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Konseptvalgutredning Jæren: Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegninger 

Dette notatet inneholder en kort presentasjon av hva som nå er levert knyttet til tilleggsutredningene 

for KVU Jæren og videre arbeid som gjenstår. I tillegg beskrives modellene og verktøyene som er 

brukt. Det gis en kort orientering om konseptene som er lagt til grunn. Deretter presenteres 

hovedresultatene fra arbeidet. For fullstendige resultater viser vi til rapportene utarbeidet av SINTEF.1  

Leveranse og videre arbeid 

Rogaland fylkeskommune (RFK) la i 2009 fram Konseptvalgutredning (KVU) Jæren. En ekstern 

faggruppe med ansvar for å kvalitetssikre KVU Jæren ledet av Det Norske Veritas slo i 2011 fast at 

KVU-utredningen var så mangelfull at det var behov for tilleggsutredninger. Statens vegvesen har  

hatt ansvar for å gjennomføre trafikkberegninger og samfunnsøkonomiske beregninger (nytte-

kostnadsanalyser). SINTEF har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført disse beregningene.  

Statens vegvesen har den 14. september oversendt følgende til kvalitetssikrergruppen, 

Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune: 

 Trafikkberegninger KVU Jæren 

 EFFEKT-beregning KVU Jæren 

Den 20. september vil Rogaland fylkeskommune oversende sin analyse av ikke-prissatte 

konsekvenser til kvalitetssikrergruppen. Rogaland fylkeskommune er ansvarlig for KVU Jæren. Med 

bakgrunn i samfunnsøkonomiske beregninger og ikke-prissatte konsekvenser skal de gi sin tilrådning 

til konsept. Trafikkmodell og nytte-/kostnadsberegnigner vil derfor ikke gi noe svar på hvilket konsept 

som blir valgt, men fungere som et delgrunnlag for den tilrådning fylkeskommunen er ansvarlig for å 

gi. Rogaland fylkeskommune skal oversende sin tilrådning til kvalitetssikrer 10. oktober, og den 

regionale administrative anbefalingen av konsept vil da bli kjent.  

Kort om modellene og verktøyene  

Regional transportmodell er en persontransportmodell og er den som benyttes i arbeidet med 

Nasjonal transportplan. I forbindelse med KVU Jæren er det utviklet en modell for 10 kommuner på 

Jæren. I modellen er det lagt til grunn konsentrert arealbruk slik det er beskrevet i arealplan for 

Jæren. Modellen inneholder sonedata (befolkning, arbeidsplasser mm.), reisevanedata, data om 

transportsystem, kollektivruter, reisetider og kostnader. Det gjennomføres etterspørselsberegninger 

med turproduksjon, destinasjonsvalg og reisemiddelvalg, rutevalgsberegninger og 

kapasitetsberegninger. Det er i tillegg tatt med en egen modul som beregner skolereiser.  

Transportmodellen er kodet inn med samtlige konsepter i KVUen og for analyseårene 2018 og 2043.  

Kollektivmodulen, som er en del av transportmodellen, summerer opp inntekter og kostnader for alle 

kollektive transportmidler. I tillegg beregner trafikantnyttemodulen, som også er en del av 

transportmodellen, endringer i trafikantenes konsumentoverskudd for alle aktuelle 

trafikantkategorier (f.eks bilfører eller kollektivtrafikanter) og start- og målpunkter. 
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Beregningsresultatene fra regional transportmodell, kollektivmodulen og trafikantnyttemodulen blir 

overført til analyseverktøyet EFFEKT.  

Nytte-kostnadsanalyser er gjort ved bruk av EFFEKT og basert på beregninger med regional 

transportmodell for prognoseårene 2018 og 2043.  

EFFEKT er et analyseverktøy utviklet av Statens vegvesen for å utføre nytte- kostnadsberegninger. 

Beregningene utføres i henhold til metoden beskrevet i håndbok 140 Konsekvensanalyser.  

Konseptene 

Det er gjort beregninger for fire ulike konsepter for utvikling av transportsystemet på Jæren. 

Disse er: 

 SAM- Sammenligningsalternativ, dagens transportsystem pluss prosjekter vedtatt av 

Stortinget 

 SOP- Systemoptimalisering (en del investeringer i vei og kollektivtiltak ut over SAM , men ikke 

høyverdig kollektivtilbud. Kostnadsmessig ca halvparten av B&J konseptet) 

 BIL- Bilbasert utvikling av transportnettet 

 B&J- Buss- og jernbanebasert utvikling av transportnettet 

 BYB- Bybanebasert utvikling av transportssystemet. 

Konseptene er utarbeidet av Rogaland fylkeskommune. Resultatene fra hvert konsept blir 

sammenlignet med situasjonen i 2043 dersom man ikke innfører nye tiltak ut over prosjekter som 

allerede er vedtatt av Stortinget (SAM-alternativet).  

Resultater fra trafikkberegninger KVU Jæren 

Resultatene fra trafikkberegningene benyttes som inngangsdata til nytte-kostnadsanalyser og til å 

vurdere i hvor stor grad de ulike konseptene møter de kravene som er definert til kollektiv- og gang-

/sykkelandeler for bl.a. turer til/fra Stavanger og Sandnes sentrum. Kravene til Stavanger og Sandnes 

sentrum er at henholdsvis 65 prosent og 45 prosent av alle reiser totalt skal skje med 

kollektivtransport eller som gang- og sykkelturer. Tilsvarende krav for Forus er 30 prosent. I 2010 ble 

det gjennomført ca. 980 000 personturer per døgn i området. Personturer er forflytninger uavhengig 

av transportmiddel. Med den forventede befolkningsveksten vil det bli gjennomført ca. 1 440 000 

personturer per døgn. Antallet personturer er relativt uavhengig av hvilket konsept som analyseres. 

Det vil si at valg av konsept i liten grad påvirker total reiseaktivitet.  

De ulike konseptene sammenlignes med SAM-konseptet. Alle de øvrige konseptene gir flere 

kollketivturer i 2043 enn SAM-konseptet. BIL-konseptet ligger 3 prosent høyere, BYB-konseptet 16 

prosent høyere, mens SOP og B&J gir henholdsvis 17 og 19 prosent flere kollektivturer. Likevel gir 

dette bare beskjedne utslag på den samlede reisemiddelfordelingen, siden kollektivtransport i 

utgangspunktet (SAM 2043) bare utgjør 9 prosent av den samlede reiseaktiviteten. Bil er det 

dominerende framkomstmiddelet i 2043 med 60-61 prosent av turene.  
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Figur 1: Reisemiddelfordeling, turer i modellområdet 2043. Kilde: Trafikkberegninger KVU Jæren, SINTEF Teknologi og 
samfunn 08.09.12 

Det aller meste av den beregnede veksten i antall kollektivpassasjerer kommer på de ordinære 

bussene, med unntak av BYB-konseptet der bybanen tar det meste av veksten målt i antall 

påstigninger. Målt i passasjerkilometer, er veksten i dette konseptet jevnt fordelt mellom bybanen og 

det ordinære busstilbudet.  

 

Figur 2: Transportmiddelfordeling, påstigende kollektivpassasjerer i modellområdet 2043. Kilde: Trafikkberegninger KVU 
Jæren, SINTEF Teknologi og samfunn 08.09.12 

Det er klart flest påstigende passasjerer på buss i alle konseptene. I BYB-konseptet ser vi at banen tar 

andeler fra ordinær buss.  

I arbeidet med KVU for transportsystemet på Jæren er det formulert noen konkrete krav i forhold til 

andel kollektiv- og gang-/sykkelturer i enkelte spesifikke geografiske områder. Alt etter hvordan 

kravene er formulert er det valgt ulik tilnærming i form av analyser av snitt i transportnettet eller 

storsoner. For Stavanger sentrum, Sandens sentrum og fv. 44-korridoren på Forus der storsoner er 

analysert, viser resultatene at ingen av konseptene oppnår målene som er satt i kravene. Lengst unna 

er man for Stavanger sentrum der kravene var mest ambisiøse. I forhold til kravoppnåelse er det 

generelt liten forskjell mellom konseptene. Det er i transportmodellen, og i tråd med slik konseptene 

er utviklet, lagt til grunn lite restriktive virkemidler. Det eneste restriktive virkemidlet som er 
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konkretisert i konseptene og følgelig kodet i modellen er en økning i bompenger og rushtidsavgift i 

konseptene SOP, B&J og BYB. 

Resultater fra nytte-kostnadsanalyser KVU Jæren 

Det er lagt til grunn standard forutsetninger for nytte-kostnadsanalysene som er gjennomført. Disse 

er en kalkulasjonsrente på 4,5 prosent, en analyseperiode på 25 år og en levetid på 40 år. Startåret 

for analysene er satt til 2018. Det er beregnet netto nytte (NN), netto nytte pr budsjettkrone (NNB) 

samt første års forrentning. Konseptenes netto nytte er definert som differansen mellom nytten av 

tiltakene og alle kostnader og inntekter over offentlige budsjetter som følge av tiltakene, alt beregnet 

som nåverdi over analyseperioden. Første års forrentning viser konseptenes nytte i åpningsåret i 

forhold til investeringskostnadene for konseptet og må sammenholdes med den gitte 

kalkulasjonsrenten. 

Nytten er fordelt på de fire aktørgruppene trafikanter og transportbrukere, operatører, det offentlige 

og samfunnet for øvrig. Ved beregning av netto nytte sammenlignes alle konseptene med SAM-

konseptet. Nytten for de enkelte konseptene framkommer derfor som endringer sett i forhold til 

SAM-konseptet. 

 

Figur 3: Resultater fra nytte-kostnadsberegninger i form av netto nytte, netto nytte pr budsjettkrone samt første års 
forrentning. Kilde: EFFEKT-beregning KVU Jæren, SINTEF Teknologi og samfunn 07.09.12 

Med disse forutsetningene er det ingen av konseptene som fremstår med positiv netto nytte og 

heller ikke med positiv netto nytte per budsjettkrone. BIL-konseptet er det som tross alt kommer 

best ut, mens BYB-konseptet er det som kommer dårligst ut i forhold til netto nytte. Når det gjelder 

netto nytt per budsjettkroner er BYB-konseptet marginalt bedre enn SOP-konseptet.   

Det er gjennomført flere følsomhetsanalyser for å belyse nytte-kostnadsberegningenes robusthet i 

forhold til endringer i gitte forutsetninger. En av disse er en utvidelse av analyseperioden til 40 år. Da 

blir beregningsperioden fra 2018 til 2058.  
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Figur 4: Utslag på nettonytte av å utvide beregningsperioden til 40 år. Kilde: EFFEKT-beregning KVU Jæren, SINTEF 
Teknologi og samfunn 07.09.12 

Ved å forlenge beregningsperioden til 40 år, vil prosjekter som gir nytte få virke i flere år og det er 

positivt for netto nytten. Resultatene viser at BIL-konseptet får en positiv netto nytte og en netto 

nytte per budsjettkrone på 0,18. B&J-konseptet får en mindre negativ nytte, mens SOP-konseptet og 

ByB-konseptet får en litt større negativ nytte.  

På nåværende tidspunkt er det for tidlig å ta stilling til utbyggingsrekkefølge innenfor de enkelte 

konsepter. Men det er rimelig å anta at man først vil bygge ut det som gir størst nytte og sist det som 

gir minst nytte. I tillegg vil det være slik at en del tyngre investeringer vil måtte bygges ut over en del 

år før de kan tas i bruk og gi nytte for trafikantene. For å belyse disse forholdene er det gjennomført 

en tilleggsanalyse for gradvis utbygging. Resultatene fra denne analysen samsvarer i hovedsak med 

de øvrige resultatene. BIL-konseptet gir best uttelling og på en andreplass kommer B&J-konseptet. 

Med denne metodikken blir det et større skille mellom de to med størst negativ nytte der BYB-

konseptet kommer noe bedre ut enn SOP-konseptet i forhold til nytte dividert på investering.  

 

 

Statens vegvesen Region vest 

14.09.2012 


