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1. Bakgrunn 

Statens vegvesen planlegger ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I forbindelse med konsekvensutredning er 

ViaNova Plan og Trafikk AS bedt om å utrede de prissatte konsekvensene av de ulike 

korridorforslagene. I dette notatet er det vurdert fem korridoralternativer for fv. 287. 

2. Ansvar for beregningene 

Notatet er utarbeidet av ViaNova Plan og Trafikk med Marit Stadheim og Håvard Braute som 

ansvarlige. Som grunnlag for analysene er det gjort transportmodellberegninger av Kristian Lowzow 

og Eli Aadde Marthinsen. 

3. Metode 

3.1 Verktøy 

Som grunnlag for nytte-kostnadsanalysen er det gjort trafikkberegninger med regional 

transportmodell (RTM), som er transportetatenes modellsystem for beregning av persontransport. 

Det er benyttet RTM v.4.1.2, delområdemodell Buskerudbyen som dekker fylkene Oslo, store deler 

av Viken, samt deler av Vestfold og Telemark.  

Modellsystemet beregner hvor mange reiser man vil ha mellom sonene i modellen i 2030, med 

grunnlag i data om eksisterende veg- og kollektivtilbud og vedtatte prosjekter, samt prognoser for 

bosatte i hver grunnkrets. 

Konkurranseflaten mellom bil, gang/sykkel og kollektivtransport beregnes og reisene fordeles på 

ulike reisemidler. Bilreisene fordeles på alternative reiseruter mellom sonene som en funksjon av 

reisetid avhengig av trafikkmengde og avviklingsforhold, samt distansavhengige kjøretøykostander. 

Sammenstillingen av prissatte konsekvenser er gjort i Statens vegvesens program EFFEKT v. 6.73 

iht. metodikken i håndbok V712.  
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Nytteberegningene er gjort med offisiell nasjonal verdsetting av tid, ulykker, klimagassutslipp etc. 

EFFEKT-modellen inneholder alle Europaveg-, riksveg-, og fylkesveglenker for Buskerud og 

Vestfold, samt alle Europaveglenker for Akershus som ligger innenfor polygonet til DOM 

Buskerudbyen. Vegnettet i EFFEKT har data om vegstandard og registrerte ulykker fra Nasjonal 

vegdatabank. 

Nytten er beregnet hvert år med utgangspunkt i trafikktall for 2030 beregnet i transportmodellen. 

Trafikkutviklingen bakover og fremover fra 2030 beregnes i EFFEKT med utgangspunkt i 

Vegdirektoratets fylkesvise prognoser. Gjeldende prognose for Buskerud er vist under (årlig 

trafikkvekst i %). 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Årlig trafikkendring for Buskerud 

3.2 Beregningsforutsetninger 

3.2.1 Prisnivå og sammenligningsår 

Det er forutsatt beregningsmessig åpningsår 2026 og sammenligningsår 2022. Dette er det samme 

som for beregninger til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Alle kostnader og nyttebidrag er 

regnet om til felles prisnivå 2019 som er standard i EFFEKT 6.73. 

3.2.2 Analyseperiode og restverdi 

Det antas at prosjektet har en funksjonell levetid på 75 år. Nytte og kostnader er beregnet for 

perioden 2026-2100. Nytten de første 40 årene, 2026-2065, presenteres for hvert deltema som 

trafikantnytte, ulykker etc., mens nytten de siste 35 årene, 2066-2100, presenteres samlet som 

restverdi, iht. EFFEKT 6.73.   

3.2.3 Kalkulasjonsrente 

Det er benyttet kalkulasjonsrente 4,0 % ved diskontering av alle kostnader og inntekter til 

sammenligningsåret 2022 for analyseperioden på 40 år. For årene 41-75 etter åpningsår er det 

benyttet kalkulasjonsrente 3,0 %.  

3.2.4 Enhetspriser 

Det er benyttet offisielle norske enhetspriser ved verdsetting av reisetid, ulykker, miljø osv. 

Enhetsprisene bygger på den nasjonale verdsettingsstudien i 2010. Tidskostnader, og kostnader til 

CO2- og NOx -utslipp bygger verdsettingsstudien fra 2018. Enhetsprisene er justert opp til 2019-kr.   
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4. Resultater 

4.1 Trafikant- og transportbrukernytte 

 

Figur 1: Trafikantnytte for fv. 287 Åmot - Haugfoss 

Med hensyn til trafikantnytte kommer korridoralternativene 1A-kort tunnel og 1A-lang tunnel best ut. 

Disse alternativene har kortest korridorlengde, samtidig som påkobling til fv. 2840 gjør vegen 

tilgjengelig for trafikk herfra. Alternativ 1B har noe lengre trasé enn 1A og gir derfor noe lavere 

trafikantnytte. 

Alternativ 3 får dårligst trafikantnytte, men er vanskelig å sammenligne med de andre alternativene, 

da det er avhengig av korridoralternativ 1A, 2A eller 3A for ny rv. 350 for å gi god effekt. EFFEKT-

beregningen for alternativ 3 er gjort uten forutsetningen om ny rv. 350, og gir derfor dårlig nytte 

sammenlignet med de andre fv. 287-alternativene. 

Korridoralternativ 1C gir dårligst trafikantnytte dersom vi ser bort fra alternativ 3. Traséen for 1C er 

lagt med påkobling til fv. 2840 ca. 1 km lenger nord enn i de andre alternativene, og er ca. 700 m 

lengre enn korteste alternativ (1A). Alternativet gir lengre reiseveg og dårligere trafikantnytte enn de 

andre alternativene.  

Det er foretatt en rimelighetskontroll av trafikantnytten ved å vurdere trafikkstrømmer, kjørelengde, 

kryssplassering og hastigheter for de ulike alternativene.  



 

 

 
28.01.2021 

 
4 

 
 

4.2 Operatørnytte 

Figur 2: Operatørnytte for fv. 287 Åmot - Haugfoss 

Operatørnytte er beregnet for å få fram endring i driftskostnader for kollektiv- og bomselskapene.  

Det er små endringer i operatørnytte sammenlignet med 0-alternativet, og kun beskjedne forskjeller 

mellom alternativene. Endring i operatørnytte stammer i hovedsak fra endret trafikkmengde 

gjennom eksisterende bompengeanlegg i vegnettet. Dette gir en økning i operatørnytte på ca. 6 

mill. kr. for hele analyseperioden for alle alternativene, unntatt alternativ 3. Alternativ 3 er avhengig 

av at ny rv. 350 bygges, og er derfor vanskelig å sammenligne med de andre alternativene.   

I transportmodellberegningene som er gjort som grunnlag for nytteberegningene er det forutsatt 

samme bomstasjoner og bomtakster for alternativ 0 og utbyggingsalternativene. Det er ikke gjort 

forutsetninger om bompengefinansiering av prosjektet. Endret reisemønster som følge av prosjektet 

gir endret antall bompasseringer på bomstasjonene i transportmodellområdet, som vil gi en endring 

i inntektene til bomselskapene.  

Det er lagt til grunn at alle eksisterende bussruter som er kodet i transportmodellen vil fortsette å gå 

på dagens vegnett, og at dette tilbudet ikke endres som følge av utbygging. Kollektivselskapene 

forventes derfor ikke få noen endring i inntekter eller kostnader.  
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4.3 Virkninger for det offentlige 

Det er ikke gjort forutsetninger om bompengefinansiering av prosjektet. Beregningsmessig er det 

forutsatt 100 % statlig finansiering. Som standard i EFFEKT er det antatt at investeringskostnadene 

er inkl. 22 % mva.  

Økte avgiftsinntekter skyldes primært at økt hastighet og økt trafikkarbeid gir større drivstoffbruk og 

dermed økte inntekter til staten fra drivstoffavgift.  

Figur 3 viser anleggskostnadene i mill. kr for de ulike korridoralternativene for ny fv. 287. Rød og 

grå farge viser hhv. investering i gitt prisnivå diskontert ekskl. mva. og oppgitt P50-prosjektkostnad 

inkl. mva. Alternativ 1A-lang-tunnel har den høyeste investeringskostnaden, mens alternativ 1B har 

den laveste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Anleggskostnader for korridoralternativene på ny fv. 287 

 

Budsjettvirkninger for det offentlige er illustrert i figur 4 på neste side. Alternativene 1A med lang og 

kort tunnel gir høyest kostnad for det offentlige. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader til bygging, 

drift og vedlikehold av tunnel, hvor alternativet med lang tunnel gir høyeste kostnader av de to. 
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Figur 4: Budsjettvirkninger for det offentlige i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065, for fv. 287 
Åmot – Haugfoss 
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4.4 Ulykker 

Ulykkesberegningene er gjort med ulykkesmodulen i EFFEKT for hele EFFEKT-vegnettet. 

Registrerte ulykker og antall drepte og skadde for hver skadegrad er hentet fra Nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Endringer i antall ulykker, antall skadetilfeller pr. skadegrad og 

ulykkeskostnader er beregnet for hver lenke for alle år i analyseperioden. 

 

Figur 5: Ulykkeskostnader i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065, for fv. 287 Åmot - Haugfoss 

De fem korridoralternativene gir omtrent like stor reduksjon i ulykkeskostnader (se figur 5). Ca. 4 

mill. kr skiller alternativet med høyest og lavest reduksjon i kostnader, hhv. alternativ 1A-kort tunnel 

med 21 mill. kr, og alternativ 1A-lang tunnel med 17 mill. kr.  

Ny fv. 287 vil gi en økning i ulykkeskostnader fra personskadeulykker. For alternativet med størst 

reduksjon i ulykkeskostnader totalt, 1A-kort tunnel, vil økningen være på 225.000 kr i åpningsåret 

og 3.755.000 kr for hele analyseperioden, sammenlignet med 0-alternativet. Økningen i 

ulykkeskostnader for personskadeulykker henger sammen med økningen i fartsgrense på 

strekningen, som vil gi en økning i antall drepte og hardt skadde i analyseperioden med hhv. 0,165 

og 0,180 sammenlignet med 0-alternativet. Dette gir en økning i ulykkeskostnadene på 4,3 mill. kr 

for hele analyseperioden, og 253.000 kr i åpningsåret. Samtidig vil ny veg gi en reduksjon i 

materiellskadeulykker og lettere skadde, slik at ny veg totalt gir en innsparelse i ulykkeskostnader 

på ca. 21 mill. kr. for hele analyseperioden.  

1A-kort tunnel og 1A-lang tunnel har størst sprik i ulykkeskostnader, til tross for at alternativene er 

svært like. Forskjellen i ulykkeskostnader stammer i hovedsak fra differanse i kostnader til 

materiellskadeulykker. Vegdirektoratet har vurdert at det er behov for videreutvikling av 

ulykkesmodulen i EFFEKT mht. beregning av materiellskadeulykker. Som standard i nyere 

versjoner av EFFEKT skal derfor materiellskadeulykker ikke tas med. I EFFEKT v. 6.73 er det ikke 

mulig å velge bort dette, slik at ulykkeskostnadene beregnet med denne versjonen vil ha en grad av 

usikkerhet.  
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4.5 Støy og luftforurensning 

Luft- og støykostnader omtales gjerne sammen ved uttak av resultater fra EFFEKT.  

Støykostnader er beregnet med grunnlag i støyberegninger utført av COWI i 2017 med antall 

boenheter i rød sone, og gjeldende enhetspriser. 

I dette prosjektet er det ikke gjort egne beregninger av lokal luftforurensning (PM10 og NO2), og 

dette er derfor heller ikke tatt med i analysen. Data om regional og global luftforurensning beregnes 

i EFFEKT, med grunnlag i beregnet drivstofforbruk for alle kjøretøytyper og ferjer. Disse 

beregningene gjøres for hvert år i analyseperioden. 

Regional luftforurensning omfatter utslipp av NOx (tonn utslipp), mens global luftforurensning 

omfatter utslipp av CO2 og CO2-ekvivalenter. Utslippet av CO2 regnes i ekvivalenter fordi det legges 

til CO2-ekvivalenter for lystgass (N2O), metan (CH4), og for gassferjer (LNG i dieselekvivalent). 

Drivstofforbruk beregnes avhengig av vegstandard, beregnet fart og trafikkbelastning. Beregnet fart 

er direkte grunnlag for beregning av drivstofforbruk. På dagens veg mellom Hokksund og Åmot 

varierer fartsgrensen mellom 50 og 70 km/t. En forenklet test i EFFEKT viser at dersom man øker 

fartsgrensen fra 60 km/t til 90, 100, 110 eller 120 km/t vil utslippene pr. kjøretøykilometer øke med 

hhv. ca. 25 %, 50 %, 55 % og 60 %. 

Videre er det antatt at drivstofforbruk per kjøretøy reduseres med tiden, bl.a. pga. teknologisk 

utvikling av bilmotorer og bilens konstruksjon. I EFFEKT er det derfor som standard lagt inn 

prognoser for drivstofforbruk ut fra framskriving av kjøretøyparken. Framskrivingen er gjort i 

samsvar med nasjonalbudsjettet for 2019, og kalles NB19-banen, som vist i figur 6 under. Figuren 

viser hvordan andelen av energi fra drivstoff, elektrisitet, gass m.fl.  forventes å endres frem mot 

2050 for trafikkarbeid med personbiler.  

 

Figur 6: Trafikkarbeid med personbil 2015-2050 fordelt på energibærer, NB19-banen. (Fridstrøm, 2019).  

I figur 7 på neste side er tilsvarende NB19-banen for tunge kjøretøy vist. Fossilt drivstoff forventes i 

mye større grad å fortsette og dominere som energibærer for godstransport, sammenlignet med for 

personbiler. I figur 8 på nestes side vises også hvordan energiforbruket forventes å endres for de 

ulike kjøretøytypene frem mot 2050 med NB19-banen. Som man kan se forventes energiforbruket 

for lette kjøretøy å reduseres, mens det vil være på samme nivå eller øke noe for tunge kjøretøy. 
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Figur 7: Trafikkarbeid fra godsbiler fordelt på energibærer, NB19-banen (Fridstrøm, 2019) 

 

Figur 8: Energiforbruk i vegtrafikken mot 2050 etter kjøretøytype, NB19-banen (Fridstrøm, 2019) 
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Figur 9: Kostnader til global og regional luftforurensning i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065, 

for fv. 287 Åmot - Haugfoss 

Kostnader til støy og luftforurensning øker i alle alternativer (se figur 9 over). Korridoralternativ 3 gir 

størst økning i luft og støykostnader, med ca. 115 mill. kr, sammenlignet med 0-alternativet. 

Differansen mellom alternativ 3 og resterende alternativer stammer i hovedsak fra støykostnadene, 

der alternativ 3 vil gi omtrent tre ganger så mange flere boenheter i rød støysone som de andre 

alternativene.  

1A-lang tunnel gir en økning i utslipp på ca. 772 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 0 tonn NOx i 

åpningsåret.  

1B gir en økning i utslipp på ca. 926 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn NOx i åpningsåret. 

1C gir en økning i utslipp på ca. 1.164 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 0 tonn NOx i åpningsåret.  

3 gir en økning i utslipp på ca. 619 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn NOx i åpningsåret. 

1A-kort tunnel gir en økning i utslipp på ca. 835 tonn CO2-ekvivalenter pr år og ca. 1 tonn NOx i 

åpningsåret. 

I figur 10 på neste side vises klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter for hele analyseperioden for alle 

fylkesvegalternativene, fordelt på bygging, drift- og vedlikehold, og transport.  

Alternativet 1C gir høyest økning i utslipp totalt i analyseperioden, med ca. 41.100 tonn CO2-

ekvivalenter, sammenlignet med 0-alternativet. Alternativ 1B gir ikke høyest økning i utslipp 

tilknyttet bygging, men gir høyest utslipp i transportfasen. Dette forklares med at alternativet gir 

størst økning i trafikkarbeid totalt i vegnettet, sammenlignet med 0-alternativet. 
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Alternativene for 1A med kort og lang tunnel gir høyest utslipp av CO2-ekvivalenter i byggefasen 

pga.  bygging av tunnel. Alternativ 3 har hverken bru eller tunnel og har minst endring i trafikkarbeid 

sammenlignet med 0-alternativet, og får dermed lavest utslipp i både bygge- og transportfasen.  

 

Figur 10: Klimagassutslipp for fv. 287 Åmot – Haugfoss 
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4.6 Skattekostnader 

Standardverdi for skattefaktoren i EFFEKT er 1,20. Dette betyr en beregningsmessig skattekostnad 

på 20 % på alle endringer i kostnader og inntekter på offentlige budsjett. Alternativene med den 

største belastningen på offentlig budsjett, medfører den største skattekostnaden.  

Korridoralternativ 1A-lang tunnel medfører den største skattekostnaden, med ca. 252 mill. kr, mens 

korridoralternativ 1A-kort-tunnel har nest høyest med ca. 218 mill. kr. Alternativ 1B medfører den 

laveste skattekostnaden, med ca. 175 mill. kr.  

 
Figur 11: Skattekostnader i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065, for fv. 287 Åmot - Haugfoss  
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4.7 Sum prissatte konsekvenser 

I tabell 2 under vises sammenstilling av resultatene for ny fv. 287 med netto nytte og netto nytte per 

budsjettkrone (netto nytte delt på sum virkninger for det offentlige). Ingen av korridoralternativene 

gir positiv netto nytte.  

 

Tabell 2: Sammenstilling av de prissatte konsekvensene for alternativene for ny fv. 287 

I figur 12 og 13 på neste side vises hhv. netto nytte og netto nytte per budsjettkrone (NNB) for 

fylkesvegalternativene.   

Alternativ 1B gir høyest netto nytte, ca. - 558 mill. kr, og nest høyest NNB -0,64. Alternativet ligger 

midt på treet mht. trafikantnytte, ulykkeskostnader, og støy- og luftforurensningskostnader. Laveste 

investeringskostnad, samt lave drift og vedlikeholdskostnader sammenlignet med de andre 

alternativene, gjør at alternativet får best netto nytte. 

Alternativ 1A-kort tunnel gir nest høyest netto nytte, ca. – 714 mill. kr, og høyest NNB -0,63. 

Alternativet gir størst trafikantnytte, har størst innsparelse mht. ulykkeskostnader, og de nest 

laveste støy- og luftforurensningskostnadene sammenlignet med de andre alternativene. Tunnelen 

gjør at alternativet får høyere investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold i forhold til 

alternativene uten tunnel. 

Dersom man ser bort fra alternativ 3 gir alternativ 1A-lang-tunnel dårligst netto nytte, ca. – 939 mill. 

kr (og NNB -0,74), mens alternativ 1C gir netto nytte -785 mill. kr og lavest NNB -0,83. Til tross for 

at 1A-lang tunnel gir omtrent 50 % høyere trafikantnytte enn 1C, gir tunnelen i 1A-lang-tunnel 

alternativet såpass høye investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader at alternativet får dårligere 

netto nytte totalt.  
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Figur 12: Netto nytte i mill. kr diskontert for analyseperioden 2026 – 2065 for fv. 287 Åmot – Haugfoss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 13: Netto nytte per budsjettkrone for fv. 287 Åmot – Haugfoss 
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5. Usikkerhet 

Transportmodeller er en forenkling av virkeligheten, og det vil derfor alltid være usikkerhet knyttet til 

resultatene. Hvor stor denne usikkerheten er, er det vanskelig å gi et godt estimat på. Resultatene 

er avhengig av hvor gode forutsetninger som ligger til grunn for beregningene, bl.a. prognoser for 

befolkningsutvikling, trafikkvekst, arealbruk og fremtidig transporttilbud. Dette er forhold som vil 

påvirke trafikantenes rutevalg, hastigheter og kjørekostnader, og prosjektets effekt på ulykker, støy, 

luftforurensning og klimagassutslipp.  

I beregninger til NTP høsten 2020 er det tatt i bruk en nyere versjon av RTM og EFFEKT enn det 
som er benyttet i prosjektet. Beregningene bygger dermed ikke på nyeste enhetspriser og nyeste 
prognoser for befolkningsutvikling, bilhold og kjøretøysammensetning. Dette påvirker først og fremst 
nøyaktigheten i beregningene av trafikantnytte og kostnadene forbundet med klimagassutslipp, og 
gir usikkerhet for total nytte. Siden noen enhetspriser er økt og andre er redusert i nyeste versjon, 
og alternativene påvirker tidskostnader og kjøretøykostnader ulikt, kan dette påvirke nytten noe ulikt 
for alternativene. 
 
I beregningene er det benyttet P50-verdien for anleggskostnadene. P50-verdien innebærer at det er 
50 % sannsynlighet for at kostnaden ikke overskrides. Dersom anleggskostnadene overskrider P50-
verdien vil dette påvirke lønnsomheten til prosjektet, og netto nytte per budsjettkrone vil være lavere 
enn beregnet. 
 

Siden transportmodellen er svært stor, har vi valgt å kun inkludere alle Europaveg-, riksveg-, og 

fylkesveglenker for Buskerud og Vestfold, samt alle Europaveglenker for Akershus, mens 

kommunale og private veger er utelatt. Metoden medfører først og fremst at eventuell endring i 

ulykker og klimagassutslipp på kommunale og private veger i vegnettet ikke fanges opp i modellen. 

Differansen vil trolig være beskjeden. 

6. Referanser 

Følgende håndbøker og rapporter er benyttet til utarbeidelse av analysen: 

- Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Vegdirektoratet, 2018) 

- TØI-rapport 1689/2019 Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 

2019 (Fridstrøm, 2019).  
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6.73

2022
2019

: 1B. Fv.287 Åmot - Haugfoss202

år:Levetid
år:Analyseperiode%Kalkulasjonsrente:

:Sammenligningsår
:Felles prisnivå

75
40

UTBYGGINGSPLAN

4,0 3,0 2,0/ /

Resultater fra
Trafikantnyttemodul Reisehensikt personreiser

Til/fra
arbeid

Tjeneste-
reiser

Gods-
transportFritid SUM

NYTTE I PERIODEN - 20652026 (1000 kr diskontert)

Kollektiv

SUM

67 737

0

72 094

25 943

0

28 862

0

63 613

115 434

170 484 327 777

0

386 874

Syklende
Gående

140 460 170
540 1 219 2 099

770
3 858

Bilfører
Bilpassasjer 3 677 1 240 49 552 54 469

170 484

Trafikanter

Evt. beskrivelse:



Side  : 1Prissatte konsekvenserEFFEKT
Dato :Buskerud Trafikantnytte 21/12/2020

Prosjekt Rv. 35 Hokksund-Åmot, Fv.287 Åmot-Haugfoss.1:

6.73

2022
2019

: 1C. Fv.287 Åmot - Haugfoss203

år:Levetid
år:Analyseperiode%Kalkulasjonsrente:

:Sammenligningsår
:Felles prisnivå

75
40

UTBYGGINGSPLAN

4,0 3,0 2,0/ /

Resultater fra
Trafikantnyttemodul Reisehensikt personreiser

Til/fra
arbeid

Tjeneste-
reiser

Gods-
transportFritid SUM

NYTTE I PERIODEN - 20652026 (1000 kr diskontert)

Kollektiv

SUM

55 709

0

59 286

13 854

0

15 697

0

34 071

80 302

154 589 258 223

0

309 874

Syklende
Gående

100 320 120
240 490 890

540
1 619

Bilfører
Bilpassasjer 3 237 1 033 45 221 49 492

154 589

Trafikanter

Evt. beskrivelse:



Side  : 1Prissatte konsekvenserEFFEKT
Dato :Buskerud Trafikantnytte 21/12/2020

Prosjekt Rv. 35 Hokksund-Åmot, Fv.287 Åmot-Haugfoss.1:

6.73

2022
2019

: 3. Fv.287 Åmot - Haugfoss204

år:Levetid
år:Analyseperiode%Kalkulasjonsrente:

:Sammenligningsår
:Felles prisnivå

75
40

UTBYGGINGSPLAN

4,0 3,0 2,0/ /

Resultater fra
Trafikantnyttemodul Reisehensikt personreiser

Til/fra
arbeid

Tjeneste-
reiser

Gods-
transportFritid SUM

NYTTE I PERIODEN - 20652026 (1000 kr diskontert)

Kollektiv

SUM

18 323

0

20 268

-5 562

0

-5 107

0

-2 282

28 443

69 735 80 214

0

113 340

Syklende
Gående

20 70 30
40 50 120

120
210

Bilfører
Bilpassasjer 1 886 336 30 575 32 797

69 735

Trafikanter

Evt. beskrivelse:



Side  : 1Prissatte konsekvenserEFFEKT
Dato :Buskerud Trafikantnytte 21/12/2020

Prosjekt Rv. 35 Hokksund-Åmot, Fv.287 Åmot-Haugfoss.1:

6.73

2022
2019

: 1A-kort. Fv.287 Åmot - Haugfoss205

år:Levetid
år:Analyseperiode%Kalkulasjonsrente:

:Sammenligningsår
:Felles prisnivå

75
40

UTBYGGINGSPLAN

4,0 3,0 2,0/ /

Resultater fra
Trafikantnyttemodul Reisehensikt personreiser

Til/fra
arbeid

Tjeneste-
reiser

Gods-
transportFritid SUM

NYTTE I PERIODEN - 20652026 (1000 kr diskontert)

Kollektiv

SUM

75 332

0

80 252

31 402

0

34 770

0

87 653

146 594

224 367 418 754

0

485 984

Syklende
Gående

210 620 250
630 1 379 2 449

1 079
4 458

Bilfører
Bilpassasjer 4 081 1 369 56 243 61 693

224 367

Trafikanter

Evt. beskrivelse:
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