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1 Innledning 

I forbindelse med reguleringsplan for E39 Bue-Ålgård ble det gjennomført 

transportmodellberegninger for 2030 og 2050. I hovedalternativet ble det 

forutsatt at E39 var bygd med fire felt og 110 km/t fra Kristiansand til Hove. 

Beregningene ble gjort uten bomstasjon. 

I realiteten vil utbygging skje trinnvis og det vil trolig være bompengeinnkreving 

på de nye strekningene over ca. 15 år. Dette vil føre til at veksten begrenses i 

perioden med bompengeinnkreving. Beregningene som ble gjort i forbindelse 

med reguleringsplan er derfor supplert med nye beregninger med delvis 

utbygging og bompengeinnkreving på E39. 

Det er i denne rapporten vist beregninger for følgende situasjoner: 

NYE VEIER AS 

TRANSPORTMODELLBEREGNING 

E39 BUE-ÅLGÅRD 
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› Dagens situasjon, 2018 

› Fremtidig situasjon, 2030 

› Referanse: E39 Kristiansand-Røyskår med bom på ny vei. 

› Tiltak: E39 Bue-Ålgård med bom på ny vei. Totalt 20 kroner for lette 

kjøretøy. 

› Fremtidig situasjon, 2050 

› Referanse: E39 Kristiansand-Bue og Ålgård-Hove, uten bom på ny vei. 

› Tiltak: E39 Bue-Ålgård. Dvs. full utbygging av E39 fra Kristiansand til 

Hove. Beregningene er uten bom. 

Beregningsårene 2030 og 2050 er valgt pga. tilgjengelig befolkningsdata for 

beregninger i den regionale og nasjonale transportmodellen. I tidligere år vil 

trafikkmengden være noe lavere, men den relative endringen ved utbygging av 

Bue-Ålgård forventes å være lik. 

Beregninger er gjort med regional transportmodell, delområdemodell for Agder 

og Rogaland. Beregningene for dagens situasjon og for 2030 med bom er gjort 

med RTM versjon 4.2.2. Beregningene for 2050 er gjort med versjon 4.1.2. På 

E39 gir versjon 4.1.2 ca. 300 flere kjøretøy enn versjon 4.1.2 i dagens situasjon. 

Forskjellen mellom de to versjonene er vurdert å være innenfor usikkerheten i 

beregnet trafikkmengde langt frem i tid. 

2 Dagens situasjon 2018 

Det er sett på beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) i utvalgte snitt på E39, vist i Figur 

1. Dette er modellberegnet trafikk, og samsvarer ikke 100 % med telt trafikk.  

 

Figur 1: Trafikkmengde 2018, beregnet med regional transportmodell 
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3 Fremtidig situasjon 2030 

For å se på fremtidig situasjon med bompengeinnkreving og uten full utbygging 

av E39 er det gjennomført følgende beregningene: 

› Referanse 2030: E39 utbygd fra Kristiansand til Røyskår med bom 

› Tiltak 2030: Bue-Ålgård med bom (totalt 20 kroner for lette kjøretøy) 

3.1 Referanse 

I referanse er det lagt til grunn utbygging av Kristiansand til Røyskår med 

bompengeinnkreving. Planlagt utbygging og plassering av bomstasjoner er vist i 

Figur 2. 

 

Figur 2: Referanse 2030. E39 utbygd fra Kristiansand til Røyskår med 

bompengeinnkreving. 

3.2 Tiltak 

Tiltaket består av ny E39 fra Bue til Ålgård med bompengeinnkreving mellom 

Bue og Skurve og mellom Skurve og Ålgård. Det er lagt inn en grunntakst for 

lette kjøretøy i de to bomsnittene på 15 kroner (sør for Skurve) og 5 kroner 

(nord for Skurve). Veinettet som er forutsatt utbygd i beregningen for 

tiltakssituasjonen er vist i Figur 3 og Figur 4. 
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Figur 3: Tiltak 2030, E39 Bue-Ålgård med bom. Det er forutsatt at E39 utbygd fra 

Kristiansand til Røyskår med bompengeinnkreving. 

3.3 Trafikkmengder 

Trafikkmengde i 2030 i utvalgte snitt er vist i Figur 4. Fordelingen av trafikk på 

ny og eksisterende E39 er justert for at modellen gir for stor avvisning av 

tungtrafikk. Det er lagt til grunn at tungtrafikken ikke avvises. 

 

Figur 4: ÅDT i utvalgte snitt i 2030 med bomstasjoner på ny E39 
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ÅDT i utbygd situasjon og endring fra dagens og fra referanse er oppsummert i 

Tabell 1. 

Tabell 1: ÅDT i utvalgt snitt i 2018 og i 2030 med bom. 

  A B C 

  Eks. E39 Ny E39 Sum Eks. E39 Ny E39 Sum Eks. E39 

Dagens (2018) 7 700  7 700 8 400   8 400 12 200 

Referanse 2030 9 900   9 900 10 700   10 700 15 100 

Tiltak 2030 300 9 700 10 000 400 10 500 10 900 15 300 

Endring fra dagens     30 %     30 % 25 % 

Endring fra referanse     1 %     2 % 1 % 

 

Fra 2018 til utbygd situasjon i 2030 er det beregnet en vekst på ca. 30 %. Det 

vil si ca. 2 % årlig vekst. Det er liten forskjell i trafikkmengde med og uten ny 

E39 Bue-Ålgård, dvs. at ny vei kun medfører en liten trafikkøkning (1-2%). 

Veksten på E39 kommer av befolkningsvekst, flere bilreiser som følge av 

utbedret vei (reisende endrer reisemål eller reisemiddel) og overføring fra 

parallelle fylkesveier. Det er sett på hvordan trafikken endrer seg på veiene i et 

snitt, vist i Figur 5, ved utbygging av ny E39 mellom Bue og Ålgård.  

 

Figur 5: Snitt for vurdering av trafikkvekst på E39 og parallelle fylkesveier 

Trafikken på de ulike veiene i snittet i dagens situasjon (2018) og i 2030 er vist i 

Tabell 2.  

Tabell 2: ÅDT på E39 og parallelle fylkesveier i et snitt i 2018 og i 2030 med bom. 

  
fv.450 

E39 (ny og 

gammel) 
fv.505 fv.181 fv.44 sum 

Dagens (2018) 1800 7800 1400 6200 6500 23700 

Referanse 2030 2100 10000 1600 7400 8100 29200 

Tiltak 2030 2100 10200 1600 7400 8000 29300 

Endring fra dagens 17 % 31 % 14 % 19 % 23 % 24 % 

Endring fra referanse 0 % 2 % 0 % 0 % -1 % 0 % 
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Totalt i snittet er det en vekst på ca. 24 % fra dagens situasjon (2018) til 2030. 

Det vil tilsi i gjennomsnitt 1,8 % årlig vekst. Det er liten endring i totaltrafikken 

fra referanse til tiltak (under 100 kjøretøy). 

Den største veksten skjer på E39 (sum ny og eksisterende E39). Det skyldes 

både utbyggingen av E39 og at lange turer (over 70 km) og godstrafikk har 

større årlig vekst enn korte personbilturer. 

4 Fremtidig situasjon 2050 

For å se på fremtidig situasjon i 2050 uten bompengeinnkreving og med full 

utbygging av E39 er det gjennomført følgende beregninger: 

› Referanse: E39 Kristiansand-Bue og Ålgård-Hove, uten bom på ny vei. 

› Tiltak: E39 Bue-Ålgård. Dvs. full utbygging av E39 fra Kristiansand til Hove. 

Beregningene er uten bom. 

4.1 Referanse 

I referanse er det lagt til grunn utbygging av Kristiansand til Bue og fra Ålgård til 

Hove uten bompengeinnkreving. Planlagt utbygging er vist i Figur 6. 

 

Figur 6: Referanse 2050. E39 utbygd fra Kristiansand til Bue og fra Ålgård til Hove, 

uten bompengeinnkreving. 

4.2 Tiltak 

I beregningene for tiltaket i 2050 er det full utbygging av E39 fra Kristiansand til 

Hove med fire felt og 110 km/t. Beregningene er uten bom. Veinettet som er 

forutsatt utbygd i beregningen for tiltakssituasjonen er vist i Figur 7 og Figur 8. 



 

 

     

TRANSPORTMODELLBEREGNING E39 BUE-ÅLGÅRD  7  

https://nyeveier365-my.sharepoint.com/personal/kjetil_medhus_nyeveier_no/Documents/E39Bue-Ålgård/Planprosess/2022-01-31_E39Bue-

Ålgård_plandokumenter_sluttbehandling/E39BÅ - Trafikkvekst Ålgård - transportmodellberegning - notat.docx 

 

 

Figur 7: Tiltak 2050. E39 utbygd fra Kristiansand til Hove uten 

bompengeinnkreving. 

4.3 Trafikkmengder 

Trafikkmengde i 2050 i utvalgte snitt er vist i Figur 8. 

 

Figur 8: ÅDT i utvalgte snitt i 2050 uten bomstasjoner på ny E39 
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ÅDT i utbygd situasjon og endring fra dagens og fra referanse er oppsummert i 

Tabell 3. 

Tabell 3: ÅDT i utvalgt snitt i 2018 og i 2050 uten bom. 

  

  

A B C 

Eks. 

E39 
Ny E39 Sum 

Eks. 

E39 
Ny E39 Sum 

Eks. 

E39 
Ny E39 Sum 

Dagens (2018) 7 700 

 

7 700 8 400 

 

8 400 12 200  12 200 

Referanse 2050 15 900 

 

15 900 18 200 

 

18 200 3 500 19 100 22 600 

Tiltak 2050 400 17 400 17 800 0 20 200 20 200 3 700 20 700 24 400 

Endring fra dagens 

  

131 % 

  

140 % 

 

 100 % 

Endring fra ref. 

  

12 % 

  

11 % 

 

 8 % 

 

Det er beregnet at trafikken vil bli over dobbelt så stor i 2050 sammenlignet 

med 2018. Gjennomsnittlig årlig vekst er i underkant av 3 %. Høyere årlig vekst 

frem til 2050 enn til 2030 skyldes at beregningene er uten bom og at det er 

forutsatt full utbygging av E39 fra Kristiansand til Hove. 

I likhet med for 2030 er det sett på hvordan trafikken endrer seg på veiene i et 

snitt, vist i Figur 9, ved utbygging av ny E39 mellom Bue og Ålgård. 

 

Figur 9: Snitt for vurdering av trafikkvekst på E39 og parallelle fylkesveier 

Trafikken på de ulike veiene i snittet i dagens situasjon (2018) og i 2050 er vist i 

Tabell 4. 

Tabell 4: ÅDT på E39 og parallelle fylkesveier i et snitt i 2018 og i 2050 uten bom. 

  fv.450 E39 fv.505 fv.181 fv.44 sum 

Dagens (2018) 1800 7800 1400 6200 6500 23700 

Referanse 2050 1500 16100 2100 8900 8900 37500 

Tiltak 2050 1400 18000 1500 8900 8800 38600 

Endring fra dagens -22 % 131 % 7 % 44 % 35 % 63 % 

Endring fra referanse -7 % 12 % -29 % 0 % -1 % 3 % 

 

Totalt i snittet er det en vekst på ca. 63 % fra dagens situasjon (2018) til 2050. 

Det tilsier i gjennomsnitt 1,5 % årlig vekst fra 2018 til 2050 (32 år). 
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Den klart største veksten skjer på E39 med over dobling av trafikkmengde fra 

dagens situasjon. Det skyldes utbyggingen av E39 fra Kristiansand til Hove og at 

lange turer (over 70 km) og godstrafikk har større årlig vekst enn korte 

personbilturer. 

Det er beregnet en nedgang i biltrafikk på fv. 450. Det skyldes at det i modellen 

er noen lange reiser som kjører E134 og indre fylkesveier mellom Rogaland og 

Oslo/Viken i dagens situasjon. Med fullt utbygd E39 uten bom flyttes noe av 

denne trafikken over på E39 og E18. 

Det er liten endring i totaltrafikken fra referanse til tiltak (ca. 3 %). E39 (ny og 

eksisterende) får en total vekst på 12 % fra referanse til tiltak. Ca. 40 % av 

denne veksten er overføring fra parallelle fylkesveier. 

 


