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1 Forord  

Dette notatet er utarbeidet som en del av arbeidet med konsekvensutredning for fv. 109 i 
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner mellom Råbekken og Alvim. Prissatte virkninger beregnes for 
hele strekningen. 

Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 
Konsekvensanalyser. Rapporten tar for seg prissatte konsekvenser ved bruk av beregninger fra 
EFFEKT. Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Viken fylkeskommune. Temarapporten 
presenterer og vurderer prissatte virkninger som følge av aktuelle utbyggingsalternativer.  

Fagansvarlig hos Multiconsult har vært Maren Louise Salte. Oppdragsleder hos Multiconsult har 
vært Wibeke Norris. 
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2 Sammendrag 

Prissatte konsekvenser er utredet i henhold til planprogrammet fastsatt av Bystyret i Fredrikstad 
03.09.2015 og bystyret i Sarpsborg 24.09.2015. 

Beregninger er utført med Statens vegvesens program for beregning av prissatte virkninger, 
EFFEKT. Endringer i trafikkstrømmer er utført av COWI ved bruk av regional transportmodell (RTM). 
Trafikkanalysene omfatter hele vegnettet som kan få en vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som 
følge av tiltaket, og resultatene er av stor betydning for beregning av prissatte virkninger.  

Vurdering av prissatte virkninger følger Håndbok V712. Prissatte virkninger er vurdert samlet i en 
nytte-kostnadsanalyse med følgende utredningstemaer: 

• Trafikant- og transportbrukernytte 

• Operatørnytte 

• Budsjettvirkninger for det offentlige 

• Virkninger for samfunnet for øvrig 

Kostnadene som er brukt som grunnlag for beregningene er utarbeidet og kvalitetssikret i henhold 
til ANSLAGS-metoden med en nøyaktighet på +/- 10 %.  

 

Konsekvensanalyse 

Det er analysert ett utbyggingsalternativ som er sammenliknet med dagens situasjon for 
strekningen. Prosjektmålet for fv.109 er som følger: 

Tilgjengelighet, fremkommelighet, attraktivitet og sikkerhet for kollektivtransport, gående og 
syklende er prioritert 

Fylkesvegen skal ikke utgjøre en større barriere enn i dag 

I utbyggingsalternativet opplever trafikant- og transportbrukerne positiv nytte som følge av bedre 
fremkommelighet for kollektivtransport, syklende og gående, samt positive helsevirkninger for 
gående og syklende som følge av at flere går og sykler i tiltakssituasjonen. Investeringskostnaden er 
betydelig og bidrar i sum til en negativ netto nytte av tiltaket.  

Tabell 2-1 viser prissatte virkninger for fv.109 sammenliknet med referansesituasjonen.  

 

Tabell 2-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, prissatte virkninger i millioner 
kroner, diskontert. 

Delområder Fv. 109 Nedskalering 

Netto nytte, NN -3 566 

Netto nytte per budsjettkrone, NNB -0,88 
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3 Innledning 

 Bakgrunn for planarbeidet  

Analysen av prissatte konsekvenser er knyttet til reguleringsplan for fv. 109 mellom Råbekken i 
Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg kommune. I korte trekk består tiltaket av å utbedre en viktig 
transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Fokuset i planarbeidet iht. prosjektmålet er: 

• Tilgjengelighet, fremkommelighet, attraktivitet og sikkerhet for kollektivtransport, gående 
og syklende er prioritert 

• Fylkesvegen skal ikke utgjøre en større barriere enn i dag 

 Tidligere versjoner og vurderinger av prissatte konsekvenser for strekningen 

Strekningen har vært utredet tidligere for en «fullskala -løsning», Notat 126531-RIT-NOT-05 
«Konsekvensutredning, prissatte konsekvenser» datert 28.01.19. Ettersom reguleringsplanen i 
denne utgaven innebærer en nedskalering av tiltaket, med tilhørende trafikale konsekvenser og 
kostnadsreduksjoner, er det besluttet å gjennomføre en ny beregning av prissatte konsekvenser.  

Så langt det har vært hensiktsmessig er samme forutsetninger som tidligere beregninger for 
strekningen lagt til grunn. Referansesituasjonen er tilsvarende som tidligere.  

3.2.1 Planområdet 

Planområdet strekker seg fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim i Sarpsborg kommune. 
Vegstrekningen er totalt 7,75 km. 

 
Figur 3-1: Kartutsnitt av planområdet med varslet plangrense 
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 Føringer og forutsetninger i prosjektet 

Krav om nullvekst i biltrafikken ligger til grunn for planen. Trafikken som danner grunnlaget for 
beregninger og løsninger er en ÅDT på 23-24 000, med tungtrafikkandel på 8-9 %, i 2021 for 
parsellen Råbekken–Rolvsøysund. For strekningen Rolvsøysund–Alvim legges ÅDT på 16-18 000 til 
grunn.  

Skiltet hastighet på ny veg skal være 60 km/t. For dagens veg varierer skiltet hastighet mellom 60 
og 70 km/t. Vegen planlegges med to til fire kjørefelt. Ny veg planlegges med midtdeler. Der 
eksisterende veg benyttes bygges ikke midtdeler. Alle ekstra kjørefelt skal være kollektivfelt. 
Tiltaket planlegges med planskilt kryssing for fotgjengere og syklister som skal være universelt 
tilrettelagt.  

Det planlegges sykkelveg med fortau på 6,5 meters bredde parallelt med fv.  109 fra Råbekken til 
Kirkebyveien. Fra Yven til Alvim er bredden redusert til 5,5 m. 

4 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Metoden for konsekvensutredning av prissatte virkninger er beskrevet i kap. 5 i håndbok V712. 
Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et tiltak 
medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. For den 
komplette metoden henvises det til håndbok V712. 

 Fordeling av prissatte konsekvenser på aktørgrupper 

I henhold til metodikken beskrevet i Håndbok V712 fordeles prissatte konsekvenser på følgende fire 
aktørgrupper: 

• Trafikant- og transportbrukere: Deles inn i fem ulike reisemåter (bilfører, bilpassasjer, 
kollektivreisende, syklende og gående) og tre ulike reisehensikter (tjenestereiser, 
arbeidsreiser og fritidsreiser). Dette gir totalt 15 forskjellige trafikantgrupper. 
Godstransport behandles særskilt. 

• Operatører: Selskaper som står for, eller bidrar ved forvaltning av, offentlig 
transportvirksomhet og infrastruktur. Operatørene deles inn i kategoriene 
kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bompengeselskaper og andre private aktører. 

• Det offentlige: Påvirkes gjennom inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. 

• Samfunnet for øvrig: Faktorer som er inkludert i analysen er ulykker, støy, luftforurensing 
(lokal og regional), klimagasser, restverdi og skattekostnader. 

 Kort om metode 

4.2.1 Beregning av prissatte konsekvenser 

Den samfunnsøkonomiske analysen følger Direktoratet for økonomistyrings veileder for 
samfunnsøkonomiske analyser og Statens vegvesens håndbok V712. Beregningene er utført av 
Multiconsult ved delvis bruk av EFFEKT. Nullvegnettet som grunnlag for analysen er tilsvarende som 
i tidligere versjoner av analyse av strekningen. For prosjektet er det benyttet prosjekttype 3 i 
EFFEKT med inndata om trafikkgrunnlag og trafikantnytte fra transportmodell med trafikantnytte- 
og kollektivmodul.  
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Inndata fra regional transportmodell (RTM) med tilhørende resultater er beregnet av COWI – 
tilsvarende som i foregående revisjoner av strekningen.  

4.2.2 Forutsetninger / Modellvalg 

De mest sentrale forutsetningene for beregningene er oppsummert i tabell 1. Standardsatser fra 
EFFEKT benyttes som grunnlag for beregningene med mindre annet er spesifisert i teksten.  

Tabell 4-1: Nøkkelforutsetninger-prissatte konsekvenser 

Sammenligningsår 2030

Åpningsår 2030

Anleggsperiode 4 år

Felles prisnivå  2022

Analyseperiode  40 år (2030-2069)

Levetid 40 år

MVA for investeringen 22,0 %

Kalkulasjonsrente 4,0 % 

Skattefaktor  1,20

 

Forklaringer av nøkkelbegreper i tabellen: 

• Felles prisnivå: Prisnivå som alle kostnader regnes om til for å være sammenlignbare. 2022 
benyttes som år for felles prisnivå da estimatene for anleggskostnadene er beregnet i 2022-
kroner. 

• Sammenligningsår: Årstall for diskontering av kostnader til nåverdi. Sammenlikningsåret 
som benyttes i beregningen er året for åpningsåret, 2030. 

• Åpningsår: Åpningsåret for det aktuelle vegnettet. Dette er året vegnettet forutsettes 
åpnet for trafikk, og definerer vegnettets funksjonstid. År 2030 benyttes som åpningsår for 
tiltaket 

• Levetid: Ihht. Håndbok v712, settes levetiden til 40 år ettersom det ikke er spesielle forhold 
ved tiltaket som tilsier kortere eller lengre levetid  

Kostnadsoverslagene for anleggskostnadene i alternativene er beregnet av Multiconsult etter 
Anslagsmetoden. Kostnadsoverslagene er oppdatert 22.09.2022 for hhv. Fredrikstad og Sarpsborg, 
se delrapporter for anslag for detaljer. For beregningene av prissatte virkninger benyttes forventet 
kostnad med usikkerhet på +/- 10 % iht. Håndbok V712 for tiltak på reguleringsplan. 
Anleggskostnadene gitt fra Anslagsrapportene er som følger: 
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Tabell 4-2: Anleggskostnader gitt fra Anslag pr 22.09.2022 (kilde: Multiconsult) 

 Anleggskostnader fra Anslag  
(forventet kostnad inkl. mva, nøyaktighet +/- 10 % ) 

Referanse - mill.kr
Fv. 109 nedskalering pr. 2022 

Fredrikstad

Sarpsborg

3 132 mill.kr

1 648 mill.kr

  1 484 mill.kr

 

4.2.3 Støy, luftforurensing og klimautslipp 

Pga. delvis bruk av EFFEKT i beregningen er kostnadene for støy og luftforurensing hentet fra de 
tidligere beregningene, 126531-RIT-NOT-05. Disse kostnadene er små i en EFFEKT-beregning og ved 
å anvende disse for det nedskalerte alternativet overestimerer vi den positive effekten på støy og 
luftforurensing.  

Utslipp knyttet til regional- og global forurensning beregnes i EFFEKT, basert på beregnet 
drivstofforbruk. Lokal luftforurensing (PM10, svevestøv) inngår ikke i beregningene da det er 
krevende å skaffe datagrunnlag for denne type beregning. 

Klimagassutslipp i transportfasen er beregnet med standard metode på grunnlag av 
transportmodellberegninger i RTM.  

4.2.4 Ulykker 

Samme tilnærming er gjort for ulykker. Resultatene er hentet fra den tidligere beregningen, 
126531-RIT-NOT-05. Det gjør at vi antakelig overestimerer en positiv effekt på ulykker som følge av 
tiltaket, men det har lite å si for resultatet. Ulykker og ulykkeskostnader er beregnet med standard 
metode i EFFEKT. Data for ulykker i 0-alternativet er hentet fra NVDB, mens vegstandarddata 
benyttes for ny veg. For lenker der det ikke er data benyttes normale skadetall.  

I ulykkesberegningene gjøres det separate beregninger innenfor hver skadegrad.  
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5 Tiltaksbeskrivelse 

 Om tiltaket 

Tiltaket handler om utbedring av fv. 109 mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg. 

 
Figur 5-1: Nedskalert planforslag i Fredrikstad 

 
Figur 5-2: Nedskalert planforslag i Sarpsborg 

I det nedskalerte planforslaget som er lagt til grunn for reguleringsplanen utvides dagens veg i 
Fredrikstad med to kollektivfelt fra Råbekken til kryss med Rådalsvegen. Videre fram til kryss med 
ny fv. 112 ved Nes bygges fv. 109 med kollektivfelt i retning Sarpsborg. Over Rolvsøysund og 
gjennom Greåker bygges det kollektivfelt i begge retninger. Fra kryss med Nye Tindlundvei tilpasses 
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kjørevegen til eksisterende veg, og denne blir liggende uendret fram til Alvim. Alle kryss i 
Fredrikstad og i Greåker er rundkjøringer. Fra Tindlund beholdes dagens T-kryss videre mot Alvim, 
supplert med lysregulering ved Tindlund. Det bygges midtrabatt fra Råbekken til Tindlund, ved 
gjenbruk av dagens veg bygges ikke midtrabatt.  

Det bygges en gjennomgående høy standard sykkelveg med fortau fra Råbekken i Fredrikstad til 
Kirkebyveien i Sarpsborg. Under Hannestadåsen følger sykkelvegen eksisterende gang- og sykkelveg 
opp til Yven. Herfra bygges det en litt smalere sykkelveg fram til Alvim. Sykkelveg med fortau 
krysser fv. 109 og sidevegnettet planskilt, med unntak av Ordfører Karlsens vei. All kryssing av 
fylkesvegen for syklister og gående skal skje planskilt med underganger eller bruer. 

Prosjektet omfatter også omlegging av fylkesveg 112 mot Soli over en strekning på ca. 750 meter. 
Det bygges nytt kryss mellom Evjebekkveien og Dikeveien i Fredrikstad. Tilpasning til sidevegnettet 
medfører bygging av korte vegstrekninger og overganger.  

Det bygges langsgående støyskjerming på store deler av strekningen, og det vil bli lokale støytiltak i 
byggeplanfasen. 

Planområdet er tett utbygd, og vegutvidelsen fører til at ca. 100 bolighus og 15 næringsbygg må 
saneres. 

Figur 5-3: Fylkesveg med to kollektivfelt og sykkelveg med fortau ved undergang ved Svaneveien i Fredrikstad 
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Figur 5-4: Fylkesveg med nordgående kollektivfelt ved bru for sykkelveg med fortau ved Rønningen i 
Fredrikstad 

 
Figur 5-5: Fylkesveg med to kollektivfelt gjennom Greåker. Sykkelveg med fortau krysser under fylkesvegen 
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Figur 5-6: Videreføring av eksisterende veganlegg fra Tindlund. Det bygges sykkelveg med fortau og nye 
støyskjermingsanlegg 

I vurderingen av prissatte virkninger sammenliknes tiltaket med referansesituasjonen. 
Referansesituasjonen tilsvarer dagens veg, uten utbedringer. Ettersom det kun er et alternativ som 
analyseres handler vurderingen av prissatte konsekvenser om å vise virkningen av tiltaket 
sammenliknet med referansesituasjonen.  

 Mengder og kostnader for alternativene 

Totallengde på strekningen på ny kjøreveg er omtrent 5,8 km, hvor 4,2 km av strekningen er i 
Fredrikstad kommune, mens 1,6 km planlegges i Sarpsborg kommune. Vegen veksler mellom fire, 
tre og to felt etter behov for prioritering av kollektivtrafikken på strekningen. Det planlegges kun to 
kjørefelt for personbiler, noen unntak kan forekomme inn mot og gjennom rundkjøringer og kryss 
for å sikre god trafikkavvikling. Gang- og sykkelveg bygges på en lengre strekning. 

Tabell 5-1: Mengder og kostnader for alternativene 

 Alternativ fv. 109 – nedskalering 

Total lengde:  5 740 meter 

• Fredrikstad 4160 meter 

• Sarpsborg 1580 meter 

Rolvsøysund bru: 6156 meter2 

Kjørefelt: Fredrikstad: 3,25 meter 
Sarpsborg: 3,5 meter 

Skulderbredde: Fredrikstad: 0,25 meter (hvis kantstein), ellers 0,5 meter 
Sarpsborg: 0,25 meter (hvis kantstein), ellers 0,75 meter 

Vegbelysning Ja 

Anleggskostnad  
(mill. kr 2022-verdi) 3 132 
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6 Prissatte virkninger 

 Trafikant- og transportbrukernytte 

Nytte- og kostnadsberegninger for trafikant- og transportbrukere bygger på beregninger i 
trafikantnyttemodulen i transportmodellen (RTM). Trafikantnytte beregnes som endring i 
trafikantenes konsumentoverskudd som følge av tiltaket. Beregningene i analysen bygger på 
følgende hovedelementer: 

• Distanseavhengige kjøretøyskostnader 

• Andre utgifter for trafikantene 

• Tidsavhengige kostnader 

• Helsevirkninger for gående og syklende 

Resultatene fra RTM-beregningene er importert til EFFEKT for å beregne de prissatte virkninger av 
tiltaket. 

 
Tabell 6-1: Endringer i beregnet nytte for trafikanter- og transportbrukere sammenliknet med referanse. Tall 
millioner kr, diskontert. (Kilde: Beregninger fra EFFEKT) 

Alternativ fv. 109 nedskalering 

Trafikant- og transportbrukernytte 1 003 356 
Trafikantnytte 806 604 

Helsegevinster GS-trafikk 196 752 
 

Det er beregnet en samlet nytte for trafikant- og transportbrukere på rundt 1 milliard kroner av 
tiltaket. Trafikant- og transportbrukernytter kommer primært som følge av økt nytte for trafikanter 
som reiser kollektivt i tiltaket sammenliknet med referanse. I tillegg tilkommer det noe nytte for 
syklende og gående. 

 

Tabell 6-2: Trafikantnytte, spesifisert på ulike trafikanter. Sammenliknet med referanser. Tall i millioner kr, 
diskontert (Kilde: Beregning fra EFFEKT).  
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Tiltakene på fv. 109 har prioritering og løsninger for kollektiv, sykkel og gående som hovedformål 
som vises igjen i beregningene av trafikantnytte. I tillegg til økt nytte for kollektiv, syklende og 
gående har gang- og sykkeltrafikk i tiltaket en positiv helsegevinst verdsatt til 196 millioner kroner.  

Det er også beregnet noe positiv nytte for bilfører og bilpassasjer i tiltaket. Dette er trolig primært 
koblet til bedre fremkommelighet i tiltakssituasjonen. En reduksjon i fartsgrensen vil ellers isolert 
sett tale for en liten økning i reisetid som medfører lavere nytte for bilfører og -passasjer.  

 Operatørnytte 

Operatører er i denne sammenhengen selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller 
forvaltning av infrastruktur for transport. Disse er delt inn i fire grupper: kollektivselskaper, 
parkeringsselskaper, bompengeselskaper og andre private aktører1.  

Beregningene viser ingen endring fra referanse til tiltak for operatørene da det ikke er lagt til grunn 
endringer for operatørgruppene som en del av tiltaket. Ettersom tiltaket inngår som en del av 
Bypakke Nedre Glomma kan strekning i praksis bli påvirket av endringer i bompenger, som da kan 
medføre endringer i kostnader og inntekter for bompengeselskapene. Ettersom det ikke foreligger 
beslutninger knyttet til nivå på bompengefinansiering og eventuell plassering på strekningen er 
bompengene i vegnettet i beregningene uendret fra referanse til tiltak.  

 

Tabell 6-3: Endringer i beregnet nytte for operatører sammenliknet med alternativ 0. Tall i millioner kr,  
diskontert.  (Kilde: Beregninger fra EFFEKT) 

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Sum 0 

 

Kollektivselskapenes trafikantinntekter overføres til i EFFEKT via kollektivmodulen fra 
transportmodellen. Beregningene har ikke gitt troverdige resultater for kollektivselskapene2. For 
kollektivselskapene er derfor samme kostnader og inntekter benyttet for referansesituasjonen og 
tiltaket. Forenklingen gir lite utslag for resultatene da det ikke inngår tilbudsforbedringer for 
kollektivtrafikken som en del av tiltaket – det innebærer at samme ruteopplegg er lagt til grunn i 
tiltak som referanse. Forenklingen medfører likevel trolig noe underestimering av kollektivnytten 
ettersom en passasjervekst, med tilhørende inntektsøkning for kollektivselskapene, er sannsynlig 
med bakgrunn i bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og dermed et mer attraktivt tilbud.  

  

 
1 Ferjeselskaper er ikke relevant for strekningen tiltaket hører til, og parkeringsvurderinger inngår ikke i tiltaket. Disse operatørgruppene 

er ikke påvirket i tiltaket og vises derfor ikke i fremstillingen av resultater 
2 Tilsvarende ulogiske resultater og korrigering som tidligere vurderinger på strekningen, jf. 126531-RIT-NO-05 Fylkesveg 109 Råbekken-

Alvim, prissatte konsekvenser (Multiconsult, 2018). Dette er fordi en eldre versjon av RTM (versjon 3.12.2) er anvendt til 
transportmodellberegningene. I denne ligger det feil i kollektivmodulen bl.a. knyttet til skolereiser. Dette gjør at modulen 
overestimerer inntektsnivået og underestimerer kostnadene for kollektivoperatørene.  



Fv. 109 Råbekken–Alvim–Torsbekkdalen  multiconsult.no 
Prissatte virkninger 

 

126531-10-RIT-NOT-002 26. september 2022 / Revisjon 01 Side 14 av 17 

 

Tabell 6-4: Trafikantnytte, spesifisert på ulike trafikanter. Sammenliknet med referanser. Tall i millioner kr, 
diskontert (Kilde: Beregning fra EFFEKT, med justering for kollektivselskaper). 

 

 

 Budsjettvirkninger for det offentlige 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. 
Dette inkluderer investeringskostnader og endringer i drift- og vedlikeholdskostnader over 
offentlige budsjetter, og endring i inntektene fra transportavgifter.  

Nytten for det offentlige er beregnet å være negativ. Det følger i stor grad av 
investeringskostnaden.  

Tabell 6-5: Sammenstilling av endring i budsjettvirkninger for det offentlige sammenliknet med referanse. Tall 
i millioner kr, diskontert. (Kilde: Beregninger fra EFFEKT). 

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Investeringskostnad -3 821

Drift- og vedlikehold 11

Overføringer -

Skatte- og avgiftsinntekter -231

SUM - 4 041

 

 Samfunnet for øvrig 

Konsekvenser for samfunnet for øvrig omfatter endringer i ulykkeskostnader, endringer knyttet til 
støy- og luftforurensning, andre kostnader, restverdi og skattekostnader.  
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6.4.1 Ulykker 

Ulykkeskostnadene tar hensyn til antall ulykker og alvorlighetsgraden for ulykkene. Mer alvorlige 
ulykker medfører en høyere kostnad for samfunnet for øvrig. Hastighet og vegstandard har 
betydning for både antall ulykker og alvorlighetsgraden.  

Noe redusert hastighet og bedre vegstandard taler isolert sett for lavere ulykkeskostnader. Denne 
er noe overestimert, da den baserer seg på 4-felt og ikke det nedskalerte alternativet.  

 

Tabell 6-6: Endringer i ulykkeskostnader sammenliknet med referanse (millioner kr, diskontert). 

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Sum ulykkeskostnader 190

 

6.4.2 Støy og luftforurensing 

Støy er et lokalt miljøproblem i forbindelse med veitrafikk som kan virke negativt på helsen, skape 
mistrivsel, forstyrre tale og oppleves som en plage. Støykostnadene er hentet fra den tidligere 
beregningen for prosjektet, 126531-RIT-NOT-05. Beregningen er gjort samlet for støy og 
luftforurensing i EFFEKT.  

Tabell 6-7: Endring i kostnader for støy og luftforurensing sammenliknet med referanse (i millioner kr, 
diskontert)  

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Sum støy og luftforurensing  89

 

6.4.3 Restverdi og skattekostnad 

Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt og frem til levetiden 
er over. For beregning av restverdi er nytte i siste året av analyseperioden videreført.  I denne 
analysen er det benyttet standard sats for levetiden og analyseperiode på 40 år. Det innebærer at 
det ikke er restverdi av tiltaket. 

Tabell 6-8: Endring i restverdi og skattekostnad sammenliknet med alternativ 0 (i millioner kr, diskontert). 

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Restverdi 0

Skattekostnad -808

 

Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer en kostnad for samfunnet som pris-settes i 
samfunnsøkonomiske analysen. For inn- og utbetalinger av offentlige midler beregnes en 
skattekostnad på 20 øre per krone. Nivået på investeringen og drift- og vedlikeholdskostnaden i 
alternativet har betydning for beregnet skattekostnad.  
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 Investeringskostnader 

Investeringskostnaden er basert på forventet verdi fra ANSLAGS-rapportene, som ble ferdig 
23.03.2022 og 23.06.2022. I henhold til håndbok v712 er kostnadsestimatene med en usikkerhet på 
+/- 10 %.  

Tabellen under viser en oversikt over investeringskostnadene som er lagt til grunn for 
beregningene. 

 

Tabell 6-9: Anleggskostnader gitt fra Anslag pr. 23.03.2022 og 23.06.2022 (kilde: Multiconsult) 

 Anleggskostnader fra Anslag  
Referanse - mill.kr
Fv.109 nedskalering pr 2022 

Fredrikstad

Sarpsborg

3 132 mill.kr

1 648 mill.kr

1 484 mill.kr
 

 

7 Oppsummering av prissatte virkninger 

Det er foretatt en oppsummering og rimelighetsvurdering av de totale resultatene for prissatte 
konsekvenser.  

I tabellen under vises en oversikt over de ulike postene i resultatet for de prissatte konsekvensene.  

• Investering: anleggskostnaden i alternativet baserer seg på forventet verdi fra 
ANSLAGS-rapportene, 22.09.2022, med en usikkerhet på +/- 10%.  

• Netto nytte: Netto nytten beskriver tiltakenes beregnede samfunnsmessige 
lønnsomhet. Tallet angir differansen mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle 
kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket i den definerte analyseperioden. 
Kriteriet for at prosjektet skal være lønnsomt er at netto nytten er større enn 0.  

• Netto nytte per budsjettkrone, NNB: Dette tallet beskriver forholdet mellom 
netto nytte og budsjettkostnadene. NNB sier hva samfunnet netto får igjen av 
hver krone som belastes offentlige budsjetter ved realisering av tiltaket.  

• Budsjettkostnad: Budsjettkostnadene er summen av kostnadene som det 
offentlige bidrar med.  

Investeringskostnaden er den største enkeltposten i beregning av prissatte virkninger av tiltaket og 
utgjør en stor kostnad i tiltaket. Neddiskontert utgjør den sammen med en liten reduksjon i drift og 
vedlikeholdskostnadene og en økning i skatte- og avgiftsinntektene en kostnad for det offentlige på 
-3 366 millioner kr (neddiskontert).  

I tiltaket vil trafikant- og transportbrukere oppleve positiv nytte. Det største positive bidraget 
kommer fra kollektivtrafikken, mens mindre bidrag fra bilfører, bilpassasjer, gående og syklende. 
Denne posten har det største bidraget til positiv nytte og utgjør 1 003 millioner kr (neddiskontert). I 
tillegg kommer reduserte ulykkeskostnader og reduserte kostnader knyttet til støy og 
luftforurensing med sine mindre nyttebidrag.  

Dette gir en netto nåverdi på -3 566 millioner kr og en nettonytte pr budsjettkrone på -0,88.  
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Tabell 7-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser (millioner kr, diskontert).  

 
 

8 Følsomhetsanalyse 

Følsomhetsanalysen er utført for anleggskostnadene med en følsomhet på +/- 25 %.   

Tabell 8-1: Endring i NNB som følge av endring i anleggskostnaden på +/- 25 % 

 Alternativ fv. 109 nedskalering

Forventet -0,88

+25 % -0,94

-25 % -0,78

 

Følsomhetsanalysen viser at resultatet er robust. I forhold til hvilken nytte tiltaket gir må 
investeringskostnaden kuttes betydelig for å kunne oppnå en NNB nærmere 0.  


