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Forord 

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og 
Tønsberg og Færder kommuner. Statens vegvesen er faglig instans. Oppgaven til Bypakke 
Tønsberg-regionen er å bygge et helhetlig transportsystem som er miljøvennlig, robust og 
effektivt.  

Bypakka omfatter bla. en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, 
gatebruksplaner for Tønsberg sentrum og Teie, og tiltak innen gange, sykkel og 
kollektivtransport. Disse oppgavene er egne delprosjekt i bypakka.  

Det utarbeides en interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport 
(IKDP-GSK). Planen skal angi partenes satsing innen gange, sykkel, kollektivtransport og 
bilrestriktive tiltak, for å oppnå blant annet at:  
• Befolkningsvekst skal ikke medføre mer personbiltrafikk (nullvekstmålet)  
• Bymiljøet i Tønsberg og på Teie skal avlastes for biltrafikk  
• Det skal bli økt framkommelighet for gående, syklister og for kollektivtransport  
• Det skal være minst like god framkommelighet for næringstrafikk i rushtid som i dag  
 
Kommunedelplanen skal konsentrere seg om hovedaksene til og fra Tønsberg sentrum og 
andre gang-, sykkel- og kollektivtiltak som direkte støtter opp under målene i bypakka. 
Planprogrammet for kommunedelplanen angir hva som skal utredes, og kan finnes her: 
https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-
sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf  

Denne rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør og inngår i arbeidet med 
interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport. Rapporten tar for 
seg Virkemiddelpakker. Rapporten utrykker Statens vegvesens faglige anbefalinger og vil 
inngå som delgrunnlag for valg og prioritering av tiltak i kommunedelplanen.  

Denne rapporten er skrevet av Maria Broomé Rustad, samfunnseksjon i Statens vegvesen 
Region sør. Torbjørn Aasen Stigen, Cowi, har utført alle transportanalyser. Øyvind Søfteland 
har kvalitetssikret arbeidet.  

Bypakkas arbeidsgruppe A4 «Hovedaksene buss og sykkel» er ansvarlig for kommune-
delplanen for gange, sykkel og kollektivtransport. Gruppa består pr nov 2018 av: 
• Vestfold fylkeskommune: Jørn Rangnes (prosessleder), Marit Synnes Lindseth, Knut                             
Vatsend, Charlotte Neskvern Erikstad, (kommunikasjonsansvarlig), Siv Abrahmsen  
• Tønsberg kommune: Jarle Krokeide  
• Færder kommune: Torgeir Bettum, Magnus Campell  
• Vestfold kollektivtrafikk: Trond Myhre  
• Fylkesmannen i Vestfold: Sigurd Lenes  
• Statens vegvesen: Øyvind Søfteland (faglig leder) 
  

https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
https://bypakketonsbergregionen.no/media/2009/fastsatt-planprogram-tiltak-for-gange-sykkel-og-kollektivtransport-pdf.pdf
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1. Sammendrag 

Bakgrunn og hensikt 
Det skal i henhold til planprogram for interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og 
kollektivtransport for Tønsberg-regionen analyseres flere alternative mulige 
virkemiddelpakker for å oppnå nullvekstmålet.  
 
Bypakka har hentet elementer fra arbeidet med byutredninger som er gjennomført for de 9 
byområdene i Norge som er aktuelle for bymiljøavtaler. For byutredningene er det utarbeidet 
et faglig veiledningsmateriale som beskriver hvilke verktøy og grunnlagsdata som skal 
benyttes, og det er aktuelt for bypakke Tønsberg-regionen å innrette seg etter dette. 
 
Virkemiddelpakkene skal konkretisere lokale tiltak og virkemidler som gjør det mulig å nå 
målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. 
Pakkene skal vise hvordan det er mulig å nå nullvekstmålet med de tiltak som er aktuelle i 
Tønsberg-regionen, og det skal analyseres og vises flere alternative mulige tiltakspakker for 
å oppnå nullvekstmålet. Det er viktig at pakkene er dimensjonert og innrettet etter 
nullvekstmålet for å være i posisjon til å kunne få en byvekstavtale. 
 
Resultater 
Alle virkemiddelpakkene når nullvekstmålet 

Det er utført beregninger i regional transportmodell RTM av virkemidler/tiltak og disse er 
kombinert i ulike pakker. Alle virkemiddelpakkene når nullvekst og viser hvordan de ulike 
tiltakene innvirker på analysene. I alle de sammensatte virkemiddelpakkene ligger de samme 
tiltakene for miljøvennlig transport; gange, sykkel og kollektiv til grund. Det er ulike 
restriktive tiltak for bil, som trafikantbetaling og parkeringsrestriksjoner, i 
virkemiddelpakkene. 

Beregningene viser at det er fullt mulig at nå nullvekstmålet i Tønsberg-regionen. Det 
effektiveste og mest bærekraftige er en kombinasjon av restriktive tiltak for personbiltrafikk, 
som parkeringstiltak og trafikantbetaling og det å satse på gange, sykkel og kollektiv. Slike 
tiltak bør kombineres med incitamenter for å få flere til å velge de miljøvennlige 
transportformene fremfor bilen.  

Beregningene viser at en konsentrert arealbruk er et viktig tiltak for å nå nullvekstmålet. Det 
tar tid at endre arealbruken, noe som gjør det vanskelig å reversere feil arealbrukspolitikk. 
Det er derfor viktig for kommunene å ha en langsiktig og bevisst strategi for fremtidig 
arealutvikling. 

Hvis nullvekst i Tønsberg-regionen måles mot 2016 med bomring blir det vanskeligere at nå 
nullvekst. Det blir då flere antall kjøretøykilometer som skal reduseres. Dette er mulig men 
beregninger viser at det krever sterkere restriktive tiltak som for eksempel en forholdsvis 
høy bomtakst, på ca 40kr. 
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Tabell 1: Trafikkarbeid (kjøretøykilometer) for bil i Tønsberg og Færder kommuner. Forskjell i % 
mellom nullvekst og virkemiddelpakker 

  

2016 u/bom 

0,0 %

15,1 %

0,7 %

-2,4 %

-3,3 %

-6,8 %

-7,3 %

-5,5 %

-0,1 %

NULLVEKSTMÅL 2016 uten bom

0-alt/referanse 2030

KU-pakke (bom 25kr)

1 Miljøpakke (bom 25kr)

3A (bom 25kr+park 1)

3B (bom 25kr+park 2)

3C (bom 25kr+rush 50kr Kanalbroa+park 2)

4A (3A + Fortettet arealscenario)

4B (3A + Spredt arealscenario)

Forskjell i % mellom nullvekst og virkemiddelpakker
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2. Generelt om virkemiddelpakkene og nullvekstmålet 

Det er gjort analyser av ulike virkemiddelpakker. Disse er satt sammen av en rekke 
enkelttiltak. Virkemiddelpakkene består av ulik arealutvikling, ulike parkeringsalternativ, 
tiltak for sykkel og gange og ulike bompengesatser. Det er i likhet med byutredningene ikke 
konkludert med en anbefalt virkemiddelpakke. Hensikten med virkemiddelpakkene er å vise 
effekter og mulighetsrom ved de ulike kombinasjonene.  
 
Virkemiddelpakkene som presenteres er eksempler på pakker. Med enkeltvirkemidlene kan 
man også sette sammen og beregne effekten av andre varianter av sammensatte pakker.  
 
Modellberegningene er gjort for beregningsår 2030 og det forutsettes at alle virkemidler er 
gjennomført på dette tidspunktet. I virkeligheten kan det legges opp til en gradvis 
gjennomføring som er avhengig av finansiering og prioritering.  
 
Under oppsummeres punktvis hva som ligger i bypakken (KU-pakke):  

• Gatebruksplan for Tønsberg sentrum 
• Gatebruksplan for Teie 
• Vegtiltak i Presterødbakken og Hogsnesbakken 
• Kollektivsatsing nivå 1 og 2 (løsning med gateterminal på Farmandstorvet). 
• Ny fastlandsforbindelse, bro Ramberg - Smørberg 
• Bompenger med 25 kr (prisnivå 2017). Innkreving mot Tønsberg sentrum. På 

høybroalternativet er det lagt opp til innkreving begge retninger. Årsaken til dette er 
at bompengebelastningen for enkelhetsskyld skal være lik i begge alternativene. I 
videre arbeid kan man i stedet for å ha toveis innkreving endre plasseringen på 
bomsnittene. Bomsnittene lagt inn for øvrig er tilsvarende bomringen for 
Tønsbergpakken, som var ferdig nedbetalt i 2016.  

 
Det er i beregningene med virkemiddelpakker gjort noen endringer i veinettet i forhold til de 
beregninger som er utført i KU for ny fastlandsforbindelse. Endringer i vegnettet inkluderer å 
fjerne kryss med Bekkeveien på Vear-siden, økt hastighet til 80 km/t på høybru, samt 
redusert hastighet til 50 km/t på Nøtterøyveien. 
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Tabell 2: Oversikt over prosjekter som er med i Nullalternativ (0-alt) 2030 og Bypakke (KU-
pakke) 2030. Oppsummering av tiltak i virkemiddelpakkene i Bypakke Tønsberg-regionen. 
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Nullvekstmål: Til grunn for beregningene er 
det valgt basisår 2016 og referanseår 2030. 
Dette i tråd med byutredningene som er 
gjennomført for de 9 største byområdene 
som er aktuelle for byvekstavtaler. Hvilket 
år som faktisk skal benyttes som basisår 
settes først når det inngås en 
byvekstavtale. 
 
I de byområdene som har inngått 
byvekstavtaler er basisår satt til året før 
eller samme år som avtalen er inngått. For 
Tønsberg-regionen, som per i dag ikke er 
en del av ordningen med byvekstavtaler, 
kan en endelig avklaring av basisår ligge et 
stykke frem i tid. Det er derfor valgt å 
holde på 2016 som basisår for 
beregningene. Imidlertid er det beregnet en 
situasjon uten bompenger (bomringen i 
Tønsberg ble avviklet i november 2016), da 
dette vil være det mest realistiske 
sammenligningsgrunnlaget utfra 
byvekstavtaleregimet slik det er i dag.  
 
 
Jo lengre frem i tid man setter basisåret 
(året man skal måle i forhold til), jo enklere 
blir det å nå målet. Dersom man ønsker et 
mer ambisiøst mål er det mulig å velge en 
situasjon med bompenger som basis. Dette 

bør vurderes nærmere i forbindelse med en eventuell inngåelse av en avtale med staten. 
 
I oppfølging av en eventuell byvekstavtale vil det være den faktiske utviklingen som måles 
gjennom reisevaneundersøkelser og byindeksen.  
 
Trafikkarbeidet i analysene er basert på beregninger i transportmodellene. Disse bygger på 
dagens kunnskap om reisemønster og hvordan tilbudsendringer påvirker reisemiddelvalget. 
Dette innebærer en viss usikkerhet. Denne usikkerheten gjør det lite hensiktsmessig å 
definere en absolutt verdi for hva som kreves for å nå nullvekstmålet. I byutredningene er 
det satt et intervall mellom +0,9 % til -0,9 % usikkerhet i beregningene av utviklingen i 
trafikkarbeid og i dette arbeid brukes den samme usikkerheten.  
 
 
 
 

Figur 1:  Hva omfattes av nullvekstmålet, fra 
oppsummeringsrapport byutredningene 2018 
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Trafikkarbeid: Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet 
som blir utført av ett eller flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Med 
trafikkarbeidet forstår vi antall kjørte kilometer totalt for en tidsperiode (yrkesdøgn) innenfor 
et geografisk område (Tønsberg og Færder kommuner). Det omfatter både gods- og 
persontransport, men i denne rapport forholder vi oss til persontransport. Trafikkarbeidet 
måles vanligvis i kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer eller godsmengde 
som fraktes. 
 
 
Beregning av trafikkarbeidet (kjøretøykilometer):  

 Produktet av antall kjøretøy og reiselengde, dvs. summen av reiselengde for alle 
kjøretøy. 

 Togkilometer, båtkilometer og vognkilometer (for buss) er uttrykk for 
kjøretøykilometer for spesifikke transportmidler, mens vognkilometer (for tog) 
beregnes ved antall vogner × togkilometer. 

 Eksempel: En bil som kjører 8 km har utført et trafikkarbeid på 8 kjøretøykilometer, 
uansett antall personer.  

I beregningene av virkemiddelpakker er det forskjellen i trafikkarbeid (kjøretøykilometer) for 
personbil som beregnes og som vi måler nullvekst mot. For at kunne si at en pakke når 
nullvekst må trafikkarbeidet være 1118000 kjtkm eller innenfor intervallet +0,9 % til -0,9 % 
fra dette.  
 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
2016 med 

bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke 

2030 
Trafikkarbeid personbil* 1118 1010 1287 1126 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 173 175 204 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 74 72 76 
Totalturer (i 1000) 105 101 123 116 

Tabell 3: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for bypakke Tønsberg-regionen, 
fordelt på ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjtkm 
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3. Metode- og analyseverktøy 

Beregningene er gjort med den samme transportmodell som er blitt brukt i forbindelse med 
konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse høsten 2017/våren 2018. Altså 
delområdemodell Vestfold (DOM Vestfold) beregnet i RTM versjon 3.12.1. I KU-beregningene 
er år 2024 og 2040 brukt, men i virkemiddelpakkeberegningene er år 2030 brukt (i likhet 
med byutredningene). 
 
Regional transportmodell (RTM)  
Regional transportmodell (RTM) er benyttet for å analysere effekter av ulike virkemidler og 
kombinasjoner av disse (virkemiddelpakker). RTM er en modell som beregner et sannsynlig 
transportmønster basert på hvor folk bor, hvor arbeidsplasser og andre aktiviteter er 
lokalisert, egenskaper ved transporttilbudet og kostnader knyttet til transporttilbudet.  

 
På grunnlag av denne informasjon beregnes endringer i trafikken som følge av endringer i 
transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk.  

 
Modellsystemet som benyttes i utredningene er utviklet over tid av transportetatene, og godt 
dokumentert. Modellen er først og fremst basert på resultater fra reisevaneundersøkelser, men 
også på tellinger og andre erfaringsdata. Enkelt forklart bygger modellene på en antagelse om 
at trafikantene velger reisemåter som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris.  

 
En mer detaljert beskrivelse av transportmodellen er gitt i «Transportanalyser Bypakke 
Tønsberg-regionen», COWI 2017 og i «Prosjektnotat – Retningslinjer for byutredningene – 
Innspill til metodikk og verktøybruk (SINTEF 2016)». 

 
Transportmodellen er en forenkling av virkeligheten, noe som gjør det nødvendig å tolke 
resultatene med forsiktighet. Det er imidlertid gjort en omfattende jobb for å sikre robusthet 
i resultatene ved å kvalitetssikre input til modellen (data om reisemønster, koding av 
transporttilbud mv).  
 
Det er gjort en vurdering av samsvar mellom trafikktellinger i avtaleområdet og beregninger 
i modellen for å sikre at modellen stemmer godt med faktisk trafikkarbeid. Modellen tar 
også for seg et større område enn avtaleområdet, for å sikre at trafikken gjør realistiske 
destinasjonsvalg, både innenfor og utenfor kommunene Tønsberg og Færder. 

 
Noen forhold det er viktig å være oppmerksom på i tolkningen av resultatene: 
 

• Gange og sykkel: I transportmodellen er det tiltak som gir endringer i tid eller 
kostnad som påvirker reisemønster, transportmiddelvalg mv. Effekten av 
sykkelinfrastruktur er delvis (indirekte) fanget opp ved at det er kodet inn redusert 
sykkelavstand på strekninger som har fått forbedringer (separat gang-/sykkelveg 
eller sykkelfelt i vegbanen). Beregnet gang- og sykkeltrafikk er et gjennomsnitt over 
året; - variasjon i vær- og føreforhold, vedlikehold av gangbane, komfort, trygghet, 
konflikter (med f.eks. sykkel) tas ikke hensyn til. De fleste forbedringer for gående vil 
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nettopp være innen disse temaene, og effekten av dette må derfor vurderes utenfor 
modellkjøringene.  

 
• Kollektivtransport: Transportmodellen fanger opp effekter av pris, tid, bytteulempe 

og ventetider. Dette betyr at modellen får med seg effekter av både økt frekvens og 
bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Transportmodellen fanger ikke opp 
faktorer som reisekomfort, pålitelighet standard på holdeplasser eller forbedret 
informasjon og mer effektive billettsystemer. Effekter av denne typen tiltak må 
vurderes utenfor modellkjøringene. 
Reisetid, frekvens og stoppmønster for kollektivreiser i nåsituasjonen er basert på 
koding etter rutetabell i morgenrush og lavtrafikk. I flere byer er det til en viss grad 
tatt hensyn til ordinære rushtidsforsinkelser i rutetabellen, men ikke større 
forsinkelser. Ventetid på holdeplass er satt til halv frekvens. Dersom en rute alt har 
en god frekvens (f.eks. 10 minutt), vil økning av frekvensen derfor gi lite utslag. 

 
• Bilreiser: Ordinære rushtidsforsinkelser for bilturer fanges opp i RTM, men ikke 

situasjoner med uvanlig store kødannelser og større forsinkelser. Det betyr at 
tidsdifferansen mellom en bilreise og en kollektivreise kan bli for liten i 
områder/tidsperioder med mye trengsel. 
 

• Arealbruk: Endret arealbruk er kodet gjennom endring av antall arbeidsplasser og 
bosatte i den enkelte grunnkrets. Dette påvirker igjen etterspørselen etter turer. I 
analysene er det veksten i bosatte som er lagt til de områdene som er prioritert for 
framtidig boligbygging. 

 
Modellen bygger på dagens kunnskap om effekter av teknologi, demografisk og økonomisk 
utvikling osv. Teknologisk og økonomisk utvikling kan endre måten samfunnet organiserer 
daglige aktiviteter på og hvordan trafikanter vektlegger ulike aspekter ved reisen (komfort, 
reisetid, punktlighet mv.). Jo lengre fram i tid man analyserer jo større usikkerhet vil det 
være om forutsetningene. En kan derfor si at modellen er best egnet til å analysere en 
trendbasert utvikling. 
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4. Enkelt tiltak  

4.1 Kollektivtiltak 

Beregningene som er gjennomført kan ha to ulike nivåer av kollektivsatsing (buss) i 
Tønsberg-regionen. Disse er:  

• Kollektivsatsing nivå 1 og 2 
• Kollektivsatsing nivå 3  

 
Kollektivsatsing nivå 1 & 2 medfører en omlegging av bussrutene i Tønsberg og en økt 
avgangsfrekvens på sentrale ruter. Kollektivsatsing nivå 3 beholder tilsvarende ruter som i 
nivå 1 og 2, men har ytterligere økt avgangsfrekvens.  
 
Dette er tiltak hvor det vil være behov for økt tilskudd til drift av kollektivtransport. Vestfold 
kollektivtrafikk (VKT) har tidligere gitt signaler om at det er behov for økte midler til drift av 
kollektivtransport for å imøtekomme fremtidig etterspørsel. Det er åpnet for å bruke 
bompenger til drift av kollektivtransport også i mindre byområder. Dette ligger foreløpig 
ikke inne i Bypakke Tønsberg-regionen men må vurderes nærmere. 
 
Tiltak for kollektivtrafikk er hentet fra VKTs forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og 
omegn. En mer detaljert beskrivelse av arealscenariene går å lese i «fagutredning – 
Kollektivtrafikk» og i «Forslag til styrket busstilbud i Tønsberg og omegn». 
 

 
Tabell 4: Kollektivsatsning i Tønsberg-regionen 
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Anbefalingen kan oppsummeres ved følgende skjematiske linjekart: 
 

 
Figur 2: Anbefalt framtidig linjenett i Tønsberg. 

Egnethet i RTM 
Det er gjort mye arbeid de siste årene for å forbedre modellens håndtering av 
kollektivtrafikk. Et problem i kalibreringen er at trafikkdata for kollektiv har varierende 
kvalitet. En regner med at dette vil bedre seg med automatiske tellesystemer. Grovt sett 
antas det at modellen gjenskaper dagens situasjon tilstrekkelig.  

En del faktorer som spiller inn på resultatet er:  
- Det er ulik verdi på tiden til en kollektivreisende og en bilfører. Dette er gjort med 
bakgrunn i tidsverdiundersøkelsen som ligger til grunn for RTM. Dette medfører at 
bilreisende får en ekstra gevinst dersom spart reisetid er like stor som for kollektivreisende.  
- Reisetid for kollektiv blir hentet fra rutetabell. En tar ikke hensyn til kø. (Rutetabellen tar 
litt hensyn til kø, men dette dekker langt fra større forsinkelser i rushsituasjoner)  
- Gangtid til/fra holdeplasser er behandlet skjematisk, men er inkludert. Det er ikke 
beregnet tilsvarende tilknytningstid for bilreiser.  
- Ventetid på holdeplass er halvparten av frekvens (dvs. om det er ti minutters-frekvenser er 
ventetiden fem minutter). Dersom en rute alt har en god frekvens (f.eks.  
10 minutt), vil økning av frekvensen derfor gi lite utslag. I praksis vil ventetid variere mye, og 
særlig på ruter med lav frekvens og ved korrespondanse vil ventetiden være under halv 
frekvens.  
- En tar ikke hensyn til kapasitet på kollektivtransporten. Kvalitet og komfort (f.eks. om det 
er sitteplass) verdsettes heller ikke. 
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4.2 Gang-/sykkeltiltak 

Resultatet av vurderingen er 
vist i figuren til venstre der 
strekninger med behov for 
tiltak/ oppgradering er vist 
med rødt (høyest prioritet) 
og gult (middels prioritet). 
Grønt viser strekninger med 
tilfredsstillende tilbud. Merk 
at dette er anbefalt 
prioritering på lang sikt, og 
at det også blant 
strekningene med høyest 
prioritering må vurderes 
hvilke strekninger som har 
størst behov for snarlig 
tiltak/oppgradering. 

En mer detaljert beskrivelse 
av gangetiltak går å lese i 
«Fagutredning gange» og 
sykkeltiltak i «Fagutredning 
sykkel». 

Figur 3: Resultat av vurdering i «Fagutredning sykkel» 

 

Egnethet i RTM  
I RTM beregnes lengde av turene for gående og syklende etter avstand mellom start- og 
målpunkt. De generaliserte kostnadene er avhengig av lengde og fart (den siste er konstant i 
modellen). Forbedring av gangtilbudet vil bare unntaksvis gi kortere distanse og vil derfor 
vanligvis gi små endringer i beregnet reisemiddelfordeling. Beregnet gang- og sykkeltrafikk 
er et gjennomsnitt over året; - variasjon i vær- og føreforhold, vedlikehold av gangbane, 
komfort, trygghet, konflikter (med f.eks. sykkel) tas ikke hensyn til. Samtidig vet vi at dette 
er faktorer som spiller en vesentlig rolle for om man skal velge å gå eller ikke. De fleste 
forbedringer for gående og syklende vil nettopp være innen disse temaene, og effekten av 
dette må derfor vurderes utenfor modellkjøringene. 
 

I RTM er det bare turer mellom ulike soner som registreres. Gangturer er ofte soneinterne 
turer. Disse turene blir derfor ikke registrert. RTM er generelt for "grov" og overordnet til å 
fange opp effekter av gange tilstrekkelig. Modellen beregner heller ikke overføring til gange 
som transportmiddel. 
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Sykkelekspressvei med gangdel ivaretar også de gående, og må ha en god tilkobling mot det 
lokale nettet for gående og syklende. Dette er effekter som ikke blir like godt fanget opp av 
transportmodellen, men som vi vet er viktig for å få mest mulig effekt av sykkelekspressvei.  
Det er ikke mulig å skille på el-sykkel og vanlig sykkel i RTM, siden en ikke kan variere 
reisehastig-heten for sykkel for bestemte brukergrupper. 

 

4.3 Parkeringstiltak 

Figuren viser grunnkretser i 
Tønsberg som inngår i de 
ulike beregningene. Grønne 
grunnkretser er definert som 
sentrumssoner, gule er 
sentrumsnære boligsoner.  

Det er i modellen 
implementert boligsoner ved 
å sette prisen for 
langtidsparkering/døgntakst 
høyt og andelen med gratis 
parkering på arbeidsplassen 
lavt. 

En mer detaljert beskrivelse 
av parkeringssenarioene går å 
lese i «Fagutredning bil» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Oversiktskart over soner med parkeringsrestriksjoner 
 
For beregning er det lagt inn økte parkeringskostnader i forhold til dagens nivå. 
Parkeringsrestriksjonene defineres for hver "sone" i modellen, dvs. på grunnkretsnivå.  
 
Scenarioene lagt inn er følgende:  
Scenario 1: Økte parkeringsrestriksjoner i sentrum. 
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Scenario 2: Ytterligere økte parkeringsrestriksjoner i sentrum, samt økte 
parkeringsrestriksjoner i sentrumsnære boligområder. 

I transportmodellen kan to ulike parkeringstakster legges inn.  
• Kortidstakst er en parkeringstakst som rammer reiser i modellen som defineres som 

private reiser eller fritidsreiser. F.eks. om en fritidsreise eller privat reise kjører til en 
grunnkrets som har en definert korttidstakst på 20 kr belastes dermed denne reisen 
med 20 kr.  

• Langtidstakst er en parkeringstakst som kun rammer reisehensikten arbeidsreiser 
(turer til arbeid). Denne taksten angir dermed hvor mye en arbeidsreise til den 
relevante grunnkretsen må betale. Langtidstaksten brukes i sammenheng med 
verdien sharepay. Sharepay angir hvor stor andel av arbeidsreisene til en grunnkrets 
som må betale langtidstaksten, mao. hvor stor andel av arbeidsreisene som ikke har 
gratis parkering på jobb. Gjennomsnittlig parkeringskostnad for en arbeidsreise til en 
gitt grunnkrets er dermed langtidstaksten multiplisert med sharepayandelen.  

Tabellen og kartet under forklarer parkeringsrestriksjonene som er lagt inn i scenario 1 og 
scenario 2.  
 

 
Tabell 5: Parkeringsrestriksjoner 
 
Som eksempel til tabellen over vil minst 64 % av arbeidsreiser til grønne soner i scenario 1 
betale 150 til 180 kr for arbeidsplass parkering. 
 
Egnethet i RTM  
Parkeringskostnader virker direkte inn på generaliserte kostnader og dette håndterer RTM 
godt. Skjulte parkeringskostnader gjennom f.eks. tids- og kjørekostnad for leting etter ledig 
parkerings-plass og gange til/fra parkeringsplass til målpunkt er ikke regnet inn. 
Parkeringskostnadene som er lagt inn gjelder kun ved parkering på destinasjonen. Parkering 
ved bolig (som f.eks. boligsoneparkering) blir ikke behandlet av modellen. RTM fanger trolig 
ikke opp sideeffekter av parkeringsrestriksjoner/normer godt nok, blant annet 
sammenhengen mellom dette og økt bruk av kollektivtransport. 
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4.5 Trafikantbetaling 

Et viktig virkemiddel for å oppnå mål om nullvekst i personbilarbeid er trafikantbetaling i 
form av bomring eller eventuelt veiprising. I utgangspunktet er dette tiltak som skal gi 
inntekter til å betale for veitiltak eller andre tiltak for bedre transporttilbudet. Samtidig er det 
liten tvil om at dette er tiltak som har god effekt for å redusere bilbruk.  
 
I sammendragsrapport for gjennomførte byutredninger (Statens vegvesen 2018) er følgende 
definert under sentrale funn:  
 

«Bompenger eller vegprising har stor effekt på biltrafikken, og dermed for måloppnåelse. 
I flere byområder fanger dagens bomsnitt opp en relativt liten del av trafikken. En mulig 
løsning for å fange opp en større del av trafikken er tettere bomsnitt, som det legges opp 
til blant annet i Bergen og på Nord-Jæren. En annen løsning som kan være aktuell på sikt 
er kilometerbasert avgift (vegprising). Vegprising vil bety en jevnere belastning fordi alle 
betaler per kjørte kilometer, men prisen per biltur vil i gjennomsnitt bli lavere. Det er 
teknologisk mulig å foreta en slik innkreving, men det er per i dag ikke åpnet for 
utprøving av slike ordninger i det norske regelverket.»  

 

Erfaringer fra Tønsberg viser hvilken effekt bomring kan ha på trafikkarbeidet. Trafikken 
økte betydelig i Tønsberg etter at bomringen ble lagt ned i 2016. Økningen i biltrafikk året 
etter at bommen var lagt ned var på mellom 7-9 %, noe som er betydelig høyere enn 
foregående år. 

En mer detaljert beskrivelse av trafikantbetaling finnes i «Fagutredning bil». 

Det er i virkemiddelpakkeberegningene tatt utgangspunkt i den samme plassering av 
bommer som i bomringen som ble tatt ned i 2016. I beregningene med bro mellom Ramberg 
og Smørberg er det enveisinnkreving i alle bommer med unntak for bomstasjon på ny bro 
som har toveisinnkreving. Dette for at denne også skulle være del av en «bomring. Endelig 
plassering av bommene, om det skal være envegs eller tovegsinnkreving i bomsnittene, samt 
takster vil først avklares i forbindelse med arbeidet med bompengeproposisjonen.  
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Figur 5: Bomsnittene i beregningene. Pilene markerer betalingsretning  

 

4.1 Arealbruk 

Det er gjort beregninger av to ulike arealscenarioer i virkemiddelpakkene. Disse scenarioene 
har en ulik fordeling av kommende befolkningsvekst og kommende arbeidsplasser (veksten 
fra 2016 til 2030). Det ene scenarioet, Fortetning legger opp til en mer fortettet og 
bysentrumsnært utvikling av både arbeidsplasser og befolkning enn hva som ligger til grunn 
i SSB sitt MMMM alternativ, mens scenarioet Spredt utvikling legger opp til sterk spredning 
av fremtidig vekst mer E18 orientert for arbeidsplasser og sjøorientert for befolkning.  

En mer detaljert beskrivelse av arealscenariene går å lese i fagnotat Areal. 



 

18 
 

     
Figur 6 Arealsenario Fortetning med arbeidsplassvekst og befolkningsvekst fordelt på grunnkretsnivå 

    
Figur 7: Arealsenario Spredt utvikling med arbeidsplassvekst og befolkningsvekst fordelt på  

grunnkretsnivå 
Egnethet i RTM  
De to arealkonseptene er sammenlignet mot hverandre for å se endringen i antall 
kjøretøykilometer. Disse kan ikke sammenlignes med dagens arealutvikling i modellen, da 
ulike forutsetninger er lagt til grunn.  

I transportmodellen blir endret arealbruk kodet gjennom endring av antall arbeidsplasser og 
bosatte i den enkelte grunnkrets. Dette er igjen grunnlaget for generering av turer.  
RTM er ikke egnet til å fange opp alle synergieffekter ved ulike konsepter for areal, slik som 
effekter av økt andel sykkel, gange og kollektiv som følge av mer kompakte tettsteder og 
byer. Effektene av fortetting kan derfor være høyere enn det modellen beregner, og 
effektene vil kanskje være størst på lengre sikt enn hva som er satt som ramme (2030) for 
denne utredningen. 
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5. Virkemiddelpakker 

I dette kapitel beskrives først to enklere virkemiddelpakker og etter det de sammensatte 
virkemiddelpakkene. 
 
De to første pakkene er pakke 1 - KU-pakken, hvilket har de samme tiltak som låg til grunn 
til beregningene gjennomført i konsekvensutredningen for ny fastlandsforbindelse, og pakke 
2 – Miljøpakken, hvilken inneholder ytterligere tiltak for miljøvennligtransport i tillegg til KU-
pakken  
 
Alle de etterfølgende sammensatte pakkene har lik satsing på kollektivtrafikk og gange- og 
sykkel. Dette innebærer et økt busstilbud på nivå 3 i henhold til planer fra VKT og fullt 
utbygget tiltakspakke i henhold til fagutredningen for gange og sykkel.  
 
De restriktive virkemidlene, parkeringsrestriksjoner og bompengesatser har ulik dosering i 
de ulike sammensatte pakkene. Dette viser effekter av ulike virkemiddel og med dette vises 
ulike muligheter til å sette sammen pakker for å nå nullvekstmålet.  

 

5.1 Virkemiddelpakke 1 - KU-pakke  

Virkemiddelpakke 1 - KU-pakke består av de samme tiltak som er brukt i alle beregninger 
utført i konsekvensanalysen for ny fastlandsforbindelse. Den utgår fra bro, mellom Ramberg 
og Smørberg, som ny fastlandsforbindelse med enveis-innkreving på 25 kr i bomring og 
toveis over ny fastlandsforbindelse. Bompenger må være med for å finansiere bygging av ny 
fastlandsforbindelse og de andre tiltakene som ligger inne i bypakke Tønsberg-regionen. 
Utover tidligere nevnte bompenger har pakken kun tiltak som forbedrer tilbudet for de 
kollektivtrafikk, økt busstilbud på nivå 1&2 i henhold til planer fra VKT. Det er ikke lagt inn 
noe gange, sykkel eller parkeringstiltak. 
 

 
 
Resultater 
Beregningen av KU-pakke 2030 gir i RTM en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 14,2 % 
i forhold til Nullalternativet. Dette er 0,7 % fra å nå motsvarende trafikkarbeid for bil i 2016 
uten bom og pakken når nullvekstmålet.  

KU-pakke: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring, toveis 
over ny fastlandsforbindelse 

Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 1&2 i plan fra VKT 
 

Bomtakst 
25 kr 

Økt 
busstilbud 
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Denne virkemiddelpakken når nullvekstmålet 

 
Figur 8: Effekten av virkemiddelpakke KU-pakke på antall kjøretøykilometer i forhold til Nullvekstmålet  

og Nullalternativet 2030. 
 
 
Transportmiddelfordeling 
KU-pakken reduserer både antall kjøretøykilometer og antall turer i forhold til 
Nullalternativet 2030. Virkemiddelpakka overfører noen kjøretøykilometer fra personbil til 
kollektiv. Det er fortfarende noe igjen til nullvekstmålet, men pakken ligger innenfor 
feilmarginen på +-0,9% og når derfor nullvekstmålet. 
 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke 

2030  

Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 175 204 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 72 76 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 

Tabell 6: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 1, fordelt på 
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjtkm 
 

 

 

5.2 Virkemiddelpakke 2 – Miljøpakke 

Virkemiddelpakke 2- Miljøpakke utgår fra bro, mellom Ramberg og Smørberg, som 
fastlandsforbindelse og enveisinnkreving på 25 kr i bomring, toveis over ny 
fastlandsforbindelse. Bompenger må være med for å finansiere bygging av ny 
fastlandsforbindelse og andre de andre tiltakene som ligger inne i bypakke Tønsberg-
regionen. Utover tidligere nevnte bompenge har pakken kun tiltak som forbedrer tilbudet for 
de miljøvennlige transportformene. Det innebærer et økt busstilbud på nivå 3 i henhold til 
planer fra VKT og fullt utbygget tiltakspakke i henhold til fagutredningen for gange og 
sykkel.  
 

KU-pakke 2030

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

15,1 % 

0,7 % JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 120 000 
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Resultater 
Beregningen av virkemiddelpakke 2- Miljøpakke gir i RTM en reduksjon av antall 
kjøretøykilometer på – 3,1 % i forhold til KU-pakken og 17,5% reduksjon i forhold til 
Nullalternativet.  
 
Virkemiddelpakken når nullvekstmålet 

 
Figur 9: Effekten av virkemiddelpakke 2-Miljøpakken på antall kjøretøykilometer i forhold til 

Nullvekstmålet, Nullalternativet og KU-pakke 2030. 
 
Transportmiddelfordeling 
Miljøpakken reduserer både antall kjøretøykilometer og i viss grad antall turer i forhold til 
KU-pakken. Virkemiddelpakka overfører noen kjøretøykilometer fra personbil til kollektiv. 
Den når nullvekstmålet og her bør man huske på at transportmodellen ikke klarer å beregne 
overgang til gange og at det ikke tas hensyn til variasjon i vær- og føreforhold, vedlikehold 
av gangbane, komfort, trygghet, konflikter. Det er i størst grad et forbedret busstilbud som 
påvirker resultatet. 

Pakke 2 - Miljøpakka

KU-pakke

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

Miljøpakke: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring, toveis 
over ny fastlandsforbindelse 
 
Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 
 

Bomtakst 
25 kr 

15,1 % 

0,7 % 

-2,4 % JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 090 000 

1 120 000 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 
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Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke 

2030 
Miljøpakke 

Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1091 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 175 204 244 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 72 76 74 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 114 

Tabell 7: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 2, fordelt på 
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjtkm 
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5.3 Virkemiddelpakke 3A – Pakke med moderat parkeringskostnad 

Denne virkemiddelpakka er satt sammen for å vise hva man kan oppnå ved å bruke en 
moderat økning i parkeringskostnader. 
 

 
  
Resultater  
Beregningen av virkemiddelpakke 3A gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 4% i 
forhold til KU-pakke i 2030. 
 
Virkemiddelpakka når nullvekstmålet 

 
Figur 10: Effekten av virkemiddelpakke 3A på antall kjøretøykilometer i forhold til  

Nullvekstmålet, Nullalternativet og KU-pakke 2030. 
 
Transportmiddelfordeling 
Virkemiddelpakke 3A reduserer både antall kjøretøykilometer og antall turer i forhold til KU-
pakke 2030. Dette er en av de sammensatte pakker som genererer flest antall turer. 
 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke 

2030 
Virkemiddel-

pakke 3A 

Pakke 3A

KU-pakke

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

Virkemiddelpakke 3A: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring, toveis 
over ny fastlandsforbindelse 
 
Parkeringsscenario 1, 
økte parkeringstakster i sentrum 
 
Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 

Bomtakst 
25 kr 

Økt 
Parkerings-

avgift 

15,1% 

0,7% 

-3,3% JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 080 000 

1 120 000 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 
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Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1081 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 175 204 243 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 72 76 82 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 110 

 
Tabell 8: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 3A, fordelt på  

ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjt/km 
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5.4 Virkemiddelpakke 3B – Pakke med økt parkeringskostnad 

Denne virkemiddelpakka er satt sammen for å se hva man kan oppnå ved å bruke en 
ytterligere økning i parkeringskostnader i forhold til pakke 3A.  

 
  
Resultater  
Beregningen av virkemiddelpakke 3B gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 7,5% i 
forhold til KU-pakken. 
 
Virkemiddelpakka når nullvekstmålet 

 
Figur 11: Effekten av virkemiddelpakke 3B på antall kjøretøykilometer i forhold til  

Nullvekstmålet, Nullalternativet og KU-pakke 2030. 
 
Transportmiddelfordeling 
Virkemiddelpakke 3B reduserer både antall kjøretøykilometer og antall turer i forhold til KU-
pakken og pakke 3A. Virkemiddelpakka overfører flere kjøretøykilometer fra personbil til 
kollektiv, gange og sykkel enn virkemiddelpakke 3A.  
 

Pakke 3B

Bypakke 2030, høybro

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

Virkemiddelpakke 3B: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring, toveis 
over ny fastlandsforbindelse 
 
Parkeringsscenario 2: økte  
parkeringstakster, reduksjon av gratis 
arbeidsplassparkering i sentrum og  
innføring av sentrumsnære boligsoner 
 

Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 

Bomtakst 
25 kr 

Økt 
Parkerings-

avgift 

15,1% 

0,7% 

-6,8% JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 040 000 

1 120 000 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 

 

+ Økt 
Parkerings-

avgift 
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Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke  Virkemiddel-

pakke 3B 
Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1042 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 175 204 256 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 72 76 87 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 106 

Tabell 9: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 3B, fordelt på  
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjt/km 
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5.5 Virkemiddelpakke 3C – Pakke med økt parkeringskostnad og rushtidsavgift 

Denne virkemiddelpakka er satt sammen for å se hva man kan oppnå ved å bruke en 
rushtidsavgift på 50 kr over Kanalbrua, i tillegg til bomringen. Det er også lagt inn en økning 
i parkeringskostnader motsvarende den i pakke 3B.  

 
  
Resultater  
Beregningen av virkemiddelpakke 3C gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 22,4% i 
forhold til Nullalternativet og 8% i forhold til KU-pakken. Det er 4% ytterligere reduksjon i 
forhold til pakke 3A. 
 
Virkemiddelpakka når nullvekstmålet 

 
Figur 12: Effekten av virkemiddelpakke 3C på antall kjøretøykilometer i forhold til Nullvekstmålet,  

Nullalternativet og KU-pakke 2030. 
 
Transportmiddelfordeling 
Virkemiddelpakke 3C reduserer både antall kjøretøykilometer og antall turer i forhold til KU-
pakka og pakke 3A. Virkemiddelpakka overfører flere kjøretøykilometer fra personbil til 

Pakke 3C

Bypakke 2030, høybro

Nullalternativ 2030

Nullvekstmål 2016 med bom

Virkemiddelpakke 3C: 

Bomtakst er satt til 25 kr, rushtids 
takst på kanalbroa er 50 kr.  
Enveisinnkreving i bomring, toveis 
over ny fastlandsforbindelse 
 
Parkeringsscenario 2: økte  
parkeringstakster, reduksjon av gratis 
arbeidsplassparkering i sentrum og  
innføring av sentrumsnære boligsoner 
 

Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 

Rushtids-
avgift 

25/50 kr 

Økt 
Parkerings-

avgift 

15,1% 

0,7% 

-7,3% JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 040 000 

1 120 000 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 

 

+ Økt 
Parkerings-

avgift 
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kollektiv, gange og sykkel enn virkemiddelpakke 3A. Pakken er på samme antall turer som 
nullvekstmålet. 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
Bypakke 2030, 

høybro 
Virkemiddel-

pakke 3C 
Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1036 
Trafikkarbeid kollektiv* 163 175 204 258 
Trafikkarbeid gange og sykkel* 69 72 76 87 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 105 

Tabell 10: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 3C, fordelt på  
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjt/km 
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5.6 Virkemiddelpakke 4A – Pakke 3A + Arealscenario Fortetting  

I denne virkemiddelpakka er pakke 3A (Pakke med moderat parkeringskostnad) lagt til 
grunn, med den bomtakst som er beregnet å finansiere pakken. Virkemiddelpakken utgår fra 
bro mellom Ramberg og Smørberg som fastlandsforbindelse. I beregningene er det lagt inn 
arealscenariet «fortetting» i stedet for en arealutvikling i henhold til dagens arealplaner og 
framskrivning fra SSB. 
 

 
  
Resultater  
Beregningen av virkemiddelpakke 4A gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 6,2 % i 
forhold til KU-pakken. Virkemiddelpakken gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 
2,2 % i forhold til Pakke 3A. Denne pakke når nullvekst. 
 
Virkemiddelpakka når nullvekstmålet 

 

Pakke 4A, fortetting

KU-pakke

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

Virkemiddelpakke 4A: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring og toveis 
på ny fastlandsforbindelse 
 
Parkeringsscenario 1, 
økte parkeringstakster i sentrum 
 
Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 
Arealscenario «fortetting» 

Bomtakst 
25kr 

Økt 
Parkerings-

avgift 

15,1% 

0,7% 

-5,5% JA 

1 290 000 

1 130 000 

1 060 000 

1 120 000 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 

 

Areal-
senario 

«fortetting» 
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Figur 13: Effekten av virkemiddelpakke 4A fortetting på antall kjøretøykilometer i forhold til  
Nullvekstmålet, Nullalternativet og KU-pakke 2030. 

 
Transportmiddelfordeling 
Virkemiddelpakke 4A reduserer antall kjøretøykilometer for personbil og antall turer noe i 
forhold til KU-pakke.  
 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke Virkemiddel-

pakke 4A 
Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1057 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 110 

Tabell 11: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 4A, fordelt på  
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjt/km 
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5.7  Virkemiddelpakke 4B – Pakke 3A + Arealscenario Spredt utvikling 

I denne virkemiddelpakka er pakke 3A lagt til grunn, med den bomtakst som er beregnet å 
finansiere pakke 3A. Det er og lagt inn en økning i parkeringskostnader. Virkemiddelpakken 
utgår fra høybro som fastlandsforbindelse. I beregningene er det lagt inn arealscenariet 
«spredt» i stedet for en arealutvikling i henhold til dagens arealplaner og framskrivning fra 
SSB. 
 

 
  
Resultater  
Beregningen av virkemiddelpakke 4B gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer på 0,8% i 
forhold til KU-pakke i 2030, og pakke 4B gir en økning av antall kjøretøykilometer på 3,2% i 
forhold til Pakke 3A. Beregningene viser at hvis nye nærings- og boligområder i størst grad 
etableres utenfor sentrumsområdene gir dette en økning av trafikkarbeid for personbil i 
kommunene. Denne pakke når nullvekst men bidrar i mindre grad enn pakke 4A til å nå 
nullvekstmålet.  
 
Virkemiddelpakka når nullvekstmålet 

Virkemiddelpakke 4B: 

Bomtakst er satt til 25 kr,  
Enveisinnkreving i bomring og 
toveis på ny fastlandsforbindelse 
 
Parkeringsscenario 1, 
økte parkeringstakster i sentrum 
 
Forbedret busstilbud i henhold til 
nivå 3 i plan fra VKT 
 
Fullt utbygget tiltakspakke i henhold 
til fagutredninger for sykkel og gange 
 
Arealscenario «Spredt utvikling» 

Bomtakst 
25 kr 

Økt 
Parkerings-

avgift 

+ Økt 
busstilbud 

Økt  
sykkel- og 
gangetilbud 

 

Areal- 
senario 
«spredt» 
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Figur 14: Effekten av virkemiddelpakke 4B – Arealscenario spredt utvikling på antall kjøretøykilometer i  

forhold til Nullvekstmålet, Nullalternativet og KU-pakke 2030. 
 
Transportmiddelfordeling 
Virkemiddelpakke 4B gir en reduksjon av antall kjøretøykilometer for personbil med 0,8 % i 
forhold til KU-pakke 2030.  
 

 
Nullvekstmål 

2016 uten bom 
Nullalternativ 

2030 
KU-pakke  Virkemiddel-

pakke 4B 
Trafikkarbeid personbil* 1118 1287 1126 1117 
Totalturer bilfører (i 1000) 105 123 116 112 

Tabell 12: Endring i trafikkarbeid i Tønsberg og Færder kommuner for virkemiddelpakke 4B, fordelt på  
ulike transportmiddel og endring i antall turer. *1000kjt/km 

 

 

 

Pakke 4B, spredt

KU-pakke

Nullalternativ 2030

Nullvekstmålet

15,1% 

0,7% 

-0,1% JA 

1 290 000 
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1 120000 
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