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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan fv. 47 Fagerheim 
- Ekrene. Rapporten tar for seg temaet prissatte konsekvenser og trafikk, i henhold til planprogrammet 
som er fastsatt av Haugesund kommune og Sveio kommune.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for prissatte konsekvenser og trafikk har vært Sara Horseide 
Fjellvær. 

 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble varslet 
oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for planarbeidet ble 
sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble vedtatt i 
Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

1.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På den strekningen må man benytte eksisterende 
fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- og 
sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 

› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

1.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  
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2 Metode 

2.1 Planprogrammet 

Trafikk er ikke omtalt som utredningstema i beskrivelsen av konsekvensanalysen i planprogrammet, 
men vil danne grunnlag for beregningene av de prissatte konsekvensene og for støyutredningen, samt i 
vurderingene av valgte vegløsninger. I denne rapporten dokumenteres arbeidet og trafikkprognoser 
presenteres. 

2.2 Transportmodellen 

I denne analysen er den regionale modellen for region vest (RTM Vest) benyttet. RTM Vest dekker et 
område bestående av fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane med bufferområde. Modellen 
består av 3835 soner hvorav 3798 er grunnkretser. 

Noe forenklet kan man si at transportmodellen beregner persontransport i 4 trinn: 
› turproduksjon (antall turer) 
› turfordeling (hvor turene ender og starter) 
› reisemiddelvalg (bil, bilpassajer, kollketiv, sykke og gange) 
› veg- og rutevalg  

Modellens grunnlagsdata er veg- og banenettet slik det forelå i 2014, samt sosioøkonomiske sonedata 
på grunnkretsnivå for 2014. Sistnevnte er befolkningsdata fordelt på kjønn og alder, og data om antall 
arbeidsplasser pr. grunnkrets fordelt på næringskategorier. Disse dataene er utarbeidet av Statistisk 
sentralbyrå (SSB).  

Det er også gjennomført beregninger for prognosesituasjonen i 2040 der befolkningsdata er basert på 
SSBs prognoser for befolkningsvekst der de legger til grunn middels utvikling i både fruktbarhet, 
levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. 

I arbeidet med trafikkprognosene ble det vurdert om delområdemodellen som dekker Rogaland (DOM 
Rogaland) kunne benyttes, men modellen stemmer dårligere med tellingene som er gjort i området, 
enn RTM Vest. Årsaken til det er at planområdet ligger nært grensen for modellens geografiske 
utstrekning og utenfor modellens kjerneområde. DOM Rogaland dekker ikke planområdet godt nok. 

Etableringen av modellen og de påfølgende kjøringene av vegalternativer er gjort med RTM-
versjon 3.8.5. Utstrekningen av transportnettet i modellen er vist i figuren under. 
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Figur 2-1:  Modellområdet RTM Vest (Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 

Modellresultat for dagens situajson (år 2014) og for prognosesitusjonen år 2040 uten ny fv. 47 
Fagerheim - Ekrene benyttes som sammenligningsgrunnlag i trafikkanalysen samt støyberegningene 
og beregningene for prissatte konsekvenser. Det er gjort én beregning med transportmodellen som er 
felles for alle alternativer. Dette skyldes at de trafikale forskjellene mellom alternativene er så små at 
de ikke fanges opp av transportmodellen. 

2.2.1 Sammenligning av modell og tellinger 

Resultatene fra modellen er sammenlignet med tellinger for å kvalitetssikre modellen. Tabell 2-1 viser 
modellresultater for 13 tellepunkt på E39, E134, fv. 47 og fv. 541 Tellepunktenes plassering er vist i 
figur 2-2. I 5 av tellepunktene er avviket 5 % eller lavere mens 5 av punktene har avvik som er 10 % 
eller høyere.  
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Det kan være mange årsaker til at avvik mellom modell og tellinger. Modellene er i utgangspunktet 
laget for å berenge persontrasnport. Gods på lastebil er lagt inn med en fast matrise, mens 
næringstransport med personbil og fritidsreiser med overnatting beregnes ikke i modellen. 

Tabell 2-1:  En sammenstilling av tellinger og modellresultat. Punktenes plassering er vist i figur 2-2. 

Punkt Veg Sted Tellenivå Tellinger ÅDT Modell ÅDT Diff. 

1 Fv. 47 Vågedalen 3 5 028  4 487  89 % 

2 Fv. 47 Sveio 3 4 599  3 770  82 % 

3 Fv. 541 Vikse 3 947  546  58 % 

4 E39 Aksdal sør 1 6 359  4 502  71 % 

5 E39 Grinde nord 1 8 693  6 631  76 % 

6 E39 Sundfør 1 3 826  3 422  89 % 

7 E134 Våg øst 1 6 240  4 844  78 % 

8 E134 Toskartjønn  1 15 486  12 451  80 % 

9 E134 Rossabø 1 14 293  12 154  85 % 

10 Fv. 47 Karmsundgata 1 27 489  25 239  92 % 

11 Fv. 47 Haugesund N 1 6 836  6 351  93 % 

12 E39 Sveio 1 5 296  5 145  97 % 

13 E314 Nordbø fartstavle 1 15 919  16 604  104 % 

Totalt 105 092  93 061  88 % 

 
Sammenstillingen viser at modellens resultater er 12 % lavere enn tellingene. Resultatene som 
presenteres videre er justert for dette. 
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Figur 2-2:  Tellepunkt (Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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2.3 Prissatte konsekvenser 

Beregning av prissatte konsekvenser er gjennomført med standard metode i henhold til Statens 
vegvesens håndbok V712, konsekvensanalyser, kapittel 5 Prissatte konsekvenser. Beregningsverktøyet 
er EFFEKT6, versjonsnummer 6.60. Beregningene er gjort i det som i EFFEKT6 er benevnt som 
prosjekttype 3. Dette innebærer at det er brukt transportmodell (se foregående kapitler) for å beregne 
trafikkmengder og trafikantnytte for trafikantkategoriene bilfører, bilpassasjerer, kollektivreisende og 
gående/syklende. 

Trafikantnytte er en beregnet endring i forhold til referanse av de nevnte trafikantkategoriers 
besparelser i tids- og reisekostnader som følge av det aktuelle tiltaket i 2014 og 2040. Trafikantnytten 
leses inn i EFFEKT6 for videre beregning der. Trafikkveksten i perioden er gitt av de to 
trafikkberegningene for 2014 og 2040, dvs. at det forutsettes en lineær årlig trafikkvekst mellom de to 
prognoseårene.  

I den samfunnsøkonomiske beregningen vises økt nytte som positive tall. Negative tall viser at 
samfunnet vil få ulemper som følge av tiltaket, dvs. negativ nytte. Det samme gjelder for investeringer 
og andre økte kostnader som belaster offentlige budsjett for samfunnet. Dette kan f. eks. være 
kostnader til vedlikehold og drift, disse vises som negative tall i tabellen. 

Netto nytte (NN) for et tiltak er nåverdien av all nytte minus nåverdien av alle kostnader ved tiltaket. 
Hvis netto nytte er et positivt tall så får altså samfunnet mer igjen enn kostnaden samfunnet hadde for 
å gjennomføre tiltaket. 

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) viser hvor mange kroner man får igjen pr. krone bevilget over 
offentlig budsjett. 

EFFEKT-beregningene er gjort i et vegnett som dekker kommunene Austevoll, Bømlo, Haugesund, 
Karmøy, Utsira, Tysnes, Fitjar, Stord, Bokn, Tysvær, Etne, Sveio, Vindafjord, Bergen, Os og 
Kvinherad. Se figur 2-3. 
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Figur 2-3 Vegnettet innenfor området markert med grønn farge er benyttet i nytte-/kostnadsanalysene 

Siden alternativ 1A, 1B og 1C er basert på samme trafikkberegning, er en del av nytte-
/kostnadskomponentene identiske. Forskjellene mellom alternativene er lengder på bru og tunnel, samt 
anleggskostnad. 

For å kompensere for noe lav trafikk i transportmodellen i forhold til tellinger, er trafikkdatafilene som 
er lest inn i EFFEKT lagt inn med et tidligere beregningsår enn 2014. Det er da oppgitt beregningsår 
2007 og 2033 ved innlesing av data i stedet for 2014 og 2040. Det blir dermed lagt til en trafikkvekst 
som tilsvarer den generelle trafikkveksten fra 2007 til 2014 (og 2033 til 2040) i trafikktallene som 
kommer fra transportmodellen. Denne trafikkveksten er på omtrent 12 %, og tilsvarer dermed avviket 
mellom modell og tellinger, jf. avsnitt 2.2.1. Ved å gjøre det slik kompenseres det for at modellens 
beregning av dagens situasjon viser for lav trafikk i forhold til tellingene. 
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3 Resultater 

Dette kapittelet presenterer resultater fra beregningene med transportmodell, og resultater fra nytte-/ 
kostnadsanalysene. 

3.1 Veglengde og reisetid 

Tabell 3-1 viser veglengde og reisetid for dagens situasjon og for alternativ 1. 

Tabell 3-1 Veglengde og reisetid 

 Dagens 

veg 
Alt. 1 

Lengde (km) 8,1 7,7 

Reisetid (min) 7,6 5,3 

 
Reisetid langs strekningen på eksisterende fv. 47 er 7-8 minutter. Med ny fv. 47 reduseres reisetiden til 
5 minutter, som følge av innkorting og høyere fartsgrense. 

3.2 Trafikkprognoser 

Det er gjort beregninger med transportmodell for dagens vegnett og for utbygd vegnett for år 2014 
(dagens situasjon) og for år 2040. Trafikkprognoser for disse vises på de neste sidene. 
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3.2.1 Uten utbygging 

Figur 3-1 viser trafikkmengder for 2014 for dagens vegnett. Langs strekningen på fv. 47 varierer 
trafikken mellom ÅDT 4700 og 7100. 

 

Figur 3-1 Trafikkprognose 2014 med eksisterende fv. 47 Fagerheim - Ekrene  
(Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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Figur 3-2 viser trafikkprognose for 2040 med dagens vegnett. Trafikken på fv. 47 varierer fra ÅDT 
6100 til 9500. 

 

Figur 3-2 Trafikkprognose 2040 med eksisterende fv. 47 Fagerheim - Ekrene  
(Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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3.2.2 Med utbygging 

I figur 3-3 vises trafikkprognose for 2014 med ny fv. 47. Gammel fv. 47 vises med brun stiplet linje. 
På ny fv. 47 varierer trafikken mellom ÅDT 5300 og 7700. 

 

Figur 3-3 Trafikkprognose 2014 med ny fv. 47 Fagerheim - Ekrene  
(Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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Figur 3-4 viser trafikkprognose for 2040 med ny fv. 47. ÅDT på strekningen varierer mellom 6900 og 
10200. 

 

Figur 3-4 Trafikkprognose 2040 med ny fv. 47 Fagerheim - Ekrene  
(Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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3.2.3 Sammenligning av trafikkprognoser 

Tabell 3-2 viser en sammenligning av trafikkprognoser for dagens vegnett og ny fv. 47 for år 2014 og 
år 2040. 

Tabell 3-2 Trafikkprognose for 2014 og 2040 for dagens og utbygd fv. 47 

2014 2040 

Dagens 

veg 

Alt. 1 Dagens 

veg 

Alt. 1 

7100 7700 9500 10200 

6900 7700 9200 10200 

6400 6500 8500 8700 

5900 6500 7900 8700 

4700 5300 6100 6900 

 
Trafikkprognosene viser økt trafikk med ny fv. 47 i forhold til dagens veg. Dette skyldes at reisetiden 
reduseres, noe som attraherer mer trafikk. Dette gjelder både reiser som tidligere er gjort med andre 
reisemidler, eller reiser som tidligere har gått til andre reisemål, men som velger fv. 47 på bakgrunn av 
kortere reisetid. 

3.3 Prissatte konsekvenser 

Som tidligere nevnt er det benyttet inndata fra samme transportmodellberegning for de tre 
alternativene 1A, 1B og 1C. Det som skiller alternativene fra hverandre i de prissatte konsekvensene er 
tunnel- og brulengde, og anleggskostnader. 

3.3.1 Tunnel- og brulengder 

Tabell 3-3 viser en oversikt over bruer, tunneler og kulverter for alternativ 1A, 1B og 1C. 
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Tabell 3-3 Bruer, tunneler og kulverter 

1A 1B 1C  

Kort 

miljøtunnel 

Tunnel Veg i dagen, uten 

miljøtunnel eller 

tunnel 

Merknad 

  X   325m lang tunnel 

X     Betongkulvert Lengde 50m bredde 15,7m 

X   X Bru, 27,4m lang, 5m bred. Lokalveg som krysser over ny 

fv. 47 

X X X Kulvert under ny fv. 47. 19m lang, 5,6m bred 

X X X Bru over fv. 47 i toplanskryss Saltveit. 25m lang, 

varierende bredde 

X X X Bru, 32,7m lang, 9m bred. Lokalveg som krysser over ny 

fv. 47 

X X X Bru på ny fv. 47. 51,3m land, 17m bred 

X X X Kulvert under ny fv. 47. 24m lang, varierende bredde 

X X X Bru på ny fv. 47. 120m lang, 15m bred. Ved fylkesgrensen 

X X X Kulvert under ny fv. 47. 29,4m lang, 5,1m bred 

X X X GS-bru over ny fv. 47 på Ekrene. 80,5m lang, 4,5m bred 

X X X Bru over fv. 47 i toplanskryss Ekrene. 25m lang, 

varierende bredde 

X X X Kulvert gs under lokalveg på ekrene. 10,5m lang, 4,6m 

bred 

 
Den 325 m lange tunnelen i alternativ 1B har tunnelklasse D. Av kulverter er kun den 50 m lange 
betongkulverten i alternativ 1A tatt med i beregningene, denne som klasse A. De øvrige kulvertene er 
felles for alternativene, og er derfor holdt utenfor. Totalt areal for bruer er lagt til i alle tre 
alternativene. 

3.3.2 Anleggskostnader 

Tabell 3-4 viser anleggskostnader for alternativene, disse er fastsatt ved anslagsmetodikk. Tallene er 
oppgitt i millioner kr. med prisnivå 2017. Anleggsperioden er satt til 3 år for alle tre alternativene. 

Tabell 3-4 Anleggskostnader 

Alternativ 1A 1B 1C 

Anleggskostnad 

(mill. 2017-kr) 
700,11 777,35 676 

 

3.3.3 Nytte-/kostnadsanalyser 

Videre presenteres resultater fra nytte-/kostnadsberegninger i EFFEKT. Tabellene viser endringen fra 
dagens situasjon til utbygd situasjon. 

Tabell 3-5 viser de totale resultatene fra nytte-/kostnadsberegningene for alternativ 1A, 1B og 1C. 
Trafikantnytten og operatørnytten er den samme for alternativene siden det ikke er vesentlige 
forskjeller mellom alternativene (følgelig er det brukt inndata fra samme transportmodellberegning). 
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Tabell 3-5 Resultater fra nytte-/kostnadsberegninger 

Komponenter  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikanter og transportbrukere 982 450   982 450   982 450  

Operatører  -236 167   -236 167   -236 167  

Det offentlige  -665 681   -748 645   -642 908  

Samfunnet  forøvrig  34 529   17 686   39 180  

Netto nytte (NN)  115 131   15 324   142 554  

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)  0,17   0,02   0,22  

 
Tabellen viser at det er alternativ 1C som kommer best ut, med en positiv netto nytte på 
142,6 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,22. Dårligst ut kommer alternativ 1B, med en 
netto nytte på 15,3 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,02. Alternativ 1A har en netto 
nytte på 115 mill. kr., noe som gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,17. 

Trafikantnytte vises i Tabell 3-6, og er identisk for 1A, 1B og 1C. Den totale trafikantnytten er på 982 
mill. kr. Nytten er størst for bilførere og –passasjerer. 

Tabell 3-6 Trafikanter og transportbrukere 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikantnytte  982 450   982 450   982 450  

 
Operatørnytten vises i Tabell 3-7, og er også lik for de tre alternativene. Den største komponenten er 
inntekten til operatørene, i dette tilfellet gjelder det bom- og kollektivselskaper, som opplever tapt 
inntekt som følge av den utbygde strekningen. 

Tabell 3-7 Operatører 

Operatører  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Operatørnytte -236 167  -236 167  -236 167  

 
Tabell 3-8 viser nytten for det offentlige, og denne varierer mellom de tre alternativene. Dette skyldes 
ulik investeringskostnad og ulike utgifter til drift og vedlikehold på grunn av ulik mengde bru/tunnel. 
Alternativ 1B med tunnel har både høyest investeringskostnad og høyest vedlikeholdskostnader. 
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Tabell 3-8 Det offentlige 

Det offentlige  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Investeringer  -615 784   -683 720   -594 578  

Drift og vedlikehold  -67 408   -82 435   -65 841  

Overføringer  -7 284   -7 284   -7 284  

Skatte- og avgiftsinntekter  24 794   24 794   24 794  

Sum  -665 681   -748 645   -642 908  

 
I tabell 3-9 vises nytte/kostnader for samfunnet for øvrig. Innsparingene for trafikkulykker er lik for 
alternativene. Kostnader fra støy- og luftforurensning varierer noe, dette skyldes ulik mengde tunnel. 
Skattekostnaden er også ulik for alternativene, og står i forhold til investeringskostnaden. 

Tabell 3-9 Samfunnet for øvrig 

Samfunnet forøvrig 

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Ulykker  170 090   170 090   170 090  

Støy og luftforurensning  -2 425   -2 675   -2 329  

Andre kostnader  -     -     -    

Restverdi  -     -     -    

Skattekostnad  -133 136   -149 729   -128 582  

Sum  34 529   17 686   39 180  

 

Tabell 3-10 viser resultater for trafikksikkerhet, som er like for alle tre alternativene. Tallene viser 
endringer i antall ulykker og ulykkeskostnader totalt for hele vegnettet, fra referansesituasjon til 
utbygd situasjon, og for hele beregningsperioden på 40 år. Det forventes totalt 56 færre  
personskadeulykker med utbygd vegnett enn dagens vegnett, og en innsparing i ulykkeskostnader på 
170,1 mill. kr. Ulykkesreduksjonen skjer trolig også på andre veger som blir avlastet for trafikk, og 
ikke kun for ny/gammel fv. 47. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

TEMARAPPORT PRISSATTE KONSEKVENSER 

 

 

22 

Tabell 3-10 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet. Endringer i forhold til 

referansesituasjonen for perioden (40 år) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Drepte  personer  1   1   1  

Hardt skadde  personer   4   4   4  

Lettere skadde  personer   73   73   73  

Personskadeulykker  antall   56   56   56  

Ulykkeskostnader  1000 kr diskontert  170 090   170 090   170 090  
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4 Oppsummering 

Med utbygging av fv. 47 forkortes reisetiden på strekningen med 2-3 minutter. Dette skyldes 
innkorting av vegstrekning og høyere fartsgrense. 

Trafikkprognosene viser økt trafikk med ny fv. 47 i forhold til dagens veg. Dette skyldes at reisetiden 
reduseres, noe som attraherer mer trafikk. Dette gjelder både reiser som tidligere er gjort med andre 
reisemidler, eller reiser som tidligere har gått til andre reisemål, men som velger fv. 47 på bakgrunn av 
kortere reisetid. 

Det er alternativ 1C som kommer best ut i nytte-/kostnadsberegningene, med en netto nytte på 142,6 
mill. kr., noe som gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,22. 

Komponenter  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikanter og transportbrukere 982 450  982 450  982 450  

Operatører -236 167  -236 167  -236 167  

Det offentlige -665 681  -748 645  -642 908  

Samfunnet  forøvrig 34 529  17 686  39 180  

Netto nytte (NN) 115 131  15 324  142 554  

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 0,17  0,02  0,22  

 


