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Sammendrag

Det er utført en transportanalyse og en nyttekostnadsanalyse av de ulike alternativene for rv. 41 og

rv. 451 ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Transportanalysen er utført med NTM (Nasjonal

persontransportmodell for reiser over 100 km) og delområdemodell for Agderfylkene (DOM Agder,

persontransportmodell for reiser under 100 km).

Analysen er utført for 6 hovedalternativer. Disse hovedalternativene er:

• Alternativ B3

• Alternativ B4

• Alternativ B6

• Alternativ C6

• Alternativ F1

• Alternativ F3

Resultatene av transportanalysen er tatt inn i EFFEKT. EFFEKT er Statens vegvesens

beregningsverktøy for prissatte konsekvenser (nyttekostnadsanalyser). Disse resultatene viser at

det er alternativ C6 som kommer ut med høyest positiv trafikantnytte. Dette er også det alternativet

som får raskest kjøretid mellom Timeneskrysset og flyplassen. Siden hovedvekten av reisende til

flyplassen kommer vestfra (fra sentrum) så er det disse som får størst utbytte av tiltaket.

I nyttekostnadsanalysen er det flere av alternativene som kommer ut med en positiv netto nytte.

Det er alternativ C6D, alternativ C6 uten kulvert (dagsone), som kommer best ut i

nyttekostnadsanalysen med en netto nytte på nesten 700 mill kr neddiskontert. Dårligst ut kommer

B alternativene og dårligst er B4. Dette alternativet har en negativ netto nytte på nesten 550 mill kr

neddiskontert.

Tabellen under oppsummerer resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen:

B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Trafikanter 1141 1 223 1 096 2 114 2 114 2 114 2 114 1 462 1462 1 730 1 730

Operatører -9 -7 -11 8 8 8 8 -14 -14 -18 -18

Det offentlige -1 738 -1 744 -1 591 -1 358 -1 597 -1 316 -1 553 -1 197 -1 465 -1 453 -1 720

Samfunnet for
øvrig

65 -17 -12 -127 -126 -119 -118 -39 -89 -62 -112

Netto nytte NN -542 -545 -519 637 399 687 451 212 -106 197 -120

NNB : NN pr
budsjettkrone

-0,31 -0,31 -0,33 0,47 0,25 0,52 0,29 0,18 -0,07 0,14 -0,07
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1 Tiltaksbeskrivelse

1.1 VEGSTANDARD

Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler.

Trafikkprognosene viser at ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss

med rv. 451, som er vegen inn til flyplassen. Rv. 41 er utformet i henhold til

dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet hastighet

på 80 eller 90 km/ t avhengig av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver kjøreretning og

areal for fysisk midtdeler som vist i Figur 1.

Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er

knyttet til gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse

trafikantgruppene langs ny rv. 41.

Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41

og tofelts rv. 451 er planlagt som rundkjøring.

Fig
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ur 1: Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde

. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er

t i Figur 2 (B- korridoren) og Figur 3 (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 lagt

rd for rullebanen og vegen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet

stighet 80 km/ t fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Dette tverrprofilet er

t i Figur 2. Den siste strekningen av rv. 451 inn til flyplassterminalen planlegges i tråd med

mensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.

gur 2: Tverrprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet
gbredde
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Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter

dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet.

Tverrprofilet for denne strekningen er i henhold til vegklasse H4, som vist i Figur 3.

Figur 3: Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet
vegbredde

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det.

Detaljerte vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

1.2 VURDERTE TRASEER

Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 4.

Tabell 1 viser lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller

fra Timenes. Dagens veg fra E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km.

Tabell 1: Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K
Fra Skjøringsmyr 6100 5800 6000 5380 5180 4410 4210

Fra Timenes 5420 5220 5140 4940

Figur 4: Oversikt over traseene som er utredet



Oppdragsnr.: 5135506

Dokument nr.:

Transportanalyse og prissatte konsekvenser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Revisjon:

9

1.3 KORRIDOR B

B- korridoren ligger lengst nordøst og består av tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18

ved Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi nordenden av rullebanen. Alternativene

har felles trase fra E18 og frem til Storemyr, like vest for Vesvann. Videre ned mot Ve og Bøen

er det tre ulike traseer frem til ny rundkjøring med dagens veg og ny riksveg 451 ved Bøen.

Det bygges ny bro over Topdalselva i alle alternativer.

Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten

tunnel.

Alternativene i B-korridoren har stort sett samme trase for riksveg 451 inn mot flyplassen.

Denne tar hensyn til planene for fremtidig taksebane langs rullebanen på Kjevik.

Figur 5 viser de ulike veglinjene i B- korridoren.
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. Figur 5: Veglinjer i B- korridoren

1.4 KORRIDOR C

C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved

Timeneskrysset. Alle har adkomst til flyplassen sør for rullebanen. Alternativene har felles

trase gjennom Bjønndalen, der det planlegges nytt toplanskryss ved Lauvåsen. Videre går

traseen i tunnel under Moneheia til Hamre. Det er to alternative tunneltraseer som leder til to

ulike plasseringer av nytt kryss med ny riksveg 451 og dagens veg. Krysset utformes som

rundkjøring.
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Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av

rullebanen. Forbi enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet

fylling i elven og Topdalsfjorden, eller i kulvert under sikkerhetssonen på rullebanen. Begge

løsningene her kan kombineres med begge tunnelalternativene under Moneheia.

Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K, C6D og C6K, der tallet viser til de to

tunnelene og bokstavene D og K forteller om det er dagløsning eller kulvert forbi rullebanen.

Alternative veglinjer i C- korridoren fremgår av Figur 6

Figur 6: Veglinjer i C- korridoren

1.5 KORRIDOR F

F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene, og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18

ved Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot Kjevik sør for flyplassområdet, som C-

korridoren. Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang daglinje som

går felles med B- korridoren frem til kryss ved Storemyr, derfra til Hamre og kryss med ny

riksveg 451 og dagens veg, som i C- korridoren. Det andre alternativet er F3 som utgjør en

lang tunnel direkte fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av Hamrevann. Her er det

ingen mellomliggende kryss.

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i F-

korridoren fremgår av Figur 7
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Figur 7: Veglinjer i F- korridoren
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2 Trafikale virkninger

2.1 MODELLVERKTØY OG METODE

I regi av transportetatene, Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet er det

utarbeidet tverretatlige persontransportmodeller på internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå.

Så langt er det de nasjonale og regionale persontransportmodellene som er tatt i bruk i

utstrakt grad. Den nasjonale persontransportmodellen (NTM5) beregner lange personreiser (>

100 km) i Norge, mens de regionale persontranspormodellene (RTM Nord, RTM Midt, RTM

Vest, RTM Øst og RTM Sør) beregner korte personreiser (< 100 km) i de ulike regionene. I

tillegg er det etablert en rekke delområdemodeller som enten består av deler av en av de

regionale modellene, eller deler av to eller flere av de regionale modellene.

Delområdemodeller etableres gjerne med utgangspunkt i behov for en modell som omfatter et

begrenset geografisk område til bruk i en konkret utredning.

Transportmodeller er et viktig hjelpemiddel i å vurdere effektene av ulike tiltak som kan påvirke

et individs reisemønster. Transportmodeller vil være en forenkling av det "virkelige"

reisemønsteret. Dette fordi det gjennom de grunnlagsdata som transportmodellene bygger på,

i hovedsak reisevaneundersøkelser og koding av transporttilbud, gjøres antagelser og

forutsetninger. I tillegg fanger ikke reisevaneundersøkelsene opp alle forhold knyttet til et

individs reisemønster. Modellene vil derfor ikke kunne beskrive de faktiske forhold fullt ut.

Hovedmålet med transportmodeller er imidlertid å oppnå en modell som beskriver

virkeligheten så godt som mulig. I tillegg baserer modellene seg på en rekke empiriske

forutsetninger og andre forutsetninger basert på erfaring. Litt forenklet kan man si at en

transportmodell er en strukturering av tilgjengelige data knyttet til det man ønsker å analysere.

Modeller vil kunne sette informasjon i system på en mest mulig objektiv og konsistent måte, og

vil derfor være et velegnet og nødvendig analyseverktøy ved vurderinger av transporttiltak. Jo

mer komplekst og sammensatt en problemstilling er, jo mer vanskelig er det å holde rede på

årsaks- og virkingssammenhenger uten bruk av modeller. For at modellresultater skal

benyttes riktig, er man imidlertid avhengig av at brukerne av modellene forstår modellenes

virkemåte, styrker og svakheter.

I de påfølgende sidene er det gitt en kort innføring i transportmodeller, samt en oversikt over

egenskaper som det er viktig å ta hensyn til ved tolkning av modellresultatene.

2.1.1 Teoretisk om transportmodeller

Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes

preferanser. Tradisjonelt er persontransportmodellene bygd opp rundt firetrinnsmetodikken.

Dette innebærer at de modellerer fire typer hovedbeslutningsprosesser som er viktige i

forbindelse med persontransport:
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 Turproduksjon

 Turfordeling

 Reisemiddelvalg

 Rutevalg

I persontransportmodellene beregnes antall personreiser fordelt på ulike reisemidler og

reisehensikter mellom geografiske områder/soner fordelt på ulike ruter (veger og

kollektivlinjer).

Transportmodellene består av en etterspørselsmodell og en nettverksmodell.

Etterspørselsmodellen tar for seg valg knyttet til turproduksjon, turfordeling og

reisemiddelvalg. Nettverksmodellen tar for seg rutevalget knyttet til ulike vegvalg og ulike

kollektivlinjer.

2.1.2 U

T

d

u

r

k

I

p

m

Etterspørselsmodellene estimeres på data fra reisevaneundersøkelser som tar for seg et

representativt utvalg av befolkningen for et gitt tidspunkt (tverrsnittsdata), samt data knyttet til tilbud

(transportnett, kollektivrutebeskrivelser og kostnader). Transportmodellene er på denne måten

matematiske beskrivelser av individers preferanser. Etterspørselsmodellene estimeres i form av

nyttefunksjoner for ulike reisehensikter og reisemåter. Nyttefunksjonene angir nytten for et gitt

reisevalg som en funksjon av tid og kostnad. Nyttefunksjonene består av et sett estimerte parametere

og variabler. Hvilke variable som inngår i etterspørselsmodellene vil være med på å definere hva

modellene kan si noe om.

Nettverksmodellene er ofte kommersielt tilgjengelig programvare hvor tilbudet kodes inn i form av

transportnett og kollektivrutebeskrivelser. Detaljeringen og kvaliteten på transportnett og kollektivruter

er viktig for beregning av transportstandard og for rutevalget. Transportstandard benyttes som input til

etterspørselsmodellen.
14

sikkerhet i transportmodeller

ransportmodeller er beheftet med usikkerhet. Det er et omfattende arbeid som kreves

ersom man skal gi et godt estimat på hvor stor usikkerheten i en modell er. Estimater for

sikkerheten for de ulike modellene angis derfor sjeldent. Modellene innehar imidlertid en

ekke kilder til usikkerhet knyttet til inngangsdata, rutevalgsalgoritmer, vekting av tid og

ostnad, samt usikkerhet knyttet til de ulike delmodellene persontransportmodellen består av.

konseptvalgutredningen for E18 Langangen-Grimstad ble modellsystemet for de tverretatlige

ersontransportmodellene benyttet. Her ble det antydet en usikkerhet knyttet til ulike

odellresultater som gjengitt under:
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 M

 M

t

I rapport

 V

 V

 K

 K

 F

fo

/s

 G
egnettsbelastning bil, korridorer og større hovedveger: 10-15 %

egnettsbelastning bil, lite trafikkerte veger: 30-40 %

ollektivårer, stor trafikk: 20-30 %

ollektivårer, liten trafikk: > 50 %

or gang- og sykkeltrafikk eksisterer det liten eller ingen erfaring med usikkerheter i anslag på

rskjellige måltall. Men en må anta stor usikkerhet bl.a. på grunn av stor variasjon i gang-

ykkeltrafikken mellom årstider og værforhold.

jennomsnittlig transportarbeid: 5 %
15

etsintervallene listet over er basert på 95 prosent signifikansnivå. Dvs. at "riktig"

ger innenfor disse grensene med 95 prosent sikkerhet.

ell kan man enkelt gjøre endringer i forutsetningene under ellers konstante forhold og

e effekten av endringene. Modellene er derfor godt egnet til å si noe om de relative

ne mellom ulike alternativer.

ortmodellers egnethet

odellsystem er egnet eller ikke, avhenger av de kravene man stiller til et slikt

stem. I [1] vises det til følgende egenskaper som er viktige for å kunne si om et

stem er godt eller ikke:

odellsystemet bør gjengi "dagens situasjon" med tilfredsstillende nøyaktighet.

odellsystemet bør gi troverdige framskrivinger av trafikkutviklingen.

odellsystemet bør gi rimelige/realistiske effekter av infrastrukturprosjekter og andre

ransportpolitiske tiltak.

en påpekes det blant annet følgende:



Oppdragsnr.: 5135506

Dokument nr.:

Transportanalyse og prissatte konsekvenser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Revisjon:

R

m

2.1.4 E

U

N

M

R

R

n

t

o

t

F

m

Gjengivelse av dagens situasjon

"Etter kalibrering vil modellen ha en moderat overestimering av antall hjemreiser som skyldes at man

ikke har med lengre turkjeder (mer enn to besøkte steder). Særlig i bykjerner som er attraktive mål for

flere reiseformål kan man også ha litt for mange bil- og kollektivreiser. Dette skyldes en modellteknisk

forutsetning om at alle delturer i en rundtur gjøres med samme reisemåte. I realiteten vil en del av

disse delturene foregå til fots mens bilen står parkert, og noen vil være så korte at folk går i stedet for

å reise kollektivt. Selv om en modell er kalibrert mot en RVU, så vil den produsere litt flere turer enn

det som er i RVU'en og trolig ha en liten systematisk skjevhet, hovedsakelig i forbindelse med trafikk

internt i bykjerner. På den annen side må vi regne med at de fleste RVU'er vil ha en liten

underrapportering av reiser slik at de nevnte forhold neppe har så stor praktisk betydning. Generelt vil

det derfor være slik at en kalibrert modell vil ha tilfredsstillende aggregert nøyaktighet i den

utstrekning den oppblåste RVU det kalibreres mot ikke har nevneverdige skjevheter eller mangler"

([1]:60-61).

"Utenfor byer vil man tidvis ha køproblemer knyttet til utfartshelger mm. Disse køproblemer fanger

modellene ikke opp per i dag. Det kan dreie seg om store forsinkelser i forhold til situasjoner med "fri

flyt", men berører en relativt liten del av trafikken på årsbasis" ([1]:61).

Troverdig framskriving av trafikkutviklingen

"En innvending mot modellene har vært at de gir for lav trafikkvekst i forhold til det man har observert

de senere år. … Ved vurdering av utvikling skal man være klar over at modellsystemene forutsetter

en jevn vekst, mens registrert trafikkutvikling influeres av konjunktursituasjonen. … Antagelig er det

en litt for sterk tendens til at modellprediksjoner sammenliknes med trafikkutvikling observert over

relativt korte perioder og at man tar for gitt at observert utvikling vil fortsette" ([1]:62-63).

Troverdige effekter av tiltak

"Et modellsystem av NTM/RTM-typen gir logiske resultater når det gjelder retningen på ulike typer

effekter og så langt vi er i stand til å bedømme parametere og resultater av anvendelse, virker

størrelsesorden rimelig" ([1]:63).
16

apporten konkluderer med at eksisterende modeller vanligvis vil treffe bra på aggregert nivå,

en at man vil finne større eller mindre avvik i forhold til tellinger og registreringer av trafikk.

genskaper ved persontransportmodellsystemet i Norge

nder er det forsøkt å gi en oversikt over egenskaper ved persontransportmodellsystemet i

orge som det er viktig å ta hensyn til ved tolkning av modellresultatene.

odellsystem

TM og NTM5 har ulikt estimeringsgrunnlag og er estimert med ulike reisemiddelvalg. Der

TM beregner en samlet kollektivmatrise (som fordeles på kollektive reisemidler i

ettutleggingen), beregner NTM5 kollektivmiddelspesifikke kollektivmatriser fordelt på buss,

og, båt og fly. I tillegg er RTM bygget opp i Cube, mens NTM5 opprinnelig ble implementert

g bygget opp i Emme/2. Disse faktorene kan gi grunnlag for usikkerhet ved sammenslåing av

rafikk fra de to modellene.

ølgende reiser er ikke inkludert i etterspørselsmodellene, men er delvis inkludert som faste

atriser:
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Det er viktig å være klar over hvilke reiser som er inkludert når man skal analysere resultatene

og sammenligne disse mot tellinger.

Sonedata

Sonedata er inngangsdata til transportmodellene og benyttes i forbindelse med valg av

produksjon av turer i en sone og valg av destinasjon for reisen. Sonedataene foreligger på

grunnkretsnivå og inneholder informasjon om blant annet bosatte, arbeidsplasser fordelt på

ulike næringsgrupper, inntekt, biltilgang, parkeringskostnader, mm. De ulike sonedataene er

med på å forklare sonens attraktivitet for ulike reisehensikter, herunder arbeidsreiser,

tjenestereiser, fritidsreiser, private reiser og hente/levere reiser. Med ulike reisemidler menes

valg av måte å ta seg frem på, herunder bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel.

Skolereiser i de tverretatlige persontransportmodellene

Det opereres med egne skolereisemodeller i de regionale persontransportmodellene for

henholdsvis grunnskole, videregående skole og universitet/høgskole. Det er viktig å merke

seg at disse modellene omfatter alle aldersgrupper fra grunnskolen og oppover, det vil si

personer som er seks år og eldre. Reisevanedataene som etterspørselsmodellen er basert på

omfatter imidlertid kun personer som er 13 år og eldre. Reiser til grunnskoler behandles som

kommuneinterne reiser, mens reiser til videregående skoler behandles som fylkesinterne

reiser. Skolereisemodellene er ikke etterspørselsmodeller, men rene gravitasjonsmodeller

som tar utgangspunkt i hvor elevene er bosatt og avstander til skolene. Modellene for

grunnskole og videregående skole fordeler skolereisene på kollektiv (skoleskyss) og øvrige

reiser basert på avstander, mens modellen for universitet/høgskole i tillegg fordeler

skolereisene på bilfører. Det er viktig å påpeke at skolemodellene kun tar hensyn til avstand

og ikke kollektivtilbudet ved fordeling av skoleturer. Skolemodellen vil derfor beregne at

enkelte skoleturer skal foregå med kollektiv der det ikke foreligger kollektivtilbud. Dersom

avstanden for disse turene er mindre enn fire kilometer, vil disse turene overføres til gangturer

i persontransportmodellen. Det er altså ingen reisemiddelfordeling av skolereisene, kun en

grov fordeling mellom fortrinnsvis kollektiv og øvrige reiser med det hovedformål å få frem

skolereiser som foretas med kollektiv [2]. (Skolereiser kan i enkelte fylker utgjøre en stor andel

av kollektivreisene.)

Ved sammenlikning av reisemiddelfordeling mot RVU-data er det viktig å være bevisst på

hvilke turer som inkluderes i dataene fra modellen. Dersom skoleturer inkluderes, må man ta

høyde for at det i modellen er inkludert skoleturer også for elever i alderen 6-13 år. Disse er

ikke inkludert i RVU-dataene. I tillegg vil alle skoleturer som går som "øvrige reiser" være en

del av gangturene i modellen. Sykkelturer i forbindelse med skolereiser kommer dermed ikke

frem. Dette kan bidra til at den beregnede sykkelandelen er noe lav. I mange kommuner/fylker

vil skoleturene utgjøre en stor andel av kollektivtrafikken. Dersom skoleturer utelates i den

beregnede reisemiddelfordelingen, bør dette hensyntas.

 Reiser til og fra Norge.

 Reiser foretatt av personer under 13 år, med unntak av skolereiser.

 Utlendingers reiser i Norge.

 Reiser med en eller flere overnattinger (se beskrivelse under Modelloppbygging RTM).
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Tverrsnittsmodell

Fordi de regionale persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år (Nasjonal

RVU 2005)/tverrsnittsdata, vil modellen beskrive individers preferanser på et gitt tidspunkt.

Transportmodellen er derfor bedre egnet til trendanalyser enn til å analysere situasjoner som

ser vesentlig annerledes ut enn ved tidspunktet for datauttaket (trendbrudd). Dette innebærer

med andre ord at modellen ikke vil kunne beskrive eventuelle endringer i individers holdninger.

Prognosedata

Offisielle prognoseforutsetninger ligger til grunn for persontransportmodellene ved at

modellene tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingen MMMM - middels nasjonal vekst

utarbeidet av SSB. Det er viktig å poengtere at usikkerheten i tallene for perioden 2030-2060

er svært stor [3]. Befolkningsframskrivingen omfatter både endring i antall personer og endring

i befolkningens alderssammensetning. Alderssammensetningen er av stor betydning for

transportprognosene, da ulike aldersgrupper har ulikt reiseomfang, gjennomfører reiser med

ulike reiseformål og har ulik tendens til å velge de forskjellige transportmidlene.

Det foreligger ingen prognoser/framskrivinger av arbeidsplassdata, og som en følge av dette

benyttes arbeidsplassdata for dagens situasjon
1

for samtlige fremtidige beregningsår.

Arbeidsplassdataene vil ikke påvirke genereringen av turer i modellen. Plasseringen av

arbeidsplasser i soner (grunnkretser) har imidlertid påvirkning på attraheringen av turene.

Antall arbeidsplasser vil ikke ha direkte innvirkning på antall turer til sonen. Dette fordi det er

den relative forskjellen mellom antall arbeidsplasser i de ulike sonene som har betydning for

antall turer som attraheres.

For utvikling i privat konsum benyttes prognosene fra Perspektivmeldingen (PM09), levert fra

Finansdepartementet januar 2009.

Kollektivtrafikk

Det er viktig å være klar over en del begrensninger i persontransportmodellene ved analyser

av tiltak for kollektivtrafikk. Forhold som pålitelighet, service, trengsel, ruteinformasjon og

andre forhold knyttet til kollektivreiser er ikke representert i modellene. I evalueringsrapporten

til Econ står det "At bilhold i modellene ikke påvirkes av kollektivtilbudet, og kollektivpris kan

gjøre at modellen underpredikerer effektene av kollektivsatsinger, særlig i byområder" ([4]:38).

2.1.5 Delområdemodell for Agderfylkene (DOM Agder)

Persontransportmodellen som er benyttet i denne utredningen er delområdemodellen for

Agderfylkene (DOM Agder), som er etablert av Sintef i 2009. [5] Modellen består av begge

Agderfylkene.

1
Det vil si arbeidsplassdata som ligger i sonedatafilene til persontransportmodellsystemet, hentet fra SSB.
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Figur 8 - Modellområdet vist i grønt, tatt fra RTM Sør.

Det ble besluttet i samråd med oppdragsgiver at versjon 2 av Regmod (Regmod_v2.1.133)

skulle anvendes i denne analysen.
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3 Transportmodellberegninger

3.1 DAGENS SITUASJON

I samråd med oppdragsgiver ble det bestemt at det skulle tas utgangspunkt i DOM Agder

Regmod_v2.1.133. (NTPs eRoom 23. januar 2014).

I forkant av konsekvensutredningen ble det foretatt en validering av DOM Agder for ny veg til

Kjevik [6], samt gjennomført trafikkberegninger av ulike alternativer fra den kreative fasen av

planarbeidet for ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik [7].

Med utgangspunkt i dagens situasjon for 2010 og oppdatert flyplassmatrise fra valideringen er

trafikknivået for dagens situasjon tilnærmet lik den validerte DOM Agder modellen. I tillegg er

dagens trafikk i modell kontrollert mot telledata mottatt fra Statens vegvesen Region sør.

Tellinger (ÅDT) DOM Agder 2010

Rv 41 ved Lauvåsen 10 584 (2009)

12 546 (2011)

11 300

Rv 41 ved Hamre 9 507 (2009)

10 926 (2011)

7 900

Rv 451 3 706 (2009)

4 546 (2011)

3 600

Rv 41 Ryen 5 574 (2009) 4 100

Tabell 2 - Telledata fra Statens vegvesen sammenlignet med beregnet trafikk fra DOM Agder
2010 (avrundet til nærmeste 100).
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Figur 9 - Dagens trafikk beregnet i DOM Agder for 2010. Tallene viser ÅDT, sum begge
retninger.

3.2 BASIS 2040

For våre beregninger av en fremtidssituasjon i 2040 er det tatt utgangspunkt i Basis 2040 fra

DOM Agder Regmod_v2.1.133. Det ligger ikke inne noen handlingsprogramtiltak for 2040.

Basisnettverket for 2040 er oppdatert med nye sonetilknytninger (Lauvåsen), slik som i

tidligere gjennomførte trafikkberegninger [7]. I tillegg er to nye ramper i Håneskrysset

inkludert.

3.2.1 Demografiske data

Befolkningsframskrivingene som er lagt til grunn for beregningene baserer seg på Statistisk

sentralbyrå (SSB) sitt midlere alternativ (MMMM) for årene frem til 2030. For perioden 2030 til

2060 har NTP utarbeidet egne prognoser basert på SSB sin metodikk for framskriving
2
.

Det er gjort noen endringer i befolkningsdataene og i arbeidsplassdataene for 2040.

Sonedatafiler i persontransportmodellen er benyttet som utgangspunkt.

2
Se nærmere beskrivelse under kapittel 1.1.4, prognosedata.
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Det er lagt inn arbeidsplasser i grunnkretsen i tilknytning til flyplassen,og det er lagt inn nye

bosatte og arbeidsplasser i grunnkretsen ved Lauvåsen. For å oppnå riktig belastning i

nettverket er de nye bosatte og arbeidsplassene ved Lauvåsen lagt inn ved å splitte

eksisterende grunnkrets i to.

3.2.2 Nye arbeidsplasser i grunnkretsen ved Kjevik flyplass.

Grunnkretsen har nr: 10011602 (20011602 i modellens soner).

Det hentet ut informasjon om antall arbeidsplasser for hotell og kontor fra oversendt notat:

Trafikkanalyse Kjevik [8].

 For hotell er det antatt at hotellet vil kunne ha 120-130 årsverk. Her har vi antatt at

antall ansatte for hotell vil være 130 personer og disse legges inn i næringsgruppe 5.

 For kontorlokalene er det brukt en antakelse om at hver ansatt har et gjennomsnittlig

kontor på 25 kvm, gjennomsnitt funnet i Prosamrapport 103 [9]. Antall ansatte er

beregnet til 2282 kontoransatte. Disse fordeles på næringsgruppe 6 og 7, med like

mange i hver kategori.

3.2.3 Lauvåsen

For Lauvåsen er bildet mer sammensatt. Her skal det inn både bosatte, kontor og industri.

Grunnlaget baserer seg på trafikkberegning for Lauvåsen gjennomført av Asplan Viak.

Figur 10 - Trafikkberegning Lauvåsen utført av Asplan Viak.
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Lauvåsen ligger i grunnkrets 20011702. Slik tilkoblingen til vegnettet i modellen er definert, blir

belastningen på vegnettet feil, da sonen er definert langt unna Lauvåsenområdet.

Grunnkretsen splittes derfor i to soner, 20011702 og 20011707 (som blir sonen for Lauvåsen).

Antall bosatte pr boligtype varierer fra 1,4 til 2,5 (SSB) [10]. Det forutsettes her 2,2 bosatte pr

boenhet noe som gir ca. 2700 bosatte.

De 2700 tas jevnt over fra de andre grunnkretsene i DOM Agder.

3.3 TILTAK

Figuren under viser de ulike alternativene, som også er beskrevet i 1 Tiltaksbeskrivelse.

Figur 11: Oversiktskart alternativene

Timeneskrysset

Bøen

VE

Hamresanden

Kjevik

Skjøringsmyr-
krysset
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Ikke alle alternativer for ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik, er kodet inn i

transportmodellen. Dette er fordi en del av alternativene er relativt like og dermed ikke gir

signifikante forskjeller i transportmodellen. De alternativene som er kodet inn i DOM Agder er:

 Alternativ B3

 Alternativ B4

 Alternativ B6

 Alternativ C6

 Alternativ F1

 Alternativ F3

Tiltakene er kun kodet inn i DOM Agder (korte reiser) og ikke i NTM (lange reiser). Det

forutsettes at tiltaket ikke vil signifikante utslag på lange reiser.

Figur 12 - Kodegrunnlag for de seks alternativene som er kodet inn i DOM Agder.
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3.4 TRAFIKALE RESULTATER

Antall korte reiser for hele modellområdet, dvs for begge Agderfylkene, endrer seg ikke stort

som følge av de ulike alternativene for nye veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik. Det er kun

snakk om marginale endringer. Antall bilfører og bilpassasjerer øker marginalt, mens kollektiv,

sykkel og gange reduseres marginalt. I sum gir dette en meget knapp økning i antall nye

reiser.

Tabellen under viser prosentvis endring i rammetallene fra DOM Agder, dvs antall korte reiser

og tallene gjelder for virkedøgn (mandag til fredag).

YDT Bilfører Passasjer Kollektiv Sykkel Gang Sum

B3 0,02 % 0,06 % -0,12 % -0,03 % -0,07 % 0,01 %

B4 0,02 % 0,06 % -0,13 % -0,03 % -0,07 % 0,01 %

B6 0,02 % 0,03 % -0,08 % -0,02 % -0,05 % 0,01 %

C6 0,04 % 0,12 % -0,36 % -0,05 % -0,09 % 0,02 %

F1 0,02 % 0,05 % -0,20 % 0,00 % -0,05 % 0,01 %

F3 0,03 % 0,06 % -0,24 % 0,00 % -0,07 % 0,01 %

Tabell 3 - Rammetall for de ulike alternativene. Prosentvis endring i antall korte reiser (YDT)
sammenlignet med Basis 2040.

Summert for DOM Agder er det også marginale endringer i kjøretøykilometer for bil.

Kjøretøykm gjelder kun for korte reiser og vi har en svak økning i antall kjørte km i B

alternativene, mens det er en svak nedgang i C og F alternativene.

DOM Agder

kjøretøykm bil

Differanse i forhold til

Basis 2040

Prosentvis

endring i forhold

til Basis 2040

Basis 2040 6 524 906

B3 6 533 263 8 357 0,13 %

B4 6 532 007 7 101 0,11 %

B6 6 532 188 7 282 0,11 %

C6 6 517 403 -7 504 -0,11 %

F1 6 517 524 -7 382 -0,11 %

F3 6 517 202 -7 704 -0,12 %

Tabell 4 - Kjøretøykilometer for bil i alle alternativer, kun korte reiser.
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3.4.1 Plott

Resultatene fra transportmodellberegningene vil under bli presentert i form av differanseplott.

Differanseplott gir oss en god innsikt i hva endringen er som følge av tiltakene.

Det første plottet viser et differanseplott for Basis 2040. Det er her sammenlignet mot

Basis2010. De sorte tallene viser økningen (evt reduksjon) i ÅDT (sum begge retninger) i

Basis 2040 i forhold til Basis 2010. Mens de blå tallene viser endring i prosent fra Basis 2010

til Basis 2040. Tallene viser hvilken effekt i hovedsak befolkningsvekst og økonomisk vekst

har på biltrafikken.

Basis 2040

Figur 13 - Differanseplott, endring fra Basis 2010 til Basis 2040.

Jevnt over vokser trafikken fra 2010 til 2040. I tillegg ser vi at ved å legge inn bosatte og

arbeidsplasser på Lauvåsen tilfører det mer trafikk, særlig inn mot Timeneskrysset. Årsaken til

at det ikke er angitt noe trafikk på den siste sonetilknytningen fra Lauvåsen, er modellteknisk.

Nivået på denne lenken er 1780 i ÅDT.
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Det er også utført en selected link analyse i modellen. Denne viser at 55 - 70 % av trafikken til

flyplassen kommer vestfra (sentrum). Resten fordeler seg fra nord og øst, samt lokalt.

Alternativ B3

Figur 14 - Differanseplott B3 mot Basis 2040.

Den nye veien får en ÅDT på ca. 16.400 kjt/døgn.. På gammel Rv 41 er nedgangen nesten på

tilsvarende nivå. Veldig mange reisende velger å kjøre den nye veien, siden det innebærer en

spart kjøretid i forhold til eksisterende vei.



Oppdragsnr.: 5135506

Dokument nr.:

Transportanalyse og prissatte konsekvenser | RV 41 og Rv 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik Revisjon:

29

Alternativ B4

Figur 15 - Differanseplott B4 mot Basis 2040.

Dette alternativet gir tilnærmet de samme resultatene som B3 alternativet. Det er fordi det ikke

er store forskjellen mellom disse to alternativene for de reisende.
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Alternativ B6

Figur 16 - Differanseplott B6 mot Basis 2040.

Alle tre B-alternativene har relativt like resultater. De utgjør ikke store forskjellen for de

reisende. I avstand er det ikke den store forskjellen mellom disse og hastigheten er lik, slik at

forskjellene i kjøretid er marginale.
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Alternativ C6

Figur 17 - Differanseplott C6 mot Basis 2040.

Dette alternativet er den klart raskeste vegen til ny flyplass fra vest og derfor vil de aller fleste

flytte seg over til denne veien. Når mye av trafikken går på den nye veien fører det til at

eksisterende Rv 41 forbi Hamrestranden får en god avlastning.
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Alternativ F1

Figur 18 - Differanseplott F1 mot Basis 2040.

I dette alternativet ser vi at bare noe av trafikken går på ny veg, ca. 5.000 kjt/døgn, mens

svært mange vil velge å benytte seg av gammel veg.
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Alternativ F3

Figur 19 - Differanseplott F3 mot Basis 2040.

Tilsvarende som for F1, ser vi at trafikken på ny veg ikke er like høy som for B og C

alternativene. Dette er fordi mange velger å kjøre eksisterende veg.
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4 Prissatte konsekvenser

4.1 METODIKK OG BEREGNINGSFORUTSETNINGER

De prissatte konsekvensene av alternativene er beregnet ved bruk av Statens vegvesens

beregningsverktøy EFFEKT (versjon 6.53). Beregningene bygger på trafikkberegninger utført

med transportmodellen for Agderfylkene (DOM Agder). I tillegg er det hentet inn resultater fra

trafikantnyttemodulen som gir til endringer i trafikantenes konsumentoverskudd - dette på

grunnlag av endringer i tidsbruk, transportarbeid og direkteutgifter.

Kollektivmodulen er ikke anvendt i denne sammenheng, da det ikke er gjort noen endringer på

kollektiv i dette prosjektet og fordi modulen gir til tider kontraintuitive resultater.

De prissatte virkningene er vurdert samlet i en nytte-/kostnadsanalyse for alternativene for år

2040. Endringer i prissatt nytte og kostnader måles opp mot et 0-konsept (Basis 2040) som

representerer en framskriving av dagens situasjon med de tiltak som per i dag har fått bevilget

midler.

EFFEKT baserer seg på bruttokostnadsberegninger. Dette betyr at programmet beregner

markedspriser inkludert skatter og avgifter slik det faktisk oppleves for de som berøres. Dette

innebærer at nyttekostnadsanalysen ikke bare synliggjør samlet effekt, men også

fordelingsvirkninger mellom aktører. I beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av

aktører, herunder trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig.

Beregningene gjennomføres for en periode på 40 år, da man her har forutsatt at tiltakene har

40 års levetid. For å kunne sammenligne alternativene er nytte og kostnad beregnet for hvert

år i analyseperioden og diskontert (4 %) ned til et felles sammenligningsår.

Sammenligningsåret er her satt til 2018.

Alle beløp er akkumulert for beregningsperioden og oppgitt i mill. 2014 kroner.

4.1.1 Trafikantnytte

Trafikantnytten er den endringen i kostnad brukerne har av endringer i transportsystemet

knyttet til tidsbruk, distanseavhengige kjøretøyskostnader (inkludert bomkostnader og

parkeringskostnader), frekvens, kjøretid, tilbringertid, ventetid for kollektivreisende, samt

helsevirkninger av økt omfang av gange og sykkel.

Transportbrukerne er bilister, kollektivreisende, gående, syklende og godstrafikanter. I forhold

til gang og sykkel er nytten inkludert i den totale trafikantnytten, og hentes i likhet med nytten

for øvrige trafikanter fra transportmodellens trafikantnyttemodul. Nytten for disse trafikantene
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er imidlertid beheftet med såpass stor usikkerhet, har vi i analysen valgt å utelate

helsevirkninger for gang og sykkeltrafikk i den videre analysen.

Trafikantnytte B3 B4 B6 C6 F1 F3

Bilfører 1042 1113 992 1931 1333 1573

Bilpassasjer 93 93 88 96 58 79

Kollektiv 5 12 12 49 44 49

Syklende 3 5 4 15 11 13

Gående -2 0,1 -0,2 23 16 16

Sum 1141 1223,1 1095,8 2114 1462 1730

Tabell 5 - Trafikantnytte pr reisemiddel 2040, hovedalternativene. Mill kr neddiskontert.

Det er C6, som også kom best ut i forhold til reisetid, som har den høyeste trafikantnytten av

de ulike alternativene. Bak C6 følger F3 og F1, før B alternativene.

4.1.2 Operatørnytte

Virkninger for operatørene omfatter driftskostnader, inntekter og overføringer. Siden

kollektivnytten ikke er inkludert i denne analysen, vil inntektene kun reflektere bominntekter for

bomselskapene, og da for eksisterende bomstasjoner.

Operatørkostnader B3 B4 B6 C5/6 F1 F3

Sum -9 -7 -11 8 -14 -18

Tabell 6 - Operatørkostnader, endring i bompengeinntekter for eksisterende bomstasjoner.
Mill kr neddiskontert.

4.1.3 Kostnader for det offentlige

Kostnader for det offentlige er summen av alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter.

Dette består av bevilgninger over offentlig budsjetter til investeringer, drifts- og

vedlikeholdskostnader og skatte- og avgiftsinntekter.

Anleggskostnadene er mottatt fra prosjektet. Tabell 7 og Tabell 8 viser at det er et avvik

mellom investeringskostnaden og den neddiskonterte investeringskostnaden. Dette skyldes at

det i EFFEKT beregnes rentekostnader i anleggstiden, samt fratrekk for en gjennomsnittlig

mva. på 22 prosent.
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Linjealternativ Lengder P50 kostnad
(mill. kr)

C5 med kulvert under flyplass 5 220 1 962

C5 rundt sydspiss flyplass 5 420 1 615

C6 med kulvert under flyplass 4 940 1 905

C6 rundt sydspiss flyplass 5 140 1 561

F3 med kulvert under flyplass 4 510 1 881

F3 rundt sydspiss flyplass 4 710 1 540

F1 med kulvert under flyplass 5 480 1 555

F1 rundt sydspiss flyplass 5 680 1 213

B6 med rundkjøring Bøen 6 300 1 617

B4 med rundkjøring Bøen 6 100 1 738

B3 med rundkjøring Bøen 6 400 1 719

B3 uten befalsmesse og kulvert 6 400 1 563

Tabell 7 - Anleggskostnaden i millioner 2014-kroner.

Kostnader for det
offentlige

B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Investeringer -1 209 -1 344 -1 250 -1 249 -1 517 -1 207 -1 473 -938 -1 202 -1 191 -1 454

Drift og vedlikehold -179 -175 -179 -228 -195 -228 -195 -99 -102 -97 -101

Skatte- og
avgiftsinntekter

-351 -225 -162 119 115 119 115 -160 -160 -165 -165

Sum -1 738 -1 744 -1 591 -1 358 -1 597 -1 316 -1 553 -1 197 -1 465 -1 453 -1 720

Tabell 8 - Endring i kostnader for det offentlige 2040. Mill kr neddiskontert. K=kulvert,
D=dagsone.

Det er gjort EFFEKTberegninger for alle variantene i tabellen over. Men det er kun gjort

transportmodellberegninger for hovedvariantene B3, B4, B6, C6, F1 og F3. Dette er fordi

forskjellene i disse variantene vil ha minimale utslag på trafikantnytte og antall reisende.

Forskjellen vil ligge i anleggskostnaden og endring i drifts- og vedlikeholdskostnader,

ulykkeskostnader og støy og forurensingskostnader.

I transportmodellen er det lagt inn i totallengde for alternativer med kulvert i C6, F1 og F3.

Mens i EFFEKT er det lagt inn forskjellig investeringskostnad, lengde og ulik veggeometri for

disse variantene. C5 har trafikantnytte og antall reisende fra C6 alternativet. B3 er kun

beregnet uten befalsmesse og kulvert.
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4.1.4 Kostnader for samfunnet for øvrig

Kostnader for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, luftforurensing,

restverdi og skattekostnaden. Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over

offentlige budsjetter.

Det er ikke gjennomført VLUFT- eller VSTØY-beregninger i dette oppdraget. Kostnader knyttet

til støy- og luftforurensning er her begrenset til globale utslipp basert på data fra

transportmodellen.

Samfunnet for
øvrig

B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Ulykker 299 254 252 188 232 188 232 140 140 165 165

Støy og
forurensing

93 55 33 -64 -64 -64 -64 44 44 44 43

Restverdi 20 22 21 21 25 20 24 16 20 20 24

Skattekostnad -348 -349 -318 -272 -319 -263 -311 -239 -293 -291 -344

Sum 65 -17 -12 -127 -126 -119 -118 -39 -89 -62 -112

Tabell 9 - Endring i kostnader for samfunnet for øvrig 2040. Mill kr neddiskontert.

4.2 SAMMENSTILLING AV PRISSATTE KONSEKVENSER

4.2.1 Lønnsomhetsbegreper

Netto nåverdi/netto nytte NN: Uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsmessige lønnsomhet.

Dette er differansen mellom nåverdien av nytten av tiltaket og alle kostnadene ved

gjennomføring av dette tiltaket. Negativ netto nåverdi innebærer at tiltaket har større offentlige

kostnader enn nytten for samfunnet og tiltaket er derfor ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Netto nytte pr budsjettkrone NNB: Forholdet mellom netto nytte og kostnader over offentlige

budsjetter. Et uttrykk for hva samfunnet netto får igjen for hver bevilget krone.

4.2.2 Prissatte konsekvenser

B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Trafikanter 1141 1 223 1 096 2 114 2 114 2 114 2 114 1 462 1462 1 730 1 730

Operatører -9 -7 -11 8 8 8 8 -14 -14 -18 -18

Det offentlige -1 738 -1 744 -1 591 -1 358 -1 597 -1 316 -1 553 -1 197 -1 465 -1 453 -1 720

Samfunnet for
øvrig

65 -17 -12 -127 -126 -119 -118 -39 -89 -62 -112

Netto nytte NN -542 -545 -519 637 399 687 451 212 -106 197 -120

NN pr budsjett-
krone NNB

-0,31 -0,31 -0,33 0,47 0,25 0,52 0,29 0,18 -0,07 0,14 -0,07

Tabell 10 - Sammenstilling av prissatte konsekvenser 2040. Mill kr neddiskontert.
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Som vi så i resultater for trafikantnytten, så kommer C-alternativene best ut. Disse har en høy

trafikantnytte, en svak inntektsøkning for bomselskapene, middels belastning for det offentlige,

men størst kostnad for samfunnet for øvrig. Her ser vi at bedring på de globale

ulykkeskostnadene ikke er like høy som for f.eks. B- alternativene og en økning i støy og

forurensingskostnadene. Men det er trafikantnytten som gjør at C-alternativene kommer best

ut.

F-alternativene vipper mellom en positiv og negativ netto nytte. De som kommer positivt ut har

en større trafikantnytte enn kostnader for det offentlige. F-alternativene gir som vi så heller

ikke en stor økning i trafikanter på ny veg, siden mange velger å kjøre på eksisterende veg.

B-alternativene kommer dårligst ut med en negativ netto nytte. Her er kostnadene for det

offentlige større enn trafikantnytten og dette medfører at netto nytte kommer negativt ut. Dette

til tross for at de reisende velger ny veg og at trafikken dermed på eksisterende veg blir

redusert. Men innsparingen i tid er ikke like stor og dermed vil ikke trafikantnytten være på

nivå som C alternativene.

Det er C6D, alternativ C6 uten kulvert (dagsone) som kommer best ut i

nyttekostnadsanalysen.
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