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Forord 

Oppdraget «Analyser med STRATMOD-modellen for RTP i Vestfold» er et bidrag inn i 

utarbeidelsen av Regional Areal og Transportplan for Vestfold fylkeskommune. Planen legger 

nullvekstmålet til grunn for transportsystemet i fylket dvs. at all vekst i persontransport skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

I denne rapporten redegjøres det for både de trafikale og de økonomiske effektene ved 

enkelttiltak og tiltakspakker i tråd med nullvekstmålet i Larvik. Hovedfokuset i analysene ligger 

på kostnadsbildet da fylkeskommunen ønsker å få mest mulig for sine økonomiske rammer. 

Det er utarbeidet en tilsvarende rapport for Tønsberg-regionen, UA rapport 106/2018 

Oppdragsgiver for prosjektet har vært Vestfold fylkeskommune ved Marit Synnes Lindseth. 

Prosjektleder hos Urbanet Analyse har vært Eli-Trine Svorstøl som har gjennomført prosjektet i 

nært samarbeid med Kristine Wika Haraldsen som har stått for de samfunnsøkonomiske 

analysene. Ingunn Opheim Ellis og Katrine N. Kjørstad har vært kvalitetssikrere.   

 

Oslo, april 2018 

 

Bård Norheim 
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Sammendrag 

Vestfold fylkeskommune holder på å utarbeide en regional transportplan (RTP). En viktig 

problemstilling for planen er hvordan Vestfold kan komme i posisjon til å gå i dialog med 

staten om en byvekstavtale. Det ligger betydelige statlige midler i potten som kan brukes til 

gang, sykkel og kollektivtiltak i byvekstavtaleområdene. Nullvekstmålet handler om at all vekst 

i persontransporten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, gange eller sykkel. 

Nullvekstmålet er vedtatt både på nasjonalt og regional nivå i Vestfold. Å vise en vilje til å 

innføre tiltak som på sikt gjør det mulig å nå nullvekstmålet, vil være en viktig forutsetning for 

å komme i posisjon for å kunne forhandle om en byvekstavtale for Vestfoldbyene. 

For å kunne foreslå effektive tiltak i tråd med nullvekstmålet inn i RTP, har Vestfold 

fylkeskommune bedt Urbanet Analyse om å analysere trafikale og økonomiske effekter ved 

enkelttiltak og tiltakspakker for Tønsberg og Larvik. I tillegg er fylkeskommunen opptatt av å 

oppnå mest mulig nytte ut av de kostnadsrammer som legges til grunn. Det er ønskelig å 

kunne dokumentere effekter av slike tiltak på en oversiktlig og troverdig måte inn mot en 

politisk behandling av planen.  

Tiltakene som analyseres er inndelt i følgende tre kategorier med tilhørende tiltak:  

I. Styrket kollektivtilbud (bedre fremkommelighet, halvert takst og økt frekvens) 

II. Restriktive tiltak på biltrafikken (ulike bom- og parkeringstakster) 

III. Styrket sykkeltilbud (bedre tilrettelagt infrastruktur for sykkel) 

Deretter undersøkes to virkemiddelpakker som er en kombinasjon av enkelttiltak.  

I. Styrket kollektivtilbud  

Bedre fremkommelighet for kollektivtransporten er ett av tiltakene som gir størst reduksjon i 

antall bilreiser og økning i antall kollektivreiser, samtidig som det er det klart billigste tiltaket. 

Dersom man halverer forsinkelsen for bussen gir det 15 prosent flere kollektivreiser (700 

reiser), mens antall bilreiser reduseres med 400. Dersom man etablerer full fremkommelighet 

for bussen vil det øke antall kollektivreiser med 29 prosent (1 400 reiser), og gi 1000 færre 

bilreiser.  

Tiltaket vil gi en kostnadsreduksjon relativt til trend 2040 på mellom 14 millioner 2016-kroner 

(halvert forsinkelsen) og 32 millioner 2016-kroner (full fremkommelighet). Det er fordi en 

benytter eksisterende infrastruktur mer effektivt.  

Halvert takst gir også stor reduksjon i antall bilreiser (800 reiser) og 1 100 flere kollektivreiser 

(økning på 23 prosent), men det er samtidig 11 millioner 2016-kroner dyrere enn trend 2040. 

Det er også 43 millioner dyrere enn å innføre full fremkommelighet for kollektivtransporten. 
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Det å halvere taksten kan trekke reiser fra gange og sykkel til kollektivt. Det forringer 

muligheten for å nå nullvekstmålet ettersom gange og sykkel må ta sin del av 

transportveksten. Det er fordi gang- og sykkelreiser gjerne er korte, og derfor ikke bør ta opp 

viktig kapasitet på bussen og således forringer tilbudet for de som må bruke det.  

Økt frekvens er det minst gunstige tiltaket da det i tillegg til å gi lavest reduksjon i antall 

bilreiser (300 reiser) og den laveste økningen i antall kollektivreiser (500 flere reiser dvs. 

10 prosent økning), også er klart det dyreste å gjennomføre. Det er 23 millioner dyrere enn 

trend, og 55 millioner dyrere enn full fremkommelighet.  

II. Restriktive tiltak på biltrafikken  

Etablering av bomring rundt Larvik sentrum er det tiltaket som gir størst reduksjon i antall 

bilreiser, og effekten blir større desto høyere bomtaksten er. Bomtaksten på 22 kroner som er 

foreslått i Mulighetsanalysen for Larvik gir 8 prosent reduksjon i antall bilreiser (10 400 

bilreiser), mens reduksjonen er på 13 prosent dersom det i stedet innføres dobbel bomtakst 

(16 400 bilreiser) sammenlignet med trend 2040. Ved innføring av doblede parkeringsavgifter 

vil reduksjonen i antall bilreiser bli noe lavere dvs. 6 prosent (7 400 færre bilreiser).  

De restriktive biltiltakene vil også øke samkjøringen sammenlignet med trend 2040. Med 

bomring vil økningen være på 29 prosent (planlagt takstnivå) og 46 prosent (doblet takst), 

mens doblet parkeringsavgift vil gi noe svakere økning dvs. 14 prosent. I tillegg vil antall reiser 

med mer miljøvennlige transportmidler øke. Antall kollektivreiser vil for eksempel øke med 40 

prosent (planlagt takstnivå) og 65 prosent (doblet takst) ved innføring av bomring, og med 19 

prosent ved innføring av dobbel parkeringsavgift. Antall gang- og sykkelreiser vil øke med 

henholdsvis 9-13 prosent og 14-29 prosent avhengig av restriktivt tiltak.  

De restriktive tiltakene på biltrafikken reduserer antall bilreiser og dermed offentlige 

kostnader ettersom investeringskostnader til bil utgjør en stor andel av de offentlige utgiftene. 

Samtidig medfører økningen i antall kollektivtrafikanter økte driftskostnader til 

kollektivtransporten fordi tilbudet utvides i takt med reiser. Denne kostnadsøkningen er liten 

sammenliknet med kostnadsbesparelsen av færre bilreiser. Ser man bort i fra tiltakene som 

bedrer fremkommeligheten for buss, er de restriktive tiltakene på bil også billigere enn 

tiltakene som styrker kollektivtransporten.  

III. Styrket sykkeltilbud 

Investering i sykkelinfrastruktur er viktig for å øke sykkelandelen i et området, men det er 

vanskelig å kalkulere den faktiske effekten, i tillegg til at modellverktøyene er litt svake på 

dette og datagrunnlaget for sykkel er for dårlig. Den modelltekniske måte å beregne 

sykkeleffekter på kan være årsaken til at 33 prosent mer tilrettelagt sykkelinfrastruktur og 10 

prosent reduksjon i reisetid ikke gir større etterspørselseffekt enn 6 prosent økning i antall 

syklister. Tiltaket gir for øvrig en trafikantnytte på 10,5 millioner kroner. 
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Virkemiddelpakker: Nås nullvekstmålet og til hvilken pris?  

I den store sammenhengen har enkelttiltak begrenset effekt, og man vil ikke klare å innfri 

nullvekstmålet ved ett tiltak alene. Det er derfor utarbeidet to virkemiddelpakker for å 

illustrere hvordan kombinasjoner av tiltak kan gi større effekt. Virkemiddelpakke 1 er en 

kombinasjon av restriktive og positive tiltak dvs. at den består av bomring, bedre 

fremkommelighet for bussen samt økt frekvens (inkluderer redusert trengsel om bord). 

Virkemiddelpakke 2 er en sammensetting av de mest kostnadseffektive tiltakene som gir størst 

trafikal effekt i et forsøk på å nå nullvekstmålet. Kostnadsberegningene viser at det er de 

restriktive tiltakene for biltrafikken (bomring med dobbel avgift og doblet parkeringsavgift i 

sentrum) samt full fremkommelighet for kollektivtransporten som gir en nedgang i samlet 

finansieringsbehov. De er likevel ment som et eksempel på hvordan de ulike tiltakene 

forsterker hverandre, og ikke som de optimale virkemiddelpakkene for området.  

Virkemiddelpakkene I gir 9 prosent (11 300 reiser) reduksjon i antall bilreiser, mens 

virkemiddelpakke II gir en reduksjon i antall bilreiser på 18 prosent (22 300 reiser) 

sammenlignet med trend 2040. Det er likevel ikke nok til å nå nullvekstmålet, selv om 

virkemiddelpakke II er ganske nære da det «bare» er snakk om en ytterligere reduksjon på 

2 prosent dvs. 1 900 reiser. Det gjør det sannsynlig at man vil kunne oppnå nullvekstmålet med 

virkemiddelpakke II ved å innføre ytterligere tiltak som er vanskelig å modellere.  Eksempler på 

slike tiltak er en målrettet styrking av kollektivtilbudet på utvalgte strekninger, gang- og 

sykkeltiltak, og en arealpolitikk som bygger oppunder de øvrige tiltakene gjennom 

boligfortetting og arbeidsplasslokalisering der det fins gode transportalternativer til bil.  

 

Figur 1 Oversikt over de trafikale effektene ved de ulike virkemiddelpakkene 

 

Virkemiddelpakke I reduserer for øvrig offentlige utgifter med 27 prosent sammenlignet med 

trend 2040, mens virkemiddelpakke II reduserer utgiftene med hele 69 prosent.  
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Figur 2 Oversikt over kostnadsbildet ved de analyserte tiltakene og tiltakspakkene. 
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1 Innledning  

1.1 Arbeid med regional transportplan  

Vestfold fylkeskommune holder på å utarbeide en regional transportplan (RTP). Dette arbeidet 

går parallelt med revidering av Regionalplan for bærekraftig arealpolitikk og Regionalplan for 

folkehelse. 

En viktig problemstilling for planen er hvordan Vestfold kan komme i posisjon til å gå i dialog 

med staten om en byvekstavtale. Det ligger betydelige statlige midler i potten som kan brukes 

til gang, sykkel og kollektivtiltak i byvekstavtaleområdene. Nullvekstmålet handler om at all 

vekst i persontransporten i byområder skal tas med kollektivtrafikk, gange eller sykkel. 

Nullvekstmålet er vedtatt både på nasjonalt og regional nivå i Vestfold. Å vise en vilje til å 

innføre tiltak som på sikt gjør det mulig å nå nullvekstmålet, vil være en viktig forutsetning for 

å komme i posisjon for å kunne forhandle om en byvekstavtale for Vestfoldbyene. 

For å kunne foreslå effektive tiltak i tråd med nullvekstmålet inn i RTP, har Vestfold 

fylkeskommune bedt Urbanet Analyse om å analysere trafikale og økonomiske effekter ved 

enkelttiltak og tiltakspakker for Tønsberg og Larvik. I tillegg er fylkeskommunen opptatt av å 

oppnå mest mulig nytte ut av de kostnadsrammer som legges til grunn. Det er ønskelig å 

kunne dokumentere effekter av slike tiltak på en oversiktlig og troverdig måte inn mot en 

politisk behandling av planen. Denne rapporten er utarbeidet for Larvik, og det er utarbeidet 

tilsvarende rapport for Tønsberg-området (UA-rapport 106/2018).  

1.2 Mulighetsanalyse Larvik 

I 2017 ble arbeidet med mulighetsanalysen for Larvik avsluttet, og mandatet for arbeidet tilsa 

at den skulle ha samme metodiske tilnærmingen som de statlige konseptvalgutredninger 

(KVU)1. Hensikten med mulighetsanalysen for Larvik var å samordne og etablere felles 

forpliktelse for de viktigste aktørene innen areal, by- og transportutvikling i Larvik kommune, 

og fastsette mål og utfordringer før man igangsetter planlegging etter plan og bygningsloven 

for de valgte framtidige løsningene.  

 

  

                                                           
1 En Konseptvalgutredning (KVU) er en faglig statlig utredning i tidlig fase som analyserer transportbehov 
og andre samfunnsbehov for store prosjekter og strekninger (dvs. prosjekter med antatt kostnad over 
750 mill. kr.), samt for transportsystem i byområder. I tillegg vurderer den ulike prinsipielle måter å løse 
behovene på (konsepter). 
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Mulighetsanalysen peker på to ulike løsninger som løser behovet i Larvik på en god måte, og 

det er: 

 Miljøgate med ny bru  

Fører øst-vest trafikk gjennom Dronningensgate. 

 Kort tunnel med ny bru 

Fører øst-vest trafikk gjennom en kort tunnel mellom Elveveien og Storgata2.  

I tillegg inneholder begge pakkene ny bru over Lågen ved dagens jernbanebru, samt en 

offensiv satsing på kollektiv, sykkel og gange. Dette vil redusere trafikale utfordringer for 

bilister i Øyakrysset og på fv. 303. Prosjektet forutsettes bompengefinansiert. Disse tiltakene 

skal blant annet bidra til nullvekstmålet og målet om at 50 prosent av reisene skal foregå til 

fots, på sykkel eller som kollektivreise. 

1.3 Nullvekstmålet  

Klimameldingen  

Nullvekstmålet innebærer at «all trafikkvekst skal tas av kollektivtransport, gange eller 

sykling». Det går tilbake til Klimameldingen i 2012 da Norge forpliktet seg til å kutte de globale 

klimagassutslippene tilsvarende 30 % av Norges 1990-utslipp fram til 2020, samt være 

klimanøytralt innen 2050 (Klimameldingen, St. Meld. 21 2011 – 2012) (Klima- og 

miljødepartementet 2014). Et av hovedmålene i dette var nullvekstmålet som ble lagt til grunn 

for Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029, samt kommende Nasjonal transportplan 

2022-2033. Transportsektoren sto for om lag 1/3 av det norske klimagassutslippet i 2012, og 

det vil derfor «kreve sterke virkemidler for å påvirke transportmiddelfordelingen, fremme 

lavutslippsteknologi og for å redusere veksten i personbiltransport» for å gjøre Norge til et 

lavutslippssamfunn (Norheim and Ruud, 2007, p. 18; Samferdselsdepartementet, 2013).  

Et mål for de største byområdene 

Nullvekstmålet omfatter først og fremst de 9 største byområdene i Norge gjennom dagens 

byvekstavtaler. De fire største byområdene Oslo, Trondheim, Bergen og Nord-Jæren har 

allerede inngått avtaler, mens de fem resterende byområdene skal starte med forhandlinger 

om avtale innen utgangen av 2018. Samtidig har flere andre kommuner, som Larvik, lagt det 

nasjonale nullvekstmålet til grunn for Konseptvalgutredninger og Areal og transportplaner.  

I Mulighetsstudiet Larvik er nullvekstmålet det første målekriteriet konseptene måles opp 

imot, og det er dermed spesifisert at «løsningspakke Miljøgate oppfyller målet om at veksten i 

personbiltrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektiv (nullvekstmålet) litt bedre enn 

Løsningspakke Kort tunnel». Larvik er likevel ikke bundet av nullvekstmålet på samme måte 

                                                           
2 Ettersom alternativet med kort tunnel kan komme i konflikt med framtidige jernbaneløsninger, er det 
foreslått en trinnvis utbygning. Første trinn omfatter ny bru over Lågen samt en stor satsing på bygging 
av sykkelveger, tiltak for gående og kollektiv.  
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som de største byområdene der man har forhandlet seg fram til føringer på tidshorisont, 

avtaleområdet og trafikktype som skal omfattes av målet.  

Måleindikatorer for byvekstavtaler3  

Skal man likevel si noe generelt om innholdet i byvekstavtalen ser man at det gjerne er 2016 

som har blitt benyttet som basisår, og at tidsperspektivet for måloppnåelse gjerne er ti år4.  

Nullvekstmålet skal også gjelde samlet for hele vegnettet i det byområdet som inngår avtalen 

dvs. at man i dette tilfellet vil anta at det vil omfatte hele Larvik kommune. En ser også at de 

som allerede har inngått avtale har sagt at nullvekstmålet bare skal omfatte persontransport 

(alle typer personbiler). Det betyr at nyttetransport (personreiser i nærings/tjenestetransport, 

lett næringstransport og godstransport) og gjennomgangstrafikken kan utelates, såfremt 

sistnevnte andel kan dokumenters. 

 

For byvekstavtalene følger det et eget indikatorsett med måleindikatorer som byområdene 

skal måles etter. Persontransportutviklingen (dvs. i hvilken grad man lykkes med å nå 

nullvekstmålet), måles på følgende måleindikatorer:    

 Endring i antall kjøretøykilometer med personbil i byområdet  

 Endring i ÅDT for lette kjøretøy (vegtrafikkindeksen) for byområdet  

I tillegg benytter man gjerne følgende «støtteindikatorer»: 

 Endring i reisemiddelfordelingen  

 Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser)  

Man ser også på utvikling av klimagassutslipp, noe som måles i tonn CO2-ekvivalenter fra vei i 

byområdet. 

1.4 Modellverktøyene 

I denne analysen benyttes STRATMOD-modulen storsonemodellen til å estimere antall reiser, 

og modulen kostnadsmodellen til å beregne finansieringsbehovet. Modellverktøyene bygger 

på datagrunnlag fra RTM, slik at analysene er konsistente og sammenlignbare med andre RTM-

analyser. Referanseåret for beregningen er 2016, mens trendåret er satt til 2040. Trendåret ble 

satt på bakgrunn av rammene til prosjektet. Det ble satt som trendåret fordi det er det som ble 

benyttet for Bypakke-arbeidet i Tønsberg (UA-rapport 106/2018), og analysene for Tønsberg 

var de første som ble gjennomført. Det samme trendåret ble da satt for Larvik for å holde 

arbeidet innenfor rammene. Beregningene er derfor ikke direkte overførbare til 

Mulighetsstudiet for Larvik som benytter 2022 som trendår. Den metodiske fremgangsmåten 

                                                           
3 Ruud, Alberte (2016). «Nullvekstmålet: Hva skal byene måles på?» på Bystrategikonferansen 8. mars 
2016. Oslo: Vegdirektoratet.  
https://www.vegvesen.no/_attachment/1406638/binary/1116288?fast_title=Nullvekstm%C3%A5let.+H
va+skal+byene+m%C3%A5les+p%C3%A5.+Alberte+Ruud.pdf  
4 I den videre rapporten har likevel 2040 blitt benyttet som trend år for at det skulle være konsistent 
med tilsvarende analyse for Tønsberg (UA-rapport 106/2018). Der ble 2040 benyttet for å være 
konsistent med Bypakka som ble utformet. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/1406638/binary/1116288?fast_title=Nullvekstm%C3%A5let.+Hva+skal+byene+m%C3%A5les+p%C3%A5.+Alberte+Ruud.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1406638/binary/1116288?fast_title=Nullvekstm%C3%A5let.+Hva+skal+byene+m%C3%A5les+p%C3%A5.+Alberte+Ruud.pdf
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samt hvordan man har kommet frem til de ulike inputvariablene, er gjengitt i sin helhet i 

vedlegg. Det er derfor bare de sentrale forutsetningene for referansescenarioet 2016 som 

oppsummeres i påfølgende tekst. Dersom disse forutsetningene endres i de ulike tiltakene, 

redegjøres det for under hvert enkelt tiltak.   

Soneinndeling 

Datagrunnlaget i denne analysen er hentet fra Regional transportmodell (RTM) DOM Vestfold. 

Modellen inneholder hele Vestfold inndelt i ca. 600 soner. I denne analysen har man 

konsentrert seg om Larvik kommune á 01.01.2018 som har blitt inndelt i følgende 11 soner:  

Sentrum, Sentrum øst, Sentrum nord, Langestrand, Fjellboskogen, Brunlanes, Stavern, Tjølling, 

Verningen, Kvelde og Lardal. Det øvrige geografiske området i DOM Vestfold er inndelt etter 

kommunegrensene per 31.12.17, men behandles ikke ytterligere i denne analysen. 

 
Figur 3 Soneinndeling av Larvik kommune 
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Storsonemodellen 

Storsonemodellen benyttes til å estimere antall reiser i området. Viktige inputverdier i 

storsonemodellen om kollektivtransporten er forsinkelse, trengsel og takst. I tillegg inngår det 

informasjon om parkering og bomtakst for bil, samt andel sykkeltilrettelegging. Inputverdiene 

er oppsummert i påfølgende tabeller. 

Tabell 1 Forutsetninger i storsonemodellen for kollektivreiser 

Forutsetninger: 
KOLLEKTIVTRANSPORT 

Rush Lavtrafikk 

Forsinkelse 18 prosent av ombordtiden  
(2,9 min/reise) 

16 prosent av ombordtiden  
(2,6 min/reise) 

Trengsel  
(andel stå- og sitteplass) 

Sitteplass: 95 % 
Ståplass: 5 % 

Sitteplass: 100 % 
Ståplass: 0 % 

Kalibrert billettpris (snitt) 36,8 kr/kollektivreise 

 

Tabell 2 Forutsetninger i storsonemodellen for bilreiser 

Forutsetninger:  
BILREISER 

P-avgift 

Sone 1 Sentrum 17,6 kr 

Sone 2 Sentrum øst 9,8 kr 

Sone 4 Langestrand  17,5 kr 

 

Kostnadsmodellen 

Kostnadsmodellen benyttes til å beregne finansieringsbehovet. Viktige inputverdier i 

kostnadsmodellen om kollektivtransporten er ruteproduksjon, vognpark, vognkapasitet, 

hastighet, snittinntekt og belegg om bord på bussene. Dette er oppsummert i tabellen under.  

Tabell 3 Nøkkeltall i kostnadsmodellen for Larvik  

Forutsetninger Nøkkeltall 

Ruteproduksjon  1,45 millioner vognkm 

Vognpark 26 busser 

Busskapasitet  75 passasjerer per buss 

Snitthastighet 22 km/t 

Snittinntekt 14,10 kr i snittinntekt per helreise 

Gjennomsnittlig belegg 14 passasjerer 
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1.5 Rapportens struktur  

I denne rapporten ser Urbanet Analyse på ulike tiltak som kan bidra til å oppnå nullvekstmålet i 

Larvik dvs. at veksten i persontrafikk skal tas med gang, sykkel eller kollektivtransport.  

Innledningen redegjør for bakgrunnen for prosjektet, hvilke modellverktøy som er brukt og 

hvilke forutsetninger som inngår. Den metodiske tilnærmingen i sin helhet er redegjort for i 

vedlegg.  

Kapittel 2 redegjør for utfordringsbildet i Larvik dvs. hvordan det reises i området i dag, hvilken 

kostnader dette transportbildet er forbundet med og hvor langt unna man er å nå 

nullvekstmålet.  

For å oppnå nullvekstmålet må man få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever 

tiltak som bedrer konkurranseforholdet for kollektivtransport og sykkel sammenlignet med 

bilen. Kapittel 3 ser derfor på følgende tiltak som har til hensikt å enten å redusere 

belastningen ved å reise kollektivt eller ved å øker belastningen ved å reise med bil: 

 Styrket kollektivtilbudet: 

- redusert billettpris 

- økt frekvens 

- bedre fremkommelighet for buss (gjennom halvert og ingen forsinkelse)  

 

 Restriktive tiltak på biltrafikken: 

- etablering av bomring med to ulike bomtakst nivåer 

- økt parkeringsavgift  

I tillegg gis det en mer generell beskrivelse av et styrket sykkeltilbud i form av bedre 

tilrettelegging for sykkel.  

Kapittelet beskriver både hvilke forutsetninger som inngår i hvert enkelt tiltak, og hvilken 

isolert effekt de gir med tanke på etterspørselseffekter (reiseomfang), tilskuddsbehovet til 

kollektivtransporten, de samfunnsøkonomiske kostnadene og det totale finansieringsbehovet 

til transporttilbudet. I den store sammenhengen har enkelttiltak likevel begrenset effekt, og 

man vil ikke klare innfri nullvekstmålet ved ett tiltak alene. Kapittel 4 redegjør derfor også for 

de to virkemiddelpakkene som ble utarbeidet for å illustrere hvordan kombinasjoner av tiltak 

kan gi større effekt sånn at man kan oppnå nullvekstmålet.  
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2 Utfordringsbildet  

Dette kapittelet skisserer utfordringsbildet i Larvik ved å redegjøre for hvordan 

trafikksituasjonen i Larvik vil være i 2040 sammenlignet med 2016 dersom det ikke gjøres noen 

tiltak, og hvor langt unna man er å nå nullvekstmålet. I tillegg redegjøres det for kostnadsbildet 

ved transportsystemet ved trend 2040 dersom det ikke gjennomføres noen tiltak. 

Beregningene avhenger av forutsetningene presentert i avsnitt 1.4 og i vedlegg.   

2.1 Et bilbasert transportsystem  

Referanseår 2016  

I referanseåret 2016 ble det gjennomført det totalt 147 800 daglige reiser i snitt i 

analyseområdet, basert på tall fra DOM Vestfold, og 46 prosent av disse gjennomføres i rush. 

Bilen er det dominerende reisemiddelet med en reisemiddelandel på 68 prosent. Bilførerne 

står for et transportarbeid på 1 621 200 km (transportarbeidet skjer innenfor Larvik kommune, 

sett bort i fra gjennomgangstrafikk). Reisemiddelfordelingen viser for øvrig at 18 prosent av 

reisene vil gjøres til fots, 7 prosent som bilpassasjer, 3 prosent med kollektivtransport og 

4 prosent på sykkel som vist på Figur 4. 

 

Figur 4 Reisemiddelfordeling for referanse 2016 og trend 2040 
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Det bilbaserte transportsystemet kan forklares med generaliserte reisekostnader som viser at 

det er over tre ganger så belastende å reise kollektivt fremfor med bil. Det vil si at det er mer 

effektivt og tilgjengelig å reise med bil for de fleste i Larvik kommune. Dette er illustrert for 

rush på Figur 5. Den viser at bussen i rush har 1,8 ganger så lang reisetid som bilen i 

analyseområdet, forsinkelsen er nesten dobbelt sammenlignet med køtiden til bilen, og den 

har høyere direkteutgifter dvs. at kollektivtaksten er høyere enn den lave parkeringsavgiften. 

Det er heller ingen bompenger i 2016. I tillegg følger bussen en rute som gir lengre 

reiseavstand enn det bilen har, samt at buss som konsept medfører tilbringertid til holdeplass 

for den kollektivreisende og ventetid knyttet til tilbudsfrekvensen. Tilbringertiden er så høy at 

det må være forholdsvis lange avstander mellom holdeplass og målpunkt i 2016. I tillegg er 

ventetiden ved holdeplass er såpass høy at enkelte områder må ha svært lavfrekvent tilbud i 

dag. Samtidig gir kollektivtilbudet flere direkteforbindelser enn for eksempel kollektivtilbudet i 

Tønsberg ettersom byttekostnaden er såpass lav.  

  

Figur 5 Gjennomsnittlig generaliserte reisekostnader for bil og kollektivtransport i rush i 2016 

 

Dette gjør bilen både billigere og raskere å benytte slik at konkurranseflaten mellom buss og 

bil i rush er på 3,1 i dag, dvs. klart i bilens favør. Det betyr at trafikantene vil velge bilen som 

transportmiddel så lenge de har muligheten til det. Se forøvrig Tekstboks 1 for en nærmere 

beskrivelse av generaliserte reisekostnader og konkurranseforhold. 
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På en reise fra A til B, kan man selv velge transportmiddel. De fleste velger det som fremstår som minst 

belastende for dem selv dvs. at reisen gjerne skal være mest mulig komfortabel og gå raskest mulig. Dette har 

blitt kvantifisert til et kostnadsbegrep kalt «generaliserte reisekostnader» (GK). Det defineres som «summen av 

alle kostnader trafikanter står overfor når de tar beslutningen om å reise». Det baserer seg på at transport er ikke 

et mål i seg selv, men et middel for å komme seg fra A til B. Tiden man bruker på ulike aspekter ved transport 

(som for eksempel ombordtid, tilbringertid, bytte av transportmiddel, forsinkelse, ventetid etc.) har dermed en 

potensiell alternativ anvendelse. Når tilbudsfaktorene sammenstilles og måles i kr, utgjør summen av disse 

tidskostnadene dvs. «generaliserte reisekostnader». Ved å beregne de generaliserte reisekostnadene for hvert 

transportmiddel, kan forholdet dem imellom si noe om hvilket transportmiddel som mest sannsynlig vil benyttes 

på reisestrekningen. Dette forholdet kalles konkurranseflate. Dersom konkurranseflaten er mindre enn 1, er det 

mer attraktivt å ta bussen fremfor å kjøre bil. Dersom det skal være et reelt konkurranseforhold mellom buss og 

et annet transportmiddel, bør det ikke være mer enn 1,5 ganger så belastende å reise med buss fremfor bil. 

 

Tekstboks 1 Generaliserte reisekostnader og konkurranseflater 

Trend 2040  

I trendåret 2040 gjennomføres det totalt 179 200 daglige reiser i snitt i analyseområdet, basert 

på tall fra DOM Vestfold, og 55 prosent av disse gjennomføres i rush. Bilen er i enda større 

grad det dominerende reisemiddelet med en reisemiddelandel på 70 prosent, og bilførerne 

står for et transportarbeid på 2 043 500 km (transportarbeidet skjer innenfor Larvik kommune, 

sett bort i fra gjennomgangstrafikk). Reisemiddelfordelingen viser for øvrig at 17 prosent av 

reisene vil gjøres til fots, 7 prosent som bilpassasjer, 3 prosent med kollektivtransport og 

4 prosent på sykkel som vist i Figur 4. 

Økt reiseaktivitet i analyseområdet i 2040 

Dette illustrerer at dersom utviklingen fortsetter som før uten noen form for tiltak 

(«trendutvikling»), vil reiseaktiviteten i Larvik kommune øke med 21 prosent. Man vil se 

omtrent den samme veksten i antall sentrumsreiser (22 prosent), men antall sentrumsreiser 

med bil øker noe mer enn antall bilreiser i Larvik kommune. I Larvik kommune vil antall 

bilreiser øke med 23 prosent i rush, mens for Larvik sentrum vil det øke med 27 prosent dvs. 

fra 9 900 daglige reiser i snitt i referanse 2016 til 12 600 i trend 2040. Den økte reiseaktiviteten 

skyldes den forventede fremtidige befolkningsveksten.  

De gjennomsnittlige generaliserte reisekostnadene for både bil og kollektivt, øker fra referanse 

2016 til trend 2040 som vist på Figur 6. De gjennomsnittlige generaliserte reisekostnadene for 

bil i rush øker med 15 prosent, mens for kollektivt øker de med 21 prosent. Flere biler i 

vegnettet gir mer kø sånn at de gjennomsnittlige generaliserte reisekostnadene for bil øker 

som en følge av økte køkostnader. Flere biler i vegnettet reduserer også fremkommeligheten 

for bussen, noe som gir noe mer forsinkelse og ombordtid. Det er likevel økt tilbringertid som 

gir det største bidraget til økningen i de generaliserte reisekostnadene. Det tyder på at noen av 

de nye kollektivreisende har lengre veg til holdeplassen enn dagens kollektivtrafikanter slik at 
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den gjennomsnittlige gangtiden til holdeplass øker. Det har til dels også sammenheng med 

soneinndelingen. Med det menes at Lardal og Kvelde er store soner som innebærer lange 

reiseavstander, og kollektivtilbudet er preget av lavere frekvens enn det som er tilfelle 

nærmere Larvik sentrum. Relativt sett er det likevel bare snakk om en marginal forverring av 

konkurranseforholdet til bussen sammenlignet med bilen i rush fra 3,2 i referanse 2016 til 3,3 i 

trend 2040.  

 

Figur 6 Konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport i referanse 2016 og trend 2040 

 

Reisemiddelfordelingen er nesten uforandret i de to scenarioene, selv om den største veksten 

vil skje i form av bilreiser. Økningen i antall bilreiser er på 24 prosent, mens de øvrige 

transportmidlene vil ha en vekst som vist på figuren under. Trendutviklingen tilsier altså at den 

bilbaserte transportfordelingen vil bli enda sterkere i 2040 dersom det ikke gjennomføres 

ytterligere tiltak.  

 
Figur 7 Antall daglige reiser i snitt for referanse 2016 og trend 2040 fordelt på transportmiddel 
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2.2 Kostnadsbildet ved transport  

Transport koster penger. Transport med bil, sykkel og gange medfører offentlige kostnader 

knyttet til vedlikehold av infrastruktur. For kollektivtransporten innebærer de offentlige 

driftskostnader utgifter til personal, drivstoff, rengjøring og andre driftskostnader. 

Billettinntektene til kollektivtransporten er dessuten lavere enn driftsutgiftene, noe som 

medfører et tilskuddsbehov. Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten i Norge ligger i snitt på 

40 prosent (Norheim et al., 2017).  

Beregning av kostnader knyttet til referansesituasjonen 

Kostnadsberegningene for referansesituasjonen består av driftsutgifter og en enkel fremstilling 

av samfunnskostnadene.  

Figuren under viser estimerte driftskostnader, inntekter og tilskudd for kollektivtransporten i 

analyseområdet (referanse 2016). Inntektene beregnes basert på antall reiser og en snittpris 

som gjør at inntektene samsvarer med rapporterte inntekter. Normerte kostnader beregnes og 

forskjellen mellom inntekter og normerte kostnader utgjør estimert tilskuddsbehov. Modellen 

beregner 25 millioner kroner i driftstilskudd i 2016. Det utgjør 16 kr per reise i tilskudd fra det 

offentlige og innebærer en tilskuddsandel på 53 prosent.  

Figur 8 Estimerte driftskostnader, -inntekter og -tilskudd i 2016. Tall i millioner 2016kr. 

Tabellen under viser nøkkeltall fra VKTs årsrapport 2016 for totale billettinntekter, 

trafikkostnader og tilskudd i Vestfold. Videre ser vi billettinntekter, trafikkostnader og tilskudd 

beregnet med kostnadsmodellen for vårt analyseområde, samt hvor stor andel størrelsene er 

av totalen i Vestfold.   

Analyseområdet har ifølge beregningen i storsonemodellen om lag 16 prosent av reisene i 

Vestfold. Vår beregning viser at de har om lag 13 prosent av billettinntektene. At andelen ikke 

er større kan komme av en høyere andel periodebilletter og korte reisestrekninger i 

byområdet. Videre har analyseområdet 12 prosent av produksjonen i Vestfold og det er 

dermed rimelig at de har om lag 11 prosent av trafikkostnadene. Dette medfører at 

analyseområdet mottar om lag 9 prosent av tilskuddet til Vestfolds kollektivtrafikk.  
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Tabell 4 Verifisering av referanse 2016. 
 

Vestfold totalt fra 

VKTs årsrapport 2016 

Resultater 

kostnadsberegning 

Prosent av totalen 

Billettinntekter 171 907 000 22 423 341 13 % 

Trafikkostnader 427 164 000 47 922 901 11 % 

Tilskudd 282 673 000 25 499 561 9 % 

Videre beregner modellen offentlige utgifter knyttet til øvrige transportmidler; sykkel, gange 

og bil. Vedlikehold for bilveg er estimert til nær 69 millioner kroner per år. For vedlikehold av 

infrastruktur til sykkel og gange er det beregnet 3 millioner kroner i årlige utgifter. Til sammen 

gir dette omtrent 97 millioner kroner i årlige offentlige driftsutgifter. 

Figur 9 Estimerte offentlige utgifter for kollektivt (driftstilskudd), bil, sykkel og gange (vedlikehold). 

Referansesituasjonen inkluderer også investeringskostnader knyttet til eksisterende 

infrastruktur. Denne vil være lik både i referanse, trend og tiltak. Grunninvesteringen på  

1 235 millioner kroner representerer avskrivingskostnader knyttet til eksisterende 

infrastruktur. For buss benyttes investeringskostnad per bussreise og dagens antall bussreiser. 

For infrastruktur til bil og sykkel benyttes antall km veg, rente, avskrivningsperiode og kostnad 

per km utbygd veg. Sammenliknet med Tønsberg har Larvik mer bilveg og mindre sykkelveg.  

Sammenlagt er grunninvesteringene 412 millioner høyere enn i Tønsberg.  

Figur 10 Estimerte grunninvesteringer for kollektivt bil, sykkel og gange i mill. 2016-kr. 
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I tillegg til de direkte kostnadene knyttet til referansesituasjonen estimerer kostnadsmodellen 

også samfunnsmessige kostnader. Modellen gir et anslag på miljøkostnader, skattekostnader 

og køkostnader. Sammenstillingen har ikke til hensikt å representere det fullstendige bildet av 

samfunnskostnader, kun et forenklet estimat som gjør det mulig å synliggjøre forskjeller 

mellom tiltak. 

På figuren under er en forenklet fremstilling av samfunnskostnadene for referansesituasjonen 

som er på totalt 526 millioner kroner. Denne kostnaden kommer i tillegg til de mer direkte 

driftsutgiftene som er beregnet til 97 millioner kroner, og grunninvesteringene til eksisterende 

infrastruktur på 1 235 millioner kroner.  

Figur 11 Forenklet fremstilling av samfunnskostnader i 2016, samt oppsummering av offentlige utgifter 

(drift og grunninvesteringer) og samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø). Mill. 2016-kr. 

Trend 2040 

For å beregne kostnadene knyttet til trend hentes veksten i reiser fra Storsonemodellen inn i 

Kostnadsmodellen, og driftsutgiftene oppjusteres med veksten i reiser. Veksten i reiser gir i 

tillegg til endring i driftstilskudd også et investeringsbehov. For bil og kollektivreiser er det 

gjort en beregning basert på investeringskostnad per bilreise og en antagelse om hvor stort 

areal en kollektivreise (med buss) beslaglegger sammenlignet med en bilreise. 

Investeringsbehovet knyttet til veksten i gang- og sykkelreiser estimeres basert på dagens 

infrastruktur, vekstraten og enhetskostnad per km utbygd veg. 

Sammenlignet med 2016, hvor det ble estimert 97 millioner kroner i offentlige driftsutgifter, 

gir kostnadsberegningen en økning til 117 millioner kroner i faste priser gitt en trend fra 2016 

til 2040. Investeringene øker med 395 millioner kroner. Holder vi grunninvesteringene på 1 

235 millioner kroner utenfor, øker offentlige utgifter til 512 millioner kroner (driftsutgifter og 

investeringer). Det er en økning i årlige kostnader på omtrent 415 millioner kroner, som 

hovedsakelig skyldes investeringer i vegkapasitet for å møte den bilbaserte veksten.  
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Figur 12 Årlige utgifter for referanse 2016 og trend 2040. Trend 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige 
kostnader, mill. 2016kr. 

Trend gir høyere driftsutgifter for veginfrastrukturen på grunn av økt bruk av bil, sykkel og 

gange. For kollektivtransporten vil driftsutgiftene øke med om lag 5,2 millioner fra 48 til 53 

millioner, mens billettinntektene øker med om lag 2,7 millioner. Tilskuddet er beregnet å øke 

med 2,5 millioner. Tilskudd per helreise holder seg på om lag 16 kr. Totalt for alle driftsmidler 

øker driftskostnadene fra om lag 97 millioner til 117 millioner. Investeringskostnadene øker 

med 395 millioner.  

I tillegg til driftsutgifter og investeringsbehov beregner modellen en forenklet og partiell 

fremstilling av samfunnskostnadene. Samfunnskostnadene består av miljøkostnader, 

skattekostnader og køkostnader. For trend er det estimert en økning i miljøkostnadene fra 165 

til 205 millioner kroner årlig på grunn av veksten i bilreiser. Skattekostnadene er estimert til 

349 millioner kroner sammenlignet med 267 millioner kroner i 2016-referansen. 

I tillegg er køkostnadene estimert til 118 millioner kroner, sammenlignet med 95 millioner 

kroner i 2016. I beregningene er det som nevnt over antatt at vegnettet utvides slik at belegget 

på vegene er den samme som før – det vil si at køandelen er lik. Grunnen til at man får noe 

høyere køkostnad i trend sammenlignet med referansen er at man har flere bilreiser. 

Samlet gir det en forenklet fremstilling av samfunnskostnadene på omtrent 671 millioner 

kroner, det vil si om lag 145 millioner kroner mer enn i utgangspunktet. Denne kostnaden 

kommer i tillegg til den mer direkte kostnaden på 512 millioner kroner (driftsutgifter + 

investeringer). I de kommende tiltakene som sammenlignes med trend vises endring i 

samfunnskostnadene og eventuell trafikantnytte som følge av de ulike tiltakene. 

Figuren under viser en forenklet fremstilling av samfunnskostnadene for trend 2040 som er på 

totalt 671 millioner kroner. Denne kostnaden kommer i tillegg til de direkte driftsutgiftene på 

512 millioner kroner.  
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Figur 13 Forenklet fremstilling av samfunnskostnader i 2040, samt oppsummering av offentlige utgifter 

(drift og investeringer) og samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø). Mill. 2016-kr. 

2.3 Nullvekstmålet  

Bilen er det dominerende transportmiddelet i Larvik kommune da den står for nesten 

70 prosent av de daglige reisene. Sykkel-, gang-, og kollektivandelen er langt lavere på 

henholdsvis 4, 18 og 3 prosent i 2016. Dette bildet forsterkes gitt en trendutvikling frem mot 

2040 da antall bilreiser vil ha en større prosentvis økning enn de øvrige transportmidlene. 

Differansen mellom referanse 2016 og trend 2040 viser en økning i antall bilreiser på 24 200 

daglige reiser. Ser man bare på den delen av reisen som gjøres innenfor analyseområdet utgjør 

det en økning i transportarbeidet på 422 300 km. Det er dette som må overføres til gang-, 

sykkel- eller kollektivreiser dersom man skal nå nullvekstmålet.  

En ser for seg samme fordeling av transportveksten (de nye gang- sykkel og kollektivreisene) 

som for Tønsberg-regionen som skissert i UA-notat 119/2017 «Nullvekstmålet. Fordeling av 

transportvekst mellom kollektivtransport, sykkel og gange. Tilleggsanalyser for Tønsberg-

regionen». Rapporten sier at kollektivt skal ta 42 prosent av trafikkveksten, mens sykkel og 

gange skal ta henholdsvis 37 og 21 prosent. Den beregnede fordelingen for å oppnå 

nullvekstmålet kan gjøres på to måter dvs. med utgangspunkt i:  

I. Faktiske modellreiser 

Dersom de ca. 24 200 bilreisene fordeles etter fordelingen oppgitt i UA-notat 

119/2017, gir det 10 200 kollektivreiser, 9 000 sykkelreiser og 5 100 flere gangreiser.  

II. Transportarbeidet som gjøres innenfor analyseområdet 

Hvis man dividerer antall bilreiser på det totale transportarbeidet, får man at 

gjennomsnittlig reiseavstand per bilreise er 16 km. Det gjør at det økte 

transportarbeidet på 422 300 km utgjør omtrent 26 000 reiser. Dersom disse bilreisene 

fordeles etter fordelingen oppgitt i UA-notat 119/2017, gjør det at man i stedet vil få 

10 900 kollektivreiser, 9 600 sykkelreiser og 5 500 flere gangreiser. 

En ser likevel av Figur 14 at uavhengig av hvilken metode som benyttes, blir 

reisemiddelfordelingen for nullvekstmålet den samme.  
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Figur 14 Reisemiddelfordeling som oppnår nullvekstmålet sammenlignet med referanse 2016 og trend 
2040. 

 

Det å unngå trendutvikling og oppnå den nye reisemiddelfordelingen som ivaretar 

nullvekstmålet, krever tiltak som bedrer konkurranseflater for kollektivtransport og sykkel. 

Neste kapittel ser derfor på følgende tiltak som har til hensikt å enten å redusere belastningen 

ved å reise kollektivt eller ved å øker belastningen ved å reise med bil: 

 Styrket kollektivtilbudet: 

- redusert billettpris 

- økt frekvens 

- bedre fremkommelighet for buss (gjennom halvert og ingen forsinkelse)  

 

 Restriktive tiltak på biltrafikken: 

- etablering av bomring med to ulike bomtakst nivåer 

- økt parkeringsavgift  

I tillegg gis det en mer generell beskrivelse av et styrket sykkeltilbud i form av et bedre 

tilrettelegging for sykkel.  
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Hvilke forutsetninger som inngår i de ulike tiltaket beskrives innledningsvis for hvert enkelt 

tiltak, og deretter skisseres de trafikale effektene, tilskuddsbehovet (driftsutgifter og 

inntekter), samfunnsøkonomiske kostnader og eventuell trafikantnytte for hvert enkelt tiltak.  

I den store sammenhengen har enkelttiltak begrenset effekt, og man vil ikke klare innfri 

nullvekstmålet ved ett tiltak alene. Det er derfor utarbeidet to virkemiddelpakker for å 

illustrere hvordan kombinasjoner av tiltak kan gi større effekt. Virkemiddelpakkene er ikke 

nødvendigvis de mest optimale virkemiddelpakkene, men er ment som et eksempel på 

hvordan de ulike tiltakene forsterker hverandre. Virkemiddelpakke 1 er en kombinasjon av 

restriktive og positive tiltak. Virkemiddelpakke 2 er en sammensetting av de mest 

kostnadseffektive tiltakene som gir størst effekt i et forsøk på å nå nullvekstmålet.  
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3 Tiltakseffekter 

For å oppnå nullvekstmålet må man få flere til å reise kollektivt, sykle eller gå. For å få til det 

må man innføre tiltak som bedrer konkurranseflater for kollektivtransport og sykkel 

sammenlignet med bilen, ved å enten å redusere belastningen ved å reise kollektivt eller sykle, 

eller ved å øke belastningen ved å reise med bil. Tiltakene som beskrives under et styrket 

kollektivtilbudet er redusert takst, økt frekvens og bedre fremkommelighet for buss, mens 

tiltakene som beskrives under restriktive tiltak på biltrafikken er økt bomtakst, økt 

parkeringsavgift og redusert parkeringstilgjengelighet i sentrumsområdet. I tillegg gis det en 

mer generell beskrivelse av et styrket sykkeltilbud i form av et bedre tilrettelegging for sykkel. 

Dette kapittelet beskriver også hvilke forutsetninger som inngår i hvert enkelt tiltak, og hvilken 

effekt de gir med tanke på etterspørselseffekter (reiseomfang), tilskuddsbehovet til 

kollektivtransporten, samfunnskostnadene og det totale finansieringsbehovet til 

transporttilbudet. Hvert tiltak er analysert separat for å vise den isolerte effekten av det.  

3.1 Styrket kollektivtilbud  

Tiltak som styrker kollektivtilbudet har til hensikt å oppnå nullvekstmålet ved å forbedre 

konkurranseflater for kollektivtransport sammenlignet med bilen ved å redusere belastningen 

ved å reise kollektivt. Tiltakene det sees nærmere på er:  

 Halv takst  

 Økt frekvens og redusert trengsel om bord 

 Bedre fremkommelighet 

Den påfølgende teksten beskriver hvilke forutsetninger som inngår i tiltakene, og den isolerte 

effekten av hvert enkelt tiltak med tanke på etterspørselseffekter (reiseomfang), 

tilskuddsbehovet til kollektivtransporten, samfunnskostnadene (forenklet) og det totale 

finansieringsbehovet til transporttilbudet. 

Oppsummering: Styrket kollektivtilbud  

Bedre fremkommelighet for kollektivtransporten er ett av tiltakene som gir størst reduksjon i 

antall bilreiser og økning i antall kollektivreiser, samtidig som det er det klart billigste tiltaket. 

Dersom man halverer forsinkelsen for bussen gir det 15 prosent flere kollektivreiser (700 

reiser), mens antall bilreiser reduseres med 400. Dersom man etablerer full fremkommelighet 

for bussen vil det øke antall kollektivreiser med 29 prosent (1 400 reiser), og gi 1000 færre 

bilreiser.  

Tiltaket vil gi en kostnadsreduksjon relativt til trend 2040 på mellom 14 millioner 2016-kroner 

(halvert forsinkelsen) og 32 millioner 2016-kroner (full fremkommelighet). Det er fordi en 

benytter eksisterende infrastruktur mer effektivt.  
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Halvert takst gir også stor reduksjon i antall bilreiser (800 reiser) og 1 100 flere kollektivreiser 

(økning på 23 prosent), men det er samtidig 11 millioner 2016-kroner dyrere enn trend 2040. 

Det er også 43 millioner dyrere enn å innføre full fremkommelighet for kollektivtransporten. 

Det å halvere taksten kan trekke reiser fra gange og sykkel til kollektivt. Det forringer 

muligheten for å nå nullvekstmålet ettersom gange og sykkel må ta sin del av 

transportveksten. Det er fordi gang- og sykkelreiser gjerne er korte, og derfor ikke bør ta opp 

viktig kapasitet på bussen og således forringer tilbudet for de som må bruke det.  

Økt frekvens er det minst gunstige tiltaket da det i tillegg til å gi lavest reduksjon i antall 

bilreiser (300 reiser) og den laveste økningen i antall kollektivreiser (500 flere reiser dvs. 

10 prosent økning), også er klart dyreste å gjennomføre. Det er 23 millioner dyrere enn trend, 

og 55 millioner dyrere enn full fremkommelighet.  

 
Figur 15: Oppsummering kostnader ved tiltak for styrket kollektivtilbud. 

 

 
Figur 16: Oppsummering reiser ved tiltak for styrket kollektivtilbud. 
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Halv takst  

Om tiltaket 

Et tiltak som ofte diskuteres i forbindelse med en større satsing på kollektivtransport, er å 

redusere prisen på kollektivreisene. Dette tiltaket ser derfor på effekten av halv takst 

sammenlignet med trend 2040-scenarioet. Gjennomsnittlig takst for byutviklingsområdet er 

forøvrig kalibrert til å være 36,8 kroner (omtalt i vedlegg). 

Trafikkmengde 

Halv takst fører til en økning på 23 prosent i antall kollektivreiser sammenlignet med trend 

(økning på 1 100 reiser), og rundt 1 prosent reduksjon i antall bilbaserte reiser. Tiltaket har 

marginal effekt på antall gang- og sykkelreiser i modellberegningen. Halvt takst er et tiltak hvor 

det er fare for at reiser overføres fra gange og sykkel til kollektivtransporten, slik som i 

beregningen for Tønsberg-regionen (UA-rapport 106/2018). Riktig takstnivå er derfor viktig for 

å sørge for at alle transportmidlene (gange, sykkel og kollektivtransport) drar sammen mot 

nullvekstmålet, i tillegg til at det er viktig som finansieringsgrunnlag for et godt kollektivtilbud. 

 

Figur 17 Endring i antall reiser ved halv takst sammenlignet med trend 2040 

 

Tilskuddsbehov 

Figurene under viser kostnadene for scenariet med halv takst på kollektivtransporten. Flere 

reiser gjør at trafikantinntektene øker med 40 prosent. Samtidig må man øke frekvensen på 

tilbudet i takt med passasjerøkningen (økt produksjon), og det gir en økning i driftskostnadene 

til kollektivtransporten på 22 prosent. Sammenlignet med trend 2040 øker tilskuddsbehovet til 

kollektivtransporten med 76 prosent. Dette viser at halvert takst er et kostbart tiltak.  
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Figur 18 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med halvert takst sammenliknet med trend 2040 

 

Driftskostnader 

I tillegg til at offentlige driftsutgifter til kollektivtransporten øker, øker også 

investeringskostnadene som en følge av flere kollektivreiser. Samtidig reduseres både 

driftskostnadene og investeringskostnadene til bil, sykkel og gange på grunn av færre reiser 

med disse transportmidlene. Samlet øker driftsutgiftene fra 117 til 137 millioner kroner, mens 

investeringskostnadene reduseres fra 395 til 386 millioner kroner, grunnet nedgangen i 

bilreiser. Investeringene som presenteres er uten grunninvesteringene på 1 235 millioner 

kroner hvert år som dekker eksisterende infrastruktur. Det samlede finansieringsbehovet øker 

med 2 prosent sammenlignet med trend 2040.  

Figur 19 Årlige offentlige utgifter (driftsutgifter og investeringer) for referanse 2016, trend 2040 og 
halvert takst 2040. Halvert takst 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Halvert takst gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på vegene slik at 

køkostnadene reduseres med om lag 700 000 sammenlignet med trend 2040. Nedgangen i 

antall bilreiser er akkurat stor nok til å overgå miljøkostnadene ved den økte ruteproduksjonen 

som følge av flere kollektivreiser. Det gjør at miljøkostnadene reduseres med om lag 400 

000 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. I tillegg gjør det økte finansieringsbehovet at 

skattekostnaden øker med 2,3 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. Totalt 

sett øker dermed de samfunnsøkonomiske kostnadene med om lag 1,2 millioner 

sammenlignet med trend 2040. 
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Figur 20 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Den reduserte taksten fører til en nedgang i generaliserte reisekostnader sammenlignet med 

trend, som representerer en gevinst for kollektivtrafikantene. Halv takst er beregnet å gi 

trafikantnytte for kollektivtrafikanter på 24,8 millioner 2016-kroner. Den positive nytten for 

kollektivtrafikantene, det vil takstreduksjonen, vil representere en kostnad i de offentlige 

budsjettene. Det vil si at denne størrelsen vil kunne utliknes i et fullstendig samfunnsregnskap. 

Økt frekvens og redusert trengsel om bord  

Om tiltaket 

I storsonemodellen legges økt frekvens inn som reduksjon i ventetid på holdeplass. Det er fordi 

ventetid ved holdeplass antas å være halve frekvensen. Et busstilbud som opererer med en 

frekvens på én buss hvert 20. minutt, har for eksempel en ventetid på 10 minutter ved 

holdeplass. Med en reduksjon i ventetid på 25 prosent, ville den nye ventetiden vært på 7,5 

minutter dvs. at busstilbudet driftes med én buss hvert 15. minutt.  

Ettersom flere busser betjener det samme kollektivtilbudet, spres passasjerene utover flere 

kjøretøy slik at man reduserer trengselen om bord. Det antas derfor at frekvensøkningen 

reduserer trengsel om bord slik at alle får sitteplass også i rush.  

Trafikkmengde 

Økt frekvens og reduksjon av trengsel om bord fører først og fremst til en økning i antall 

kollektivreisende på 10 prosent sammenlignet med trend 2040. Det gir også en marginal 

reduksjon i antall bilreiser på 300 bilreiser.  
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Figur 21 Differansen i antall reiser ved økt frekvens sammenlignet med trend 2040 

 

Tilskuddsbehov 

Kostnadsøkningen knyttet til tiltaket drives av 50 prosent økning i ruteproduksjon. Figuren 

under viser at det er knyttet store kostnader til en slik utvidelse av tilbudet. Økningen i antall 

reiser gjør at trafikantinntektene øker med 11 prosent, samtidig som økt ruteproduksjon gir en 

økning i driftskostnadene til kollektivtransporten på 57 prosent. Sammenlignet med trend 

2040 øker tilskuddsbehovet til kollektivtransporten med 80 prosent. 

Figur 22 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med økt frekvens sammenliknet med trend 2040. 

 

Driftskostnader 

I tillegg til at driftsutgiftene til kollektivtransporten øker, øker også investeringskostnadene 

med 1,5 millioner kroner som en følge av flere kollektivreisende. Samtidig reduseres både 

driftskostnadene og investeringskostnadene til bil, sykkel og gange på grunn av færre reiser 

med disse transportmidlene. Samlet øker driftsutgiftene fra 117 til 144 millioner kroner, mens 

investeringskostnadene reduseres fra 395 til 391 millioner kroner. Det samlede 

finansieringsbehovet øker med 4 prosent sammenlignet med trend 2040.  
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Figur 23 Årlige offentlige utgifter (driftsutgifter og investeringer) for referanse 2016, trend 2040 og 
Frekvensøkning 2040. Frekvensøkning 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnskostnader 

Økt frekvens gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på vegene slik at 

køkostnadene reduseres noe sammenlignet med trend 2040. Nedgangen i antall bilreiser er 

samtidig ikke stor nok til å overgå miljøkostnadene ved den økte ruteproduksjonen. Det gjør at 

miljøkostnadene øker med 2,1 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. I tillegg 

gjør det økte finansieringsbehovet at skattekostnaden øker med 4,6 millioner 2016-kroner 

sammenlignet med trend 2040. Totalt sett øker dermed de samfunnsøkonomiske kostnader 

med om lag 6,3 millioner sammenlignet med trend 2040. 

Figur 24 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Den økte frekvensen fører til en nedgang i generaliserte reisekostnader sammenlignet med 

trend, som representerer en gevinst for kollektivtrafikantene. Økt frekvens er beregnet å gi 

trafikantnytte for kollektivtrafikanter på 13,4 millioner 2016-kroner. Gevinsten vil endres i et 

fullstendig samfunnsregnskap.  
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Bedre fremkommelighet for buss  

Om tiltaket 

Ved å innføre fremkommelighetstiltak for buss, reduserer man forsinkelsen. I dette tiltaket 

antas det at det er innført fremkommelighetstiltak som halverer forsinkelsen som trafikantene 

opplever. Det vil si at forsinkelsen er redusert til 9 prosent av ombordtid i rush og 8 prosent av 

ombordtid i lavtrafikk.  

Trafikkmengde 

Bedre fremkommelighet for buss fører først og fremst til en økning i antall kollektivreiser på 

ca. 15 prosent sammenlignet med trend 2040 (700 flere kollektivreiser). Tiltaket har en 

marginal effekt på bil dvs. en reduksjonen er på 400 bilreiser (-0,3 prosent) og tilnærmet ingen 

effekt på de øvrige transportmidlene.   

 

Figur 25 Endring i antall reiser ved halvert forsinkelse sammenlignet med trend 2040. 

 

Tilskuddsbehov 

Bedre fremkommelighet gjør at bussene kan øke reisehastigheten. Tidsbesparelsen gir en 

direkte gevinst til trafikantene som kommer fortere frem. For operatør kan tidsbesparelsen 

benyttes til å øke omløpshastigheten slik at tilbudet kan kjøres med færre busser eller slik at 

frekvensen kan økes med dagens bussflåte.  

I disse beregningene er det ikke lagt inn ytterligere økt omløpshastighet som følge av den 

reduserte forsinkelsen, kun økt hastighet som gir reduserte driftskostnader. Dersom dette 

inkluderes kan kapitalkostnadene reduseres ytterligere. Når fremkommeligheten øker 

reduseres reisetiden og dette øker beregnet snitthastighet for buss fra 22 til 24 km/t. De 

reduserte driftskostnadene gir et lavere tilskuddsbehov. Merk at økt reisehastighet også kan gi 

ytterliggere etterspørselseffekt, som ikke er inkludert. 

Ruteproduksjonen endres ikke som følge av fremkommelighetstiltakene og påvirker derfor 

ikke driftskostnadene. Det er da antatt at økningen i daglige i kollektivreiser kan tas innenfor 

det eksisterende tilbudet gitt dagens belegg, og i praksis vil det bety at belegget øker noe 

sammenlignet med øvrige scenarier hvor tilbudet utvides i takt med reisene. Samtidig får man 
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en økning i billettinntektene ettersom antall kollektivreiser har økt, noe som gjør at 

driftstilskuddet til kollektivtrafikken reduseres sammenlignet med trend.  

Figuren under viser kostnadene for scenariet med bedret fremkommelighet på 

kollektivtransporten. Flere reisende gjør at trafikantinntektene øker med 14 prosent. 

Driftskostnadene til kollektivtransporten reduseres med 6 prosent fra 53 til 50 millioner 

kroner. Sammenlignet med trend 2040 reduseres tilskuddsbehovet til kollektivtransporten 

med 23 prosent. Tilskuddsbehovet er da lavere enn i referanse 2016.  

Figur 26 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med forbedret fremkommelighet (halvert 

forsinkelse) sammenliknet med trend 2040. 

 

Driftskostnader 

Det samlede finansieringsbehovet reduseres med 3 prosent sammenlignet med trend 2040. 

Offentlige driftsutgifter reduseres fra 117 til 110 millioner kroner, mens 

investeringskostnadene reduseres fra 395 til 388 millioner kroner. Det er hovedsakelig 

reduksjonen i bilreiser som driver nedgangen i investeringene, men det er også en nedgang i 

investeringene til sykkelinfrastruktur som følge av en liten nedgang i sykkelreiser. 

Investeringene som presenteres er uten grunninvesteringene på 1 235 millioner kroner hvert 

år som dekker eksisterende infrastruktur.  

 
Figur 27 Årlige offentlige utgifter (driftsutgifter og investeringer) for referanse 2016, trend 2040 og 
halvert forsinkelse 2040. Halvert forsinkelse 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 
2016kr. 
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Samfunnsøkonomiske kostnader 

Bedret fremkommelighet for buss gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på 

vegene slik at køkostnadene reduseres med om lag 400 000 kroner sammenlignet med trend 

2040. Nedgangen i antall bilreiser bidrar til at miljøkostnadene reduseres med om lag 800 000 

kroner sammenlignet med trend 2040. I tillegg gjør det reduserte finansieringsbehovet at 

skattekostnaden reduseres med 2,3 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. 

Totalt sett reduseres dermed de samfunnsøkonomiske kostnadene med om lag 3,5 millioner 

sammenlignet med trend 2040. 

Figur 28 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 
 

Trafikantnytte  

Den reduserte forsinkelsen fører til en nedgang i generaliserte reisekostnader sammenlignet 

med trend, som representerer en gevinst for kollektivtrafikantene. Økt fremkommelighet er 

beregnet å gi trafikantnytte for kollektivtrafikanter på 16,4 millioner 2016-kroner. Den positive 

nytten for kollektivtrafikantene vil kunne endres i et fullstendig samfunnsregnskap. 

 

Full fremkommelighet for buss  

Om tiltaket 

Ved å innføre fremkommelighetstiltak for buss, reduserer man forsinkelsen. I dette tiltaket 

antas det at det er innført fremkommelighetstiltak som gir bussen full fremkommelighet slik at 

forsinkelsen utgjør null prosent av ombordtid i både rush og lavtrafikk.  

Trafikkmengde 

Full fremkommelighet for buss fører først og fremst til en økning i antall kollektivreisende på 

29 prosent sammenlignet med trend 2040 (1 400 flere kollektivreiser). Tiltaket gir en reduksjon 

på ca. 1 prosent i antall bilreiser dvs. 1000 bilreiser. 
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Figur 29 Endring i antall reiser uten forsinkelser for kollektivtransporten sammenlignet med trend 2040. 

 

Tilskuddsbehov 

Som ved bedret fremkommelighet og halvert forsinkelse endres ikke ruteproduksjonen og 

påvirker derfor ikke driftskostnadene. Det er da antatt at økningen i daglige i kollektivreiser 

kan tas innenfor det eksisterende tilbudet gitt dagens belegg, og i praksis vil det bety at 

belegget øker noe sammenlignet med øvrige scenarier hvor tilbudet utvides i takt med reisene. 

Samtidig får man en økning i billettinntektene ettersom antall kollektivreiser har økt, noe som 

gjør at driftstilskuddet til kollektivtrafikken nesten halveres sammenlignet med trend.  

Med full fremkommelighet reduseres reisetiden og dette øker snitthastigheten for buss fra 22 

til 25,7 km/t. De reduserte driftskostnadene gir et lavere tilskuddsbehov. Merk at dette også 

kan gi ytterliggere etterspørselseffekt, som ikke er inkludert i denne analysen. 

Det verdt å merke seg at hvor enkelt det er å gjennomføre fremkommelighetstiltak i et 

byområde vil avhenge av hvor nåværende forsinkelse oppstår og hvor enkelt det er å fjerne 

den. Enkelte steder er det særlig krysningspunkt som forsinker, andre steder er det øvrig 

trafikk. Der det er øvrig trafikk som forsinker bussene, vil det avhenge av hvor enkelt det er å 

skaffe nødvendig areal til kollektivfelt for bussen i det gitt området. I større byer kan dette 

gjøres ved at et av kjørefeltene til bil gis kollektivtransporten eller ved å etablere kollektivfelt 

ved å fjerne gateparkering. Det er denne metoden som legges til grunn i beregningen, men i 

mindre byer kan det å innføre slike fremkommelighetstiltak innebære en større kostnad.  

Den påfølgende figuren viser kostnadene for scenariet med full fremkommelighet for 

kollektivtransporten. Flere reisende gjør at trafikantinntektene øker med 30 prosent. 

Driftskostnadene til kollektivtransporten reduseres med 12 prosent fra 53 til 47 millioner 

kroner. Sammenlignet med trend 2040 reduseres tilskuddsbehovet til kollektivtransporten 

med hele 49 prosent.  
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Figur 30: Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med full fremkommelighet (ingen forsinkelse) 
sammenliknet med trend 2040.  

 

Driftskostnader 

Det samlede finansieringsbehovet reduseres med 6 prosent sammenlignet med trend 2040. 

Grunnen til at endringen ikke er større er at kollektivtransporten står for en liten andel av de 

totale kostnadene. Biltrafikken står for omtrent 83 prosent av driftsutgiftene og nesten 99 

prosent av investeringskostnadene. Samlet reduseres driftsutgiftene fra 117 til 102 millioner 

kroner, mens investeringskostnadene reduseres fra 395 til 378 millioner kroner. 

Investeringene som presenteres er uten grunninvesteringene på 1 235 millioner kroner hvert 

år som dekker eksisterende infrastruktur.  

Figur 31: Årlige offentlige utgifter (driftsutgifter og investeringer) for referanse 2016, trend 2040 og 
halvert forsinkelse 2040. Halvert forsinkelse 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 
2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Full fremkommelighet for buss gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på 

vegene slik at køkostnadene reduseres med omtrent 1 million kroner sammenlignet med trend 

2040. Nedgangen i antall bilreiser bidrar til at miljøkostnadene reduseres med om lag 1,7 

millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. I tillegg gjør det reduserte 

finansieringsbehovet at skattekostnaden reduseres med 5,1 millioner 2016-kroner 

sammenlignet med trend 2040. Totalt sett reduseres dermed de samfunnsøkonomiske 

kostnadene med om lag 7,8 millioner sammenlignet med trend 2040. 
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Figur 32 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 
 

Trafikantnytte  

Full fremkommelighet og ingen forsinkelse fører til en nedgang i generaliserte reisekostnader 

sammenlignet med trend, som representerer en gevinst for kollektivtrafikantene. Full 

fremkommelighet er beregnet å gi trafikantnytte for kollektivtrafikanter på 35,3 millioner 

2016-kroner. Den positive nytten for kollektivtrafikantene vil kunne endres i et fullstendig 

samfunnsregnskap. 

3.2 Restriktive tiltak på biltrafikken 

Restriktive tiltak på bilen har til hensikt å oppnå nullvekstmålet ved å forbedre 

konkurranseflater for kollektivtransport sammenlignet med bilen ved å øke belastningen ved å 

reise med bil. Tiltakene det sees nærmere på er:  

 Innføringen av bomring og økt bomtakst 

 Dobbel parkeringsavgift 

 

Den påfølgende teksten beskriver hvilke forutsetninger som inngår i tiltakene, og den isolerte 

effekten av hvert enkelt tiltak med tanke på etterspørselseffekter (reiseomfang), 

tilskuddsbehovet til kollektivtransporten, de samfunnsøkonomiske kostnadene og det totale 

finansieringsbehovet til transporttilbudet. 

Oppsummering: Restriktive tiltak på biltrafikken  

Etablering av bomring rundt Larvik sentrum er det tiltaket som gir størst reduksjon i antall 

bilreiser, og effekten blir større desto høyere bomtaksten er. Bomtaksten på 22 kroner som er 

foreslått i Mulighetsanalysen for Larvik gir 8 prosent reduksjon i antall bilreiser (10 400 

bilreiser), mens reduksjonen er på 13 prosent dersom det i stedet innføres dobbel bomtakst 

(16 400 bilreiser) sammenlignet med trend 2040. Ved innføring av doblede parkeringsavgifter 

vil reduksjonen i antall bilreiser bli noe lavere dvs. 6 prosent (7 400 færre bilreiser).  
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Figur 33 Oversikt over endring i etterspørsel etter innføring av restriktive tiltak på bilbruk  

De restriktive biltiltakene vil også øke samkjøringen sammenlignet med trend 2040. Med 

bomring vil økningen være på 29 prosent (planlagt takstnivå) og 46 prosent (doblet takst), 

mens doblet parkeringsavgift vil gi noe svakere økning dvs. 14 prosent. I tillegg vil antall reiser 

med mer miljøvennlige transportmidler øke. Antall kollektivreiser vil for eksempel øke med 40 

prosent (planlagt takstnivå) og 65 prosent (doblet takst) ved innføring av bomring, og med 19 

prosent ved innføring av dobbel parkeringsavgift. Antall gang- og sykkelreiser vil øke med 

henholdsvis 9-13 prosent og 14-29 prosent avhengig av restriktivt tiltak.  

De restriktive tiltakene på biltrafikken reduserer antall bilreiser og dermed offentlige 

kostnader ettersom investeringskostnader til bil utgjør en stor andel av de offentlige utgiftene. 

Samtidig medfører økningen i antall kollektivtrafikanter økte driftskostnader til 

kollektivtransporten fordi tilbudet utvides i takt med reiser. Denne kostnadsøkningen er liten 

sammenliknet med kostnadsbesparelsen av færre bilreiser. Ser man bort i fra tiltakene som 

bedrer fremkommeligheten for buss, er de restriktive tiltakene på bil også billigere enn 

tiltakene som styrker kollektivtransporten.  

 
Figur 34: Offentlige utgifter og investeringer knyttet til restriktive tiltak på biltrafikken.  
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Etablering av bom og økt bomavgift 

Om tiltaket 

Mulighetsanalyse Larvik (2017) undersøker muligheten for bomring rundt Larvik sentrum 

gjennom to ulike bomkonsepter eller bomsnitt som vist på figuren på neste side. Taksten er 

satt til 22 kroner for lette kjøretøy med enveisinnkreving i retning Larvik sentrum, men man får 

20 prosent rabatt dersom man har Autopassbrikke (Preede og Gunnufsen, 2017). Dersom man 

antar at 80 prosent av de som passerer bomringen har Autopass-brikke, gir det en 

rabattjustert-takst på 18 kroner.  

 

På bakgrunn av de modelltekniske utfordringene med RTM (skissert i vedlegg), ble det 

utarbeidet en egen bommatrise som ble lagt inn i Storsonemodellen. Utarbeidelsen av 

matrisen baserer seg på gjennomsnittet av de to nevnte bomsnittene, mens bommatrisene i 

sin helhet med fremgangsmåte er gjengitt i vedlegg.  

 

Figur 35 Forslag til ytre (til venstre) og indre (til høyre) bomsnitt (Preede og Gunnufsen, 2017) 

 

Dette delkapittelet undersøker effekten ved bometablering som to delanalyser: 

I. Foreslått bomring med planlagt bomtakst-nivå 

Først undersøkes effektene av den planlagte bomtaksten på 22 kroner for lette 

kjøretøy (se bommatrisen i sin helhet i vedlegg).  

 

II. Foreslått bomring med dobbel bomtakst sammenlignet med planlagt nivå 

Deretter ser man på hva slags effekter en dobling av den planlagte bomtakst gir dvs. 

hvis det koster 44 kroner for lette kjøretøy (innebærer en dobling av bommatrisen som 

er gjengitt i vedlegg).  

Trafikkmengde 

Dersom det etableres en bomring rundt Larvik reduseres antall bilreiser med 10 400 reiser, 

dvs. en reduksjon på 4 prosent sammenlignet med trend 2040. Dersom taksten dobles blir 

denne effekten enda sterkere. Da reduseres antall bilreiser med ytterligere 5 prosent 
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sammenlignet med ordinært bomring-scenario. Sammenlignet med trend 2040 utgjør det en 

reduksjon på 16 400 bilreiser. Dette er illustrert på påfølgende figur.   

Innføring av bomring og økt bomtakst vil også gi en økning i antall kollektiv- gang-, og 

sykkelreiser:  

 Kollektivreiser: 

Bomringen vil gi en økning i antall kollektivreiser på 40 prosent (1 900 kollektivreiser), 

mens dobbel bomtakst gir en økning på ytterligere 18 prosent (1 200 reiser). Totalt sett 

innebærer dobbel bomtakst en økning på 3 100 kollektivreiser sammenlignet med 

trend 2040 dvs. 65 prosent. 

 Sykkelreiser: 

Bomringen vil gi en økning i antall sykkelreiser på 18 prosent (1 300 sykkelreiser), mens 

dobbel bomtakst gir en økning på ytterligere 9 prosent (800 reiser). Totalt sett 

innebærer dobbel bomtakst en økning på 2 100 sykkelreiser sammenlignet med trend 

2040 dvs. 29 prosent. 

 

 Fotgjengerreiser: 

Bomringen vil gi en økning i antall turer til fots på 10 prosent (2 900 gangturer), mens 

dobbel bomtakst gir en økning på ytterligere 5 prosent (1 700 gangturer). Totalt sett 

innebærer dobbel bomtakst en økning på 4 600 gangreiser sammenlignet med trend 

2040 dvs. 15 prosent. 

 

Figur 36 Endring i antall reiser med bomring sammenlignet med trend 2040. 

Tilskuddsbehov 

Den påfølgende figuren viser tilskuddsbehovet til kollektivtransporten for scenariet med bom 

og dobbel bomtakst. Flere reisende med kollektivtrafikk gjør at trafikantinntektene øker, men 

at driftskostnadene øker mer slik at tilskuddsbehovet til kollektivtransporten øker noe. Det 

betyr at kostnaden ved å øke tilbudet er høyere enn inntektene fra de nye reisene.  
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Figur 37 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med bomtakst sammenliknet med trend 2040. 

 

Driftskostnader 

I tillegg til at offentlige driftsutgifter til kollektivtransporten øker, øker også 

investeringskostnadene som en følge av flere kollektivreiser. Samtidig reduseres både 

driftskostnadene og investeringskostnadene til bil på grunn av færre reiser. Samlet øker 

driftsutgiftene fra 117 til 120 millioner kroner med bom og videre til 123 med dobbel 

bomtakst. Investeringskostnadene reduseres fra 395 til 234 millioner kroner, og videre til 143 

millioner kroner med dobbel bomtakst. Investeringene som presenteres er uten 

grunninvesteringene på 1 235 millioner kroner hvert år som dekker eksisterende infrastruktur.  

Det samlede finansieringsbehovet reduseres med 31 prosent sammenlignet med trend 2040 

ved innføring av bom. En dobling av bomtaksten reduserer finansieringsbehovet med 

ytterligere 25 prosent. Effektene er store fordi det ikke er bompenger i dag, slik at en innføring 

av bompenger og en dobling av disse utgjør en stor kostnadsendring for biltrafikanter.    

Figur 38 Årlige offentlige utgifter for referanse 2016, trend 2040, bro med bom og dobbel bomtakst 
2040. Dobbel bomtakst 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Innføring av bompenger gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på vegene slik 

at køkostnadene reduseres med 10 millioner kroner sammenlignet med trend 2040. Doble 

bompenger øker reduksjonen til 16 millioner kroner. Nedgangen i antall bilreiser gir også en 

nedgang i miljøkostnadene på 15 millioner ved bom, og 24 millioner ved dobbel bomtakst 
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sammenlignet med trend 2040. I tillegg gjør det reduserte finansieringsbehovet at 

skattekostnaden reduseres. Totalt reduseres de samfunnsøkonomiske kostnader med om lag 

56 millioner ved bom, og hele 89 millioner ved dobbel bomtakst sammenlignet med trend 

2040. 

Figur 39 Bro med bom. Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt 
fremstilling av endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Bompengene gir en økning i generaliserte reisekostnader for biltrafikanter. Kostnaden for 

biltrafikantene vil representere en inntekt i de offentlige budsjettene. Det vil si at denne 

størrelsen vil kunne utliknes i et fullstendig samfunnsregnskap. 

 
Figur 40: Nedgang i trafikantnytte for bilister av innføring av bom, og doble bompenger.  

Dobling av parkeringsavgift i sentrumsområdet 

Om tiltaket 

Sentrumskjernen i Larvik har et variert tilbud av parkeringsplasser med både privat og offentlig 

betalingsparkering, parkeringshus og tidsbegrenset parkering både i gatene og på egne plasser. 

Til tillegg er det også gode muligheter for gratis parkering uten tidsbegrensning i nær 

tilknytning til sentrum (Preede og Gunnufsen, 2017).  

Larvik kommune har også generelt høy dekning på parkering ved egen bolig (92 prosent i 

sentrum og 98 prosent utenfor sentrum), og god tilgjengelighet til gratis parkeringsplass ved 

arbeidsplassen (Trafikkundersøkelse Larvik 2016 oppgir en andel på 70 prosent, mens RVU 
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2013/2014 tilsier en 75 prosent. Dersom man inkluderer også andre gratis 

parkeringsmuligheter i tilknytning til jobb, øker andelen til 88 prosent ifølge RVU) (Preede and 

Gunnufsen, 2017).   

Flere studier viser en klar sammenheng mellom bilbruk og parkeringsplasstilgang. Valg av 

transportmiddel på arbeidsreisen er for eksempel sterkt knyttet opp mot tilgangen til 

parkeringsplass hos arbeidsgiver, og en ser også at økt parkeringsavgift har størst 

avvisningseffekt på nettopp arbeidsreiser. Det gjør at innføringen av parkeringstiltak kan gi 

stor overgang til kollektivtransport, spesielt på arbeidsreiser (Ellis og Øvrum, 2015). Her 

undersøkes derfor effektene av et doblet parkeringsavgift. Parkeringsavgiften som er benyttet 

er vist i tabellen under, og hvordan den er beregnet med utgangspunkt i 

«KartdataByregnskap5» er gjengitt i vedlegg.  

Tabell 5 Oversikt over parkeringsavgift i referanse, trend og tiltakssituasjon 

Sone Parkeringsavgift i rush og lavtrafikk 

Referanse 2016 & Trend 2040 Tiltak: Dobbel parkeringsavgift 

1 Sentrum 1 18 35 

2 Sentrum 2 10 20 

4 Langestrand 18 35 

Trafikkmengde 

En dobling av parkeringsavgiften i sentrumsområdet reduserer antall bilreiser med 6 prosent 

dvs. med 7 400 bilreiser, mens 1 700 flere reiser skjer som bilpassasjerer dvs. at 14 prosent 

flere samkjører. I tillegg får man en økning antall kollektivreisende, syklister og gående på 

henholdsvis 19, 14 og 12 prosent. I absolutte tall utgjør det en økning på 900 kollektivreiser, 

1000 sykkelreiser og 3500 gangreiser. Innføringen av parkeringsavgift er dermed et effektivt 

bidrag til å nå nullvekstmålet.   

                                                           
5 Et datasett Urbanet Analyse fikk tilgang til av Gunnar Ridderström i Citiplan 22.02.18, og som 
inneholder diverse informasjon om parkeringsplassene i kommunen, som for eksempel hvor den ligger, 
hvor stor den er (i areal og antall), om den er privat/offentlig, gratis/avgiftsbelagt og om den ev. er 
forbundet med en tidsbegrensing i maks antall timer man kan stå.  
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Figur 41: Trafikkmengde ved dobling av parkeringsavgift i sentrumsområdet. 

 

Tilskuddsbehov 

Figurene under viser kostnadene for scenariet med økt parkeringsavgift. Økt parkeringsavgift 

gir færre bilreiser, og flere reiser med kollektivtransport, sykkel og gange. Flere reiser med 

kollektivtransport gjør at trafikantinntektene øker, mens den nødvendige økningen i 

produksjonen som følge av flere reisende medfører økning i driftskostnadene til 

kollektivtransporten. Sammenlignet med trend 2040 øker tilskuddsbehovet til 

kollektivtransporten med 17 prosent. 

Figur 42 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med dobbel parkeringsavgift sammenliknet med 
trend 2040. 

 

Driftskostnader 

I tillegg til at driftsutgiftene til kollektivtransporten øker, øker også investeringskostnadene 

med 2,46 millioner kroner som en følge av flere kollektivreiser. Samtidig reduseres 

investeringskostnadene til bil med hele 120 millioner kroner som gir en solid nedgang i 

offentlige investeringer. Nedgangen i driftskostnader er også så stor at den overgår økte 

driftskostnader til kollektivtransporten. Dermed reduseres offentlige driftsutgifter fra 117 til 

116 millioner kroner, mens investeringskostnadene reduseres fra 395 til 277 millioner kroner. 

Det samlede finansieringsbehovet reduseres med 23 prosent sammenlignet med trend 2040.  
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Figur 43 Årlige offentlige utgifter for referanse 2016, trend 2040 og økt parkeringsavgift 2040. Økt 
parkeringsavgift 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Økt parkeringsavgift gir en økning i kollektivreiser og reduserer antall bilister på vegene slik at 

køkostnadene reduseres med 7 millioner kroner sammenlignet med trend 2040. 

Utslippsreduksjonen fra nedgangen i bilreiser er klart større enn utslippsøkningen fra økt 

ruteproduksjon i kollektivtransporten. Dette medfører at miljøkostnadene reduseres med 

11 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. I tillegg gjør det reduserte 

finansieringsbehovet at skattekostnaden reduseres med 24 millioner 2016-kroner 

sammenlignet med trend 2040. Totalt sett reduseres de samfunnsøkonomiske kostnadene fra 

utslipp, skatt og kø med om lag 42 millioner sammenlignet med trend 2040. 

Figur 44 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Økt parkeringsavgift fører til en økning i generaliserte reisekostnader for de som reiser med bil 

sammenlignet med trend, som representerer et nyttetap for biltrafikantene. Tiltaket er 

beregnet å gi et nyttetap for biltrafikantene på 176,7 millioner 2016-kroner. Ettersom økt 

parkeringsavgift er en overføring fra trafikantene til blant annet staten vil nyttetapet kunne 

utliknes i et fullstendig samfunnsregnskap.  



 

39 
Urbanet Analyse rapport 107/2018 

 

3.3 Styrket sykkeltilbud 

For å oppnå nullvekstmålet må man også få flere til å sykle. En undersøkelse av fire ulike 

byområder viste at Kristiansand, byområdet der man syklet mest i undersøkelsen, også var 

mest fornøyd med sykkelforholdene. God infrastruktur er viktig for å få flere til å sykle, spesielt 

for kvinner (Ellis, Amundsen og Høyem, 2016). Mulighetsanalyse Larvik anbefaler en stor 

satsing på bygging av sykkelveger (Preede og Gunnufsen, 2017).  

Infrastruktur av høy kvalitet betyr at den oppleves trygg, har lav risiko for ulykker og konflikter 

og har god fremkommelighet. Videre at infrastrukturen gir mest mulig sammenhengende ruter 

med direktelinjer (gjerne prioritering i kryss) og færrest mulig systemskifter. I tillegg er det 

viktig med sykkelparkering ved målpunkt og at nettverket driftes og vedlikeholdes hele året. 

Infrastrukturen bør dessuten være mest mulig separat fra bilveg, slik at syklisten prioriteres 

som egen trafikant fremfor å defineres som bil i vegbanen eller som en gående på fortauet 

(Loftsgarden, Ellis og Øvrum, 2015; Solli et al., 2016).   

Ved å forbedre sykkeltilbudet vil man redusere belastningen ved å sykle sammenlignet med 

bilen, og dermed forbedre konkurranseflatene for sykkel. Det kan gjøres ved å bygge nytt 

(anlegge separert infrastruktur) eller forbedre det som allerede er der (mer tilrettelagt 

infrastruktur f.eks. gjennom raskere krysspasseringer).  

Den påfølgende teksten beskriver hvilke utfordringer det er med sykkelmodellering, hvilke 

forutsetninger som inngår i tiltaket og den isolerte etterspørselseffekten (trafikkmengde), 

samt de samfunnsøkonomiske kostnadene og det totale finansieringsbehovet til 

transporttilbudet. 

Større usikkerhet ved sykkelmodellering 

Det er en rekke faktorer som påvirker valget om å sykle eller ikke. Det kan for eksempel være 

type sykkel6 som benyttes, topografi, områdets bystruktur (med tanke på tilgjengelighet, 

tetthet og funksjonsblanding) og sykkelkulturen i området (Solli et al., 2016). Sykkelkulturen i 

et område påvirker sykkelandelen fordi mennesket påvirkes av andres adferd, og det blir 

dermed enklere å velge og sykle i områder der mange sykler fordi det framstår som mer 

normalt (Solli et al., 2016). Dette er faktorer som det ikke tas hensyn til i dagens 

transportmodellverktøy, og det er dermed forbundet en viss usikkerhet rundt det å estimere 

effekter ved sykkeltiltak. Disse utfordringene er i hovedsak:  

 Begrensninger ved modellverktøyene 

Dagens Regionale transportmodell (RTM) beregner markedsandeler for sykkel 

utelukkende basert på avstand. Det gjør at tiltak som forbedrer kvaliteten på 

sykkelvegnettet ikke har betydning for bruk av sykkel. En må derfor gjøre 

tilleggsanalyser med andre modellverktøy som for eksempel Storsonemodellen for å se 

på effektene ved sykkeltiltak. Det gjøres da på et overordnet nivå der «den nye 

                                                           
6 El-sykkelen øker influensområdet for sykkel med cirka 50 prosent, og ytterligere i byer med mer kupert 
terreng (Norheim, Solli and Haugsbø, 2014). 
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infrastrukturen» legges flatt utover hele det geografiske området. Det gjør at den 

faktiske effekten man får for pengene kanskje ville vært større dersom tiltakene ble 

satt inn der folk faktisk sykler. Det underbygger behovet for lokalt forankrete tiltak. I 

tillegg underestimerer gjerne RTM bruk av sykkel som transportmiddel da det er et 

verktøy som ble lagd for motorisert trafikk og derfor er best på modellere nettopp det. 

 Dagens datagrunnlag  

Datagrunnlaget over nettverket er gjerne for uspesifisert med tanke på hva slags type 

infrastruktur det er og hvor det er aktuelt å sykle. Det gjør at det ikke nødvendigvis er 

de reelle reiserutene som blir beregnet (Solli et al., 2016). I tillegg er det vanskelig å 

finne gode data på kvalitet, i hvilken grad infrastrukturen er separert fra gående etc. 

Sykkelnettverket i Larvik har ikke vært tilgjengelig i ønsket format, og dagens andel av 

tilrettelegging er derfor anslått på bakgrunn av tall fra SSB (gjengitt i vedlegg). 

Modelleringen baserer seg derfor på antagelser om den faktiske situasjonen fremfor 

reelle tall. Akkurat hvilken andel som settes på dagens nettverk er likevel ikke viktig i 

modelløyemed, da det er selve økningen som har betydning for beregningen. Det er 

fordi dagens etterspørsel etter sykkelreiser er hentet fra transportmodellen. 

 Tallfesting av effekter ved ulike tiltak 

Det er grunn til å tro at tilrettelegging av infrastruktur, og særlig et sammenhengende 

sykkelvegnett av høy kvalitet, vil gi en adskillig effekt på hvor mange som sykler. 

Omfanget av infrastruktur påvirker også hvem som sykler ettersom de som ikke sykler i 

dag legger særlig stor vekt på infrastruktur. En markedsundersøkelse viser for 

eksempel at alle vektlegger infrastruktur som viktig (Loftsgarden, Ellis og Øvrum, 

2015). En ser også at det oppleves som mer enn dobbelt så belastende å sykle i 

vegbanen uten noen form for tilrettelegging som på separat sykkelveg, i tillegg til at 

flere studier peker på at separasjon fra biltrafikk har stor betydning for å få flere til å 

sykle (Björklund og Carlén 2012, Wardman 2007, Winters m.fl. 2013). Det å bygge 

separat infrastruktur for sykkel kan, i tillegg til å gi syklistene bedre fremkommelighet, 

også gjøre det mer attraktivt å gå ettersom det gir færre konflikter de to 

trafikantgruppene. En ser også at i tillegg til å etablere sykkelinfrastruktur, er det viktig 

med god kvalitet på drift og vedlikehold hele året (Lea 2012, Svorstøl, Ellis og Varhelyi 

2017). Det er likevel vanskelig å tallfeste den eksakte effekten på sykkelaktivitet i 

byområdene. Det er fordi det er lite empiri på sammenhengen mellom infrastruktur og 

effekter på sykkelaktivitet.  

Til tross for disse momentene kan analysene benyttes som estimat for effekter ved 

sykkelsatsing, men da med større usikkerhet enn de øvrige analysene. Det er også verdt å 

merke seg at det at det er så mange faktorer som påvirker valget om å sykle, kreves det en 

sammensatt virkemiddelpakke for å øke sykkelandelen (Loftsgarden, Ellis og Øvrum, 2015).  
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Om tiltaket 

Mulighetsanalyse Larvik sier at sykkelvegnettet i dag er fragmentert, lite oversiktlig og at det 

stedvis kan oppstå trafikkfarlige situasjoner mellom syklister/gående og biltrafikk. Larviks 

topografi gir dessuten noen utfordringer for syklende, men det er flatt terreng langs 

hovedaksen på FV. 303. Videre peker analysen på at en undersøkelse fra 2014 viser lav 

tilfredshet blant syklistene i byen. Det er særlig standard på sykkelanleggene, sammenhengen i 

sykkelvegnettet og vinterdriften av infrastrukturen syklistene er misfornøyd med (Preede og 

Gunnufsen, 2017). Hverken Sykkelstrategi Vestfold eller Mulighetsanalyse Larvik har et mål på 

hvor mye mer tilrettelegging en ønsker for syklistene, da begge operer med etterspørselsmål.  

Målet i sykkelstrategien er å nå en sykkelandel på 10 prosent innen 2023, mens 

Mulighetsanalyse Larvik har satt et ambisiøst mål om at 50 prosent av reisene skal foregå til 

fots, på sykkel eller som kollektivreise (Vestfold fylkeskommune, 2012; Preede og Gunnufsen, 

2017). 

I dette tiltaket ser man derfor for seg bedre tilrettelegging for sykkel i form av:  

 30 prosent økning i andel sykkelfelt 

Dette tiltaket innebærer 30 prosent mer infrastruktur for syklister. Ettersom man antar 

at 5,4 prosent av dagens infrastruktur er tilrettelagt, vil da 7,2 prosent av 

infrastrukturen til de syklende være tilrettelagt i trendåret 2040.  

Økningen i infrastruktur på 30 prosent er valgt for å være i samsvar med analysen som 

ble gjort i Tønsberg, og der forelå det ingen informasjon om hvor mye mer 

tilretteleggingen en så for seg. En tok derfor utgangspunkt i tall for Oslo der 30 prosent 

av infrastrukturen i utgangssituasjonen var tilrettelagt (det skal nevnes at dataen om 

tilrettelegging da ble hentet på en mye mer arbeidskrevende måte). For å oppnå en 

tilrettelegging på 30 prosent, måtte man dermed øke tilretteleggingen i Tønsberg med 

30 prosent (da tall fra SSB tilsa at 23 prosent av infrastrukturen var tilrettelagt i dag). 

I Larvik ble det derimot vedtatt en kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og 

Stavern i 2011 som sier noe om investering i ny infrastruktur. Formålet med planen er 

blant annet å sikre arealer til framtidig utvikling av et sammenhengende hovedvegnett 

for sykkel, og bidra til at det blir trygt og mer attraktivt å sykle i Larvik og Stavern. 

Planforslaget legger opp til en utbygging av et sammenhengende sykkelvegnett i 2030 

gjennom 18 hovedruter og 51 lokalruter (Preede og Gunnufsen, 2017). Ser man 

utelukkende på hovedrutene som beskrives i denne planen, innebærer det et nettverk 

på 77,5 km hvorav 63,3 km er nybygd infrastruktur (Statens vegvesen og Larvik 

kommune, 2011). Dersom det antas at denne nybyggingen fordeler seg likt over 20 

årsperioden planen skisserer, innebærer det 3,2 km mer sykkelinfrastruktur hvert år. 

Denne antagelsen tilsier at det vil bygges 44 km ny sykkelinfrastruktur i perioden 2016-

2030, og i 2016 sier SSB at det er 35 km tilrettelagt infrastruktur. Det betyr det at vil 

være 79 km tilrettelagt infrastruktur i 2030, en økning i tilrettelegging på 127 prosent 

fra 2016 til 2030. Den videre analysen redegjør for etterspørselseffektene ved dette, 

mens kostnadsbildet bare oppgis for en økning på 30 prosent. Den infrastrukturen som 
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Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern legger opp til vil dermed være 

betraktelig dyrere enn det som beskrives her.  

 

År Akkumulert nybygd 

infrastruktur   

(3,2 km/år) 

Total mengde 

sykkelinfrastruktur  

Andel sykkeltilrettelegging  

(forutsetter at det ikke bygges 

mer bilveg) 

2010 - 16 km  

2016 19,0 km 35 km (SSB, 2016) 5 % 

2030 44,3 km 79 km 12 % 

SUM 63,3 km -  

 

 10 prosent reduksjon i sykkeltid  

I tillegg ser man for seg at den nye infrastrukturen for sykkel, for eksempel i 

kombinasjon med tiltak som gir reisebesparelser i krysningspunkt, vil gi 10 prosent 

reisetidsbesparelse for syklistene.  

Etterspørselseffekter (trafikkmengde) 

Bedre tilrettelegging for sykkel i form av 33 prosent økning i infrastrukturen, gir ifølge denne 

beregningen 4 prosent flere sykkelreiser enn i dag, noe som utgjør rundt 310 reiser i absolutte 

tall. Dersom man legger opp til nybygd infrastruktur som skissert i Sykkelplan 2011, gir det 

6 prosent flere sykkelreiser dvs. 430 reiser i absolutte tall. Begge formene for 

sykkeltilrettelegging gir også en marginal reduksjon i antall bilreiser.   

 

Figur 45 Endring i antall reiser ved bedre tilrettelegging for sykkel sammenlignet med trend 2040 
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Samfunnsøkonomiske vurderinger 

Tilskuddsbehov  

Tiltaket gir liten endring i antall kollektivreiser og dermed liten endring i kostnadene til 

kollektivtransporten. Både billettinntektene og driftskostnadene reduseres marginalt på grunn 

av nedgangen i kollektivreiser. Sammenlignet med trend 2040 er tilskuddsbehovet så og si 

uendret.  

Driftskostnader 

Det samlede finansieringsbehovet er uendret sammenlignet med trend 2040. Den ekstra 

sykkelinfrastrukturen forventes å øke investeringene i sykkel med 1,16 millioner kroner relativt 

til trend, og vil økte driftsutgiftene til sykkel og gange med om lag 136 000. Samtidig vil det gi 

en reduksjon i drift og investering i øvrige transportmidler. Investeringskostnad per løpemeter 

sykkelvei er antatt å være 12,48 millioner kroner i denne beregningen.  

Samfunnskostnader 

Den økte sykkeltilretteleggingen øker antall sykkelreiser og gir en liten reduksjon i antall 

bilister på vegene slik at køkostnadene og miljøkostnadene reduseres noe sammenlignet med 

trend 2040. En marginal nedgang i finansieringsbehovet gjør at skattekostnaden reduseres 

med om lag 300 000 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. Totalt sett reduseres dermed 

de samfunnsøkonomiske kostnader med om lag 700 000 sammenlignet med trend 2040.  

I et fullstendig samfunnsregnskap vil denne summen endres. Eksempelvis kan bedre 

sykkeltilrettelegging redusere samfunnskostnader knyttet til folkehelse, som ikke er inkludert i 

dette forenklede samfunnsregnskapet.  

 
Figur 46 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 

endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Den økte tilretteleggingen for sykkel medfører ingen endring i nytte for kollektivtrafikanter 

eller reisende med bil, men reduserer generaliserte reisekostnader for reisende med sykkel.  

Tiltaket gir en trafikantnytte på 10,5 millioner kroner (gevinsten vil endres i et fullstendig 

samfunnsregnskap).  
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Oppsummering: Styrket sykkeltilbud  

Investering i sykkelinfrastruktur er viktig for å øke sykkelandelen i et området, men det er 

vanskelig å kalkulere den faktiske effekten, i tillegg til at modellverktøyene er litt svake på 

dette og datagrunnlaget for sykkel er for dårlig. De modelltekniske måte å beregne 

sykkeleffekter på kan være årsaken til at 33 prosent mer tilrettelagt sykkelinfrastruktur og 10 

prosent reduksjon i reisetid ikke gir større etterspørselseffekt enn 6 prosent økning i antall 

syklister. Tiltaket gir for øvrig en trafikantnytte på 10,5 millioner kroner. 

3.4 Virkemiddelpakker 

I den store sammenhengen har enkelttiltak begrenset effekt. Det er derfor utarbeidet to 

virkemiddelpakker for å illustrere hvordan kombinasjoner av tiltak kan gi større effekt. 

Virkemiddelpakkene er ikke nødvendigvis de mest optimale virkemiddelpakkene, men er ment 

som et eksempel på hvordan de ulike tiltakene forsterker hverandre. Virkemiddel pakke I 

kombinerer positive og restriktive tiltak. Virkemiddelpakke II er en sammensetting av de 

tiltakene som gir størst effekt til lavest pris med mål om å nå nullvekstmålet. 

 Virkemiddelpakke I 

Virkemiddelpakke I tar sikte på å øke belastningen ved å kjøre bil gjennom å etablere 

en bomring rundt Larvik sentrum med en bomtakst på 22 kroner for lette kjøretøy. I 

tillegg reduseres belastningen ved å reise kollektivt ved å øke frekvensen og bedre 

fremkommeligheten (halvering av forsinkelsen) for bussen. En antar en frekvensøkning 

som gir 25 prosent reduksjon i ventetid på holdeplass, noe som også reduserer 

trengselen om bord slik at alle får sitteplass også i rush.   

 Virkemiddelpakke II  

Virkemiddelpakke II tar sikte på å øke belastningen ved å kjøre bil gjennom å etablere 

en bomring rundt Larvik sentrum med en doblet bomtakst sammenlignet med taksten 

som benyttes i Mulighetsanalyse Larvik dvs. en bomtakst på 44 kroner for lette 

kjøretøy. I tillegg legges det inn doblet parkeringsavgift i sentrumsområdet 

sammenlignet med dagens scenario. Samtidig reduseres belastningen ved å reise 

kollektivt ved å etablere full fremkommelighet for bussen slik at trafikantene på en 

gjennomsnittsreise ikke opplever forsinkelse.  

Virkemiddelpakke I 

Om virkemiddelpakke I 

I virkemiddelpakke I ligger det inne følgende tiltak som er beskrevet tidligere i rapporten: 

 Etablering av bomring rundt Larvik sentrum (bomtakst på 22 kroner for lette kjøretøy) 

 Bedre fremkommelighet for kollektivtransporten (halvert forsinkelse) 

 Frekvensøkning for bussen som gir en ventetidsreduksjon på 25 prosent 
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Trafikkmengde: Når virkemiddelpakkene nullvekstmålet?  

Virkemiddelpakke I gir en reduksjon i antall bilreiser på 9 prosent sammenlignet med trend 

2040 (11 300 reiser). Det er ikke godt nok for å oppnå nullvekstmålet og havne på 2016-nivået. 

Da kreves en reduksjon på ytterligere 11 prosent (dvs. 12 900 reiser). For å nå nullvekstmålet 

er man avhengig av flere eller sterkere tiltak enn det som ligger inne i virkemiddelpakken. 

 

Figur 47 Endring i antall reiser ved innføring av virkemiddelpakke I sammenlignet med trend 2040 

 

Det er likevel positivt at virkemiddelpakke I bidrar til økt samkjøring dvs. gjør at antall 

bilpassasjerer øker (økningen er på 28 prosent sammenlignet med trendåret 2040 og på 

51 prosent sammenlignet med 2016). I tillegg gjør Virkemiddelpakke I at flere reiser med mer 

miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, sykkel og gange. Antall kollektivreiser 

øker med 67 prosent sammenlignet med trend 2040 (3 200 flere kollektivreiser), mens sykkel 

og gange øker med henholdsvis 18 og 9 prosent. I absolutte tall utgjør dette henholdsvis 1 300 

og 2 800 reiser. 

Tilskuddsbehov 

Figurene under viser resultater fra kostnadsberegningene for virkemiddelpakke 1. 

Kostnadsberegningene baserer seg på at fremkommelighetstiltak øker snitthastigheten for 

bussen og at frekvensen øker med 50 prosent.   

Virkemiddelpakke 1 gir færre bilreiser, og flere reiser med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Flere reiser med kollektivtransport gjør at trafikantinntektene øker med 66 prosent 

sammenliknet med trend. Fordi produksjonen øker med 50 prosent i tillegg til at produksjonen 

øker i takst med veksten i reiser som følge av bompenger øker driftskostnadene med 108 

prosent. Produksjonen øker ikke som følge av fremkommelighetstiltakene. Tilskuddsbehovet til 

kollektivtransporten øker med 145 prosent sammenlignet med trend 2040.  
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Figur 48 Tilskudd, trafikkinntekter og driftskostnader med virkemiddelpakke 1 sammenliknet med trend 
2040. 

 

Driftskostnader 

Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten øker, men de samlede offentlige utgiftene reduseres 

med 27 prosent. Investeringskostnadene til bil reduseres med nesten 183 millioner kroner. 

Samlet øker driftsutgiftene fra 117 til 150 millioner kroner, mens investeringskostnadene 

reduseres fra 395 til 225 millioner kroner. Investeringene som presenteres er uten 

grunninvesteringene på 1 235 millioner kroner hvert år som dekker eksisterende infrastruktur. 

Det samlede finansieringsbehovet reduseres med 27 prosent sammenlignet med trend 2040.  

Figur 49 Årlige offentlige utgifter for referanse 2016, trend 2040 og virkemiddelpakke 1 2040. 
Virkemiddelpakke 1 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Virkemiddelpakke I gir en nedgang i bilreiser slik at køkostnadene reduseres med nesten 11 

millioner kroner sammenlignet med trend 2040. Utslippsreduksjonen fra nedgangen i bilreiser 

er større enn utslippsøkningen fra økt ruteproduksjon i kollektivtransporten. Dette medfører 

at miljøkostnadene reduseres med om lag 18 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 

2040. I tillegg gjør det reduserte finansieringsbehovet at skattekostnaden reduseres med 32 

millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. Totalt sett reduseres de 

samfunnsøkonomiske kostnadene fra utslipp, skatt og kø med om lag 60,6 millioner 

sammenlignet med trend 2040. 
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Figur 50 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Trafikantnytte  

Virkemiddelpakken fører til reduserte generaliserte reisekostnader for reiser med 

kollektivtransport. For kollektivtrafikantene representerer dette en gevinst på 37 millioner 

kroner. Virkemiddelpakken fører til en økning i generaliserte reisekostnader for de som reiser 

med bil sammenlignet med trend, som representerer et nyttetap for biltrafikantene. Tiltaket er 

beregnet å gi et nyttetap for biltrafikantene på 332 millioner 2016-kroner. Gevinstene vil 

endres i et fullstendig samfunnsregnskap som har hensyn til flere faktorer.  

Virkemiddelpakke II 

Om virkemiddelpakke II 

I virkemiddelpakke II ligger det inne følgende tiltak som er beskrevet tidligere i rapporten: 

 Etablering av bomring rundt Larvik sentrum (bomtakst på 44 kroner for lette kjøretøy) 

 Dobbel parkeringsavgift i Larvik sentrum 

 Full fremkommelighet for kollektivtransporten (ingen forsinkelse) 

Trafikkmengde: Når virkemiddelpakkene nullvekstmålet?  

Virkemiddelpakke II gir en reduksjon i antall bilreiser på 18 prosent sammenlignet med trend 

2040 (22 300 reiser). Det er likevel ikke godt nok for å oppnå nullvekstmålet og havne på 2016-

nivået. Da kreves en reduksjon på ytterligere 2 prosent (dvs. 1 900 reiser). Det illustrerer at 

selv om det ligger en rekke sterke tiltak inne i virkemiddelpakke II, særlig restriktive tiltak på 

bil, er man også avhengig av å satse på ytterligere tiltak for å nå nullvekstmålet for eksempel 

økt tilrettelegging for sykkel og gange.   
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Figur 51 Endring i antall reiser ved innføring av virkemiddelpakke II sammenlignet med trend 2040 

 

Det er likevel positivt at virkemiddelpakke II bidrar til økt samkjøring dvs. gjør at antall 

bilpassasjerer øker (økningen er på 52 prosent sammenlignet med trendåret 2040 og på 

79 prosent sammenlignet med dagens situasjon). I tillegg gjør virkemiddelpakke II at flere 

reiser med mer miljøvennlige transportmidler som kollektivtransport, sykkel og gange. Antall 

kollektivreiser mer enn dobles sammenlignet med trend 2040 (4 900 flere kollektivreiser), 

mens sykkel og gange øker med henholdsvis 38 og 24 prosent. I absolutte tall utgjør dette 

henholdsvis 2 700 og 7 100 reiser. 

Tilskuddsbehov 

Figurene under viser kostnadene for virkemiddelpakke II som baserer seg på full 

fremkommelighet. Virkemiddelpakke II gir færre bilreiser, og flere reiser med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Flere reisende med kollektivtransport gjør at 

trafikantinntektene øker med 100 prosent sammenliknet med trend. Økt frekvens driver 

økningen i driftskostnader på 51 prosent. Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten øker med 6 

prosent sammenlignet med trend 2040.  

Figur 52 Tilskudd, inntekter og driftskostnader med virkemiddelpakke II sammenliknet med trend 2040. 

 



 

49 
Urbanet Analyse rapport 107/2018 

 

Driftskostnader 

I tillegg til at driftsutgiftene til kollektivtransporten øker, øker også investeringskostnadene 

som en følge av flere kollektivreiser. Samtidig reduseres investeringskostnadene til bil med 

over 360 millioner kroner. Samlet reduseres driftsutgiftene fra 117 til 104 millioner kroner, 

mens investeringskostnadene reduseres fra 395 til 54 millioner kroner. Investeringene som 

presenteres er uten grunninvesteringene på 1 235 millioner kroner hvert år som dekker 

eksisterende infrastruktur. Det samlede finansieringsbehovet reduseres med hele 69 prosent 

sammenlignet med trend 2040.  

Figur 53 Årlige offentlige utgifter for referanse 2016, trend 2040 og virkemiddelpakke II 2040. 
Virkemiddelpakke II 2040 fordelt på transportmiddel. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 

 

Samfunnsøkonomiske kostnader 

Virkemiddelpakke II gir en såpass sterk nedgang i bilreiser at køkostnadene reduseres med om 

lag 21 millioner kroner sammenlignet med trend 2040. Miljøkostnadene reduseres med om lag 

36 millioner kroner sammenlignet med trend 2040. Det reduserte finansieringsbehovet gjør at 

skattekostnaden reduseres med 78 millioner 2016-kroner sammenlignet med trend 2040. 

Totalt sett reduseres de samfunnsøkonomiske kostnadene fra utslipp, skatt og kø med om lag 

135 millioner sammenlignet med trend 2040. 

Figur 54 Forenklet fremstilling av samfunnskostnadene (miljø + skatt + kø), samt fremstilling av 
endringen sammenlignet med trend. Årlige kostnader, mill. 2016kr. 
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Trafikantnytte  

Virkemiddelpakken fører til reduserte generaliserte reisekostnader for reiser med 

kollektivtransport. For kollektivtrafikantene representerer dette en gevinst på 46 millioner 

kroner. Virkemiddelpakken fører til en økning i generaliserte reisekostnader for de som reiser 

med bil sammenlignet med trend, som representerer et nyttetap for biltrafikantene. Tiltaket er 

beregnet å gi et nyttetap for biltrafikantene på 800 millioner 2016-kroner. Gevinstene vil 

endres i et fullstendig samfunnsregnskap som har hensyn til flere faktorer.  

Oppsummering: Nås nullvekstmålet og til hvilken pris?  

Virkemiddelpakkene viser at en kombinasjon av ulike tiltak gir sterkere effekt på 

transportmiddelfordelingen enn det de gjør enkeltvis. Dette bygger opp under tidligere 

undersøkelser som viser at positive tiltak fungerer best i kombinasjon med restriktive tiltak. 

Det gjør at man trenger en målrettet transportpolitikk for å nå nullvekstmålet, og at det er 

mulig med riktig kombinasjon av tiltak dvs. tiltak som er lokalt forankret og målrettet utformet 

for det aktuelle byområde. Gjennomgangen av enkelttiltakene har også vist at enkelte tiltak er 

mer kostbare enn andre slik at finansieringsbehovet til transport vil avhenge av hvilke tiltak 

som kombineres i virkemiddelpakken.  

Kostnadsberegningene viser at det er de restriktive tiltakene for biltrafikken samt 

fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten som gir en nedgang i samlet 

finansieringsbehov. Det er derfor Virkemiddelpakke II innebærer restriktive tiltak for bil i form 

av en dobling av dagens parkeringsavgift i sentrumsområdet og en bomring rundt Larvik 

sentrum med en doblet bomtakst sammenlignet med Mulighetsanalyse Larvik, samt en 

styrking av kollektivtilbudet gjennom å etablere full fremkommelighet for bussen (ingen 

forsinkelser).  

 
Figur 55 Kostnadsbildet ved de to virkemiddelpakkene sammenliknet med trend 2040. 

Kombinasjonen av tiltak gjør at virkemiddelpakke II gir en reduksjon i antall bilreiser på 18 

prosent (22 300 reiser) sammenlignet med trend 2040, mens Virkemiddelpakke I gir 9 prosent 

(11 300 reiser) reduksjon i antall bilreiser. Hvilken reisemiddelfordeling de ulike 



 

51 
Urbanet Analyse rapport 107/2018 

 

virkemiddelpakkene oppnår sammenlignet med referanse 2016 og trend 2040 samt 

nullvekstmålet er vist i påfølgende figur.  

Figur 56 Reisemiddelfordeling for ulike scenarioer. 

Selv om ingen av virkemiddelpakkene oppnår nullvekstmålet, er virkemiddelpakke II ganske 

nære da det «bare» er snakk om en ytterligere reduksjon på 2 prosent dvs. 1 900 reiser. Ved å 

innføre ytterligere tiltak som er vanskelig å modellere vil man kunne nå nullvekstmålet med 

virkemiddelpakke II. Slike tiltak kan være målrettet styrking av kollektivtilbudet på utvalgte 

strekninger, gang- og sykkeltiltak, og en arealpolitikk som bygger oppunder de øvrige tiltakene 

gjennom boligfortetting og arbeidsplasslokalisering der det fins gode transportalternativer til 

bil.  
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Vedlegg: Modellverktøy og forutsetninger 

STRATMOD-modellen 

STRATMOD står for «Strategisk modell for bærekraftig bytransport», og er et strategisk modell 

utviklet for videreanalyser av data fra de regionale transportmodellene (RTM) dvs. at det er et 

godt supplement til tradisjonelle transportmodeller. Det er fordi STRATMOD tar hensyn til 

flere kvalitative faktorer på etterspørselssiden som for eksempel trengsel og forsinkelse, som 

er viktig for etterspørselseffekten av kollektivtiltak. Ved å ikke inkludere dette vil en rekke 

positive kollektivtiltak bli undervurdert. I tillegg kan analysen skreddersys med lokale 

tidsverdier for ulike byområder, noe som er viktig da det er store lokale forskjeller i 

tidsverdiene mellom byområder. Dersom en flatt bruker de nasjonale verdiene kan en få 

under/overestimert effekten av et kollektivtiltak, avhengig av om de lokale tidsverdiene er 

lavere eller høyere enn de nasjonale gjennomsnittsverdiene. Samtidig bygger verktøyet på 

datagrunnlag fra RTM slik at analysene er konsistente og sammenlignbare med andre RTM-

analyser som for eksempel inngår i NTP og bypakkene med tanke på prognoser for 

trafikkutviklingen og generelle etterspørselseffekter.  

STRATMOD består av de tre delmodulene storsonemodellen, kostnadsmodellen og 

optimaliseringsmodellen som vist på den påfølgende figuren. I denne analysen benyttes 

storsonemodellen til å modellere antall reiser, og kostnadsmodellen til å beregne 

finansieringsbehovet. Disse modellene omtales nærmere i påfølgende tekst.  

 

Figur 57 Struktur i STRATMOD – modell for strategisk planleggingsverktøy for bærekraftig bytransport 
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Storsonemodellen 

Storsonemodellen er en regnearkmodell som brukes til overordnede analyser av 

persontransport i en by eller et annet definert geografisk område. Modellen tar utgangspunkt i 

et ferdig beregnet scenario fra en transportmodell, som i dette tilfellet er RTM DOM Vestfold, 

og benytter resultatene fra denne modellen til å etablere reiseaktivitet og transporttilbud i en 

referansesituasjon. Den inkluderer også kvalitative faktorer som trengsel og forsinkelse, i 

tillegg til å benytte lokale tidsverdsettinger.  

Geografisk avgrensning og soneinndeling 

Denne rapporten ser på Larvik kommune. Inndelingen av Larvik kommune er gjort med 

utgangspunkt i tettstedene i kommunen, og deretter har man forsøkt å ta hensyn til:  

 Naturlige barrierer (som Farris vannet og større bilveger) slik at man får naturlige 

sonetilknytninger 

 Å være mest mulig homogene med tanke på reisevaner 

 En passende størrelse og et passende totalantall av soner 

Det gjør at Larvik kommune består av følgende soner:  

1. Sentrum  

2. Sentrum øst 

3. Sentrum nord 

4. Langestrand  

5. Fjellboskogen 

6. Helgeroa/Nevlunghavn 

7. Stavern 

8. Lauve/Viksjord  

9. Verningen 

10. Kvelde 

11. Lardal (Larvik kommune 1.1.18) 

 

De øvrige sonen er inndelt etter kommunegrensene 31.12.16: 

1. Andebu (Sandefjord kommune fra 1.1.17) 

2. Stokke (Sandefjord kommune fra 1.1.17) 

3. Sandefjord  

4. Tjøme (Færder kommune fra 1.1.18) 

5. Nøtterøy (Færder kommune fra 1.1.18) 

6. Tønsberg 

7. Horten 

8. Re 

9. Holmestrand  

10. Hof (Holmestrand kommune fra 1.1.18) 

11. Sande 

12. Svelvik (Drammen kommune fra 1.1.20) 

13. Drammensområdet (ekstern trafikk) 
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14. Kongsbergområdet (ekstern trafikk) 

15. Porsgrunn/Siljanområdet (ekstern trafikk) 

16. (Øvrig ekstern trafikk) 

RTM DOM Vestfold 

Modellteknisk oppsett  

Trafikkmengdene og reisemiddelfordelingen som inngår i Storsonemodellen er hentet fra den 

Regional transportmodellen (RTM) DOM Vestfold. Modellområdet omfatter hele Vestfold som 

vist på figuren under, og består av ca. 600 soner. Beregningen er gjort i versjon 3.12.1 av 

Regional Transportmodell (RTM), men for øvrig er DOM Vestfold kjørt på samme måte som 

oppsettet COWI AS hadde i «Ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Temarapport: 

Trafikale virkninger. Kommunedelplan med KU», en rapport som beskriver trafikkberegninger 

for ny fastlandsforbindelse i Tønsberg-regionen. COWI brukte dog en eldre versjon (versjon 

3.11 for DOM Vestfold). Også trafikkanalysene i Mulighetsanalyse Larvik benytter en eldre 

versjon av RTM (versjon 3.9.2), noe som omtales i eget avsnitt under «Modelltekniske 

utfordringer med ulike RTM-versjoner».  

Beregningen ble kjørt med 7 iterasjoner over etterspørselsmodellen og bilholdsmodellen. Den 

ble kjørt for fire tidsperioder (morgen + formiddag + ettermiddag + kveld), og det antas 3 timer 

i rush. Det gjøres en separat beregning av kostnader i tur og retur, og trafikken er 

kapasitetsavhengig. Modellen baserer seg forøvrig på sonedata utarbeidet av Statistisk 

sentralbyrå (SSB) for 2016 på grunnkretsnivå, og er kalibrert for 2016 mot observerte 

reisevaner for Vestfold og trafikktellinger.  

 

Figur 58 Modellavgrensning i DOM Vestfold (Fordal and Stigen, 2017, p. 9) 
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Beregningsår  

Referansesituasjonen i COWI sine beregninger er lagt til år 2016, mens beregningsårene for 

tiltakene og referansesitasjonen er 2024 og 2040. 

Modelltekniske utfordringer med ulike RTM-versjoner 

I utgangspunktet skulle det i tillegg gjøres en RTM-kjøring med løsningene foreslått i 

Mulighetsanalyse Larvik dvs. for miljøgate med ny bru og kort tunnel med ny bru som 

innebærer ny bro over Lågen, Miljøgate og bomring rundt Larvik. Dette modellgrunnlaget viste 

seg å være kjørt på RTM-versjon 3.9.2 dvs. en eldre RTM-versjon enn det som er brukt i denne 

analysen (versjon 3.12.1), og det ville derfor medføre en del ekstra kodearbeidet for å få det 

til. Det gamle modellgrunnlaget inneholder derfor ikke all informasjonen «rett frem» som den 

nye versjonen trenger for å kjøre («KjoerefeltAnt», «KollektivfeltAnt» og «SykkelfeltAnt»), og 

det ville derfor medføre noe ekstra kodearbeid som det ikke var mulighet for innenfor 

prosjektrammene. Det ville derfor ikke være hensiktsmessig tidsbruk da problemstillingene 

rundt innføringen av bomring som modellkjøringene skulle belyse på en god måte med 

Storsonemodellen. Modellen ser på trafikknivåene på et overordnet, aggregert nivå og ikke 

hvordan det nødvendigvis fordeler seg i vegnettet. Det at analysen ikke inkluderer de nye 

vegtiltakene som undersøkes i Mulighetsanalysen, som for eksempel bro over Lågen og 

Miljøgate, er derfor antatt å ha minimal betydning.  

Beregningsår  

Utgangsberegningene gjøres for referanseår 2016. Det indikerer at man bør bruke 2026 som 

trend år da nullvekstmålets retningslinjer gjerne ser 10 år frem i tid. Transportmodellen 

foreligger ikke for dette året, så for å begrense arbeidsomfanget er det bedre å legge seg på 

2022, 2024, 2030 eller 2040 som det fins data for. Mulighetsstudiet Larvik benytter for 

eksempel 2022 som analyseår for sine transportberegninger, byutredningen for Tønsberg 

bruker 2030, mens Bypakka for Tønsbergregionen bruker 2024 og 2040. For å være konsistent 

med tilsvarende analyse for Tønsberg (UA-rapport 106/2018), er det gjort trafikkberegninger i 

RTM DOM Vestfold for 2016 som referanseår og 2040 som trendår. Trendåret 2040 viser 

hvordan trafikkbildet vil bli dersom man ikke gjør noen tiltak ved å sammenligne med dagens 

situasjon dvs. referansescenarioet 2016, mens de ulike tiltakene sammenlignes med trendåret 

2040 for å illustrere hvilken alternativ utvikling man eventuelt kan oppnå.  

Inputverdier: Kollektivtransport 

Billettype og pris 

Det er regnet ut en snittpris per kollektivreise for voksen på 36,8 kroner. Det virker rimelig da 

det ligger ca. 10 kroner høyere enn for Tønsberg-regionen (27 kroner) der reisene er noe 

kortere, men samtidig omtrent 10 kroner lavere enn om man hadde inkludert hele Vestfold 

(der reisene trolig er noe lengre).  

Snittpris per kollektivreise for voksen er regnet ut ved å vekte billettprisen for en gitt billettype 

mot antall brukere av den gitte billettypen. RVU 2013/2014 for Larvik sier at 16 prosent av de 

som reiser i sentrum og 14 prosent av de som reiser utenfor sentrum, benytter 

periodekort/flerreisekort e.l. når de reiser kollektivt (Ellis, Haugsbø og Johansson, 2015). I snitt 



 

58 
Urbanet Analyse rapport 107/2018 

 

betyr det at 15 prosent reiser med en form for periodekort, og implisitt sier det at de øvrige 

85 prosentene benytter en form for enkeltbillett. Dette er oppsummert i påfølgende tabell, og 

hvordan snittprisen for de ulike billettypene er funnet forklares nærmere i etterfølgende tekst.  

Tabell 6 Gjennomsnittlig billettpris per reise ut ifra billettype 

Billettype Snittpris per reise Andel av billettypen Snittpris 

Enkeltbillett   41 kroner 85 % 
36,8 kroner 

Periodekort 15 kroner 15 % 

 

 Gjennomsnittlig pris for reise med enkeltbillett  

Prisen på en enkeltbillett avhenger av hvor mange soner man reiser gjennom til 

bestemmelsesstedet, og sonekartet på Vestfold kollektivtrafikk sine nettsider viser at 

Larvik kommune består av flere takstsoner. Billettprisen må derfor vektes mot den 

andelen reiser som reiser over et gitt antall soner. I tilsvarende rapport for Tønsberg-

regionen ble det brukt RVU-data 2013/2014 for å anslå hvor mange reiser som gikk 

mellom sonene. Det kan ikke benyttes her da det er data som i hovedsak er på 

kommunenivå, mens Larvik utgjør flere takstsoner hos VKT. De ulike reiseandelen er 

derfor funnet ved hjelp av antall påstigende for ulike linjer fra Trafikkplan Larvik. 

Forslag til styrket busstilbud 2017-2023. Det antas da at like mange personer velger å 

kjøpe enkeltbillett ved utsalg som verdikort eller billett via telefonen. Alle billettpriser 

er hentet fra nettsidene til Vestfold kollektivtrafikk, januar 2018. Bakgrunnstallene for 

beregningen av snittpris for kollektivreiser med enkeltbillett er gjengitt i Tabell 7. 

Tabell 7 Snittpris for kollektivreiser med enkeltbillett basert på antall passerte soner 

Billettype 
Antall soner  

1 2 3 4 

Pris enkeltbillett v/utsalg [kr] 37 44 51 58 

Pris enkeltbillett på mobil / verdikort [kr] 32 39 46 53 

Andel som reiser over sonene 45 % 32 % 13 % 10 % 

Snittpris for enkeltbillett-typer 41 kroner 

 

 Gjennomsnittlig pris per reise med periodekort  

For å beregne prisen per reise for periodekort, antas det at kortet benyttes av en 

voksen arbeidstager som reiser til og fra jobben hver arbeidsdag. Det gir en snittpris 

per reise som vist i påfølgende tabell.   



 

59 
Urbanet Analyse rapport 107/2018 

 

Tabell 8 Snittpris for en kollektivreise med periodekort 

Billettype Pris per reise7 Snittpris 

Ukekort (120 kr) 

(7 dager / 5 arbeidsdager) 
12 kroner/reise 

15 kroner/reise 
Månedskort (730 kr) 

(30 dager / 20 arbeidsdager) 
18 kroner/reise 

Halvårskort (3650 kr) 

(180 dager / 120 arbeidsdager) 
15 kroner/reise 

 

Den gjennomsnittlige billettprisen inngår som en del av de generaliserte reisekostnadene for 

trafikanten. Snittinntekt per reise som er en av inputverdiene til kostnadsmodellen, er derimot 

et snitt basert på tall fra VKT sin nettside ved å dividere alle inntekter med alle reisende dvs. at 

det inkluderer barn, eldre osv. 

Forsinkelse for kollektivreisende 

Forsinkelsen for kollektivtrafikantene baserer seg på forsinkelsesdata fra november 2016 

oversendt fra Vestfold kollektivtransport. Det var et svært stort datasett. For å forenkle 

databehandlingen, ble forsinkelsesberegningen gjort bare på bakgrunn av de rutene som var 

kodet inn med destinasjon «Larvik».  

Forsinkelsesdataen betegner hver buss på hvert stopp som forsinket («Late») dersom bussen 

er mer enn 2 minutter bak ruta, punktlig («Ontime») dersom den er 0-2 minutter bak ruta, og 

foran ruta («Ahead») dersom den ligger mer enn 1 minutt foran oppsatt rutetid. Ved å 

summere opp antall busser som er forsinket for hver time, og hvor stor denne forsinkelsen er, 

kan man regne ut gjennomsnittlig forsinkelsestid per tidsintervall. Det ble valgt tidsintervaller i 

overenstemmelse med RTM dvs. at morgenrushet ble definert som mellom kl. 6-9, 

ettermiddagsrush mellom kl. 15-18 og lavtrafikk mellom kl. 9-15. Beregningen viste at i 

morgenrushet så var 50 % av bussene forsinket, mens 51 % var forsinket i lavtrafikk. Dersom 

forsinkelsen summeres opp og deles flatt på alle bussene, ga det en snittforsinkelse per buss 

på 5,7 minutter i morgenrush og 5,2 i lavtrafikk. Ser man dette per reise, inkludert de som er i 

rute, bli forsinkelsen 2,9 minutter i morgenrush og 2,6 minutter i lavtrafikk. Dette regnes så om 

til forsinkelse i andel av ombordtiden ved hjelp av gjennomsnittlig ombordtid fra STRATMOD-

modellen. Det gir en forsinkelse på 18 % av ombordtiden i morgenrush og 16 % i lavtrafikk. 

Hovedtallene i beregningen er oppsummert i Tabell 9.  

                                                           
7 Prisen per reise baserer seg på at en voksen arbeidstager vil reise til og fra jobben hver arbeidsdag.  
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Tabell 9 Nøkkeltall forsinkelse 

 

Trengsel om bord: Andel sitte- og ståplass  

Det er ikke lagt inn en egen trengselskostnad ettersom det fins lite data på dette. Oslo har for 

eksempel data, men det vil være lite representativt for andre norske byer. I tillegg er det 

vanskelig å kartlegge på en god måte hva som oppleves som «trangt». Trengselskostnadene 

beregnes derfor med utgangspunkt i antallet med ståplass (som oppleves mer belastende enn 

sitteplass). Det antas at i rush vil man i snitt måtte stå på 5 prosent av reisen dvs. at man får 

sitteplass 95 prosent av reisen. Denne andelen er satt på bakgrunn av (Ellis, Haugsbø and 

Johansson, 2015) som undersøkte andelen ståplasser i Kristiansand, Stavanger, Tromsø og 

Ålesund. De så at andelen med ståplass lå på omtrent 5 prosent for alle byene. Det antas at 

alle får sitte i lavtrafikk (ståplass 0 prosent av reisen). 

Tidsverdier: Kollektivreise  

UA-rapport 46/2014 «Klimaeffektiv kollektivsatsing: Trafikantens verdsetting av tid i fem 

byområder» viser at tidsverdier varierer med lokale forhold. Det finnes imidlertid ikke lokale 

tidsverdier for Vestfold. Det er derfor benyttet et gjennomsnitt av de 4 norske byområdene 

Ålesund, Tromsø, Kristiansand og Stavanger med utgangspunkt i dagens trafikanters 

vektlegging av tilbudet (Ellis and Øvrum, 2014). Det antas at disse tidsverdiene som 

ekskluderer Oslo er mer representative for Vestfold enn de nasjonale verdsettingene. Både 

gjennomsnittsverdiene og de nasjonale verdiene er vist i påfølgende tabell. Tidskostnadene 

viser hvilken betalingsvillighet folk har for å bruke tiden til noe annet. De nasjonale 

tidsverdiene viser for eksempel at belastningen ved å sitte om bord på en buss, tilsvarer 

53 kroner per time. De øvrige elementene ved en reise vektes opp imot tiden om bord, og de 

oppgitte vektene sier derfor noe om hvor belastende den delen av reisen oppleves relativt til 

ombordtid. Det oppleves for eksempel 1,6 gang så belastende å måtte gå til holdeplassen 

(tilbringertid) som det er å sitte om bord på bussen.  

Tabell 10 Trafikantenes verdsetting av kollektivtilbudet 

Tilbudsfaktor Nasjonale tidsverdier (Halse, 
Flügel and Killi, 2010) 

Snittverdier for Ålesund, Tromsø, 
Kristiansand og Stavanger (Ellis 

and Øvrum, 2014) 

Vekt Tidskostnad Vekt Tidskostnad 

Ombordtid med sitteplass  - 53 kr/time - 50,2 kr/time 

Ståplass hele veien - 17,4 kr/reise 1,7 86,6 kr/time 

Tilbringertid 1,0 53 kr/time 1,6 78,2 kr/time 

Ventetid (0-5 minutter) 2,3 122 kr/time 1,2 61,2 kr/time 

Byttetid (0-5 minutter) 2,3 122 kr/time 1,8 91,4 kr/time 

Byttekostnad - 2-10 minutter påslag 
per bytte 

- 15,9 kr pr. bytte 

Effektiv forsinkelse 2,75 162 kr/time 6 302,6 kr/time 
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Inputverdier: Bilreiser 

Parkeringskostnader 

Det har blitt utformet parkeringskostnad per sone i snitt for rush- og lavtrafikk i 2016 basert på 

parkeringsinformasjonen som ligger i Dropbox-folderen «KartdataByregnskap». Folderen ble 

gjort tilgjengelig for Urbanet Analyse 22.02.18 av Gunnar Ridderström i Citiplan. Datasettet 

inneholder blant annet informasjon om hvor parkeringsplassen ligger (i hvilken kommune, i 

tillegg til at noen også er merket med stedsnavn), hvor stor den er (i areal og i antall 

parkeringsplasser), hvem som eier parkeringsplassene, om parkeringsplassene innebærer en 

avgift eller er gratis, og om parkeringsplassen ev. er forbundet med en tidsbegrensing i maks 

antall timer man kan stå.  

Først ble datasettet «vasket» slik at det bare omfattet parkeringsplasser i Larvik kommune, og 

disse ble så godt det lot seg gjøre fordelt på soneinndelingen som benyttes i analysen gjennom 

en manuell gjennomgang. Det viste seg da at datasettet bare omfatter 

parkeringsplassinformasjon om sone 1 Sentrum, 2 Sentrum øst og 4 Langestrand. Datasettet 

sier heller ikke noe om hvor mye det koster å stå der dersom parkeringsplassen er 

avgiftsbelagt.  

Den videre analysen av parkeringsplassene sorterte de på i hvilken grad det å benytte de 

innebar en tidsbegrensning eller ikke (fordelingen på kort- og langtidsparkering dvs. mindre 

eller mer enn 4 timers parkering), og i hvilken grad de var gratis eller kostet penger. Dersom 

det innebar en parkeringsavgift å benytte de, ble de også sortert på eier (for å vite om man 

senere i analysen skulle belaste offentlig eller privat takst). Det er oppsummer i de påfølgende 

tabellene.  
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I følge datagrunnlaget «KartdataByregnskap» er det i det geografiske området som er kartlagt 

dermed 347, 45 og 22 gratis parkeringsplasser i henholdsvis sentrum, sentrum øst og 

Langestrand. I tillegg har sonene en rekke avgiftsbelagte parkeringsplasser. De utgjør 2279 

parkeringsplasser i sentrum (27 % er offentlige plasser), 86 plasser i sentrum øst (56 % er 

offentlige plasser) og 253 plasser i Langestrand (hvorav ingen av plassene er offentlige). 

Hvordan parkeringsplassene fordeler seg på de ulike tidsbegrensningene er vist i påfølgende 

tabell. 

Sone 

Korttidsparkering Langtidsparkering 

< 2 timer 2-4 timer > 4 timer 

1 12 % 7 % 85 % 

2 4 % 0 % 96 % 

4 9 % 0 % 92 % 
 

Ettersom datasettet ikke oppgir noen parkeringsavgift har det blitt anslått ved hjelp av 

nettsider som EasyPark og Parkopedia. Nettsidene oppgir ulike priser for ulike 

parkeringsområder og for ulike eiere (privat/offentlig), og alle de ulike prisene er skrevet ned 

for de ulike sonene. Det er snittverdien av disse takstene som er benyttet i den videre 

analysen, og det gir en parkeringsavgift per time som vist i tabellen under.  

Sone 
Parkeringsavgift [kr/time] P-plass med avgift 

Privat Offentlig Offentlig Privat 

1 Sentrum 14 22 27 % 73 % 

2 Sentrum øst 10 20 56 % 44 % 

4 Langestrand  10 18 0 % 100 % 
Som snittlengde for parkeringen er det antatt at de som står mindre enn 2 timer står 1,5 time, 

at de som står 2-4 timer i snitt står 3,5 time og at de som står i mer enn 4 timer i snitt står 

6,5 time. Det gjøres deretter samme antagelse som i tilsvarende rapport for Tønsberg-

regionen at 64 % står mindre enn én time, 20 % står 2-4 timer og 16 % står lengre enn 4 timer. 

Når disse andelene vektes mot antall parkeringsplasser og parkeringsavgiften for den gitte 

parkeringstypen, samt andelen som står den gitte tiden, får man en snittparkeringspris per 

sone. Det gjør at snittprisen er 17,6 kroner i sone 1 Sentrum, 9,8 kroner for sone 2 Sentrum øst 

og 17,5 kroner for sone 4 Langestrand.  

Bompris 

Innføringen av bomring rundt Larvik sentrum er belyst gjennom bruk av Storsonemodellen 

fremfor RTM DOM Vestfold som tidligere beskrevet under «RTM DOM Vestfold» og 

«Modelltekniske utfordringer med ulike RTM-versjoner». Her beskrives derfor hvilke 

bomtakster som er lagt inn i Storsonemodellen. 

Takstnivået på matrisen tar utgangspunkt i bomtaksten på 22 kroner for lette biler med 

enveisinnkreving i retning Larvik sentrum, men at man får en 20 prosent rabatt dersom man 

har Autopassbrikke (Preede og Gunnufsen, 2017). Dersom man antar at 80 prosent av de som 

passerer bomringen har Autopass-brikke, gir det en rabattjustert-takst på 18 kroner.  
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Figur 59 Forslag til ytre (til venstre) og indre (til høyre) bomsnitt (Preede og Gunnufsen, 2017) 

 

De to bomkonseptene dvs. de to bomsnittene som undersøkes i Mulighetsanalysen er et ytre 

bomsnitt (til venstre på figuren under) og et indre bomsnitt (til høyre på figuren under), og det 

er disse det ble utarbeidet en bommatrise manuelt til Storsonemodellen med utgangspunkt i. 

Bomsnittenes plassering gjør at man enten kommer seg fra en sone til en annen uten å måtte 

betale i det hele tatt (illustrert med en bomtakst på 0 kroner) eller at man må igjennom 

bommen (illustrert med en rabattjustert-bomtakst på 18 kroner). Kun noen få steder ser det ut 

som man har mulighet til å reise en alternativ rute for å unngå bomtaksten. Disse er merket 

med farge i bomsnittet under, og justert ned i henhold til hvor sannsynlig det antas det vil 

være å velge rute med eller uten bom. Antatt sannsynlighet for rutevalget er vist under 

matrisen, og baserer seg på stikkprøver på reisetid fra Google Maps.   

 

Ettersom det ikke fremgår hvilket bomsnitt som bør benyttes i Larvik, benyttes det et snitt av 

de to bomsnittene inn i beregningene. Den er vist i tabellen under. Det gir ikke et 

sammenlignbart resultat med Mulighetsanalysen, men det indikerer i hvilken retning et tiltak 

som bom trekker.  
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Inputverdier: Sykkel 

Syklister kan sykle på fortau dersom det ikke sjenerer fotgjengerne, men i hovedsak snakkes 

det likevel om fire ulike former for om tilrettelegging av sykkelvegnettet som gjengitt av 

Sørensen og Amundsen (2011) i Tiltakskatalogen.no:  

 Gang- og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende 

eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er fysisk skilt fra bilveg med gressplen, 

grøft, gjerde eller kantstein. Gang- og sykkelveg anlegges vanligvis bare på den ene 

siden av bilveg eller i egen trase. 

 Sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for syklende. Vegen er skilt fra 

bilveg med gressplen, grøft, gjerde eller kantstein. I byer brukes normalt kantstein, 

mens gressplen og grøft brukes i spredtbygd strøk. Sykkelveg er skilt fra fortau med 

kantstein eller vegoppmerking. 

 Sykkelfelt: Kjørefelt i kjørebanen som ved offentlig trafikkskilt og vegoppmerking er 

bestemt for syklende. Det sykles med kjøreretningen. 

 Blandet trafikk: Her er det ikke laget spesielle anlegg for syklende, og syklende ferdes 

således på skuldrer utenfor tettbygd strøk eller sammen med annen trafikk i samme 

kjørebane i tettsteder. 

Andel tilrettelagt infrastruktur 

Dagens datagrunnlag på syklistenes infrastruktur oppgir likevel i liten grad hva slags type 

infrastruktur det er snakk om og hvilken kvalitet den har for eksempel i hvilken grad 

infrastrukturen er separert fra gående etc. I tillegg var ikke GIS-data over gang- og 

sykkelvegnettet i Larvik tilgjengelig da modellkjøringene skulle gjennomføres. Det gjorde at 

estimeringen av hvor stor andel av dagens infrastruktur som var tilrettelagt for syklister, er 

anslått på bakgrunn av tall fra SSB.  

SSB oppgir at det i dag er 302 km kommunal veg, 341 km fylkesveg og 35 km gang- og 

sykkelveg i dagens Larvik kommune (tidligere Larvik og Lardal kommune). Sykkelvegen utgjør 

dermed 23 prosent av det kommunale- og fylkeskommunale vegnettet. Det antas derfor at det 

5,4 prosent av infrastruktur er tilrettelagt i dag. Sammenligner man dette med erfaringstall fra 
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andre byområder fra 20158 ( vist på figuren under), ser man at dette ligger noe lavere enn de 

større byene i Norge. Det kan stemme med virkeligheten for syklistene da Mulighetsanalyse 

Larvik sier at sykkelvegnettet i dag er fragmentert og lite oversiktlig, og syklistene i området er 

lite tilfreds med for eksempel standard på sykkelanleggene og sammenhengen i 

sykkelvegnettet (Preede og Gunnufsen, 2017). Om det likevel skulle være lavere enn hva som 

er tilfelle for dagens situasjon, er ikke det så viktig i modelløyemed ettersom det er eventuell 

forbedring (økning i tilrettelegging) som har betydning for beregningen. Det er fordi dagens 

etterspørsel etter sykkelreiser er hentet fra transportmodellberegningen fra RTM.  

 

Figur 60 Andel av reiser der mer en halvparten av sykkel foregår på gang-sykkelveg eller i vegbanen. Kun 
de som hadde en syklet en konkret referansereise N=2490 

 

Tidsverdier: Sykkelreise 

Ifølge håndbok i konsekvensanalyser, V712, (Statens vegvesen, 2014) er den nasjonale tids-

verdien for sykkelreiser 152 2013-kroner/time. Justert til 2016-kroner er tidsverdien for en 

sykkelreise 164 kroner/time.  

Dette er en tidsverdi som er uavhengig av at det er ulik belastning knyttet til å sykle på ulik 

type infrastruktur. En markedsundersøkelse som ble gjort i forbindelse med prosjektet 

«Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Resultater fra et Transnovaprosjekt» viser at det 

oppleves mer enn dobbelt så belastende å sykle på en strekning hvor det ikke er tilrettelagt 

med sykkelinfrastruktur som å sykle på en strekning hvor et er tilrettelagt med separat 

sykkelanlegg, som for eksempel gang- og sykkelveg (Loftsgarden, Ellis og Øvrum 2015).  

På bakgrunn av den nasjonale tidsverdien for sykkel har vi derfor estimert en tidsverdi for ulike 

infrastruktur-standarder, med bakgrunn i hvor stor andel av sykkelturene som foregår på ulik 

type infrastruktur. Den nevnte markedsundersøkelsen ble gjennomført i Oslo, Bergen, 

Stavanger/Sandnes og Kristiansand, men det er bare verdsettingsdataene for Oslo som er 

knyttet opp mot kroneverdi (Loftsgarden, Ellis and Øvrum, 2015). De stammer fra en 

verdsettingsundersøkelse om syklistenes preferanser for ulike sykkeltiltak som Urbanet 

                                                           
8 Loftsgarden, Ellis og Øvrum (2015). Målrettede sykkeltiltak i fire byområder. Resultater fra et 
Transnovaprosjekt. UA-rapport 55/2015. Oslo: Urbanet Analyse.  
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Analyse gjennomførte høsten 2014 Av ulike typer infrastruktur vurderer rapporten bare det å 

sykle:  

- i vegbanen uten noen form for tilrettelegging 

- på sykkelfelt i vegbanen  

- på gang- og sykkelveg 

Det var fordi sykkelveg med eller uten fortau et infrastrukturtiltak i liten grad var tatt i bruk i 

Norge på det tidspunktet arbeidet ble gjennomført, og derfor antatt som mindre kjent. Av 

hensyn til et oversiktlig undersøkelsesdesign som fokuserer på elementer de fleste trafikanter 

kan kjenne seg igjen i, ble dette derfor utelatt. Ettersom det ikke fins egne vekter for sykkel i 

Vestfold, er det disse sykkelvektene for Oslo som er lagt til grunn for de generaliserte 

reisekostnadene. Tidsvektene er vist i tabellen under.  

 
Figur 61 Tidsverdier og belastninger ved sykkelreise målt i generaliserte reisekostnader (Ellis and Solli, 
2017)  

Disse vektene har så blitt regnet om til det formatet som modellen benytter de som 

innputtdata på følgende måte:  

𝜀𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐺𝐾𝑡𝑜𝑡

𝐺𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑢/𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙𝑡
∙ 𝜀𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑 𝑢/𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙𝑡 =  

48,5

38,5
∙ (−0,3) = −0,38 

der de generaliserte reisekostnadene er hentet fra STRATMOD-modellen for 

referansesituasjonen 2016, og -0,3 er den erfaringsmessige reisetidselastisiteten som vanligvis 

benyttes for sykkel.  

𝛾𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙𝑡 =
𝛾𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟

𝛾𝑠𝑦𝑘𝑘𝑒𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟
=

1,15

2,2
= 0,52 

Det gir forutsetningene som vist i tabellen under.  

Forutsetninger i modellen 

Reisetidselastisitet for sykkel -0,38 

Tidsverdi for sykkeltid 248 kr/time 

Vekt relativ til det å sykle utenfor sykkelfelt  0,52 

Tiltak: 30 prosent av infrastrukturen i sone 1-11 er tilrettelagt for sykkel  
(dvs. at tiltaket innebærer 33 prosent bedre tilrettelegging) 

Rapportering av kroneverdi 

RTM skriver ut direktekostnadene for bil i 2001-kroner. Ved hjelp av realprisjusteringer opp 

imot konsumprisindeksen (KPI) rapporteres likevel resultatene fra Storsonemodellen i 2016-

kroner.  
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Kostnadsmodellen 

Kostnadsmodellen beregner normerte kostnader knyttet til transportsituasjonen dvs. både 

drifts- og investeringskostnader for alle transportmidler og gir en forenklet fremstilling av 

samfunnskostnadene ved et tiltak. Det gjøres ved hjelp av data fra storsonemodellen, i tillegg 

til inputdata om kollektivtransporten (ruteproduksjon (vognkm), antall busser og antall 

sitteplasser og ståplasser, snitthastighet, gjennomsnittstakst og gjennomsnittlig belegg). 

Modellen benyttes til å bergene kostnadsbildet knyttet til referansen (2016) og en trend 

(2040). Videre sammenliknes kostnadene ved tiltak med trenden. Det gis en kort redegjørelse 

for de ulike elementene som inngår i beregningen i påfølgende tekst, mens en mer detaljert 

beskrivelse av beregningen er dokumentert i UA-notat 97/2016 «D3.1 Beskrivelse av 

kostnadsmodellen».  

Tilskuddsbehovet til kollektivtransporten  

Kostnadsmodellen estimerer tilskuddsbehovet til kollektivtransporten som differansen mellom 

kostnad og inntekt. Billettinntektene til kollektivtransporten ofte er lavere enn driftsutgiftene 

slik at det foreligger et tilskuddsbehov. Dersom et tiltak medfører en endringen i antall reiser 

og i ruteproduksjonen, påvirker det driftsutgiftene og inntekten på følgende måte:  

 Inntekter 

Inntekten til kollektivtransporten estimeres på bakgrunn av antall reiser fra RTM DOM 

Vestfold og gjennomsnittlig billettinntekt i området. 

 Drifts- og dimensjoneringskostnader 

Drifts- og dimensjoneringskostnader for buss beregnes etter kostnadsfunksjonene i 

Bekken (2004) som bygger på normtallmodellen Busskost. Driftskostnadene for 

kollektivtransport omfatter de produksjonsavhengige kostnadene (kostnader knyttet 

til ruteproduksjonen i det gitte kollektivtilbudet) knyttet til personal-, drivstoff-, 

rengjørings- og andre driftskostnader som for eksempel vedlikehold og reparasjoner. 

Dimensjoneringskostnadene for kollektivtransport reflekterer de årlige kostnadene 

forbundet med å binde kapital i vognparken som kreves for å opprettholde den 

produksjonen dvs. at det omfatter vognparkstørrelse, enhetspris for nytt materiell, 

levetid på materiell og avskrivningsrente.  

 

Driftsutgiftene for bilens og sykkelens infrastruktur baserer seg for øvrig på en enhetspris for 

vedlikeholdskostnad per km veg. 

Investeringskostnader 

I tillegg til å påvirke tilskuddsbehovet til kollektivtransporten, vil endringer i antall reiser også 

påvirke investeringsbehov for alle transportmidler. Modellen beregner derfor investeringer 

knyttet til utvidelse av infrastrukturen for hvert transportmiddel. Investeringskostnaden for 

buss baserer seg på investeringskostnad per bussreise og dagens antall bussreiser, mens den 

for infrastruktur til bil og sykkel benytter antall km veg, rente, avskrivningsperiode og kostnad 

per km utbygd veg. 
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Forenklet beregning av samfunnskostnadene 

Kostnadsmodellen gjør også en forenklet beregning av samfunnskostnadene ved å beregne 

endringer i kostnader knyttet til miljø, skattefinansiering og kø. Det som inngår i de ulike 

beregningene er som følger:  

 Miljøkostnader 

Miljøkostnader beregnes basert på utslipp av CO2, NOX og PM10 fra vegtrafikk. 

Normtall for utslipp av klimagasser og luftforurensing er fra SSBs rapport «Utvalgte 

indikatorer for samferdselssektoren» fra 2015.  Kostnader per utslipp er hentet Statens 

Vegvesens håndbok V712.  

 Køkostnader 

Køkostnadene er basert på generaliserte reisekostnader for bil og antall reiser.  

 Skattekostnader 

Skattekostnader beregnes fordi det er effektivitetstap knyttet til skattefinansiering. På 

bakgrunn av Finansdepartementets Rundskriv R-109/14 «Prinsipper og krav ved 

utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyse mv.» beregner modellen en 

skattekostnad på 20 prosent av offentlig finansieringsbehov (både drift og 

investeringer). 

Inputverdier og forutsetninger om kollektivtransporten 

Viktige forutsetninger om kollektivtransporten som inngår som inputverdier i 

kostnadsmodellen er ruteproduksjon, vognpark, vognkapasitet, hastighet, snittinntekt og 

belegg om bord på bussene. Disse forklares nærmere i påfølgende tekst.  

Tabell 11 Nøkkeltall i kostnadsmodellen for byutviklingsavtaleområdet  

Forutsetninger Nøkkeltall 

Ruteproduksjon  1,45 millioner vognkm 

Vognpark 26 busser 

Busskapasitet  75 passasjerer per buss 

Snitthastighet 22 km/t 

Snittinntekt 14,10 kr i snittinntekt per helreise 

Gjennomsnittlig belegg 14 passasjerer 

 

Rutekilometer og ruteproduksjon 

Trafikkplan Larvik (VKT, 2017) viser at det kjøres om lag 3 300 rutekilometer daglig på linjene 

01, 03, 208 og 210. 365 dager gir 1,2 millioner rutekilometer som er vårt estimat for 

analyseområdet. Estimatet vil antagelig overvurdere tilbudet på de fire linjene, men 
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undervurderer mindre linjer som også går i området. Totalt gjennomfører VKT omtrent 

10 millioner rutekilometer per år med 222 busser9. Det betyr at analyseområdet har om lag 12 

prosent av total ruteproduksjon i fylket.  

SSBs statistikk for kollektivtrafikk viser at det gjennomføres 12,07 millioner vognkilometer for 

Vestfold10. 12 prosent av total produksjon i fylket gir 1,45 millioner vognkilometer i 

analyseområdet.  

Vognpark, vognkapasitet og gjennomsnittlig belegg 

VKT opplyser at de har 220 busser, ettersom Larvik står for 12 prosent av produksjonen antar 

vi videre at om lag 26 busser opererer i analyseområdet. Antall sitte- og ståplasser i bussene er 

levert direkte av VKT som rapporterer 46 sitteplasser og 29 ståplasser i gjennomsnitt per buss. 

Det gir en kapasitet på til sammen 75 passasjerer per buss.   

SSBs statistikk for kollektivtrafikk i Vestfold fylke angir en kapasitetsutnyttelse på 19 prosent. 

Med total kapasitet på 75 passasjerer per buss gir dette er belegg på 14 passasjerer.  

Snitthastighet 

Norske byområder ligger på rundt 21 km/t i gjennomsnittshastighet (Norheim m.fl. 

2017). SSBs statistikk for kollektivtrafikk i Vestfold fylke viser en hastighet på 24 km/t. 

Ettersom Larvik er en liten by sammenliknet med gjennomsnittet av norske byområder er det 

grunnlag for å anta at hastigheten er noe høyere enn gjennomsnittet, men samtidig lavere enn 

gjennomsnittet for fylket. Vi benytter derfor samme hastighet som i Tønsberg, 22 km/t11.  

Snittinntekt 

VKTs årsrapport for 2016 angir 10 millioner passasjerer og 172 millioner i salgsinntekter for 

kollektivtrafikken i Vestfold. Dette gir en snittinntekt på 17,2 kr. Ettersom vi trenger 

snittinntekt per helreise og ikke kjenner til hvor mange som bytter buss benytter vi et anslag 

fra VKT på 14,10 kr i snittinntekt per helreise.  

Inputverdier om infrastruktur for bil og sykkel 

Infrastruktur for bil og sykkel er hentet fra SSBs statistikk «Samferdsel i kommuner og 

fylkeskommuner», og er presentert i tabellen under.  

Tabell 12 Veglengder i km. Kilde: SSB, 2016: Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner 
 

Europa- og riksveier Fylkesvei Kommunal vei og gate Kommunal sykkelvei 

0709 Larvik 37 272 275 31 

0728 Lardal 0 69 27 4 

SUM 37 341 302 35 

                                                           
9 VKT, 2018. Om oss. https://www.vkt.no/om-oss  
10 SSB, 2016. Kollektivtransport med buss, etter region, statistikkvariabel og år. 
Vestfold.https://www.ssb.no/statbank/table/06670/tableViewLayout1/?rxid=a62c5179-bd36-4ed2-
b9a3-78583bef03b1  
11 SSB, 2016. Kollektivtransport med buss. Byområde, etter region, statistikkvariabel og år. Tønsberg. 
https://www.ssb.no/statbank/table/06673/tableViewLayout1/?rxid=a62c5179-bd36-4ed2-b9a3-
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