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Forord
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning.
Målsettingen er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med
høy standard for gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger og
Randaberg.
Planprogrammet for E39 Smiene – Harestad ble fastsatt den 16.12.2010 i Randaberg
kommune og Stavanger kommune. Planarbeid skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 11-12 og § 3-7. Stavanger og Randaberg kommuner er ansvarlig planmyndighet for
arbeidet med kommunedelplanen og konsekvensutredningen.
Tiltakshaver og ansvarlig for konsekvensutredningen er Statens vegvesen Region vest.
Asplan Viak AS er engasjert til å gjennomføre enkelte deltema i konsekvensutredningen av
prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Denne rapporten omhandler Prissatte konsekvenser. Utredningen skal bidra til best mulig
utforming av vegtiltaket, og gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og vedta planene.
Vedtatt løsning skal så legges til grunn for reguleringsplanlegging og bygging.
I utredningsprosessen er det gjennomført møter med ekstern samarbeidsgruppe fra
Stavanger kommune, Randaberg kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i
Rogaland. I tillegg har fagpersoner fra Statens vegvesen deltatt i arbeidet.
Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært Frode Aarland. Asplan Viak, v/ Ivar
Fett har vært ansvarlig oppdragsleder. Jorun Gjære, Asplan Viak, har vært fagansvarlig for
beregningene av prissatte konsekvenser.
Rapporten blir offentliggjort på følgende nettadresse:

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad

Statens vegvesen Region vest

01. desember 2011
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1 TILTAKET

1.1 Bakgrunn
Kommunedelplan for ny E39 gjelder en cirka 4,5 km lang vegstrekning mellom Smiene i
Stavanger kommune til Harestad i Randaberg kommune. Strekningen har en viktig funksjon
som del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre
lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad er et sentralt bindeledd mellom E39
Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast-forbindelsen i nord.
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Figur 1: Prosjektets plassering på Nord-Jæren. Alternativ 1 er vist som rød, og alternativ 3 vist som svart hvor
disse er forskjellig.

Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler.
Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt
tilbud for gående og syklende. Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire
felt og etablering av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal
avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god
og trafikksikker kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god
fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Prissatte konsekvenser. Smiene Harestad

7

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan på strekningen fra 2001 (Kommunedelplan for
E39 Smiene – Dusavika – Harestad). Denne viser 2-feltsveg i eksisterende trasé for vegen,
med reservert plass til en fremtidig utvidelse med smal firefeltsløsning mellom
Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Det foreligger også et forslag til reguleringsplan for
strekningen Eskelandsveien–Harestad i fra 2005 som ikke har vært politisk behandlet. Disse
løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav i vegnormalene og tar heller ikke høyde for
utvidelse av vegen fra 2 til 4 felt på hele strekningen.
Strekningen er omtalt i siste halvdel av perioden i Nasjonal transportplan 2010 – 20191, hvor
tiltaket forutsatt delvis bompengefinansiering (Jærenpakke 2).
Trafikken på dagens veg varierer mellom 18.500 ved Smiene til og 10.300 kjøretøy pr døgn
(ÅDT) ved Harestad. Trafikkprognoser for strekningen viser en vesentlig vekst i trafikken på
frem mot 2040, når Rogfast og Eiganestunnelen også er ferdigstilt.

1.2 Vegstandard
For E39 legges følgende vegstandard til grunn:
Strekningen Smiene - Finnestadgeilen (vegstandard S7):
På strekningene Smiene - Finnestadgeilen er vegstandard S7 lagt til grunn. Vegstandard S7
skal i henhold til Statens vegvesens håndbok 017 benyttes for stamveger og andre
hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12000 kjt/t og fartsgrense på 80 km/t. Vegen
skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede skuldre.

Figur 2: Tverrprofil for standard S7- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 20 m.

Strekning Finnegeilen - Harestad (Vegstandard S9):
På strekningen Finnestadgeilen -Harestad er vegstandard S9 lagt til grunn som overgang
mot E39 Rogfast. Vegstandard S9 skal i henhold til håndbok 017 benyttes for stamveger og
andre hovedveger med ÅDT over 20.000 og fartsgrense 100 km/t.

1

Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224.
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Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt og 3 meter brede ytre
skuldre. Midtrabatt er 3 meter bred inklusiv indre skuldre (1 meter bredere enn
minimumsbredden for vegstandard S9). Det skal være midtrekkverk. Dette gir en total
vegbredde på 23 meter.

Figur 3: Tverrprofil for standard S9- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 23 m.

Sekundærvegnett/tilførselsveger:
Nødvendige tilførselsveger til E39 og annet tilgrensende sekundærvegnett skal bygges som
2-feltveger etter vegstandard S1 med ÅDT mellom 0-12.000 og fartsgrense 60 km/t. Vegene
skal utformes med vegbredde 8,5 meter.

Figur 4: Tverrprofil for standard S1 som benyttes på sekundærvegnett/tilførselsveger (HB 017).

Kryss på strekningen:
Kryss på E39 skal bygges som planskilte kryss. Kryss i plan skal bygges som T-kryss eller
rundkjøring. Vegnormalene har nærmere regler når de ulike krysstypene skal benyttes.

Tunneler på strekningen:
Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med
tunnelprofil 2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %.
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Figur 5: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021).

Standard for holdeplasser/kollektivknutepunkt
Bussholdeplasser skal etableres som universelt utformede holdeplasser på av- og
påkjøringsramper langs E39. Det skal tilrettelegges for god overgang mellom lokalbuss (på
sekundærvegnettet) og fjernbuss på E39. Kollektivknutepunkt skal tilrettelegges der dette er
nødvendig.

Standard for gang- og sykkelløsninger
Hovedrute for sykkel Randaberg (Harestad) – Stavanger (Smiene)
Gang- og sykkelløsninger på strekningen skal bygges som et høyverdig tilbud for gående- og
syklende i henhold til 017 og trafikkmengder (gående/syklende per time). På sykkelruten
mellom Randaberg og Stavanger er det lagt til grunn at det skal etablere sykkelveg med
fortau, 3 meter sykkelveg, 1 meter fortau pluss skuldre på 0,25 m.

Figur 6: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017).
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Øvrige gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelløsninger på sekundærveger skal i henhold til 017 og trafikkmengder
(gående/syklende per time). Det er lag til grunn standard gang- og sykkelveg med 3 meter
bredde pluss 0,25 skulder på hver side. Totalbredde 3,5 m.

Figur 7: Tverrprofil G/S-veger på sekundærvegnett (HB 017).

1.3 Vegelementer
Utredningen omfatter vurderinger av følgende vegelementer knyttet til E39 og tilgrensende
sideveger:









Ny 4-felts veg på hele strekningen Smiene – Harestad inkludert nye tilførselsveger
Nye kryss mellom ny veg og eksisterende veger
Nødvendige omlegginger av eksisterende vegnett
Ny gang- og sykkelveg forbindelse på hele strekningen fra Smiene til Harestad
Kollektivknutepunkt
Broer
Kulvert/tunneler
Underganger

1.4 Plan og influensområde
1.4.1 Planområdet
Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harstad i Randaberg
kommune som vist på figuren under. Planområdet omfatter alle trasealternativene som
inngår i vedtatt planprogram. I planprosessen har en sett på alternativer innenfor stiplet
område.
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Figur 8: Planområde for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde).

1.4.2 Tiltakets influensområde
Utbygging av E39 vil ha virkning utover den konkrete strekningen som inngår i planområdet.
Området forventes å bli påvirket at vegtiltaket kalles influensområdet. Prosjektets totale
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influensområde er vist på skissen under. For enkelte deltema i konsekvensutredningen vil
influensområdet være snevrere.

E39 Smiene Harestad

Figur 9: Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.
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1.5 Beskrivelse alternativene
I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt
optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.
1.5.1 0 – alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er dagen situasjon fremskrevet til analyseåret 2040, pluss anlegg som det
foreligger vedtatte planer på, eller som er inngår i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019
og som er planlagt startet opp i planperioden 2010-2019. Anlegg som inngår i 0-alternativet i
tillegg til eksisterende E39 på strekningen er:
-

E39 Rogfast
E39 Eiganestunnelen med Eiganes nord
Kryss E39xfv 478 Torvmyrveien.

Fremtidig forbindelse mellom Risavika og E39, Transportkorridor vest, inngår ikke i 0alternativet.
1.5.2 Nye vegalternativer
Alternativene som skal vurderes opp mot 0-alternativet (referansealternativet) er
hovedalternativene 1 og 3. Begge alternativene strekker seg fra Smiene i Stavanger
kommune (like sør for Maiblomstsvingen) til Harestad (Harestadveien) i Randaberg
kommune. Alle alternativene er forutsatt å ha kryss på Tasta (redusert kryss - kun ramper
mot sør), Finnestadgeilen og Harestad. Alternativene er like mellom kryss ved
Finnestadgeilen og nord til Harestad.
Følgende alternativskombinasjoner ligger til grunn for konsekvensutredningen (alternativ 2 er
silt bort i planprogrammet):

Alternativ

Tiltak ved Tasta skole

1

2

Alternativsbenevnelse

Tunnel Høyehaugen

Lang kulvert (470 m)

1A

Nei

1

Kort kulvert (350 m)

1B

Nei

1

Daglinje

1C

Nei

3

Lang kulvert (390 m)

3A

Ja

3

Kort kulvert (270m)

3B

Ja

3

Daglinje

3C

Ja

2

Kulvertløsninger for alternativ 1 og 3 har ulike lengde på grunn av krav til minsteavstand til kryss nord for
kulvert.
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Alternativ 1A – Lang kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 470 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 1B – Kort kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 350 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 1C – Daglinje
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring
(i dagen) forbi Tasta skole.

Alternativ 3A – Lang kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 390 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 3B – Kort kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 270 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 3C – Daglinje
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
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under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. . I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring
(i dagen) forbi Tasta skole.

Figur 10: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole.
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Figur 11: Oversikt over trasealternativene. (alternativ 1 er vist som rød og alternativ 3 er svart hvor disse har
forskjellig trasé i sør)
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1.6 Massehåndtering
Vegprosjekt utløser overskuddsmasser, og av alternativene er det alternativ 3, med en kort
strekning i fjelltunnel som gir størst overskudd av masser. Konkrete deponeringsområder
eller områder for mellomlagring av masseoverskudd inngår ikke i denne planfasen. Mulige
deponeringsområder har allikevel blitt lagt til grunn for å kunne regne på kostnadene knyttet
til masseforflytting. I denne fasen har deponering langs traséen, til støyskjerm og nødvendige
voller på strekningen, blitt lagt til grunn.
I det videre arbeidet må de søkes etter alternative lokaliteter for deponering av massene.
Dette arbeidet må samordnes med deponiplanene for Rogfast, som grenser inn mot
prosjektet i nord.

1.7 Anleggsgjennomføring
Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder som har
kjente varige konsekvenser ut over byggingen av selve veien. Konsekvenser i
anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå.
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2 PRISSATTE KONSEKVENSER
2.1.1 Metode

Prissatte konsekvenser omfatter effektene av ny E39 som kan verdisettes i kroner. Dette
gjelder tidskostnader, utgifter til kjøretøy, prissatte miljøkostnader, ulykker, vegvedlikehold og
investeringer. Sammen med ikke prissatte konsekvenser utgjør dette den
samfunnsøkonomiske analysen.
Alternativene er tilnærmet like når det gjelder kjørelengde og kjøretid. Det er derfor gjort en
forutsetning om at trafikkbelastningen på vegnettet vil være den samme i alle
utredningsalternativ.
Beregning av de prissatte konsekvensene er gjennomført med Statens vegvesens program
for nyttekostnadsanalyser, EFFEKT versjon 6.41. Virkningene blir beregnet over en
analyseperiode på 25 år. I tillegg tas også med anleggets restverdi etter analyseperioden.
Ettersom trafikken er lik i alle alternativ, vil den største forskjellen mellom alternativene være
i hovedsak investeringskostnader. Veglengdene vil være bestemmende for forskjeller i
distanseavhengige kostnader slik som tidskostnader, kjøretøyskostnader og
ulykkeskostnader sammenlignet med referansealternativet. Sammen med vedlikeholds- og
investeringskostnader vil dette være de største kostnadselementene i analysen. Alle
distanseavhengige kostnader, støyeffekter og investeringskostnader er beregnet for hver av
de gjennomgående 6 alternativene i forhold til referansealternativet.
Mens konsekvensene for arealrelaterte tema kan vurderes for hvert delområde for seg, må
de prissatte konsekvensene vurderes for hele alternativer. Dette henger sammen med at
trafikkstrømmene er gjennomgående og ikke kan deles opp.
Følgende forutsetninger er brukt i beregningene:







Felles prisnivå: 2009
Analyseperiode: 25 år
Kalkulasjonsrente: 4,5 %
Levetid 40 år
Åpningsår: 2018
Anleggsperiode: 2 år

2.1.2 Gjennomgang av enkelteffekter
Lavere tidskostnader.
Ny veg av høy standard, med høy trafikkhastighet, få og planskilte kryss, gir en tidsgevinst
for trafikken. Dette er den største gevinsten ved tiltaket.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Prissatte konsekvenser. Smiene Harestad

19

Økte kjøretøykostnader
Endringene i kjørelengder er ikke store. Økt fartsnivå fører til at kostnader til drivstoff, olje,
dekk, vedlikehold og kapitalkostnader går opp.
Økte drifts- og vedlikeholdskostnader
Det er høyere driftskostnader for veger med høy standard og høy fartsgrense. Det er også
store vedlikeholdskostnader med bro og tunnel. I tillegg vil det fortsatt være behov for
vedlikehold av dagens veg.
Færre ulykker
Det er lav ulykkesfrekvens på veger med fire felt og midtdeler. Ny E39 bidrar derfor vesentlig
til reduserte ulykkeskostnader. Reduserte ulykkeskostnader er den nest største gevinsten av
ny veg, etter sparte tidskostnader.
Økte utslipp av klimagasser
Større forbruk av drivstoff bidrar til økte utslipp. For klimagasser (CO2-ekvivalenter) øker
utslippene med 20 prosent for vegtrafikk langs E39 innen planområdet i forhold til
referansealternativet i hovedsak på grunn av høyere hastigheter og større drivstoff-forbruk.
Også utslipp av nitrogendioksider (NOx) øker noe. Dette er utslipp som bidrar både til lokal
og regional luftforurensing. Virkningen på luftkvaliteten lokalt er neglisjerbart ettersom
konsentrasjonene fortynnes raskt med avstand fra veg og tunnelmunninger. Det er ikke
nevneverdige forskjeller mellom alternativene.
Mindre støy
Samlet vil ny veg føre til mindre støybelastning i området siden ny veg blir bygget med
støyreduserende tiltak. For noen alternativ vil deler av ny veg gå i tunnel. Den prissatte
effekten av redusert støy er større enn kostnader knyttet til økte utslipp.
Andre faktorer
Skatteinntekter er inntekter fra skatter og avgifter fra økt forbruk av drivstoff. Skatteutgifter er
utgifter knyttet til innkreving av skatter og avgifter. Alle kostnader og inntekter er
neddiskontert over 25 år. Restverdi er verdien av veganlegget etter den tid.

2.1.3 Beregningsresultater
Ved beregning av lønnsomheter begrepene netto nytte eller netto nåverdi sentrale utrykk.
Nettonytte beskriver nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostander ved
gjennomføring og drift av tiltaket. Et kriterium for at tiltaket er lønnsomt er at nettonytten er
større enn lik null.
Tabell 1.1 viser oversikt over de prissatte konsekvensene for hvert alternativ. Alle 1alternativene og alle 3-alterntivene har lik nytte for transportbrukerne. Dette for forskjellene
innenfor hvert hovedalternativ er kun lengden av tunnel. Kjøretid og lenge er den samme.
Kjørelengden øker, men reisetiden går ned sammenlignet med referansealternativet.
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3-alternativene er noe bedre enn 1-alternativene.
Den største forskjellen mellom alternativene ligger i investeringskostnadene, og drift og
vedlikehold.
Tabell 2.1. Samlet oversikt over prissatte konsekvenser for alle alternativ, 2011-priser

Trafikant- og
transportbrukernytte
Operatører

Det
offentlige

Kjøretøykostnader

Alt.1B

Alt.1C

Alt.3A

Alt. 3B

Alt. 3C

-274,7

-274,7

-274,7

-238,6

-238,6

-238,6

Direkteutgifter

-

-

-

-

-

-

Tidskostnader

1217,0

1217,0

1217,0

1216,2

1216,2

1216,2

Kostnader

-

-

-

-

-

-

Inntekter

-

-

-

-

-

-

Overføringer

-

-

-

-

-

-

Investeringer

-829,4

-796,6

-721,2

-1095,4

-1062,6

-1021,5

Drift og vedlikehold

-110,6

-104,7

-44,1

-134,9

-129,5

-117,50

-

-

-

-

-

-

82,2

82,2

82,2

66,1

66,1

66,1

Ulykker

253,2

253,2

253,2

253,2

253,2

253,2

Støy og luftforurensning

-34,3

-34,2

-33,7

-26,2

-26,1

-26,0

99,0

95,1

86,1

130,8

126,9

121,9

-171,6

-163,8

-136,6

-232,8

-225,2

-214,6

230,9

273,5

428,2

-61,7

-19,8

39,3

0,27

0,33

0,63

-0,05

-0,02

0,04

-852,1

-819,1

-683,1

-1164,7

-1126,1

-1072,8

Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
Samfunnet
forøvrig

Alt.1A

Restverdi
Skattekostnad
Netto nytte
Netto nytte per budsjettkrone
Budsjettkostnad

2.1.4 Oppsummering av prissatte konsekvenser
Stor nytte for trafikantene, men høye kostnader gir negativ netto nytte
For trafikantene vil ny E39 gi gevinster og vil være lønnsom. Nytten er knyttet til reisetidsgevinstene og spart kjørelengde. Også reduksjonen i ulykker gir gevinster.
Investeringskostnadene og de økte driftskostnadene er lavere enn nyttegevinstene.
Nettoresultatet, dvs summen av gevinster (nytte) fratrukket kostnader, blir derfor positiv med
de forutsetninger som er lagt til grunn. Basert på dette resultatet, er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt når de prissatte konsekvensene alene legges til grunn. I tillegg til
usikkerheten ved prissatte konsekvenser fanger de heller ikke opp alle relevante forhold.
Prissatte konsekvenser må derfor sees i forhold til ikke prissatte konsekvenser og
målsetningen med prosjektet.
Ved samfunnsøkonomiske beregninger hvor det forutsettes brukt offentlige midler, skal netto
nytte (nytte minus alle kostnader) sees i forhold til størrelsen på bevilgninger over offentlige
budsjett. Dette gjenspeiler hvor mye man får igjen (netto nytte) for hver krone som blir brukt
over offentlige budsjett til realisering av vegprosjektet. Dette forholdstallet (netto nytte delt
på offentlige utlegg) sier noe om effektiviteten ved bruk av offentlige midler. Denne verdien
varierer fra -0,04 til 0,63.
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Tabell 2.2. Samlet oversikt over investeringskostnader, NN og NNB for alle alternativ, 2011-priser
Alternativ

Investeringskostnad
mill kroner *)

Netto nytte (NN)
mill kroner

Netto nytte pr
budsjettkrone (NNB)

1A Lang tunnel

858

231

0,27

1B Kort tunnel

819

273

0,33

1C Dagsone

683

428

0,63

3A Lang tunnel

1 154

-42

-0,05

3B Kort tunnel

1 126

-18

-0,02

3C Dagsone

1 073

39

0,04

*) De samlede offentlige utgiftene omfatter i tillegg til investeringer også kostnader til drift og vedlikehold, samt
skattekostnader, men fratrukket økte inntekter pga økte skatter og avgifter på drivstoff.

Best resultat i forhold til prissatte konsekvenser får Alternativ 1- variantene. Trafikkgrunnlaget
er det samme men linjeføringa medfører lengre kjørelengde samt større investeringer. Minst
lønnsom er alternativ 3 - variantene.
Ikke all nytte er fanget opp
Med den forenklede metoden som er benyttet for trafikkprognosene, er det noen faktorer
som ikke er fanget opp. Dette gjelder nyskapt trafikk og trafikk som velger nye reiseruter som
følge av forbedringer i transporttilbudet. Disse faktorene vil bidra positivt til nytten.

2.1.5 Usikkerhet og robusthet i prissatte konsekvenser
Underestimert nytte
Virkningene av ny veg vil strekke seg over lang tid og det er derfor usikkerhet knyttet til
hvordan den faktiske utviklingen vil bli. Treffsikkerheten til prognose for effektene er
avhengig av god kjennskap til og beskrivelse av sammenhengene mellom tiltak og
virkninger, metodene som er brukt og ikke minst forutsetninger om framtiden.
Usikkerheten er særlig knyttet til framtidig trafikkutvikling. Dette henger sammen med
befolkningsutviklingen, utvikling i bilhold, arealbruk, utvikling i drivstoffpriser, politiske
rammevilkår, konjunkturer som igjen er avhengige av den internasjonale økonomien osv. I
tillegg til dette er trafikkprognosene basert på forenklede forutsetninger som ikke tar hensyn
til at ny veg skaper ny trafikk og omfordeling av reiseruter for et større område. Samlet sett
gjør dette at trafikkutviklingen som følge av ny E39 er noe underestimert.
Kostnadene er anslått med ± 25 prosent usikkerhet
Usikkerheter knyttet til kostnader er også betydelig. Kostnadene er anslått gjennom en egen
prosess (Anslag) hvor usikkerheter er vurdert. Dette gjelder bl.a. grunnforhold, framtidige
priser på arbeidskraft og materialer osv. I følge anslagsseminaret som ble holdt høsten 2011,
er det en usikkerhet på ± 25 prosent på kostnadstallene. Dette vil variere noe for de enkelte
alternativene, men ligge innenfor kravet på 70 prosent sannsynlighet for at kostnadene ligger
innenfor dette intervallet.
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Følsomhetsanalyse for endringer i kostnader og trafikk
For å få et inntrykk av hvor robuste resultatene er i forhold til endringer i forutsetningene, er
det gjort en følsomhetsanalyse basert på endringer av de to mest sentrale faktorene:
investeringskostnader og trafikk. Dette er gjort for alternativ 1C og 3C, alternativene som går
i dagen. Det er gjort følsomhetsberegning for endring av trafikkmengde på ± 25 prosent og
tilsvarende ± 25 prosent for utbyggingskostnadene.
En trafikkøkning på 25 prosent vil gi vesentlig større positiv netto nytte for prosjektet. I
alternativ 1C øker nytten med om lag 660 mill kr, som tilsvarer over 80 prosent av
investeringskostnadene. Netto nytte i alternativ 3C med 670 mill kr som tilsvarer over 60 %
av investeringskostnadene. Netto nytte per budsjettkrone blir da også positiv hvor man i
samfunnsøkonomiske termer får igjen henholdsvis 1,60 og 0,66 kr pr krone bevilget over
offentlige budsjett.
Tilsvarende reduseres nytten betraktelig dersom trafikktallene skulle bli vesentlig lavere enn
forutsatt. Med de forutsetninger som er lagt til grunn, er det i midlertid vesentlig større grunn
til å vente at trafikken blir høyere enn lavere.
Også 25 prosent reduksjon i investeringskostnadene fører til bedre samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, og tilsvarende redusert lønnsomhet ved økte kostnader. Endringene er noe
mindre enn for tilsvarende endringer i trafikk. Nytteberegningene er dermed noe mer
følsomme for endringer i trafikk enn i kostnader.

Tabell 2.3. Resultat ved endrede prognoser trafikktall og anleggskostnader for alternativ 1C og 3C
Endring i
trafikkgrunnlag
- 25 %
Benyttet prognose
+25 %

Alternativ 1C:
Netto nytte =
Netto nytte pr
nytte – kost
budsjettkrone
-68 mill
-0,10
428 mill
0,63
1 087 mill
1,60

Alternativ 3C:
Netto nytte =
Netto nytte pr
nytte – kost
budsjettkrone
-463 mill
-0,43
39 mill
0,04
704 mill
0,66

Tabell 2.4. Resultat fra følsomhetsanalyse av endret utbyggingskostnad for alternativ 1C og 3C
Endring i utbyggingskostnad
- 25 %
Benyttet kostnad
+25 %
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Alternativ 1C:
Netto nytte =
Netto nytte pr
nytte – kost
budsjettkrone
623 mill
1,24
428 mill
0,63
233 mill
0,27

Alternativ 3C:
Netto nytte =
Netto nytte pr
nytte – kost
budsjettkrone
315 mill
0,39
39 mill
0,04
-237 mill
-0,18
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