Notat
Oppdatert informasjon etter Formannskapetsvedtak i Porsgrunn
31.03.2022om riksveg36 og statensforslag til endring av vegnormaler
Riksveg36 er hovedaksenmellom E18og E134og en viktig transportårefor næringslivetog beboerei
Grenlandsområdetog fylket. Samtidighar rv. 36 en sentrallokal funksjoni byområdeti Grenland.
Hovedtyngdenav trafikken på rv.36 er lokal. Gjennomgangstrafikken
på rv. 36 er fra i underkantav
10 prosenttil over 50 prosent avhengigav mengdenlokaltrafikk på delstrekningene.
Trafikkmengdenpå de forskjelligedelstrekningenei dag:
Skjelsvik– Øyekast:

10 000 -12 000 ÅDT

Øyekast–Vabakken:

10500– 11 500 ÅDT

Vabakken– Gråtenmoen: 15 000 – 18 000 ÅDT
Gråtenmoen– Moflata:

15 000 – 17 000 ÅDT

Moflata – Skyggestein:

7000 – 8600ÅDT

Trafikkberegningerviser at man kan regnemed om lag 20 prosentmer trafikk på rv.36 gjennom
Porsgrunnog frem til Moflata mot 2050.Noe av vekstenskyldesat vesentligflere vil velgerv. 36 i
stedet for fv. 32 når ny E18er ferdig nedbetalt.Beregningeneviser at dagenstrafikale utfordringer vil
forsterkesbetydeligi framtida selv om man leggernullveksti personbiltransportentil grunn for
analysene.
Finansieringav rv.36 og forholdet til BypakkeGrenland
Statenforutsetter gjennomNTP2022-2033delvisbompengefinansieringfor å realisererv. 36prosjektet. Det vil derfor ikke væremulig å finansiereen løsningfor ny rv. 36 som Porsgrunnog
Skienkommunerikke støtter, sidenen realiseringav prosjektet er avhengigav lokal tilslutning om
bompenger.Kommunenei Grenlandog fylkeskommunenhar bedt om at det leggesfram grunnlag
for en ny bypakkesom inkludererrv. 36 til lokalpolitiskbehandlingi 2022.I en bypakkefase2
foreslåsdet å leggeinn en ramme til rv. 36 i tråd med totalsum avsatti NTP2022-2033.Innhold og
finansieringsløsning
for en ny bypakkeskalvedtaslokalpolitiskfør det fastsettesi et stortingsvedtak.
I tråd med politiskevedtakforeslåradministrasjonenå prisjusteredagensbomtaksteri en ny
bypakke.Det leggesopp til at tungbiler betaler dobbelt takst av lette kjøretøy,noe som er standard.
Alle bomtaksterskalvedtaslokalpolitiskfør de fastsettesi et stortingsvedtak.Foreløpige
trafikkberegningerviser at det ikke er mulig å finansiereny rv. 36 som et separatbompengeprosjekt
utenfor bypakka.Enrealiseringav prosjekteter avhengigav at det inngåri og delvis
bompengefinansieres
av en ny bypakke.Dette hengersammenmed at trafikk- og inntekstgrunnlaget
blir for lavt på ny rv. 36. Det skyldesat folk vil velgeå kjøre andre vegerfor å slippeunna den ekstra
bompengebelastningen.
Da lar ikke vegensegfinansieremed bompengerslik som NTP2022-2033
forutsetter.
Det er for tidlig å slå fast hva som skalgjøresav tiltak på rv. 36 mellom E18og Skyggestein,men
Statensvegvesener tydeligepå at de vil utbedrevegender de kan og byggenytt der de må. Det kan
ogsåvære aktuelt å beholdedagensløsningerpå deler av strekningen.Hvasom skalbyggesavklares
etter at nødvendigeanalyserer utført og eventuelletappevisutbygginger utredet. Deretter gjøres
lokalpolitiskevedtakmed påfølgendestortingsvedtak.Uten lokalpolitisktilslutning og enighet blir det
ikke byggetnoe.
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Forholdet til mål om nullvekst i persontransportmed bil i en framtidig byvekstavtale
Nullvekstmåletgjelder for hele avtaleområdetsamlet,og avtaleområdettilsvarer kommunenesom
er med i avtalen.Det er den totale sammensetningenav virkemidler i en byvekstavtalesom avgjør
om partene i samarbeideti Grenlandvil lykkesmed å nå nullvekstmålet.Prosjektsammensetning
og
valg av bompengeordningi bypakkavil derfor påvirkemåloppnåelse.Det sammegjelder politiske
beslutningerknyttet til arealutvikling,parkeringspolitikkog andre tiltak som ikke inngår i bypakka.
Muligheten til å nå nullvekstmåletvil ogsåkunnestyrkesgjennomen forsterket satsningpå kollektiv,
sykkelog gangegjennomfriske byvekstavtalemidler.
Når det gjelder ny rv. 36 vil både valgav trasé,standardog krysskunneha betydningfor framtidig
vekst i persontransportmed bil. Derfor skalman gjennomarbeidet med kommunedelplanenfor rv.
36 se på hvordande ulike løsningenepåvirkernullvekstmålet.Det betyr at de ulike alternativeneskal
vurderesnår det gjelder trafikkvekst,og seesi sammenhengmed andre tiltak som vil gi mer bruk av
kollektiv, sykkelog gangei byområdet.
For staten er det ikke et mål i segselvå byggemer vegkapasitet.
Behovet for helhetlig kommunedelplan
Det er viktig å planleggehele strekningenfordi vegsystemethengersammen.Gjøresdet endringeret
sted i byområdetkan det få uheldigevirkningeret helt annet sted. Utbyggingav delstrekningenepå
ny rv. 36 som er vist i Konseptvalgutredning
Grenland(KVU)fra 2010,kan gi
fremkommelighetsproblemerpå andre deler av vegenog utløsebehovfor økt standardog endret
utforming. Dette ble ikke fanget opp i KVU-en.I ByutredningGrenlandfra 2018ble det synliggjort
behov for en ny analyseav trafikale virkningeri Porsgrunnsentrum og Porsgrunnstunnelen
med
bakgrunni at utbyggingav rv. 36 på vestsidenav elva vil endre trafikkstrømmerog påføre disse
områdeneøkt belastning.
Enkeltstrekningerbør ikke tas ut av kommunedelplanen,fordi en da ikke får nok kunnskapom
konsekvenserog mulighetertil å lageet godt grunnlagfor valgav løsningfor rv.36.
I kommunedelplanprosessen
vil det ogsåsesnærmerepå mulighetenfor etappevisutbygging.Det
betyr at man gjennomprosessenvil få ytterligere kunnskapom muligheterog konsekvenserav å ta
ut eller skyvepå utbyggingenav delstrekninger.Det foreliggerper i dag ikke et godt nok
kunnskapsgrunnlag
som gjør det mulig å ta stilling til dette.
Betydningenav framdrift i riksveg36-prosjektetog sammenhengmed ny bypakke
Rv.36Skjelsvikdalen-Skyggestein
er prioritert i NasjonalTransportplanmed 2,78 mrd. 2020-kroneri
statligebidrag.Alle regioneri Norgekonkurrererom å få med sinevegprosjekti NTP.Regjeringenhar
signalisertbehovfor kutt i samferdselssektoren.
Da økeskonkurransenytterligere. Stopper
planleggingenav rv. 36 opp, er det en betydeligrisiko for at rv. 36 faller ut av prioriteringslista.Da må
byområdetbetale hele prosjektet selvmed bompenger,alternativt blir det ikke noe av.
Prosjektetrv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein
er i en tidlig planfaseog det er derfor stor usikkerhetog
begrensetkunnskapom muligeløsninger,virkningerog kostnader.Framdrift i planleggingenav
prosjektet er en viktig forutsetningfor at bystyreneskalkunne få et bredt og godt fagligkunnskapsog beslutningsgrunnlag
når de skalta stilling til valgav trasé og konkrete løsninger.
I Nasjonaltransportplan2022-2033er ny rv. 36 forutsatt delvisbompengefinansiertmed mulig
oppstart i slutten av første seksårsperiode.Enslik framdrift vil ikke være mulig å få til dersom
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planprosessenstopper opp eller forsinkesvesentlig.Dette fordi det er behovfor flere trinn med
konkretiseringav planleggingenfør byggingenkan starte.
Rv.36 er avhengigav bådebompengemidlergjennombypakkaog de statligebevilgningenei NTP.En
stopp i planleggingenav prosjektet vil derfor ogsåfå konsekvenserfor fremdriften i arbeidet med ny
bypakke. Partenei samarbeideter enigeom å jobbe for en sømløsovergangfra BypakkeGrenland
fase 1 til nestefase.Dette vil ikke være mulig å få til hvis kommunedelplanarbeidetfor rv. 36 stopper
opp.
Videreføringav BypakkeGrenlander ogsåen forutsetningfor å kunneforhandleom ytterligere
statlige midler gjennomen byvekstavtale.Statenhar vært tydeligepå at det ikke er aktuelt å
forhandleom en byvekstavtalemed Grenlandfør en langsiktigbypakkeer vedtatt i Stortinget.

Forslagtil endring av statens vegnormalerfor vegutbygging15.juni 2022
Statensvegvesenfikk i mars2022i oppdragfra Samferdselsdepartementet
blant annet å vurdere
følgendeendringeri vegklassenefor motorveg;
•
•
•
•

Kostnadsreduksjon
og en mer effektiv gjennomføringav veiporteføljeni NTP
Reduserteklimagassutslippog naturinngrep
Økt fleksibilitet for utbyggerog en bedre verktøykassefor prosjektene
Færredrepte og hardt skadde

I dagfølger det av vegnormaleneat det skalplanleggesfor 4-felts motorveg dersomÅDT
(årsdøgntrafikk)overstiger12 000 biler i dimensjoneringsåret.Det kan byggessmal4-felts motorveg
ned til 6000i ÅDTdersomsamfunnsøkonomiske
analyseri det konkreteprosjektetviser at dette er
fornuftig. Øvre grensefor smal4-felts motorveger ÅDT20 000.
Departementetønsketen vurderingav konsekvenseneav å åpneopp for en større grad av
fleksibilitet ved vurderingav standardi hvert enkelt vegprosjektinnenfor ÅDT-segmentet12 000–20
000. De ba videre om at Statensvegvesenvurderte behovetfor en egenstandardsom leggertil rette
for økt gjenbrukav eksisterendevegi større utbyggingsprosjekter.

Statensvegvesenhar 15.juni 2022gitt departementet følgende
anbefalingtil endringer:
•
•
•
•

Økt bruk av H2 (2/3-felts veg)opptil ÅDT15 000 (i dag12 000)
To nye fartsnivåfor H3 (motorveg)- 90 km/t og 100 km/t
Økt innslagspunktfor H3 (motorveg)til ÅDT15 000
Fortsatt H3 (motorveg)med smal4-felt opptil ÅDT20 000

Hvordan påvirker dette planprogrammetfor rv.36?

15.juni2022
- Vi skal gjenbrukedet vi har og
byggenytt der vi må. Statens
vegvesenvil ha mest mulig ut av
ressursene,og dermedbyggemed
et så lite fotavtrykk som mulig,
sier vegdirektørIngrid Dahl
Hovland
https://www.vegvesen.no/om-

Med bakgrunni riksvegensplasseringog funksjoni Grenlandhar
oss/presse/aktuelt/2022/06/nyeStatensvegvesenalleredefått godkjentav Vegdirektoratetat det
regler-for-vegbygging-skal-gi-godskalutredeshastighetpå maksimalt90 km/t (i stedet for 110 km/t)
lokal-tilpasning/
og at avstandenmellom kryssskalværeminimum 1,5 km (i stedet
for 5 km). Dette er i tråd med nye anbefalinger.
Andre muligeendringervurderesløpendeav SVVi planprosessenfor rv.36.
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