre korridor, og gir kortest 

kjøreveg for gjennomgangtrafikken på rv. 35. I de øvrige alternativene er tidsbesparelsene 

tilnærmet like. Tabell 3-2 viser hvordan tidskostnadene er fordelt på trafikantgrupper og 

reisehensikter. Nærmere 50 % av tidsgevinsten er knyttet til fritidsreisene, og nærmere 25 % 

til godstransport. 

Tiltaket vil gi reduserte kjøretøykostnader bl.a. på grunn av redusert drivstoff-forbruk. 

Kjørekostnadsgevinsten er størst i alternativ 6, som gir kortest kjøreveg for 

gjennomgangstrafikken på rv. 35. Tabell 3-3 viser hvordan besparelsene er fordelt på 

person- og godstransport. Hovedtyngden av kjørekostnadsbesparelsene er gevinster for 

godstransporten. 

Direkteutgifter omfatter billettutgifter til reisende med buss, i denne sammenheng en 

marginal størrelse som er tilnærmet lik for alle utbyggingsalternativene. 
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Tabell 3-2: Tidskostnader neddiskontert for beregningsperioden, fordeling på trafikantgrupper og reisehensikter, 
positive tall betyr forbedringer i forhold til alt. 0 (økt nytte eller reduserte kostnader), alle beløp er angitt i mill. kr 

Trafikantgruppe 
 

Reisehensikt, lette biler Gods-
transport 

Sum 

Tjenestereiser Til/fra arbeid Fritid 

Alt. 
1 

Bil  107 276 691 353 1 427 

Kollektivt 0 11 33  44 

Sum: 107 287 723 353 1 471 
 

Alt. 
2 

Bil  107 276 690 353 1 426 

Kollektivt 0 11 33   44 

Sum: 107 287 723 353 1 470 
 

Alt. 
3 

Bil  106 272 681 348 1 407 

Kollektivt 0 11 32   43 

Sum: 106 283 713 348 1 450 
 

Alt. 
4 

Bil  106 274 688 352 1 420 

Kollektivt 0 11 33  44 

Sum: 106 285 720 352 1 463 
 

Alt. 
5b 

Bil  107 275 691 354 1 426 

Kollektivt 0 11 33  44 

Sum: 107 286 723 354 1 470 
 

Alt. 
6 

Bil  114 293 737 376 1 519 

Kollektivt 0 12 35  47 

Sum: 114 305 771 376 1 566 

 

Tabell 3-3: Kjøretøykostnader neddiskontert for beregningsperioden, fordeling på person- og 
godstransport, positive tall angir forbedringer i forhold til alternativ 0 (økt nytte eller reduserte 
kostnader), alle beløp er angitt i mill. kr 

Alternativ 
 

Reisehensikt Gods-
transport 

Sum 

Tjenestereiser Til/fra arbeid Fritid 

Alt. 1 1 4 10 403 418 

Alt. 2 1 4 10 403 417 

Alt. 3 0 0 1 396 398 

Alt. 4 2 8 19 393 423 

Alt. 5 3 9 22 396 429 

Alt. 6 5 19 44 421 489 

 

3.2 Operatører 

Tabell 3-4 viser beregnede konsekvenser for kollektivselskapene.  

Tabell 3-4: Kostnader og inntekter for operatørselskapene, neddiskonterte kostnader for hele 
beregningsperioden (25 år), positive tall betyr forbedringer i forhold til alternativ 0 (økt nytte eller 
reduserte kostnader), alle beløp er angitt i mill. kr 

Operatører (kollektivselskap) 
 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Kostnader 50 50 49 49 50 53 

Inntekter -30 -30 -29 -30 -30 -32 

Overføringer -20 -20 -20 -20 -20 -21 

Sum: 0 0 0 0 0 0 
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I EFFEKT forutsettes det at kollektivselskapene over tid skal gå i balanse.  Reduserte 

kjøretøykostnader for bussene oppveies derfor til dels av reduserte takster og til dels av 

reduserte overføringer fra det offentlige til kollektivselskapene. 

 

3.3 Det offentlige 

Tabell 3-5 viser beregnede budsjettvirkninger for det offentlige.  

Tabell 3-5: Budsjettvirkninger for det offentlige neddiskontert for beregningsperioden (25 år), positive 
tall betyr forbedringer i forhold til alternativ 0, alle beløp er angitt i mill. kr 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Investeringskostnader -1 208 -1 019 -866 -1 018 -978 -1 155 

Drift og vedlikehold -219 -211 -192 -208 -201 -185 

Overføringer 20 20 20 20 20 21 

Skatte- og avgiftsinntekter -226 -226 -220 -222 -224 -242 

Sum: -1 633 -1 435 -1 258 -1 428 -1 384 -1 560 

 

Tabellen viser at den samlede budsjettvirkningen for det offentlige er negativ, og at dette 

hovedsakelig skyldes investeringskostnadene. På grunn av påløpte renter i byggeperioden 

er investeringskostnadene i tabellen noe høyere enn det som i utgangspunktet ligger i 

kostnadsoverslaget. 

Ny veg vil gi økt vedlikeholdsbehov. Neddiskontert over beregningsperioden utgjør dette i 

størrelsesorden 200 mill. kr. Tunnelstrekninger bidrar til å øke vedlikeholdskostnadene. 

Redusert drivstofforbruk vil gi reduserte avgiftsinntekter til staten. Reduksjonen er størst for 

alternativ 6 som har den største kjøretøykostnadsbesparelsen. 

 

3.4 Ulykker 

Tabell 3-6 viser ulykkeskostnader totalt for hele beregningsperioden.  

Tabell 3-6: Ulykkeskostnader neddiskontert for beregningsperioden (25 år), positive tall betyr 
forbedringer i forhold til alternativ 0, alle beløp er angitt i mill. kr 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Drepte 31 31 30 31 31 33 

Hardt skadde 35 35 35 39 39 41 

Lettere skadde 94 94 93 96 96 102 

Personskadeulykker (sum alle 
skadegrader) 

159 159 158 166 166 176 

       

Materiellskadeulykker -10 -10 -11 -7 -7 -2 

Sum, person- og 
materiellskadeulykker: 

149 149 148 159 159 174 

 

Ny veg vil ha lavere ulykkesrisiko enn eksisterende vegnett.  

Tiltaket vil i følge beregningene gi reduksjoner av ulykkeskostnadene i størrelsesorden 148-

174 mill. kr, neddiskontert for hele beregningsperioden. Dette tilsvarer en beregnet reduksjon 
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på 77-91 personskadeulykker samlet over 25 år. Reduksjonen i ulykkeskostnader er størst i 

alternativ 6, der gjennomgangstrafikken har kortest trasé. 

Tabell 3-7: Reduksjon i antall ulykker i ulike kategorier samlet for beregningsperioden, sammenlignet 
med alternativ 0. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Drepte (personer) 2 2 2 2 2 2 

Hardt skadde (personer) 7 7 6 7 7 8 

Lettere skadde (personer) 161 161 161 166 166 175 

Personskadeulykker (antall) 78 78 77 83 83 91 

 

3.5 Luftforurensning 

Kostnader luftforurensning 

Tabell 3-8 viser luftforurensningskostnader totalt for hele beregningsperioden. Det fremgår at 

konsekvensene vil være positive. Dette skyldes at tiltaket vil gi redusert drivstofforbruk, og 

dermed redusert utslipp av CO2-ekvivalenter og NOX. Det er liten forskjell mellom 

utbyggingsalternativene. 

Tabell 3-8: Luftforurensningskostnader neddiskontert for beregningsperioden (25 år), positive tall betyr 
forbedringer i forhold til alternativ 0, alle beløp er angitt i mill. kr 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Luftforurensing 58 58 57 56 56 60 

 

 

Regional og global luftforurensning 

Utslipp av NOx (regional konsekvens) og CO2 (global konsekvens) er beregnet i EFFEKT.   

Tabell 3-9 viser endring i utslippsomfang per år. Det er liten forskjell mellom 

utbyggingsalternativene. 

Tabell 3-9: Regional og global luftforurensning, reduksjon i antall tonn utslipp per år, i forhold til 
alternativ 0 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

CO2-ekvivalenter 8 966 8 959 8 820 8 749 8 804 9 360 

NOx 48 48 48 47 47 50 

 

Lokal luftforurensning 

Det er gjort vurderinger som viser at lokal luftforurensning fra vegtrafikk ikke er et problem i 

planområdet. Det har derfor ikke vært aktuelt å innarbeide dette temaet i EFFEKT-

beregningene. 
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3.6 Restverdi 

Det er regnet med at tiltakene har en levetid på 40 år, mens beregningsperioden er 25 år. 

For å ta hensyn til at veganlegget har en verdi også etter 25 år, er det regnet med en 

restverdi på 15/40 av investeringskostnaden. Restverdien er neddiskontert til 

sammenlikningsåret (åpningsåret) på samme måte som de øvrige nytte- og 

kostnadselementene. Tabell 3-10 viser neddiskonterte restverdier.  

Tabell 3-10: Restverdi neddiskontert til sammenlikningsåret, alle beløp er angitt i mill. kr, positive tall 
betyr at det er en gevinst for samfunnet   

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Restverdi 144 122 103 121 117 138 

 

3.7 Skattekostnader 

Skattekostnaden på 20 øre per krone tillegges alt som finansieres over offentlige budsjetter. 

Tabell 3-11 viser at skattekostnaden i det dyreste alternativet utgjør 327 mill. kr. 

Tabell 3-11: Skattekostnad, beløp angitt i mill. kr, negative tall betyr at det er en kostnad for samfunnet   

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 

Skattekostnad -327 -287 -252 -286 -277 -312 
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4 SAMMENSTILLING AV PRISSATTE KONSEKVENSER  

Tabell 4-1 viser de prissatte konsekvensene samlet.  

Tabell 4-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, neddiskonterte kostnader for hele 
beregningsperioden (25 år), positive tall betyr forbedringer i forhold til alternativ 0 (økt nytte eller 
reduserte kostnader), alle beløp er angitt i mill. kr 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6  

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

1 922 1 920 1 879 1 918 1 931 2 089 Tabell 
3-1 

Operatørnytte 0 0 0 0 0 0 Tabell 
3-4 

Budsjettvirkning for 
det offentlige 

-1 633 -1 435 -1 258 -1 428 -1 384 -1 560 Tabell 
3-5 

Ulykker 149 149 148 159 159 174 Tabell 
3-6 

Luftforurensning 58 58 57 56 56 60 Tabell 
3-8 

Restverdi 144 122 103 121 117 138 Tabell 
3-10 

Skattekostnad -327 -287 -252 -286 -277 -312 Tabell 
3-11 

Netto nytte 314 526 677 541 603 588  

Netto nytte per 
budsjettkrone 

0,19 0,37 0,54 0,38 0,44 0,38  

 

Resultatene viser at alle alternativene gir positiv netto nytte. Dvs. at nyttevirkningene er så 

store at de kan forsvare investeringene. Netto nytte er størst i alternativ 3.  

Reduserte kostnader for trafikanter og transportbrukere utgjør hovedtyngden av 

nyttevirkningene. Reduserte tidskostnader utgjør ca. 3/4 av denne gevinsten. Nytten for 

denne gruppen er større enn de økte budsjettkostnadene for det offentlige. 

I tillegg er det nyttevirkninger i form av færre ulykker og redusert luftforurensing. 

Sammenliknet med trafikantnytten blir imidlertid disse nyttevirkningene relativt små.  

Alternativ 6 gir høyest nytte både for trafikantene og mht. trafikksikkerhet. Pga. høye 

kostnader i alternativ 6 framstår imidlertid alternativene 3 og 5 samlet sett som bedre mht. 

prissatte konsekvenser. 

I tillegg er det vurdert en variant av alternativ 5 uten tunnel. Denne varianten er en versjon av 

alternativ 5 som kobles med alternativ 3 øst for Mo gård. Pga lavere investreingskostnader 

på ca 807 mill kr og med samme traffikantnytte blir nettonytte ca 820 mill kr. Dette er ca 200 

mill kr høyere enn alternativ 5. Dette gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,69. 
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SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG 

 

Metode 

Analysen av prissatte konsekvenser er gjennomført etter metodikken i Statens vegvesens 

Håndbok 146, og beregningene er gjennomført med siste versjon av EFFEKT (EFFEKT 6.3).  

 

Resultater 

Resultatet fra analysen av prissatte konsekvenser er sammenstilt i etterfølgende tabell. 

Tabellen viser neddiskonterte kostnader for hele beregningsperioden på 25 år. Positive tall 

angir forbedringer i forhold til alternativ 0 (økt nytte eller reduserte kostnader). Alle beløp i 

tabellen er angitt i mill. kr. 

 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6  

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

1 922 1 920 1 879 1 918 1 931 2 089 Tabell 
3-1 

Operatørnytte 0 0 0 0 0 0 Tabell 
3-4 

Budsjettvirkning for 
det offentlige 

-1 633 -1 435 -1 258 -1 428 -1 384 -1 560 Tabell 
3-5 

Ulykker 149 149 148 159 159 174 Tabell 
3-6 

Luftforurensning 58 58 57 56 56 60 Tabell 
3-8 

Restverdi 144 122 103 121 117 138 Tabell 
3-10 

Skattekostnad -327 -287 -252 -286 -277 -312 Tabell 
3-11 

Netto nytte 314 526 677 541 603 588  

Netto nytte per 
budsjettkrone 

0,19 0,37 0,54 0,38 0,44 0,38  

 

Resultatene viser at alle alternativene gir positiv netto nytte. Dvs. at nyttevirkningene er så 

store at de kan forsvare investeringene. Netto nytte er størst i alternativ 3.  

Reduserte kostnader for trafikanter og transportbrukere utgjør hovedtyngden av 

nyttevirkningene. Reduserte tidskostnader utgjør ca. 3/4 av denne gevinsten. Nytten for 

denne gruppen er større enn de økte budsjettkostnadene for det offentlige. 

I tillegg er det nyttevirkninger i form av færre ulykker og redusert luftforurensing. 

Sammenliknet med trafikantnytten blir imidlertid disse nyttevirkningene relativt små.  

Alternativ 6 gir høyest nytte både for trafikantene og mht. trafikksikkerhet. Pga. høye 

kostnader i alternativ 6 framstår imidlertid alternativene 3 og 5 samlet sett som bedre mht. 

prissatte konsekvenser. 

I tillegg er det vurdert en variant av alternativ 5 uten tunnel. Denne varianten er en versjon av 

alternativ 5 som kobles med alternativ 3 øst for Mo gård. Pga lavere investeringskostnader 
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