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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med en felles reguleringsplan. Bane NOR er tiltakshaver på
vegne av Statens vegvesen og Bane NOR. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan med Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet som planmyndighet.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i reguleringsplanarbeidet.
Denne rapporten er en teknisk dokumentasjon av metode, beregningsforutsetninger og trafikale
effekter av å bygge Ringeriksbanen og ny E16. Rapporten er en av mange fagrapporter som
utarbeides som underlagsrapporter i forbindelse med detaljplanfasen som danner grunnlaget for
reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16.
Arbeidet med etablering av beregningsgrunnlag, beregninger og resultatuttak er utført av Linda
Alfheim, Michele Ann Delapaz og Linda Stokke. Linda Alfheim har vært fagansvarlig for arbeidet.

Sandvika
31.01.2018
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SAMMENDRAG
Bakgrunn
Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringeriksregionen med Hønefoss
nærmere sammen med Oslo. Reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo reduseres med 50
minutter når prosjektet er ferdigstilt. Dette vil også gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene, da
kjøretiden på Bergensbanen forkortes tilsvarende.
E16 fra Høgkastet til Hønefoss er en del av den samlede utbedringen av E16 fra Sandvika til
Hønefoss. E16 er nasjonal transportkorridor mellom Østlandet og Vestlandet. Bedre framkommelighet
og reduserte reisekostnader sammen med økt trafikksikkerhet er viktige samfunnsmål for ny E16.

Metode og beregningsforutsetninger
Det er gjennomført transportmodellberegninger ved hjelp av delområdemodellen for fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 (DOM FRE, versjon 3.11 av modellsystemet til RTM) for ett omforent
alternativ for å belyse og tallfeste de viktigste trafikale effektene av fellesprosjektet. Det er også
anvendt persontransportmodellen for lange reiser (NTM6) som tas inn i DOM FRE slik at resultatene
omfatter både reiser innenfor modellområdet og lange reiser som er gjennomgående eller har
start/sluttpunkt utenfor modellområdet. Resultatene er en viktig bestanddel i den
samfunnsøkonomiske analysen (analysen av prissatte konsekvenser), samt en viktig forutsetning for
analysen av konsekvenser for støy og utslipp til luft.
Transportmodellen vurderes å være godt egnet til analyser av trafikale effekter som grunnlag for
videre vurderinger og analyser (prissatte og ikke prissatte konsekvenser) i arbeidet med
Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss. Sammenlikningen av observert og beregnet trafikk
for dagens situasjon (2014) viser at modellen gir godt samsvar for biltrafikk i analyseområdet.
Beregnet togtrafikk gir godt samsvar med passasjertallene fra NSB på strekningen mellom
Nationaltheatret og Flå.
Åpningsår
Da transportmodellen ble etablert for å analysere trafikk på Ringeriksbanen og E16, var ambisjonene
byggestart i 2019, med åpningsår 2024. I tråd med dette er 2024 benyttet som åpningsår for
trafikkberegningene. Senere er byggestart endret til 2021 med ferdigstillelse og åpning i 2028.
Trafikknivåene i denne rapporten gjelder altså et år 4 år før planlagt åpningsår. Resultatene for 2024
vil i det alt vesentlige også ha gyldighet for 2028.
Nullalternativ
Det er etablert et Nullalternativ som er sammenlikningsalternativet for samtlige beregningsalternativer.
I Nullalternativet er det lagt til grunn følgende forutsetninger:
- Infrastrukturtiltak i handlingsplanen til Statens vegvesen for Nasjonal transportplan 2014-2023.
- Kollektivtilbud i henhold til Konseptdokument for InterCity-prosjektet og Rutemodell 2027 fra
2024. Kollektivtilbud som lagt til grunn i KVU Oslo-Navet fra 2044.
- To alternative befolkningsframskrivinger:
1. SSBs midlere alternativ (MMMM) der folketallet øker med 26 prosent i Ringeriksregionen
fra 2016 til 2044.
2. Alternativ befolkningsutviklingsscenario (AltAreal) med 60 prosent økning i folketall i
Ringeriksregionen fra 2016 til 2044.
- Inntektsutvikling i henhold til prognoser fra Finansdepartementet (2017), forankret via arbeidet
med Nasjonal transportplan.
- Eksisterende bomringer videreføres mens øvrige bomanelegg som finansierer konkrete
vegstrekninger avvikles når prosjektet er nedbetalt.
Nullalternativet er utformet for år 2024 (tidligere antatt åpningsår) og for år 2044 som er
dimensjonerende for vegutbyggingen.
Tiltak
I modellberegningene for ny E16 er det lagt inn en hastighet på 110 km/t og planskilte kryss. Det
legges ikke til grunn bomanlegg på ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss.
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Det legges til grunn to tog i timen mellom Hønefoss og Moss i åpningsåret, og fire tog i timen i 2044
som går mellom Hønefoss og Halden. Bergenstoget flyttes fra Randsfjordbanen til Ringeriksbanen,
uten stopp på Sundvollen. Frekvensen på Bergenstoget økes til én avgang annenhver time i
åpningsåret og én avgang hver time i 2044. Det opprettes en ny pendel mellom Hokksund og
Hønefoss for å opprettholde togtilbud på Randsfjordbanen.
Det er også gjort omlegginger i busstilbudet ved utbygging av Ringeriksbanen. Busslinje 200 mellom
Oslo og Hønefoss forkortes til å bare betjene strekningen Sundvollen–Hønefoss. Langdistansebusser
som i dag går via Hønefoss til/fra Oslo termineres på Hønefoss.

Trafikale effekter
Etablering av ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss og Ringeriksbanen mellom Sandvika og
Hønefoss vil gi økt etterspørsel etter reiser, spesielt på strekningen mellom Oslo og Hønefoss. Etter
åpning av ny veg og bane øker etterspørselen etter både bil og kollektivreiser. I 2044 reduseres
imidlertid antall bilreiser, mens antall kollektivreiser øker. Dette skyldes i hovedsak et bedret
kollektivtilbud, men også en mer sentralisert befolkningsvekst.
Biltrafikk
For SSBs middelprognose (MMMM) vil biltrafikken på ny E16 ligge rundt 13 000 ÅDT i 2024 og
19 500-20 500 ÅDT i 2044. Biltrafikken på eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og
Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16, og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på
3 000-6 500 i 2024 og 4 000-7 000 i 2044 for MMMM. For trafikk mellom Hønefoss og Jevnaker vil ny
E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken langs E16 Eggemoveien vil øke. For alternativt
befolkningsutviklingsscenario (AltAreal) er tilsvarende trafikktall høyere enn i MMMM; opp mot 500 i
ÅDT i 2024 og 1 500 i ÅDT i 2044.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Detaljplan og teknisk plan
Fagrapport Transport og trafikk

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

7 av 80
FRE-00-A-26260
04A
31.01.2018

Figur I: Antall bilreiser i snitt. Gjennomsnittlig reiser per døgn [ÅDT] fordelt på lange og korte reiser.
Figur I viser antall bilreiser per døgn i ulike snitt rundt tiltaksområdet i de ulike beregningsalternativene
Som følge av tiltaket økes antall bilreiser over snitt 1 og 2, som omfatter en stor del av biltrafikken
mellom Ringerike og Oslo/Bærum. Over snitt 3 skjer det en liten reduksjon i antall korte bilreiser i
2044. Dette kan knyttes til en mer sentralisert befolkningsvekst samt at trafikantene velger andre
reisemål som følge av sterk forbedring i transporttilbudet mot Oslo/Bærum. Over snitt 4 øker antall
lange reiser, mens det er ingen endringer i de korte bilreisene. Biltrafikk mellom Hønefoss og
Hokksund/Drammensområdet (snitt 5) påvirkes i liten grad av tiltakene.
Kollektivtrafikk
Ringeriksbanen vil føre til at togtrafikken på Randsfjordbanen blir marginal. I prinsippet vil all togtrafikk
overføres til Ringeriksbanen. Dette har sammenheng med at de fleste reiser til og fra Hønefoss er
Oslo-rettede reiser.
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Figur II: Antall togreiser på strekningene Vikersund-Hønefoss, Sandvika-Sundvollen, SundvollenHønefoss og Hønefoss-Flå. Gjennomsnittlig reiser per døgn [ÅDT] fordelt på lange og korte reiser.

Gjennomsnittlig antall togpassasjerer per døgn langs Ringeriksbanen vil ligge på om lag 8 000 i 2024
og 11 500 i 2044 for MMMM og 8 400 i 2024 og 14 800 i 2044 for AltAreal, på strekningen mellom
Sandvika og Sundvollen. Mellom Sundvollen og Hønefoss vil gjennomsnittlig antall togpassasjerer per
dag ligge på om lag 6 400 og 6 700 i 2024 og 9 100 og 10 600 i 2044 for henholdsvis MMMM og
AltAreal. I Figur II vises antall togreiser per døgn for strekninger som er direkte berørt av tiltaket.
Antall bussreiser langs E16 sør for Hønefoss får en stor reduksjon som følge av Ringeriksbanen.
Gjennomsnittlig antall busspassasjerer per døgn langs E16 sør for Hønefoss vil ligge på om lag 3 5004 500 i Nullalternativet for 2024 og 2044. Ved bygging av Ringeriksbanen reduseres antall
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busspassasjerer til om lag 1 000 bussreiser i 2024 og 800 bussreiser i 2044 sør for Sundvollen. Vest
og nord for Hønefoss vil det være små endringer i antall bussreiser.
Transport- og trafikkarbeid
Det vil være en betydelig økning i trafikk- og transportarbeidet i perioden fra 2014 til 2024 og 2044,
selv uten Ringeriksbanen og ny E16. Ved etablering av ny E16 og Ringeriksbanen vil trafikk- og
transportarbeidet øke ytterligere i Ringeriksområdet og Oslo/Bærum. Økning i transportarbeidet som
følge av Ringeriksbanen og ny E16 er større for kollektiv enn for bil. Dette kan forklares ved at økt
befolkning og bedret tilbudskonsept for tog øker omfanget av kollektivreiser.
Markedsandeler
For reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum vil andelen av motoriserte reiser som skjer med
bil være klart høyere enn andelen som reiser kollektivt både med og uten Ringeriksbanen og ny E16.
Ved etablering av Ringeriksbanen og ny E16 vil imidlertid kollektivandelen øke betydelig.
I 2044 er kollektivandelen for MMMM på i overkant av 30 prosent med Ringeriksbanen og ny E16,
mens andelen i nullalternativet vil ligge på bare 14 prosent. Forskjellen er enda større for AltAreal der
kollektivandelen er 42 prosent med Ringeriksbanen, mens andelen bare er 18 prosent i
nullalternativet.
For arbeidsreiser er markedsandelene for kollektiv betydelig større. I 2044 ligger kollektivandelen for
arbeidsreiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum på 46 prosent for MMMM og 57 prosent for
AltAreal med Ringeriksbanen og ny E16.
Markedseffektene av reisetidsreduksjon på en time for toget mellom Oslo og Bergen vil ikke gi store
overføringer fra fly til tog. Nyskapt trafikk mellom Oslo og Bergen tas hovedsakelig med tog.
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1 INNLEDNING
1.1

Målene for Ringeriksbanen og ny E16

Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringeriksregionen med Hønefoss
nærmere sammen med Oslo. Banestrekningen vil inngå i det framtidige InterCity-tilbudet. Reisetiden
med tog mellom Hønefoss og Oslo reduseres med 50 minutter når prosjektet er ferdigstilt. Dette vil
også gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene, da kjøretiden på Bergensbanen forkortes
tilsvarende.
De overordnete samfunnsmålene for Ringeriksbanen er presentert i Planprogrammet for tiltaket [1]:
 Utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere Oslo
 Direkte baneforbindelse Ringerike – Oslo skal bidra til å gjøre toget mer attraktivt enn bilbruk
 Avkortning av Bergensbanen skal gjøre tog til en mer attraktiv reiseform for de lange
strekninger mellom Østlandet og Vestlandet
Effektmålene for Ringeriksbanen omfatter frekvens og reisetid og er som følger:
 Økt tilbud på Ringeriksbanen: økt frekvens på regiontog til Hønefoss og på langdistansetog til
Bergen
 Redusert reisetid på strekningen Sandvika – Hønefoss. Total reisetid er anslått til å være 19
minutter for regiontog og 16 minutter for fjerntoget til Bergen.
 Redusert reisetid for Bergen – Oslo. Total reisetid er anslått til å være fem timer og 35 minutter
på bakgrunn av de forkortelsene som Ringeriksbanen bidrar til
E16 fra Høgkastet til Hønefoss er en del av den samlede utbedringen av E16 fra Sandvika til
Hønefoss, som også inkluderer prosjektene E16 Sandvika – Wøyen (under bygging), E16 Wøyen –
Bjørum (åpnet i 2009), E16 Bjørum – Skaret (reguleringsplan vedtatt i 2013) og E16 Skaret –
Høgkastet (kommunedelplan vedtatt i juni 2016, reguleringsplan vedtatt i desember 2017). E16
Sandvika – Hønefoss er en del av en nasjonal transportkorridor mellom Østlandet og Vestlandet.
De overordnete samfunnsmålene for ny E16 er presentert i Planprogrammet for tiltaket [1]:
 Bedre framkommelighet og reduserte reisekostnader: Et robust vegnett med tilstrekkelig
kapasitet og forutsigbar reisetid vil redusere avstandskostnadene og bedre grunnlaget for
næringsliv og bosetting både i Ringeriksregionen og med hensyn til den nasjonale
transportkorridoren mellom Østlandet og Vestlandet.
 Bedre trafikksikkerhet: En firefeltsveg med høy sikkerhetsstandard vil bidra til å redusere antall
drepte og hardt skadde i transportsektoren i tråd med nullvisjonen.
Effektmål for ny E16:
 Større forutsigbarhet for de reisende fordi en firefeltsveg gir et mer robust vegnett med færre
stenginger og mindre kø pga. økt kapasitet.
 Redusert kjøretid fordi fartsgrensen økes i forhold til dagens veg.
 Færre ulykker som følge av at ny veg har høyere sikkerhetsstandard enn dagens veg.

1.2

Formålet med transportanalysen

Hovedformålet med transportanalysen er å belyse og tallfeste de viktigste trafikale effektene av
fellesprosjektet. Resultatene vil videre være en viktig bestanddel av den samfunnsøkonomiske
analysen (analysen av prissatte konsekvenser) samt forutsetninger for analysen av konsekvenser for
støy og utslipp til luft. Analysen av prissatte konsekvenser dokumenteres i en egen fagrapport.
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Rapportens oppbygging

Denne rapporten er en av mange fagrapporter som utarbeides i forbindelse med detaljplanfasen som
danner grunnlaget for reguleringsplan for Ringeriksbanen og ny E16.
Rapporten starter med en beskrivelse av metode og analyseverktøy (kapittel 2). En beskrivelse av
transportmodellens evne til å gjengi dagens biltrafikk er gitt i kapittel 3. Beregningsforutsetninger og
hvilke tiltak som ligger til grunn for Nullalternativene er beskrevet i kapittel 4. I kapittel 5 presenteres
resultatene av beregningen av de trafikale effektene av Ringeriksbanen og ny E16.
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2 METODE OG ANALYSEVERKTØY
I dette kapittelet presenteres metodikken og analyseverktøyene som er benyttet i transportanalysen.
Ringeriksbanen og ny E16 er forventet å gi betydelige endringer i trafikantenes reiseetterspørsel. Det
vil si endringer i reisehyppighet, reisemål, reisemiddel og reiseformål. Transportanalysen er
gjennomført i tråd med gjeldene praksis for denne typen av tiltak, se [2], [3] og [4]. Dette innebærer
bruk av persontransportmodeller for beregning av endringer i etterspørsel etter reiser som følge av
tiltakene.

2.1

Litt om transportmodeller

Transportmodellene sier noe om sammenhengen mellom transporttilbudet og trafikantenes
preferanser og beregner trafikketterspørsel i et gitt beregningsår. Transportmodellene beregner antall
reiser på et detaljert geografisk nivå1 fordelt på reiseformål, reisemåte, og vegvalg (reiserute).
Modellene bygger på detaljerte inngangsdata for befolkning og arbeidsplasser på grunnkretsnivå. På
grunnlag av estimerte atferdssammenhenger basert på reisevanedata, er det i modellene etablert
atferdssammenhenger for befolkningens reiser, dvs. hvordan etterspørsel etter reiser for befolkningsgrupper, som f.eks. reiseomfang, reisemål, reisemåte, avhenger av hvilket transporttilbud de har.
Persontransportmodellene er estimert på data fra ett bestemt år (tverrsnittsdata) og vil beskrive
individers preferanser på et gitt tidspunkt.
I en modell kan man gjøre endringer i forutsetninger for å analysere den isolerte effekten av
endringene, for eksempel endringer i kjøretider og -avstander langs veg, samt reisetider,
avgangsfrekvenser og priser for kollektivtransport. Modellene er derfor godt egnet til å si noe om de
relative forskjellene mellom ulike alternativer.
De benyttede transportmodellene ivaretar mange viktige sammenhenger som det ikke vil være mulig å
håndtere ved hjelp av enklere metoder. Som enhver modell, er også den benyttede transportmodellen
en forenkling av en kompleks og uoversiktlig virkelighet. Selv om modellene har sine mangler, er det
verdt å framheve at de er etablert på bakgrunn av omfattende statistiske analyser av store mengder
historiske data. Modellene gir følgelig på detaljert nivå uttrykk for helt sentrale egenskaper ved de
preferanser, årsakssammenhenger og drivkrefter som påvirker befolkningens transportatferd. Det
anses således at de modellene som brukes er de som best ivaretar de effektene som vil oppstå som
følge av store infrastrukturtiltak som FRE16.
Beregningsresultatene er selvsagt usikre. En del av usikkerheten kan tilskrives usikkerheter knyttet til
forutsetninger som legges til grunn, særlig:









1

Befolkningsvekst og inntektsvekst. Anslag for befolkningsvekst og fordeling av denne
innenfor analyseområdet har derfor stor betydning for samlet trafikkvekst, og i enda større
grad for fordeling av trafikkveksten på områder og dermed ulike vegvalg og reisemidler.
Disse faktorene berører Nullalternativet og konseptene omtrent på samme måte.
Arealbruk. Transportberegningene fanger ikke opp transporttilbudets påvirkning på
arealbruken. Eventuelle endringer i arealbruken må legges inn som en forutsetning for
transportberegningene.
Preferanser. Transportmodellene estimeres basert på reisevaneundersøkelser for et gitt
år. Teknologiske endringer og endringer i samfunnsstrukturer vil på lang sikt kunne gi
endringer i folks preferanser. Dette vil i begrenset grad fanges opp av transportmodellene.
Kort/Lang sikt. Jo lenger fram i tid analysen gjøres, jo større vil også usikkerheten knyttet
til beregningene være.
Kvalitative aspekter ved kollektivtilbudet (som f.eks. trengsel ombord på kollektive
reisemidler, sitteplasser/komfort og regularitet/pålitelighet) er ikke inkludert i

Transportmodellene beregner antall reiser mellom alle soner som er spesifisert i modellen. I modellene som benyttes her,
er sonene grunnkretser.
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transportmodellene som egne variabler. Modellene kan således ikke benyttes til å
beregne effektene av ulike kvalitative endringer i kollektivtilbudet. Det foreligger enkelte
analyser av disse sammenhengene, men det er ikke utviklet et analyseverktøy som
ivaretar disse kvalitative egenskapene i tillegg de til etterspørselseffekter som finner sted
som følge av infrastrukturtiltak på tvers av transportsektoren. Transportmodellene er per i
dag det mest komplette beregningsverktøyet for analyser av etterspørselseffekter2.
De viktigste eksogene (gitte) forutsetninger i transportmodellene er:
 Befolknings- og sysselsettingsutvikling
 Arealbruk (fordeling av bosatte og arbeidsplasser i ulike områder)
 Rammebetingelser for parkering
 Inntektsutvikling
 Brukerbetaling (billettpriser, bompenger, parkeringskostnader)
 Transporttilbud

2.2

Persontransportmodeller i Norge

Det er i regi av transportetatene utviklet et persontransportmodellsystem som består av modeller for
lange personreiser (over 70 km) som dekker hele Norge (den nasjonale persontransportmodellen,
NTM) og modeller for korte personreiser (under 70 km) for fem regioner (regionale
persontransportmodeller, RTM).
Modellene behandler bostedsbaserte reiser foretatt av personer over 12 år bosatt i Norge.
Modellsystemet inneholder en bilholdsmodell og en modell for skolereiser. Bilholdsmodellen beregner
tilgangen til bil på grunnlag av prognoser for alderssammensetning, førerkortinnehav og inntekt.
Beregninger av bilholdsmodellen gjennomføres før beregninger med transportmodellene. I
skolemodellen beregnes bilturer, kollektivturer og gangturer (under 70 km) basert på antall elev- og
studieplasser i de ulike sonene. Se nærmere beskrivelse i [4].
Den nasjonale persontransportmodellen (NTM6) har en mer aggregert soneinndeling og et mindre
detaljert transportsystem enn de regionale persontransportmodellene (RTM). Turmatriser, dvs. hvor
trafikantene reiser fra og til, som beregnes i NTM tas inn i RTM ved at NTM-trafikken til og fra de
sonene som ligger innenfor RTMs modellområde tilordnes en eller flere av sonene i RTM.
Modellsystemet opererer med såkalte faste matriser for en del reiser. Disse reisene er faste tall som
angis utenfor modellen. Dette gjelder:
 Godsturer i form av antall tunge kjøretøy langs veg
 Tilbringerturer til/fra flyplasser fordelt på bil og kollektiv
 Turer til/fra Sverige (lange reiser, behandles som fritidsreiser i modellsystemet)
 Korte turer som går til steder i modellområdet fra steder utenfor modellområdet, eller turer
som bare passerer gjennom modellområdet3

2

Dette innebærer endringer i antall reiser, fordeling av reiser mellom soner, fordeling av reiser på reisemidler og
reisehensikter og fordeling på ruter og ulike kollektive reisemidler.
3 Matrisene for disse reisene kalles buffermatriser.
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Delområdemodell for Ringeriksbanen og ny E16 (DOM FRE)

De regionale persontransportmodellene dekker geografisk store områder og inneholder dermed et
stort antall soner. Antall soner er av stor betydning for beregningstiden. Lange beregningstider og
behov for å gjennomføre analyser i områder som dekker kun deler av en regional modell, eller deler
av flere regionale modeller, har medført utstrakt bruk av delområdemodeller (DOM) for mindre
regioner.
I arbeidet med Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss, er det etablert en egen
delområdemodell (DOM FRE). Delområdemodellen ble i første omgang etablert på versjon 3.9.2 av
modellsystemet. I ettertid er modellen oppdatert til versjon 3.11. Se også Kommentarboks 1. Arbeidet
med etablering av delområdemodellen for transportanalyse av Ringeriksbanen og ny E16 er
dokumentert i et eget dokument [5].
Avgrensingen av modellområdet til DOM FRE er gjort med utgangspunkt i at delområdemodellen skal
dekke influensområdet til Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet -Hønefoss, samtidig som det
geografiske omfanget av modellområdet begrenses så mye som mulig for å oppnå en rimelig
beregningstid. DOM FRE er derfor etablert uten bruk av bufferområder utenfor selve kjerneområdet til
modellen.
Modellavgrensningen er definert med utgangspunkt i at reiser over 70 km behandles i NTM6. DOM
FRE må derfor inkludere områder som dekker et influensområde på 70 km for Ringeriksbanen og ny
E16 Høgkastet -Hønefoss.
Fordi transportmodellen beregner generelt noe lav biltrafikk i og rundt Hønefossområdet4, er det
gjennomført en splitting av soner i dette området. I tillegg er sonetilkoblinger justert slik at trafikken
knyttes til transportnettet på en mer hensiktsmessig måte. Tabellen under viser grunnkretsene som er
splittet og tilkoblingspunktene for de ulike sonene.
Tabell 2-1: Soner i og rundt Hønefoss som er splittet
Grunnkretsnummer

Grunnkretsnavn

Nye tilknytninger

6050102

Sydsiden 2

•
•

Sundgata x Kongens gate og Sundgata x Dronningens gate
Storgata x Stangs gate

6050103

Sydsiden 3

6050104

Nordsiden 1

6050105

Nordsiden 2

6050403

Norderhov

6050505

Øvre Eikli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirkegata x Kongens gt.
Askveien x Holmboes gt.
Gullagata x fv. 35
Hammerbrogate x fv. 35
Gullagata x fv. 35
Hammerbrogate x fv. 35
Hvervenmoen
Ringåsen/Botilrud
Tungaveien x Askveien
Riperbakken x Askveien

DOM FRE består av totalt 2.593 grunnkretser og 2.599 soner og omfatter området vist i Figur 2-1.

4

En grunn til dette er at sonene (grunnkretsene) i og rundt Hønefoss er relativt store. I transportmodellen vil
interntrafikken i en sone ikke inkluderes i rutevalget (da turene går til og fra samme sone). Dette medfører at en del trafikk
ikke inkluderes i sammenlikningstallene for beregnet trafikk.
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Figur 2-1: Modellområdet for DOM FRE.

Modellversjon og beregningsforutsetninger delområdemodell FRE16
Arbeidet med etablering av delområdemodellen for FRE16 startet høsten 2016.
Transportmodellversjonen som da forelå (versjon 3.9) baserte seg på
befolkningsframskrivinger fra SSB tilrettelagt for transportmodellen med utgangspunkt i 2014
som dagens situasjon. Det er derfor gjennomført beregninger med 2014 som dagens situasjon
for Ringeriksbanen og ny E16.
Våren 2017 la Finansdepartementet fram sin nye Perspektivmelding [7] med revidert vekst i
privat konsum. Dette ble implementert i en ny modellversjon (versjon 3.10) sammen med nye
befolkningsframskrivinger fra SSB tilrettelagt for transportmodellen med utgangspunkt i 2016
som dagens situasjon. Veksten i privat konsum er lavere enn ved forrige Perspektivmelding, og
det har derfor vært viktig å inkludere den reviderte veksten i de beregningene som er gjort i
forbindelse med FRE16. Delområdemodellen for FRE16 er derfor oppgradert til versjon 3.11
(tilsvarer versjon 3.10, men med mindre opprettinger og justeringer), og de nye
befolkningsframskrivinger er lagt til grunn.
Fordi arbeidet med å samle inn og tilrettelegge telledata for validering av transportmodellen er
så omfattende, har det ikke vært tid til å rekalibrere delområdemodellen for FRE16 med 2016
som dagens situasjon. 2014 er derfor opprettholdt som dagens situasjon også i den nye
modellversjonen.
Kommentarboks 1: Beskrivelse av endringer ved bytte av modellversjon undervegs i arbeidet med
FRE16.
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3 TRANSPORTMODELLENS BESKRIVELSE AV DAGENS
SITUASJON
Transportmodeller benyttes ofte for å analysere forskjellene mellom alternativer, men i denne
analysen gjennomføres det beregninger kun for ett tiltak/alternativ. Hovedformålet med analysen er å
gi trafikknivåer som grunnlag for øvrige analyser i prosjektet knyttet til prissatte og ikke prissatte
konsekvenser. For at modellen skal gi best mulig resultat i forhold til den faktiske situasjonen i
modellområdet og gode tall for effekten av tiltak, er modellen kalibrert mot observert trafikk og
overordnet reisemønster og reisemiddelfordeling. I dette kapittelet er transportmodellens beskrivelse
av dagens situasjon presentert.
Transporttilbudet og sonedata i modellen er tilrettelagt for 2014. Dagens situasjon er derfor
representert ved årstallet 20145.
Transportmodellene beregner i utgangspunktet trafikk for et yrkesdøgn (YDT). I rapporten presenteres
resultater for et gjennomsnittlig døgn (årsdøgn - ÅDT), Det er lagt til grunn omregningsfaktoren 1 ÅDT
er lik 0,9 YDT. Det er gjennomført beregninger basert på tellinger i modellområdet som støtter denne
forutsetningen, se [5].

3.1

Kalibrering mot aggregerte reisevanedata

DOM FRE er kalibrert mot aggregerte data for totalt antall turer fordelt på reisemidler og reisehensikter
fra reisevaneundersøkelsen 2013-14 (rammetallskalibrering), se også dokumentasjonsrapport for
etablering av DOM FRE [5].
Tabell 3-1 viser differansen mellom kalibreringsgrunnlag og modell. Det kalibreres mot summetallene i
tabellen (celler med blå bakgrunn). Resultatene av rammetallskalibreringen viser godt samsvar
mellom beregnet og observert trafikk for sum alle utreiser for de ulike reisemidlene og reisehensiktene
i modellen.
Tabell 3-1: Differanse mellom antall reiser i modell og i kalibreringsgrunnlag (RVU-mål), 2014.
Avvik

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektiv

Sykkel

Gange

I alt

Arbeid
Tjeneste

-1 %

0%

-1 %

-3 %

1%

-1 %

1%

0%

2%

13 %

0%

0%

Fritid

0%

0%

1%

Hente/Levere

1%

-1 %

-3 %

0%

0%

0%

-2 %

-2 %

0%

Privat

0%

0%

0%

Sum utreiser

0%

0%

1%

-1 %

0%

0%

0%

0%

0%

For tjenestereiser sykkel ligger modellberegnet trafikk 13 prosent over registret trafikk i
reisevaneundersøkelsen. Andelen tjenestereiser (sum alle reisemidler) i reisevaneundersøkelsen
utgjør imidlertid kun to prosent av alle korte (daglige) reiser). Det legges derfor ikke stor vekt på dette
avviket.

3.2

Kollektivtrafikk

Kollektivtilbudet mellom Oslo og Hønefoss består i hovedsak av lokalbuss mellom Hønefoss og Oslo
(linje 200), samt langdistansebussene Sogn og Fjordane Ekspressen, Hallingbussen og
Valdresekspressen, i tillegg til Bergensbanen som går via Drammen. Toget har en reisetid på om lag
en time og 30 minutter. Reisetid og rute for linje 200 og langdistansebussene er presentert i Tabell
3-2, Busslinje 200 har en innsatsbuss i rush som bare stopper på utvalgte holdeplasser på
strekningen, og denne har derfor kortere kjøretid enn hovedruten. Sogn og Fjordane Ekspressen har
tre ulike varianter med en avgang per variant per døgn. Hallingbussen til Geilo har to avganger per

5

Se også Kommentarboks 1.
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døgn som går via Hønefoss, en i morgenrush og en i ettermiddagsrush. Valdresekspressen har to
linjer, en til Årdal og en til Beitostølen (med sommerrute til Leirvassbu), som begge går via Fagernes.
Tabell 3-2: Dagens kollektivtilbud mellom Oslo og Hønefoss.
Avganger i rush (3t)

Avganger i lavtrafikk (6t)

Kjøretid mellom Oslo
og Hønefoss (min)

Linje 200 Oslo - Hønefoss

6

8

80

Linje 200 Hønefoss - Oslo

5

6

80

Direktelinje 200 Oslo - Hønefoss

4

0

73

Direktelinje 200 Hønefoss - Oslo

6

0

75

Oslo - Sundvollen - Førde*

0

1

65

Førde - Sundvollen - Oslo**

0

1

65

Oslo - Oslo Lufthavn - Førde

0

1

120

Førde - Gardermoen - Oslo

0

1

135

Oslo - Sundvollen - Geilo

1

1

100

Geilo - Sundvollen - Oslo

1

1

60

Oslo - Fagernes - Beitostølen/Årdalstangen *

0

3

110

Beitostølen/Årdalstangen - Fagernes -Oslo**

1

3

105

Tog: Oslo - Drammen - Hønefoss

1

2

96

Tog: Hønefoss - Drammen - Oslo

1

2

96

*Bare påstigning i Hønefoss
**Bare avstigning i Hønefoss
I tillegg er det lokalbusser som dekker strekningene mellom Sollihøgda, Sundvollen, Vik og Hønefoss.
Lokalbusstilbudet i modellen stemmer ikke helt overens med dagens busstilbud for alle linjer. Dette er
sannsynligvis en følge av at ruteendringer for buss over tid ikke er blitt fulgt opp i modellen. Det er ikke
brukt ressurser på å oppdatere busstilbudet til dagens tilbud, da busstilbudet som ligger inne i
transportmodellen ikke vil være i direkte konkurranse med Ringeriksbanen 6. De foreslåtte endringene i
en framtidig situasjon med Ringeriksbanen er derfor utført direkte på eksisterende koding.
Figur 3-1 viser beregnet antall busspassasjerer for dagens situasjon (2014) for ulike strekinger i
analyseområdet. Sør for Sundvollen ligger beregnet antall busspassasjerer på 3 000 i gjennomsnitt
per døgn. Langs E16 vestover fra Sundvollen øker beregnet antall busspassasjerer til rundt 3 300
mellom Sundvollen og Vik og rundt 3 000 mellom Vik og kryss fv. 241 Hadelandsveien. Inn mot
Hønefoss ligger den beregnete busstrafikken på i underkant av 3 300 busspassasjerer langs E16.
Busstrafikken mellom Jevnaker og Hønefoss er beskjeden; i underkant av 500 busspassasjerer over
både fv. 421 Hadelandsveien og E16 Eggemoveien i sum begge retninger. Langs E16 nordover fra
Hønefoss ligger beregnet antall busspassasjerer på 1 200 - 1 300 i gjennomsnitt per døgn.
På Brakars hjemmesider7 foreligger tilgjengelige registreringer for busspassasjerer på linje 200 fra
Hønefoss til Oslo for 2015 og 2016. For hvert av disse årene ble det foretatt i overkant av 426 000
reiser på linje 200, med en nedgang på 0,04 prosent fra 2015 til 2016. Det er derfor rimelig å bruke
426 000 reiser som sammenligningsgrunnlag for beregnete tall for antall busspassasjerer på denne
strekningen. Siden linje 200 i stor grad er en pendlerlinje for arbeidsreiser, samt at linjen har
betraktelig færre avganger i helg, er det rimelig å fordele disse reisene over 251 virkedøgn per år
istedenfor årets 365 dager. Dette gir rett i underkant av 1 700 reiser per virkedøgn. Modellerte reiser
per virkedøgn for linje 200 er på rett i underkant av 1 900 reiser, og er dermed 11 prosent høyere enn
de observerte reisetallene.

6

7

Busstilbudet som ligger inne i transportmodellen har mer detaljert stoppmønster og langt lengre reisetid.
http://www.brakar.no/om-brakar/tall-og-fakta?section=Reisetall
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Figur 3-1: Beregnet antall busspassasjerer for ulike strekninger. 2014, ÅDT.
Figur 3-2 viser antall togpassasjerer for dagens situasjon (2014) mellom Oslo, Drammen, Hønefoss og
Gjøvik. Beregnet antall togpassasjerer sør for Hønefoss (Randsfjordbanen) ligger på rundt 1 700 for et
gjennomsnittlig årsdøgn8, mens antall togpassasjerer vest for Hønefoss (Bergensbanen) ligger på
rundt 1 800 for et gjennomsnittlig årsdøgn. De reisende på Randsfjordbanen er i all hovedsak
passasjerer som skal videre med Bergensbanen.

8

Disse reisene utgjør kun lange reiser vestover retning Bergen.
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Figur 3-2: Beregnet antall togpassasjerer, Oslo-Drammen-Hønefoss-Gjøvik. 2014, ÅDT.
Passasjertall fra NSB viser at beregnet togtrafikk samsvarer godt med observert trafikk på stekningen
mellom Nationaltheatret og Flå9. Med unntak av strekning Mjøndalen og Hokksund der modellen
beregner noe høyere passasjertall for tog enn det tallene fra NSB viser.

9

Avvikene på strekningen Nationaltheatret og Flå er på under 12 prosent.
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Persontrafikk veg (biltrafikk)

Vegforbindelsene mellom Osloområdet og Hønefoss er E16 mellom Sandvika og Hønefoss, rv. 4/E16
via Roa, fv. 285 mellom Drammen og Skaret/E16 og rv. 35 mellom Hokksund og Hønefoss (Figur 3-3).

Figur 3-3: Hovedvegforbindelser mellom Osloområdet og Hønefoss (Kilde: ArcGIS).
I dette kapittelet presenteres en sammenlikning av observert biltrafikk (nivå 1-tellinger) og ÅDTbelagt10 biltrafikk fra Statens vegvesens Vegkart11 for de relevante vegstrekningene.
3.3.1 Nivå 1-tellepunkt
Nivå 1-tellepunkt er Statens vegvesens tellepunkt med kontinuerlige registreringer gjennom hele året.
Disse gir et pålitelig bilde av trafikknivået. Det er meget godt samsvar mellom beregnet og observert
biltrafikk for sum over samtlige nivå 1-tellepunkt i modellområdet, (173 tellepunkter i alt), se Tabell 3-3.
For lette kjøretøy ligger beregnet biltrafikk fem prosent under observert trafikk over tellepunktene sett
under ett, mens for tunge kjøretøy ligger beregnet godstrafikk tre prosent under observert trafikk.

10

Metoden for ÅDT-belegging er basert på at hver enkelt trafikklenke kan knyttes mot et registreringspunkt som har
tilnærmet samme trafikkutvikling og trafikknivå. Se [21]. Usikkerheten knyttet til ÅDT-belagt trafikk vil være langt større enn
for nivå 1-tellinger (tellepunkt med kontinuerlige registreringer gjennom hele året).
11 http://vegkart.no/
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Tabell 3-3: Sammenlikning mellom observert og beregnet biltrafikk for sum samtlige nivå 1-tellinger i
modellområdet. Antall kjøretøy i 2014.
Totaltrafikk

Persontrafikk
(lette kjøretøy)

Godstrafikk
(tunge kjøretøy)

Observert

4 454 127

4 011 390

442 737

Modellert

4 246 166

3 814 790

431 376

Differanse

-207 961

-196 600

-11 361

-5 %

-5 %

-3 %

Alle Nivå-1 tellepunkter

Avvik

3.3.2 Trafikk på lenker
Hvor godt beregnet trafikk stemmer overens med observert trafikk, varierer for områder og lenker i
modellen.
Figur 3-4 viser at beregnet biltrafikk stemmer generelt godt overens med observert (nivå 1-telling) og
ÅDT-belagt (fra Vegkart) biltrafikk på de fleste veglenkene i analyseområdet. På grunn av lokale
forhold som ikke er innarbeidet i modellen og lavere trafikk på mindre veger, er det rimelig at tilfeldige
variasjoner vil føre til at treffsikkerheten kan bli mindre på lenkenivå enn over snitt og på
modellområdenivå.
For nivå-1-tellepunktene i analyseområdet varierer avviket mellom beregnet og observert trafikk fra
null prosent til 15 prosent for lite trafikk, se Kommentarboks 2. Hvordan sonetilknytningene er koblet til
transportnettet i modellen, sonestørrelser og den relative fordelingen av arbeidsplasser i tilgrensende
soner vil kunne påvirke trafikkmønsteret lokalt. E16 Skuitunnelen, E16 Ringvold og rv. 7 Ramsrud har
beregnet trafikk som ligger i størrelsesorden 15 prosent under tellingene. Fordi beregnet biltrafikk på
de omkringliggende vegstrekningene stemmer godt overens med tellinger, vurderes modellen allikevel
å gi akseptable resultater.
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Figur 3-4: Sammenlikning av ÅDT-belagt vegnett fra Vegkart og beregnet biltrafikk på punkter i
vegnettet i analyseområdet. Røde tall viser tall fra nivå 1-telling.
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Sammenlikning av beregnet trafikktall mot ÅDT-belagt biltrafikk
Da det er få nivå 1-tellinger rundt Hønefoss og vegsystemet rundt tiltaket er det hentet
ÅDT-belagt tall fra vegkart for å sammenlikne med beregnet trafikk fra modellen. Det er
imidlertid viktig å merke seg at det er større usikkerhet knyttet til strekningsbelagt ÅDTtrafikk enn nivå 1-tellinger, da disse tallene er beregnete tall. Metoden for ÅDT-belegging
er basert på at hver enkelt trafikklenke kan knyttes mot et registreringspunkt som har
tilnærmet samme trafikkutvikling og trafikknivå. Og dersom det ikke finnes
registreringspunkt på en trafikklenke knyttes den til et nærliggende registreringspunkt som
har tilnærmet lik samme trafikkutvikling og nivå. Se også [21].
Sammenlikning av beregnet trafikktall mot nivå 1-tellinger
Det finnes seks nivå 1-tellinger i området rundt tiltaket. Med unntak av E16 Sollihøgda
beregner modellen mindre trafikk enn observerte tall. Tabellen under viser avvik mellom
beregnet trafikk og observert trafikk på de seks nivå 1-tellingene. Avviket er størst på E16
Ringvold, med 15 prosent mindre trafikk (ca. 2.500 under observert trafikk), mens på E16
Rasteplass ny E16 er avvik minst (null prosent avvik).
Nivå 1-tellepunkt
EV16 SKUITUNELL
RV35 KVERK
EV16 SOLLIHØGDA
EV16 RASTEPLASS NY E16
EV16 RINGVOLD
RV7 RAMSRUD

Observert

Modellert

Differanse

Avvik

12 970
10 546
11 371
12 212
16 259
5 532

11 108
9 554
10 642
12 251
13 772
4 701

-1 862
-992
-729
39
-2 487
-831

-14 %
-9 %
-6 %
0%
-15 %
-15 %

Kommentarboks 2: ÅDT-belagte tall og kontinuerlige tellinger.

3.4

Godstrafikk veg (lastebiler)

Godstrafikk på veg (lastebiler) legges inn i transportmodellen som en fast matrise. Dette betyr at tiltak
ikke vil påvirke antall godsreiser mellom sonepar. Tiltak vil imidlertid kunne påvirke hvilke veger
lastebilene velger (rutevalg). Ved etablering av delområdemodellen for ny E16 og Ringeriksbanen, ble
godsmatrisen justert12 for at antall lastebiler skulle stemme bedre overens med nivå 1-tellinger. Se [5]
for beskrivelse av dette arbeidet.
Fordelingen av godstransporten på vegnettet i modellen gir varierende avvik med observert
godstrafikk i punkter i vegnettet, se Figur 3-5. De største avvikene i godstransport er på rv. 4 (for høy
godstransport i modellen) og E16 på strekningen mellom Sandvika og Sollihøgda (for lav
godstransport i modellen). Også på E16 ved Ringvold er godstransporten noe lav i transportmodellen.
I øvrige tellepunkt er det relativt godt samsvar mellom observert og "beregnet" godstransport.

12

Under kalibreringen viste det seg at modellen beregner for lite godstrafikk sammenliknet med nivå 1-tellinger.
Godsmatrisen ble derfor justert opp med en faktor på 1.17.
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Figur 3-5: Sammenlikning av observert (nivå 1-tellinger) og "beregnet" godstrafikk på veg.
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Samlet vurdering av modellens egnethet

Transportmodellen (DOM FRE) vurderes å være godt egnet til analyser av trafikale effekter som
grunnlag for videre vurderinger og analyser (prissatte og ikke prissatte konsekvenser) i arbeidet med
Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss. Modellen ivaretar mange viktige sammenhenger som
det ikke vil være mulig å håndtere ved hjelp av enklere metoder.
Sammenlikningen av trafikktellinger/ÅDT-belagt trafikk og beregnet trafikk viser at modellen gir godt
samsvar for biltrafikk i modellområdet, med unntak av enkelte veger. Det kan være flere mulige
årsaker til disse avvikene:





Feil eller svakheter i ÅDT-belagte verdier
Feil eller svakheter i reisevanedataene som modellen er kalibrert mot
Svakheter i definisjon og estimering av selve etterspørselsmodellen
Feil i selve beskrivelsen av dagens transportsystem (soneinndeling, transportnett og
kollektivtilbud)

I tillegg er det viktig å merke seg at transportmodellene ikke beregner alle typer reiser 13, slik at den
beregnete trafikken i prinsippet skal ligge litt under den observerte trafikken på transportnettet.
Avvikene slik de framstår her er ikke spesielt store i forhold til sammenlignbare analyser med
tilsvarende transportmodeller. I de tilfellene der modellen synes å undervurdere dagens
personbiltrafikk, kan det antas at modellen i framtidig situasjon vil undervurdere snarere enn
overvurdere denne trafikken.

13

Transportmodellene beregner f.eks. ikke utlendingers reiser i Norge og reiser foretatt av individer under 13 år. I tillegg er
næringsreiser i form av tjenestereiser (reiser i arbeid) trolig undervurdert i reisevaneundersøkelsene og derfor dårlig
ivaretatt i transportmodellene.
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4 NULLALTERNATIV OG
BEREGNINGSFORUTSETNINGER
I dette kapittelet presenteres en del av de forutsetninger som er gjort for beregningene samt innholdet
i Nullalternativet. Nullalternativet er sammenlikningsalternativ for samtlige beregningsalternativer.
Nullalternativet skal innebære en forsvarlig videreføring av dagens situasjon uten forslag om nye store
og kostbare tiltak. Nullalternativet skal inkludere ferdigstillelse av prosjekter som er igangsatt eller
besluttet igangsatt. Videre skal vedtatt politikk i form av regelverk, lover, grenseverdier, m.m. ligge til
grunn for utformingen av Nullalternativet. Se [6].

4.1

Beregningsår: 2024 og 2044

Opprinnelig var ambisjonene å starte opp arbeidet med bygging av bane og veg i 2019, med
ferdigstillelse i 2024. Dette var utgangspunktet for etablering av transportmodellen for analyse av
trafikk på Ringeriksbanen og E16. I tråd med dette er åpningsåret satt til 2024. Senere er byggestart
endret til 2021 med åpning i 2028. Trafikknivåene som gjøres rede for i kapittel 5 bygger altså på
åpning av Ringeriksbanen og ny E16 fire år for tidlig.
Vegprosjekter skal dimensjoneres for trafikkmengden 20 år etter antatt åpningsår. Det er derfor
gjennomført transportmodellberegninger for 2024 og 2044.

4.2

Inntektsvekst

Økt inntektsnivå påvirker befolkningens etterspørsel etter transporttjenester. I transportmodellen
medfører økt inntekt økt tilbøyelighet til å eie bil, noe som i sin tur fører til økt tilbøyelighet til å kjøre
bil. Økt inntekt gir også en relativt sterk økning i etterspørsel etter innenlandske flyreiser. Økt
inntektsnivå i befolkningen gir imidlertid isolert sett relativt sett små økninger i etterspørselen etter
kollektivreiser.
Forutsetningene om inntektsvekst bygger på Regjeringens Perspektivmelding fra 2017 [7] og
makroøkonomiske framskrivninger av privat konsum per innbygger fra Finansdepartementet, jf. Tabell
4-1. Det er i tabellen tatt utgangspunkt i inntektsnivået for 2014, siden modellen er kalibrert for dette
året.
Tabell 4-1: Forutsetninger om vekst i disponibel realinntekt per innbygger.
Periode

Gjennomsnittlig årlig vekst

2014-16

3,20 %

2016-20

1,27 %

2020-30

1,88 %

2030-40

1,37 %

2040-50

1,19 %

2050-60

1,34 %

Kilde: Perspektivmeldingen, Finansdepartementet [7].

Disse vekstratene innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst i disponibel realinntekt per innbygger på
1,56 prosent fra 2014 til 2044.
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Vekstrater for faste matriser

Følgende faste matriser er inkludert i DOM FRE:
 Godsturer
 Tilbringerreiser til/fra flyplass (bil og kollektiv)
 Turer til/fra Sverige (bil, buss, tog og gods)
Disse matrisene er framskrevet fra dagens situasjon (2014) til beregningsårene 2024 og 2044 basert
på NTP's grunnprognoser for person- og godstransport, [8] og [9].
Godsmatrisen er framskrevet basert på innenriks fylkesfordelt trafikkarbeid (gods) på veg, inkludert
den delen av import og eksport som transporteres på norsk område, (tabell 6.2 i [9]). For gods til/fra
Sverige (veg) er vekstfaktorene basert på utenriks transportmiddelfordelte varestrømmer inklusive
malm, eksklusive råolje og naturgass, (tabell 5.7 i [9]).
Flyplassmatrisene er framskrevet basert på beregnet persontransportarbeid for lange reiser
innenlands fordelt på transportformer (fly), (tabell 5.4 i [8]). Også sverigematrisene er framskrevet
basert på beregnet persontransportarbeid for lange reiser innenlands fordelt på transportformer
(bilfører, buss og tog), (tabell 5.4 i [8]). Vekstratene som er benyttet er vist i Tabell 4-2.
Tabell 4-2: Vekstrater for faste matriser i DOM FRE, 2014-2024 og 2014-2044.
2024

2044

Godsmatrise

24.0 %

85.9 %

Flyplass Bil

8.5 %

25.5 %

Flyplass Kollektiv

8.5 %

25.5 %

Sverige Bil

17.8 %

53.4 %

Sverige Buss

6.2 %

18.7 %

Sverige Tog

14.8 %

44.5 %

Sverige Gods

42.0 %

125.9 %

4.4

Tidsperioder

I RTM er det mulighet til å beregne matriser for én, to eller fire tidsperioder for et gjennomsnittlig
yrkesdøgn. Hvilken tidsinndeling som velges avhenger av tiltaket og området som skal analyseres. I
denne analysen er det benyttet to tidsperioder for beregning av etterspørsel. Dette innebærer at det
beregnes etterspørsel etter transport i henholdsvis rush- og lavtrafikksituasjon14. Rush- og
lavtrafikkperiodene har en todelt inndeling av reisetidsrom: For tidsrommene 06:00-08:59 og 15:0017:59 beregnes rushtrafikk. Lavtrafikken beregnes for tidsrommene 09:00-14:59 og 18:00-00:00.

4.5

LSMODE

LSMODE er en parameter for valg av destinasjon/reisemiddelvalg i arbeidsreisemodellen. Ved å sette
LSMODE til et tall lavere enn en, vil arbeidsreisemodellens parameterfil gjøre arbeidsreisemodellen
nestet med destinasjonsvalget over transportmiddelvalget. Dette vil gjøre destinasjonsvalget "stivere" i
arbeidsreisemodellen, men samtidig medføre at konkurranseflatene mellom transportmidlene gitt
destinasjon blir noe større. Jo lavere verdi på LSMODE, jo "stivere" destinasjonsvalg og større
konkurranseflater mellom transportmidlene for arbeidsreiser. I byanalysene angir retningslinjene at
LSMODE=0,6 skal benyttes. I denne analysen er det imidlertid valgt å beholde LSMODE=1, da
LSMODE=0.6 gir svært store avvik mellom beregnet og observert trafikk både for bil og tog.

14

Det skilles ikke mellom morgen og ettermiddagsrush, eller lavtrafikksituasjon for hhv. dag og kveld/natt. Ytterligere
tidsperioder for beregning av etterspørsel ville gitt for lange beregningstider uten av det ville tilført analysen betydelige
effekter.
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Befolkning og arbeidsplasser

Framtidig modellberegnet trafikk påvirkes av vekst i folketallet. Det er tatt utgangspunkt i SSBs
middelframskrivning fra 2016. Norconsult har videre, på basis av tidligere gjennomførte analyser,
anslått en ytterligere befolkningsvekst på Ringerike (kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole) som
en konsekvens av at Ringeriksbanen og ny E16 etableres. Befolkningsveksten på Ringerike samt en
del andre kommuner i langpendlingsavstand til Oslo perioden 2000-2014 er vist i Figur 4-1.
Ringerikskommunene har de senere årene hatt en relativt ulik befolkningsutvikling. Hole kommune har
siden 2000 hatt en meget sterk befolkningsvekst på to prosent årlig i gjennomsnitt. Ringerike
kommune, derimot, har i mange år hatt relativt lav befolkningsvekst - under en halv prosent årlig i
perioden. Jevnaker har hatt litt sterkere vekst enn Ringerike kommune. Ullensaker har en i særstilling
høy befolkningsvekst som følge av aktiviteten rundt hovedflyplassen. Skedsmo er påvirket både av
nærheten til hovedflyplassen men ikke minst av forbedret togforbindelse til Oslo med ny tunnel.
4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %

Figur 4-1: Gjennomsnittlig prosentvis vekst i folketallet, 2000-14. Norge, Ringerike og utvalgte
kommuner.

4.6.1 SSBs MMMM-framskrivning av befolkningen
Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver årlig befolkningen basert på ulike forutsetninger om
fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. For hver utviklingsbane legges det til grunn
henholdsvis middels (M), lav (L) og høy (H) vekst i disse forutsetningene15. Det er tatt utgangspunkt i
framskrivningen fra 2016 med middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring
(MMMM).
Befolkningsframskrivingene på kommunenivå er tilrettelagt for bruk i persontransportmodellene, men
ikke for beregningsårene 2024 og 2044 som er benyttet i transportmodellanalysen. Befolkningstall for
2024 er beregnet ved interpolering mellom 2022 og 2025. For modellberegningsåret 2044 er det
interpolert mellom 2040 og 2045.
Befolkningsframskrivingen omfatter både antall personer og alderssammensetningen.
Alderssammensetningen er av stor betydning for framtidig transport, da ulike aldersgrupper har ulikt
reiseomfang, gjennomfører reiser med ulike reiseformål og har ulik tendens til å velge de forskjellige
transportmidlene.
SSBs hovedalternativ (MMMM) gir en prosentvis årlig vekst for kommunene Jevnaker, Ringerike og
Hole som vist i Tabell 4-3. Framskrivningen viderefører i stor grad den høye veksten i Hole på i
underkant av to prosent årlig fram til 2024. I denne første tiårsperioden ligger framskrevet vekst for
15

Se http://www.ssb.no/folkfram/
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Jevnaker og Ringerike kommune litt høyere enn gjennomsnittsveksten for årene 2000-14, men
vekstraten er mindre enn halvparten så sterk som i Hole. Mellom 2024 og 2044 dempes
befolkningsveksten i alle Ringerikskommunene. Dette stemmer overens med bildet i SSBs nasjonale
befolkningsframskrivinger for MMMM, der veksten også reduseres etter 2025 [10].
Tabell 4-3: Befolkning og gjennomsnittlig årlig prosentvis befolkningsendring på Ringerike. Historiske
tall og SSBs MMMM framskrivning fra 2014

Jevnaker
Ringerike
Hole
Regionen

2000
6 000
27 900
5 000
38 900

Befolkning
2014
2016
2024
6 500
6 600
7 000
29 600
29 800
31 600
6 600
6 800
7 900
42 700
43 200
46 500

2044
8 100
35 800
10 500
54 400

Gjennomsnittlig årlig vekst
2000-16 2016-24 2024-44 2016-44
0,6 %
0,7 %
0,7 %
0,7 %
0,4 %
0,7 %
0,6 %
0,7 %
1,9 %
1,9 %
1,4 %
1,6 %
0,7 %
0,9 %
0,8 %
0,8 %

4.6.2 Justeringer av SSBs befolkningsframskriving
Når kommunikasjonene mellom Ringeriks- og Osloområdet bedres ved etableringen av
Ringeriksbanen og firefeltsveg mellom Oslo og Hønefoss, vil det bli mye mer attraktivt å bosette seg
og å drive næringsvirksomhet på Ringerike. Befolkningsveksten vil høyst sannsynlig bli vesentlig
større enn hva SSBs prognose gir som resultat. SSBs befolkningsframskrivinger bygger på historiske
trender i fruktbarhet, dødelighet og flytting, og vil derfor også bare videreføre trender i
befolkningsutviklingen på regionalt nivå.
Befolkning på kommunenivå
I forbindelse med utredning av Ringeriksbanen i 2014/15, gjennomførte Norconsult en analyse av
hvilke effekter Ringeriksbanen og ny E16 kunne forventes å ha på den regionale
befolkningsutviklingen [11]. Analysen bygget på flere kilder, blant annet erfaringer fra norske og
svenske byer og regioner som fikk kraftig redusert reisetid til regionale sentra særlig som følge av
kortere reisetid med tog. På basis av disse erfaringene anslo Norconsult at Ringeriksbanen og ny E16
kunne medføre en økning i befolkningsveksten i Ringeriksregionen på ett prosentpoeng årlig, utover
hva den ellers ville blitt (dvs. SSBs MMMM-framskrivning). En analyse fra Høgskolen i Sørøst-Norge
[12] gir omtrent de samme konklusjonene.
Norconsults undersøkelse opererte med to alternativer for økningen i befolkningsveksten – ett
høyalternativ der det ble antatt at årlig befolkningsvekst ville øke med 1,5 prosentpoeng per år som
følge av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og et lavalternativ der befolkningsveksten ville øke
med 0,5 prosentpoeng per år utover SSBs MMMM-framskrivning. Som hovedalternativ ble altså
gjennomsnittet av disse ekstra vekstratene, altså ett prosents ekstra årlig befolkningsvekst, lagt til
grunn. Det ble antatt at økningen i befolkningsveksten ville skje fra 2020 til 2044, altså etter at
byggingen er igangsatt, men før prosjektet er ferdigstilt. Denne merveksten i Ringeriksregionen legges
også til grunn i denne utredningen, omtalt som AltAreal. Det legges videre til grunn at den prosentvise
økningen i befolkningsveksten på grunn av fellesprosjektet er størst i Hole og minst i Jevnaker, på
bakgrunn av at forbedringen i transporttilgjengeligheten blir større i Hole enn i Jevnaker. Forutsatt
befolkningsvekst i de to alternative befolkningsframskrivingene er vist i Figur 4-2.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og
E16 (FRE16)

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Detaljplan og teknisk plan
Fagrapport Transport og trafikk

30 av 80
FRE-00-A-26260
04A
31.01.2018

3.0 %
2.5 %
2.0 %
1.5 %
1.0 %
0.5 %
0.0 %
Jevnaker

Ringerike
MMMM

Hole

Regionen

AltAreal

Figur 4-2 Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst i folketallet 2016-44: SSBs MMMM-framskrivning fra
2016 og framskrivning med moderat ekstra befolkningsvekst som følge av Ringeriksbanen og E16
(AltAreal).
Utviklingen i folketallet i de to befolkningsscenarioene er vist i Tabell 4-4. Med SSBs MMMMframskrivning øker folketallet i regionen med 26 prosent fra 2016 til 2044. I vårt alternative
befolkningsutviklingsscenario (AltAreal) blir denne økningen nesten 60 prosent.
Tabell 4-4

Folketall i 2014 og 2044 under alternative vekstforutsetninger. Personer.
2016

2044

Faktisk

MMMM

Altareal

Jevnaker

6 600

8 100

8 500

Ringerike

29 800

35 800

45 400

6 800

10 500

14 900

43 200

54 400

68 800

Hole
Ringeriksregionen

Økt attraktivitet for Ringerike som bostedsregion, vil innebære at folketallet blir lavere andre steder.
Det er gjort en antakelse om at Ringerike i varierende grad står i et konkurranseforhold for bosetting
med Osloområdet, men også områder på store deler av det øvrige Østlandet. I beregningene legges
det til grunn at økningen i folketallet på Ringerike motsvares av en like stor reduksjon i folketallet i
regioner som står i et klart flyttemessig konkurranseforhold til Ringerike. Dette gjøres ved å foreta en
prosentvis lik reduksjon av folketallet i 2024 og 2044 i alle aldersgrupper og for begge kjønn, i resten
av modellområdet for DOM FRE pluss alle grunnkretser i:
-

Sørlige del av Oppland (Gjøvik, Lillehammer, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Øyer,
Gausdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre)
Sørlige del av Hedmark (Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Åsnes, Våler,
Elverum, Stange, Løten, Hamar, Ringsaker)
Østfold
Vestfold
Buskerud

Sum av redusert folketall i disse grunnkretsene er forutsatt å være like stor som den ekstra økningen i
folketallet Ringeriksregionen som følge av etableringen av Ringeriksbanen og ny E16. MMMMfolketallet i hhv 2024 og 2044 reduseres med samme prosentsats i alle disse grunnkretsene.
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Befolkning på grunnkretsnivå
I MMMM er det i datagrunnlaget for modellene rent teknisk lagt til grunn at befolkningsveksten
fordeles jevnt utover i kommunene, med sterkest vekst der det allerede bor mange mennesker. (Dette
innebærer at befolkningsveksten fordeles proporsjonalt med eksisterende befolkning på
grunnkretsnivå.)
I AltAreal forutsettes det at befolkningsveksten i hver enkelt kommune fordeles på de mest sentrale
grunnkretsene, jf. Tabell 4-5.
Tabell 4-5 Grunnkretsfordeling av antatt vekst i befolkning på kommunenivå under alternative
arealbruksforutsetninger.
Fordeling av kommunens folketallsvekst på grunnkretser (Prosentandel)
Jevnaker
Ringerike:
Hole:

201 Rønnerud: 40%
202 Toso (Hauger): 30%
205 Moløkka: 30%
I alle grunnkretsene i delområde 1 sentralt i Hønefoss by (grunnkretsene 101 til 106):
100 % (jevn fordeling)
105 Kroksund: 50%
201 Sundvollen: 50%

Det er gjort enkelte unntak fra fordelingen vist i Tabell 4-5. For Ringerike kommune er det lagt til grunn
at økningen i folketallet fra 2016 til 2044 i AltAreal på tettstedene Haugsbygd og Heradsbygd blir ca.
700 personer mindre enn i MMMM. Det antas altså at med knutepunktutvikling og planlegging for
konsentrert vekst i sentrale områder i kommunen, blir veksten i Haugsbygd og Heradsbygd i de
alternative arealbruksscenarioene svakere enn i MMMM.
For Hole antas det på samme måte at befolkningsveksten i grunnkretsene Vik og Steinsåsen blir
betydelig svakere i AltAreal enn i MMMM. All ekstra vekst utover folketallet i MMMM antas å komme i
de to grunnkretsene som ligger nærmest den nye jernbanestasjonen (grunnkretsene Kroksund og
Sundvollen). Bruken av toget vil være større jo flere som bor i gangavstand til jernbanestasjonen.
Den folketallsveksten i MMMM som på denne måten faller bort i enkelte grunnkretser, legges også i
de sentrale grunnkretsene i Tabell 4-5.

4.6.3 Justering av antall arbeidsplasser på Ringerike
I transportmodellen er det bare den relative fordelingen (ikke det absolutte nivået) av arbeidsplasser,
hoteller, hytter og studieplasser som har betydning for attraheringen av reiser, dvs. hvor reisene går til.
Volumet av arbeidsreiser bestemmes imidlertid av størrelsen på befolkningen og endrer seg i takt med
befolkningsutviklingen.
I utgangspunktet er derfor "dagens situasjon" for antall arbeidsplasser i hver sone fordelt på ulike
næringskategorier også lagt til grunn for beregningsårene 2024 og 2044. I tråd med at folketallet på
Ringerike blir oppjustert i forhold til folketallet i SSBs MMMM-framskrivning, er det også lagt til grunn
at det blir flere arbeidsplasser i regionen. Økt befolkningsvekst vil særlig gi økt behov for lokale
tjenester som service, handel og utdanning i regionen. Det er derfor lagt til grunn en økning i antall
arbeidsplasser på Ringerike knyttet til disse næringskategoriene, slik at forholdstallet mellom antall
arbeidsplasser for disse næringskategoriene og antall innbyggere holdes på samme nivå som før
oppjusteringen av folketallet.
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Infrastrukturtiltak veg

Infrastrukturen i Nullalternativet er basert på prosjekter som ligger inne i handlingsplanen til Statens
vegvesen for Nasjonal transportplan 2014-2023 [13].Infrastrukturprosjektene er vist i Tabell 4-6 under.
Tabell 4-6: Infrastrukturprosjekter på veg som ligger inne i Nullalternativet.
Vegprosjekter

Rv. 4 Lunner grense-Jaren

Kommentar
Ny firefelts veg på 3,5 km med fartsgrense 110 km/t, og to nye
planskilte kryss.
Ny firefelts veg på 8,4 km med fartsgrense 110 km/t, og tre nye
planskilte kryss.
Utvidelse fra to- til firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.
Ny tofeltsveg med forbikjøringsfelt på 12,4 km med fartsgrense 90
km/t og to nye planskilte kryss.
Lokk med rundkjøring over Mosseveien med avkjøring til
havneområdet.
Utvidelse med ett felt ekstra mot Oslo og ny tunnel på 500 m. ved
nedre Stabekk. Ved ny tunnel blir dagens E18 lokalveg. Ny
bærumsdiagonal til Gjønnes, ny adkomst til Fornebu (Vestre
lenke) samt ny bussveg.
Ny firefelts veg på 9,3 km med fartsgrense 100 km/t.

Rv. 4 Lygna Sør

2,4 km med trefeltsveg samt 1 km med firefelts veg med 80 km/t.

E16 Sandvika-Wøyen
E16 Bjørum-Skaret
E16 Skaret-Høgkastet
E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum
E18 Sydhavna

E18 Lysaker-Ramstadsletta

Rv.23 Oslofjordforbindelsen – Byggetrinn 2
Rv. 23 Dagslett-Linnes
Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen, utvidelse til
to gjennomgående løp i Vassumtunnelen, samt utvidelse til
firefelts veg mellom Måna og Vassum (6 km).
Ny firefelts veg på 5,5 km og to nye kryss og fartsgrense 80 km/t.
Bru over Daueruddalen.
Utvidelse fra to- til firefelts veg med fartsgrense 80 km/t.

Oversikt over bomstasjoner som ligger inne i henholdsvis dagens situasjon (2014) og i Nullalternativet
for 2024 og 2044 er vist i Vedlegg 116.

4.8

Infrastrukturtiltak buss

4.8.1 Busstilbud i 2024
Busstilbudet i Nullalternativet for 2024 er forutsatt likt som i dagens situasjon (2014). Avgangsfrekvens
og kjøretid for busslinjene som vil betjene samme strekning som Ringeriksbanen er vist i kapittel 3.2.

4.8.2 Busstilbud i 2044
For beregningsåret 2044 er det forutsatt store endringer i busstilbudet i henhold til konsept K3 i KVU
Oslo-Navet. Dette er gjort for at det skal stemme overens med det togtilbudet som legges til grunn i
2044. Endringene omfatter tiltak for grensekryssende reiser mellom Akershus og Oslo og er en
kombinasjon av frekvensøkning i forhold til dagens situasjon sammen med mating til tog eller T-bane.
I KVU Oslo-Navet legges det til grunn en omfattende utbygging av banenettet i Oslo og nye
knutepunkter innen 2044. Dette gjør at det blir svært høy kapasitet og høy frekvens i det
sentrumsrettede tilbudet i Oslo. Bussens rolle er først og fremst tenkt å gi et høyfrekvent, tverrgående
tilbud lokalt framfor direkteruter til Oslo sentrum. Dette gir en bedre dekning der også lokale reiser blir
enklere å foreta kollektivt. Utbyggingen av banenettet og knutepunkter gir grunnlag for en omlegging
der bussene bringer passasjerene til regionale knutepunkter, noe som i betydelig grad reduserer
behovet for terminalkapasitet i Oslo sentrum. En rekke busslinjer endres derfor i
beregningsalternativene for 2044, der endringene innebærer kutting av linjer, økt mating og på noen
linjer økt frekvens [14].
16

I forbindelser med forhandlinger i Oslopakke 3 og tiltak for å redusere biltrafikken i Oslo, gjøres det stadig endringer i
bom- og parkeringstakster og omfang av bom- og parkeringsrestriksjoner. Det er derfor ikke gjort vurderinger knyttet til
endringer fra dagens bom- og parkeringsrestriksjoner i modellen.
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Kutting av busslinjer og økt mating
Kuttstrategien for busslinjene er basert på følgende prinsipper:
 Busser fra Asker og Bærum kuttes i det knutepunktet der de i dag kjører ut på E18.
 Busser fra Romerike nord/øst som nå kjører ekspress fra Lillestrøm og sørover, kuttes i
Lillestrøm.
 Busser fra Romerike som har lokalbussfunksjon syd for Lillestrøm kuttes ved Helsfyr.
 Busser fra Romerike vest/Nittedal som kjører Trondheimsveien kuttes ved Sinsen.
I Tabell 4-7 og Tabell 4-8 gis en oversikt over endringen i busstilbudet som legges til grunn fra 2044.
Tabell 4-7: Endringer i busstilbudet i Akershus for 2044.
Dekningsområde

Kuttes ved

Frekvensøkning
(se Tabell 4-8)

Ytre Bærum

Sandvika

Ja

152, 156, 242, 251, 252, 261, 262

Indre Bærum

Lysaker

Nei

121, 122, 131, 132,143, 144, 151

Nittedal

Sinsen

Nei

301, 302, 321

Romerike

Helsfyr

Nei

313, 316, 331, 332, 334, 336, 401, 421, 422, 431

Aurskog-Høland

Lillestrøm

Ja

476, 482, 484, 486, 491, 492

Skjetten

Hele linjen kuttes

-

Linjenummer

363 ,435

Alle busslinjene i Tabell 4-7 er i dag busslinjer som går helt inn til Oslo Bussterminal med få stopp
mellom ny endestasjon og Oslo Bussterminal. Busslinjene preges også i stor grad av å være
rushtidslinjer, med enkelte unntak.
Frekvensendringer
For busslinjer som er angitt med frekvensøkning i Tabell 4-7, er frekvensendringer som angitt i Tabell
4-8 nedenfor lagt til grunn.
Tabell 4-8: Frekvensendringer infrastrukturtiltak buss for 2044.
Nåværende frekvens [min]

Ny frekvens [min]

180

120

90

60

60

30

45

15

30

15

20

15

15

10

Note: Frekvens angis i minutter mellom avgangene.

4.9

Infrastrukturtiltak bane

Det er planlagt store endringer i togtilbudet i østlandsregionen fram til 2024 og ytterligere fram til 2044.
Disse endringene er inkludert i Nullalternativet for de to beregningsårene 2024 og 2044.

4.9.1 Togtilbud 2024
Konseptdokument for InterCity-prosjektet [15] er lagt til grunn for togtilbudet i 2024. For å sikre tilbud
lokalt i Osloområdet er tilbud fra Rutemodell 2027 [16] benyttet.
Figur 4-3 viser rutetilbudet som er lagt til grunn for tog i østlandsregionen i 2024. Figuren angir
avgangsfrekvens i lavperiode og rush, samt stoppmønster innenfor modellområdet til DOM FRE.
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Toget mellom Oslo S og Bergen er av særlig interesse da denne ruten påvirkes direkte som følge av
utbygging av Ringeriksbanen. I Nullalternativet har denne ruten samme avgangsfrekvens som i
dagens situasjon. Dette skyldes at det ikke vil være ledig kapasitet mellom Drammen og Hokksund til
å øke denne frekvensen uten nye tiltak på strekningen. Bergenstoget har i dag fire avganger per dag.
Avgangene fordeles slik at det går 0,33 tog hver time i rush og 0,17 hver time i lavtrafikkperiode.
Det legges til grunn at dobbeltsporet mellom Arna og Bergen er utbygget for Nullalternativet i 2024.
Dette gir en reisetidsreduksjon på cirka fire minutter sammenliknet med dagens ruteplan.

Note: For langdistansetogene til Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Dombås og Stockholm vises bare avgangsfrekvensen (ikke
stoppmønster) i figuren.

Figur 4-3: Togtilbud i Nullalternativet for 2024. Frekvens angir antall avganger per time i henholdsvis
rush- og lavtrafikk.
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4.9.2 Togtilbud 2044
Konseptdokument for InterCity-prosjektet [15] ligger også til grunn for togtilbudet i 2044, men det
suppleres her med togtilbud fra Oslo-Navets anbefalte konsept (K3)17 [17]. I 2044 legges det altså til
grunn utbygging av en S-banesløyfe (Storby-bane) som gir en ny pendel mellom Ski og Lillestrøm
som går fra Oslo sentrum via Bislett, Sagene, Sinsen, Økern og videre til eksisterende jernbanenett på
Alna. Denne kjøres med ti minutters frekvens.
K3 i KVU Oslo-Navet legger også til grunn utbygging av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum.
Det blir da ett løp for lokaltog med stopp på Elisenberg i tillegg til dagens stoppmønster gjennom
sentrum, og ett løp for regiontog som kjører direkte mellom Nationaltheatret og Lysaker. I tråd med
Konseptdokumentet, og på tross av motstridene føringer i Oslo-Navet, legges det til grunn at også
regiontog stopper på Skøyen, samt at regiontog ikke stopper på Bryn, selv om det er lagt opp til stopp
for alle tog på Bryn i K3 Oslo-Navet18.
Togtilbudet som legges til grunn for Nullalternativet i 2044 er vist i Figur 4-4. Bergenstoget har her
samme frekvens som i Nullalternativet 2024 og i dagens situasjon da det ikke vil være mulig å øke
kapasiteten uten ombygginger på strekningen Gulskogen-Hokksund. Det er lagt til grunn en utbygging
av dobbeltspor mellom Stanghelle og Arna til 2044. Sammenliknet med dagens tilbud gir dette tiltaket
en reisetidsreduksjon på omtrent 20 minutter mellom Bergen og Voss.

17

Endringer i T-banetilbudet for 2044 fra Oslo-Navets anbefalte konsept (K3) er ikke kodet i DOM FRE.
Det vil ikke være kapasitet til å stoppe regiontog på Skøyen uten å utvide stasjonen med flere spor. Dette problemet
forutsettes løst for Nullalternativet.
18
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Note: For langdistansetogene til Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Dombås og Stockholm vises bare avgangsfrekvensen (ikke
stoppmønster) i figuren.

Figur 4-4: Togtilbud i nullalternativet for 2044. Frekvens angir antall avganger per time i henholdsvis
rush- og lavtrafikk.
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4.10 Trafikkvekst 2014-2044
Trafikkveksten Nullalternativet fra dagens situasjon er målt langs seks snitt i transportmodellen, se
Figur 4-5 under.

Figur 4-5: Snitt Ringerike for sammenlikning av biltrafikk.
Det er gjennomført beregninger for to Nullalternativer. Ett der SSBs MMMM framskriving er lagt til
grunn og ett der alternativ arealbruk er lagt til grunn (AltAreal). Se kapittel 4.6 for nærmere
beskrivelse.
Prosentvis økning i trafikk er størst over snitt 4 (rv. 7 Soknedalsveien og fv. 174 Heradsbygdveien) i
Null MMMM og over snitt 1 (E16 og fv. 155 Utstranda) og 2 (E16 og fv. 156 Åsaveien) i Null Altareal.
Minst prosentvis økning vil det være over snitt 5 (rv. 35 Askveien) i begge nullalternativene.
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Tabell 4-9: Trafikk over snitt jf. Figur 4-5. ÅDT. Årlig gjennomsnittlig vekst for perioden 2014-2044.
Snitt jf. Figur 4-5
Årlig gjennomsnittlig
vekst 2014-2044 Null
MMMM
Årlig gjennomsnittlig
vekst 2014-2044 Null
AltAreal

1

2

3

4

5

1.7 %

1.6 %

1.0 %

1.8 %

0.8 %

2.1 %

2.2 %

1.1 %

1.9 %

0.9 %

Trafikk over snitt. Prosentvis endring fra 2014.
100%

95%
88%

90%
80%

72%
66%

70%

74%

63%

60%
50%
40%
40%

34%

31%
26% 26%

30%
20%
10%

14%
7%

26%

18%
11% 12%

9%

4%

5%

0%
Snitt 1

Snitt 2

Snitt 3

Snitt 4

Nullalternativet 2024 MMMM

Nullalternativet 2024 AltAreal

Nullalternativet 2044 MMMM

Nullalternativet 2044 AltAreal

Snitt 5

Figur 4-6: Trafikkvekst (antall biler) over snitt jf. Figur 4-5. Prosentvis endring fra 2014.
Snitt 1, 2 og 3 har den største trafikkmengden, se Tabell 4-10. Disse snittene har også størst økning i
antall biler. Snitt 5 (mellom Hønefoss og Vikersund) har den laveste endringen både i antall biler og i
vekst. Dette er logisk, da Hønefoss er knyttet nærmere Osloområdet (avstand) og det er derfor rimelig
å anta at det vil være flere Oslo-rettete reiser.
Tabell 4-10: Trafikkmengde (antall biler) over snitt jf. Figur 4-5. ÅDT.
Antall
kjøretøy
Dagens
situasjon
(2014)
Null MMMM
2024
Null AltAreal
2024
Null MMMM
2044
Null AltAreal
2044

Snitt 1

Snitt 2

Snitt 3

Snitt 4

Snitt 5

12 600

14 000

20 100

4 900

4 600

13 400

16 000

22 400

6 200

4 800

13 700

16 500

22 700

6 200

4 800

20 900

22 800

27 000

8 400

5 700

23 700

27 300

28 200

8 600

6 000
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5 TRAFIKALE EFFEKTER
I dette kapittelet beskrives tiltaket; ny E16 og Ringeriksbanen, og hvilke beregningsalternativer som er
lagt til grunn for analysen. De trafikale konsekvensene av å bygge ny E16 og Ringeriksbanen som
følge av henholdsvis SSBs Hovedalternativ for framskriving av befolkningen (MMMM) og alternativ
befolkningsvekst og justerte arbeidsplassdata på Ringerike (AltAreal) presenteres. Til slutt gis det en
oppsummering av de trafikale effektene av å bygge Ringeriksbanen og ny E16.

5.1

Tiltak

Det legges til grunn to tiltak; ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss og Ringeriksbanen mellom
Sandvika og Hønefoss. Figur 5-1 viser linje for ny E16 og Ringeriksbanen med kryss- og
stasjonsplassering. Det er gjennomført beregninger av de trafikale effektene av de to tiltakene samlet.

Figur 5-1: Ny E16 og Ringeriksbanen med kryss- og stasjonsplassering.
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5.1.1 Ny E16
Ny E16 fra Høgkastet til Hønefoss er kodet med kapasitetsklasse 10, som tilsier firefelts motorveg.
Vegen har gjennomgående fartsgrense på 110 km/t. Av- og påkjøringsrampene er kodet med
kapasitetsklasse 12 med fartsgrense på 70 km/t.
Linje og kryssplasseringer for ny E16 er vist i Figur 5-1 over. Tabell 5-1 angir lengde i kilometer
mellom de angitte kryssene på ny E1619.
Tabell 5-1: Lengder mellom kryss på ny E16.
Strekning

Avstand [km]

Elstangen/Rørvik - Helgelandsmoen

7,9

Helgelandsmoen – Styggdalen

5,0

Styggdalen – Ve

2,3

Ve – Veien

0,6

5.1.2 Ringeriksbanen
Tabell 5-2 under viser hvilke avstander og reisetider som er lagt til grunn for tiltakssituasjonen 20.
Fjerntoget til Bergen har ikke stopp i Sundvollen som gir noe redusert reisetid sammenliknet med
regiontogene.
Tabell 5-2: Avstander og reisetider som er lagt til grunn for transportmodellberegningene.
Strekning:

Sandvika-Sundvollen

Sundvollen-Hønefoss

Sandvika-Hønefoss

Avstand [km]

25

15

40

Reisetid [min]

10

9

19 (16 Bergenstoget)

Ruteopplegget for Ringeriksbanen er forskjellig for 2024 og 2044. I 2024 legges det til grunn at
regiontoget mellom Moss og Lysaker forlenges til Hønefoss med en frekvens på to avganger hver time
i både grunnrute og rush. Fjerntoget mellom Oslo og Bergen flyttes fra Randsfjordbanen til
Ringeriksbanen med avgang hver annen time. I tillegg opprettes det et lokaltogtilbud mellom
Hokksund og Hønefoss med seks tog per dag. Det er ikke tatt stilling til hvilken pendel som eventuelt
skal forlenges til Hønefoss via Randsfjordbanen når Bergenstoget flytter over til Ringeriksbanen. Det
er derfor lagt inn en pendel som kun går mellom Hokksund og Hønefoss. Se illustrasjon i Figur 5-2.

19

Kodegrunnlaget som er benyttet er dwg-filene fra de ulike strekningene som kontinuerlig oppdateres. Kodingen er
foregått i perioden 9. – 19. januar. Endringene som er foretatt i dwg-filene i etterkant av kodingen er derfor ikke hensyntatt
i kodegrunnlaget til transportmodellen.
20 Mottatt 16.12.2016 basert på Alternativ 9aD (dobbeltsporet tunnel, avgrening lik 1a, 12,5 promille stigning).
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Figur 5-2: Togtilbudet for Ringeriksbanen i 2024.
I 2044 øker frekvensen mellom Oslo og Hønefoss til fire ganger hver time som følge av økt kapasitet
for tog gjennom Oslo (Oslo-Navet). Pendelen Moss-Hønefoss fortsetter med to avganger i timen,
mens pendelen Halden-Oslo S med to avganger i timen forlenges til Hønefoss. Fjerntoget mellom
Oslo og Bergen øker frekvensen til en gang i timen, mens lokaltoget mellom Hokksund og Hønefoss
øker antall avganger til åtte avganger per dag. Se illustrasjon i Figur 5-3.
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Figur 5-3: Togtilbudet for Ringeriksbanen i 2044.

5.1.3 Busstilbud i tiltakssituasjon
Det er foretatt en tilpassing av busstilbudet i Ringeriksregionen der lokalbussene kjøres innom
jernbanestasjonene for å mate jernbanen. Linje 210 og 212 mater Sundvollen stasjon, mens alle
busser med start- og/eller endestasjon i Hønefoss sentrum mater Hønefoss stasjon. For busser som
får forlenget kjørerute som følge av dette er det lagt til fire minutter på total kjøretid. For busser som
allerede kjører forbi stasjonen og bare får et stopp ekstra er det lagt til ett minutt i total kjøretid.
Busslinje 200, som i dag betjener strekningen Oslo-Hønefoss, forkortes til å betjene strekningen
mellom Sundvollen stasjon og Hønefoss stasjon langs dagens E16. Langdistansebussene som i dag
passerer Hønefoss og kjører videre til Oslo endres til å kjøre innom togstasjonen i Hønefoss før de
termineres i Hønefoss sentrum. Passasjerer som skal videre østover må dermed bytte til
Ringeriksbanen på Hønefoss.
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Beregningsalternativer

Det er gjennomført transportmodellberegninger for følgende alternativer:
Tabell 5-3: Oversikt over beregningsalternativer.
År

Beregningsalternativ

Beskrivelse

2014
2024*)

Dagens situasjon

Dagens situasjon som i 2014.

Null 2024 MMMM

Infrastrukturtiltak som beskrevet i kapittel 4.7, 4.8.1 og 4.9.1 og SSBs
hovedalternativ for befolkningsframskriving som beskrevet i
kapittel 4.6.1.

FRE16 2024 MMMM

Som Null 2024 MMMM, men med ny E16 som beskrevet i kapittel 5.1.1
og Ringeriksbanen som beskrevet i kapittel 5.1.2 samt endret
busstilbud som beskrevet i kapittel 5.1.3.

Null 2024 AltAreal

Infrastrukturtiltak som beskrevet i kapittel 4.7, 4.8.1 og 4.9.1. Med
justeringer av SSBs befolkningsframskriving som beskrevet i
kapittel 4.6.2 og justeringer av antall arbeidsplasser på Ringerike som
beskrevet i kapittel 4.6.3.

FRE16 2024 AltAreal

Som Null 2024 AltAreal, men med ny E16 som beskrevet i kapittel 5.1.1
og Ringeriksbanen som beskrevet i kapittel 5.1.2 samt endret
busstilbud som beskrevet i kapittel 5.1.3.

Null 2044 MMMM

Infrastrukturtiltak som beskrevet i kapittel 4.7, 4.8.2 og 4.9.2 og SSBs
hovedalternativ for befolkningsframskriving som beskrevet i
kapittel 4.6.1.

FRE16 2044 MMMM

Som Null 2044 MMMM, men med ny E16 som beskrevet i kapittel 5.1.1
og Ringeriksbanen som beskrevet i kapittel 5.1.2 samt endret
busstilbud som beskrevet i kapittel 5.1.3

Null 2044 AltAreal

Infrastrukturtiltak som beskrevet i kapittel 4.7, 4.8.2 og 4.9.2. Med
justeringer av SSBs befolkningsframskriving som beskrevet i
kapittel 4.6.2 og justeringer av antall arbeidsplasser på Ringerike som
beskrevet i kapittel 4.6.3.

FRE16 2044 AltAreal

Som Null 2044 AltAreal, men med ny E16 som beskrevet i kapittel 5.1.1
og Ringeriksbanen som beskrevet i kapittel 5.1.2 samt endret
busstilbud som beskrevet i kapittel 5.1.3.

2044

*) For omtale av åpningsår, jf. kapittel 4.1

5.3

Framtidig trafikk med ny E16 og Ringeriksbanen

Ringeriksbanen og ny E16 gir økt etterspørsel etter reiser. I åpningsåret 2024 fører prosjektet både til
økt bilbruk og flere kollektivreisende21. I 2044 vil økningen i totalt antall reiser sammenliknet med
Nullalternativet være noe større enn i 2024. Antall bilreiser øker i 2024, mens i 2044 reduseres antall
bilreiser. Økningen i kollektivreiser blir langt større i 2044 enn i 2024. Økningen i antall kollektivreiser
er størst i alternativet med AltAreal. For begge beregningsårene er det en nedgang i antall gående og
syklende ved etablering av Ringeriksbanen og ny E1622. Dette gjelder både med MMMM og AltAreal.
Hovedgrunnen til forskjellene mellom resultatene for 2024 og 2044 synes å være forbedringer i
kollektivtilbudet sammen med en mer sentralisert befolkningsvekst.
Tabell 5-4: Antall personturer (ÅDT) for nullalternativet i hele modellområdet23 og endringer i ÅDT
sammenliknet med Nullalternativet, fordelt på reisemidler.

Bil
Kollektiv
Gang
Sykkel
21

Antall personturer (ÅDT)
Null 2024
Null 2044
2 660 600
3 268 700
942 500
1 093 300
1 123 400
1 259 000
133 500
146 900

Endring i ÅDT fra Nullalternativet (FRE16 – Null)
2024 MMMM
2024 AltAreal
2044 MMMM
2044 AltAreal
2 000
2 200
-1 800
-3 000
700
1 400
5 300
7 300
-1 000
-1 200
-800
-1 200
-200
-400
-300
-400

Se kapittel. 4.1 for begrunnelse for åpningsår.
Tilbringerreiser til tog- og busstasjoner blir registrert som del av kollektivreisen. Disse er derfor ikke inkludert i ÅDTtallene for gang- og sykkelreiser.
23 Nivåtallet for Nullalternativet gjelder for hele modellområdet, og dermed en langt større befolkning enn de som er
direkte berørt av ny E16 og Ringeriksbanen.
22
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2 400
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5.3.1 Biltrafikk
Vedlegg 2 viser detaljerte trafikkstrømmer for biltrafikken i de ulike beregningsalternativene samt
differanseplott. Vedlegget viser at for MMMM vil biltrafikken på ny E16 vil ligge på rundt 13 000 ÅDT i
2024 og 19 500-20 500 ÅDT i 2044. Tilsvarende tall for AltAreal er 13 000-13 500 i 2024 og 20 50021 500 i 2044. Biltrafikken på eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil
reduseres som følge av ny E16, og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-6 500 i 2024
og 4 000-7 000 i 2044 for MMMM og 3 000-7 000 i 2024 og 4 500-8 500 i 2044 for AltAreal. For trafikk
mellom Hønefoss og Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken langs E16
Eggemoveien vil øke.
Figur 5-4 viser personbiltrafikk per døgn over fem ulike snitt fordelt på lange og korte reiser. Snitt 1
angir biltrafikken mellom Oslo/Bærum og Hole. Ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss gir økt antall
korte og lange bilturer i dette snittet. Antall bilreiser over snitt 1 øker med om lag syv prosent i 2024 og
for MMMM 2044, mens for AltAreal 2044 øker bilreisene med fem prosent. En mindre økning i AltAreal
2044 kan knyttes til en mer konsentrert befolkning blant annet på Sundvollen samt en forbedring i
rutetilbud i 2044.
Snitt 2 angir biltrafikken mellom Sundvollen og Hønefoss. Over snitt 2 økes antall korte turer i samme
størrelsesorden som i Snitt 1 i 2024. I 2044 er det derimot en sterkere økning i korte bilturer
sammenlignet med Nullalternativet i Snitt 2 enn i Snitt 1. I MMMM øker trafikken med 600 bilreiser per
døgn, og i AltAreal er økningen på 300 bilreiser per døgn. Igjen er det den sentraliserte befolkningen i
AltAreal som gjør at MMMM får en sterkere vekst i biltrafikken med ny E16 og Ringeriksbanen. Antall
lange turer økes med 700 bilreiser i 2024 og 1 100 i 2044 i begge befolkningsscenarioene i Snitt 2.
Trafikk mellom Hønefoss og E16 mot nord og E16 mot vest angis i Snitt 3. I 2024 påvirkes biltrafikken
i dette snittet i liten grad av tiltakene. I 2044 skjer det en liten reduksjon i antall korte bilreiser i Snitt 3.
Endring i antall korte bilreiser kan knyttes til en mer sentralisert befolkningsvekst samt
destinasjonsvalgeffekter som følge av sterk forbedring i transporttilbudet mot Oslo/Bærum.
Snitt 4 viser trafikk vest for Hønefoss på rv. 7. Det er ingen endring i korte bilreiser, her er det de lange
reisene som påvirkes av tiltakene. For begge befolkningsscenarioene er det en økning på 200 lange
bilreiser i 2024 og 300 til 400 i 2044.
Reiser mellom Hønefoss og Hokksund/Drammensområdet angis i Snitt 5. Biltrafikken i dette snittet
påvirkes i liten grad av tiltakene.
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Figur 5-4: Antall bilreiser i snitt. Gjennomsnittlig reiser per døgn [ÅDT] fordelt på lange og korte reiser.
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5.3.2 Togtrafikk
Figur 5-5 illustrerer antall togreiser i gjennomsnitt per døgn mellom Vikersund og Hønefoss
(Randsfjordbanen) og Hønefoss og Sandvika (Ringeriksbanen).
Ved bygging av Ringeriksbanen vil trafikken langs Randsfjordbanen være marginal 24. I prinsippet vil all
togtrafikk overføres til Ringeriksbanen. Dette har sammenheng med at de fleste reiser til/fra Hønefoss
er Oslo-rettede reiser. I tillegg er tilbudet langs Randsfjordbanen betydelig dårligere enn langs
Ringeriksbanen med kun seks avganger per døgn i 2024 og åtte avganger per døgn i 2044 25.
Gjennomsnittlig antall togpassasjerer per døgn langs Ringeriksbanen vil ligge på om lag 8 000 i 2024
og 11 500 i 2044 for MMMM og 8 400 i 2024 og 14 800 i 2044 for AltAreal på strekningen mellom
Sandvika og Sundvollen. Mellom Sundvollen og Hønefoss vil gjennomsnittlig antall togpassasjerer per
dag ligge på om lag 6 400 og 6 700 i 2024 og 9 100 og 10 600 i 2044 for henholdsvis MMMM og
AltAreal.
Det er en overvekt av lange reiser på Ringeriksbanen på strekningen mellom Sandvika og Hønefoss.
Dette er i hovedsak reisende med Bergensbanen.

24 Antall

togpassasjerer langs Randsfjordbanen synes å være lik i dagens situasjon (2014) og for Null MMMM. Dette skyldes
avrunding. I realiteten er det enn liten økning i antall togpassasjerer langs denne strekningen på noen titalls passasjerer.
25
Det at tilbudet langs Randsfjordbanen modellteknisk kun er innarbeidet i form av en pendel mellom Hokksund og
Hønefoss og ikke forlengelse av en eksisterende pendel, gir noe for stor reisemotstand for denne togstrekningen. En mer
realistisk pendelstruktur kan tilsi et noe, men neppe mye, høyere passasjernivå på denne strekningen i nullalternativet.
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Note: Figuren viser ikke antall passasjerer som går av og på for de ulike stasjonene.

Figur 5-5: Antall togreiser på strekningene Vikersund-Hønefoss, Sandvika-Sundvollen, SundvollenHønefoss og Hønefoss-Flå. Gjennomsnittlig reiser per døgn [ÅDT] fordelt på lange og korte reiser.
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5.3.3 Busstrafikk
Figur 5-6 illustrerer antall bussreiser i gjennomsnitt per døgn på ulike snitt rundt Hønefoss.
Ved bygging av Ringeriksbanen vil antall busspassasjerer langs E16 sør for Hønefoss få en stor
reduksjon (vist i Snitt 1 og 2). Antall bussreiser over de øvrige snittene har marginale endringer.
Gjennomsnittlig antall busspassasjerer per døgn i snitt 1 vil ligge på om lag 3 500 – 4 500 i
Nullalternativet for 2024 og 2044. Ved bygging av Ringeriksbanen reduseres antall busspassasjerer til
om lag 1 000 reiser i 2024 og 800 i 2044. I snitt 2 reduseres antall busspassasjerer til om lag 2 100 i
2024 og 2 500-3 000 i 2044.

Figur 5-6: Antall bussreiser på ulike snitt rundt Hønefoss. Gjennomsnittlig reiser per døgn [ÅDT].
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5.3.4 Trafikk- og transportarbeid
Endringene i antall reiser som følge av tiltakene fører også til at trafikk- og transportarbeidet endres.
Trafikkarbeidet måles i kjøretøykilometer (KjtKm), mens transportarbeidet måles i personkilometer
(PKm).
For å kunne si noe om effektene av endret trafikk- og transportarbeid er det gjort uttak for et mindre
område vist i Figur 5-7. Resultater for trafikk- og transportarbeid presenteres for reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum og internt i disse områdene.

Figur 5-7: Oversikt over område for resultatuttak av trafikk- og transportarbeid26.
Trafikkarbeid i Ringerike og Oslo/Bærum
Trafikkarbeidet i Ringerike og Oslo/Bærum for bil øker som følge av Ringeriksbanen og ny E16.
Sammenliknet med dagens situasjon, vil trafikkarbeidet øke med henholdsvis 15,6 prosent i 2024 og
45,8 prosent i 2044 for MMMM. Ved etablering av Ringeriksbanen og ny E16, vil trafikkarbeidet øke
med ytterligere 1,2 prosent i 2024 og 0,7 prosent i 2044.

26

Område for resultatuttak påvirker ikke resultatene. Trafikkberegningene er gjennomført for hele modellområdet.
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Med AltAreal som forutsetning, vil trafikkarbeidet øke med henholdsvis 16,1 prosent i 2024 og 47,3
prosent i 2044. Ved etablering av Ringeriksbanen og ny E16, vil trafikkarbeidet øke med ytterligere 1,2
prosent i 2024 og 0,6 prosent i 2044.
Tabell 5-5 viser trafikkarbeidet for bilreiser innenfor områdene Ringeriksområdet og Oslo og Bærum.
Tabell 5-5: Trafikkarbeid [KjtKm] innenfor Ringeriksområdet og Oslo/Bærum, bil. Endringer er vist i
forhold til dagens situasjon for Nullalternativene og i forhold til Nullalternativet for FRE16.
Trafikkarbeid
[KjtKm]
Dagens situasjon 2014

10 293 000

Nullalternativet 2024 MMMM

11 899 000

FRE16 2024 MMMM

12 046 000

Nullalternativet 2024 AltAreal

11 954 000

FRE16 2024 AltAreal

12 103 000

Nullalternativet 2044 MMMM

15 009 000

FRE16 2044 MMMM

15 120 000

Nullalternativet 2044 AltAreal

15 163 000

FRE16 2044 AltAreal

15 260 000

Endring fra
Dagens situasjon 2014
1 606 000
1 661 000
4 716 000
4 870 000

Endring fra tilhørende
nullalternativ

15.6 %
147 000

1.2 %

149 000

1.2 %

111 000

0.7 %

97 000

0.6 %

16.1 %
45.8 %
47.3 %

Transportarbeid i Ringerike og Oslo/Bærum
Tabell 5-6 og Tabell 5-7 viser transportarbeidet, dvs. personkilometer, for henholdsvis bil- og
kollektivreiser innenfor Ringeriksområdet og Oslo/Bærum. Sammenliknet med dagens situasjon vil
transportarbeidet for MMMM øke med henholdsvis 15,5 prosent for bil og 16,2 prosent for kollektiv i
2024 og 45,4 prosent for bil og 32,4 prosent for kollektiv i 2044. For AltAreal er økningen i
transportarbeidet 16,1 prosent for bil og 16,6 prosent for kollektiv i 2024. I 2044 er økningen 46,9
prosent for bil og 32,7 prosent for kollektiv.
Ved etablering av ny E16 og Ringeriksbanen, vil transportarbeidet for kollektiv og bil øke ytterligere.
Økning i transportarbeidet som følge av tiltaket er større for kollektiv enn for bil. Dette kan forklares
ved at økt befolkning og bedret tilbudskonsept for tog bidrar til å øke transportarbeidet for
kollektivreiser.
Tabell 5-6: Transportarbeid [PKm] innenfor Ringeriksområdet og Oslo/Bærum for bilreiser. Endringer
er vist i forhold til dagens situasjon for Nullalternativene og i forhold til Nullalternativet for FRE16.
Transportarbeid
bil [PKm]
Dagens situasjon 2014

12 208 000

Nullalternativet 2024 MMMM

14 102 000

FRE16 2024 MMMM

14 301 000

Nullalternativet 2024 AltAreal

14 169 000

FRE16 2024 AltAreal

14 371 000

Nullalternativet 2044 MMMM

17 756 000

FRE16 2044 MMMM

17 927 000

Nullalternativet 2044 AltAreal

17 936 000

FRE16 2044 AltAreal

18 092 000

Endring fra
Dagens situasjon 2014

1 894 000

1 961 000

5 548 000

5 728 000

Endring fra tilhørende
nullalternativ

15.5 %
199 000

1.4 %

202 000

1.4 %

171 000

1.0 %

156 000

0.9 %

16.1 %

45.4 %

46.9 %
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Tabell 5-7: Transportarbeid [PKm] innenfor Ringeriksområdet og Oslo/Bærum for kollektivreiser.
Endringer er vist i forhold til dagens situasjon for Nullalternativene og i forhold til Nullalternativet for
FRE16.
Transportarbeid
kollektiv [PKm]
Dagens situasjon 2014

7 327 000

Nullalternativet 2024 MMMM

8 517 000

FRE16 2024 MMMM

8 961 000

Nullalternativet 2024 AltAreal

8 544 000

FRE16 2024 AltAreal

9 003 000

Nullalternativet 2044 MMMM

9 698 000

FRE16 2044 MMMM

10 473 000

Nullalternativet 2044 AltAreal

9 722 000

FRE16 2044 AltAreal

10 684 000

Endring fra
Dagens situasjon
2014

1 190 000

Endring fra tilhørende
nullalternativ

16.2 %

1 217 000

444 000

5.2 %

459 000

5.4 %

775 000

8.0 %

962 000

9.9 %

16.6 %

2 371 000

32.4 %

2 395 000

32.7 %

5.3.5 Markedsandeler
For reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum, vil bilandelen være klart størst både med og
uten Ringeriksbanen og ny E16. Ringeriksbanen og ny E16 vil imidlertid bidra til å øke andelen reiser
som skjer med kollektivtransport. Med Ringeriksbanen og ny E16 og MMMM, vil kollektivandelen i
2044 være på i overkant av 30 prosent, mens kollektivandelen i tilhørende nullalternativ (Null MMMM)
vil ligge på bare 14 prosent. Forskjellen er enda større for AltAreal der kollektivandelen er 42 prosent
med Ringeriksbanen og ny E16, og bare 18 prosent i nullalternativet.

Reisemiddelfordeling for motoriserte reiser mellom Ringeriksområdet
og Oslo/Bærum

Bilandel
Kollektivandel

4 700
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Figur 5-8: Markedsandeler bil og kollektiv. Sum korte og lange reiser. Motoriserte reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum.
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For arbeidsreiser er imidlertid markedsandelene for kollektiv betydelig større. I 2044 ligger
kollektivandelen for arbeidsreiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum på 46 prosent for MMMM
og 57 prosent for AltAreal med Ringeriksbanen og ny E16. Se Figur 5-9.

Reisemiddelfordeling for motoriserte korte arbeidsreiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum
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Figur 5-9: Markedsandeler bil og kollektiv. Korte arbeidsreiser. Motoriserte reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum.
Figur 5-10 viser reisehensiktsfordeling for motoriserte korte reiser mellom Ringeriksområdet og
Oslo/Bærum. Det er marginal endring i andel arbeidsreiser i perioden fra 2014 til 2044, men med ny
E16 og Ringeriksbanen vil andelen arbeidsreiser økes for både MMMM og AltAreal. Dette skyldes i
hovedsak redusert reisetid mellom Oslo og Ringerike, noe som gjør at Ringerike knyttes nærmere til
Oslo og det arbeidsplassmarkedet som finnes der. Det blir mer attraktivt å bo/arbeide i de to
områdene.
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Reisehensiktsfordeling for motoriserte korte reiser mellom
Ringeriksområdet og Oslo/Bærum
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Figur 5-10: Reisehensiktsfordeling for motoriserte korte reiser mellom Ringeriksområdet og
Oslo/Bærum.

5.4

Konkurranseflater lange reiser Oslo-Bergen ved etablering av
Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss

Ringeriksbanen er ett ledd i en rekke tiltak for å bedre togets konkurranseevne på reiser mellom
Osloområdet og Bergen. Som en del av Nullalternativet er også dobbeltspor mellom Arna og Bergen
og mellom Stanghelle og Arna lagt til grunn, noe som reduserer reisetiden mellom Oslo og Bergen
med 20 minutter i forhold til dagens situasjon. Ringeriksbanen vil redusere reisetiden mellom Oslo og
Bergen med ytterligere om lag en time. Reisetiden med tog når også Ringeriksbanen er realisert, blir
5,5 timer, mot 6,5 timer i Nullalternativet. Det er interessant å se hvorvidt denne reisetidsreduksjonen
vil ha betydelige effekter på konkurranseflatene mellom fly, tog, buss og bil på reiser mellom Oslo og
Bergen.
Etterspørselen etter flyreiser beregnes kun i den nasjonale persontransportmodellen (NTM6). Det er
derfor tatt utgangspunkt i de lange reisene for vurderingen av konkurranseflatene mellom Oslo og
Bergen.
Det er hentet ut trafikktall for togreiser på fire ulike snitt for beregningen av MMMM i 2044. De fire
snittene er mellom Hønefoss og Flå stasjon (Hønefoss), mellom Gol og Ål (Hallingdal), mellom
Haugastøl og Finse (Finse) og mellom Voss og Dale (Voss). I tillegg ses det på tall for antall flyreiser
for strekningen Oslo-Bergen.
For alle snittene er det en betydelig økning i antall togreiser ved etablering av Ringeriksbanen og ny
E16. I Hallingdal og ved Hønefoss er det en betydelig reduksjon i antall bussreiser, noe som tyder på
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at mye av denne trafikken er overført til tog og bil mellom Oslo og Hønefoss. Flytrafikken reduseres
med to til tre prosent som følge av Ringeriksbanen og ny E16.
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Note: Nullalternativet er basert på SSBs MMMM.

Figur 5-11: Lange reiser i 2044 for Null MMMM og FRE16 MMMM.
Mellom Voss og Hallingdal har reisetidsreduksjonen, kombinert med den økte avgangsfrekvensen, gitt
en økning i antall togpassasjerer på mellom 50 og 90 prosent, som vil si 1 500–2 100 passasjerer per
døgn. Den prosentvise økningen mellom Hønefoss og Flå stasjon er på 122 prosent, tilsvarende 2 900
passasjerer per døgn).
Antall flypassasjerer mellom Oslo og Bergen reduseres ifølge modellberegningene med om lag to
prosent, eller 110–150 passasjerer per døgn, jf. Figur 5-11. Andre analysemetoder kan vise større
konkurranseflater mellom fly og tog enn det transportmodellen gir. Dette er omtalt i blant annet [18]
der det er sett på synergier mellom Ringeriksbanen og Arna-Bergen basert på henholdsvis
beregninger med transportmodellen (som viser små konkurranseflater mellom fly og tog), vurderinger
basert på internasjonale erfaringer om forholdet mellom reisetid med tog og markedsandel for fly og
tog (som viser noe større konkurranseflater mellom fly og tog), samt spørreundersøkelse blant
flypassasjerer utført av Urbanet Analyse i 2009 (som viser relativt stor konkurranseflate mellom fly og
tog ved reisetider med tog mellom Oslo og Bergen på 4,5 timer). At konkurranseflaten mellom fly og
tog mellom Oslo og Bergen er relativt liten underbygges i kvalitetssikringen av KVU for Voss-Arna
[19]. Der konkluderes det med at fly vil beholde sin dominerende markedsandel for ende-til-endereiser mellom Oslo og Bergen. Dette begrunnes med at tog, selv med Voss-Arna og Ringeriksbanen,
fortsatt vil ha en reisetid som er om lag tre timer lengre enn fly, samtidig som billettprisene med fly
mellom Oslo og Bergen er konkurransedyktige med tog.
Fordelingen mellom reisemiddel over snitt medfører at også lange reiser på delstrekninger til/fra andre
områder enn Hordaland og Oslo-området som passerer snittet, også telles med. En stor andel av
flyreisene mellom Bergen og Oslo vil være reiser som går videre til andre deler av landet og som
derfor ikke har destinasjon i Bergen eller Oslo. En mer presis tilnærming er å se på reiser mellom
soner i Osloområdet og soner i Hordaland. Begrensninger i modellapparatet medfører at disse reisene
ikke kan fordeles på de ulike kollektive reisemidlene.
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Markedsandeler for bilreiser mellom soner i Osloområdet 27 og soner i Hordaland er presentert i Tabell
5-8 under. Markedsandelen for lange bilreiser mellom Osloområdet og Hordaland reduseres med seks
prosent (fra 70 til 64 prosent) ved etablering av Ringeriksbanen og ny E16 Sundvollen-Hønefoss.
Tabell 5-8: Antall lange reiser (>200 km) per døgn med bil (sum bilfører og bilpassasjer) mellom
Osloområdet og Hordaland.
Bilandel
Null MMMM 2044

70 %

FRE16 MMMM 2044

64 %

Null AltAreal 2044

70 %

FRE16 AltAreal 2044

64 %

5.5

Oppsummering av de trafikale effektene av å etablere Ringeriksbanen og
ny E16

Hovedtrekk
Etablering av ny E16 mellom Høgkastet og Hønefoss og Ringeriksbanen mellom Sandvika og
Hønefoss vil gi økt etterspørsel etter reiser både for bil og kollektiv, spesielt på strekningen mellom
Oslo og Hønefoss. I åpningsåret 2024 fører prosjektet både til økt bilbruk og flere kollektivreisende 28. I
2044 vil antall bilreiser i modellområdet reduseres, mens antall kollektivreiser øker betydelig. Dette
skyldes et sterkt forbedret kollektivtilbud fra 2024 til 2044 mellom Oslo og Ringerike.
Biltrafikken
For MMMM vil biltrafikken på ny E16 ligge på rundt 13 000 ÅDT i 2024 og 19 500-20 500 ÅDT i 2044.
Tilsvarende tall for AltAreal er 13 000-13 500 i 2024 og 20 500-21 500 i 2044. Biltrafikken på
eksisterende E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16,
og gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 3 000-6 500 i 2024 og 4 000-7 000 i 2044 for
MMMM og 3 000-7 000 i 2024 og 4 500-8 500 i 2044 for AltAreal. For trafikk mellom Hønefoss og
Jevnaker, vil ny E16 avlaste fv. 241 Hadelandsveien, mens trafikken langs E16 Eggemoveien vil øke.
Kollektivtrafikken
Ringeriksbanen vil føre til at togtrafikken på Randsfjordbanen blir marginal. I prinsippet vil all togtrafikk
overføres til Ringeriksbanen. Dette har sammenheng med at de fleste reiser til og fra Hønefoss er
Oslo-rettede reiser.
Gjennomsnittlig antall togpassasjerer per døgn langs Ringeriksbanen vil ligge på om lag 8 000 i 2024
og 11 500 i 2044 for MMMM og 8 400 i 2024 og 14 800 i 2044 for AltAreal på strekningen mellom
Sandvika og Sundvollen. Mellom Sundvollen og Hønefoss vil gjennomsnittlig antall togpassasjerer per
dag ligge på om lag 6 400 og 6 700 i 2024 og 9 100 og 10 600 i 2044 for henholdsvis MMMM og
AltAreal.
Antall bussreiser langs E16 sør for Hønefoss får en stor reduksjon som følge av Ringeriksbanen.
Gjennomsnittlig antall busspassasjerer per døgn langs E16 sør for Hønefoss vil ligge på om lag 3 5004 500 i Nullalternativet for 2024 og 2044. Ved bygging av Ringeriksbanen reduseres antall
busspassasjerer til om lag 1 000 bussreiser i 2024 og 800 bussreiser i 2044 sør for Sundvollen. Vest
for nord for Hønefoss vil det være små endringer i antall bussreiser.
Transport- og trafikkarbeid
Det vil være en betydelig økning i trafikk- og transportarbeidet i perioden fra 2014 til 2024 og 2044,
selv uten Ringeriksbanen og ny E16. Ved etablering av ny E16 og Ringeriksbanen vil trafikk- og
transportarbeidet øke ytterligere. Økning i transportarbeidet som følge av Ringeriksbanen og ny E16
27
28

Oslo-området defineres her som Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark
Se kapittel. 4.1 for begrunnelse for åpningsår.
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er større for kollektiv enn for bil. Dette kan forklares ved at økt befolkning og bedret tilbudskonsept for
tog øker omfanget av kollektivreiser.
Markedsandeler
For reiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum vil andelen av motoriserte reiser som skjer med
bil være klart høyere enn andelen som reiser kollektivt – med og uten Ringeriksbanen og ny E16. Ved
etablering av Ringeriksbanen og ny E16 vil imidlertid kollektivandelen øke betydelig.
I 2044 er kollektivandelen for MMMM på i overkant av 30 prosent med Ringeriksbanen og ny E16,
mens andelen i Nullalternativet vil ligge på bare 14 prosent. Forskjellen er enda større for AltAreal der
kollektivandelen er 42 prosent med Ringeriksbanen, mens andelen bare er 18 prosent i
nullalternativet. For arbeidsreiser er imidlertid markedsandelene for kollektiv betydelig større. I 2044
ligger kollektivandelen for arbeidsreiser mellom Ringeriksområdet og Oslo/Bærum på 46 prosent for
MMMM og 57 prosent for AltAreal med Ringeriksbanen og ny E16.
Markedseffektene av reisetidsreduksjon på en time for toget mellom Oslo og Bergen vil ikke gi store
overføringer fra fly til tog. Nyskapt trafikk mellom Oslo og Bergen tas hovedsakelig med tog.
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DOM FRE Dagens situasjon 2014
Bomstasjon

Plassering (nr.)

Kommentar

Sokna-Ørgenvika

14

Åpnet 2014

Oslo Skøyen

1

E6 sør (inkl rampe)

9

Oslo Lambertsetervn

9

E16 Nybakk

20

Åpnet 2007

E6 Hovinmoen

19

Åpnet 2009

Fv34 Grime Oppland

15

Åpnet 2013

Oslofjordtunnelen

11

Bærum Granfosst

2

Bærum Lys1

2

Bærum Lys2

2

Bærum Bærumsveien

3

Bærum Griniveien

4

Oslo E18 hoved

1

Oslo Skøyen ved båthavn

1

Oslo Drammensveien

1

Oslo ved Forgnerp

6

Oslo Sørkedalsv

6

Oslo Slemdalsv

6

Oslo ring3

5

Oslo rv4 hovedveg

7

Oslo rv4 rampe

7

Oslo østre akersv

7

Oslo Strømsvn

8

Oslo E6 nord

8

Oslo Tvetenvn

8

Oslo Mossevn

10

Oslo kongsvn

10

Oslo Ekebergvn

10

Oslo Sanstuvn

9

E16 Nybakk 2

20

Eksisterende veg. Ny veg åpnet 2007

E6 Andelva

18

Åpnet 2007-2015

E6 Tømte

17

Åpnet 2007-2015

Bærum Granfosst motsatt 1

2

Granfosst motsatt2

2

Oslo E18 rampe fra byen

1

Oslo E6 sør rampe fra Oslo

9
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DOM FRE Nullalternativ 2024
Bomstasjon

Plassering (nr.)

Kommentar

Sokna-Ørgenvika
Oslo Skøyen
E6 sør (inkl rampe)
Oslo Lambertsetervn
E16 Nybakk

14
1
9
9
20

E6 Hovinmoen

19

Fv34 Grime Oppland

15

Oslofjordtunnelen

11

Bærum Granfosst

2

Bærum Lys1

2

Bærum Lys2

2

Bærum Bærumsveien

3

Bærum Griniveien

4

Oslo E18 hoved

1

Oslo Skøyen ved båthavn

1

Oslo Drammensveien

1

Oslo ved Forgnerp

6

Oslo Sørkedalsv

6

Oslo Slemdalsv

6

Oslo ring3

5

Oslo rv4 hovedveg

7

Oslo rv4 rampe

7

Oslo østre akersv

7

Oslo Strømsvn

8

Oslo E6 nord

8

Oslo Tvetenvn

8

Oslo Mossevn

10

Oslo kongsvn

10

Oslo Ekebergvn

10

Oslo Sanstuvn

9

E16 Nybakk 2

20

E6 Andelva

18

E6 Tømte

17

Bærum Granfosst motsatt 1

2

Granfosst motsatt2

2

Oslo E18 rampe fra byen

1

Oslo E6 sør rampe fra Oslo

9

Rv4 Lunner grensen

16

Åpnet i 2017

Rv4 Lunner grensen eks. vei

16

Åpnet i 2017

E16 Bjørum – Skaret

12

E16 Bjørum – Skaret eks. vei

12

E16 Skaret – Høgkast

13

E16 Skaret – Høgkast eks.vei

13
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DOM FRE Nullalternativ 2044
Bomstasjon

Plassering (nr.)

Oslo Skøyen

1

E6 sør (inkl rampe)

9

Oslo Lambertsetervn

9

Oslofjordtunnelen

11

Bærum Granfosst

2

Bærum Lys1

2

Bærum Lys2

2

Bærum Bærumsveien

3

Bærum Griniveien

4

Oslo E18 hoved

1

Oslo Skøyen ved båthavn

1

Oslo Drammensveien

1

Oslo ved Forgnerp

6

Oslo Sørkedalsv

6

Oslo Slemdalsv

6

Oslo ring3

5

Oslo rv4 hovedveg

7

Oslo rv4 rampe

7

Oslo østre akersv

7

Oslo Strømsvn

8

Oslo E6 nord

8

Oslo Tvetenvn

8

Oslo Mossevn

10

Oslo kongsvn

10

Oslo Ekebergvn

10

Oslo Sanstuvn

9

E16 Nybakk 2

20

E6 Andelva

18

E6 Tømte

17

Bærum Granfosst motsatt 1

2

Granfosst motsatt2

2

Oslo E18 rampe fra byen

1

Oslo E6 sør rampe fra Oslo

9
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NTM6 Dagens situasjon 2014
Bomstasjon

Kommentar

Bomstasjon

Bomring Oslo

R566 Osterøybrua

Bomring Bærum

R653 Eiksundsambandet

Bomring Kristiansand

F680 Imarsundet

Bomring Tønsberg

R658 Ålesund

Bomring Nord-Jæren

Hitra-Frøya

Bomring Bergen

Naustdalstunnel

Bomring Trondheim

Fjærlandstunnel

Haugalandspakken

Åpnet 2008

Kommentar

R661 Straumsbroa

Namdalsprosjektet

Nordkapp

E6 Øst Trondheim-Stjørdal

Krifast

Svinesund

Hardangerbrua

Åpnet 2013

E18 og E6 i Østfold

E6 Gardemoen-Moelv

Innkreving etter hver
delstrekning er ferdig
(maksimalt 15 år innkreving)

E18 Sande

E6 Øyer-Tretten

Åpnet 2012

E18 i Aust-Agder

FV107 Jondalstunnelen

Åpnet 2012

Listerpakken

Sokna-Ørgenvika

Åpnet 2014

E39 Trekantsambandet

E18 Melleby-Momarken

Åpnet 2014

E39 Øysand-Thamshamn

E16 Slomarka-Kongsvinger

Åpnet 2014

E134 Åkrafjorden

E16 Fønhus-Bagn

Åpnet 2014

RV4 Reinsvoll-Hunndalen

FV714 Laksevegen

Åpnet 2014

RV9 Besteland

FV78 Toventunnelen

Åpnet 2014

RV9 Byglandsfjord
E16 Nybakk
RV4 Raufoss
RV23 Oslofjordforbindelse
RV35 Lunner
RV45 Gjesdal
FV519 Finnfast

Åpnet 2009

RV64 Atlanterhavstunnelen

Åpnet 2009

FV715 Sykkulvsbrua
FV255 Gausdal
FV544 Halsnøysambandet
RV551 Folgefonna

Åpnet 2008
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NTM6 Nullalternativ 2024
Bomstasjon
Bomring Oslo
Bomring Bærum
Bomring Kristiansand
Bomring Nord-Jæren
Bomring Bergen
Bomring Trondheim
E134 Åkrafjorden
RV23 Oslofjordforbindelse
FV519 Finnfast
RV64 Atlanterhavstunnelen
FV255 Gausdal
FV544 Halsnøsambandet
Hardangerbrua
E6 Gardemoen-Moelv
EV6 Øyer-Tretten
FV107 Jondalstunnelen
Ryfast
Sokna-Ørgenvika
Hålogalandsbro
EV18 Melleby-Momarken
EV18 Knapstad-Retvedt
EV18 Riksgrensen-Ørje
EV16 Slomarka-Kongsvinger
EV16 Fønhus-Bagn
EV6 Minnesund-Skaberud
EV6 Frya-Sjoa
RV4 Lunner-Jaren
E18 Gulli-Langangen
EV134 Damåsen-Saggrenda
EV39 Svegatjørn-Rådal
FV714 Laksevegen
E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen
FV78 Toventunnelen
RV80 Hundstadveien-Thalle
E16 Bjørum-Skaret
E16 Skaret-Høgkaste

Kommentar

Innkrev. til 2029
Byggetrinn 2. Bom også på nytt løp.

Åpner 2019
Åpnet 2014
Åpner 2018
Åpnet 2014
Åpnet 2016
Åpnet 2017
Åpnet 2014
Åpnet 2014
Åpnet 2015
Åpnet 2016
Åpnet 2017
Siste delstrekning åpnet 2017
Åpner 2019
Åpner 2022
Åpnet 2014
Åpnet 2015
Åpnet 2014
Åpner 2019

NTM6 Nullalternativ 2044
Kun bomringene (minus Tønsberg) og oslofjordforbindelsen ligger inne i 2044.
Bomstasjon
Bomring Oslo
Bomring Bærum
Bomring Kristiansand
Bomring Nord-Jæren
Bomring Bergen
Bomring Trondheim
RV23 Oslofjordforbindelse
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