6.

Omtale av de enkelte korridorer

6.1

Korridor 1 Oslo – Svinesund/Kornsjø

Dette er Norges viktigste transportkorridor mot utlandet, samtidig som den knytter Østfold
sammen med landet for øvrig, både på land og sjøsiden. Alle transportformer er til stede i
korridoren. På landsiden inngår deler av det nordiske triangel i TEN-nettet i korridoren.

Figur 6.1 Korridor 1

47

Transportstrømmer
Korridoren er preget av stort innslag av utenlandstransport både for personer og gods. Denne
er beskrevet under utenlandsforbindelse 1, kap. 4.1.
Internt i korridoren er persontransporten primært knyttet til transport mellom Østfoldbyene og
mot Oslo. Mesteparten av denne transporten er kortere enn 100 km. For personreiser over 100
km mellom Østfoldbyene og Oslo, viser modellen at biltransport har en markedsandel på 85
%, tog 13 % og buss 2 %.
Godstransporten internt i korridoren domineres av biltransport.

Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Korridoren dekkes av stamvegrute 1, E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo.
Stamvegrute 1
Veglengde
118 km 1,5 % av stamvegnettet
Lengde fire-felts veg
43 km 36 % av rutens lengde
Lengde uten tilfredsstillende standard
84 km 71 % av rutas lengde
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
14000/ Riksgrensen/Svinesund – Svingenskogen
andel tungtrafikk
14-16 %
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
53 000/ Klemetsrud - Ulven
andel tungtrafikk
9-12 % Gjennom Akershus og Oslo
Antall støyplagede personer
1352 4 % av støyplagede ved stamvegnettet
Antall drepte og hardt skadde 1998-2001
103 5,2 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet
Tabell 6.2 Nøkkeltall E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo

E6 mellom Oslo og Svinesund er landets viktigste vegforbindelse til/fra utlandet. Hele
strekningen vil ved inngangen av planperioden ha motorvegstandard, men med tofelts og
delvis trefelts veg på strekningen Svingenskogen – Åsgård i Østfold (ca 35 km) og Ringnes –
Assurtjern i Akershus (ca 7 km).
Langs deler av E6 er det boliger relativt tett opp til vegen. Støysituasjonen vil på grunn av
skjermingstiltak bli vesentlig forbedret ved bygging av ny E6. Dette gjelder ikke minst fordi
man ved utbyggingen beholder dagens trasè, slik at det ikke blir vesentlig flere boenheter som
utsettes for høye støynivåer fra vegtrafikken.
Ruten hadde i perioden 1998-2001 flest drepte og hardt skadde pr km av alle stamvegruter.
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Jernbane
Korridoren omfatter Østfoldbanen (Østre og Vestre linje), som ved Riksgrensen går over i
Norge-Vänernbanan.
Østfoldbanen (Østre og Vestre linje)
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane
Høyeste hastighet på
strekningen

80 km Østfoldbanen Østre linje -2 % av jernbanenetttet
170 km Østfoldbanen Vestre linje – 4 % av jernbanenettet
63 km
Vestre linje
Vestre linje
200 km/t for persontog
100 km/t for person- og godstog Østre linje

Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog
Godstog:
Punktlighet: Passasjertog
(2001)
Godstog
Persontrafikk pr år:
Kapasitet
Godstrafikk: nettotonn pr år

75- 100 km/t
Svært varierende.
3 tog/dag/retning
23 tog i uken/retning
72% - 88%.
80%
757 341 2 100 pr dag
Varierende kapasitet i korridoren.
984 554

Østre og vestre linje
Oslo-Göteborg
Alnabru –Kornsjø
Mellom- og Langdistanse
Hovedtog – Combiexpress
Tellesnitt ved Moss (2001)
Terminaler: Alnabru, Kornsjø,
Halden

Tabell 6.3 Nøkkeltall Oslo-Halden-Kornsjø

Persontrafikken fra Mosseregionen har vist stabil vekst. Den største flaskehalsen på Østfoldbanen er strekningen Oslo – Ski. En økning av trafikken til og fra Østfold vil være vanskelig
før denne flaskehalsen er fjernet.
Sjø
Hovedledene fra Oslo til Ytre Oslofjord, med innseilingsleder til Drammen havn og Borg
havn, utgjør stamnettet i denne korridoren.
Oslo
1 271
Antall anløp av
lospliktige fartøy i 2001:
650
- herav stykkgods:
60
containerskip:
113
ro/ro skip:
6 264
Godsomsetning i alt, år
2000 (tall i 1000 tonn):
3 229
- hvorav stykkgods:
1 163
våtbulk:
1 872
tørrbulk:
Tabell 6.4 Nøkkeltall Oslo - Svinesund

Borg

Moss

Drammen

Tønsberg (inkl.
Larvik
Slagentangen
328
441
418

1 352

293

230
1
2
4 071

246
4
0
1 232

161
3
42
1 468

145
2
2
10 227

240
55
0
1 113

560
1 574
1 937

684
64
484

567
113
788

31
10 067
129

896
45
172

Trafikkbildet i korridoren er preget av høy trafikkintensitet, spesielt med hensyn til
utenrikstrafikk. Av den samlede lospliktige trafikken på norskekysten i 2001 foregikk hele
20 % i korridor 1, og havnene i Oslofjorden sto for 32 % av godsomslaget i Norge (eksklusive
Sture/Mongstad). Flere av innseilingene til de største havnene i Oslofjorden har i dag
kapasitetsbegrensninger, og utgjør i større eller mindre grad et hinder for sjøverts transport.
Langs Oslofjorden er det stor befolkningstetthet og strekningen er det mest benyttede
rekreasjonsområdet i landet. Dette, kombinert med høy trafikkintensitet, bidrar til å
komplisere risikobildet. Trafikksentralene i Horten og Oslo havn har her en viktig rolle når
det gjelder å bidra til økt sikkerhet.
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Luft
Oslo Lufthavn, Gardermoen hadde 14 mill. reisende i 2001. De definerte trafikkorridorene 1
og 2 er for luftfarten lite hensiktsmessige som ramme for å beskrive transportmidler og infrastruktur. Den kapasitet og de investeringsbehov som foreligger gjelder all trafikk på en
lufthavn, uansett hvilken opprinnelse eller destinasjon flygingen har. Den fysiske
infrastrukturen i korridorene er begrenset til de lufthavner som betjener hovedstadsområdet
når det gjelder trafikk mot syd og øst. Se ellers omtale under utenlandsforbindelsene.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren:
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· Rygge flyplass kan bli åpnet for sivil lufttrafikk.
· På sjøsiden vil det foretas en utbedring av Drøbaksundet, og utbedring av innseilingen
til Drammen havn.
· Til sammen 34 km ny firefelts motorveg blir åpnet for trafikk (Klemetsrud –
Assurtjern og Akershus grense – Åsgård).

Viktige regionale funksjoner og forhold
Østfold har nasjonalt sett en strategisk beliggenhet, idet fylket på mange måter utgjør ”porten
mot Europa”. Ca 80 % av landets landverts transporter av personer og gods til utlandet går
gjennom Østfold. Veg og bane binder sammen byene i ytre Østfold, og korridoren har stor
betydning for det lokale næringsliv.
Området langs korridoren nord for Moss/Rygge utgjør i stor grad et felles bolig- og
arbeidsmarked sammen med Oslo-området og Follo. Antallet pendlere til og innflyttere fra
Oslo-området er økende. Videre knytter E6 sammen de viktigste servicesentra i Ytre Østfold,
dvs. Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, som også i økende grad utgjør et felles boligog arbeidsmarked.
Bedre vilkår for arbeidsreisende til og fra Oslo-området gir mulighet for videre utvikling av
boligregionene i Rygge, Moss, Vestby, Frogn, Ås, Ski og Oppegård. En funksjonsdyktig E6
og jernbane, med bedre forbindelser til havnene, er viktig for næringslivet og en videre
selvstendig utvikling i Østfold som et eget bolig- og arbeidsmarked.
Om lag 40 % av turistene som kommer landevegen til Norge passerer over riksgrensen til
Svinesund.
Trafikkveksten på veg har i flere år ligget betydelig over prognosetallene.

Utfordringer i korridoren
Hovedutfordringen er å skaffe tilstrekkelig og sikker transportkapasitet for stadig økende
internasjonal og regional gods- og persontrafikk.
Det er ønskelig at jernbanen tar en større del av den stadig voksende Oslo-rettede
persontrafikken i InterCity området. I første omgang er det viktig å få utvidet kapasiteten på
strekningen Kolbotn – Ski og Ski stasjon.
Gjennom Stortingets behandling av St. prp. nr. 68 (2001-2002) er det lagt til rette for at hele
E6 Oslo - Svinesund blir bygget ut til fire felt innen 2009, og dette vil langt på veg løse
vegutfordringene i korridoren.
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Korridoren betjenes av flere større havner, hvorav de viktigste er Oslo, Borg og Moss på
østsiden av fjorden, og Drammen, Tønsberg og Larvik på vestsiden av fjorden. Særlig av
hensyn til utenlandstransportene er det viktig med en konsentrasjon av havnevirksomheten, og
det er svært viktig å få avklart om en havn i Oslofjordområdet kan utvikles til en storhavn for
containertrafikk.
For luftfarten er det viktig å få avklart status for siviltrafikk på Rygge flyplass.

Anbefalt strategi i korridor 1
Veg
I tråd med Stortingets vedtak, legges det opp til å gjennomføre en utbygging som vil gi
firefelts E6 mellom Oslo og Svinesund innen 2009. Dette vil etter gjeldende planer kunne bli
gjennomført innen en statlig planramme på 2 400 mill. kr, i tillegg til bompengebidrag på ca.
1 300 mill. kr. Det aller meste må bevilges i perioden 2006–2009 til gjennomføringen av
parsellene Svingenskogen - Årum, med kostnadsoverslag 750 mill. kr, Årum–Alvim og
Alvim–Åsgård, begge med kostnadsoverslag 580 mill. kr, samt parsellen Vinterbru –
Assurtjern i Akershus, med foreløpig kostnadsoverslag på 1 000 mill. kr.
Det vurderes ikke aktuelt å endre innsatsen på vegsiden i denne korridoren.
Jernbane
Korridoren utgjør en av tre hovedkorridorer i nærtrafikken inn til Oslo og utgjør også en del
av InterCity-området og hovedforbindelsen mot kontinentet. Korridoren er en av
hovedsatsingsområdene for jernbanen med bygging av dobbeltspor Kolbotn–Ski og ny Ski
stasjon.
Sør for Ski er det prioritert å forlenge dobbeltsporparsellen syd for Moss, Såstad–Haug fram
til Ørmen. I tillegg bør det bygges kryssingsspor sør for Fredrikstad primært for
godstrafikken.
Effektene er først og fremst bedre kapasitet og robusthet i nærtrafikken i Oslo-området og
bedre kapasitet, robusthet, redusert kjøretid og punktlighet.
Ved økte rammer prioriteres det å bygge dobbeltspor videre inn mot Oslo, og eventuelt en
Bryndiagonal.
Sjø
Det er en prioritert oppgave å utbedre innseilingene til noen av de største havnene i
korridoren, til tross for den uavklarte havnestrukturen. Videre vil det bli satset på en generell
oppgradering av merkesystemene.
Ved en eventuell økning i rammene vil Kystverket prioritere en ytterligere innsats på
vedlikeholdssiden. Om rammene reduseres vil det få konsekvenser for fremdriften i
farledsutbedringene.
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Luft
Av i alt 17,5 mill. enkeltreiser i 2001 (transitt og transfer ikke medregnet) hadde hele 12,5
mill. Oslo lufthavn Gardermoen som start eller endepunkt.
Av 8,5 mill. enkeltreiser innenlands i Norge, var 5,7 mill. enkeltreiser til/fra OSL, tilsvarende
akkurat to av tre reiser. For utenlandstrafikken foregikk hele tre av fire reiser fra/til eller via
OSL.
På denne bakgrunn forutsettes at Oslo lufthavn, Gardermoen fortsatt skal være hovedflyplass
for Norge. Dette innebærer langsiktige strategier for utviklingen av Gardermoen i tråd med
”Lufthavnplan for Gardermoen 2001-30”: Hovedflyplassen må sikres ekspansjonsmuligheter
for langsiktig utbygging av den kapasitet og tjenestekvalitet som markedet for lufttransport til
og fra østlandsområdet etterspør.
Lufthavnen har meget høy regularitet, og er blant de aller beste i Europa når det gjelder
punktlighet. Gardermoens potensial som intermodalt knutepunkt bør kunne utnyttes.

52

6.2

Korridor 2 Oslo – Ørje/Magnor

Dette er den nest viktigste landverts utenlandskorridoren etter Oslo – Svinesund. Den har
først og fremst betydning for godstransport til/fra Sverige, men også for transport videre mot
Finland, Russland og de Baltiske stater.

Figur 6.5 Korridor 2

Transportstrømmer
Utenlandstransporten er beskrevet under utenlandsforbindelse 1, kap 4.1.
For lange persontransporter mellom Kongsvinger og Oslo har bil en markedsandel på 84 %,
tog, 11 % og buss 5 %. På grunn av relativt korte avstander internt i korridoren, dominerer
lastebilen godstransporten.
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Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Følgende stamvegruter er definert inn i korridoren:
Rute 6 E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo, rute15 rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta, rute 17 rv 35
Hokksund – Jessheim.
Stamvegrute 6
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer
Antall drepte og hardt skadde 1998-2001
Tabell 6.6 Nøkkeltall E18 Ørje - Oslo

94 km
3 km
77 km
4000/
15 %
95 000/
8-10%
600
66

1,1 % av stamvegnettet
Mastemyr - Herregårdskrysset
82 % av rutas lengde
Riksgrensen/Ørje
Bispelokket
1,8 % av støyplagede ved stamvegnettet
3,3 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet

Stamvegrute 6 starter ved Riksgrensen ved Ørje og strekker seg gjennom hele Østfold og
Akershus og gjennom deler av Oslo fram til Bispelokket i Oslo sentrum. Felles vegstrekning
for E6 og E18 ved Vinterbru inngår i rute 1 for E6.
I Østfold er det smal veg med dårlig kurvatur, mye randbebyggelse og høy ulykkesfrekvens,
særlig øst for Askim. E18 er en av hovedferdselårene mellom Norge og Sverige og inngår i
”Det Nordiske triangel” Oslo-Stockholm-København. Opp mot 25 % av all godstransport på
veg mellom Norge og utlandet går over E18 ved Ørje. Godstransporten på E18 gjennom
Østfold har økt kraftig de siste 10-15 årene. Det er store trafikkavviklingsproblemer på E18
innover til Oslo.
Stamvegrute 15
Veglengde
193 km
Lengde fire-felts veg
0
Lengde uten tilfredsstillende standard
102 km
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
4600/
andel tungtrafikk
8%
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
9000/
andel tungtrafikk
10 %
Antall støyplagede personer
1045
Antall drepte og hardt skadde 1998-2001
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Tabell 6.7 Nøkkeltall rv 2 Magnor – Kløfta med arm

2,3 % av stamvegnettet
53 % av rutas lengde
Riksgrensen Magnor
Kløfta
3,1 % av antall støyplagede ved stamvegnettet
2,8 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet

Rute 15 som består av rv 2 Kløfta-Riksgrensen v/Magnor og rv 20 Kongsvinger-Elverum er
generelt viktige for næringslivets lange transporter til og fra regionene og i økende grad
mellom Norge og Sverige – også som transittruter. Rv 2 har dårlig standard, særlig mellom
Kløfta og Kongsvinger. Sammen med rv 2 utgjør rv 35 en ytre ringveg nord for Oslo med
forbindelse til det svenske stamvegnettet i Värmland, se omtale under kap 3.4 Ring 4.
Utbyggingen av Gardermoen som hovedflyplass har bidratt til at rv 2 har fått større betydning
som ledd i det overordnede vegnettet.
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Jernbane
Korridoren omfatter deler av Hovedbanen og Gardermobanen og hele Kongsvingerbanen og
Solørbanen. Ved Riksgrensen går Kongsvingerbanen over i Värmlandsbanan som er
forbindelsen mot Karlstad og Stockholm.
Kongsvingerbanen
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane
Høyeste hastighet på
strekningen

115 km Lillestrøm-Charlottenberg - 3 % av jernbanenettet
0 km
Kongsvingerbanen
130 km/t for persontog
100 km/t for godstog

Kongsvingerbanen
45-70 km/t
Kongsvingerbanen er under oppgradering for trafikk med krengetog.
3 tog/dag/retning
Oslo-Stockholm
37 tog i uken/retning
Lillestrøm-Konsvinger
72%- 88 %.
Mellomdistanse og utenlandstog
80%
Hovedtog – Combiexpress
Fremføringskapasiteten er høyt utnyttet i korridoren. Det er
flaskehalssymptomer på strekningen Lillestrøm-Årnes, til dels også ved
Grorud/Alnabru. Kongsvingerbanen øst for Årnes har ledig kapasitet.
Godstrafikk: nettotonn pr år:
1 660 743
Terminaler: Alnabru,
Kongsvinger, Charlottenberg,
Lillestrøm
Tabell 6.8 Nøkkeltall Oslo-Kongsvinger-Charlottenberg
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog
Godstog
Punktlighet: Passasjertog
(2001)
Godstog
Kapasitet

Jernbanens kjørevei i korridoren har varierende standard og transportkapasitet. 80 % av
linjelengden i korridoren (på norsk side frem til Riksgrensen) er enkeltsporet med
krysningsspor. Strekningen Oslo-Lillestrøm har en samlet fremføringskapasitet på 4 spor
(Hovedbanen + Gardermobanen).
Oslo S og Lillestrøm er tidsmessige, funksjonelle kollektivterminaler. Det er planer for større
ombyggingsarbeider for en del av lokalstasjonene mellom Oslo og Lillestrøm, men det vil i
perioden 2006-15 fortsatt være gjenstående prosjekter på denne strekningen. Stasjonene som
betjener lokal og regional trafikk på Kongsvingerbanen har generelt mindre tilfredsstillende
standard, og det foreligger også her planer for oppgradering.
I tillegg til Alnabru godsterminal finnes en rekke mindre terminaler/lasteplasser langs
Kongsvingerbanen og Solørbanen, vesentlig for transport av tømmer og flis.
Luft og sjø
Se omtale under korridor 1.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
·
·

9 km ny to-felts motorveg på E18 Ørje – Eidsberg grense
Ombygging av Nygårdskrysset og Holstadkrysset på E18 i Akershus

55

Viktige regionale funksjoner og forhold
Det forventes fortsatt befolkningsøkning og vekst i tilflyttingen til det sentrale
Østlandsområdet. Det vil sannsynligvis medføre markant vekst i den Oslo-rettede trafikken i
korridoren, med store volumer av daglige pendlingsreiser. I tillegg forventes at regionaltrafikk
og langdistansetrafikk over grensen vil øke, og her vil jernbanen ha gode muligheter for å
konkurrere.
På korte og mellomlange reiser er bil dominerende. I dette markedet har jernbanen 10-15%
markedsandel. Buss supplerer tog i nærtrafikk, men er en konkurrent i regionaltrafikk (OsloKongsvinger og Årnes-Kongsvinger-Karlstad) og på langdistanse (Oslo-Karlstad-Stockholm).
Fly er dominerende på lange reiser.
E18 betjener det vesentlige av person- og godstransporten som skal til eller fra Indre Østfold.
Turist- og fritidstrafikken på E18 i Østfold og fram til Vinterbru i Akerhus er trafikk til og fra
Sverige og Østersjølandene, i tillegg til intern trafikk i regionen. Spesielt fredag og søndag
ettermiddag er E18 preget av regional fritidstrafikk.
Rv 20 er en viktig vegrute som hovedtransportåre langs Glommavassdraget, og rv 2 er en
regional forbindelse fra Solør/Glåmdalsregionen til Oslo/Akershus, og mellomriksveg til
Sverige. Utbygging av rv 2 i Norge og riksveg 61 i Sverige gir mulighet for at disse vegene
blir en del av en framtidig tverrforbindelse Bergen-Stockholm via Gardermoen. Rv 2 vil
sammen med rv 35 bli en viktig tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal,
Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Utfordringer i korridoren
På vegsiden utgjør E18 og rv 2 infrastrukturen. På begge vegene passerer vel 300 tunge biler
grensa daglig.
Hovedutfordringen på E18 er manglende vegstandard og en svært alvorlig ulykkessituasjon.
For rv 2 er det særlig dårlig standard mellom Kløfta og Kongsvinger, noe som bl. a hindrer
utviklingen i Glåmdalsregionen. Rv 2 danner sammen med rv 35 ring 4 rundt Oslo, og denne
ruta kan med forbedret standard gi et tilbud til deler av utenlandstrafikken fra Vestlandet og
indre Østlandet. For jernbanen er det en utfordring å beholde markedsandeler i
pendlingstrafikken mot Lillestrøm og Oslo, samt å effektivisere banen med henblikk på å
kunne ta en større del av godstrafikken, særlig mot Midt- Sverige og Baltikum.
Utfordringene for luftfart og sjøtransport er behandlet under andre korridorer.

Anbefalt strategi i korridor 2
Veg
Innenfor en foreslått statlig ramme på 1 200 mill. kr for 10–årsperioden, videreføres
utbyggingen av E18 i Østfold, men i noe lavere tempo enn hva som var forutsatt ved den
lokale behandlingen av Østfoldpakka. I planperioden kan parsellene Sekkelsten - Momarken
og Krosby – Knapstad med kostnadsoverslag på henholdsvis 380 og 700 mill. kr bli bygget ut
til smale firefelts veger, i tillegg til fullføringen av parsellen Sekkelsten – Krosby.
For rv 2 er det gjort prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering, med 60 %
bompengeandel, av strekningen Kløfta – Kongsvinger, og det er regnet med at en
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bompengeproposisjon kan bli behandlet av Stortinget våren 2004. Innenfor en foreslått statlig
planramme på 800 mill. kr vil prosjektet Kløfta – Nybakk med kostnadsoverslag på 530 mill.
kr bli fullført, i tillegg til parsellen Nybakk – Herbergåsen med foreløpig kostnadsoverslag på
ca 900 mill. kr. Videre framdrift vil avhenge av planavklaring på resterende parseller.
Rv 35 inngår i en avlastningsstrategi for Oslo, og for å lette overgangen til denne ruta foreslås
en planramme på 500 mill. kr mellom Hønefoss og Jessheim. Parsellen Nymoen – Eggemoen
bør bygges ut i første del av perioden.
Ved endret innsats eller ramme vil det være naturlig å opprettholde satsingen på rv 35, og
ellers satse noe mer på E18 enn på rv 2.
Jernbane
Korridoren utgjør en viktig gods og persontrafikkforbindelse til Värmland- og Stockholmsregionene i Sverige. I tillegg er det en viktig innenlands godsforbindelse – dels via Sverige fra
Nord-Norge og dels fra Solør – Rørosbanen.
Det foreslås mindre tiltak i eksisterende infrastruktur, som godsspor ved Lillestrøm stasjon og
kryssingsspor. Dette gir fleksibilitet og bedret punktlighet.
Med økte rammer vil det bli brukt til flere kryssingsspor på strekningen Lillestrøm –
Kongsvinger.
Sjø
Se omtale under korridor 1.
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6.3

Korridor 3 Oslo – Grenland – Kristiansand - Stavanger

Korridoren Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger dekker en tett befolket kyststripe
med høy transportintensitet. Korridoren betjener betydelig transport til og fra utlandet og
til/fra andre landsdeler. Bortsett fra for sjøtransport, tjener korridoren i mindre grad
innenlandske transittoppgaver til og fra andre landsdeler. Trafikkbelastningen er størst i
østre del. De viktigste knutepunktene er Oslo, Kristiansand og Stavanger. Andre
tyngdepunkter i korridoren er Drammen, Vestfoldbyene, Grenland og Sørlandsbyene.

Figur 6.9 Korridor 3
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Persontransport lange reiser (>100 km). Reisemiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI

Persontransporten er stor gjennom hele korridoren, men med en høyere intensitet i den østre
delen mellom Grenland/Vestfold og Oslo. Fly har relativt store markedsandeler mellom
endepunktene. Tog har sin største andel på strekningen mellom Oslo og Grenland.
Biltrafikken har de siste årene økt markedsandelen på bekostning av tog og fly. Antallet
bussreiser har økt de siste årene, men bussen har fortsatt en liten markedsandel.

59

800
700
1000 tonn pr. år

600
Sjø bulk

500

Sjø stykkgods

400

Jernbane

300

Veg

200
100

O
sl
o

-G
re
G
re
nl
nl
an
an
d
d
-O
sl
O
o
sl
o
-K
ris
Kr
tia
is
tia
ns
ns
an
an
d
d
-O
sl
o
O
sl
o
-S
ta
St
va
av
ng
an
er
ge
Kr
ris
O
tia
sl
ns
o
St
an
av
d
an
-S
ge
ta
va
rng
K
ri s
er
ti a
ns
an
d

0

Figur 6.11

Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Data fra lastebiltellingen, sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.

Godstransporten i korridoren foregår med de tre transportformene sjø, bane og veg. For
stykkgods dominerer veg og jernbane, og sjø på bulktransporter, særlig mellom
endepunktene. Togtransport har store markedsandeler for stykkgods mellom endepunktene,
særlig mellom Oslo og Stavanger, men også mellom Oslo og Kristiansand. I tillegg til de viste
relasjonene, foregår det mye transport på kortere avstander, nesten utelukkende med lastebil.
Retningsbalansen er relativt god, bortsett fra bulktransportene på sjø, som har store
variasjoner.

Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Følgende stamvegruter er definert inn i korridoren:
Rute 7 E18 Oslo – Kristiansand, deler av rute 8 E39 Kristiansand – Stavanger, rute 18 rv 23
Lier – Drøbak – Vassum og rute 19 rv 150 Ulvensplitten – Tjernsmyr.
Stamvegrute 7 (tabell med data for rute 8 er presentert under korridor 4)
Veglengde
326 km
Lengde fire-felts veg
83 km
Lengde uten tilfredsstillende standard
244 km
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
5300/
andel tungtrafikk
16 %
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
93 000/
andel tungtrafikk
8%
Antall støyplagede personer
Ca 4300
Antall drepte og hardt skadde 1998-2001
208
Tabell 6.12 Nøkkeltall E18 Oslo - Kristiansand

3,9 % av stamvegnettet
Oslo -Drammensbrua og Eik – Kopstad
76 % av rutas lengde
Brokelandsheia mellom Telemark og Aust-Agder
Høvik
13 % av støyplagede ved stamvegnettet
10,4 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet
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Stamvegene i korridor 3 har høy trafikk og stor ulykkesbelastning.
Trafikksikkerhetssituasjonen langs E18 er alvorlig og må sees i sammenheng med dårlig
vegstandard. Strekningen gjennom Oslo og Akershus har størst trafikkbelastning med lange
rushperioder som opptrer i begge retninger. På E18 fra Vestfold til Kristiansand er
sommerdøgntrafikken (SDT) svært mye høyere enn ÅDT, for eksempel har Aust-Agder en
julitrafikk som er 60 % høyere enn ÅDT.
E39 gjennom Vest-Agder har gjennomgående dårlig geometrisk og sikkerhetsmessig
standard, særlig sett i forhold til den store andelen tungtrafikk. I Rogaland ligger de største
utfordringene i det høytrafikkerte stamvegnettet gjennom storbyområdet på Jæren (se tabell
med nøkkeltall for stamvegrute 8 i korridor 4).
Selv om forskriften etter forurensingsloven mht støy innendørs forutsettes oppfylt innen
utgangen av 2004, gjenstår betydelige støyproblemer særlig i Oslo og Akershus.
Jernbane
Korridoren omfatter Drammensbanen, Spikkestadlinjen, Sørlandsbanen, Arendalslinjen,
Vestfoldbanen, Bratsbergbanen, Brevikbanen og del av Randsfjordbanen. Korridoren deles i
to hovedstrekninger; Oslo – Skien (Vestfoldbanen) og Oslo – Kristiansand – Stavanger
(Sørlandsbanen).
Vestfoldbanen
Banelengde
Dobbeltspor

149 km - 3,6% av banenettet
60 km
Oslo – Drammen
17,4 km
Kobbervikdalen – Holm
Høyeste hastighet på
130 km/t for persontog
strekningen
100 km/t for godstog
Gjennomsnittshastighet
70-100 km/t
Sporkvalitet
Svært varierende, dårlig kurvatur rundt Holmestrand. Larvik – Skien spesielt
dårlig.
Frekvenser
1 tog/time/retning + ekstra Regionaltrafikk (Oslo- Drammen/Kongsberg),
rushtidstog
(Oslo-Spikkestad )
Punktlighet
83%
Ankomstpunktlighet i 2001: Vestfoldbanen
Persontrafikk pr år
1 715 068 – 4 700 pr dag
Tellesnitt sør for Drammen (2001)
Tabell 6.13 Nøkkeltall Drammen - Skien

Sørlandsbanen
Banelengde
Dobbeltspor
Persontrafikk pr år
Høyeste hastighet på
strekningen
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog
Godstog:
Punktlighet: Passasjertog
Godstog

599 km - 14% av banenettet
42 km
Oslo-Kristiansand-Stavanger
67 130 – 184 pr dag
Oslo – Drammen (tellesnitt Lunde 2001)
130 km/t for persontog
100 km/t for godstog
75- 100 km/t
Relativt god sporkvalitet, svingete kurvatur
IC-trafikk (Oslo-Skien)
1 tog/time/retning
Fjerntrafikk (Oslo-Kristiansand-Stavanger)
5 tog/dag/retning
Terminaler: Alnabru, Stavanger, Drammen
32 tog/uken/retning
93%
Jærenbanen
74% - 82%.
Mellom- og Langdistanse
80%
Hovedtog – Combiexpress

Tabell 6.14 Nøkkeltall Oslo-Stavanger
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Hovedstrekningene i korridoren, Oslo-Stavanger og Drammen-Larvik-Skien, har varierende
standard og kapasitet. Enkeltspor på størstedelen av nettet gir begrenset fremføringskapasitet
og fleksibilitet i trafikkavviklingen. Dobbeltspor er etablert på strekningene Oslo-Drammen
og Kobbervikdalen-Holm. Utbygging til 4 spor Sandvika - Asker pågår. Sørlandsbanen er
tilpasset fremføring av krengetog, som kan holde høyere hastighet i kurve. Vestfoldbanen har
spesielt lav standard mellom Larvik og Skien, med kjørehastighet ned mot 50 km/t. Denne
strekningen må erstattes med ny bane (Eidangertunnelen) for å få tilfredstillende kvalitet.
Korridoren trafikkeres av gjennomgående godstog Oslo – Drammen – Kristiansand –
Stavanger. Jernbanen har vesentlig containertransporter til kombiterminaler i Kristiansand,
Stavanger og Drammen.
Jernbanen i korridoren har høy grad av sikkerhet. Risikoen er knyttet til vegkryssinger i plan,
og det er ca. 800 planoverganger i korridoren. Omfattende tiltak for nedlegging og utbedring
av planoverganger er forutsatt. Det pågår arbeid for å sikre rasutsatte partier av traseene, og
ytterligere tiltak er forutsatt. Lange tunneler på deler av Sørlandsbanen gir utfordringer ved
eventuell evakuering og redningsarbeid.
Støytiltak blir gjennomført i forhold til dagens forskrifter innen utgangen av 2005.
Sjø
Her omtales Ytre Oslofjord – Stavanger (for omtale og beskrivelse av Oslofjorden vises det til
korridor nr 1). Stamnettet i denne korridoren utgjøres av hovedskipsleden langs kysten, med
innseilingsleder til Grenland havn, Kristiansand havn og Stavanger havn med Risavika og
Kårstø.
Antall anløp av lospliktige fartøy i 2001:
- herav stykkgods:
containerskip:
ro/ro skip:
Godsomsetning i alt, år 2000 (tall i 1000 tonn):
- fordelt på stykkgods:
våtbulk:
tørrbulk:
Tabell 6.15 Nøkkeltall Ytre Oslofjord – Stavanger

Grenland
Kristiansand Stavanger
Egersund
116
1011
340
1496
29
193
155
550
16
41
7
3
3
66
61
171
9574
1840
2863
1269
1102
893
615
594
2139
332
641
56
6333
615
1607
619

Trafikkbildet i korridoren Ytre Oslofjord – Stavanger er preget av forholdsvis høy
trafikkintensitet. Av den samlede lospliktige trafikken på norskekysten i 2001 foregikk ca
25 % i korridoren, og.av det totale godsomslag i trafikkhavnene (eksklusive Sture/Mongstad)
ble ca 19 % håndtert i havnene i korridoren.
Stamnettet på denne strekningen går i et åpent farvann, og har generelt god fremkommelighet.
Eksisterende begrensninger på innseilingen til Grenland havn er imidlertid en hindring for
kostnadseffektiv og sikker transport til og fra de store industribedriftene som betjenes av
havnen.
Store deler av farvannsområdet, og spesielt i Agder, er populære rekreasjonsområder med
skjærgårdspark og utstrakt hyttebebyggelse. Da trafikken i korridoren er omfattende, samtidig
som innslaget av farlig og forurensende last er betydelig, er farvannet bl.a. overvåket av to
trafikksentraler. Trafikksentralene ligger i innløpet til Grenland havn og på Kvitsøy, som
overvåker skipstrafikken i Rogalandsområdet.
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Luft
Flyplass
OSLO, Gardermoen
Sandefjord, Torp
Skien, Geiteryggen
Notodden
KRISTIANSAND, Kjevik
Farsund, Lista

Trafikk

Kommentar /behov

13 961 696 Lufthavnplan 2001-30; pir B, ev tredje rullebane
770 982 Ikke statlig driftsansvar. Total trafikk 2002: 1 025 714.
14 153 Ikke statlig eid
1 606 Ikke statlig eid
823 048 Adkomstveg, utvidet terminalområde, ekspedisjonsbygg 2006-15
691 Ikke statlig eid

STAVANGER, Sola
2 694 008 Ekspedisjonsbygg 2005-07, terminalområde, bybane
Tabell 6.16 totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

De viktigste forbindelsene i korridoren er:
Oslo– Stavanger, med 1.050 tusen passasjerer
Oslo– Kristiansand, med 480 tusen passasjerer
Stavanger– Kristiansand, med 101 tusen passasjerer
Stavanger– Sandefjord, med 89 tusen passasjerer
I denne korridoren vil foruten Gardermoen både Torp, Kjevik og Sola ha utviklingspotensialer
for flere forbindelser direkte til utlandet.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· Dobbeltspor på jernbanen mellom Sandvika og Asker innen 2006.
· Kystverket foretar en generell oppgradering av merkesystemene.
· 12 km ny motorveg Brokelandsheia – Vinterkjær i Aust-Agder
· 3 km firefelts veg på E18 i Kristiansand
· E18 Gutu – Helland – Kopstad åpnet i 2002
· Tjensvollkrysset på E39 i Stavanger

Viktige regionale funksjoner og forhold
Korridoren betjener en tett befolket kyststripe, særlig fra Oslo til Kristiansand. I større grad
enn de andre korridorene har denne en bosetting og næringsliv som er jevnt fordelt innenfor
korridoren.
I tillegg til endepunktene Oslo og Stavanger/Nord-Jærenområdet, er det tunge befolkningskonsentrasjoner i Drammen, Vestfoldbyene, Grenland og Agderbyene. Korridoren betjener i
alt 16 byer på strekningen. Særlig Vestfoldbyene og Agderbyene har gjennom mange år
utviklet seg til sammenhengende bolig-, arbeids- og serviceregioner, hvor transporttilbudet på
veg og jernbane i korridoren er viktig både for transport internt i regionene og mellom
regionene.
Kystbyene i Vestfold er et vekstområde med økende tilflytting. Transportetterspørselen
mellom Vestfoldbyene og Oslo er økende også innenfor dagpendling.
Det finnes flere tunge industrikonsentrasjoner internt i korridoren, særlig i Grenlandsområdet,
men også i de andre byområdene. Både veg, jernbane og sjøtransport er viktige forutsetninger
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for industriens videre utvikling. Deler av korridoren er også preget av kompetanseintensivt
næringsliv i internasjonal konkurranse om arbeidskraft og kapital.
Hele kyststripen fra Oslofjorden til Stavanger er preget av rekreasjonsområder og hytter, med
stor turisttrafikk, særlig om sommeren. Dette fører til relativt stor sesongvariasjon og til dels
ukevariasjon av persontransporten. Utenlandsfergene fra Sandefjord, Larvik og Kristiansand
fungerer som nasjonale innfallsporter for turister og har betydning for turistnæringen også
regionalt.
Torp flyplass i Sandefjord har stor betydning for næringslivets persontransport både i
Vestfold, Grenland og Drammensregionen.

Utfordringer i korridoren
Trafikkmengdene i korridoren er store, og det er svært store utbyggingsbehov både på bane og
veg, delvis for å imøtekomme transportetterspørselen, men også for å redusere de mange
alvorlige trafikkulykkene på vegnettet. Særlig strekningen Oslo - Kristiansand har mange
drepte og alvorlig skadde pr km.
For jernbanen er det viktig å få økt kapasitet og driftssikkerhet på hele InterCity strekningen
mellom Oslo og Skien, men spesielt viktig er det å få bygd videre dobbeltsporet i Vestfold.
Korridoren betjenes av en rekke større og mindre havner. For å kunne nærme oss målet om at
større deler av godstransporten skal avvikles med båt og bane, er det særlig av hensyn til
utenlandstrafikken viktig å få fastlagt en storhavn for stykkgodstrafikk, antagelig i
Oslofjordområdet, som kan tilby konkurransedyktig frekvens for utenlandstransporter.
Utbygging av ny jernbaneterminal i Stavangerområdet er også viktig for å effektivisere
godstransporten i markedet Stavanger - Oslo.

Anbefalt strategi i korridor 3
Veg
Ut fra trafikkmengdene er det behov for sammenhengende firefelts motorveg på E18 mellom
Oslo og Kristiansand. Innenfor en foreslått statlig planramme på 4 600 mill. kr til rute 7 Oslo Kristiansand, satses det på å oppfylle statens forpliktelser i forbindelse med
Bjørvikaprosjektet, med 250 mill. kr. I tillegg fullføres utvidelsen av Drammensbrua og
parsellen Frydenhaug – Eik i Buskerud, med behov på 380 og 570 mill. kr.
I Vestfold legges det opp til å bygge ut E18 videre sørover med stor andel bompenger. I
planperioden er det aktuelt å bygge parsellene Langåker – Bommestad med kostnadsoverslag
1150 mill.kr og Kopstad – Gulli med kostnadsoverslag 1 500 mill. kr. Innenfor ramma vil det
også være rom for å bygge parsellen Gulli – Langåker med foreløpig kostnadsoverslag på 1
200 mill. kr. I Aust-Agder forutsettes OPS-prosjektet Øygardsdalen – Dyreparken
gjennomført, og i Vest–Agder vil parsellen Dyreparken – Rona bli fullført, med et antatt
bevilgningsbehov i perioden på 280 mill. kr.
Innenfor den statlige planrammen har det ikke vært rom for midler til Vestkorridorprosjektet i
Oslo og Akershus. Gjennomføring er avhengig av ny bompengeordning, og det foreslås at
statlige midler til prosjektet avklares i neste rullering av NTP.
Stamvegrute 8, E39 mellom Kristiansand og Bergen, ligger delvis i korridor 3 og delvis i
korridor 4. For hele ruta er det foreslått en planramme på 3 100 mill. kr. Det er foreløpig ikke
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tatt standpunkt til hvordan ramma skal fordeles mellom korridorer og prosjekter. Innenfor
korridor 3 er det i et langsiktig perspektiv aktuelt å bygge firefeltsveg fra Kristiansand til
Mandal. I planperioden er det aktuelt blant annet å gjennomføre parsellene Vigeland –
Osestad med kostnadsoverslag 230 mill. kr. Forutsatt tilslutning til delvis
bompengefinansiering, er det aktuelt å gjennomføre prosjektet Gartnerløkka – Lunde i
Kristiansand med foreløpig kostnadsoverslag 2 200 mill. kr. Også Eiganestunnelen i
Stavanger er et aktuelt prosjekt i perioden forutsatt bompengefinansiering.
Til rute 18, rv 23 mellom Lier og Vassum er det foreslått av en statlig planramme på 100 mill.
kroner til mindre tiltak. Til rute 19, Store Ringvei i Oslo, er det foreslått 500 mill. kr til
sluttføring av anlegget Ulven - Sinsen.
Korridor 3 er av hensyn til ulykkessituasjon og manglende standard prioritert for utbygging,
og ved en eventuell økning i rammen, er det aktuelt å satse ytterligere på denne ruten. Ved
større vektlegging av trafikksikkerhet og/eller miljø, kan det være aktuelt å rokere mellom
ulike utbyggingsprosjekter.
Jernbane
Korridoren utgjør samlet sett kanskje den viktigste for jernbanetrafikken. Jernbanen skal i
første rekke sikre en god Oslo-rettet trafikk. I tillegg tilstrebes gode forbindelser mot
Sørlandet og sikker forbindelse Kristiansand – Stavanger. Jernbanen er også viktig i
nærtrafikken Stavanger – Sandnes. Godstrafikken er viktig, så det blir viktig å legge til rette
for god havnetilknytning i Kristiansand og de av havnene i Oslofjorden som vil få større
godsmengder. Det er forbindelser i dag til Grenland og Larvik. Det er nødvendig å legge til
rette for en ny godsterminal i Stavanger-området. Gandal vil kunne bli en meget god
intermodal terminal bil-bane. Dersom Risavika utvikler seg til en stor trafikkhavn, må det
legges til rette for biltransport mellom havnen og Gandal jernbaneterminal.
Forslåtte tiltak er utbygging av dobbeltspor Lysaker – Asker og dobbeltspor Barkåker –
Tønsberg og Holm – Holmestrand. Videre foreslås utbygd nytt dobbeltspor Sandnes –
Stavanger og godsterminal på Gandal. I tillegg bør strømforsyning og kryssingsspor for
godstog mellom Kristiansand og Kongsberg bygges.
Havnestrukturarbeidet vil avgjøre om det er behov for særskilte tiltak mot havnene i
korridoren.
Effektene av tiltakene er både kapasitetsøkning, hastighetsøkende (i Vestfold/Grenland) og
effektivisering av godstrafikken. Det gir også bedre tilrettelegging for kombinerte transporter.
Eidangerforbindelsen, bygges etter dobbeltsporparseller i Vestfold. Grenlandsbanen
kommer etter en full oppgradering av hele IC-nettet på Østlandet.
Sjø
Innseilingen til Grenland havn skal utbedres. På bakgrunn av stedvis høyt innslag av transport
av farlig gods er opprettholdelsen av et godt vedlikeholdt merkesystem også høyt prioritert.
Også i denne korridoren er oppgradering og vedlikehold av merkesystemene prioritert ved en
eventuell økning i rammene, mens en reduksjon medfører forsinkelser i farledsutbedringene.
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Luft
Ved Kristiansand lufthavn, Kjevik er det i løpet av planperioden planlagt gjennomført større
utvidelser av ekspedisjonsbygget og flyoppstillingsområdet.
Det er ønskelig å bygge ny og kortere adkomstveg (sørvest for rullebanen) til Kristiansand
sentrum. Dette vil åpne for full utbygging av parallelltaksebanen senere.
På Stavanger lufthavn, Sola foreligger planer om en vesentlig utvidelse og modernisering av
ekspedisjonsbygget og utvidet flyoppstilling. Integrert i terminalområdet foreligger også
skisser til et lufthavnhotell som kan bli aktuelt i planperioden.
På Sola omfatter planene for utvikling av terminalområdet også trase for en fremtidig bybane
til Stavanger sentrum.
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6.4

Korridor 4 Stavanger – Bergen – Ålesund - Trondheim

Korridoren langs kysten fra Stavanger til Trondheim betjener et område hvor næringslivet er
mer eksportrettet enn ellers i landet. Topografien og de mange lange fjordene gjør at
veginfrastrukturen nord-sør er dårlig utviklet, og i hovedsak har betydning for
sammenbinding av naboregioner. Sjøtransport og flytransport spiller en viktig rolle i hele
korridoren. Trafikkbelastningen i korridoren er størst i søndre del (Stavanger-Bergen).
Korridoren er viktig i reiselivssammenheng.

Figur 6.17 Korridor 4
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Transportstrømmer
Persontransporten er dominert av vegtransport på korte og mellomlange avstander, mens
flytrafikk er størst på lengre avstander. Båt er et viktig kollektivtilbud på mellomlange
avstander, særlig i søndre del av korridoren.
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Persontransport lange reiser (>100 km). Reisemiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI
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Figur 6.18:

Figur 6.19:

Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Data fra lastebiltellingen, sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.
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Godstransporten er preget av vegtransport og sjøtransport. Vegtransport er størst på korte og
mellomlange avstander, mens sjø dominerer på lange. Mesteparten av sjøtransporten er
bulkvarer med stor skjevhet i retningsbalansen.

Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Følgende stamvegruter er definert inn i korridoren:
Deler av rute 8 E39 Stavanger – Bergen, rute 9 E39 Bergen – Ålesund og rv 5 Lærdal – Skei,
rute 10 E39 Ålesund – Trondheim, rute 22 rv 13 Jøsendal – Voss, rute 24 rv 9 Kristiansand –
Haukeligrend.
Stamvegrute 8
Veglengde
435 km 5,2 % av stamvegnettet
Lengde fire-felts veg
21 km
Ved Stavanger og Bergen
Andel uten tilfredsstillende standard 317 km 73 % av rutas lengde
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
3000/
Kvinesheia og mellom Vest-Agder og Rogaland
Andel tungtrafikk
6-23%
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
60 000/ Inn mot Bergen
andel tungtrafikk
6-23%
Antall støyplagede
4308
12,9 % av støyplagede ved stamvegnettet
Antall drepte og hardt skadde 1998- 199
10 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet
2001
Tabell 6.20 Nøkkeltall E39 Kristiansand – Bergen (Bare strekningen Stavanger – Bergen inngår i korridor 4)

De største flaskehalsene i Hordaland er strekningen fra Os og inn til Bergen sentrum fra sør.
Øvrige flaskehalser er kjennetegnet ved kø- og ulykkesproblemer, enfeltsveger og stigninger.
Ruten har to ferjesamband, Mortavika – Arsvågen og Halljem – Sandvikvåg. Begge
sambandene har utilfredsstillende kapasitet og frekvens.
Stamvegrute 9
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer
Antall drepte og hardt skadde 1998-2001

521 km
14
264
800-1300
7-19%
13500/
7%
1104
87

6,2 % av stamvegnettet
Bergen – Vågsbotn
50 % av rutas lengde
Ferjestrekningene
Inn til Bergen
3,3 % av støyplagede ved stamvegnettet
4,4 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

Tabell 6.21 Nøkkeltall E39 Bergen – Ålesund med arm

Flaskehalsene på rute 9 skyldes dårlig standard mht. bredde, kurvatur og stigning samt
rasutsatte strekninger. E39 mellom Volda og Nordfjord er ikke egnet for vogntog eller
semitrailer. Vegen er delvis enfeltsveg på lange strekninger. Kapasiteten på ferjene er rimelig
bra, men to av sambandene har ikke nattavganger.
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Stamvegrute 10
Veglengde
278 km
Lengde fire-felts veg
0
Lengde uten tilfredsstillende standard 139 km
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
600/
andel tungtrafikk
9%
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
15 000/
andel tungtrafikk
10%
Antall støyplagede personer
316
Antall drepte og hardt skadde 199866
2001
Tabell 6.22 Nøkkeltall E39 Ålesund - Trondheim

3,3 % av stamvegnettet
50 % av rutas lengde
Vinjefjorden
Molde
0,9 % av støyplagede ved stamvegnettet
3,3 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet

Rute 10 har to ferjestrekninger, Furneset – Molde og Kanestraum – Halsa. Begge sambandene
har kapasitetsproblemer og utgjør de største flaskehalsene på ruta. Mellom Møre og Romsdal
og Trøndelag er det stor stykkgodstransport, samtidig som E39 mellom Halsa og Hemne
kommune ikke er egnet for vogntog. Også vegforbindelsen mellom Orkdal og Trondheim er
langt under ønsket standard.
Jernbane
Se omtale i korridor 3, 5 og 6.
Sjø
Stamnettet i denne korridoren utgjøres av hovedskipsleden lang kysten, med innseilingsleder
til Bergen interkommunale havn, Ålesund havn og Trondheim havn.
Karmsund Bergen
415
Antall anløp av lospliktige
fartøy i 2001:
- herav stykkgods:
193
containerskip:
41
ro/ro skip:
66
10134
Godsomsetning i alt, år 2000
(tall i 1000 tonn):
2533
- herav stykkgods:
5230
våtbulk:
2371
tørrbulk:
Tabell 6.23 Nøkkeltall Stavanger - Trondheim

Florø

Ålesund

Kr.sund

Tr.heim

Levanger
/Værdal
28
105

2132

357

185

465

172
2
89
85121

89
0
2
1002

57
1
7
1228

13
0
6
1049

71
4
3
1240

23
0
3
1040

3841
79511
1769

537
252
213

745
306
177

326
599
124

286
498
456

699
5
336

Sjøtransport og aktivitet tilknyttet sjøen har en sterk posisjon på kysten av Vestlandet. Det er
store trafikkstrømmer langs kysten med sterke konsentrasjoner rundt de store byområdene,
kombinert med betydelige tverrgående strømmer mellom havner på fastlandet og
offshoreinstallasjoner og fiskefelt på kontinentalsokkelen.
Av den samlede lospliktige trafikken på norskekysten i 2001 foregikk hele 40,4 % i
korridoren. Av det totale godsomslaget i Norge ble hele 62 % håndtert i havnene i korridoren,
hvorav vel 30 % over Sture/Mongstad.
Stamnettet i denne korridoren har varierende standard. Ledene er stort sett godt oppmerket,
men den store hurtigbåttrafikken setter spesielle krav til merking. Flere steder gir farvannet
begrensninger på skipstrafikken i form av bl.a. dybde- og breddebegrensninger. For
persontrafikk og annen kysttrafikk representerer det værharde havområdet rundt Stadt en
spesiell sikkerhetsutfordring. Innseilingen til Bergen har høydebegrensninger og i den
forbindelse har Kystverket satt i gang et forprosjekt for ny innseiling til Bergen.
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Kystområdene langs korridoren har en utbredt fiskeri- og oppdrettsaktivitet som kan være
utsatt ved en eventuell skipsulykke. Da farvannet mellom Bergen og Stavanger trafikkeres av
skip med relativt store oljelaster kombinert med stor, kryssende trafikk, er farvannet
overvåket av to trafikksentraler som har spesielle seilingsbestemmelser for skipstrafikken.
Fedje trafikksentral har som hovedoppgave å drive trafikkovervåking og trafikkveiledning i
sjøområdet Sture – Mongstad, mens Kvitsøy trafikksentral dekker hovedledene i Rogaland fra
Jærens rev til Bømmelhuk.
Luft
Flyplass
STAVANGER, Sola
HAUGESUND, Karmøy
Stord, Sørstokken

Trafikk

Kommentar /behov

2 694 008 Ekspedisjonsbygg 2005-07, terminalområde, bybane
351 573 Forlenget rullebane: ev offentlig-privat samarbeid (OPS)
19 989 Ikke statlig eid

BERGEN, Flesland

3 673 577 Div. utvidelser banesystem og flyoppstilling, lufthavnhotell, bybane

Sogndal, Haukåsen

75 405 Noe begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

Førde

54 383 Begr. flyoperative forhold, noe begr. muligheter for oppgradering

Florø

87 188 Fullført oppgradering av banesystemet 2002

Sandane, Anda

28 675 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

Ørsta-Volda, Hovden

29 135 Begr. flyoperative forhold, noe begr. muligheter for oppgradering

ÅLESUND, Vigra

713 997 Ingen store mangler

MOLDE, Årø

285 586 Sikkerhetsområder, driftsbygg, flyoppstilling, ev forl. RWY: OPS

KR.SUND, Kvernberget

227 968 Sikkerhetsområder, ev forl. RWY: off-privat samarbeid (OPS)

RØROS

10 431 Behov for oppgradering, bygg og anlegg

TRONDHEIM, Værnes
2 705 636 Tårn og kontrollsentral 2004, driftsbygg, brannstasjon m.m.
Tabell 6.24 Totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

Tabellen viser at trafikken over Stavanger, Bergen og Trondheim dominerer, men også
lufthavnene på Mørekysten har samlet en betydelig trafikk. De største trafikkstrømmene i
selve korridoren går mellom:
Stavanger – Bergen, totalt ca. 700 tusen passasjerer og Bergen – Trondheim, totalt ca. 330
tusen passasjerer. Direkte mellom Stavanger og Trondheim er trafikken kun 500 reisende
totalt. Det finnes ikke ordinære direkte forbindelser mellom de to byene. Trafikken går enten
via Bergen eller Gardermoen.
Både Stavanger og Bergen har betydelig direkte utenlandstrafikk, mens det er klart mindre fra
Trondheim. Det er ventet at flere direkte utenlandsforbindelser fra disse lufthavnene vil bli
opprettet i årene som kommer.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· OPS-prosjektet E39 Thamshavn – Øysand på 22 km vil bli åpnet høsten 2005. Den 5
km lange parsellen Sørås – Fjøsanger i Bergen, den 3 km lange parsellen Moberg –
Svegatjørn i Os, og den 4 km lange parsellen Teigen – Bogen i Sogn og Fjordane
fullføres i perioden i tillegg til en rekke utbedringsparseller.
· E39 Blindheim – Breivika ved Ålesund er åpnet i 2002.
· Oppgradering av hurtigbåtleder, samt mindre farledstiltak på enkelte flaskehalser.
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Viktige regionale funksjoner og forhold
For næringsliv og sysselsetting har kyststamvegen stor betydning som bindeledd mellom
regioner og landsdeler, samtidig er vegen avgjørende viktig for utviklingen innen den enkelte
region. Næringslivet på Vestlandet er konkurranseutsatt og forholdsvis mer eksportrettet enn i
landet for øvrig, og kravet til fremkommelighet, fleksibilitet og rask transport mellom
produsent og marked er stort. Utviklingen av nye næringsklustre og store sammenhengende
bo- og arbeidsmarkedsregioner stiller større krav til kvaliteten på vegnettet.
Skipstransport har sine konkurransefortrinn på transport av store godsmengder over lange
avstander. På innenriks relasjoner der det i dag er en del båttransport, kan en utbygging av
E39 Kyststamvegen føre til en overgang av gods fra sjø til land. Dette gjelder særlig på
avstander der lastebilen ikke må ha døgnhvile, dvs. distanser kortere enn om lag 10 timer. En
satsing på godsknutepunkt for utenrikstransport med skip kan derfor samtidig medføre en
nedgang i lokal kystfart. På den annen side kan mer import direkte fra kontinentet til
knutepunktshavner på Vestlandet føre med seg økt kystfart over lengre avstander.
I forbindelse med EUs Interreg - prosjektet ”Northern Maritime Corridor” arbeides det for å
etablere maritime klustre i knutepunkter langs kysten, der utvidet godsgrunnlag er et av
tiltakene som er høyt prioritert. I dag er det mange flaskehalser som avgrenser havnenes
omland.

Utfordringer i korridoren
Transportene i korridoren blir utført på veg, med fly og på sjø. Jernbanen tar østvendt
transport i knutepunktene Stavanger, Bergen, og Trondheim, i tillegg til Åndalsnes, og blir
vurdert under andre korridorer. Kyststamvegen har jevnt dårlig standard, og mangler mye på å
være den sammenhengende transportruta i nord - sør - retning som kan bidra til å skape
sterkere regioner på Vestlandet, og også gi mating til mer effektive havner langs
Vestlandskysten.
Hovedutfordringen er tilfredsstillende transportavvikling. I tillegg vil det være viktig å
balansere utbyggingen slik at arbeidsfordelingen mellom Kyststamvegen og den indre
stamvegen E16, rv 13 og rv 9 blir optimal.
Sjøfarten innenriks langs Vestlandskysten har i mange år vært på vikende front i forhold til
lastebiltransport. En av hovedutfordringene er å konsentrere større mengder gods i sentrale
knutepunkter som kan gi grunnlag for mer effektiv sjøtransport som kan ta markedsandeler på
utenlandstransportene. Det er også en utfordring å skaffe bedre regularitet for kystfarten forbi
værharde Stadt.
Tankekorset er at bedre Kyststamveg kan gi redusert innenlandsk sjøtransport, men bedre
utviklingsmuligheter for regionen.

Anbefalt strategi i korridor 4
Veg
Stamvegrutene 9 og 10 og deler av rute 8, inngår i Kyststamvegen. Utvikling av
Kyststamvegen er viktig av flere årsaker, og det er derfor lagt opp til fortsatt tung satsing i
denne korridoren. Strategien for Kyststamvegen er i første rekke å oppnå en akseptabel
minstestandard på ruta, gjennom trinnvis utbedring. På de lavtrafikkerte delene av
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Kyststamvegen vil tilfredsstillende bredde og bæreevne være viktigst. Det foreslås ikke å
bruke statlige midler til fergeavløsningsprosjekter eller andre omfattende utbygginger.
For rute 8, E39 mellom Kristiansand og Bergen, er fordelingen av foreslått statlig planramme
på 3 100 mill. kr mellom korridorene 3 og 4 foreløpig uavklart. For de andre rutene er det til
sammen planlagt å bruke 1 800 mill. kr. Med unntak av strekningen mellom Stavanger og
Bergen vil tildelte midler bli brukt til en rekke standardforbedrende tiltak.
Mellom Stavanger og Bergen er flere større prosjekter aktuelle. Det arbeides med planer for
en 23 km lang tunnel under Boknafjorden som skal avløse dagens ferjesamband. Prosjektet
planlegges fullfinansiert med bompenger. Det er også aktuelt å gjennomføre prosjektet
Svegatjørn -Rådal sør for Bergen, eventuelt med delvis bompengefinansiering.
For å bedre transportstandarden i deler av korridoren, kan det i en alternativ strategi være
aktuelt å vri innsatsen mot etablering av bedre ferjesamband, særlig i Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane.
Til rutene 22 og 24, rv 13 mellom Jøsendal og Voss, og rv 9 mellom Haukeligrend og
Kristiansand, er det foreslått statlige planrammer på henholdsvis 250 og 100 mill. kr. Dersom
det blir tilslutning til Vossepakken, er det aktuelt å gjennomføre prosjektet Øvre Granvin –
Voss grense med kostnadsoverslag ca. 300 mill. kr.
Sjø
Askøybroen medførte høydebegrensninger på 62 meter for innseilingen til Bergen og dermed
en reduksjon i havnens tilgjengelighet. Det vil bli gjennomført et forprosjekt for vurdering av
alternative løsninger.
Fedje trafikksentral har en strategisk lokalisering for sikkerheten til oljetrafikken til og fra
Sture og Mongstad kombinert med den kryssende kysttrafikken. Her er det gjennomført et
forprosjekt for en betydelig utvidelse av sentralens deknings- og ansvarsområde.
Gjennomføringsfasen er foreløpig ikke bestemt.
Utbygging av Stadt skipstunnel.vil være et tiltak for økt sikkerhet og bedret regularitet for
kyst- og persontrafikk i korridoren. Kystverket skal foreta en revisjon og kvalitetssikring av
virkningsberegningene i et foreliggende forprosjekt.
En eventuell økning eller reduksjon i rammene vil få konsekvenser for fremdriften i
vedlikeholds- og oppgraderingsplanene.
Luft
For omtale av Stavanger lufthavn, se korridor 3
Ved Bergen lufthavn, Flesland vil det, på bakgrunn av gjeldende trafikkprognoser, i løpet av
perioden 2006-15 bli behov for vesentlige kapasitetsutvidelser i banesystemet, herunder
rullebane nr. 2, og flyoppstillingsplattformer. På Flesland arbeides det med planer for nytt
flyplasshotell, og terminalområdet utvikles med tanke på fremtidig bybane til Bergen sentrum.
Nytt tårn og kontrollsentral tas i bruk på Trondheim lufthavn Værnes i 2004.
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6.5

Korridor 5 Oslo – Bergen/Haugesund (med arm via Sogn til
Førde)

Korridoren utgjør i praksis et helt nettverk i Sør-Norge med flere vegruter, jernbane, luft og
sjøtransport som alle har betydning for transport mellom Østlandet og Vestlandet.
Befolkningstettheten er høy i endepunktene, mens befolkningsgrunnlaget underveis i
korridoren er mer spredt. Korridoren er viktig i reiselivssammenheng.

Figur 6.25 Korridor 5

Transportstrømmer
En stor andel av persontransporten i korridoren går mellom endepunktene Oslo og Bergen.
Nesten halvparten av reisene foregår med fly. Tog har en relativt stor markedsandel. Mellom
Oslo og Haugesund og mellom Oslo og Sogn og Fjordane spiller flytransporten en viktig
rolle. På mellomliggende relasjoner dominerer biltransport, mens tog har visse andeler særlig
i Hallingdal.
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Figur 6.26:

Persontransport lange reiser (>100 km). Reisemiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI

Godstransporten mellom endepunktene Oslo og Bergen har høye andeler på jernbane. Fra
Bergen til Oslo går også noe bulkvarer på sjø, men ikke den andre veien. På alle
mellomliggende relasjoner er lastebil nesten enerådende.
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Figur 6.27:
Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner. Kilde: Data fra lastebiltellingen,
sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.
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Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Følgende stamvegruter er definert inn i korridoren:
Rute 11 E134 Drammen – Haugesund, rute 12 E16 Sandvika – Bergen, rute 21 rv 7/52
Hønefoss – Gol-Borlaug, rute 23 rv 36 Moheim – Seljord
Stamvegrute 11
Veglengde
408 km 4,9 % av stamvegnettet
Lengde fire-felts veg
0
Lengde uten tilfredsstillende
272 km 67 % av rutas lengde
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
1200/
Haukelifjell
andel tungtrafikk
20 %
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
11500/
Drammen
andel tungtrafikk
10 %
Antall støyplagede personer
1013
3 % av støyplagede ved stamvegnettet
Antall drepte og hardt skadde 1998- 58
2,9 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet
2001
Tabell 6.28 Nøkkeltall E134 Drammen - Haugesund

Ruten er en viktig transittkorridor for forbindelsen mellom Drammen/Kongsberg og NordRogaland/Sunnhordaland, og er eneste hovedveg øst–vest mellom disse områdene. De største
flaskehalsene for tungtransporten er stigningsforholdene, dårlig kurvatur og bredde, smale og
lave tunneler og rasoverbygg. Det ønskes enda bedre regularitet over fjellet vinterstid.
Stamvegrute 12
Veglengde
496 km
Lengde fire-felts veg
0,5
Lengde uten tilfredsstillende
293 km
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
500/
andel tungtrafikk
20 %
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
32000/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer
Ca 2000
Antall drepte og hardt skadde 1998- 127
2001
Tabell 6.29 Nøkkeltall E16 Sandvika – Bergen

5,9 % av stamvegnettet
Sandvika
59 % av rutas lengde
Filefjell
Sandvika
6 % av støyplagede ved stamvegnettet
6,4 % av drepte og hardt skadde på stamvegnettet

Etter åpningen av Lærdalstunnelen er E16 en fergefri forbindelse mellom Østlandet og
Vestlandet sør for Sognefjorden. E16 er åpen nærmest uansett værforhold og tid på døgnet, og
er dermed viktig for næringslivet ved transport av ferskvarer. E16 går gjennom flere
tettsteder, og til tider gir dette et komplisert og sammenblandet trafikkbilde med
gjennomgangstrafikk, turisttrafikk, lokaltrafikk samt gående og syklende.
I Bærum er det ofte kø i rushtidene, og generelt er fremkommeligheten bedre på sommerstid
enn resten av året. De største problemene er vanligvis ut av Oslo på fredag ettermiddag når
arbeidstakere er på veg hjem, samtidig med at mange starter helge-/ferietur.
Strekningen har flere strekninger som er utsatt for steinras og snøskred.
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Stamrute 21
Veglengde
213 km
2,5 % av stamvegnettet
Lengde fire-felts veg
0
Lengde uten tilfredsstillende standard 132 km
62 % av rutas lengde
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
600/
Hemsedalsfjellet - Borlaug
andel tungtrafikk
23%
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
3000-5000/ Hønefoss – Gol
andel tungtrafikk
13%
Antall støyplagede personer
819
2,4 % av støyplagede ved stamvegnettet
Antall drepte og hardt skadde 199861
3,1 % av drepte og hardt skadde på
2001
stamvegnettet
Tabell 6.30 Nøkkeltall rv7/52 Hønefoss – Gol - Borlaug

Rute 21 er en del av den korteste og mest foretrukne vegforbindelse mellom Oslo og Bergen. I
tillegg er ruta hovedforbindelsen mellom Oslo-området og størstedelen av Sogn.
Flaskehalser som skaper problemer for tungtrafikken er et par underganger med redusert fri
høyde, som innebærer omkjøring gjennom tettbebygd strøk for store kjøretøy. Videre er
vegstandarden nær Hønefoss svært dårlig. Ruten har syv rasutsatte strekninger.
Jernbane
Korridoren omfatter Drammenbanen (Oslo S-Drammen), Randsfjordbanen (DrammenHokksund-Hønefoss), Bergensbanen (Roa-Hønefoss-Bergen), Flåmsbana (Myrdal-Flåm),
deler av Gjøvikbanen (Oslo S-Grefsen-Roa) og Alnabanen (Alnabru-Grefsen)
Bergensbanen
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane
Høyeste hastighet på
strekningen

471 km Oslo – Bergen over Roa - 11% av jernbanenetttet
506 km Oslo – Bergen over Drammen - 12% av jernbanenettet
42 km
Oslo – Drammen
130 km/t for persontog
100 km/t for godstog
75- 100 km/t
Oslo – Bergen

Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog
Langdistanse
Godstog:
Punktlighet: Passasjertog
Godstog
Persontrafikk pr år:
Antall reiser
Kapasitet

Gjennomgående god
Bergen-Arna-Voss
2 tog/time/retning
Oslo-Bergen
5/dag/retning
Alnabru –Bergen
20 tog i uken/retning
70 %
Langdistanse
77%
Hovedtog – Combiexpress
5,1 mill. - 1 800 pr døgn
tellesnitt ved Drammen
645 622
tellesnitt ved Finse (2001)
Høy kapasitetsutnyttelse på strekning Oslo-Drammen. Profilutvidelse (P407)
Bergensbanen. Tilfredsstillende kapasitetsutnyttelse på strekningen
Hokksund-Hønefoss-Myrdal. På strekningen Myrdal-Bergen er x-spor for
korte for kryssing av to godstog.
Godstrafikk: nettotonn pr år
536 193
Terminaler: Alnabru, Bergen
Tabell 6.31 Nøkkeltall Oslo-Bergen-Haugesund

Oslo S er største knutepunkt i korridoren, med god tilgjengelighet og bredt spekter av
servicetilbud. Stasjonene i Bergen og Drammen gjennomgår omfattende oppgraderinger fra
2002. For Voss er det planlagt ombygging til et mer tilgjengelig og funksjonelt knutepunkt. I
Flåm er stasjonen integrert i et felles trafikk- og servicesentrum med ideelle adkomst/omstigningsforhold, mange servicefunksjoner og en forbilledlig standard.
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De største godsterminalene i korridoren er Alnabru, Drammen og Nygårdstangen.
Terminalene er utstyrt for kombinerte transporter bil/bane. Det er sportilknytning til
havneområdene i Bergen, Drammen og Oslo.
Nylig gjennomførte linjeomlegginger på høyfjellsstrekningen på Bergensbanen har gitt nytte i
form av større robusthet i togfremføringen for banen som helhet og økt kjørehastighet på
høyfjellet. På Gjøvikbanen og Vossebanen er lengden på kryssingssporene begrensende for
fleksibiliteten i ruteoppsett for godstogene og for håndtering av avvikssituasjoner. Særlig
setter manglende samtidig innkjør til krysningssporene mellom Voss og Bergen grenser for
rutehastigheten for alle togprodukter.
Sjø
Se omtale under korridor 1 og 4.
Luft
Flyplass

Trafikk Kommentar /behov

OSLO, Gardermoen
Dagali

13 961 696 Lufthavnplan 2001-30; pir B, mulig fremtidig tredje rullebane
4 192 Ikke statlig eid

Fagernes, Leirin
Sandefjord, Torp
Skien, Geiteryggen
HAUGESUND, Karmøy
Stord, Sørstokken

4 608 Gode flyoperative forhold
770 982 Ikke statlig driftsansvar, trafikk 2002 ca. 1,02 mill. pass
14 153 Ikke statlig eid,
351 573 Forlenget rullebane: ev. off.-privat samarbeid (OPS)
19 989 Ikke statlig eid

BERGEN, Flesland

3 673 577 Div. utvidelser banesystem og flyoppstilling, flyplasshotell, bybane,

Sogndal, Haukåsen

75 405 Noe begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

Førde

54 383 Begr. flyoperative forhold, noe begr. muligheter for oppgradering

Florø

87 188 Fullført oppgradering av banesystemet m.m. 2002

Sandane, Anda
28 675 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering
Tabell 6.32 totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

De viktigste forbindelsene er:
Oslo – Bergen totalt 1 330 tusen passasjerer, Oslo – Haugesund totalt 260 tusen passasjerer,
Bergen – Sandefjord totalt 115 tusen passasjerer, Bergen – Haugesund totalt 56 tusen
passasjerer. Mellom Oslo og Sandefjord er det ikke regulære flyruteforbindelser.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
·
·
·
·

Dobbeltspor på jernbanen mellom Sandvika og Asker innen 2006
E16 Seltun – Voldum i Lærdal, ny veg som gir en innkorting av ruten på ca 5 km
10 km ny veg E134 Hegstad – Damåsen i Buskerud
Rullestadjuvet på E134 i Hordaland, ca 8 km.
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Viktige regionale funksjoner og forhold
Vegtransporten både av gods og personer har større betydning underveis i korridoren enn for
endepunktstransport mellom Oslo og Bergen. Vegrutene E16, E134 og rv 7/52 dekker hver
sine geografiske områder og vil alle være viktige veglenker for lange transporter i fremtida.
De tradisjonelle industristedene langs E134, Kongsberg, Notodden, Rjukan og Odda er
avhengige av at stamvegen blir en effektiv transportåre for tilknytning til Oslo.
Rogaland er et av de fylkene i landet som har hatt den største befolkningsøkningen de siste 25
årene. Dette stiller høye krav til transportsektoren eksempelvis med hensyn til arbeidsreiser og
utvikling av gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Hallingdal er den regionen i Norge der reiseliv betyr relativt mest, både i forhold til
verdiskapning og målt i antall overnattinger pr. innbygger i regionen.

Utfordringer i korridoren
Korridorbegrepet er ikke spesielt egnet i denne korridoren, der det er mer enn 300 km mellom
ytterpunktene i vest. Infrastrukturen betjener ulike markeder, med til dels små
konkurranseflater. Det er en utfordring å avlaste Osloområdet for noe av den eksportrettede
transporten fra Vestlandet. Effektive terminaler både for jernbane og sjøfarten, er nødvendige
virkemidler. I tillegg må det legges til rette for en bedre regularitet på jernbanen for ytterligere
å forbedre konkurransekraften for godstransport mellom Bergen og Oslo.
Veginfrastrukturen i korridoren er omfattende; fra E134 i sør til Haugesund til rv 5 til Førde
og Florø i nord. Særlig mot Bergen er det konkurrerende tilbud, via stamvegene E16 og
rv 7/52, og de konkurrerende samband rv 7 over Hardangervidda og rv 50 Hol- Aurland. Etter
at Lærdalstunnelen ble åpnet, har både E16 og særlig rv 52 fått økt tungtrafikk. Å bygge opp
under effektiv arbeidsdeling gjennom riktig prioritering av investeringsinnsatsen er en viktig
utfordring.

Anbefalt strategi i korridor 5
Veg
Det er foreslått en statlig planramme på 900 mill. kr til rute 11, E134 mellom Drammen og
Haugesund. Det er foreløpig ikke tatt stilling til bruken av midlene. Alternativene er en
trafikksikkerhetsmessig opprusting av flere mindre parseller eller gjennomføring av
framkommelighetsprosjektet Gvammen – Århus i Telemark.
For de mer direkte rutene mot Bergen, E16 (rute 12) og rv 7/52 (rute 21), er det foreslått
planrammer på 1 600 og 400 mill. kr. E16 kan aldri bli det foretrukne alternativ mellom Oslo
og Bergen unntatt ved vanskelige kjøreforhold, og det foreslås derfor beskjeden innsats på
E16 mellom Fagernes og Borlaug, mens investeringene konsentreres om fellesstrekningene
Sandvika – Hønefoss og Borlaug - Bergen.
På E16 foreslås å bygge parsellene Wøien – Bjørum og Hamang – Wøien i Bærum med
kostnadsoverslag på 570 og 430 mill. kr og delvis bompengefinansiering. Dessuten
gjennomføres prosjektet Borlaug – Voldum i Lærdal. På rv 7 forutsettes prosjektet Ramsrud –
Kjelsbergsvingene gjennomført. Dersom bompengeprosjektet Sokna – Ørgenvika blir
gjennomført, vil avstanden fra Oslo til Hallingdal bli redusert med 20 km. Kostnadene er
foreløpig beregnet til 850 mill. kr.
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Ved endret innsats i korridoren i retning av mer vektlegging av trafikksikkerhet og miljø, kan
det bl.a. være aktuelt å gjennomføre tunnel bak Vossevangen, også som en del av
bompengeopplegget Vossepakken.
Til rute 24, rv 36 Seljord – Eidanger, er det foreslått en statlig planramme på 100 mill. kr.
Jernbane
Korridoren utgjør en av de viktigste fjernstrekningene i nettet, i tillegg til regionaltrafikk Voss
– Bergen og nærtrafikk Arna – Bergen. Godstrafikken har stor markedsandel og tunnelprofilet
blir i år utvidet slik at semihengere kan fraktes på jernbane. Godstrafikken går over Roa til
Alnabru. Høyfjellstrekningen er i stor grad oppgradert og modernisert, men det gjenstår
fortsatt partier vest for Finsetunnelen som er rasutsatt. Terminalen i Bergen er sentral og svært
godt plassert i forhold til vegsystemet, men forbindelsene til havnen er ikke optimal. Den kan
forbedres, men en stor internasjonal intemodal havn i Bergen, må nyetableres. Arnadalen er
ikke noe aktuelt alternativ.
Aktuelle tiltak er kapasitetsforbedring Bergen stasjon, Arna stasjon for kryssing av godstog,
og mellom Voss og Bergen. Strekningen Roa – Grefsen trenger også kapasitetsforbedrende
tiltak for godstrafikken. Det er også aktuelt med rassikringstiltak på høyfjellet.
Med økte rammer vil Ringeriksbanen være aktuell.
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6.6

Korridor 6 Oslo – Trondheim (med armer til Ålesund og Måløy)

Korridoren knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, samtidig som den spiller
en viktig rolle for Nordvestlandets og Midt-Norges kontakt mot Sør-Norge. Korridoren er
også viktig for eksport og import av gods til og fra Nord-Vestlandet, Midt-Norge og NordNorge. Underveis betjener korridoren en relativt tung befolkningskonsentrasjon i
Mjøsregionen. Alle fire transportformene spiller en rolle, og både for veg og bane er det
parallelle transporttilbud mellom Oslo og Trondheim.

Figur 6.33 Korridor 6

Transportstrømmer
En stor andel av persontransporten i korridoren går mellom Oslo og Mjøsbyene. Her har toget
en markedsandel på ca 12 %. For reiser Oslo – Trondheim og Oslo – Møre og Romsdal spiller
flytransporten en viktig rolle. På mellomliggende relasjoner er transportmengdene lavere, og
bil har en dominerende rolle.
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Persontransport lange reiser (>100 km). Reisemiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI
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Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Data fra lastebiltellingen, sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.

Godstransporten i korridoren foregår med bil eller tog. Sjøtransporten er etter statistikken ikke
representert. Tog har store markedsandeler både på strekningene Oslo – Trondheim og Oslo –
Åndalsnes.
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Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Følgende stamvegruter er definert inn i korridoren:
Rute 2 E6 Oslo – Trondheim, rute 13 rv 15 Otta – Måløy, rute 14 E136 Dombås – Ålesund,
rute 16 rv 3 Kolomoen – Ulsberg, rute 20 rv 4 Oslo – Mjøsbrua, rute 26 rv 70 Oppdal –
Kristiansund.
Stamvegrute 2
Veglengde
552 km
Lengde fire-felts veg
51 km
Lengde uten tilfredsstillende
405 km
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
1700/
andel tungtrafikk
%
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
80 000/
andel tungtrafikk
10 %
Antall støyplagede personer
5500
Antall drepte og hardt skadde 1998- 231
2001
Tabell 6.36 Nøkkeltall E6 Oslo - Trondheim

6,6 % av stamvegnettet
Oslo – Gardermoen og Omkjøringsvegen
73 % av rutas lengde
Dovre
Alnabru - Karihaugen
16,4 % av støyplagede ved stamvegnettet
11,6 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

E6 mellom Oslo og Trondheim er en av landets viktigste stamveger. I tillegg til å være
hovedforbindelse nord-sør, er vegen også en viktig del av forbindelsen mellom
Nordvestlandet og det sentrale Østlandsområdet.
Det er kapasitetsproblemer på delstrekninger i rushtida i Oslo-området, og i Akershus og
Hedmark i forbindelse med store utfartshelger. Dette rammer trafikk fra Gardermoen og
nordover på fredager og trafikk sørover fra Kolomoen på søndager. Sommerdøgntrafikken i
Gudbrandsdalen er 35-50 % høyere enn ÅDT, og trafikken utgjør en barriere i tettsteder med
gjennomgående E6.
Stamvegrute 14
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer

176 km
0
129 km

2,1 % av stamvegnettet
73 % av rutas lengde

Ca 1 300 Bjorli
Ca
20 000
1243

Antall drepte og hardt skadde 1998- 31
2001
Tabell 6.37 Nøkkeltall E136 Dombås - Ålesund

Spjelkavik - Ålesund
3,7 % av støyplagede ved
stamvegnettet
1,6 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

Langs E136 er det standardsprang mellom strekninger som er utbedret og strekninger med
dårlig standard. På strekningene med dårlig standard er det til dels enfeltsveg, lave
underganger, dårlig kurvatur og bæreevne. Den dårligste standarden er i Møre og Romsdal,
særlig i Romsdalen. Det er flere rasutsatte partier på ruta.
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Stamvegrute 16
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer

292 km
0
88 km
1800/
20-28 %
11000/
12-18 %
709

Antall drepte og hardt skadde 1998- 52
2001
Tabell 6.38 Nøkkeltall rv 3 Kolomoen - Ulsberg

3,5 % av stamvegnettet
30 % av rutas lengde
Ulsberg
Vest for Elverum
2,1 % av støyplagede ved
stamvegnettet
2,6 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

Rv 3 er hovedforbindelse for tungtrafikk mellom Oslo og Trøndelag. I tillegg tjener den som
en viktig hovedåre gjennom Østerdalen med forbindelse til områder som Trysil og Røros.
På bakgrunn av den store tungtrafikkandelen, er vegbredden på rv 3 et problem på deler av
strekningen i Hedmark og nordre deler i Sør-Trøndelag, hvor det også er dårlig geometrisk
standard.
Høytrafikkerte to- og trefeltsveger uten midtdeler er ofte preget av mange alvorlige ulykker,
der møteulykker utgjør en stor andel. For strekningen mellom Gardermoen og Lillehammer
utgjør møteulykkene rundt 34 % av alle personskadeulykker, men hele 75 % av
dødsulykkene. I Gudbrandsdalen utgjør møteulykkene ca 25 % av personskadeulykkene, og
rundt 70 % av dødsulykkene. Alvorlighetsgraden ved møteulykker er svært høy, og tiltak som
kan hindre slike ulykker vil gi størst sikkerhetsmessig gevinst.
Jernbane
Korridoren omfatter jernbanestrekninger i Østlandsområdet og Trøndelag og forbindelser
mellom Østlandet og Midt-Norge. De består av Hovedbanen, Gardermobanen, Gjøvikbanen,
Kongvingerbanen, Solørbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Dovrebanen.
Dovrebanen, Gardermobanen:
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane

553 km Oslo-Trondheim - 13 % av jernbanenettet
21 km
Oslo-Eidsvoll
49 km
Gardermobanen
Dovrebanen
130 km/t for persontog
Høyeste hastighet på
Dovrebanen
100 km/t for godstog
strekningen
Gardermobanen
210 km/ for persontog
Eidsvoll-Trondheim
75- 100 km/t
Gjennomsnittshastighet
Oslo-Eidsvoll
125-140 km/t
Sporkvalitet
Gardermobanen er eneste "full-standard" banestrekning i korridoren.
Svært varierende standard i korridoren.
Frekvenser: Persontog
5 tog/dag/retning
Godstog:
35 tog i uken/retning
Punktlighet: Passasjertog
68% - 71 %.
Mellom- og Langdistanse
(2001)
Godstog
80%
Hovedtog – Combiexpress
Persontrafikk pr år:
816 924 - 2 250 pr dag
Tellesnitt ved Hamar (2001)
461 983 - 1 265 pr dag
Tellesnitt ved Hjerkinn (2001)
Kapasitet
Maks utnyttelse i store deler av korridoren
Godsvolum i tonn: netto pr år
1 422 825
Alnabru, Trondheim, Hamar
Tabell 6.39 Nøkkeltall Oslo – Lillehammer - Trondheim
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Solørbanen og Rørosbanen:
Banelengde

94 km Solørbanen - 2% av jernbanenettet
383 km Rørosbanen - 9 % av jernbanenettet
Dobbeltsporet jernbane
0 km
Rørosbanen
130 km/t for persontog
Høyeste hastighet på
Solørbanen
100 km/t for persontog
strekningen
100 km/t for godstog
75- 100 km/t
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Gjennomgående god standard
Frekvenser: Persontog
3 tog/dag/retning
Hamar-Rena/Koppang
5 tog/dag/retning
Hamar-Røros
Godstog: Systemtog
17 tog i uken/retning
Kongsv., Elverum, Koppang
Punktlighet: Persontog
76 % og 81 %
Rørosbanen og Solørbanen
(2001)
Godstog
80 %
Hovedtog – Combiexpress
Kapasitet
Solørbanen, Rørosbanen, Raumabanen og øvre del av Gjøvikbanen har rom
for kapasitetsøkning.
Godsvolum i tonn netto pr år
526 450
Terminaler:
Kongsvinger-Elverum-Kongsv.
Koppang-Tynset-Koppang
Tabell 6.40 Nøkkeltall Kongvinger-Elverum og Hamar-Støren

Jernbanenettet i korridoren har ulik transportkapasitet og teknisk standard. Lange partier med
dårlig kurvatur innebærer begrensninger i fremføringshastigheten. Det er gjennomført
tilpasninger av kjøreveien til trafikk med krengetog, som kompenserer noe for de
begrensninger som kurvaturen setter. Det alt vesentlige av linjelengden i korridoren er
enkeltsporet med krysningsspor. Dobbeltspor er bygget ut på Hovedbanen mellom Oslo og
Lillestrøm og på Gardermobanen mellom Oslo og Eidsvoll, Strekningen Oslo-Lillestrøm har
en samlet fremføringskapasitet på 4 spor. Gardermobanen er eneste banestrekning i
korridoren med full-standard.
Stasjoner og knutepunkter i korridoren har gjennomgående god standard med hensyn til
tilgjengelighet og servicetilbud. Oslo S, Lillestrøm og Gardermoen er tidsmessige
kollektivterminaler, dimensjonert for nærtrafikk, flyplasstrafikk og annen regionaltrafikk.
Trondheim S, Otta, Vinstra, Ringebu, Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Eidsvoll er også
bygget ut til knutepunkter med flere lokale trafikk- og servicefunksjoner.
De største godsterminalene i korridoren er Alnabru, Åndalsnes og Brattøra, som alle er utstyrt
for å håndtere kombinerte transporter bil/bane. I tillegg finnes en rekke mindre terminaler og
lasteplasser, til dels innrettet for spesifikke vareslag som tømmer, flis, papir mv.
Fremføringskapasiteten er tilnærmet maksimalt utnyttet i store deler av korridoren, spesielt
strekningene nærmest endepunktene. Deler av nettet (Solørbanen, Rørosbanen, Raumabanen,
øvre del av Gjøvikbanen) har rom for kapasitetsøkning.
Sjø
Se omtale under korridor 1 og 4.
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Luft
Flyplass
OSLO, Gardermoen

Trafikk

Kommentar /behov

13 961 696 Lufthavnplan 2001-30; pir B, ev. fremtidig tredje rullebane

Sandefjord, Torp

770 982 Ikke statlig driftsansvar

Skien, Geiteryggen

ÅLESUND, Vigra

14 153 Ikke statlig eid
Begrensede flyoperative forhold, noe begrensede muligheter for
29 135
oppgradering
713 997 Ingen presserende større tiltak

MOLDE, Årø

285 586 Sikkerhetsområder, ev. baneforlenging: OPS

KRISTIANSUND, Kvernb.

227 968 Sikkerhetsområder, ev. baneforlenging: OPS

Ørsta-Volda, Hovden

RØROS

10 431 Behov for oppgradering, bygg og anlegg

TRONDHEIM, Værnes
2 705 636 Tårn og kontrollsentral 2004, driftsbygg, brannstasjon m.m.
Tabell 6.41 totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

Den helt dominerende forbindelsen er trafikken mellom Gardermoen og Værnes, med
1 335 tusen passasjerer. Dvs. at halvparten av alle reiser over Værnes gikk til eller fra
Gardermoen. Lufthavnene i Ålesund, Molde og Kristiansund hadde også betydelig trafikk mot
Gardermoen. Trafikken over Ålesund var klart størst med total trafikk på 411 tusen
passasjerer. Mellom Trondheim og Ålesund var trafikken 128 tusen passasjerer.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· Bygging av 8 km ny E6 forbi Melhus, trafikksikring E6 Skedsmo – Jessheim
For omtale av Oslo lufthavn, Gardermoen og Trondheim lufthavn, Værnes, se korridor 1og 4.

Viktige regionale funksjoner og forhold
For befolkning og næringsliv i innlandsfylkene Hedmark og Oppland er E6 en hovedåre mot
sentrale strøk samtidig som vegen tjener som intern hovedforbindelse mellom kommuner og
regioner. For industri og næringsliv i Møre og Romsdal er E136 og E6 videre gjennom
Gudbrandsdalen det viktigste vegsambandet til omverdenen. Eksportindustrien i fylkene Møre
og Romsdal og Sogn og Fjordane har et betydelig omfang. For eksempel står disse to fylkene
for nærmere en fjerdedel av all fiskeoppdrett i landet. Også i Trøndelag er fiske og
fiskeoppdrett en viktig næring, og transporten skjer hovedsakelig på stamvegnettet sørover
gjennom Gudbransdsalen og Østerdalen.
Mot Oslo og Trondheim er det mange korte reiser, i det vesentlige skole- og arbeidsreiser. I
tillegg er det stort innslag av reiser innbyrdes mellom byer og tettsteder, mest på
mellomdistanse. Særlig i Hedmark, men også i sørlige deler av Gudbrandsdalen, har det de
senere år vært en økende tendens til pendling inn mot hovedstadsområdet.
E6 er hovedferdselsåre for turisttrafikken gjennom Gudbrandsdalen og mot Sør-Trøndelag,
Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Turisttrafikken på rv 3 er påvirket av
kapasitetsproblemene på E6 i forbindelse med store utfartshelger. Stort omfang av
hyttebygging og ekspansive planer for utbygging av alpinanleggene i Trysil vil forsterke
trafikkproblemene.
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Utfordringer i korridoren
Denne korridoren transporterer mest gods og personer mellom innenlandske regioner. De
største volumene opptrer mellom Oslo og Mjøsbyene, i tillegg til persontransportene i
nærområdene til Oslo og Trondheim. En hovedutfordring vil være å sette jernbanen i stand til
å ta større deler av de økende personvolumene på strekningen mellom Oslo og Lillehammer,
når vegkapasiteten på strekningen samtidig ønskes forbedret, særlig som følge av store
ulykkestall. Totalt sett er det også viktig å få en bedre utnyttelse av den samlede
jernbanekapasitet på Dovrebanen og Rørosbanen.
Arbeidsdeling mellom Raumabanen og E136 bør avklares for å kunne foreta en bedre total
prioritering av innsatsen i denne delkorridoren mot Ålesund. Østerdalen er preget av spredt
bosetting og lite passasjergrunnlag for jernbanen. Det må vurderes om dagens
pesontransporttilbud på jernbane kan erstattes med et mer optimalt tilbud med buss.

Anbefalt strategi i korridor 6
Veg
Satsingen på veg i korridoren konsentreres først og fremst på E6 Oslo – Trondheim. Den
langsiktige strategien for E6 er firefelts veg Oslo – Lillehammer og Melhus – Trondheim, og
tofelts vei på resten.
For E6 er det foreslått en statlig planramme på 3 800 mill. kr. Innenfor denne ramma vil det i
løpet av planperioden være mulig å gjennomføre utbyggingen av strekningen Jessheim –
Kolomoen til firefeltsveg, forutsatt at det blir tilslutning til det foreslåtte bompengeopplegget.
Kostnadene er foreløpig beregnet til 2 700 mill. kr. I tillegg vil det være mulig å gjennomføre
utbygging av parsellen Tingberg – Tretten i Øyer med kostnadsoverslag ca 370 mill. kr, samt
å videreføre utbedringsarbeidene i Soknedal. Forutsatt tilslutning til bompengeløsning, kan
det også bli aktuelt å starte utbygging av parsellen Fåvang – Frya med foreløpig
kostnadsoverslag på ca 400 mill. kr.
Dersom det blir enighet om finansiering av Nordre Avlastingsveg i Trondheim, gir rammen
rom for å fullføre prosjektet. I tillegg er det aktuelt å bygge parsellen Nidelv bru – Grilstad
med delvis bompengefinansiering.
For rv 3 er det foreslått en planramme på 500 mill. kr. Midlene vil stort sett bli brukt til
mindre investeringstiltak, men mot slutten av perioden er det aktuelt å bygge parsellen
Ommangsvolden – Ånestad med foreløpig overslag 370 mill. kr. I tillegg vil flaskehalsen
Innset – Ulsberg i Sør-Trøndelag bli utbedret.
Til rute 20, rv 4 Oslo – Mjøsbrua, er det foreslått en statlig planramme på 400 mill. kroner. I
tillegg er det regnet med ca. 250 mill. kr i bompengebidrag, som skal inngå i fullføringen av
omlegging forbi Raufoss og parsellen Roa – Jaren med kostnadsoverslag på ca 450 mill. kr.
For rv 15 vil en foreslått planramme på 200 mill. kr bli brukt på noen mindre strekningsvise
tiltak, mens en planramme på 900 mill. kr til E136 vil bli brukt til å utbedre en rekke
flaskehalser langs ruta. Forutsatt tilslutning til bompengeprosjektet E136 Breivika – Lerstad
ved Ålesund, er det aktuelt å prioritere prosjektet i perioden. Til den nye stamvegen rv 70 er
det foreslått en planramme på 100 mill. kr.
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E6 Oslo – Trondheim er på grunn av trafikkmengdene og ulykkessituasjonen prioritert for
utbygging. Dersom rammene økes, vil det være aktuelt med ytterligere satsing på denne ruta.
Jernbane
Bedre kapasitet Eidsvoll – Hamar er viktig for InterCity-systemet. Rørosbanen er viktig for
godstrafikk, Dovrebanen for både gods- og persontrafikk. Nye godsoperatører vil med
dieselmateriell for godstrafikk kunne ta i bruk Rørosbanen i system med Solørbanen og
Nordlandsbanen. Dette er en kapasitetsreserve og et alternativ til Dovrebanen. Eidsvoll –
Hamar er blant de mest trafikerte strekningene i hele nettet med svært blandet trafikk. Oslo S
– Eidsvoll, med Gardermobanen, gir konkurransedyktige kjøretider, men kapasiteten og
regulariteten videre er for dårlig.
Aktuelle tiltak er ny dobbeltsporparsell et sted mellom Eidsvoll og Hamar, i tillegg minst en
kryssingssporforlengelse i samme område. For godstrafikken er det viktig å utvikle Alnabru
containerterminal, og å forlenge flere kryssingsspor nord i Gudbrandsdalen. Med økte rammer
vil det være aktuelt med flere dobbeltsporparseller Eidsvoll - Hamar/Lillehammer.
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6.7

Korridor 7 Trondheim - Bodø

Korridoren knytter søndre deler av Nordland sammen med Trøndelag og resten av SørNorge, og er transittkorridor mot Nord-Norge nord for Bodø. Korridoren har stor betydning
for Helgelandsregionen. Med økt oljeaktivitet nordover, vil korridoren være viktig for
forbindelsene til kontinentalsokkelen. Mangelen på alternative ruter gjør transportsystemet
her spesielt sårbart. Korridoren binder sammen et stort bo- og arbeidsmarkedsområde
mellom Trondheim og Steinkjer.

Figur 6.42 Korridor 7

Transportstrømmer
Den største mengden transport går mellom naboregioner. Persontransport foregår med alle
transportmidlene. Toget spiller en viss rolle på alle relasjoner. Flytransport er viktig på de
lange forbindelsene og er nesten enerådende mellom Oslo og Bodø.
89

2500
2000
1500
1000

Fly

500
0

Bil

Båt
Buss

-H
el
ge
Tr
la
nd
on
dh
ei
m
-B
In
od
te
rn
ø
ti
H
el
ge
la
O
nd
sl
o
-H
el
ge
la
nd
O
sl
o
-B
Bo
od
dø
ø
-H
el
ge
la
nd

Tog

ei
m
dh

Tr
on

dh

Tr
on

ei
m

-N
or
d-

Tr
ø

nd
e

la
g

ÅDT

3500
3000

Figur 6.43:

Persontransport lange reiser (>100 km). Reisemiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI
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Figur 6.44:

Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Data fra lastebiltellingen, sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.

Godsmengdene er beskjedne i forhold til korridorene i Sør-Norge. Tog spiller en viktig rolle
for godstransport i korridoren. På de lengste strekningene mellom Bodø og Oslo er toget
nesten enerådende på gods. Sjøtransporten har en viss andel av stykkgods mellom Trondheim
og Bodø, og store markedsandeler på bulkvarer for eksempel mellom Bodø og Helgeland.
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Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Korridoren dekkes av stamvegrute 3 E6 Trondheim – Fauske, E14 Stjørdal – riksgrensen og
rv 80 Fauske – Bodø.
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer

822 km
0
487 km
7002000/
1015000/
13 %
1396

Antall drepte og hardt skadde 1998- 144
2001
Tabell 6.45 Nøkkeltall E6 Trondheim - Fauske

9,8 % av stamvegnettet
59 % av rutas lengde
Asp – Fauske
Trondheim – Værnes
4,2 % av støyplagede ved
stamvegnettet
7,2 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

E6 har dårlig vegstandard på store deler av strekningen. Problemene er blant annet knyttet til
smal, veg, rasfarlige partier og dårlig regularitet om vinteren.
Langs hele E6 er det sammenblanding av lokal- og gjennomgangstrafikk i byene og
tettstedene med de problemer det fører med seg med hensyn til framkommelighet, ulykker og
utrygghet.
Jernbane
Korridoren omfatter jernbanestrekningene mellom Trondheim og Bodø som består av deler av
Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Namsosbanen. Meråkerbanen går via Storlien til Sverige.
Korridoren er samtidig transittkorridor nord-syd for trafikk mellom Nord-Norge, Midt-Norge,
Sør-Norge og utlandet.
Nordlandsbanen
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane
Høyeste hastighet på strekningen
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog:
Godstog:
Punktlighet: Persontog
(2001)
Godstog
Kapasitet
Godstrafikk: nettotonn pr år

729 km Trondheim-Bodø - 17,5% av jernbanenettet
0 km
130 km/t for persontog
100 km/t for godstog
75- 100 km/t
Linjen har varierende standard
2 tog/dag/retning
Trondheim-Bodø
21 tog i uken/retning
73 %
Langdistanse
80 %
Hovedtog – Combiexpress
Flere kryssingsspor vil øke fremføringshastigheten for godstog.
Fremføringskapasiteten er maksimalt utnyttet i endepunktene. Det er flaskehalssymtomer på strekningen Steinkjer-Trondheim.
1 775 146
Terminaler: Trondheim, Bodø,
Mo I Rana, Skogn, Hell, Ørtfjell

Tabell 6.46 Nøkkeltall Trondheim-Bodø

Nordlandsbanen er bygget som enkeltsporet bane med krysningsspor og har drift med
dieselelektriske lokomotiver/motorvogner. Linjen har varierende standard. Krappe kurver
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innebærer begrensninger i hastigheten. Største tillatte hastighet er 120 km/t for persontog og
100 km/t for godstog. Profilutvidelse (P407) som gjør det mulig å frakte semihengere i
godstog, er gjennomført.
Standarden for stasjoner og knutepunkt er varierende. En del av bystasjonene er blitt
oppgradert, og det vil innen 2006 være gjennomført utviklingsprosjekter på Trondheim S og
Verdal. Noen av holdeplassene på strekningen Trondheim - Steinkjer og Rognan - Bodø har
også fått en oppgradering.
Det er bil/bane-terminal i Trondheim, Mo, Mosjøen, Fauske og Bodø. Jernbanen har
sporforbindelser til havneområdet i Trondheim og Muruvik. Det er intermodal havn i Bodø
for omlasting til containerskip.
Meråkerbanen
Banelengde
Dobbeltsporet jernbane
Høyeste hastighet
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Frekvenser: Persontog
Godstog:
Systemtog
Punktlighet: Passasjertog
Godstog
Antall reiser pr. år
Kapasitet

71 km Hell-Storlien - 2% av jernbanenetttet
0 km
90 km/t for person- og godstog
50 km/t
Banen har lav standard med hensyn på hastighet, aksellast og horisontalkurvatur.
2 tog/dag/retning
Trondheim-Storlien
9 tog i uken/retning
Hell-Storlien
72%
Utenlandstog
80%
Hovedtog – Combiexpress
48 000
Over riksgrensen ved Storlien
Banen har ledig kapasitet. Største flaskehals er at banen kun tillater en aksellast på
20,5 tonn.
Godstrafikk: nettotonn pr år 218 850
Terminaler: Hell, Storlien
Tabell 6.47 Nøkkeltall Trondheim-Hell-Storlien

Meråkerbanen har lav standard med hensyn til aksellast og horisontalkurvatur. Gjennomsnittshastigheten ligger på 50 km/t. Linjeføringen gir få muligheter til vesentlig innkortinger i
reisetiden. Banen tillater kun aksellast på 20,5 tonn på norsk side, mens det på svensk side og
på Nordlandsbanen er en aksellast på 22,5 tonn. Banen er ikke elektrifisert og har ikke
fjernstyring (CTC) og ATC. Banen har profil som tillater combitransport med semihenger.
Største flaskehals på banen er at den kun tillater en aksellast på 20,5 tonn og dieseldrift.
Etterslep av vedlikehold fører til saktekjøring på banen. Det er intermodal havn i Trondheim
med direkte spor til Brattøra godsterminal.
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Sjø
Stamnettet i denne korridoren utgjøres av hovedskipsleden lang kysten, med innseilingsleder
til Bodø havn.
Bodø
Antall anløp av lospliktige fartøy i 2001:
- herav stykkgods:
containerskip:
ro/ro skip:
Godsomsetning i alt, år 2000 (tall i 1000 tonn):
- hvorav stykkgods:
våtbulk:
tørrbulk:
Tabell 6.48 Nøkkeltall Trondheim - Bodø

32
14
0
1
707
415
214
78

Sandnessjøen Mo i Rana
231
43
186
4
4
0
0
1
294
3491
157
1503
130
11
7
1977

Korridor 7 betjener en lang og smal del av Norge. Her er bosetting og næringsliv mer enn i de
fleste landsdeler knyttet til kyststripen. Dette betyr at sjøen fyller en viktig transportfunksjon,
både for passasjerer og gods, ikke minst i sammenknytningen av de ulike regioner i
landsdelen og med resten av landet. I tillegg tjener korridoren som en viktig transittåre
mellom det nordligste Norge og Sør-Norge.
I forhold til i Sør-Norge betyr utenrikstrafikken relativt mindre her enn innenrikstrafikken.
Derfor er også den lospliktige trafikken forholdsvis beskjeden. Av den samlede lospliktige
trafikken på norskekysten i 2001 foregikk således 6 % i denne korridoren, og av dette var 2 %
knyttet til Trondheim.
Av det totale godsomslag i trafikkhavnene, eksklusive Sture/Mongstad, ble vel 10 % håndtert
i havnene i korridoren Trondheim - Bodø.
Også denne korridoren inneholder flaskehalser som ikke tilfredstiller dagens behov fra
skipstrafikken. De aller fleste konfliktområdene har alternative ytre ruter, som til gjengjeld
kan være sterkt værutsatt. Været forårsaker dessuten stor slitasje på merkesystemene. Dette
medfører til dels store drift- og vedlikeholdsutgifter.
Innseilingen til Bodø havn er til tider preget av mye kryssende trafikk. Behovene for større
utbedringer bør ses i lys av arbeidet med ny havnestruktur. Deler av denne korridoren setter
store krav til aktsomhet fra navigatørens side. På Helgelandskysten er farvannsområdet svært
sårbart, og eksempelvis en grunnstøting vil kunne få store konsekvenser for
fiskeoppdrettsanlegg og vernede naturområder som det finnes en rekke av.
Det er ikke planlagt trafikksentral lokalisert til denne korridoren.
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Luft
Flyplass
TRONDHEIM, Værnes

Trafikk

Kommentar /behov

2 705 636 Tårn og kontrollsentral 2004, driftsbygg, brannstasjon, lufthavnhotell

Rørvik, Ryum

28 363 Gode flyoperative forhold, noe begrensede utviklingsmuligheter

Namsos

31 087 Noe begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Brønnøysund, Brønnøy

67 934 Baneforlengelse fullført, nytt terminalomr. og eksp.bygg gjenstår

Sandnessjøen, Stokka

69 844 Behov for oppgradering. Utredning om ny Helgeland-flyplass

Mo i Rana, Røssvoll

89 266 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

Mosjøen, Kjærstad

66 471 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

BODØ
1 436 456 Behov for driftsbygg, bl.a.
Tabell 6.49 totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

Viktigste trafikkstrøm i korridoren er Trondheim – Bodø, med ca 270 tusen passasjerer. Alle
mellomliggende lufthavner i korridoren er regionale lufthavner. Flyplassene på Helgeland har
relativt stor trafikk og er viktige i regional sammenheng.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· Generell oppgradering av merkesystemene i farleden.
· Bygging av ca 20 km ny veg langs E6 for avlastning av Steinkjer sentrum med
fullføring i 2006/2007, ny veg og tunnel gjennom Korgfjellet, samt rastiltak.
· Breddeutvidelser i Nordland

Viktige regionale funksjoner og forhold
E6 er den viktigste transportåre for lange næringstransporter, og har i tillegg også stor
betydning for regionale transporter. Det alt vesentlige av tungtrafikk på veg mellom
Trondheimsregionen og Nord-Trøndelag og videre nordover følger denne ruta. Vegen er også
den viktigste forbindelsen til stamflyplassen på Værnes.
E6 forbi Langstein går parallelt med Nordlandsbanen i et område som er kritisk med hensyn
til ras. Går det ras i dette området vil landverts forbindelse mellom Nord- og Sør-Norge
avskjæres. Jernbaneverket har planer om å legge traseen i tunnel mellom Stjørdal og Åsen, og
dette vil frigjøre areal til vegutbedring.
Rv 80 er hovedferdselsåren inn til Bodø som er fylkeshovedstad. Bodø har stamflyplass, er
endeholdeplass for Nordlandsbanen og har sentralhavn. Bodø er også viktig for forbindelsen
mot Lofoten via fergesambandet til Moskenes, og rv 80 har stor betydning for
næringstransport og turisttrafikk mellom Salten og E6.

Utfordringer i korridoren
Infrastrukturen i korridoren er konsentrert om sjøfart, Nordlandsbanen og E6, samt
tverrforbindelser mot Sverige. Kapasitet og sikkerhet er godt ivaretatt i forhold til en rekke
andre korridorer og stamvegruter, selv om det er store standardmangler. Hovedutfordringen
blir derfor å opprettholde og effektivisere eksisterende infrastruktur, og å bedre kystfartens
konkurransesituasjon gjennom bedre organisering og effektivisering av havnene. For å dra
større nytte av det intermodale knutepunktet Bodø er det nødvendig å øke regularitet for
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godstransport på Nordlandsbanen. For jernbanestrekningen Steinkjer- Trondheim er det mulig
å øke markedsandelen gjennom forbedringstiltak i infrastrukturen.
Gjennom tverrsektoriell innsats mellom luftfart og veg kan det være mulig å effektivisere
flyplassdriften på Helgeland.

Anbefalt strategi i korridor 7
Veg
Den langsiktige strategien for E6 Trondheim – Bodø er å oppnå gjennomgående akseptabel
minstestandard med to kjørefelt og bedre regularitet for næringslivet. På strekningen
Trondheim – Steinkjer vil det på lang sikt være nødvendig med fire felts veg for å bedre
trafikksikkerheten.
Innenfor en foreslått statlig planramme på 1 600 mill. kr, er det foreslått utbedring av flere
dårlige strekninger på E6 i søndre del av Nordland, hvorav Brenna – Lien er det største med
kostnadsoverslag ca 400 mill. kr. Dessuten vil omleggingen gjennom Steinkjer bli fullført, og
med delvis bompengefinansiering vil prosjektene Værnes – Kvithammer og rv 80 Røvika –
Strømsnes med foreløpige overslag på 280 og 200 mill. kr bli gjennomført. Endringer i
innsats vil være knyttet til større eller mindre ramme.
Jernbane
Trondheim – Steinkjer er aktuelt å utvikle som et eget konsept med kjøretid på 1 time.
Nordlandsbanen er viktigst som godsbane og har viktige funksjoner og betydelig potensial.
Strekningen har lav standard og er ikke fjernstyrt noe som gir lav kapasitet og dårlig
punktlighet.
Aktuelt tiltak er Gjevingåsen tunnel og fjernstyring, samt kryssingsspor.
Sjø
Det er ikke planlagt noen større investeringsprosjekter i denne korridoren. Merkingen
påvirkes av til dels harde værforhold. Dette gjenspeiler det kontinuerlige store
vedlikeholdsbehovet. Korridoren har stor kysttrafikk på både person- og godssiden, som igjen
fører til økte krav til sikkerhet i form av bl.a. forbedret fremkommelighet.
En reduksjon i rammene kan få sikkerhetsmessige konsekvenser i form av bl.a. redusert
standard på merkesystemene. En økning i rammene i planperioden vil medføre økt innsats på
farleds- og vedlikeholdssiden.
Luft
For omtale av Trondheim lufthavn, se korridor 4
Det utredes på nytt om to eller flere av lufthavnene Sandnessjøen, Mo i Rana, og Mosjøen kan
erstattes av en felles lufthavn for Helgeland.
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6.8 Korridor 8 Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes (med arm til
Lofoten og stamveg- og jernbaneforbindelser til grensene mot
Sverige, Finland og Russland)
Transportstrømmene for gods og personer er begrensede. Sjø- og flytransport står sterkt i
korridoren. Viktigste knutepunkt er Tromsø. Bodø og Tromsø har også forbindelse til
Svalbard. Kirkenes kan bli et viktig brohode for sjøtransport mot Murmansk og videre mot
Nordvest-Russland. Korridoren har tilknytninger mot det svenske og finske veg- og
jernbanenettet. Jernbane betjener ikke korridoren direkte, men mater inn til knutepunktene
Bodø/Fauske og Narvik.

Figur 6.50 Korridor 8
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Kilde: Nasjonal persontransportmodell, TØI

Figuren viser at biltransport dominerer på de fleste korte og mellomlange relasjonene, mens
kollektivtilbudet er omtrent likt fordelt på buss og båt. På de lengste relasjonene er fly
enerådende.
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Figur 6.52:

Bodø Tromsø
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Godstransport Transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner.
Kilde: Data fra lastebiltellingen, sjøfartstellingen og fra Cargonet, bearbeidet av TØI.
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Transporten i korridoren er omtrent likt fordelt mellom sjøtransport og vegtransport. Jernbane
har en høy andel mellom Oslo og Narvik. Sjøtransporten er dominert av bulkvarer, mens vegog jernbanetransporten hovedsakelig består av stykkgods.

Beskrivelse av infrastrukturen
Veg
Korridoren består av stamvegrute nr 4 og 5:
Rute 4 omfatter E6 fra Fauske til Nordkjosbotn, E8 fra Nordkjosbotn til Tromsø og hele E10.
Rute 5 omfatter E6 fra Nordkjosbotn til Kirkenes, samt de tre mellomriksvegene E8 fra
Skibotn til Galgujavre, E75 over Tanaelva til Utsjoki og rv 93 mellom Alta og Kivilompolo.
Som tilknytninger til rute 5 inngår E69 Olderfjord – Nordkapp, E75 Varangerbotn – Vardø,
Rv 92 Karasjok – Karigasniemi og E105 Kirkenes – Riksgrensen/Russland.
Stamvegrute 4
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer

917 km
0
487

59 % av rutas lengde

380/

Ferjestrekning Bognes – Skarberget

20000/

E8 inn mot Tromsø

876

2,6 % av støyplagede ved
stamvegnettet
6,8 % av drepte og hardt skadde på
stamvegnettet

Antall drepte og hardt skadde 1998- 136
2001
Tabell 6.53 Nøkkeltall E6 Fauske - Nordkjosbotn

10,9 % av stamvegnettet

Rute 4 har variabel vegstandard, særlig med hensyn til vegbredde og kurvatur. I tillegg skaper
enkelte stigninger problemer for tungtrafikken, særlig vinterstid. Spesielt på strekningen
mellom Narvik og Bjerkvik er det fare for ras. De mest ulykkesutsatte strekningene er i
Narvik og Bjerkvik, samt kryssene Olsborg og Buktamo i Troms.
Stamvegrute 5
Veglengde
Lengde fire-felts veg
Lengde uten tilfredsstillende
standard
Minste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Høyeste trafikkmengde (ÅDT)/
andel tungtrafikk
Antall støyplagede personer

1378 km 16,4 % av stamvegnettet
0
605
44 % av rutas lengde
200/
15 %
12 000/
15 %
526

Tanadalen i Finnmark
Alta i Finnmark

1,6 % av støyplagede ved
stamvegnettet
Antall drepte og hardt skadde 1998- 95
4,8 % av drepte og hardt skadde på
2001
stamvegnettet
Tabell 6.54 Nøkkeltall E6 Nordkjosbotn - Kirkenes

I begge fylker er det strekninger med framkommelighetsproblemer om vinteren. I Troms
gjelder dette spesielt Kvænangsfjellet, men også Sørkjosfjellet kan være et problem for
tungtrafikken. Kåfjorden i Troms er et svært rasutsatt område som gjør at regulariteten kan
være dårlig deler av året. I Finnmark er vinterproblemene først og fremst knyttet til
Sennalandet mellom Alta og Skaidi. Alta/Bossekop er registrert som ulykkesstrekning.
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Jernbane
Ofotbanen trafikkerer strekningen mellom Narvik havn/Fagernes godsterminal og riksgrensen
(Vassijaure).
Ofotbanen
Banelengde
42 km Ofotbanen - 1% av jernbanenetttet
Dobbeltsporet jernbane
0 km
Høyeste hastighet på
70 km/t for person- og godstog
strekningen
45-70 km/t
Gjennomsnittshastighet
Sporkvalitet
Høy standard
Frekvenser: Persontog
3 tog/dag/retning
Narvik-Kiruana (-Stockholm)
Godstog:
94 tog/uke/retning
Narvik-Bjørnfjell
Punktlighet: Persontog
72 %
Utenlandstog
(2001)
Godstog
63 %
Malmtog Narvik-Kiruna
Antall reisende
74 000 (sum begge retninger)
Tellesnitt ved riksgrensen (Vassijaure) 2000
Kapasitet
Høy utnyttelse
Godsvolum: nettotonn pr år
1 465 095
Terminaler: Bjørnefjell, Narvik
Tabell 6.55 Nøkkeltall Narvik-Kiruna

Banen er bygget for malmtransporter og disse er fortsatt dominerende. I 2001 ble det fraktet i
alt 16,5 mill. tonn malm på Ofotbanen. I tillegg er det betydelige godstransport gjennom det
såkalte ARE-konseptet, med forbindelse sørover gjennom Sverige (0,2 mill. tonn gods).
Mesteparten av ARE-transportene går fra Narvik til Oslo, men noe går også via Borlänge til
Trelleborg og videre med båt. ARE-toget frakter anslagsvis 25 000 containere mellom Narvik
og Oslo pr år, hvorav ca. 35 000 tonn fisk. Utgangspunktet for transporten er nordlige del av
Nordland (Ofoten, Vesterålen og i noen grad Lofoten), Troms og store deler av Finnmark. Det
brukes i hovedsak 25’ containere som gir maksimal utnyttelse av jernbanemateriell og bil.
Transporten mellom Oslo og Narvik tar 27,5 timer. Det arbeides med å øke volumene for
derved å kunne øke frekvensen på transportene. Det arbeides også med å videreutvikling av
transportkonseptet til å også omfatte transporter mot kontinentet og eventuelt senere mot
Russland. Banen er opprustet til 30 tonn aksellast og har høy standard. Hastigheten varierer
fra 45 km/t til 100 km/t. Banen har en tilfredsstillende banekapasitet i forhold til dagens
trafikk.
Korridoren betjener den tynneste befolkede delen av landet, persontrafikken er derfor
begrenset. Ofotbanens grensekryssende persontrafikk preges av turistreiser med varierende
volum over året og trafikktopp i sommersesongen.
Banen har sterk stigning og er på grunn av bratte fjellsider utsatt for både stein- og snøras.
Teknisk sikkerheten er god og banen har fjernstyring ATC og CTC.
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Sjø
Stamnettet i denne korridoren utgjøres av hovedskipsleden lang kysten, med innseilingsleder
til Tromsø havn.
Tromsø
Antall anløp av lospliktige fartøy i
2001:
- herav stykkgods:
containerskip:
ro/ro skip:
Godsomsetning i alt, år 2000 (tall i
1000 tonn):
- hvorav stykkgods:
våtbulk:
tørrbulk:
Tabell 6.56 Nøkkeltall Bodø - Kirkenes

Harstad

Hammerfest Kirkenes
Narvik
426
161

135

218

14

13
0
4

4
0
2

4
0
0

4
0
0

0
0
0

1014
424
397
193

625
93
467
65

365
72
232
61

186
50
135
1

14209
40
0
14169

Mellom Bodø og Tromsø er det en relativt betydelig trafikk, mens aktiviteten er noe mindre
mellom Tromsø og Kirkenes. Kombinasjonen av handelsfartøyer og fiskefartøyer er
fremtredende i hele korridoren. Hurtigruta har en spesiell sterk plass i transportbildet i denne
korridoren. Dette gjelder både for gods og passasjerer. Spesielt på den værutsatte kysten av
Finnmark har disse fartøyene en viktig funksjon.
Av den samlede lospliktige trafikken på norskekysten i 2001 foregikk 14,4 % i korridor 8.
Lostrafikken til og fra Bodø, som utgjør vel 1 % av dette, inngår både i denne korridor og i
tallene for korridor 7. Narvik havn er en stor eksport-/transitthavn, med utskiping av store
mengder jernmalm. Det er en fragmentert havnestruktur i Nord-Norge med mange offentlige
anløpssteder. Av det totale godsomslaget i Norge, eksklusiv Sture/Mongstad, ble hele 25 %
håndtert i havnene i korridoren. Malmtrafikken over Narvik betyr mye i denne
sammenhengen, og utgjør alene nær 15 % (alt eksklusivt trafikken til Sture/Mongstad i
totaltallene).
Farvannet mellom Vestfjorden og Tromsø legger flere steder begrensninger på skipstrafikken
i form av trange og svingete leder med både dybde- og høydebegrensninger. Hovedledene
mellom Tromsø og Kirkenes har derimot få rent navigasjonsmessige utfordringer. Farvannet
legger heller ingen begrensninger på fartøysstørrelsene. Vær- og sjøforholdene kan imidlertid
være harde. Innseilingen til Tromsø havn har bredde- og dybdebegrensninger for større
fartøyer som kommer fra sør.
Farvannet i nordre Nordland er et viktig gyteområde for fisk, og danner grunnlaget for et
viktig sesongfiskeri. Lofoten-området er således svært sårbart for en eventuell skipsulykke.
Det er ellers stor oppdretts- og fiskeriaktivitet i hele området.
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Luft
Flyplass
BODØ
Røst
Værøy

Trafikk

Kommentar /behov

1 436 456 Behov for driftsbygg, bl.a. utredes flyfrakt av fisk
13 400 Gode flyoperative forhold og muligheter for oppgradering
7 870 Helikopterlandingsplass

Leknes

86 177 Gode flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

Svolvær, Helle

74 214 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Stokmarknes, Skagen

84 861 Gode flyoperative forhold og muligheter for oppgradering

HARSTAD/NARVIK, Evenes
Narvik, Framnes
BARDUFOSS
Andøya
TROMSØ
ALTA
LAKSELV, Banak
KIRKENES, Høybuktmoen
Hasvik
Sørkjosen
Hammerfest

473 552 Utredes flyfrakt av fisk
43 767 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.
187 391 Terminalbygg fullføres 2003/-04
44 964 Behov for noe oppgradering
1 549 176 Taksebaner, oppgraderte sikkerhetsområder m.m
269.228 Behov for nytt terminalområde, 2006-15
75 821 Behov for nytt driftsbygg
210 588 Nytt terminalområde og ekspedisjonsbygg 2006-15
10 839 Gode flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.
19 499 Noe begr. Flyoperative forhold og muligheter for oppgradering
108 747 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Honningsvåg, Valan

24 111 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Mehamn

19 749 Begrensede flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Berlevåg

13 259 Gode flyoperative forhold og muligheter for oppgrad.

Båtsfjord

32 310 Lufthavnen nyåpnet 1999

Vadsø

88 512 Gode flyoperative forhold, begrensede muligh. for oppgrad.

Vardø, Svartnes

12.715 Begrensede flyoperative forhold, gode muligheter for oppgrad.

SVALBARD, Longyear
87 770 Behov for nytt ekspedisjonsbygg
Tabell 6.57 totale trafikktall 2001, store bokstaver er stamruteflyplasser

I korridoren dominerer trafikken over Tromsø. Direktetrafikken til og fra Gardermoen utgjør
ca 790 000 passasjerer, altså over 50 % av totaltrafikken. I korridoren fungerer Tromsø som
utpreget knutepunkt i forhold til de nordligste fylkene. Unntaket er Sør-Troms og Ofoten,
Harstad – Narvik lufthavn Evenes som alene har direkte trafikk til og fra Gardermoen på ca.
330 000 passasjerer, eller ca 70 % av totaltrafikken. Forbindelsene til Oslo fra Alta og
Kirkenes går vesentlig via Tromsø. Det samme gjelder Svalbardtrafikken.
Større endringer i transportnettet 2002- 2005 i korridoren
I planperioden 2002-2005 vil følgende større tiltak bli gjennomført og påvirke
trafikkavviklingen i korridoren:
· Farledsutbedringer i noen av flaskehalsene i form av nymerking og utdypinger
· Rassikring ved bygging av ny veg og tunnel langs E6 på strekningen, Skardalen –
Bånes – Birtavarre
· Strekningen Beisfjord bru – Sjømannskirka på E6 i Narvik.
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Viktige regionale funksjoner og forhold
Næringslivets viktigste krav til vegsystemet er god regularitet og rask framføring. De største
problemene i korridoren er strekninger med rasfare, snøfokkproblemer og utilfredsstillende
bredde og kurvatur.
Store godsmengder kommer i dag sørfra med ARE-togene. I Narvik lastes godset over på bil
og distribueres videre nordover til Troms og vestover til Harstad og Vesterålen/Lofoten.
Dette, sammen med redusert lagerhold hos bedriftene, fører til en økning av tungbilandelen på
stamvegnettet nord og vest for Narvik. Også sørover fra Narvik fører ARE-prosjektet til økt
tungbiltrafikk. I årene som komme ventes det at AREs betydning for godstransporten fra
Narvik vil øke. Tungtransporten på vegene går stort sett på kvelds- og nattetid. Dette gjør at
god framkommelighet og regularitet i form av nattbrøyting og strøing blir en viktig faktor for
denne trafikken.
Fiskeindustrien er viktig for hele Nord-Norge. Økt vekst innen denne industrien gir det største
potensialet for å få lokalisert flere verdiskapende arbeidsoperasjoner til landsdelen. Tendensen
går i retning av økt andel ferskvarer, noe som stiller krav til transporten i form av hurtighet og
sikkerhet.
Det utvikler seg flere arbeidsmarkedsregioner med pendling mellom ulike sentra langs
stamvegrute 4, og i Nord-Troms langs stamvegrute 5. For de fleste av disse sentrene er
stamvegnettet en sentral del av kommunikasjonen.
En stor del av turisttrafikken til Troms og Finnmark går gjennom Sverige og Finland. For
turisttrafikken er det særlig fergesambandene som kan karakteriseres som flaskehalser.
Enkelte strekninger med smal og svingete veg er dårlig egnet for å avikle trafikk med bobiler
og campingvogner.

Utfordringer i korridoren
Korridoren betjener relativt tynt befolkede deler av landet, og transportstrømmene er
begrensede. Utfordringene er derfor knyttet til det å effektivisere infrastrukturen i korridoren,
gjennom å fjerne flaskehalser og bedre regularitet og framkommelighet i et område hvor
klimaet i seg selv byr på de største utfordringene.
Sjøtransport spiller en større rolle for godstransport her enn ellers i landet. Det vil derfor være
en utfordring å bygge opp en havnestruktur som kan opprettholde konkurranseevnen for
næringslivet og redusere avstandsulemper. Utviklingen i Russland vil gi økt skipsfart i
området, og dette betinger en bedre regulering av trafikken. Tromsø er største havn i
korridoren, når malmtransporten fra Narvik er unntatt, og her er det nødvendig med bedre
innseilingsforhold.

Anbefalt strategi i korridor 8
Veg
På E6 i korridoren legges det først og fremst opp til en utbedringsstrategi for å bedre
regularitet og fjerne flaskehalser for næringslivet. Med få unntak vil det ikke være plass til
omfattende vegutbygginger i korridoren.
De statlige planrammene for de to stamvegrutene 4 og 5 på E6 er foreslått til henholdsvis
1300 og 700 mill. kroner. I første fireårsperiode er det meste av rammen til rute 4 bundet til
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fullføring av E10 Lofotens fastlandsforbindelse. I siste del av perioden er det aktuelt å
gjennomføre utbedringen av E6 over Ulsvågskaret. For rute 5 er det mest aktuelt å utbedre E6
vest for Alta.
Jernbane
Ofotbanen utvikles videre for malmtransportens behov. Det er imidlertid også andre mulige
transportkonsepter mellom landene på Nordkalotten. Disse er svært usikre, men kan gi
betydelig trafikkvekst.
Profilutvidelse og kryssingspor er aktuelt.
Sjø
Det utredes en plan for utbedringer av innseilingsforholdene til Tromsø havn. Omfanget bør
sees i lys av arbeidet med fremtidig havnestruktur.
Som en følge av forventet vekst i skipstrafikken fra Russland og ved utbygging av
Snøhvitfeltet er det utarbeidet en utredning om behovet for trafikksentral i Finnmark.
Eventuell gjennomføringsfase er ikke bestemt. I tillegg skal det utredes å utvide
territorialgrensen fra 4 til 12 nautiske mil.
En reduksjon i rammene kan få sikkerhetsmessige konsekvenser i form av bl.a. redusert
standard på merkesystemene. En økning i rammene i planperioden vil medføre økt innsats på
farleds- og vedlikeholdssiden.
Luft
I følge trafikkprognoser og forventede flystørrelser på Tromsø lufthavn, vil behov for øket
banekapasitet oppstå senest i planperiodens siste del. Da vil forlengelse av parallelltaksebanen
bli aktuelt. På Kirkenes foreligger planer for utbygging av helt nytt terminalområde. Avinor
prioriterer denne utbyggingen som forventes realisert relativt tidlig i perioden. Foreløpig
kostnadsoverslag ligger på ca. 200 mill. kr. På Alta lufthavn er det tilsvarende behov for nytt
terminalområde m.m. Dette prosjektet prioriteres etter Kirkenes, i planperiodens siste del.
På Longyearbyen lufthavn ventes realisert et nytt ekspedisjonsbygg til ca 100 mill. kr i siste
del av planperioden. Det utredes om det kan anlegges ny flyplass i Honningsvåg.
Det vil i årene framover bli gjennomført nye analyser og utredninger med sikte på
oppgraderinger og fornyelser av det omfattende regionale flyplassnettet i korridoren. De
samlede kostnader vil i alle fall bli høye, men enkeltprosjekter som kommer til utførelse kan
på nåværende tidspunkt ikke identifiseres.
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