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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i
Agder. Rapporten tar for seg temaet prissatte virkninger.
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier.
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for prissatte virkninger har vært Hanne Lundby.
April 2021
Rugtvedt
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1

Sammendrag

Prissatte virkninger består av nytte og kostnader som tiltaket medfører for trafikanter,
operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. Beregningen følger metodikken for
konsekvensutredning i Statens vegvesens håndbok V712, og er basert på trafikale virkninger
som er modellert i transportmodell.

Figur 1-1: Beregnet ÅDT på snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke i 2019, 2030 og 2060 uten ny E18
(referanse) og med ny E18 (tiltak).

Trafikanter som kjører gjennom hele strekningen vil i beregningene spare 9,5 minutter og
cirka 2,5 kilometer avstand. De som kjører på deler av strekningen vil få deler av denne
gevinsten. De sparte tids- og reisekostnadene medfører økning i trafikken (jf. illustrasjon
ovenfor), og nytte både for de nye trafikantene og de som brukte veien i utgangspunktet.
Dette gjelder både bilreiser, kollektivreiser og godstrafikk. Trafikantnytten utgjør det største
bidraget til samfunnets samlede nytte av tiltaket.
Nytte og kostnader for alle aktører er vist i tabellen under. Det er tatt utgangspunkt i en
investeringskostnad på 11,75 milliarder kroner. Beløpet for investering i tabellen avviker fra
dette fordi det er fratrukket mva. og neddiskontert til en nåverdi i 2022 fra en framtidig
anleggsperiode.
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Tabell 1-1: Resultat for prissatte virkninger. Millioner kroner, nåverdi 2022 for 75 år, prisnivå 2021.

Aktører

Trafikanter og
transportbrukere
Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

Type virkning

Mill. kr.

Trafikantnytte

5 455

SUM

5 455

Kostnader
Inntekter
Overføringer
SUM

27
13
-40
0

Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
SUM

-8 981
-626
40
294
-9 272

Netto nytte
Netto nytte pr budsjettkrone

-3 417

Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad
SUM

401
-237
2 090
-1 854
400

-0,37

Netto nytte (sum av alle virkningene) er negativ, dvs. at tiltaket ikke er samfunnsøkonomisk
lønnsomt vurdert utfra prissatte virkninger. Tiltaket gir god nytte for trafikantene, men
investeringskostnadene er høye.
Følsomhetsanalyse med 10 prosent reduksjon i investeringen vil forbedre resultatet fra ca. 3,4 til ca. -2,3 mrd. kr., men netto nytte vil fortsatt være negativ. Andre forhold som kunne
påvirke netto nytte er om trafikkveksten ble høyere enn forutsatt. Dette ville øke
trafikantnytten og skatte- og avgiftsinngangen, men samtidig også kostnader for drift og
vedlikehold og for samfunnet for øvrig. Samlet ville man forvente en forbedring av netto
nytte dersom trafikkveksten ble høyere. Det skal likevel mye til for å oppnå positiv netto
nytte. Konklusjonen om negativ netto nytte framstår derfor som robust.

Side 6 av 21

FAGRAPPORT PRISSATTE VIRKNINGER

2

Innledning

2.1

Bakgrunn

E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad,
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder.
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa.
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble.

Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.

2.2

Mål for prosjektet og planarbeidet

Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP.

Samfunnsmål
•

•

Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 20222033 nås.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
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•

Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Effektmål
•

•

•
•

•

•

2.3

Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder,
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.
Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret.
Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal.
Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk.
Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og
framkommeligheten på øvrig veinett.
Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand.

Kort beskrivelse av tiltaket

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny E18
Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny
E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og
planlegges for fartsgrense på 110 km/t.

Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og
veier.
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del
av tiltaket.
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3

Metode og forutsetninger

Prissatte virkninger er beregnet i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 (Statens
vegvesen, 2018). Modellverktøy og forutsetninger er oppsummert i Tabell 3-1. Analysen av
prissatte virkninger starter med en trafikkanalyse som utføres ved hjelp av transportmodell.
Fra transportmodellen kommer både en trafikantnytteberegning, data om nytte og kostnader
for kollektivselskap, og data som danner grunnlag for beregning av ulykkes- og
miljøkostnader. Utover dette grunnlaget benyttes overslag for investeringskostnad. Til å
utføre den samlede nyttekostnadsanalysen er det benyttet EFFEKT.
Datagrunnlaget fra transportmodellen gjelder to beregningsår. I EFFEKT regnes dette om til
årlige beløp for hele analyseperioden. Som beregningsår er valgt 2030 og 2060, og
analyseperioden er satt til 2026-2065 pluss 35 års restverdiperiode.
Tabell 3-1: Forutsetninger.
EFFEKT-versjon
Transportmodell
Beregningsår
Anleggsperiode
Levetid
Analyseperiode

Restverdiperiode

Sammenligningsår
Prisnivå
Bompenger

Forutsetning
EFFEKT 6.78
RTM DOM ATV versjon 4.2.2 og NTM6
2030 og 2060
3 år
75 år
40 år, 2026 til 2065

35 år, 2066-2100
2022
2021
Det regnes uten bompenger

Modellversjoner og forutsetninger er noe annerledes enn det som lå til grunn for
beregningene i kommunedelplanen (Nye Veier, 2018). Det er lagt vekt på at beregningene
skal foreligge med nyeste verktøy og forutsetninger på linje med øvrige prosjekter i Nye
Veiers portefølje samt retningslinjer for beregninger til NTP.
Det utføres modellberegninger for et referansealternativ og et tiltaksalternativ. Prissatte
virkninger av tiltaket beregnes som endring fra referanse til tiltak.
Det er gjort trafikkmodellberegninger for år 2030 og 2060 for tiltaket og referanse.
Differansen mellom referanse og tiltak er nettopp virkningene av tiltaket. Nasjonal modell for
personreiser NTM6 (v1.48.03) og Regional transportmodell (RTM versjon 4.2.2) er brukt. I
NTM6 behandles lange turer over 70km/t, disse turene er svært sentrale for tiltaket da en høy
andel av de som vil benytte ny E18 på strekninger reiser lengre enn 70 kilometer. Det gjøres
først beregninger i NTM6, deretter tas turmatriser fra denne modellen over i RTM hvor korte
turer behandles og resultatene sammenfattes i modellens nettverk. Her tas også inn
godsmatrise for tungbiltrafikk.
På grunn av at en del av NTM6-trafikken feilaktig regnes som nyskapt trafikk i RTM når den
egentlig gjelder overførte turer fra andre ruter, har det vært behov for noen korrigeringer.
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Trafikantnytten for NTM6-trafikkens del er beregnet i NTM6 istedenfor i RTM. Videre er
inntekter for kollektivtrafikken skjønnsmessig justert på bakgrunn av endring i kollektivreiser
fra NTM6.
I modellens referansesituasjon ligger det inne firefelts motorvei hele veien fra Drammen til
Dørdal med fartsgrense 100 eller 110 km/t. Det ligger inne firefelts motorvei med 110 km/t
fartsgrense mellom Tvedestrand og Arendal. Prosjektet Arendal–Grimstad ligger ikke inne i
referanse. Fra Grimstad er det firefelts motorvei med 100 km/t fartsgrense videre til
Kristiansand og vestover fra Kristiansand er det firefelts motorvei med 110 km/t fartsgrense i
hele modellområdet.
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4

Trafikkanalyse

Figur 4-1 viser trafikknivåer i ÅDT på fem ulike snitt. I tabellene som er plassert ved hvert snitt
i figuren er ÅDT på dagens E18 angitt i sort øverst til venstre. På raden under følger estimat
for 2030 og 2060 i referansesituasjonen (altså uten utbygging av ny E18). I høyre kolonne i
lilla er estimert trafikkvolum på ny E18 for år 2030 og 2060.

Figur 4-1: ÅDT-tall på snitt for dagens E18 i 2019 pluss estimater for 2030 og 2060 sammenlignet med estimerte
ÅDT-tall på snitt for ny E18 i 2030 og 2060.

Det er særlig lange personreiser som dominerer trafikken på strekningen. Det er også høy
andel av godstrafikk. Om vi tar utgangspunkt i snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke
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som ligger midt på strekningen har vi følgende bilde av trafikken i planalternativet for år
2030:

Figur 4-2: Trafikkmiks på strekningen estimert med Regional og nasjonal transportmodell for planalternativet i 2030
på snittet mellom Fikkjebakke og Brokelandsheia.

Det er kun 10 prosent korte personreiser (under 70 kilometer reiselengde). Det er i underkant
av 70 prosent lange personreiser og i overkant av 20 prosent godstrafikk.
Trafikkgrunnlag og trafikkvekst
På snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke/Sannidal hvor ny E18 benytter dagens E18
som trasé er det en estimert trafikkvekst på 27 prosent fra 2019 til 2030, noe som innebærer
en trafikkvekst på 2,2 prosent per år. Videre fra 2030 til 2060 er det estimert trafikkøkning på
45 prosent, noe som innebærer en årlig vekst på 1,2 prosent i den perioden. Dette er altså
med samme veinett i området som i dag.
Befolkningsvekst, endret bilhold og reisevaner er den viktigste grunnen til trafikkøkning på
strekningen, men i tillegg kommer effekten av at flere veistrekninger med høyere fart og
bedre standard åpner på E18 mellom Oslo og Kristiansand.
I tillegg til trafikkvekst som følger av nevnte årsaker, estimeres en etterspørselseffekt som en
direkte følge av tiltaket. Bedre veistandard og høyere fart betyr sparte tids- og
reisekostnader. Det gir økt etterspørsel etter reiser til og fra, samt igjennom området. Når vi
ser på snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke/Sannidal ligger denne
etterspørselseffekten på om lag 5 posent.
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Figur 4-3: Beregnet ÅDT på snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke i 2019, 2030 og 2060 uten ny E18
(referanse) og med ny E18 (tiltak)

Trafikkarbeid (Sum kjørte kilometer)
Trafikkarbeidet er et mål på antall kjørte kilometer for all trafikken totalt. Trafikkarbeidet med
bil øker i området i takt med antall turer til 2030 og fra 2030 til 2060. Det er imidlertid liten
endring i trafikkarbeidet fra referansealternativet til tiltaksalternativet med en økning på
under 1 prosent. Dette skyldes sannsynligvis de reduserte avstandene på E18 som følge av
forkorting av trasé som delvis oppveier etterspørselseffekter som følge av bedre vei. I motsatt
retning igjen virker at gjennomsnittlig reiselengde gjerne går opp når avstandskostnadene
går ned.
Sparte tids- og reisekostnader
Det er lagt til grunn at strekningen fra utgangen av Fløyheia tunnel i sør til påkoblingspunkt
til dagens E18 cirka 300 meter vest for Sprangfoss bru i nord blir 53,4 kilometer lang. Dagens
trasé mellom de samme punktene ligger på cirka 56 km. Dette er også avstanden som ligger
inne i RTM for referanse i beregningene.
Økning i fartsgrense på strekningen fra dagens 80 og 90 km/t til 110 km/t gir også
tidsbesparelser. I RTM bestemmes farten i nettverket av en egen fartsmodell hvor fartsgrense
inngår som en parameter. Nettoeffekten i modellen er om lag 9,5 minutter spart tid. Spart
avstand på strekningen er 2,5 km i beregningene.
Spart tid
Spart avstand

9,5 minutter
2,5 km

På grunn av høy andel av lange personreiser og gods på strekningen er det relativt høy verdi
av spart reisetid og avstand. Gjennomsnittlig tidsverdi for kjøretøy på strekningen ligger opp
mot 400 kr per time når man regner med bilpassasjerer.
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Trafikkvekst på øvrige veier
Tiltaket medfører etterspørselsvekst for reiser gjennom området for ny E18 og for reiser til
eller fra området. Dette medfører også etterspørselsøkning på andre veier i området. Dette
gjelder særlig tilførselsveier til de fire nye kryssene, men også i lokalveisystemet. Med ulike
kryssplasseringer og nødvendige tiltak i lokalveinettet vil tiltaket også medføre at trafikk
flyttes fra noen veier over til andre.
Disse effektene inngår i transportmodellberegningene. Detaljene finnes i egen rapport om
trafikale virkninger.
Bompenger
Trafikkberegningene til prissatte konsekvenser er gjort uten bompenger. Det må forventes at
noen trafikanter vil velge omkjøringsveier for å spare bompenger, men den høye andelen av
gjennomgangstrafikk med høy tidsverdi indikerer at denne andelen kan bli lav. Akkurat hvor
mange som vil velge omkjøringsveier kommer an på utforming av sideveisnettet.
Kollektivtrafikk
Forbedring av veistandard og høyere fart gir også muligheter for bedre fremkommelighet og
reisetider for kollektivtrafikken. I både NTM6 og RTM er det kodet inn ti minutter kortere
framføringstid for de eksisterende gjennomgående kollektivrutene (ekspressbusser). Ti
minutter kortere framføringstid er satt basert på skjønn. Det er usikkert hvordan
kollektivtilbudet vil tilpasses den nye veien på strekningen. Stoppmønster og
kollektivknutepunkt kan endre seg både som følge av tiltaket med nye kryssplasseringer og
busstopp, og som følge av øvrig utvikling i området.
Endringer i tiltaket etter kommunedelplanen (KDP)
Tiltaket som er analysert her er i hovedsak det som følger av anbefalt veilinje fra KDParbeidet. Det er gjort enkelte justeringer av veilinjen og tiltak i sideveisnettet. Den største
forandringen som påvirker reisekostnader og nytte er justert plassering for Fikkjebakkekrysset, som gir økt nytte for trafikantene.
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5

Prissatte virkninger

5.1

Samlet resultat

Basert på resultatene fra transportmodellanalysen er det beregnet nytte og kostnader for
trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. I denne beregningen er det tatt
utgangspunkt i den tidligere estimerte investeringskostnaden på 11,75 milliarder kroner.
Samlet resultat er vist i Tabell 5-1. Tabellen viser endring fra referansealternativet til
tiltaksalternativet, det vil si at den viser virkningene av utbyggingen av E18 Tvedestrand –
Bamble. Positive tall bidrar positivt til netto nytte mens negative tall bidrar negativt.
Resultatene er forklart nærmere i de neste avsnittene.
Tabell 5-1: Resultat for prissatte virkninger. Millioner kroner, nåverdi 2022 for 75 år, prisnivå 2021.

Aktører
Trafikanter og
transportbrukere
Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

5.2

Type virkning
Trafikantnytte
SUM
Kostnader
Inntekter
Overføringer
SUM
Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
SUM
Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad
SUM
Netto nytte
Netto nytte pr budsjettkrone

Mill. kr.

5 455

5 455

27
13
-40
0

-8 981
-626

40
294
-9 272

401
-237
2 090
-1 854
400

-0,37

-3 417

Trafikantnytte

Nytten for trafikantene er positiv som følge av kortere distanse og spart reisetid som vist i
trafikkanalysen i forrige kapittel. Resultatet er summen av trafikantnytten for bilreiser,
kollektivreiser og godstransport på en stor mengde reiserelasjoner. Dette er det viktigste
bidraget til samlet nytte av tiltaket.
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5.3

Operatørnytte

Operatører vil her være kollektivselskaper. Det er tatt hensyn til raskere framføringstider for
buss, men ikke vurdert nye tilpasninger av rutetilbudet som følge av tiltaket.
Kollektivselskapene får da besparelser i driftskostnader og økning i billettinntekter (flere
passasjerer). Dette reduserer behovet for overføringer fra det offentlige, slik at virkningen går
i null for operatørene. Endring i overføringer motsvares imidlertid av en post for det
offentlige og kommer derfor med i den samlede nettonytten av tiltaket.

5.4

Nytte for det offentlige

Virkningene for det offentlige består av investeringskostnad og endringer i drift/vedlikehold,
overføringer og skatteinngang.
For investeringskostnaden er det tatt utgangspunkt i 11,75 milliarder kroner i prisnivå 2020
og omregnet til 2021-prisnivå ved hjelp av prognose for veianleggskostnader som ligger i
EFFEKT. Dette beløpet inneholder entreprisekostnader, byggherrekostnader,
usikkerhetspåslag og merverdiavgift.
Merverdiavgiften holdes utenfor det samfunnsøkonomiske regnestykket.
Investeringen er deretter fordelt på 3 års anleggsperiode og diskontert til
sammenligningsåret 2022 slik at det blir sammenlignbart med de øvrige nytte- og
kostnadsstrømmene i analysen.
Drift- og vedlikeholdskostnader øker fra referansesituasjonen både fordi utbyggingen
medfører ny infrastruktur og fordi infrastrukturslitasjen påvirkes av trafikkmengden.
Endringen i overføringer motsvarer den som er oppført under operatørnytte.
Skatte- og avgiftsinntekter gjelder i hovedsak inntekt fra drivstoffavgifter, og har økt her pga.
flere kjørte kilometer.

5.5

Nytte for samfunnet for øvrig

Under nytte for samfunnet for øvrig finnes de såkalte eksterne virkningene, som endring i
ulykkeskostnader, kostnader ved lokal/regional luftforurensning og klimagassutslipp. I tillegg
er nytten i restverdiperioden og kostnaden ved skattefinansiering inkludert i denne bolken.
Ulykkeskostnadene forventes å bli redusert som følge av tiltaket (positivt beløp da dette
bidrar positivt til nytten), noe som kan forklares med sikrere vei. Kostnadene ved
luftforurensning øker som følge av økning i samlet antall kjørte kilometer.
Det er forutsatt en analyseperiode på 40 år i tråd med vanlig praksis. Siden tiltaket forventes
å ha nytte samt reinvesteringsbehov, vedlikeholdsbehov osv. utover dette, beregnes nytte og
kostnader i ytterligere 35 år, som er vanlig praksis for restverdiperiode. Nåverdien for
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restverdiperioden er angitt under "Samfunnet for øvrig". Nytten er større enn kostnadene i
denne perioden.
Skattekostnaden er beregnet som 20 prosent av virkningen for det offentlige.

5.6

Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone

Samlet netto nytte ved tiltaket er beregnet til -3,4 milliarder kroner. Det gir en netto nytte pr
budsjettkrone på -0,37. Vurdert utfra prissatte virkninger er ikke tiltaket samfunnsøkonomisk
lønnsomt. De positive nyttevirkningene, som økt trafikantnytte og reduserte
ulykkeskostnader, er til sammen lavere enn investeringskostnaden og de negative
nyttevirkningene.
I neste kapittel vises en følsomhetsanalyse av i hvilken grad reduksjon i investeringskostnader
kan forbedre resultatet. Andre muligheter er tilpasninger i kollektivtilbudet som kan gi et
bedre tilbud til de reisende. Dette kan medføre økning i både operatørkostnader og inntekter, slik at endelig påvirkning på netto nytte ikke kan beregnes uten nærmere
forutsetninger om kollektivtilbudet.
Resultatet er på linje med resultatene for prissatte konsekvenser i kommunedelplanen (KDP).
En detaljert sammenligning med tidligere resultater er krevende fordi det er anvendt
forskjellige versjoner av beregningsverktøyene, og forutsetninger og parametere i verktøyene
er endret en del mellom versjonene. Også andre forutsetninger i KDP-beregningene gjør at
resultatene ikke er helt sammenlignbare, som annet prisnivå og annen analyseperiode.
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6

Følsomhetsanalyser

6.1

Reduserte investeringskostnader som følge av optimaliseringer

-Det er utført en følsomhetsanalyse med 10 prosent reduksjon i investeringskostnad og ellers
samme trafikkgrunnlag og nyttevirkninger av tiltaket. I tillegg til investeringskostnaden
påvirkes skattekostnaden av dette. Resultatet er vist i Tabell 6-1.
Tabell 6-1: Følsomhetsanalyse: Lavere investeringskostnader.

Aktører
Trafikanter og
transportbrukere
Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

Type virkning
Trafikantnytte
SUM
Kostnader
Inntekter
Overføringer
SUM
Investeringer
Drift og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
SUM
Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad
SUM
Netto nytte
Netto nytte pr budsjettkrone

Mill. kr.
5 455

-0,28

5 455
27
13
-40
0
-8 083
-626
40
294
-8 374
401
-237
2 090
-1 675
579
-2 340

Sammenlignet med hovedresultatet fra forrige kapittel ser vi en forbedring fra -3,4 til -2,3
milliarder kroner i netto nytte. Tiltaket er fortsatt ulønnsomt.

6.2

Trafikkvekst

Det er ikke utført trafikkberegninger med høyere eller lavere trafikkvekst og beregning av
prissatte virkninger av dette, men virkningene kan likevel drøftes i lys av resultatene fra
kapittel 5.
Lavere trafikkvekst vil medføre et dårligere resultat og er derfor ikke interessant her.
Høyere trafikkvekst medfører at flere får nytte av spart reisetid og distanse, dvs. høyere
trafikantnytte. Andre virkninger vil bl.a. være en forbedring i skatte- og avgiftsinngang og
forverring i drifts- og vedlikeholdskostnader og miljøkostnader. Det er trafikantnytten som er
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viktigst her, da de andre nevnte virkningene er dels positive og dels negative og i sum ikke
påvirker resultatet vesentlig. Som det framgår av Tabell 5-1 må trafikantnytten øke med over
60 prosent for at man skal oppnå positiv netto nytte. Det anses som lite realistisk.
I en situasjon med redusert investeringskostnad (Tabell 6-1) ser det ut til at trafikantnytten
måtte øke med minimum ca. 43prosent for at netto nytte skal bli positiv.
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7

Oppsummering

Beregningene av trafikale og prissatte virkninger viser at tiltaket gir en stor nytte for
trafikanter i form av spart reisetid og kjørt distanse. Det blir også positive resultater mht. til
trafikksikkerhet og avgiftsinngang til staten. Blant kostnadene er det investeringen som er det
desidert viktigste elementet. Tiltaket fører også til høyere drifts- og vedlikeholdskostnader for
infrastrukturen, og økte utslippskostnader. Samlet sett er nytten mindre enn kostnadene, slik
at tiltaket ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Det er testet hva 10 prosent reduksjon i investeringskostnaden vil ha å si for resultatet.
Forholdet mellom nytte og kostnader forbedres, men dette vil ikke være nok til å oppnå
samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
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