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Nye Veier har gjennom Stortingsmelding 25 (2014-2015) fått ansvaret for å bygge ut E18 fra Langangen i 

nord til Grimstad i sør (Langangen-Rugtvedt-Dørdal) til 4-felts motorvei. Det pågår reguleringsplanarbeider 

for E18 mellom Langangen og Rugtvedt i Porsgrunn og Bamble kommune, hvor eksisterende Kjørholt- og 

Bambletunnel vil utgjøre fremtidig nordgående løp, mens det vil sprenges nye tunneler for sørgående løp.  

 

Parallelt gjennomfører Statens Vegvesen Region Sør for tiden oppgradering av alle sine tunneler i hele 

regionen, som følge av nye tunneldirektiver. Dette arbeidet omfatter også eksisterende tunneler på E18 

gjennom Porsgrunn og Bamble, herunder Kjørholt- og Bambletunnelene.  

 

I denne forenklede samfunnsøkonomiske analysen har vi beregnet netto samfunnsøkonomisk nytte av å 

gjennomføre utbedring av eksisterende tunneler og utsprengning av nye tunneler samtidig (tiltaket), sam-

menlignet med at disse arbeidene gjøres uavhengig av hverandre og utbedringen gjennomføres august 

2017-juni 2018 og utsprengningen i 2019 (nullalternativet). Eksisterende tunneler må stenges både ved 

utbedringsarbeidet og ved utsprengning av nye tunneler. Parallell gjennomføring av utbedring og utspreg-

ning medfører at eksisterende tunneler kun er helt stengt i perioden august 2017 – juni 2018, mens nullal-

ternativet betyr at tunnelene i tillegg til å være stengt i denne perioden også vil være delvis stengt i 2019 (3 

ganger á 1 time hver virkedag). Omkjøring ved nedstengning vil være vei 354 gjennom Heistad og over 

den gamle Breviksbrua.  

 

Gjennomføring av samtidig utbedring og utsprengning gir en netto positiv prissatt samfunnsøkonomisk 

nytte på 54,2 millioner 2017-kroner over analyseperioden sammenlignet med at disse arbeidene gjøres i to 

operasjoner. Begge de to prissatte virkningene bidrar til positiv samfunnsøkonomisk nytte i tiltaksalternati-

vet. Investeringskostnadene er lavere når oppgradering og utsprengning av nye tunnelløp gjøres samtidig, 

og trafikantene får økt nytte gjennom at E18 er stengt over en kortere tidsperiode. 

Tiltaket vil i tillegg gi lavere støynivåer og lavere utslipp til luft, i tillegg til at det er færre som blir eksponert 

for disse virkningene. Videre gir tiltaket færre andre ulemper som en stengning vil medføre, f.eks. mindre 

utrygghet for syklende og gående. Høyere historisk ulykkesfrekvens langs omkjøringen taler også for at 

ulykkeskostnadene vil være lavere i tiltaket enn i nullalternativet. 

Videre vil nulltiltaket medføre transport av masser ut av området, som vil forsterke de negative konsekven-

sene knyttet til ulykker, støy, utslipp til luft og andre ulemper. 
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Nye Veier har gjennom Stortingsmelding 25 (2014-2015) fått ansvaret for å bygge ut E18 fra Langangen i 

nord til Grimstad i sør (Langangen-Rugtvedt-Dørdal) til 4-felts motorvei.  

 

Som en del av dette pågår nå reguleringsplanarbeider for E18 mellom Langangen og Rugtvedt i Porsgrunn 

og Bamble kommune, hvor eksisterende Kjørholt- og Bambletunnel vil utgjøre fremtidig nordgående løp. 

Reguleringsplanarbeidet baserer seg på Kommunedelplan med konsekvensutredning som ble vedtatt av 

bystyret i Porsgrunn 3. september 2015 og av kommunestyret i Bamble kommune 10. september 2015.  

Parallelt gjennomfører Statens Vegvesen Region Sør (SVRS) v/Tunneloppgraderingsprosjektet (TOG) for 

tiden oppgradering av alle sine tunneler i hele regionen, som følge av nye tunneldirektiver. Dette arbeidet 

omfatter også eksisterende tunneler på E18 gjennom Porsgrunn og Bamble, herunder Kjørholt- og Bam-

bletunnelene som vil inngå som del av den nye 4-feltsveien på strekningen Langangen-Rugtvedt - Dørdal. 

 

I utgangspunktet var det planlagt at oppgradering og sikring av eksisterende tunneler utføres i regi av Sta-

tens Vegvesen. Etter diskusjoner med Vegdirektoratet og Statens Vegvesen besluttet Styret i Nye Veier 

24.01.17 at Nye Veier påtar seg byggherreansvaret også for de eksisterende tunnelene. Begrunnelsen var 

redusere stengningsperioden av E18 ved å sprenge nye tunnelløp samtidig med oppgradering av eksiste-

rende tunneler. Det fremholdes at ved å kombinere prosjektene sikrer man en rasjonell og optimal gjen-

nomføring, og reduserer med dette belastningen på trafikanter og omgivelser. 

 

Den felles utbyggingen som skal gjennomføres i regi av Nye Veier omfatter dermed rehabilitering og sikring 

av Kjørholt- og Bamble tunnel, samt sprengning og permanentsikring av nye, parallelle løp som del av 

fremtidig 4-felts motorvei på strekningen E18 Langangen – Rugtvedt. Kjørholt tunnel har en total lengde på 

ca 2200 m og går fra Heistad frem til nordre ende av Grenlandsbrua. Bamble tunnel er ca 800 m lang og 

går fra søndre ende av Grenlandsbrua frem til Rugtvedt. Plassering av tunnelene fremgår av Figur 1. 

 

Nedstengning av E18 gjennom tunnelene vil medføre omkjøring. Omkjøringsveier er vist på kartet neden-

for. I stengningsperioden vil trafikken i hovedsak gå på vei 354 gjennom Heistad og over den gamle Bre-

viksbrua. Alternativ omkjøringsrute er å benytte vei 353 om Rafnes og Porsgrunn, se Figur 2. 

 

Vegdirektoratet har bestemt i brev av 17.februar 2017 at E18 gjennom eksisterende Kjørholt- og Bamble 

tunneler stenges 21.april 2017 av sikkerhetshensyn. Forutsetningen var at nødvendige tiltak på omkjø-

ringsveinettet er utført. Statens Vegvesen er ansvarlig for stengning av E18, og også ansvarlig for nødven-

dig opprusting og drift av omkjøringsveier for å kunne håndtere økt trafikk med tilfredsstillende sikkerhet og 

framkommelighet. 

 

1 Innledning 
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Figur 1 Plassering av kjørholt- og bambletunnelene 
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Figur 2 Aktuelle omkjøringsveier ved stengning av Kjørholt- og Bambletunnelene 

 

 

Med dette som utgangspunkt ønsker Nye Veier en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av å forsere 

utbyggingen av nye tunnelløp slik at dette gjennomføres samtidig med oppgraderingen av eksisterende 

tunneler. 

 

Den forenklede analysen er basert på de prinsipper for samfunnsøkonomiske analyser som er beskrevet i 

håndbok V712. Analysen bygger på tidligere gjennomførte beregninger av kostnader og nytte av utbygging 

av E18 og oppgradering av eksisterende tuneller, herunder tidligere trafikkanalyser. Det er ikke innhentet 

nye data spesielt for denne analysen, og det er heller ikke gjennomført egne trafikkanalyser.  

 

Sammenlignet med en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse er det færre konsekvenser som er prissatt, 

og fokus ligger på de antatt største konsekvensene (investeringskostnader og tap av trafikantnytte ved 

omkjøring). Øvrige virkninger, som enten er antatt å være av mindre betydning eller som det ikke finnes 

gode omforente metoder for å prissette, omtales kun kvalitativt.  
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I nullalternativet legger vi til grunn at oppgradering av eksisterende tunneler gjennomføres etter opprinnelig 

plan i regi av Statens vegvesen, mens utsprengning og permanentsikring av nye tunneler utføres i regi av 

Nye Veier. Vi legger videre til grunn at de to ulike prosjektene gjennomføres uavhengig av hverandre, og 

at Statens vegvesen gjennomfører sin del av prosjektet med en anleggsfase på 14 måneder med oppstart 

1. august 2017 og ferdigstillelse 1. oktober 2018. Som følge av avgjørelsen til Vegdirektoratet legger vi til 

grunn at E18 gjennom Kjørholt- og Bambletunnelene stenges 21. april. 

 

I nullalternativet legger vi videre til grunn at Nye Veier gjennomfører sprengning og permanentsikring av 

nye løp på et framtidig tidspunkt som er optimalt med hensyn til utbygging av de andre delene av Lang-

angen-Rugtvedt-Dørdal. Basert på tilbakemeldinger fra Nye Veier er forventet oppstart tidlig januar 2019, 

og det vil være 12 måneder byggetid. Utbyggingen av de nye tunnelløpene omfatter sprengning og perma-

nentsikring av de nye tunnelløpene (1) og innredning av tunnel og klargjøring av kjørebane (2). I nullalter-

nativet gjennomføres disse fasene parallelt. 

 

Utbygging av nye tunnelløp vil innebære periodevis nedstengning av E18 som følge av utsprenging av nye 

tunnelløp. Basert på innspill fra Nye Veier har vi lagt til grunn 3 stengninger av 1 time per virkedag i an-

leggsperioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Videre har vi lagt til grunn at det ikke gjennomføres 

stengninger i juli 2019. 

 

Se tabell 1 og figur 3 for en sammenfatning av anleggsperioder og stengning av tunnelene i nullalternativet. 

 

Tabell 1 Forutsetninger anleggsperiode og stengningsperiode i Nullalternativet 
 Oppgradering av eksisterende 

tunneler 

Utsprengning av nye tunneler 

Oppdraget gjennomføres i regi 

av 

Statens vegvesen Nye Veier 

Anleggsperiode 1. august 2017 – 1. oktober 2018 1.januar 2019 – 31. desember 

2019 

Stengning av E18 21. april 2017 – 1. oktober 2018 3 stengninger av 1 time per virke-

dag 

 

Figur 3 Tidsutvikling aktivitet, anleggsperiode og stengningstid E18 i nullalternativet 

 

2 Nullalternativet 



 
 

10 FORENKLET SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV KJØRHOLT- OG BAMBLETUNNELENE, E 18 | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

I tiltaket forseres utsprengningen av nye tunnelløp slik at det gjøres parallelt med oppgraderingen av ek-

sisterende tunnel. Dette alternativet omfatter rehabilitering og sikring av eksisterende tunnel, samt spreng-

ning og permanentsikring av nye parallelle løp som del av framtidig 4-felts motorvei på strekningen E18 

Langangen-Rugtvedt. Hele jobben gjennomføres av Nye Veier. 

 

Utbyggingen av de nye tunnelløpene deles inn i to faser i dette prosjektet. Fase 1 omfatter sprengning og 

permanentsikring av de nye tunnelløpene. Fase 2 omfatter innredning av tunnel og klargjøring av kjøre-

bane. Dette arbeidet gjøres i forbindelse med utbyggingen av øvrige deler av strekningen Langangen-

Rugtvedt, og vi legger til grunn at arbeidet gjennomføres i tidsrommet 1. januar 2019 til 31. desember 2019.  

 

Som følge av avgjørelsen til Vegdirektoratet legger vi til grunn at E18 gjennom Kjørholt- og Bambletunne-

lene stenges 21. april også i dette alternativet. 

  

Tabell 2 Forutsetninger anleggsperiode og stengningsperiode i tiltaket 
 Oppgradering av eksisterende 

tunneler 

Utsprengning av nye tunneler 

Oppdraget gjennomføres i regi 

av 

Nye Veier Nye Veier 

Anleggsperiode 1. august 2017 – 1. oktober 2018 1. august 2017 – 1. oktober 2018 

Stengning av E18 21. april 2017 – 1. oktober 2018 21. april 2017 – 1. oktober 2018 

 

 

Figur 4 Tidsutvikling aktivitet, anleggsperiode og stengningstid E18 i tiltaket 

 

 

3 Tiltaket  
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I dette kapitlet ser vi på de virkninger som tiltaket (parallell gjennomføring av utbedring og sprenging) har 

sammenlignet med nullalternativet, samt prissetter de virkninger som er betydelige og som lar seg prissette. 

Øvrige virkninger, som enten er antatt å være av mindre betydning eller som det ikke finnes gode omforente 

metoder for å prissette omtales kun kvalitativt.  

 

4.1 Mulige virkninger av forsering av utbygging av nye tunnelløp 

Det er hovedsakelige tre virkninger av tiltaket sammenlignet med nullalternativet:  

1. Kortere stengningstid av tunnelene 

2. Endringer i investeringskostnadene 

3. Mulighet til å gjennomføre arbeidet på lukket anleggsområde 

Både i nullalternativet og tiltaket blir E18 stengt fra 1. august 2017 til 1. oktober 2018 (vi ser her bort fra 

stengningen fra april til juli 2017), mens nullalternativet også inkluderer stengning 3 ganger av 1 time per 

virkedag i anleggsperioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019, med unntak av juli.  

Kortere stengningstid i tiltaket kan gi følgende virkninger: 

• Nyttegevinst for trafikantene, som unngår tidstap og økte kjørekostnader ved omkjøring 

• Mulig unngått trafikkavvisning, hvis omkjøringen medfører at reisende velger andre transportmåter 

eller ruter, eller velger å ikke reise overhode 

• Mulig endring i ulykkesrisiko ved å benytte omkjøringsveiene 

• Endringer i støy og utslipp av forurensende stoffer og klimagass 

• Unngåelse av andre ulemper som trafikanter og boende langs omkjørselsveien kan oppleve 

 

Ettersom vi antar at trafikkavisningen ved stengning i 2019 i nullalternativet er liten ser vi bort fra eventuelle 

endringer i trafikken. Dette kan begrunnes med at stengningene kan planlegges slik at de gjøres på tids-

punkter med relativt lav trafikk og/eller at hvis stengningen er varslet på forhand (eller skjer til faste tider) 

så har trafikantene mulighet for å tilpasse når på dagen man kjører strekningen. Slik tilrettelegging av 

sprengingsarbeid kan imidlertid, ifølge Nye veier, være kostnadsdrivende.  

 

Endringer i ulykkesrisiko, støy og utslipp kan antas å være små, og omtales derfor kun kvalitativt (som ikke-

prissatte virkninger). Andre ulemper omtales også kvalitativt. 

 

En forsert sprengning av nytt tunnelløp vil ha konsekvenser for investeringskostnadene:  

• For samfunnet øker kostnaden jo mer man fremskynder en utbygging. Dvs. alt annet likt er det 

dyrere å gjennomføre prosjektet nå fremfor å vente til 2019. 

• Det er forventet at kostnadene ved å gjennomføre oppgradering og utsprenging samtidig vil være 

lavere enn å gjennomføre dette i to separate operasjoner. Grunnen til dette er at 

o Man kan sprenge flere steder samtidig, dvs. gå inn i den nye tunnelen fra flere steder 

samtidig, i motsetning til å bare sprenge i hver sin ende som er tilfelle i nullalternativet. 

4 Konsekvenser  
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o Enklere utkjøring og deponering av masse. Parallell gjennomføring av de to prosjektene 

gjør det mulig å benytte seg av NORCEM-bruddet som kan nås fra innsiden av eksiste-

rende tunnel. Dette vil gi et lukket anleggsområde, og kortere frakt av masse sammenlignet 

med nullalternativet.  

 

Endringer i investeringskostnadene vil også påvirke skattekostnaden, dvs. kostnaden av å finansiere in-

vesteringen.  

 

En parallell gjennomføring av de to prosjektene gjør det mulig å gjennomføre arbeidet på et lukket an-

leggsområde. I tiltaket benyttes NORCEM-bruddet som kan nås fra innsiden av eksisterende tunneler. 

Dette innebærer at all massetransport skjer på anleggsveier internt i anleggsområdet, og det blir i liten grad 

behov for transport på offentlig vei. I nullalternativet vil det trolig være snakk om rundt 26 000 billass som 

må ut på det offentlige veinettet. Dette tilsvarer om lag 10 billass per time. 

 

4.2 Prissatte virkninger 

Hovedprinsippet for å verdsette virkninger i samfunnsøkonomiske analyser er at nyttevirkningen settes lik 

befolkningens samlede betalingsvillighet for å oppnå dem, mens kostnadsvirkningen er lik verdien disse 

ressursene har i beste alternative anvendelse. For å tallfeste dette benyttes kalkulasjonspriser som skal 

reflektere betalingsvilligheten for nyttevirkningene og verdien av ressursene som inngår i tiltaket i deres 

beste alternative anvendelse. 

 

I en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse er det vanlig å dele inn de prissatte effektene etter hvilke 

aktører som blir berørt, dvs. trafikanter og transportbrukere, operatører, det offentlige og samfunnet for 

øvrig. I denne analysen ser vi bort fra virkninger for operatører ettersom vi ikke forutsetter noen endringer 

i reisemønster. Det betyr at det i prinsippet ikke vil være noen endringer i inntekter og kostnader for disse 

aktørene (kollektivselskaper, bomselskaper, parkeringsselskaper mv). Videre har vi valgt ikke å prissette 

effekter for samfunnet for øvrig, dvs. ulykkeskostnader, støy, luftforurensning og klimagassutslipp, men 

omtaler disse under ikke-prissatte virkninger. 

 

Nedenfor beskriver vi framgangsmåten vi har benyttet for å prissette investeringskostnadene og endringer 

i trafikantenes nytte. 

 

4.2.1 Investeringskostnadene 

Som omtalt i avsnitt 4.1 kan en forsert utsprengning av nytt tunnelløp ha virkninger som både øker og 

reduserer investeringskostnadene. På den ene siden øker kostnadene i tiltaket ved at investeringene frem-

skyndes i tid1. Motsatt er det forventet at kostnadene ved å gjennomføre oppgradering og utsprenging 

 
 
                                                      
1  Som følge av neddiskontering av fremtidige kostnader til nåverdi. I en samfunnsøkonomisk analyse neddiskonteres fremtidig nytte og kostnader med 
en kalkulasjonsrente, som blant annet skal reflektere samfunnets tidspreferanse, det vil si hvordan konsum ”i dag” vurderes i forhold til konsum ”i morgen”. 
Jo høyere kalkulasjonsrente, jo høyere blir konsum i dag vektlagt sammenlignet med konsum i morgen.  
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samtidig vil være lavere enn å gjennomføre dette i to separate operasjoner. Dette kommer av at man i 

tiltaket kan sprenge på flere steder samtidig, samt at utkjøring og deponering av masse er enklere når de 

to operasjonene gjennomføres samtidig. 

 

Forutsetningene våre om investeringskostnader for nullalternativet og tiltaksalternativet er basert på innspill 

fra Nye Veier. I nullalternativet har vi lagt til grunn en samlet investeringskostnad på 664 millioner 2017-

kroner, hvor 314 millioner kroner er knyttet til oppgradering av eksisterende tunneler og 350 millioner kroner 

er knyttet til utsprengning av nye tunnelløp2. 

 

I tiltaksalternativet legger vi til grunn en samlet investeringskostnad på 614 millioner 2017-kroner. Kost-

nadsanslaget er basert på WSP Norge (2017), samt en vurdering fra Nye Veier for at kostnadene skal være 

sammenlignbare3 med nullalternativet. Det er forventet at denne kostnaden vil fordele seg med 35 prosent 

i 2017 og 65 prosent i 2018 (WSP Norge, 2017). 

Figur 5 viser hvordan investeringskostnadene fordeler seg over årene 2017 til 2019.  

 

 

Figur 5 Investeringskostnader per år i nullalternativet og tiltaksalternativet, millioner 2017-kroner 

 

 
 
                                                      
2 Investeringskostnadene er basert på kvalitetssikret anslag fra Statens vegvesen datert 14. oktober 2015 for hele strekningen Langangen-Rugtvedt. 
Byggeherrekostnad og avsetning til usikkerhet er holdt utenfor. Beløpene er i 2015-kroner, og vi har oppjustert disse til 2017-kroner ved vekst i KPI. 
Kostnader knyttet til oppgradering av eksisterende tunneler kommer i 2017 og 2018, mens kostnaden knyttet til utsprengning av nye tunnelløp kommer 
i 2019. 
3 Anslag fra januar 2017 er benyttet (WSP Norge, 2017). Ren anleggskostnad for dette alternativet (ekskludert byggherrekostnad og usikkerhet) er 672 
millioner 2016-kroner. For å gjøre kostnadstallene sammenlignbare med nullalternativet fratrekkes kostnader til permanente tiltak (7 mill), rensetiltak (11 
mill) og uspesifiserte poster (til sammen 52 mill). Dette gir en sammenlignbare investeringskostnader på 602 millioner 2016-kroner. Vi har justert dette 
til 2017-kroner basert på SSBs anslag for vekst i KPI fra Økonomiske analyser 2017/1. 

 -
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4.2.2 Endring i trafikantnytte av redusert stengningsperiode 

Nedenfor beregner vi nyttegevinsten for trafikantene i tiltaket sammenlignet med nullalternativet. Nyttege-

vinsten i tiltaket består av at man her unngår det tidstapet og de økte kjørekostnadene som en omkjøring 

medfører. Beregningen er basert på trafikktall, tids- og distanseavhengige kostnader fra Statens vegvesens 

Håndbok V712, og enkelte egne forutsetninger som vi dokumenterer nedenfor. 

Omkjøring 

Nedstengning av E18 gjennom tunnelene vil medføre omkjøring. I stengningsperioden har vi lagt til grunn 

at trafikken vil gå på vei 354 gjennom Heistad og over Breviksbrua. Videre har vi lagt til grunn at omkjø-

ringsveien er 1,8 km lenger enn hovedtraseen, og at kjøretiden er 4 minutter lenger. Figur 6 viser forutset-

ningene som er basert på Google maps. Som vist i figur 2 finnes det en alternativ omkjøring via riksveiene 

36, 356 og 353, men ettersom denne veien er vesentlig lenger enn omkjøring via vei 354 legger vi til grunn 

at denne kun vil anvendes ved spesielle omstendigheter og vi har derfor sett bort fra denne omkjøringsmu-

ligheten i beregningene.  

 

Figur 6 Omkjøringsvei, reisetid og distanse 
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Trafikktall 

Vi har lagt til grunn trafikktall for målepunktet Bambletunnelen syd i tråd med trafikktelling fra Statens veg-

vesen i 2016. Vi har deretter framskrevet trafikktallene for målepunktet til 2019 basert på trafikkvekst be-

regnet i COWI (2017). Figur 7 oppsummerer månedsdøgntrafikken ved Bambletunnelen syd for 2016. 

Samlet for 2016 var årsdøgntrafikken i dette målepunktet på 14 469 kjøretøy, hvorav 2 172 var tunge kjø-

retøy og 12 297 var lette kjøretøy. I analysen har vi lagt til grunn en samlet årsdøgntrafikk på 15 430 kjø-

retøy i 2019. 

 

Vi har videre fordelt trafikkdataene per time i døgnet. Vi har her antatt at all trafikken kommer mellom kl. 

06.00 om morgenen til kl. 22.00, og at trafikken fordeler seg likt mellom de 16 timene i dette tidsrommet. 

Denne forutsetningen er en forenkling, men den har liten betydning for resultatene i analysen. 

 

Figur 7 Årsdøgntrafikk ved Bambletunnelen syd i 2016 

 

 

Nedstengningstid av E18 i nullalternativet 

I perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019 vil utsprengning av nye tunnelløp føre til at E18 må stenges 

periodevis i nullalternativet. Vi har lagt til grunn 3 stengninger av 1 time per virkedag i anleggsperioden. 

Videre har vi lagt til grunn at det ikke gjennomføres stengninger i juli. Forutsetningen er gjort i samråd med 

Nye Veier.   

 

Det er 249 virkedager i 2019 (utenom juleaften og nyttårsaften), og 23 av disse er i juli. 

Distanse- og tidsavhengige kostnader 

Vi har lagt til grunn distanse- og tidsavhengige kostnader som oppgitt i Statens vegvesens Håndbok V712. 

Vi har videre oppjustert disse til 2017-kroner basert på endringer i konsumprisindeksen (KPI) i perioden. 

Fra og med 2017 og videre realprisjusteres tidsverdiene med en faktor på 0,8 prosent i tråd med anslag for 
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vekst i BNP per innbygger fra Perspektivmeldingen 2017 (DFØ, 2014). Tabell 3 til Tabell 5 oppsummerer 

verdiene som er lagt til grunn, samt forutsetninger om antall personer per kjøretøy. 

 

Tabell 3 distanseavhengig Kjøretøykostnader, 2017-kroner per KM 

  2017-kroner per km 

Lette kjøretøy 1,92 

Tunge kjøretøy 5,88 

 

Tabell 4 Tidsverdier for lette kjøretøy og personbelegg, 2017-kroner per persontime 

  Andel reiser Personbelegg 2017-kroner per persontime 

Tjenestereise 0,17 1,40                  489 

Til og fra arbeid 0,24 1,22                  122 

Fritid 0,59 2,02                  104 

Gjennomsnitt   1,72                   174  

 

Tabell 5 Tidsverdi for Tunge kjøretøy, 2017-kroner per persontime 

  2017-kroner per persontime 

Tunge kjøretøy 680 

 

Trafikantenes nyttegevinst ved å gjennomføre tiltaket 

Basert på forutsetningene ovenfor har vi beregnet trafikantenes nyttegevinst i tiltaket til 18,7 millioner 2017-

kroner, hvor gevinsten kommer i 2019.  

 

Figur 8 og Figur 9 viser den overordnede metoden som er benyttet for å beregne nyttegevinstene for hen-

holdsvis unngått tidstap og kortere omkjøringsdistanse. 
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Figur 8 Overordnet metode for beregning av unngått tidstap i tiltaket 

 

 

Figur 9 Overordnet metode for beregning av kortere omkjøringsdistanse 

 

 

 

4.3 Ikke-prissatte virkninger 

Som omtalt i kapittel 4.1 har vi valgt å behandle ulykkesrisiko, støy og utslipp til luft som ikke-prissatte 

virkninger. Ikke-prissatte virkninger kvantifiseres gjerne med bruk av en såkalt pluss-minus metode, hvor 

man først faststiller verdien på området som blir berørt, deretter i hvor stor grad det blir påvirket og så ser 

på dette sammen for å vurdere størrelsen av konsekvensen. Sistnevnte uttrykkes med opp til fire + eller – 

hvor antallet reflekterer størrelsen. Metoden brukes for å vurdere konsekvenser på landskap, friluftsliv/byliv, 

naturmangfold, kulturarv og naturressurser, og er mindre velegnet til å vurdere de konsekvenser vi ikke har 

prissatt i denne analysen. Vi har derfor valgt kun å bruke et + eller – for å uttrykke forskjellen mellom 

nullalternativet og tiltaket.  
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Vi har utgått fra at det ikke er noen berørte langs E18, dvs. at det ikke er noen her som får en positiv effekt 

av at tunellene stenges. 

 

4.3.1 Ulykker 

Når det gjelder ulykker så har vi ikke tallgrunnlag for å anslå hvorvidt risikoen er høyere eller lavere i tiltaket 

sammenlignet med nullalternativet. For å gjøre dette måtte vi ha hatt mer detaljerte tall om faktiske ulykker 

i tunnelene og omkjøringsveien. Ulykkeskostnaden fremkommer gjennom å multiplisere antall skadetilfeller 

(sannsynligheten for at det inntreffer en ulykke) med ulykkens alvorlighetsgrad (drept, alvorlig personskade, 

lettere personskade, materiell skade).  

 

Det vil være minst to momenter som trekker i forskjellig retning for ulykkeskostnaden: 

• Omkjøringsveien har lavere hastighet enn E18, hvilket alt annet likt taler for lavere ulykkeskostna-

der i nullalternativet enn i tiltaket. Begrunnelsen for dette er at jo høyere fart dess alvorligere skader. 

Ulykkesstatistikken fra Norges vegbank viser at konsekvensene av ulykker på den aktuelle strek-

ningen på E18 gjennomgående er alvorligere enn for omkjøringsveien.4 

• Omkjøringsveien har flere krysningspunkt og mest sannsynlig flere andre trafikanter (gående og 

syklende) som taler for høyere ulykkeskostnader i nullalternativet. Dette er både knyttet til at antall 

skadetilfeller kan øke og at alvorlighetsgraden for gående og syklende kan være høyere. Det er for 

perioden 1996-2016 rapportert om 260 hendelser på denne strekningen, sammenlignet med 37 

hendelser på den aktuelle strekningen på E18. 

 

Netto-effekten for ulykkeskostnaden er dermed usikker, men vesentlig høyere antall hendelser på omkjø-

ringsveien taler for at ulykkeskostnadene vil være større i nullalternativet enn i tiltaket uten at det er mulig 

å fastslå størrelsen på denne forskjellen.5  

 

I tillegg vil massetransporten ut av området som vil være nødvendig i nullalternativet kunne gi økt ulykkes-

risiko, sammenlignet med tiltaket hvor all massetransport skjer på lukket område.  

 

Samlet vurderer vi at ulykkeskostnaden vil være noe lavere i tiltaket enn i nullalternativet (+). 

 

4.3.2 Støy og utslipp til luft 

Omkjøringen i 2019 i nullalternativet vil føre til mer støy og utslipp, både av lokal luftforurensning og klima-

gasser. Dette skyldes både økt kjørelengde og at det er sannsynlig at flere vil bli utsatt for disse virkningene 

ettersom flere bor ved eller oppholder seg nær omkjøringsveien enn de to tunnelene. Lavere hastighet ved 

 
 
                                                      
4 Ifølge Norsk vegdatabank har det siden 1996 vært 37 ulykker på E18, fra avkjøringen til RV 354 rett nord før Kjørholt-tunnelen til avkjøringen rett sør 

for Bamble-tunnelen. Det er totalt 3 drepte, 1 meget alvorlig skadd, 7 alvorlig skadd og 56 lettere skadd i disse ulykkene. Dette gir 0,08 drepte pr. ulykke, 
0,03 alvorlig skadde, 0,2 alvorlig skadde og 1,5 lettere skadde. For RV354 er det 260 ulykker, med 10 drepte, 9 meget alvorlig skadde, 25 alvorlig skadde 
og 321 lettere skadde. Pr. Ulykke blir tallene for RV 354 0,04, 0,03, 0,1 og 1,2 – dvs. at med unntak av meget alvorlig skadde lavere antall drepte og 
skadde pr ulykke enn for E18. 
5 Ulykkeskostnaden for ”Hardt skadet” (dvs. «Meget alvorlig skade» + «Alvorlig skade» er 11,1 millioner kr pr. skadetilfelle (2013-kr), mens den gjennom-
snittlige kostnaden pr. politiregistrert personskadeulykke (vektet gjennomsnitt i henhold til skadegrad, dødsfall inkludert) er 3,3 millioner 2013-kr. 
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omkjøringen vil trekke i motsatt retning, men denne effekten er mest sannsynlig marginal. Vi har ikke da-

tagrunnlag for å anslå forskjeller i støybelastning og kostnader knyttet til utslipp. Erfaringsmessig er imid-

lertid disse kostnadene lave sammenlignet med investeringskostnader og trafikantkostnader (eller -nytte), 

så det å se bort fra disse kostnadene vil mest sannsynlig ikke ha betydning for resultatet.  

 

Massetransporten ut av området i nullalternativet vil også gi økt støy og utslipp til luft sammenlignet med 

tiltaket. Vi har imidlertid ikke informasjon om hvor langt eller hvor denne massen vil bli transportert, slik at 

denne ulempen ikke kan prissettes.  

 

Samlet vurderer vi at kostnadene knyttet til støy og utslipp til luft vil være lavere i tiltaket enn i nullalternativet 

(+). 

 

4.3.3 Andre ulemper 

I tillegg til vil de som bor i nærhet til omkjøringsveien kunne oppleve andre ulemper av økt trafikk, dette kan 

f.eks. være økt utrygghetsfølelse for syklende og gående og ubehag ved utnyttelse av nærområdet til re-

kreasjon eller annet. 

 

Gående og syklende kan føle seg utrygge når de ferdes i eller langs kjørebanen, hvor graden av utrygghet 

er avhengig av biltrafikkens hastighet, trafikkmengde, vegens utforming og utformingen av anlegg for gå-

ende og syklende. Det eksisterer liten kunnskap om hva og hvordan ulike tiltak påvirker trafikantenes 

utrygghetsfølelse og vi har ikke grunnlag for å tallfeste dette i denne analysen 

 

Næringslivet langs RV 354 kan oppleve ulemper som følge av økt trafikk, f.eks. at det vil ta lenger tid å 

kjøre ut fra eget område. Men ettersom stengningen kun vil være i form av timesintervaller tre ganger pr 

dag er det mulig for berørt næringsliv å, i hvert fall til en viss del, planlegge eget transportbehov slik at disse 

timene unngås. 

 

Samlet vurderer vi at andre ulempeskostnader vil være lavere i tiltaket enn i nullalternativet (+). 
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Til slutt sammenstilles alle de beregnede prissatte og ikke-prissatte virkningene for å vurdere den samlede 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tiltaket. Et tiltak defineres som samfunnsøkonomisk lønnsomt 

dersom betalingsvilligheten for alle tiltakets nyttevirkninger er større enn summen av kostnadene. Det er 

viktig at de ikke-prissatte virkningene ikke tillegges mindre vekt bare fordi de ikke er prissatte. Hvor stor 

vekt de skal tillegges må imidlertid bero på hvor sentrale de ikke-prissatte virkningene er i analysen. 

 

5.1 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

5.1.1 Prissatte virkninger 

Sammenstillingen av prissatte virkninger ved å gjennomføre oppgradering av eksisterende tunneler og ut-

sprenging av nye tunnelløp samtidig er oppsummert i Tabell 6. De prissatte virkningene er vist for analyse-

perioden 2017-2020, og verdiene er neddiskontert til oppstartsåret 2017. 

 

Gjennomføring av tiltaket gir en netto positiv prissatt samfunnsøkonomisk nytte på 54,2 millioner 2017-

kroner over analyseperioden. Begge de to prissatte virkningene bidrar til positiv samfunnsøkonomisk nytte 

i tiltaksalternativet. Investeringskostnadene er lavere når oppgradering og utsprengning av nye tunnelløp 

gjøres samtidig, og trafikantene får økt nytte gjennom at E18 er stengt over en kortere tidsperiode. 

 

Tabell 6 Sammenstilling av prissatte konsekvenser som avvik fra nullalternativet, nåverdi i millioner 
2017-kroner 

 Tiltaket 

Investeringskostnader              30,7  

Trafikantnytte              17,3  

Skattekostnader6                6,1  

Netto nytte              54,2  

 

5.1.2 Sammenstilling av ikke-prissatte virkningene 

De ikke-prissatte virkningene trekker i retning mot at tiltaket er mer positivt enn nullalternativet. Tiltaket vil 

gi lavere støynivåer og lavere utslipp til luft, i tillegg til at det er færre som blir eksponert for disse virk-

ningene. Videre gir tiltaket færre andre ulemper som en stengning vil medføre, f.eks. mindre utrygghet for 

syklende og gående. Når det gjelder ulykkeskostnadene er det to motstridende effekter, men høyere ulyk-

kesfrekvens langs omkjøringen taler for at ulykkeskostnadene vil være lavere i tiltaket enn i nullalternativet. 

 

Videre vil nulltiltaket medføre transport av masser ut av området, som vil forsterke de negative konsekven-

sene knyttet til ulykker, støy, utslipp til luft og andre ulemper. 

 
 
                                                      
6 I veilederen i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2014) framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige finanser skal beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Vi har beregnet dette for investeringskostnadene. 
 

5 Resultater 
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Tabell 7 sammenstiller de ikke-prissatte konsekvensene som avvik fra nullalternativet. Som det fremgår 

trekker alle disse i retning av at de negative konsekvensene er større i nullalternativet enn i tiltaket.  

 

Tabell 7 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser som avvik fra nullalternativet  
 Tiltaket 

Ulykkeskostnader + 

Støy og utslipp til luft + 

Andre ulemper + 

Massetransport + 

 

5.2 Usikkerhet 

Så langt det er mulig har vi basert forutsetningene våre på tilgjengelig informasjon og datagrunnlag. Tall-

festingen av de ulike virkningene er likevel usikre. For å belyse denne usikkerheten har vi gjennomført en 

forenklet følsomhetsanalyse hvor vi har endret på noen av de sentrale forutsetningene. Hensikten med 

dette er å undersøke hvor følsom eller robust lønnsomheten i tiltaket er for endringer i forutsetningene. 

Usikkerheten kan gå i begge retninger. Det betyr at den kan representere både risiko for et mer negativt 

utfall og muligheten for et mer positivt utfall enn i hovedanalysen. 

 

To sentrale usikkerhetsmomenter er nivået på investeringskostnadene og tidspunktet for når fase 2 av 

prosjektet, utsprengning av nye tunnelløp, gjennomføres. For å belyse denne usikkerheten har vi nedenfor 

beregnet hva som må til i endring i disse forutsetningene for at vi får en netto nytte på null. 

• Investeringskostnadene: Våre beregninger viser at en økning med 8,8 prosent i investeringskost-

nadene i tiltaksalternativet (dersom man holder investeringskostnadene i nullalternativet konstant), 

ville gitt en netto nytte på null.  

• Tidspunkt for gjennomføring av utsprengning av nye tunnelløp i nullalternativet: I hovedanalysen 

har vi lagt til grunn at utsprengning av nye tunneler i nullalternativet gjennomføres fra 1. januar 

2019 til 31. desember 2019. Dersom dette arbeidet forskyves i tid vil dette påvirke resultatene 

gjennom at nåverdien til investeringskostnadene og trafikantnytten reduseres. Våre beregninger 

viser at dersom Nye veiers arbeid i nullalternativet forskyves til 2023 vil dette føre til at tiltaket får 

en marginalt negativ netto nytte. 

 

5.3 Fordelingsvirkninger 

Fordelingsvirkninger, det vil si hvem som vinner og hvem som taper på et tiltak, skal ikke inngå i grunnlaget 

for anbefaling av alternativer, men legges ved beslutningsgrunnlaget som en tilleggsanalyse (Finansdepar-

tementet 2014). 
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Det er vår vurdering at det ikke vil være noen vesentlige fordelingseffekter som skiller nullalternativet fra 

tiltaksalternativet. Ulempene som næringsdrivende og boende langs omkjøringen opplever er reelle kost-

nader som er omhandlet i nytte-kostnadsanalysen.  
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