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Forord 
Transportetatene fikk 31. januar 2006 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide et forslag til Nasjonal transportplan 2010-
2019. Etatenes forslag vil være et grunnlagsdokument for Regjeringens arbeid med 
stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen tar sikte på å 
legge fram stortingsmeldingen ved årsskiftet 2008-2009. 
 
En tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra transportetatene og Avinor 
(Korridorgruppa) legger i dette arbeidsdokumentet fram en utredning om de nasjonale 
transportkorridorene som vil være ett av flere innspill til planforslaget som skal legges 
fram i desember 2007. Planforslaget vil deretter sendes på en formell høring. 
 
Dette arbeidsdokumentet bygger delvis på arbeidsdokumentene ”Tiltak for å fremme 
intermodal eller multimodal godstransport”, ”Utenlandskorridorer”, byanalyser for de 
fire største byene, transportetatenes stamnettutredninger og sektorplan for Avinor, 
som alle er lagt ut på www.ntp.dep.no. Parallelt med utarbeidelsen av dette arbeidet 
pågår det egne utredninger om høyhastighetsbaner og Gardermoen som 
trafikknutepunkt. Disse spørsmålene er derfor ikke drøftet i dette dokumentet.  
 
Arbeidsgruppa har bestått av: 
• Morten Rannem, Statens vegvesen, leder  
• Hans Silborn, Statens vegvesen  
• Dina Lefdal, Statens vegvesen  
• Olav Uldal, Kystverket  
• Jon-Arve Røyset, Kystverket  
• Anne Siri Haugen, Jernbaneverket  
• Per Pedersen, Jernbaneverket  
• Reidar Meland, Avinor  
• Frode Hammer, tverretatlig gruppe for samfunnsøkonomiske analyser  
• Oskar Kleven, tverretatlig prosjektleder transportanalyser  
• Jon Inge Lian, sekretær, Transportøkonomisk institutt 
 
Korridorgruppa har i denne rapporten fokusert på utfordringer knyttet til 
transportpolitiske mål og sammenknytning mellom transportnettene, og ikke foreslått 
konkrete prioriteringer i korridorene.
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Sammendrag 
Formålet med korridorutredningen er å drøfte utfordringer og strategier for utvikling 
av transportkorridorene i tråd med de transportpolitiske målene, samt å gi noen 
anbefalinger for videre arbeid med NTP 2010-2019. 
 
Det legges ikke fram forslag til anbefalt strategi for Nasjonal transportplan 2010-2019 
i denne utredningen. 

Transportpolitikken skal ivareta mange og ofte motstridende mål og interesser. 
Transport er i seg selv et middel for å nå nasjonale mål knyttet til verdiskaping og 
velferd, næringsutvikling og regional utvikling. For å bidra til å nå disse overordnede 
målene er transportpolitikkens hovedutfordring å utvikle et transportsystem med god 
framkommelighet, der hensyn skal tas til miljø og trafikksikkerhet. Høy mobilitet er 
viktig for økonomisk utvikling og for velferden, men representerer samtidig en 
utfordring for bærekraftig utvikling. Transportpolitikken skal utformes i 
skjæringspunktet mellom lokale, regionale og nasjonale mål og interesser.  

Transportomfanget øker 
Godstransportarbeidet i Norge øker. Lastebiltransport har flere år på rad økt med 4-5 
% per år, og også sjø og bane opplever vekst. Persontransportarbeidet øker også men 
har fallende vekstrater. Vegtransport står for om lag 80 % av transportarbeidet og har 
en årlig vekst på 1,5-2 %. Økonomisk vekst og raskere og billigere transporter er 
viktige drivkrefter bak utviklingen. 

Utfordringer og flaskehalser 
For å få effektive koblinger til utlandet, for å knytte de ulike delene av landet sammen 
og for å styrke regionale sentra, er det viktig å utvikle et godt og robust stamnett som 
kan bidra til å redusere avstandsulemper uten å påføre miljøet unødvendige 
belastninger. På det høytrafikkerte vegnettet er de største utfordringene knyttet til å 
avvikle transporten på en mest mulig effektiv og sikker måte. Det er et stort 
utbyggingsbehov på det høytrafikkerte vegnettet. På lavtrafikkerte vegstrekninger er 
de største utfordringene å oppnå tilfredsstillende bredde og bæreevne samt bedret 
trafikksikkerhet. 
 
For godstransportene er forsinkelser i det hardt belastete vegnettet på Østlandet en 
utfordring. Det er også utilstrekkelig kapasitet for godstog mellom Oslo og Stavanger, 
Bergen, Trondheim og Bodø. I mindre trafikkerte områder, særlig på Vestlandet og 
nord for Trondheim, er det problemer knyttet til smale og svingete veger, 
stigningsforhold og lav vinterregularitet. Møteulykker mellom tunge kjøretøyer og 
lette biler er et voksende problem på viktige vegstrekninger som mangler 
midtrekkverk. For godstransport på jernbane over lengre avstander er det behov for å 
øke strekningskapasiteten ved lengre og flere krysningsspor. Tilknytningene til 
nasjonale intermodale knutepunkter er også viktige flaskehalser som begrenser 
mulighetene for å øke andelen langdistanse gods på jernbane og sjø. Mer effektiv 
omlasting i havner og jernbaneterminaler er også en utfordring i den sammenheng. I 
tillegg er det behov for å øke sikkerheten i farledene til sjøs. 
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For persontransport er de største utfordringene på veg knyttet til trafikksikkerheten og 
framkommeligheten. Langs deler av stamvegnettet er tilbudet for kollektivtrafikanter, 
gående og syklister for dårlig og utrygt. Samlet sett fører også vegtrafikken i 
transportkorridorene til store miljøutfordringer, så vel når det gjelder støy og utslipp 
som inngrep i natur- og kulturmiljø. For jernbanen er hovedutfordringen økt 
strekningskapasitet og reduserte kjøretider rundt de største byene. 
 
Som følge av spredt bosetting og lange avstander, klimatiske og topografiske forhold 
og mangel på alternative transportformer, spiller flytransport en viktigere rolle i 
transportmønsteret i Norge enn i de fleste andre land. På de største lufthavnene, særlig 
de med utenrikstrafikk, er hovedutfordringen økt kapasitet. 
 
Det er køproblemer på vegnettet i flere større byer, og dette berører også 
framkommeligheten for gjennomgående stamvegtrafikk og kollektivtransport i byene.  
  
Utfordringer i de enkelte korridorer er drøftet nærmere i Kapittel 4. 

Nasjonalt transportnett 
Korridorgruppa mener et viktig strategisk grep bør være å utvikle et godt og robust 
stamnett for transport, hvor både den enkelte transportform fungerer effektivt og hvor 
transportformene er koblet sammen i et nasjonalt transportnett. Det bør etableres et 
nasjonalt transportnett ved at stamvegnettet føres helt fram til de viktigste intermodale 
knutepunktene. Korridorgruppa mener at nasjonalhavnene (Oslo, Grenland, 
Kristiansand, Stavanger, Karmsund, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø og Tromsø) 
og havnene i Drammen, Larvik, Mo i Rana, Narvik og Kirkenes, jernbaneterminalene 
i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Narvik, Drammen og 
Rolvsøy i Fredrikstad og Avinors stamlufthavner, samt lufthavnene i Sandefjord og 
Moss bør gis stamvegtilknytning. 
 
I forslaget til hvilke intermodale knutepunkter som bør gis stamvegtilknytning inngår 
ikke skysstasjoner som er viktige for sammenkobling mellom nasjonale bussruter og 
jernbanenettet. Vi mener dette bør vurderes nærmere i det videre arbeidet fram mot 
planforslaget.   
 
Rapporten beskriver transportstrømmer og utfordringer i åtte nasjonale korridorer og 
utfordringer i forhold utenrikstransporter. 

Analyser av endret transportmiddelfordeling og mer effektive 
næringstransporter 
En stadig økende vegtrafikk både i Norge og på hovedvegnettet i Europa, gjør at vi, 
særlig i de mest høytrafikkerte deler av transportnettet får kapasitetsproblemer. Det gir 
forsinkelser og høyere kostnader for transportørene, og dermed også for næringsliv og 
forbrukere. Økt vegtrafikk medfører også miljøutfordringer, særlig i byområdene, men 
også med hensyn til CO2-utslipp og lokal forurensning. Det er ønskelig at mer av 
godstransporten kan gå på kjøl og skinner, og at en større del av persontransportene 
kan foregå med kollektive transportmidler.  
 
Dette er belyst ved å analysere to illustrative strategier, hvorav den første 
(transportmiddelfordelingsstrategien) nettopp har dette som siktemål.  Den andre 
(næringslivsstrategien) er rettet mot å styrke konkurransekraften i næringslivet med et 
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større innslag av veginvesteringer landet over. Begge de illustrative strategiene 
inneholder tiltak for økt godskapasitet på jernbane, mens transportmiddel-
fordelingsstrategien i tillegg har stor vekt på jernbaneinvesteringer rundt storbyene. 
 
I analysene av illustrative strategier er det benyttet nyutviklede transportmodeller. Det 
hefter usikkerhet både ved grunnlagsdata og modellberegninger. 
 
På godssiden synes økt jernbanekapasitet (flere og lengre krysningsspor) å være et 
effektivt virkemiddel, i følge transportmodellkjøringene. Antall tonnkilometer på bane 
øker med 65 % samtidig som tonnkilometer på veg reduseres med 9 %. Hvis dette 
kombineres med avgifter på lastebiltransport, øker effektene. Derimot viser ikke 
modellberegningene stor effekt av tiltak for å redusere omlastingskostnadene i 
terminalene. Konsentrasjon av godsstrømmene til knutepunkter og korridorer er en 
forutsetning for å opprette nye intermodale transporttilbud.  
 
I persontrafikken viser transportmodellkjøringene mindre effekt av tiltakene. Selv om 
en sterk jernbanesatsing rundt de største byene kan bidra til at de lange reisene med 
tog øker med 7 % nasjonalt, mens reiser som starter og slutter i intercity-stasjonenes 
omland øker med 37 %, endres biltrafikken lite (under 1 % nedgang). Det er kun hvis 
jernbanesatsingen kombineres med avgifter på biltrafikk at omfanget av biltrafikk 
reduseres (20 % økt drivstoffpris gir snaut 5 % nedgang i lange reiser med personbil). 
På den annen side kan en jernbanesatsing legge viktige og miljømessig riktige 
føringer på byutviklingen. Hvis målet er redusert biltrafikk, vil avgifter på biltrafikk 
eller økte parkeringskostnader være effektive virkemidler når de kombineres med 
jernbanesatsing. 

Intercityområdet 
Østlandsområdet står overfor store utfordringer som økt internasjonal konkurranse, 
sentralisering og befolkningsvekst. Samtidig skaper arealknapphet og økt 
oppmerksomhet rundt miljø og global oppvarming behov for nye løsninger ettersom  
motorvegnettet vil være tilnærmet utbygd i hele regionen tidlig i planperioden 2010-
2019.  
 
Sterk jernbanesatsing kan bidra til å løse flere av disse utfordringene. 
Jernbaneutbygging vil på lang sikt, via økt arealutnyttelse rundt stasjonene som følge 
av økte tomteverdier, bidra til å styrke jernbanens eget markedsgrunnlag. I tillegg kan 
mer aktiv lokaliseringspolitikk som hindrer spredning av arbeidsplasser og boliger, 
forsterke denne trenden, men realismen i en slik politikk er ikke vurdert. 

Ekspressbuss 
Ekspressbusser har vist en sterk vekst etter at løyvepolitikken gradvis ble sluppet fri. 
Veksten har kommet som følge av etablering av stadig nye ruter. I forhold til toget har 
bussen en bedre flatedekning med flere stoppesteder. Videre motorvegutbygging vil 
sannsynligvis bidra en differensiering av ekspressbusstilbudet. Noen linjer vil kjøre 
raskeste veg med få stopp, mens andre linjer vil ha god flatedekning og ha mange 
stopp. Den første tilpasningen vil i større grad konkurrere med toget enn den andre. 
Det er vanskelig for fylkeskommunene å stille krav til stoppmønster eller betjening av 
knutepunkter uten at man gir tilskudd til rutene.  
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På steder der det ikke er tilstrekkelig godt jernbanetilbud, bør det legges til rette for 
ekspressbuss ved prioritering av bedre vegstandard og utvikling av holdeplasser (i 
sammenheng med kommersielle tilbud). På terminalsiden vil et samarbeid mellom 
Statens vegvesen, private aktører (eiendomsutviklere), fylkeskommuner og kommuner 
være viktig. Gitt at ekspressbussnæringen er en næring med tilnærmet fri 
etableringsrett og raske tilbudsendringer, kreves det nøye vurderinger av statens rolle 
før tunge investeringer foretas. Tilrettelegging av informasjon på Internett og på 
terminaler bør være en offentlig oppgave. 

Nordområdene 
Harde klimatiske forhold og bosetting med store avstander internt og til markeder i 
Sør-Norge og utlandet, stiller transport i nordområdene overfor store utfordringer. 
Sjø- og lufttransport er særlig viktig i nord. Fiskeri- og havbrukssektoren, 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet, økt samarbeid med Russland og reiseliv 
representerer muligheter for nordområdene.  
 
Maritim infrastruktur er en avgjørende faktor for lokalisering av landbasert 
petroleumsaktivitet. Viktige havner må styrkes for å ivareta logistikkbehovet i nord og 
samarbeidet med Russland. Samtidig representerer olje- og gasstransportene en 
sikkerhetsmessig utfordring. 
 
For fiskeri- og havbruksnæringen er rimelig, rask og pålitelig lastebiltransport viktig 
da ferskfisken fraktes i stor grad på bil. Mye av fisketransporten går over 
mellomriksvegene til Finland og Sverige og med jernbane over Narvik og Bodø. 
 
For reiselivet er etablering av lavpristilbud på fly og tilrettelegging i havnene for 
cruisetrafikk viktig. Videre kreves et effektivt og trygt veg- og ferjetilbud som ivaretar 
opplevelsesverdien underveis. 
 
Transportetatene og Avinor jobber med et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om 
nordområdene som vil bli besvart senere i arbeidet med Nasjonal transportplan.  

Konklusjoner og anbefalinger 
For å løse disse utfordringene mener arbeidsgruppa at: 
• Det bør utvikles et sammenhengende nasjonalt transportnett som knytter sammen 

luft, sjø, bane og veg gjennom å forlenge stamvegene fram til viktige 
knutepunkter. 

• Flere og lengre krysningsspor er et effektivt virkemiddel for å få mer gods over på 
jernbane, ved at både toglengde, kapasitet og frekvens på godstog kan økes. 

• Satsing på jernbane rundt de store byene gir økt togtrafikk i befolkningstunge 
områder, men omfanget av personbiltrafikk endres lite dersom ikke satsingen på 
jernbane kombineres med restriktive tiltak som avgifter på vegtransporten. 
Jernbanesatsing bidrar til gunstig byutvikling i pressområder og kan gi økte 
effekter på lang sikt, forutsatt en aktiv lokaliseringsstyring. 

• Et kontinuerlig arbeid for økt kapasitet og bedret standard er nødvendig for å ta 
høyde for økende trafikkmengder på veg. I tillegg er det behov for sikkerhetstiltak, 
særlig på høyttrafikkerte deler av stamnettet som ikke har midtdeler. 

• Ekspressbusstrafikken vokser raskt. På steder der det ikke er tilstrekkelig godt 
jernbanetilbud, bør det legges til rette for ekspressbuss gjennom utvikling av 
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holdeplasser og terminaler. Siden næringen preges av raske tilbudsendringer, 
kreves det nøye vurderinger før tunge investeringer foretas.  

• Hovedutfordringen i luftfarten er økt kapasitet, særlig på lufthavner med 
utenlandstrafikk. I tillegg fører nye sikkerhetsbestemmelser til økt 
investeringsbehov og høye driftskostnader. 

• Konsentrasjon av godsstrømmene til viktigste havner er en forutsetning for å 
utvikle gode multimodale tilbud. 

• I sjøtransporten er det behov for investeringer for å øke sikkerheten i farledene. 
• Maritim infrastruktur og viktige havner må styrkes for å ivareta logistikkbehovet 

knyttet til petroleumsvirksomheten i nord og samarbeidet med Russland. For 
fiskeri- og havbruksnæringen i nord er rimelig, rask og pålitelig lastebiltransport 
viktig da ferskfisken i stor grad fraktes på bil. For reiselivet i nord er etablering av 
lavpristilbud på fly og tilrettelegging i havnene for cruisetrafikk viktig. 
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Kapittel 1 Forutsetninger for arbeidet 
Formålet med korridorutredningen er å drøfte utfordringer og strategier for utvikling 
av transportkorridorene i tråd med de transportpolitiske målene, samt å gi noen 
anbefalinger for videre arbeid med NTP 2010-2019. Denne rapporten inngår som en 
blant flere rapporter i transportetatenes og Avinor AS sitt arbeid med Nasjonal 
transportplan 2010-2019. Etatenes endelige planforslag forventes å bli lagt fram i 
desember 2007. 
 
Retningslinjer for arbeidet med Nasjonal transportplan ble gitt av 
Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 31.01.2006. Det er senere 
gitt supplerende retningslinjer om forholdet mellom Nasjonal transportplan og KS1 
(kvalitetssikring i tidlig fase). Videre ble det 21.11.2006 gitt supplerende 
retningslinjer om målstruktur for arbeidet med Nasjonal transportplan. 
 
Retningslinjene framhever et overordnet mål om å tilby et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport 
og fremmer regional utvikling. Dette overordnede målet er deretter brutt ned på 
hovedmål og etappemål. De enkelte hovedmål og etappemål drøftes nærmere i 
kapittel 2.3 hvor utfordringer, flaskehalser og tiltak i forhold til målene beskrives 
nærmere. Etappemål for transportsektoren med hensyn til klimapolitikken vil ikke 
foreligge før etter at sektorvise klimahandlingsplaner foreligger våren 2007. 
Klimaproblemstillinger er derfor i liten grad berørt i denne utredningen. 
Korridorgruppen har heller ikke vurdert hva teknologisk utvikling kan bidra til for å 
redusere utslipp eller alvorlige personskader. 
 
I retningslinjene påpekes det at transportkorridorene er sentrale for å binde landet 
sammen og for forbindelsene til utlandet. Det er viktig å foreta en tverrsektoriell 
vurdering av tiltak i de enkelte transportkorridorer. Dette krever en oversikt over 
konkurranseflater (konkurranse mellom transportformene) og virkninger av ulike 
tiltak. Nyutviklede nasjonale og regionale transportmodeller er brukt i dette arbeidet. 
Retningslinjene framhever også behovet for å overføre gods fra veg til sjø og bane og 
for å styrke kollektivtrafikken. Samtidig er det lagt vekt på å redusere avstands-
kostnader og å styrke næringslivets konkurranseevne. Disse to hensyn er ivaretatt i 
utformingen av to illustrative strategier som omtales nærmere i kapittel 5.1.  
 
Retningslinjene sier at den økonomiske rammen for planarbeidet skal ta utgangspunkt 
i budsjettet for 2007. Korridorgruppa har i utviklingen av de to illustrative strategiene 
tatt utgangspunkt i den totale økonomiske rammen i investeringsbudsjettet for 
stamnettene for 2007. Korridorgruppa har innenfor dette valgt å illustrere to strategier 
med vidt forskjellige handlingsvalg. Retningslinjene peker videre på behovet for å se 
avgifter og offentlig kjøp av transporttjenester i sammenheng med utviklingen av 
infrastrukturen. Endringer i avgifter er analysert i forbindelse med utformingen av den 
ene av de to strategiene.  
 
Retningslinjene sier også at Avinor AS har en annen tilknytningsform enn de andre 
transportetatene, og er underlagt andre rammebetingelser, blant annet med hensyn til 
finansiering og internasjonale avtaler. Avinor er heller ikke eneste produsent av 
infrastrukturtjenester på luftfartsområdet. Avinors deltakelse i planprosessen må 
tilpasses disse ulikhetene. Som aksjeselskap vil prioriteringen av investeringsmidlene 
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bli styrt av selskapets organer. Avinor skal derfor ikke oppsummere virkningen av 
tiltakene som gjennomføres i planperioden.  
 
Dette arbeidsdokumentet bygger delvis på arbeidsdokumentene ”Tiltak for å fremme 
intermodal eller multimodal godstransport” og ”Utenlandskorridorer”, samt 
transportetatenes stamnettutredninger og sektorplan for Avinor som omhandler 
utviklingen av de respektive stamnett fram mot 2040. Tiltak og investeringsbehov 
som er nevnt i stamnettsutredningene og sektorplanene, danner utgangspunkt for 
vurderingen av aktuelle tiltak i tiårsperioden 2010-2019. Korridorgruppa har i sitt 
mandat ikke hatt som oppgave å legge fram et forslag til anbefalt strategi for Nasjonal 
transportplan 2010-2019. I korridorutredningen er det fokusert på utfordringene for de 
lange transportene. Korridorgruppas innspill vil inngå som et av flere innspill til 
transportetatene sitt arbeid med en anbefalt strategi som skal presenteres i det endelige 
planforslaget i desember 2007.  
 
Utviklingen av transportsystemet i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim er analysert 
i egne byanalyser. Transportsystemet inn mot og gjennom disse byene er sentralt i et 
nasjonalt korridorperspektiv. For disse byområdene har korridorgruppa analysert 
tilknytningene til havner, godsterminaler og lufthavner. Korridorgruppa har gjennom 
egne analyser av persontransport med jernbane i Intercity-området og av ekspressbuss 
vurdert spørsmål knyttet til disse byene. 
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Kapittel 2 Beskrivelse av infrastrukturen, 
transportstrømmene og utfordringene i 
transportkorridorene 

I dette kapittelet beskrives definisjonen av de nasjonale transportkorridorene 
(kapittel 2.1), transportstrømmer, trender og konkurranseflater (kapittel 2.2) og 
utfordringer i forhold til de transportpolitiske målene (kapittel 2.3). 

2.1 Nasjonale transportkorridorer  
Transportkorridorene er sentrale for å binde landet sammen og for forbindelsene til 
utlandet. Transportkorridorer er her definert som relativt brede geografiske bånd som 
kan omfatte flere veger/dalfører. Innenfor hver korridor kan det være flere 
forbindelser mellom endepunktene, og for enkelte av korridorene er det definert 
sidearmer. Korridorbegrepet omfatter et samspill mellom infrastruktur, 
transportmidlene som trafikkerer disse, og de gods- og personstrømmer som 
transporteres mellom områder i Norge og utlandet i disse. 
 
I denne utredningen tas det utgangspunkt i følgende korridorinndeling: 
1. Oslo - Svinesund/Kornsjø  
2. Oslo - Ørje/Magnor  
3. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger  
4. Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim  
5. Oslo - Bergen/Haugesund (med arm via Sogn til Florø)  
6. Oslo - Trondheim (med armer til Kristiansund, Ålesund og Måløy)  
7. Trondheim - Bodø  

(med armer for jernbane- og stamvegforbindelser til svenskegrensen)  
8. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes (med arm til Lofoten og jernbane- og 

stamvegforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland) 
 
Transportstrømmer mellom Nord-Norge og det sentrale Østlandsområdet beskrives i 
forbindelse med omtalen av korridor 7 og 8 i Kapittel 4.  
 
De innenlandske transportkorridorene må sees i sammenheng med 
utenlandskorridorene. Disse er definert i utredningen ”Utenlandskorridorer”. I denne 
utredningen er begrepet utenlandskorridorer benyttet om forlengelsen av de nasjonale 
korridorene over i et utenriksnett. Utlandskorridorene 1, 4, 5 og 6 korresponderer med 
innlandskorridorene 1, 2, 7 og 8. Målet er å oppnå en sømløs forbindelse mellom 
utenrikskorridorene og det innenlandske transportnettverket. Korridorene er vist i 
figur 2.1. 
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Figur 2.1: Transportkorridorer og utenlandsforbindelser  

Dagens stamnett 
I denne utredningen har tatt utgangspunkt i stamnettene slik de er presentert i 
transportetatenes stamnettutredninger.  
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Stamnettet på sjøen består av: 
• Leden langs kysten fra grensen mot Sverige i sør, til grensen mot Russland i nord, 

med tilknytning til losbordingsfeltene. 
• Innseilinger til definerte landverts tilknytningspunkt i offentlige trafikkhavner 

(nasjonalhavner og andre strategiske havner). 
• Innseilinger til store petroleumsanlegg med vesentlig sjøvertstransporter av farlige 

og forurensende stoffer. 
• Fergestrekningene i stamveinettet. 
• Seilingsled for risikotrafikk på strekningen Vardø - Nordkapp, innenfor 

territorialfarvannet. 
 
Stamvegene utgjør i dag om lag 8 600 km, hvilket tilsvarer omtrent 30 prosent av 
dagens riksvegnett. Regjeringen har fastlagt følgende kriterier for hvilke veger som 
kan inngå i stamvegnettet: 
• Alle Europaveger. 
• Hovedtransportruter til og fra utlandet som fortrinnsvis er knyttet opp mot 

stamvegnett i nabolandet. 
• Gjennomgående ruter av stor betydning for transporter mellom landsdeler og 

regioner. 
 
Stamnettet for jernbanen defineres i denne utredningen som hele jernbanenettet. Det 
nasjonale jernbanenettet er på 4200 km hvorav om lag 95 prosent er enkeltsporet. 
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2.2 Transportstrømmer, trender og konkurranseflater 

Persontransport  

Omfang og utviklingstrekk 
Da temaet i denne rapporten er nasjonale transportkorridorer som binder landet 
sammen omtales her kun de lange reisene over 10 mil. Nordmenn gjennomfører i 
gjennomsnitt 1,3 lange reiser og 90-100 korte reiser per måned. Reisetid, pris, 
frekvens, avstand til terminal og komfort er blant de viktigste tilbudsaspektene i valg 
av transportmiddel. Hvordan disse aspektene vurderes avhenger av hvilket reiseformål 
man har, hvem som betaler for billetten og hvor mange som reiser sammen. I tilegg 
kommer opplevelsesaspektet ved fritidsreiser. 
 
Siden midt på 90-tallet består de viktigste tilbudsendringene av deregulering av 
luftfarten og en stadig mer liberal konsesjonspolitikk for ekspressbusser. Dette har 
skapt en konkurranse som har gitt prismessig gode tilbud for de reisende. Spesielt 
utviklingen i antall flyreisende er i stor grad avhengig av konkurransen flyselskapene i 
mellom, men også den økonomiske utviklingen målt i BNP. Stor konkurranse gir høy 
kapasitet og lave priser og dermed mer trafikk. I 1998/1999 hadde flyet en høy 
markedsandel nettopp på grunn av konkurranse, overkapasitet og lave priser. I 
2001/2002 ble konkurransen og kapasiteten kraftig redusert. Etter Norwegians 
inntreden i markedet er det fra 2003 igjen økning i innenlands flytrafikk og dermed 
også økte markedsandeler for flytransport. I 2006 økte innenlands lufttransport med 8 
prosent mot 1,6 prosent for vegtrafikk. Flyrutene på de regionale flyplassene består i 
hovedsak av offentlig kjøp, svært få ruter kan drives kommersielt. 
 
Trafikkveksten for ekspressbuss har vært sterk. På enkelte relasjoner på de sentrale 
Østlandet er det til dels hard konkurranse mellom flere selskaper. Videre er det 
konkurranse mellom de store byene i Sør-Norge, spesielt sterk er konkurransen 
mellom Oslo og Kristiansand. Trafikkveksten har kommet som følge av utvikling av 
stadig nye ruter. De lange rutene over 150 km er sannsynligvis etter hvert ferdig 
utviklet med dagens rammebetingelser. Spørsmålet er hvor stort potensial som 
gjenstår av uutviklete mellomlange ruter. 
  
NSB er et statsaksjeselskap og er skilt fra infrastrukturholderen Jernbaneverket. I 
markedet for persontogtjenester er det stort innslag av offentlig kjøp. Først og fremst 
økonomisk vekst, men også en stadig utbedring av vegnettet, ikke minst flere 4-
feltsveger, over tid bidrar til å styrke personbilens konkurransesituasjon. Personbilen 
er også på lange reiser en dominerende transportmåte. Bilens styrke er at den er billig 
når flere reiser sammen, en kan kjøre når en vil og at bilen har en perfekt 
overflatedekning (dør-til-dør transport). 
 
Rutebåtene har en relativ liten plass i det samlede transportbildet i Norge, men for de 
fjord- og øysamfunn der sjøen er den beste og raskeste fremkomstformen fyller den 
moderne flåte av hurtigbåter en stor og viktig funksjon. Med økt fritid og velstand har 
både Hurtigrutene og de mange cruiseskipene vært viktige bidragsytere til den stadig 
viktigere turistnæringen, ikke minst gjelder dette i distrikts-Norge.  
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I alt utfører nordmenn 13 år og over i alt 13 lange enkeltreiser årlig innenlands og 5 
enkeltturer til/fra utlandet. De innenlandske reisene er i snitt 27 mil. Om lag 1/3 av 
reisene er 15-30 mil og 1/4 er over 30 mil. De lange reisene utgjør anslagsvis 30 
prosent av det samlede persontransportarbeidet. Luftfarten har hatt høye vekstrater, 
men opplevde i perioden 2001-2003 en negativ utvikling (-5 prosent årlig), før 
veksten tok seg opp igjen etter 2003 (6 prosent årlig vekst). Skinnetransport har hatt 
sterk vekst på 90-tallet. Veksten har også vært sterk etter 2003 (5 prosent årlig vekst). 
Den dominerende vegtrafikken har en mer stabil utvikling. Hovedtyngden av 
vegtransport består imidlertid av lokale transporter. 
Tabell 2.1: Utvikling i persontransportytelser på norsk område 1980-2006. Kilde: TØI-rapport nr 
862 

 Mrd pkm Årlig vekst (prosent) 
 2006 1980-1990 1990-2000 2000-2003 2003-2006 
Sjø 0,9 0,5 1,6 -0,1 0,5 
Bane 3,2 -1,2 3,4 -4,8 4,6 
Veg 58,8 3,0 1,4 2,1 1,1 
Luft 4,1 6,1 5,6 -4,9 5,9 
Totalt 67,0 2,8 1,9 1,2 1,6 

Avstandsgrupper og reiseformål 
De ulike transportmidlenes andel av lange reiser er avstandsbetinget. På mellomlange 
reiser mellom 10-30 mil dominerer bilen med over 80 prosent av antall reiser. Det er 
også et visst innslag av buss- og togreiser (anslagsvis 6-8 prosent hver). På reiser over 
300 km kommer den raske flytransporten inn som en den viktigste transportformen 
med 45 prosent av markedet mot bilens 40 prosent. En mer detaljert avstandsinndeling 
viser at det særlig fra reiser på 40 mil og over at flyet har en dominerende andel. For 
reiser mellom 400 og 700 km er flyets markedsandel knapt 50 prosent. Deretter øker 
den jevnt, og når reiselengden overstiger 100 mil, skjer åtte av ti reiser med fly. 
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Figur 2.2: Lange reiser etter transportmiddel og reiselengde 2005. Prosent. Kilde: TØI-rapport 
865. 

På reiser over 300 km er bil og fly hovedkonkurrentene. Dette går tydelig fram når en 
ser utviklingen over tid (Figur 2.3). Når flyets markedsandel øker, går bilens andel 
ned og omvendt.  
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Figur 2.3: Reiser over 300 km etter transportmåte 1985-2005. Prosent. Kilde: Sektorplan for 
Avinor. Perspektiver mot 2040. 

På lange reiser over 300 km avhenger transportmiddelvalget i stor grad av 
reiseformålet. På yrkesreiser, hvor de færreste betaler selv, benytter fire av fem 
reisende fly, mens om lag halvparten av fritidsreisende benytter bil. Det er også et 
høyt personbelegg i bilen (2,7 personer per bil). Det er også mange fritidsreisende som 
velger tog og buss.  
 
På mellomlange reiser er det liten forskjell i reisemåte mellom reiseformålene. 
Yrkesreisende har en noe større tilbøyelighet til å velge tog enn fritidsreisende på 
reiser mellom 100 og 300 km.  
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Figur 2.4: Transportmiddelvalg etter reiseformål. Reiser over 300 km. Prosent.  
Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 
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Reiser 100 - 300 km
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Figur 2.5: Transportmiddelvalg etter reiseformål. Reiser 100 - 300 km. Prosent.  
Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 

Nasjonale hovedstrekninger 
Selv om bil og fly er hovedkonkurrenter på lange reiser, er det innenfor enkelte 
transportkorridorer også konkurranse fra toget og buss. Figur 2.6 viser markeds-
andeler på nasjonale hovedkorridorer til/fra Oslo og Akershus som er et knutepunkt i 
det nasjonale transportsystemet og et viktig besøkssted både for tjeneste- og 
fritidsreiser. Konkurranseforhold på andre strekninger vises i forbindelse med 
korridorgjennomgangen i Kapittel 4. 
 
På de relativt sett korte reisene på Østlandet dominerer bilen med markedsandeler på 
80 prosent eller høyere. Motorveiutbygging de senere årene i det sentrale 
Østlandsområdet utenfor Oslo/Akershus har bidratt til at det er mer attraktivt å kjøre 
bil på disse strekningene. 
 
Andelen togreiser er særlig høy på reiser til/fra Vestfold, men kan i reisevane-
undersøkelsen (RVU) være undervurdert for andre fylker som for eksempel Østfold1. 
 
På reiser til/fra Telemark hvor ekspressbusstilbudet er svært godt med opp til 
halvtimes frekvens til for eksempel Notodden, er andelen bussreiser også høy. 
 
Også på reiser til/fra Agder, hvor det for tiden er hard konkurranse mellom tre 
ekspressbusselskap, er bussandelen høy. På grunn av avstanden kommer det også visst 
innslag av flyreiser på reiser til/fra Agder. 
 

                                                 
1 Utvalgsusikkerhet i RVU kan gi tilfeldige utslag. NTM har omtrent samme togandel til Østfold og 
Vestfold (13-14 prosent). I lys av anslått underrapportering av togreiser ligger togandelen både til 
Østfold og Vestfold trolig i området 15-20 prosent. En del reiser til/fra disse fylkene er ikke med fordi 
de er under 100 km. Validering av data i RVU og NTM mot andre løpende datakilder (billettstatistikk) 
er en omfattende oppgave som det er behov for å få utført (se kapittel Kapittel 6) 
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Figur 2.6: Transportmiddelvalg på reiser mellom Oslo/Akershus og ulike fylker/regioner, 2005.  
Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 

På de lengre relasjonene, som til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge, overtar flyet som 
det viktigste transportmiddelet. På reiser til Hordaland og Trøndelag er det også et 
relativt stort innslag av togreiser (henholdsvis 17 og 15 prosent). Til Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal er innslaget av buss stort. Lengst i nord er flyet totalt 
dominerende pga de lange avstandene. 
 
Dersom man utelukker reiser til/fra Akershus og kun ser på reiser som går til/fra 
hovedstaden Oslo, faller bilandelen gjennomgående med 7 prosentpoeng. 
Hovedtyngden av økningen kommer på det kollektive transportmiddel som er sterkest 
på de enkelte relasjoner. Nedgangen har sammenheng med at for de fleste reiser til/fra 
Oslo har kollektive transportmidler mindre problem med avstand til terminal enn i 
Akershus. I tillegg er det et større innslag av besøkende yrkesreisende til Oslo og disse 
skal dessuten ofte til svært sentrale destinasjoner i kommunen.  
 
I de fire hovedkorridorene, fra Osloregionen til henholdsvis Kristiansand, Stavanger, 
Bergen og Trondheim, hvor det er reell konkurranse mellom transportformene, er det i 
RVU 2005 også stilt spørsmål om årsaker til valg av transportmåte. For tog og buss er 
”rimelig reisemåte” nevnt som viktigste årsak, mens ”raskeste reisemåte” er 
hovedmotivet for å velge flytransport. For bilreiser er ”trenger bil på reisemålet”, 
”komfortabel reisemåte” og ”flere som reiser sammen” de viktigste årsaker til valget. 
Bussen har i tillegg til prisen sin styrke i god flatedekning. Dette gjelder ikke bare 
underveis, mens også i omegnen til de store byene. Et spørsmål framover er hvordan 
en firefelts vegutbygging på det sentrale Østlandet vil påvirke bussens funksjon som 
et geografisk supplement til toget. 
 
Svarene reflekterer at tog og buss i hovedsak brukes av fritidsreisende som vektlegger 
prisen, mens tjenestereisende som vektlegger reisetida, velger fly. Flyet har også sin 
styrke i høy frekvens, og at prisutviklingen har vært gunstig med god tilgjengelighet 
på rabatterte billetter. Med økt vekst i lavprismarkedet, kan faktisk tilbringereisen 
framover utgjøre en betydelig del av den samlede reisekostnaden.  
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Utvikling framover 
De foreløpige prognosene for innenlands persontransport "Grunnprognoser 
persontransport Nasjonal transportplan 2010-2019, per 08.02.07" viser en årlig vekst i 
antall lange reiser i perioden 2006-2020 på 1,5 prosent. Vekstratene er 1,6 prosent for 
personbil, 1,3 prosent for fly, 1,0 prosent for tog og buss og 0,7 prosent for båt. 
Samlet vil veksten i antall reisende på norske flyplasser bli høyere da antall 
utlandsreiser vokser sterkt og ofte har en innenlands tilbringerreise med fly. 

Reiser til/fra utlandet 
Nordmenn foretok i 2005 om lag 40 millioner reiser til utlandet (TØI-rapport 865). De 
største reisemålene var Sverige (26 millioner), Danmark (4 millioner), Finland (2 
millioner) og Spania, Tyskland og Storbritannia (om lag 1 millioner reiser hver). Ferie 
og fritid (54 prosent) og privat ærend (26 prosent) var de viktigste reiseformålene. 
Kun 15 prosent av reisene var yrkesreiser.  
 
Antallet reiser til/fra utlandet er doblet de siste åtte årene. Det er særlig antall bil- og 
flyreiser som vokser. Disse to reiseformene utgjør nær 90 prosent av alle 
utenlandsreiser. 88 prosent av bilreisene går til/fra Sverige, og korte handlereiser til 
Sverige utgjør 50 prosent av alle utenlandsreiser. Flyet er det dominerende 
framkomstmiddel på reiser utenfor Norden, både for arbeids- og fritidsreiser. Det har 
vært en eksplosiv vekst i ferie- og fritidstrafikk med ”lavpris fly”. Antall destinasjoner 
fra Norge er utvidet betydelig. Kun 14 prosent av nordmenns reiser til/fra utlandet er 
yrkesreiser, mens resten er private reiser (besøk og ferie og fritid).  
Tabell 2.2 Reiser til/fra Norge etter transportmåte 2005. Million reiser. 

 Bil Ferge Fly Tog Buss Totalt 
Nordmenn  27,4 4,3 8,4 0,17 0,16 40,3 
Utlendinger 4,6 2,2 3,4 0,06 0,10 10,5 
Totalt 32,0 6,5 11,8 0,23 0,26 50,8 

 
For persontransport med bil og buss er korridoren over Svinesund den absolutt 
viktigste. Den utenlandsrettede togtrafikken er begrenset. Ekspressbusstrafikken har 
tatt store markedsandeler de senere år. Oslo Lufthavn Gardermoen har hele 72 prosent 
av det samlede antall utenlandsreiser med rutefly. På sjøsiden har ferjene til og fra 
Østlandsområdet og Sørlandet hovedparten av utenlandstrafikken. Også for besøkende 
utlendinger er Østlandet viktigste destinasjon. Hele 75 prosent oppgir Østlandet som 
hoveddestinasjon. Vestlandets posisjon er noe svekket, mens Agder og Rogaland samt 
de tre nordligste fylkene har styrket sine posisjoner.  

Godstransport 

Rammebetingelser og tilbudsutvikling 
Godstransport er en deregulert næring hvor tilbudene utvikles på kommersielt 
grunnlag. Luft- og sjøtransport betaler i hovedsak for sin infrastruktur via 
brukeravgifter, mens det offentlige står for veg- og baneinfrastruktur. 
Lastebiltransport betaler ulike avgifter og bompenger, mens godstransport på bane 
betaler kjørevegsavgift. Det knytter seg også eksterne miljø- og ulykkeskostnader til 
godstransportene. Disse er særlig høye for lastebiltransport. Videre er sikkerhets 
(safety)- og securitykrav vesentlig strengere i luft- og sjøtransport enn i jernbane- og 
vegtransport. 
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Sjåførmangel har blitt et problem i lastebilnæringen. Rekrutteringsproblemene skyldes 
at næringen preges av lave lønninger i forhold til sammenliknbare næringer. Det er 
naturlig å tro at dette har sammenheng med lønnsomheten i næringen.  
 
Utviklingen i godsbilbestanden preges av en polarisering. Det er sterk vekst i små 
godsbiler med nyttelast under 2 tonn (pakke-/varedistribusjon i byområder) og store 
biler med nyttelast over 10 tonn. Antall biler i mellomkategoriene reduseres. 
Kapasitetsutnyttingen er størst for de største bilene. Kapasitetsutnyttelsen av bilene 
øker og er nå om lag 60 prosent. Denne utviklingen betyr at antall vognkilometer for 
godsbiler øker noe langsommere enn transportarbeidet. 
 
Fra mars 2003 ble det norske jernbanenettet åpnet for utenlandske selskaper som 
ønsket å kjøre grensekryssende trafikk. Fra 1.1.2007 ble det også åpnet for å kjøre 
innenlandske godsruter for utlandske selskaper. Det er i dag seks selskap som tilbyr 
systemtog (heltogløsninger for tømmer, malm eller bulk). Når det gjelder kombitog 
(samlasting av forbrukergods i containere) er CargoNet dominerende. CargoNet har 
gått over til kun å kjøre enhetslaster som er blitt en stor suksess. 
 
Fra 2007 er det innført en NOx-avgift på 15 kr/kg for blant andre luftfart, skipsfart og 
lokomotiver med motorer (framdriftsmaskineri) sterkere enn 750 kW. Dette er en 
betydelig utgift, men det pågår diskusjoner om etablering av fond som, dersom det blir 
etablert, vil føre tilbake det meste av pengene til de næringene som blir med i fondet.  
 
Kystfarten er en næring som preges av dårlig lønnsomhet og en gammel skipsflåte. 
 
Internasjonal skipsfart og luftfart er ikke inkludert i Kyoto-avtalen. EU planlegger å 
inkludere luftfart i kvotehandelen i EU/EØS-området fra 2011. 

Utviklingstrekk 
Utviklingen i innenlands godstransporter er konjunkturavhengig. I perioden 1985-
2005 økte transporterte tonnmengder fra 255 millioner til 295 millioner tonn. Det var 
en klar topp i 1988, en bunn i 1993 og deretter en sterk vekst fram til 1998. Etter dette 
har det vært en utflating i transporterte mengder. 
 
Transportarbeidet har økt betydelig mer enn mengde transporterte tonn. Veksten i 
transportarbeid har vært særlig sterk de siste ti år (Tabell 2.3). Dette betyr at 
gjennomsnittlig transportavstand øker. Størst er økningen i gjennomsnittlig 
transportavstand for vegtransport, med en årlig vekst på 3,7 prosent i denne perioden. 
Dette kan forklares ved at det i perioden har pågått en utstrakt grad av 
internasjonalisering og kjededannelse. Med økt internasjonal samhandel, 
vareproduksjon og sentralisering av lagre som resultat. Vegtransporten har imidlertid 
klart kortere gjennomsnittlig transportavstand enn bane- og sjøtransport (henholdsvis 
62 km, 308 km og 183 km) 
 
Tidsrommet 1985-2005 kan deles i fire perioder, med klare skift i innenriks 
transportarbeid i 1995, 1999 og 2003. I perioden 1985-1995 hadde jernbane og 
sjøbasert godstransport en liten nedgang i utført transportarbeid, mens vegtransport 
økte jevnt i hele perioden. Totalt var det en moderat vekst på 1,4 prosent årlig i utført 
transportarbeid fra 1985 til 1995. Fra 1995 økte den årlige veksten i transportarbeidet 
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for alle transportmidler. Veksten flatet noe ut i perioden 2000-2003, men har økt 
igjen, spesielt for veg- og jernbanetransport fra 2004. 
Tabell 2.3: Utvikling i godstransportytelser på norsk område 1985-2005.  

 Mrd tonnkm Årlig vekst (%) 

  2005  1985-1995 1995-2000 2000-2005 
Sjø  15,3 -0,9  7,1  2,5  

Jernbane  2,2 -0,7  3,0  4,5  
Veg  15,9 4,2  5,1  4,0  

Totalt 33,4 1,4  5,8  3,4  
Kilde: TØI-rapport 862. 

 

Veksten i transporterte tonn skyldes i hovedsak massevarer tilknyttet bygg- og 
anleggsvirksomhet. Disse transportene er korte og utgjør derfor en mindre andel av 
transportarbeidet. Veksten i transportarbeidet med lastebil skyldes i større grad økning 
i stykkgods og matvarer.  

Vare- og avstandsgrupper 
Fordi det kreves spesialiserte tekniske løsninger for å transportere ulike varegrupper 
består transportmarkedet av atskilte delmarkeder. Det er vanlig å dele markedet grovt 
inn i stykkgods, tømmer og trelast, petroleumsprodukter og annen bulk. De ulike 
delmarkedenes andel av transportmarkedet er angitt i Tabell 2.4. Stykkgods og 
petroleumsprodukter transporteres langt, mens annen bulk som ofte er knyttet til 
bygge- og anleggsvirksomhet er lokale transporter. Vegtransporten er dominerende 
når det gjelder stykkgods, tømmer, trelast og annen bulk. Jernbanen besørger 18 
prosent av transportarbeidet med stykkgods og 11 prosent av tømmer og trelast, mens 
sjøtransport dominerer transportarbeidet med petroleumsprodukter.  
Tabell 2.4: Transportmarkedet fordelt på vareslag. Prosent. 

Delmarked Transportmengder 
Stykkgods 30 
Tømmer og trelast 9 
Petroleumsprodukter 8 
Annen bulk 53 
I alt 100 
Kilde: TØI arbeidsdokument ØL/1937-2006 

 
For stykkgods dominerer vegtransport på transportavstander opp til 50 mil. På 
avstander over dette har jernbanen en markedsandel på 30 prosent. For transport 
mellom Oslo og Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Narvik er jernbanens andel 
vesentlig høyere. For tømmer og trelast er det et visst innslag av jernbanetransport 
allerede fra 10-20 mil. For annen bulk er det tilsvarende et visst innslag av 
sjøtransport fra 10-20 mil. Transport av petroleumsprodukter domineres av 
vegtransport på korte avstander, mens sjøtransport dominerer på avstander over 25 
mil. 

Hovedstrømmer i lastebiltransporten 
Med utgangspunkt i Lastebilundersøkelsene fra SSB fra 1993 til 2004 er endringer i 
leveransemønsteret for lastebiltransport analysert. Transportene fra Oslo og Østlandet 
har bidratt mest til veksten i transportarbeidet for fylkesoverskridende transporter 
(over 60 prosent av samlet vekst). Av fylkene på Østlandet utenom Oslo, er det 
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Akershus som har hatt prosentvis størst endring i perioden, og denne økningen har 
vært nesten like stor i antall transporterte tonn som for Oslo. Transporter fra 
Vestlandet står for 13 prosent av samlet vekst i transportarbeidet for fylkes-
overskridende transporter med lastebil. Det er særlig stykkgods som bidrar til 
økningen i fylkesoverskridende lastebiltransporter. Tendensen er færre omlastinger og 
økende transportlengde. 
Tabell 2.5: Utvikling i transportarbeid for fylkesoverskridende transporter med lastebil, etter 
avsenderregion. 1993 til 2004. Mill tonnkm. 

Fra landsdel 1993 2004 Endring (%) % av samlet vekst 
Oslo 999 1 912 91  18  
Østlandet eks Oslo 2 352 3 413 45  43  
Sørlandet* 579 1 147 98  11  
Vestlandet 689 1 019 48  13  
Trøndelag 544 1 024 88  10  
Nord-Norge 273 638 134  5  
Totalt 5 435 9 154 68  100  

* inklusive Rogaland. Kilde: TØI arbeidsdokument ØL/1937-2006 

 
Den fylkesinterne lastebiltransporten utgjør i alt 5,3 mrd tonnkilometer. 
Transportarbeidet har vokst med 59 prosent fra 1993 til 2004. Vestlandet og Nord-
Norge har hatt størst vekst i fylkesinternt transportarbeid (over 90 prosent vekst). 
Østlandet eksklusive Oslo, Sørlandet og Vestlandet står for 70 prosent av veksten i 
fylkesinternt transportarbeid fra 1993 til 2004. 
  
Generelt er det ubalanse i godsstrømmene mellom Østlandet og de øvrige regioner: 
Det transporteres mer ut fra Østlandet enn inn. Størst skjevheter er det for Nord-
Norge, der det transporteres nær tre ganger så mye fra Oslo som det transporteres til. 
Retningsbalansen er bedret mot Sørlandet og Trøndelag, mens ubalansen har økt mot 
Vestlandet og Nord-Norge. Dette har sammenheng med import til Oslo og videre 
transport ut fra de store samlasterne og grossistene i Oslo-området. 

Godstransport til og fra Norge 
Økonomisk vekst, globalisering av produksjonsprosessene, utvikling av nye markeder, 
containerisering og nye logistikksystem basert på IKT bidrar til sterk vekst i 
internasjonale transporter. Prognosene tilsier sterkere vekst i utenriks enn i innenriks 
transport. Sterk fokusering på miljø, strengere sikkerhetskrav og påvirkning fra EU gir 
i tillegg ytterligere utfordringer for de internasjonale transportene. 
 
Norge har tradisjonelt vært og er fremdeles en stor produsent av råvarer og 
mellomprodukter. Til sammen utgjorde petroleum, råmineraler og malm hele 84 
prosent av eksporten i 2005 målt i tonn. Holdes disse varene utenom, er import og 
eksport om lag like store i volum. Et betydelig antall tonn råvarer skipes inn til norsk 
industri. Ferdigvarenes andel i tonn utgjør om lag 20 prosent for eksport og 25 prosent 
for import. 
 
Utviklingen i transporterte tonn tilknyttet utenrikshandelen viste en jevn vekst fram til 
1997, men var avtakende fra 1997 til 2001. Etter 2001 har tonnmengden tilknyttet 
utenrikshandelen igjen vært stigende. Sjøtransport er det dominerende transportmiddel 
i tilknytning til norsk import og eksport, og utgjør om lag 85 prosent av transporterte 
tonn. Flytransport utgjør kun 0,1 % av tonnmengdene, men står for 8 % av 
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utenriksgodset målt i verdi. Den prosentvise økningen i flyfrakt målt i tonn har i de 
senere år ligget om lag et prosentpoeng over økningen i passasjerveksten.  
 
Vegtransport er det transportmiddel som har hatt størst relativ vekst i 
utenrikshandelen. I perioden 1993-2005 var den årlige veksten for vegtransport 4,8 
prosent. I dette tallet er det vesentlig grad av retningsskjevhet, da import på bil har økt 
mer enn eksport. Utviklingen mot økt bruk av bil skyldes både økt import av 
forbruksvarer og en økende samhandel med Sverige, Finland og de baltiske landene 
(Hovi 2006). Et utvidet EU og økt internasjonal samhandel påvirker lokalisering av 
aktivitet, skaper nye transportmønstre og endret bruk av transportkorridorene til og fra 
Norge. Øst-Europa synes å få økende betydning i samhandelen over grensene, ikke 
minst har veksten i fiskeeksport til Russland vært sterk. 
 
Retningsbalansen i godsstrømmene er en viktig faktor for overføringspotensialet til 
intermodale transporter. I dag er situasjonen slik at det importeres mer stykkgods til 
Norge enn det eksporteres, og det er vegtransport av høyverdi importgods som øker 
raskest. Antall tonn som ble fraktet inn til eller ut fra Norge på veg økte med om lag 
25 prosent fra 1999 til 2005.  
 
Mens det i 1999 ble transportert om lag 40 prosent flere tonn inn til Norge enn ut fra 
Norge på veg, var denne ubalansen økt til 67 prosent i 2005. Det er transportene til/fra 
våre nærmeste naboland som står for den største delen av veksten, mens import fra 
Estland og Latvia øker mest i prosent. Dersom man ser på bilenes nasjonalitet, er det 
også biler fra Baltikum som har den sterkeste prosentvise veksten. 
 
Ettersom import er større enn eksport på veg, blir det ledig transportkapasitet på 
lastebil ut av landet. Transportørene jobber tradisjonelt ut i fra et rundturperspektiv, 
gjerne med et godt betalt ”hovedoppdrag”. Ved et transportoppdrag fra utlandet til 
Norge, vil all last som transportøren får med i motsatt retning ses på som ren profitt, 
og vegtransport kan tilbys til ”spotpris”. Import er altså kostnadsdimensjonerende for 
lastebiltransport. Et viktig unntak er termotransport der norsk eksport av fisk er 
dimensjonerende for kapasiteten, mens grønnsaker, blomster etc kan transporteres 
rimelig i motsatt retning.  
 
Stor skjevhet i retningsbalansen og lave priser på vegtransport ut av landet er faktorer 
som negativt påvirker mulighetene for å få gods over på andre transportmidler. Tiltak 
for endret transportmiddelvalg må derfor i første rekke fokusere på det godset som er 
med på å dimensjonere transportkapasiteten. 
Tabell 2.6: Import og eksport til/fra fastlandet etter transportmåte 2006. Million tonn. 

 Sjø Ferge Veg Bane Luft 
Import 24,0 1,6 6,7 0,9 0,03 
Eksport 36,8 1,0 4,0 0,8 0,07 

 
Sverige er Norges viktigste handelsland målt i transporterte tonn: Hele 60 prosent av 
de godsmengder som passerer norsk grense på veg skal enten til eller kommer fra 
Sverige. Råvarer utgjør den største andelen av kvantumet, men ferdigvarer utgjør en 
voksende andel. 
 
For transport av ferdigvarer til og fra EU-landene utenfor Norden er skip det mest 
brukte transportmiddel, og sto for mellom 55 og 60 prosent av henholdsvis import og 
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eksport fra disse landene i 2005. Økende import av ferdigvarer generelt og matvarer 
spesielt har bidratt til økende andel vegtransport. Biltransport med varer fra Tyskland, 
Nederland og Belgia har økt med mer enn 50 prosent fra 1999 til 2005. Dette er 
viktige handelsland for Norge, men i tillegg har disse landene viktige huber for 
oversjøiske skip, hvilket indikerer at tallene kan inneholde en del import fra 
oversjøiske destinasjoner, især Asia.  
 
Transporter til og fra de nye EU-landene er mer vegbasert enn fra resten av EU-
landene, og vegtransporten utgjorde rundt 60 prosent av importen derfra. Dette gjelder 
i første rekke handel med Polen og de baltiske landene. 
 
Flere norske leverandører knytter seg til internasjonale kjeder der logistikk og 
transport er en integrert del i kjedens totallogistikk. Dette er igjen en drivende kraft for 
at terminaler og lagre betjener større områder og kan ha nasjonal, nordisk eller 
europeisk funksjon. Slike endringer kan være avgjørende for valg av virkemidler for 
fremme av intermodal transport. Økt handel med land i Øst-Europa og utvikling i 
retning av terminaler og engroslagre med nordisk eller europisk funksjon trekker i 
retning av økt landtransport generelt, og lastebiltransport spesielt. Gitt disse 
systemene, hvor just-in-time-prinsippet råder, skal det svært mye til for å få en større 
del av veksten i importert gods til Norge på sjø og jernbane i stedet for på veg. 
Trengsel på vegnettet i Europa og nye vegavgifter for lastebiltransport i EU kan 
imidlertid bidra til å dempe veksten i lastebiltransporten.



Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 17

2.3 Utfordringer og tiltak knyttet til mål og flaskehalser 
I følge retningslinjene fra departementene skal transportetatene vise utfordringer og 
tiltak knyttet til målene i målstrukturen, se Figur 2.7. I dette kapittelet vises det på 
et overordnet nivå til de utfordringer som finnes i infrastrukturen i 
transportkorridorene knyttet til etappemålene samt hvilke typer av tiltak som kan 
bidra til måloppnåelse. 

Overordnet mål: 
Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling

Hovedmål: 
Bygge 
transportpolitikken 
på en visjon om at 
det ikke skal fore-
komme ulykker 
med drepte eller 
livsvarig skadde i 
transportsektoren

Hovedmål: 
Bidra til å redusere 
miljøskadelige 
virkninger av 
transport, samt 
bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og 
Norges 
internasjonale 
forpliktelser på 
miljøområdet 

Hovedmål: 
Bedre 
fremkommelighet 
og reduserte 
avstandskostnader,  
for å styrke 
konkurransekraften 
i næringslivet og 
bidra til å 
opprettholde 
hovedtrekkene i 
bosettings-
mønsteret

Hovedmål: 
Et transportsystem 
som er tilgjengelig 
for alle og et 
transporttilbud som 
gjør det mulig å 
leve et aktivt liv

F1: Fremkom-
meligheten i 
transport-
systemet, i form 
av pålitelighet skal 
økes i perioden

F2: Reisetider i og 
mellom regioner 
skal reduseres i 
perioden

F3: Rushtids-
forsinkelser for 
næringsliv og 
kollektivtransport i 
de fire største 
byområdene skal 
reduseres i 
perioden

M1: (utarbeides på 
bakgrunn av 
St.meld. om 
sektorvise klima-
handlingsplaner)

M2: Redusere NOX-
utslippene i 
sektoren

T1: 
Tilgjengeligheten 
til kollektivtran-
sport for personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 
skal bedres 
perioden

S1: Antall personer 
som blir drept eller 
hardt skadde i veg-
trafikken skal 
reduseres med x 
prosent innen 2020

M4: Redusere 
inngrep i viktige 
naturområder og 
ivareta viktige 
økologiske 
funksjoner

M5: Begrense 
inngrep i viktige 
kulturminner,
kulturmiljø, 
kulturlandskap og 
dyrka jord

M6: Unngå utslipp 
av petroleums-
produkter eller 
andre miljøfarlige 
produkter som 
følge av ulykker til 
sjøs

Etappemål/Delmål: Etappemål/Delmål:Etappemål/Delmål:Etappemål/Delmål:

F4: Fremkom-
meligheten for 
gående og 
syklende skal økes 
i perioden

M3: Bidra til å 
oppfylle nasjonale 
mål for lokal 
luftforurensing og 
støy

 
Figur 2.7: Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2010-2019. Kilde: Supplerende retnings-
linjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og Kystdepartementet for NTP 2010-2019 

 
I denne utredningen er hovedfokus forbedring av infrastruktur som legger grunnlag 
for mer effektive transporter. Dette kan bidra til økt mobilitet, som kan stå i 
motstrid til mål knyttet til reduserte klimautslipp. 
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Stamvegnettet, som inngår i de åtte transportkorridorene, er hovedpulsårene i det 
overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder landsdeler og regioner 
med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har stamvegene viktig 
regionale og lokale funksjoner. 
 
Stamvegene utgjør om lag 8 600 km, hvilket tilsvarer omtrent 30 prosent av dagens 
riksvegnett. Stamvegene har imidlertid drøyt 55 prosent av trafikkarbeidet og har en 
avgjørende betydning for godstransporten på veg. Trafikken øker mer på 
stamvegene enn på andre veger. Det henger sammen med at antall lange reiser øker 
mer enn antall korte og at godstransporten på veg øker kraftig. 
 
En stor andel av godstransportstrømmene er konsentrert til E6, E18 og rv. 3 
(Østerdalen), men det finnes også flere viktige godstransportkorridorer mellom 
Østlandet og Vestlandet samt til dels langs E39 (Kyststamvegen). For 
godstransporten er det store utfordringer knyttet til forsinkelser i det hardt 
trafikkerte vegnettet på Østlandet, men også til smale veger med lav geometrisk 
standard i lavere trafikkerte områder og til lav vinterregularitet på noen 
fjelloverganger. Møteulykker mellom tunge kjøretøyer og lette biler er et voksende 
problem på viktige vegstrekninger som mangler midtrekkverk. Tilknytningen til 
nasjonale intermodale knutepunkter er også pekt på som en viktig flaskehals for å få 
mer langdistanse gods på jernbane og sjø. For persontransport på veg er de største 
utfordringene knyttet til trafikksikkerheten og framkommeligheten. Langs deler av 
stamvegnettet er tilbudet for kollektivtransport, gående og syklister for dårlig og 
utrygt. Samlet sett fører også vegtrafikken i transportkorridorene til store 
miljøutfordringer, så vel når det gjelder støy og utslipp til luft og vann som inngrep 
i natur- og kulturmiljø. Etterslep i vedlikeholdet er også en stor utfordring i 
vegnettet. 
 
Det nasjonale jernbanenettet er på 4200 km hvorav om lag 95 prosent er 
enkeltsporet. Jernbanenettet er viktig for langdistanse godstransport og for 
persontransport i og til de store byene. Lav strekningskapasitet i godstransporten og 
i persontransport rundt de større byene er en hovedutfordring, sammen med 
kapasitets- og effektiviseringsbehov i enkelte godsterminaler. Store andeler gammel 
og kurverik infrastruktur og ventetid ved kryssing bidrar til lav 
framføringshastighet. Etterslep i vedlikeholdet er også en stor utfordring i et 
banenett med store andeler gammel infrastruktur. 
 
Hovedtyngden av befolkning og næringsliv er lokalisert langs kysten. Sjøtransport 
har derfor stor betydning i det norske transportsystemet, spesielt på godssiden. For å 
oppnå et effektivt transportsystem må infrastrukturen være god og havnene og 
terminalene må være effektive. Utvikling av tiltak for mer multimodale transporter 
og en optimal havnestruktur er hovedutfordringene. 
 
For å tilrettelegge og videreutvikle sjøveien som en viktig og framtidsrettet 
transportåre har Kystverket etablert et stamnett der trafikken faktisk går, slik at 
tiltakene kan rettes inn der de har størst effekt. Det sjøverts stamnettet består av 
leden langs kysten fra grensen mot Sverige i sør til grensen mot Russland i nord, 
inklusive seilingsled for risikotrafikk på strekningen Vardø – Nordkapp, 
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innseilinger til definerte landverts tilknytningspunkt i offentlige trafikkhavner 
(nasjonalhavner og andre strategiske havner) og til store petroleumsanlegg og 
ferjestrekningene i stamvegnettet. 
 
På grunn av lange avstander, spredt bosetning og en oppskåret topografi er 
lufttransport svært viktig i Norge. I tillegg til de 16 stamlufthavnene spiller de 
regionale flyplassene en viktig rolle i distriktene. Sterk vekst, spesielt i 
utenlandstrafikken, gjør tilstrekkelig kapasitet til en hovedutfordring i luftfarten. 
Samtidig medfører nye sikkerhetskrav i luftfarten behov for omfattende tiltak både i 
infrastrukturen og sikkerhetskontrollen. 

Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader  
I retningslinjene fra departementene om målstrukturen er bedre framkommelighet 
og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og 
for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret formulert som et 
hovedmål. Det arbeides med å operasjonalisere begrepet avstandskostnader. Under 
dette hovedmålet er det formulert flere etappemål som gjengis i det følgende. 

Pålitelighet 
Etappemålet er: Framkommeligheten i transportsystemet, i form av pålitelighet, skal 
økes i perioden. 
 
Næringsliv og innbyggere er avhengig av et forutsigbart og pålitelig 
vegtransportsystem. Man skal vite hvor lang tid en transport eller reise tar og være 
sikker på at man kommer fram i riktig tid uten uforutsigbare forsinkelser. Det er 
store utfordringer knyttet til dette i vegsystemet. 
 
Næringslivets godstransporter har store problemer med påliteligheten og 
framkommeligheten i vegnettet rundt de fire storbyregionene, først og fremst i 
Osloregionen og på det sentrale Østlandet. Andre steder er køer små og kortvarige 
problemer på stamvegnettet i Norge. Fredager kan imidlertid blandningen av 
fritidstrafikk og pendlertrafikk ut fra Oslo gi køproblemer som strekker seg langt 
utenfor Osloregionen. Søndag ettermiddag er det tilsvarende køproblemer inn mot 
Oslo. Planlagt firefeltsutbygging av de store vegene ut fra Osloregionen vil redusere 
disse kortvarige problemene. 
 
Smale veger med lav geometrisk standard er i seg selv flaskehalser, fordi en 
hendelse på en slik veg kan føre til store problemer. Om lag 2 000 km av 
stamvegene (23 prosent) er smalere enn 7,0 meter. Utbedring av de dårligste 
stamvegene vil øke påliteligheten for langdistanse godstransport på veg.  
 
Med økt tungtransport blir behovet for vedlikehold større. I dag er det et etterslep i 
vedlikehold på stamvegnettet på om lag 4 mrd kr. Etterslepet er størst i Nordland og 
Hordaland. Dårlig vedlikehold kan blant annet gi dårligere bæreevne og dermed gi 
godstransporten uforutsigbare problemer. Mer penger til vedlikehold og tiltak for å 
ta igjen etterslepet er derfor tiltak som kan øke påliteligheten i godstransporten. 
 
Ferjesamband er ofte en flaskehals for tungtransporten, men til dels også for 
privatbilismen. Større ferjer og økt frekvens er tiltak som bedrer regulariteten. Bruer 
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eller tunneler for å erstatte ferjesamband gir enda bedre pålitelighet, men er ofte 
dyre tiltak. 
 
Av og til stenges viktige veger på grunn av forskjellige hendelser, som for eksempel 
uvær, ras eller flom, større ulykker eller uhell, vegarbeid eller annen planlagt 
aktivitet. Vintertid forekommer kolonnekjøring over en del fjelloverganger. Disse 
stengningene og kolonnekjøringene registreres på vegtrafikksentralene, men 
foreløpig har ikke Statens vegvesen et godt system for rapportering av disse. En slik 
oppfølging kan bidra til å sette fokus på de viktigste uforutsigbare hendelsene i 
vegtransportsystemet. Det finnes en stor mengde tiltak som kan øke påliteligheten, 
for eksempel rassikring, tiltak for bedre vinterregularitet, bedre organisering av 
innsatser for å raskt fjerne hinder i vegen (for eksempel biler med motorhavari, 
dårlige dekk eller ulykkesbiler). Gode systemer for varsling til trafikantene bidrar 
også til å øke forutsigbarheten. 
 
Punktlighetsproblemer i jernbanenettet skyldes gammel infrastruktur, at store deler 
av nettet er enkeltsporet med få og korte krysningsspor og høy strekningsbelastning. 
Forsinkelser spres i nettet, og spesielt der strekningsbelastningen ligger tett under 
kapasitetsgrensen tar det tid å komme tilbake til normaltilstand. Punktligheten, målt 
som forsinkelser over 3 minutter for lokaltog og 5 minutter for fjern- og godstog, 
har på mange togstrekninger vært fallende de siste år. Nye dobbeltspor og flere og 
lengre krysningsspor vil øke kapasiteten og bedre mulighetene for å kunne håndtere 
uregelmessigheter i togframføringen. 
 
Kapasitetsproblemer på jernbanens godsterminal på Alnabru kan bidra til 
forsinkelser i starten av transporten. Denne forsinkelsen, avvik i forhold til 
ruteplanen, forplanter seg videre i transporten og øker på strekningen mellom 
terminalene. I henhold til CargoNet kan 10 minutts forsinkelse ut fra Alnabru føre 
til over fire timers forsinkelse ved ankomst Bodø.  
 
I luftfarten er flyselskapene avhengige av god punktlighet, tilstrekkelig kapasitet og 
konkurransedyktig avgiftsnivå. Det er behov for tilstrekkelig kapasitet på de tider 
av døgnet hvor spesielt næringslivets reiser foregår. Prognostisert trafikkøkning 
innebærer betydelig utfordringer for de fleste større lufthavnene med å tilby nok 
kapasitet i banesystem, ekspedisjonsbygg, sikringsbygg, flyoppstillingsplasser, samt 
parkering landside. Det er også utfordringer innen flysikringstjenesten knyttet til 
mangel på flygeledere og tilstrekkelig luftromkapasitet. Trafikkveksten på de store 
lufthavnene og spesielt Oslo lufthavn, Gardermoen, kan for disse lufthavnene 
medføre sviktende kapasitet i banesystemet med forsinkelser og avvisning av 
trafikk som konsekvens. Dette vil ha store negative konsekvenser for næringslivets 
reiser. Analysene viser at behov for en tredje rullebane på OSL vil være tilstede i 
tiåret etter 2020. Også for Bergen lufthavn, Flesland vil det være behov for andre 
rullebane i samme periode. Effektiv tilbringertransport til lufthavnene vil styrke 
påliteligheten i lufttransporten. Avinors sektorplan omtaler nødvendige tiltak på 
lufthavnene for å bedre framkommeligheten. 
 
For godstransport i havnene kan tilbringertransport og lang liggetid i havna bidra til 
usikkerhet for vareeierne. Bedre atkomstforhold og en infrastruktur i havnene som 
kan redusere liggetiden vil kunne avhjelpe dette. 
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Reisetid 
Etappemålet er: Reisetider i og mellom regioner skal reduseres i perioden. 
 
Norge er et langstrakt land med spredt befolkning og lange avstander mellom 
landsdeler og regioner samt til de store markedene. Store deler av Norge har et 
avstandshandikap i forhold til det sentrale Østlandet, og Norge har et 
avstandshandikap i forhold til de store markedene i Europa. Lange reisetider og 
transporttider er derfor en utfordring for både næringsliv og befolkning.  
 
Utbygging og utbedring av stamvegnettet kan på lang sikt gi store reistidsgevinster, 
selv om hvert enkelt tiltak gir liten effekt. Med alle tiltak i Statens vegvesens 
stamvegutredning vil for eksempel reisetidene fra Oslo til henholdsvis Bergen, 
Ålesund og Trondheim reduseres med 55 – 65 minutter. Mellom Bergen og 
Stavanger kan reisen bli 65 minutter kortere og mellom Bodø og Trondheim 45 
minutter raskere. 
 
For jernbanen ligger reisetidsutfordringene først og fremst på personsiden. Lang 
framføringstid skyldes gammel og kurverik infrastruktur, høy kapasitetsutnyttelse 
og tidstap som følge av at tog skal møtes på enkeltsporet bane. Ved å korte ned 
reisetidene i det sentrale Østlandsområdet og knytte sammen nær 2 millioner 
mennesker innenfor reiseavstander til Oslo på 1-2 timer, kan en bidra til at hele 
Osloregionen kan øke sin konkurransekraft i forhold til andre storbyregioner i 
Europa. Også rundt de andre storbyene kan reisetidsreduksjoner bidra til utvikling 
av større og sterkere regioner. 
 
På sjøsiden innrettes tiltakene primært for å bedre sjøsikkerheten, men dette kan få 
betydning for seilingstiden for hurtigbåter og annen passasjertrafikk. Kystverkets 
farledstiltak og utbygging av egne merkesystem for hurtigbåtstrekningene legger til 
rette for redusert reisetid for hurtigbåter. Hurtigbåtene er viktige for å binde 
sammen ulike regioner hvor infrastrukturen på land er svakt utbygd.  
 
Reisetidsutfordringene i luftfarten er knyttet til en effektiv tilbringertjeneste til 
lufthavnene, innsjekkingstid og sikkerhetskontroll på lufthavnene, samt flyenes 
punktlighet, ruteføringer og inn- og utflygningsmønster. 

Rushtidsforsinkelser 
Etappemålet er: Rushtidsforsinkelsene for næringsliv og kollektivtransport i de fire 
største byområdene skal reduseres i perioden. 
 
Trengsel og køer på stamvegene er først og fremst et fenomen på det sentrale 
Østlandet, selv om det visse tider også kan være trengsel i Bergen, Trondheim og 
Stavanger. Næringslivet sier selv at forsinkelsene og uforutsigbarheten er størst i 
Oslo/Akershus. For å bedre framkommeligheten og sikkerheten i det høytrafikkerte 
vegnettet planlegges en omfattende utbygging av de store stamvegene til fire 
kjørefelt med midtdeler. Det er imidlertid vanskelig å fullt ut bygge seg ut av 
kapasitetsproblemene i storbyregionene. Andre virkemidler som endret arealbruk, 
utbygging av infrastruktur for kollektivtrafikken, vegprising, parkeringstiltak og 
andre restriksjoner mot den private biltrafikken er også nødvendige. Tilrettelegging 
for gange og sykling samt mobilitetsstyring (myke tiltak for å stimulere til endret 
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transportmiddelvalg) er andre virkemidler for å redusere forsinkelsene i 
storbytrafikken. Innføring av intelligente transportsystemer (ITS) og etablering av 
et godt informasjonssystem for trafikantene og transportørene i sanntid vil bidra til 
å øke forutsigbarheten i vegtransportsystemet. 
 
I jernbanenettet opptrer ikke rushtidsforsinkelser på samme måte, men 
konsekvensene av avvik i forhold til ruteplan blir ofte store i rushtida, når 
belastningen er opp mot kapasitetsgrensene. 

Framkommelighet for gående og syklister 
Etappemålet er: Framkommeligheten for gående og syklende skal økes i perioden. 
 
Sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder med over 5000 innbyggere er et 
viktig satsingsområde for Statens vegvesen. Utenfor byer og tettsteder er det 
forutsatt behov for sykkelanlegg på strekninger med mer enn 1000 i årsdøgntrafikk 
og daglig over 50 gående og syklende, eller der det ferdes barn. Her er sikker 
skoleveg et prioritert område. 
 
I følge oppdatert forslag til Nasjonal sykkelstrategi er det et behov for ytterligere 
1 100 km sammenhengende hovedvegnett for sykkel i byer og tettsteder som staten 
har ansvar for. I tillegg kommer det som kommunene har ansvar for i byer og 
tettsteder. Behov langs riksveger utenfor byer og tettsteder er vurdert til om lag 
2 150 km, hvorav 750 km er langs stamvegene. I tillegg kommer behov langs 
fylkesveg og kommunale veger. Det er behov for å utvikle nasjonale sykkelruter og 
avklare aktuelle tiltak ved tunneler. Det vises for øvrig til Nasjonal sykkelstrategi 
som innholder forslag til en rekke tiltak for å øke sykkelbruken. 

Trafikksikkerhet 
Hovedmålet er at transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal 
forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. 
Etappemålet for vegtrafikken er: Antall personer som blir drept eller hardt skadde i 
vegtrafikken skal reduseres med x prosent innen 2020. 
 
I perioden 1997-2004 ble i gjennomsnitt 304 personer drept og 1165 personer 
alvorlig skadd i vegtrafikken hvert år. Ulykker på stamvegene var årsak til 124 av 
dødsfallene (41 prosent) og 359 av de alvorlig skadde (31 prosent). 
Konsentrasjonen av dødsulykker er størst på E6 og E18, men det forekommer 
dødsulykker på alle stamvegene – først og fremst der det er mye trafikk. 80 prosent 
av alle drepte på stamvegnettet ble drept på veger med mer enn 3000 kjøretøy/døgn, 
hvilket er 35 prosent av alle stamveger. 
 
De største utfordringene er knyttet til møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker 
der fotgjengere og syklister er innblandet. Disse ulykkene har gjennomgående høy 
alvorlighetsgrad. Nærmere 60 prosent av dødsfallene på stamvegnettet skyldes 
møteulykker og nær 25 prosent utforkjøringsulykker. 
 
Utbygging av firefeltsveger med midtdeler reduserer antallet drepte og alvorlig 
skadde vesentlig, men er et dyrt tiltak som kun er hensiktsmessig der det er stor 
trafikk. Utbygging av to- og trefeltsveger med midtrekkverk kan være en 
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midlertidig løsning på slike veger, hvis det tar lang tid før en firefeltsløsning kan 
realiseres. Andre tiltak i infrastrukturen som kan bidra til å redusere antallet drepte 
og alvorlig skadde er: 
• Midtrekkverk på eksisterende to- eller trefeltsveger for å hindre møteulykker 
• Forbikjøringsfelt på tofeltsveger 
• Tiltak i sideterrenget eller oppsetting av rekkverk langs farlige partiene av 

vegene for å redusere konsekvensene av utforkjøring 
• Ulike typer av punkttiltak på ulykkesutsatte strekninger og kryss. 
• Profilert midtfelt 
 
Det er også behov for mange andre typer av tiltak for å gå i retning mot 
nullvisjonen for trafikksikkerhet, som for eksempel kontrolltiltak, 
hastighetsnedsettelse, føreropplæring, informasjonskampanjer, helhetlig og 
systematisk sikkerhetstenking med mer. 
 
For jernbane og luftfart er sikkerhet også et viktig hensyn, selv om etappemål for 
sikkerhet bare er utarbeidet for vegtrafikken. Disse transportgrenene har en lavere 
risiko enn vegtransport.  
 
Avinor har et betydelig investeringsbehov i sikkerhetsområder på lufthavnene for å 
tilfredsstille nye forskrifter. Det totale investeringsbehovet vil beløpe seg til flere 
milliarder kroner. I tillegg har de nye kravene til sikkerhetskontrollen medført et 
investeringsbehov på om lag en milliard kroner samt en årlig driftskostnad på om 
lag 700 mill. kroner. I sjøtransporten har mange av farledstiltakene som 
hovedformål å bedre sikkerheten selv om de også bidrar til å redusere seilingstida. 

Miljø  
Hovedmålet er at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige 
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges 
internasjonale forpliktelser på miljøområdet. Innenfor miljø er det angitt seks 
forskjellige etappemål – fire om utslipp til luft og støy samt to om inngrep i 
naturmiljø, kulturmiljø og dyrket jord. Det vises for øvrig til Miljøgruppas rapport. 
 
Dagens trafikk og trafikkvekst er ikke miljømessig bærekraftig. De største 
utfordringene vil være:  
• Klimagassutslipp og forsuring 
• Lokal luftforurensing og støy. Luftforurensingsproblemene er størst i byene.  
• Nedbygging og forringelse av viktige natur- og kulturmiljøer og dyrka mark 

samt tap i det biologiske mangfoldet 
• Forurensing av jord og vann 
 
I klimasammenheng er målet å redusere utslipp fra hver enkelt sektor (renere og 
mer effektive motorer og drivstoff) og å overføre transport til miljøvennlige 
transportformer. Aktuelle tiltak er miljøavgifter, opplegg for kvotehandel og 
utvikling av infrastruktur, spesielt jernbaneutbygging og tiltak i havner og 
jernbaneterminaler som kan lette overgangen til sjø og bane, herunder bedre 
vegtilknytning til terminalene. For å redusere utslippene av NOx kan gamle ferjer  
og skip skiftes ut med gassferjer og det kan gjennomføres rensing eller 
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motortekniske tiltak på skip. Det er også besluttet en NOx-avgift på sjøfarten og 
jernbanen for å bidra til å redusere utslipp.  
 
I vegsektoren er det aktuelt med tiltak i byene for å redusere lokal luftforurensing 
og støy. Disse behandles ikke her. Utenfor byene gjennomføres støytiltak som 
fasadeisolering og støyskjermer for å redusere støy. Det er også aktuelt med 
avbøtende tiltak på eksisterende infrastruktur for å redusere tapet av viktige natur- 
og kulturmiljøer og i leveområder for planter og dyr for å verne om det biologiske 
mangfoldet. Statens vegvesens verneplan følges opp med sikring og forvaltning. 
Ved planlegging av nye vegstrekninger må inngrepene i natur- og kulturmiljø og 
jordbruksarealer minimeres.  
 
For jernbanen er punktvis støy et problem og skjermingstiltak er fortsatt nødvendig 
enkelte steder. I forbindelse med nye anlegg inngår støyskjerming som en del av 
prosjektet. 
 
Beregninger viser at skipsfarten bidrar med om lag 40 prosent av utslippet av NOx i 
Norge. 1.01.07 ble det innført en ny avgift for utslipp av NOx fra skip og dette vil 
bidra til en reduksjon av dette utslippet. Ved normal drift har ikke skipstrafikk noen 
stor direkte innvirkning på det biologisk mangfold. Dersom det skulle oppstå en 
ulykke som medfører utslipp av for eksempel petroleumsprodukter, så kan dette 
føre til dramatiske konsekvenser for naturen og økosystemene. Kystverket har 
ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning.  
 
I luftfarten vil ny teknologi redusere utslippene. Reduksjonen av utslipp per fly 
forventes å skje i lavere takt enn økningen av trafikken, slik at de samlede 
utslippene fra luftfarten likevel øker. Lokalt overskrider ikke NOx utslippene fra 
luftfarten de fastsatte grenseverdier i forurensningsforskriften. Luftfarten i Norge er 
pålagt både CO2 avgift og NOx avgift. Økt trafikk representerer en utfordring. 
Avinor har sammen med luftfartsbransjen initiert prosjektet ”Strategi for 
bærekraftig utvikling av luftfarten”. I gjennomføring av prosjektet vil man også 
samarbeide med eksterne ressursmiljøer (blant annet SFT og miljøorganisasjonene). 
Prosjektet vil omfatte flyoperative og flytekniske forhold, lufthavndriften, 
tilbringertjenesten, samt luftfartens samfunnsnytte.  
 
I perioden 1999-2006 viser registreringen at antall personer plaget av flystøy er 
redusert med om lag 26 %. Det forventes at støybelastningen vil øke noe i 2010-
2019 ut over dagens situasjon på grunn av trafikkvekst. Avinor foretar kartlegging 
og registrering for alle sine lufthavner. Aktuelle tiltak er støyisolering, hvor det er 
beregnet at dette gjelder et fåtall boliger i planperioden. Flyoperative 
prosedyretiltak er også et aktuelt virkemiddel. Avinor vil videre innen 2010 ha en 
overordnet oversikt over de lufthavner som har kulturminner / kulturmiljøer på egne 
arealer eller i nærområdet (på andres eiendom), samt tilhørende forvaltningsrutiner 
som skal ivareta dette. 

Tilgjengelighet 
Hovedmålet er at transportsystemet skal være tilgjengelig for alle og 
transporttilbudet skal gjøre det mulig å leve et aktivt liv. Etappemålet er: 
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Tilgjengeligheten til kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne skal 
bedres i perioden. 
 
Behovet av tiltak for å tilrettelegge kollektivtrafikken på veg er grov kartlagt av 
Statens vegvesen i sammenheng med høring av lovforslag om forbud mot 
diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. På 27 000 km riksveg finnes 
det i dag om lag 1 400 km fortau, 3 200 km gang- og sykkelveg, 270 ferjekaier og 
21 000 bussholdeplasser. På det kommunale vegnettet finnes det om lag 35 000 
bussholdeplasser. Å legge til rette for universell utforming og dermed gjøre 
kollektivtransporten fullt ut tilgjengelig for alle vil koste svært mye, i 
størrelsesorden 75 mrd kr. En stor del av disse kostnadene ligger på atkomsten til 
holdeplasser, det vil si. utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 
samt legging av varmekabler i fortau. Det er ikke analysert hvor stor del av behovet 
som ligger i transportkorridorene. 
 
Eksempel på tiltak for å bedre tilgjengeligheten er 
• Utbygging av gang- og sykkelveg til holdeplasser 
• Oppgradering av holdeplasser 
• Oppgradering av ferjekaier 
• Oppdatering av bussparken 
 
På jernbanestasjoner og lufthavner er tilgjengelighet for alle gjennom hele 
transportkjeden et viktig mål. I tillegg skal informasjon gis både verbalt og visuelt. 
På jernbanestasjoner og holdeplasser er målet at minst én inngang og samtlige 
plattformer skal være tilgjengelige for alle. Avinor følger opp 
tilgjengelighetsarbeidet med utgangspunkt i en ”kvalitetsplan for hele flyreisen” og 
skal videre, som følge av en ny EU-forordning, overta ansvaret for en helhetlig 
assistansetjeneste for reisende med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter den 
reisende fra vedkommende ankommer flyplassen til vedkommende sitter i flyet. 
Forordningen vil bli implementert høsten 2008. 
 
I havnene ligger ansvaret for tilgjengelighet på den enkelte terminaleier. En har 60 
offentlige havner i Norge i dag, men ikke alle har passasjerterminal. De fleste 
offentlige havnene er kommunale og planlegges/reguleres i dag gjennom Plan- og 
bygningsloven (PBL). PBL har bestemmelser om at byggetiltak skal legge til rette 
for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og 
samfunnet. Det er dette lovverket som gir føringer for universell utforming og 
tilgjengelighet til terminalen. Alle offentlige havner som har passasjer og 
ferjeterminaler følger ovennevnte regleverk og skal ha tilrettelagt terminalene i 
henhold til gjeldende krav. Kystverket har ingen eierforhold til de offentlige 
havnene og har derfor ingen virkemidler eller mulighet til å stille krav overfor disse 
havnene. 
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Kapittel 3 Sammenhengende nasjonalt 
transportnett 

3.1 Innledning 
Som vist i Kapittel 2 er transportpolitikkens hovedutfordring å utvikle et 
transportsystem med god framkommelighet, der hensyn skal tas til miljø og 
trafikksikkerhet. Framkommeligheten i transportsystemet preges av at 
transportomfanget i Norge øker og at godstransport med lastebil øker mest. 
Lengden på transportene øker, og veksten er sterkest på de viktigste relasjonene i 
transportnettet. Denne utviklingen ser ut til å være lik i mange europeiske land, og 
har sammenheng med økonomisk vekst, økt handel og endrede logostikk- og 
lagerfunksjoner i næringslivet. Samtidig er det et stadig økende fokus på å forbedre 
sikkerheten i alle transportformene, samt å redusere de miljøproblemene transporten 
skaper.  
 
For å løse disse utfordringene mener korridorgruppa det er viktig å utvikle et godt 
og robust stamnett for transport, hvor både den enkelte transportform fungerer 
effektivt og hvor transportformene er koblet sammen i et nasjonalt transportnett.  
 
Strategier og tiltak for best mulig effektivisering av den enkelte transportform stod 
sentralt i transportetatenes stamnettutredninger og Avinors sektorutredning som 
presenterte tiltak i korridorene i et langsiktig perspektiv. I Kapittel 4 beskrives 
transportstrømmer og konkurranseflater mellom transportformene, samt 
utfordringer for hver av de åtte nasjonale transportkorridorene. 
 
For å effektivisere transportsystemet og for å oppnå at mest mulig gods og personer 
fraktes med bane eller andre miljøvennlige transportformer, er det viktig å se på 
transportkjedenes betydning i transportsystemet. Dersom man ser de fire stamnett- 
og sektorutredningene i sammenheng ser man at det mangler noen tilknytninger 
mellom de nasjonale stamnettene for transport. For å knytte sammen 
transportformene til et nasjonalt transportnett mener derfor korridorgruppa at de 
viktigste intermodale terminalene og knutepunktene bør gis stamvegtilknytning. 
Korridorgruppa mener dette vil bidra til å mer effektive transportkjeder og bidra til 
å legge til rette for at mer av den langdistanse godstransporten kan gå på jernbane 
og sjø i stedet for på veg. Dette vil også bidra til å sikre arealer for fremtidig 
terminalutvidelser. NHO og flere andre næringslivsorganisasjoner har også ført 
fram krav om stamvegtilknytning til viktige terminaler i sine høringsuttalelser over 
stamnettutredningene. 
 
Med utgangspunkt i stamnettene slik de er beskrevet i transportetatenes 
stamnettutredninger og Avinors sektorplan, beskriver korridorgruppa i dette 
kapittelet hvilke knutepunkter som bør gis stamvegtilknytning. Ettersom 
arbeidsgruppa primært har fokusert på intermodale terminaler, inngår ikke 
ekspressbussterminaler, rene lastebilterminaler eller havneterminaler med 
hovedsakelig overgang sjø-sjø i arbeidsgruppas forslag.  
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I korridorgruppas forslag inngår heller ikke stamvegtilknytning til jernbanestasjoner 
beregnet for passasjertransport. Bakgrunnen for dette er at stasjonene ofte har svært 
lokale nedslagsfelt og tilbringerreisen til sentrale nasjonale stasjoner ofte foregår 
med tog eller andre kollektive transportmidler. Gjennom analysen av ekspressbuss i 
kapittel 5.3 har imidlertid korridorgruppa kommet fram til at det bør vurderes om 
også skysstasjoner som er viktige for sammenkobling mellom nasjonale bussruter 
og jernbanenettet bør inngå i det nasjonale stamnettet og gis stamvegtilknytning. 
Dagens ekspressbusser betjener om lag 50 jernbanestasjoner.  
 
Vi foreslår at statens ansvar for stamvegtilknytningen opphører ved hovedporten til 
terminalen eller havna. 
 
Spørsmålet om hvilke av de foreslåtte stamvegtilknytningene som har en 
tilfredsstillende standard og hvilke som har behov for oppgradering behandles 
nærmere i kapittel 3.2 og 3.4.  
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3.2 Stamvegtilknytning til havner og jernbaneterminaler 
I Figur 3.1 viser arbeidsgruppa hvilke havner og godsterminaler for jernbanen som 
bør inngå i det nasjonale stamnettet og gis stamvegtilknytning. 

 
Figur 3.1: Havner og jernbaneterminaler som foreslås å inngå i et felles sammenhengende 
nasjonalt transportnett. 

Hvilke havner bør gis stamvegtilknytning? 
Kystverket har gjennom sin Stamnettsutredning foreslått et sjøverts stamnett som 
innbefatter tilknytning til land i 22 havner. Her inngår også de tidligere klassifiserte 
nasjonalhavnene. Korridorgruppa har tatt utgangspunkt i de ti nasjonalhavnene 
(Oslo, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Karmsund, Bergen, Ålesund, Trondheim, 
Bodø og Tromsø). Samtidig foreslår korridorgruppa å inkludere ytterligere fem 
havneterminaler som nasjonale godstransportknutepunkter. Det er: Larvik, Mo i 
Rana, Kirkenes, Drammen og Narvik. 
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Samlet ligger disse 15 havnene svært nær stamvegnettet og flere har allerede 
etablert stamvegtilknytning. I sum mangler kun 3-4 mil stamvegtilknytning for de 
resterende. Enkelte havner er spredt på flere lokaliseringer. Terminalene for 
ferjetrafikk til/fra utlandet er gjerne lokalisert for seg (eksempel Hjortnes i Oslo og 
Vestre havn i Kristiansand). I disse tilfellene foreslås det at både godshavna og 
ferjeterminalen gis stamvegtilknytning. 
 
Nedenfor beskriver vi hvorfor vi mener det bør gis stamvegtilknytning til de fem 
havnene som ikke er nasjonale havner. 

Drammen havn  
Drammen havn er et viktig logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane. Et 
knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner 
mennesker innenfor en radius av 100 km. Havna spiller en helt sentral rolle for 
import av frukt og grønnsaker, samt for norsk bilimport. 
 
Drammen havn er en av de få havnene i Norge som har motorveg som praktisk talt 
går gjennom havneområdet og gir adgang til det øvrige riksveinettet. Jernbanespor 
knytter havneområdene direkte til stamlinjene til inn- og utland. Den er også en 
viktig godsterminal for jernbanen. 
 
Kystverket har nylig gjennomført en utdyping i innseilingen til Drammen havn 
gjennom Svelvikstrømmen. Dette er gjort for å bedre framkommelighet og 
sikkerhet for skip og sikre Drammen havns framtidige muligheter.  

Larvik havn 
Larvik havn er tatt med fordi den er en egnet avlastingshavn for Oslo havn. Havna 
er lokalisert nært Grenland havn noe som representerer en konkurransemessig 
utfordring, samtidig som det også er klart at et eventuelt tettere samarbeid mellom 
disse to havnene vil kunne styrke disse havnenes funksjon som mulig avlaster for 
Oslo. Larvik havn har gjennom mange år vist en positiv utvikling, med høyt 
godsomslag, faste rutetilbud og gode utviklingsmuligheter i et relativt avskjermet 
havneområde. 

Mo i Rana havn 
Mo i Rana havn er valgt ut fordi den framstår som et viktig stamnettsknutepunkt 
lokalisert i skjæringspunktet mellom båt og bil/bane med E6, E12 til Sverige, 
Finland og Russland, og hovedjernbanenett i Norge. Rana havn er en stor 
industrihavn med et stykkgodsvolum på nærmere 1,7 millioner tonn i året. Rana 
representerer et industrielt tyngdepunkt, særlig Mo industripark. Etter større 
vegutbygginger i henholdsvis Umskaret (forbindelse mot Sverige) og Korgfjellet 
(forbindelse sør mot Mosjøen) har Mo i Rana styrket sine knutepunktsfunksjoner 
øst-vest og i forhold til industrien i Vefsn (aluminiumsindustri).  
 
Nordlandsbanen og CargoNets jernbaneterminal er nærmeste nabo til 
havneområdet. To av kaiene er tilknyttet hovedbanenettet med egne sidespor for 
godstransport. Havna har gode innseilingsforhold og nær tilknytning til E6 og E12. 
Strekningen E12 fra svenskegrensa til Mo i Rana er blant de strekningene hvor 
Samferdselsdepartementet vil åpne for godstransport med 25,25 meter lange 



Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 30

vogntog som en prøveordning. Havnevirksomheten er godt skjermet virksomhet 
mot bynære områder.  

Narvik havn 
Narvik havn inngår som en del av et viktig intermodalt godsknutepunkt i nord med 
god kobling mellom sjø, veg og bane. Havna er Norges største tørrbulk transitthavn 
som følge av den omfattende jernmalmtransporten fra Sverige. Foruten den store 
utskipingen av tørrbulk, anløper det båter som losser olivin og kjemikalier som 
eksporteres til henholdsvis Kiruna og trevareindustrien nord i Finland.  
 
Narvik har gode innseilingsforhold og god stamvegtilknytning til E6 og tilknytning 
mot Sverige via E10 (der E10 er gitt status som TEN-T korridor). 
Transportkorridoren via Narvik havn er tatt inn i Sveriges Transportplan som en av 
fem viktige transportkorridorer for Sverige. Ofotbanen er togforbindelsen hvor 
malmtogene kommer fra Kiruna, og hvor det går mye gods med ARE-toget (Arctic 
Rail Ekspress). Som følge av etableringen av engroslager for de store 
matvarekjedene, har stamvegen mellom Narvik og Bjerkvik blitt den mest 
trafikkerte vegforbindelsen i Nord-Norge. Stykkgodsterminalen i Narvik har gode 
arealreserver som gir mulighet for videre utvikling av havna. 
 
En mulig transportrute mellom Kina/Russland og Nord-Amerika kan gi Narvik en 
viktig rolle som knutepunkt for omlasting av containergods mellom jernbane og sjø 
(NEW- prosjektet, North-East-West). Narvik havn er gitt status som Ten-T havn av 
EUs såkalte high level gruppe, som vurderer viktige korridorer og knutepunkter i 
Europa. 

Kirkenes havn 
Kirkenes havn framstår som et viktig endeknutepunkt i sjøvertsstamnettet i nord, og 
har en viktig strategisk betydning lokalisert med kort vei til Barentshavet, og til de 
russiske havnene på Kola og ved Kvitsjøen.  
 
Kirkenes havn kan håndtere skip innenfor de fleste kategorier og har gode 
innseilingsforhold. Havna har direkte tilknytning til E6. I løpet av de siste årene er 
servicetilbudet ved Kirkenes havn blitt betydelig oppgradert og har gode 
arealreserver. 

Godsterminaler for jernbanen som bør gis stamvegtilknytning 
På godssiden tas det utgangspunkt i terminaler som Jernbaneverket har definert som 
sentrale: Oslo (Alnabru), Kristiansand (Langemyr), Stavanger (Ganddal), Bergen 
(Nygårdstangen), Trondheim (Brattøra), Bodø, Narvik (Fagernes), Drammen og 
Fredrikstad/Sarpsborg (Rolvsøy). Disse foreslås knyttet til stamvegnettet. 
Terminaler for systemlast (for eksempel tømmerterminaler) inkluderes ikke i denne 
omgang. 

Stamvegtilknytning til nasjonale godsknutepunkter 
Å gi stamvegtilknytning til nasjonale godsknutepunkter betyr i all hovedsak en 
omklassifisering av de veger som fører fram til de aktuelle havne- eller 
jernbaneterminalene. Til flere terminaler er det også behov for å bedre standarden 
på tilknytningsvegene. Noen steder kan dette gjøres med mindre tiltak, andre steder 
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er det forent med store utfordringer og kostnader å bedre standarden. Arbeidsgruppa 
har nedenfor vurdert utfordringene for å gi hver enkelt av de nasjonale intermodale 
godsknutepunkter stamvegtilknytning og å utbedre standarden på tilknytningene. 

Rolvsøy jernbaneterminal 
I Østfold mangler Rolvsøy 
godsterminal i Fredrikstad en 
god stamvegtilknytning. 
Atkomst til terminalen fra E6 
vil være fra Alvim-krysset (rv. 
109), hvilket er en strekning på 
drøyt 6 km, eller Solli-krysset 
(rv. 112 og rv. 109). Begge 
disse kryssene på E6 ligger i 
Sarpsborg. Krysset mellom rv. 
109 og rv. 112 ved 
Rolvsøysund har undergang 
med høyde 4,10 m for trafikk 
fra rv. 109. Rv. 109 mellom 
Alvimkrysset og Rolvsøy 
godsterminal er en 2-felts veg med ÅDT om lag 20.000 og problematisk 
trafikkavvikling. Økt kapasitet på rv. 109 i Fredrikstad og et utbedret kryss mellom 
rv. 109 og rv. 112 er under utredning i forbindelse med Østfoldpakka fase 2 i 
Fredrikstad. 
 
En omklassifisering til stamveg innebærer sannsynligvis at rv. 109 blir en arm til E6 
på strekningen Alvimkrysset – Rolvsøy godsterminal. Behov for tiltak for å bedre 
standarden vurderes i pågående utredninger. 

Oslo Sydhavna 
Det planlegges ny og bedre atkomst til 
Sydhavna i Oslo. I ny kryssløsning skal 
framkommelighet for godstrafikk fra 
havna og buss på E18 prioriteres. Derfor 
vil ny atkomstløsning inkludere tiltak på 
Mosseveien fram til Sørenga. I St meld 
nr 24 (2003-2004) Nasjonal 
transportplan 2006-2015, er det forutsatt 
at utbedringene i første omgang 
finansieres av Oslo havn. I 
handlingsprogrammet for Statens 
vegvesen er det forutsatt refusjon over 
fylkesfordelt investeringsramme til 
øvrige riksveger i Oslo i perioden 2010-
2015. Kostnad om lag 250 mill kr. En omklassifisering til stamveg innebærer at 
tilfarten fra E18 til havneterminalens port blir stamveg. 

Figur 3.2: Vegadkomst til Rolvsøy jernbaneterminal 

Figur 3.3: Vegadkomst til Sydhavna, 
 Vippetangen og Hjortnes. 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_2.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_3.pdf
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Oslo Vippetangen 
Utbedring av Skippergata til Vippetangen inngår i Bjørvikaprosjektet. En 
omklassifisering til stamveg innebærer at Skippergata blir en arm til E18 mellom 
E18 og Vippetangen. 

Oslo Hjortneskaia 
Ny internveg i forbindelse med utbygging av Filipstad bekostes av utbygger. 
Hjortneskaia ligger nært inntil E18 og internvegen foreslås ikke å bli omklassifisert 
til stamveg. 

Oslo Alnabru jernbaneterminal 
Atkomsten til 
Alnabruterminalen er ikke 
tilfredsstillende. Innenfor 
fylkesfordelt 
investeringsramme, er det i 
perioden 2006-2009 planlagt 
utbedring av vegstrekningen 
Strømsveien-Alfasetveien (rv. 
191 Nedre Kalbakkvei) 
inklusiv utbedring av krysset 
mot terminalen. Anleggsstart 
kan tidligst skje høsten 2007. 
Ellers utarbeider Statsbygg for 
tiden forslag til reguleringsplan 
for hele terminalområdet. Her 
inngår også Alfasetveien som er riksveg og som foreslås forlenget fram til ny 
hovedport for området. Planframdriften er ikke kjent. Statens vegvesen har 
igangsatt et arbeid med å avklare framtidig vegsystem for hele Alnabru-området. 
Dette er første tilnærming for å kunne velge en strategi fra etatens side.  
 
Spørsmålet om en mer direkte vegtilknytning mellom terminalen og E6 vil inngå i 
analysen. I forslag til Oslopakke 3 er det satt av 200 mill kr til nytt kjøresystem på 
Alnabru.  
 
I et første trinn bør eksisterende veg fra E6 til ny hovedport bli en arm av E6. Hvis 
det blir aktuelt med en direkte vegtilknytning i sydgående retning senere må denne 
også være en arm til E6. 

Figur 3.4: Vegadkomst til Alnabru jernbaneterminal 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_4.pdf
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Drammen, Holmen havn og 
jernbaneterminal 
I dag ligger jernbaneterminalen 
i Drammen ved Nybyen, men 
en eventuell flytting til havna 
ved Holmen er vurdert i en 
mulighetsstudie (april 2007). 
Konklusjoner og anbefalinger 
er ikke gitt. En flytting vil også 
berøre en stor vognlastterminal 
på Sundland. Det er behov for 
en direkte kobling til rv. 23 
og/eller E18 til Holmen. 
Tilknytningen bør skje i 
framtidig kryss. Kostnad 80-170 mill 
kr.  
 
Det bør vurderes å gi eksisterende 
jernbaneterminal ved Nybyen 
stamvegtilknytning, hvis den blir 
liggende igjen ved Nybyen.  
 
 
 
 
 
 

Larvik, Revet 
Strekningen fra E18 via rv. 40 og fv. 101 er om lag 
9,2 km. Denne strekningen kan omklassifiseres som 
arm til E18 mellom E18 og Revet. Det er behov for 
nytt kryss mellom rv. 40 og rv. 303 samt en 
utbedring av eksisterende fylkesveg fra rv. 303 til 
Revet. Kostnad om lag 80 mill kr. 
 
 
 
 
 

 

Figur 3.7: Vegadkomst til Revet havn 

 

Figur 3.5: Vegadkomst til Drammen jernbaneterminal 

Figur 3.6: Vegadkomst til Drammen havn 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_5.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_5.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_7.pdf
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Grenland, Brevikterminalen 
Adkomsten er i dag fra E18 på rv. 354. Avstanden er om 
lag 2 km. På denne atkomstvegen, som kan klassifiseres 
som arm til E18, er det behov for ombygging av to kryss. 
Kostnad om lag 20 mill kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansand, Kongsgård/Vige 
Kristiansand havn har i 2006 
finansiert nytt planskilt kryss 
med E18 for å få en direkte 
tilfart til E18. Kostnad 90 mill 
kr. 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansand, Vestre havn 
Havnen kan gis direkte 
kobling til E39 gjennom ny 
tilfartsveg til planskilt kryss. 
Kostnad om lag 135 mill kr. 
Prosjektet forutsetter 
utbygging av E39 
Gartnerløkka – Hannevikdalen 
i Kristiansand. 
 
 
 
 
 

Figur 3.8: Vegadkomst til Bervikterminalen 

Figur 3.9: Vegadkomst til Kongsgård/Vige 

Figur 3.10: Vegadkomst til Kristiansand vestre havn 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_8.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_9.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_10.pdf
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Kristiansand, Langemyr jernbaneterminal 
Langemyr jernbaneterminal i 
Kristiansand ligger like ved riksveg 9 
Setesdalsveien ca. 6 km nord for 
sentrum, Vestre havn og E18/E39. I 
løpet av 2007 bygges atkomsten fra 
riksveg 9 til terminalen om til 
rundkjøring med god standard. Det nye 
krysset gir også atkomst til andre 
næringsarealer i området. Inntil videre 
er det ikke behov for andre vegtiltak i 
området. 
 
 

Stavanger, Risavika 
Risavika knyttes til E39 via 
tilførselsveger både i nord og i sør. Avstanden er 
om lag 11 km hver veg. I nord følges eksisterende 
fv. 409 fra Tastatorget fram til rv. 509 ved 
Sundekrossen. Det er under planlegging ny 
vegtilknytning frem til E39 lenger nord ved 
Finnestadgeilen. Fra Sundekrossen følges rv. 509 
fram til Risavika. I sør følges rv. 509 frem til E39 
ved Stangeland. Når ny rv. 510 Solasplitten er 
realisert, vil den inngå i tilførselsvegen til E39. 
Lengden av tilførselsvegen i sør vil da bli om lag 
8,5 km.  
 
 
 
 

Stavanger, Ganddal jernbaneterminal 
Godsterminalen ved Ganddal 
blir knyttet til E39 via ny 
vegforbindelse (nå rv. 44) som 
vil bli åpnet for trafikk i 
desember 2007. Denne er 6,7 
km lang og kan klassifiseres 
som arm til E39. 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.11: Vegadkomst til Langemyr jernbaneterminal 

Figur 3.12: Vegadkomst til Risavika 

Figur 3.13: Vegadkomst til Ganddal jernbaneterminal 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_11.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_12.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_13.pdf
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Karmsund, Husøy 
I dag knyttes Husøy havneterminal til E134 via rv. 
47 over Karmsund bru og en kommuneveg. Rv. 47 
er også tilfart til lufthavna på Karmøy. I dag er rv. 
47 og Karmsund bru hardt trafikkbelastet med ÅDT 
18 000 kjøretøyer/døgn, hvilket peker på et behov 
for utbygging til fire kjørefelt. Trafikksituasjon kan 
imidlertid bli vesentlig endret når en ny T-
forbindelse sør for Haugesund er bygget ut. Da vil 
Karmsund bru bli avlastet. En vurdering av behov 
for tiltak på rv. 47 Karmsund bru bør derfor avvente 
en klarlegging av T-forbindelsen. På eksisterende 
kommuneveg fra rv. 47 til havna er det behov for 
mindre tiltak, først og fremst breddeutvidelse. 
Kostnad om lag 6 mill kr. 
 
Hvis Husøyterminalen skal få 
stamvegtilknytning må rv. 47 fra 
E134 og eksisterende kommuneveg fra rv. 47 til havna klassifiseres som arm til 
E134. Strekningen er 9,8 km lang. 

Bergen, Dokken/Nøste 
Fram til Dokken/Nøstet havn er det tilkomst fra 
krysset på E39 ved Nygårdstangen gjennom den 
nye Nygårdstunnelen på rv. 555. Det er laget en 
forlenging av tunnelen mot havneområdet og 
rundkjøring ved Professor Hanstensgate. Denne 
forbindelsen har god standard. Denne tilknytningen 
kan omklassifiseres som arm fra E39. Strekningen 
er 800 m. 
 
Bergen kommune ønsker å flytte den internasjonale 
ferjetrafikken til hurtigruteterminalen på Nøstet. Fra 
rundkjøringen ved Professor Hanstensgate fram mot 
Jekteviksvegen og avkjørselen mot 
hurtigruteterminalen finnes det en godkjent 
reguleringsplan for en 500 meter lang 
firefeltsveg over havneområdet. Denne 
utbyggingen vil legge til rette for både 
godstransporten og persontransporten. Kostnad om lag 70 mill kr. 

Figur 3.14: Vegadkomst til Husøy havneterminal 

Figur 3.15: Vegadkomst til Dokken/Nøste 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_14.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_15.pdf
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Bergen, Ågotnes 
Det diskuteres å flytte havnefunksjoner fra 
Dokken/Nøstet ut til Ågotnes på Sotra. Med dagens 
trafikksituasjon ut mot Sotra er dette ikke å 
anbefale. Sotrabruen har ÅDT på om lag 24 000 
kjøretøyer/døgn og det er tidvis lange køer. Det 
pågår planarbeid for nye vegløsninger på Sotra. 
Kostnadsoverslaget er foreløpig meget usikkert, 
men det ligger i størrelsesorden 3 mrd kr. En 
satsing på havn på Ågotnes er en framtidsrettet 
løsning, men forutsetter at trafikkproblemene mot 
Sotra blir løst. Utflyttingen av havnefunksjonene fra 
Bergen sentrum er imidlertid ikke endelig avklart. 
Korridorgruppa mener derfor at stamvegtilknytning 
til Ågotnes bør legges i bero i påvente av et endelig 
valg av lokalisering av ny havn. 
 

Bergen, Nygårdstangen jernbaneterminal 
For å komme til 
godsterminalen ved 
Nygårdstangen må man kjøre 
av E16/E39 ved krysset 
Nygårdstangen og videre på 
arm av E16 og ytterligere 200 
meter til terminalen. Det kan 
tidvis være kø for å komme ut 
på E16/E39 fra 
godsterminalen. Beliggenheten 
er likevel gunstig for mange 
godstransportører. Det trengs 
ikke tiltak for å bedre 
tilknytningen.  
 
Med hensyn til miljø og byutvikling har Bergen kommune tatt opp en diskusjon om 
flytting av godsterminalen fra Nygårdstangen til Arna. Kommunen har avsatt areal 
ved E16 i Arna til ny godsterminal.  

Figur 3.16: Vegadkomst til Ågotnes 

Figur 3.17: Vegadkomst til Nygårdstangen 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_16.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_17.pdf
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Ålesund, Flatholmen 
For å bedre tilknytningen fra E136 til Flatholmen 
må 500 meter av eksisterende kommunal veg 
opprustes. Kostnad om lag 5 mill kr. Transporten 
går også via en arm av rv. 658, men denne har 
tilfredsstillende standard. Totalt er det 1,4 km 
riksveg og kommunal veg som må omklassifiseres 
til arm av E136. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trondheim, Brattøra havne- og 
jernbaneterminal 
Både havna og 
jernbaneterminalen ved 
Brattøra får god 
stamvegtilknytning gjennom 
pågående utbygging av 
vegnettet (Nordre 
avlastningsveg). Ingen flere 
tiltak er nødvendige. 
 
 
 
 

Mo i Rana, Toraneset 
Tilfarten fra E6 til Toraneset er 
1,1 km lang. Denne må 
omklassifiseres til arm av E6. 
Det er behov for 
breddeutvidelse, 
kurveutbedring, 
kryssutbedring, rekkeverk og 
oppstramming av trafikkareal. 
Kostnad om lag 20 mill kr. 
 
 

Figur 3.18: Vegadkomst til Flatholmen 

Figur 3.19: Vegadkomst til Brattøra 

Figur 3.20: Vegadkomst til Toraneset 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_18.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_19.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_20.pdf


Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 39

Bodø, Bodøterminalen 
Det er stamveg (rv. 80) til 
ferjeleiet i Bodø havn i dag, men 
fortsetningen til havneterminal 
og jernbaneterminal går på 
kommunal veg (400 m) som 
ligger mellom havna og 
jernbaneterminalen. Det er 
planlagt en ny direkte 
stamvegforbindelse utenom 
sentrum til terminalområdet, som 
vil medføre at godstransporten 
unngår den høyt trafikkerte 
Sjøgata. Kostnad om lag 250 mill 
kr. 

Narvik, Fagernes havne- og 
jernbaneterminal 
Det er om lag 900 m fra E6 til 
havne- og jernbaneterminalen. 
Det er behov for 
breddeutvidelse, 
kurveutbedring, rekkverk og 
oppstramming av 
trafikkarealer. Kostnad om lag 
7 mill kr. Denne strekningen 
bør omklassifiseres til arm av 
E6. 
 
En stor del av godset som 
kommer til Fagernes med tog blir transportert nordover med lastebil. Denne 
transporten går i dag gjennom trafikkert sentrumsområde. Det pågår en planlegging 
av omlegging av E6 gjennom Narvik sentrum samt utbygging av ny bru over 
Rombaken. Disse tiltakene vil innebære store forbedringer for lastebiltransporten 
fra Fagernes. 

Tromsø, Breivika 
Breivika havneterminal 
fungerer som gods- og 
industrihavn, men også de 
største turistskipene legger til 
her. Havnen skal videreutvikles 
til containerhavn og 
internasjonal fiskerihavn. Dette 
medfører et behov for 
forlengelse av E8 med fire felt 
i 2 km. Kostnadene for dette er 
beregnet til om lag 300 mill kr.  

Figur 3.21: Vegadkomst til Bodøterminalen 

Figur 3.22: Vegadkomst til Fagernes 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_21.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_22.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_23.pdf
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Kirkenes havn 
E6 går til Kirkenes havn 
gjennom Kirkenes sentrum. 
Det pågår en 
transportutredning der 
alternative muligheter for å 
bedre atkomsten til havna 
analyseres. Hvis det blir aktuelt 
å bygge ny innfartsveg kan 
kostnadene bli 100-220 mill kr, 
avhengig av løsning.  
 
 

3.3 Banetilknyting til havner 
I Oslo er utveksling av gods mellom Oslo havn og Alnabru jernbaneterminal viktig. 
I Bodø er det utveksling av varer mellom Nordlandsbanen og sjøtransport fra Bodø 
havn. Det er også godsutveksling mellom båt og bane i Kristiansand havn. I de 
fleste andre norske havner er det liten utveksling av gods mellom bane og 
sjøtransport. Distribusjon av varer skjer i stor grad til et regionalt omland med for 
korte avstander til at jernbanetransport er aktuelt. 
 
Siden det er lite utveksling av gods mellom sjø og bane i dag, er det stilt spørsmål 
om vi kan lære noe av Gøteborg havn, ettersom Gøteborg havn har utviklet et 
omfattende tilbud av godstransport med tog direkte fra havna til en mengde 
destinasjoner i Sverige og til Oslo. Spørsmålet er om dette kunne være aktuelt også 
i Norge. Eksempler på direkte overgang mellom sjø og bane i dag er 
malmtransporten over Narvik og flybensin fra Sydhavna i Oslo til Gardermoen.  
 
Gøteborg havn har et godsomslag på 37 millioner tonn mot 6 millioner tonn i Oslo 
havn. Halvparten av godset i Gøteborg er oljelaster. Av de resterende 18 millioner 
tonn er hovedtyngden containergods. 20 prosent av containerne til/fra havna går på 
jernbane.  
 
Sverige har konsentrert sin utenrikstrafikk til syv havner hvorav Gøteborg er 
dominerende. Videre transport av stykkgods forgår med bil, eller med tog på lengre 
strekninger. 
 
Det er i dag 22 pendelstrekninger med tog fra Gøteborg havn og det planlegges 9 
nye destinasjoner. Flere av transportene med container er kortere enn 300 km, til og 
med kortere enn 200 km, men dette er i hovedsak heltog til industribedrifter. Videre 
er frekvensen på rutene lav. De fleste går kun daglig eller sjeldnere. Kun en rute har 
to daglige frekvenser. Dette understreker transportenes industripreg. 
  
I Norge går import av industrivarer i hovedsak direkte til industrikai da industrien 
gjerne er sjøkantlokalisert. Det er da ikke aktuelt med togtransport. For stykkgods 

Figur 3.23: Vegadkomst til Breivika havneterminal

Figur 3.24: Vegadkomst til Kirkenes havn 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_24.pdf


Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 41

er de store samlasterne/grossistene lokalisert i hovedstadsområdet og mange dem 
holder til på Alnabru. Med unntak av toget fra Gøteborg, får disse sine varer inn 
med bil, enten via Oslo havn eller direkte med bil fra utlandet. Fra Alnabru er det 
derimot rasjonelt å sende godset videre med tog til destinasjonslandsdelen etter at 
godset er sortert. De store samlasternes og grossistenes infrastruktur i Oslo 
representerer store investeringer. Eventuell flytting av deres virksomhet forutsetter 
at det finnes akseptable arealer som ikke ligger for langt fra det viktige markedet i 
hovedstadsregionen. Også lokalisering av Oslo havn og Alnabru jernbaneterminal  
og omfanget av distribusjonstransporter vil i så fall måtte inngå i en helhetlig 
vurdering. Omlokalisering vil medføre store kostnader både for private og 
offentlige aktører. Korridorgruppa anser det ikke som realistisk å flytte denne 
virksomheten. 
 
I Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det lagt til grunn at Sydhavna skal være 
hovedhavn for containere i Oslofjorden. Dette ble også anbefalt av Østmoeutvalget 
(NOU 1999: 24 Havnestrukturen i Oslofjordområdet) fordi 2/3 av godset som 
kommer til Oslo havn skal til/fra Oslo/Akershus. Utvalget mente det er urealistisk at 
transporter til Oslo fra andre havner vil gå med jernbane fordi jernbanen har 
begrenset konkurransekraft på korte distanser. Nedleggelse i Oslo vil gi økt 
vegtransport. Erfaringen fra Gøteborg som viser at det kun er industritransporter 
som går med tog på korte strekninger, synes å støtte denne konklusjonen. 
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3.4 Lufthavner 

Stamvegtilknytning til lufthavner 
I Figur 3.25 viser arbeidsgruppa hvilke lufthavner som bør få stamvegtilknytning. 

 
Figur 3.25: Lufthavner som forslås å få stamvegtilknytning.  

Det foreslås stamvegtilknytning til stamlufthavnene (Oslo, Kristiansand, Stavanger, 
Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Bodø, 
Harstad/Narvik, Bardufoss, Tromsø, Alta, Lakselv og Kirkenes), samt Sandefjord 
og Moss. Disse lufthavnene skiller seg ut fra de regionale lufthavnene ved lengre 
rullebaner som er egnet for å ta ned større jetfly. I tillegg har de som regel mer 
trafikk enn de regionale lufthavnene. De stamlufthavnene som har minst trafikk 
ligger alle tett inntil E6 (Lakselv, Bardufoss og Kirkenes). Lufthavnene i Oslo og 
Trondheim har i dag også jernbanetilknytning. 
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De regionale lufthavnene inngår som en viktig del av luftfartens infrastruktur og 
luftfartens transportnett. Som for stamlufthavnene er disse i all hovedsak eid og 
drevet av Avinor. 

Tilbringertjenester til lufthavner 
I Norge er luftfart svært viktig på lange reiser og et effektivt tilbringersystem til 
lufthavnene har stor betydning for framkommeligheten totalt sett. Tilbringer-
systemet omfatter kvalitet og kapasitet i veg- og banesystemene, holdeplasser og 
parkering på lufthavnene, samt selve tilbringertjenesten i form av transport til og fra 
lufthavnene. 
 
Det er særlig tre forhold som bestemmer hvordan flypassasjerene reiser til/fra 
lufthavnene. For det første skiller bosatte i flyplassområdet seg fra besøkende 
flypassasjerer. De første har tilgang til bil, mens de andre ikke har det. For det andre 
er lufthavnenes avstand fra de byene de betjener av stor betydning. Jo større 
avstand, desto mer viktig er kollektivtransport. Jo kortere avstand til byen, desto 
høyere er taxiandelen. For det tredje har kvaliteten på tilbringertransporten 
betydning. Gardermoen og Værnes har de desidert høyeste kollektivandelene, mens 
Bodø og Tromsø har svært høye taxiandeler (Figur 3.26). 
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Figur 3.26: Reisemåte til flyplass 2005. Prosent. Kilde: Reisevaneundersøkelsen på fly. 

Figur 3.26 omfatter stamlufthavnene med unntak av Bardufoss, Lakselv og 
Kirkenes som alle har lite trafikk og ligger tett inntil E6. Som nevnt i kapittel 3.4 
foreslås det at alle stamlufthavner skal ha stamvegtilknytning. 
 
Tilbringertransporten til/fra Gardermoen vil bli behandlet i en egen tverretatlig 
utredning som skal foreligge sommeren 2007. Sentralt i utredningen står spørsmålet 
om tilstrekkelig kapasitet på veg og jernbane etter som flytrafikken vokser. 
Gardermoen har 44 prosent tilbringertrafikk med tog og utvikling av togtilbudet i 
Intercity-området står sentralt. 
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For mange av de regionale lufthavnene vil bil/ drosje være eneste reelle tilbringer-
transport med eventuelt supplement av rutebuss som i større eller mindre grad er 
tilpasset flyavgangene. For de større lufthavnene med stor trafikk kan det, av 
miljømessige årsaker, være grunn til å arbeide for en høy kollektivandel i 
tilbringertransporten. Det er gjort målinger, blant annet på Arlanda og i Edinburgh 
som viser større lokal luftforurensning fra tilbringertransporten (bil) enn 
luftforurensningen fra flyene ved take-off, landing og taxing. Dette kan også være 
situasjonen på de største lufthavnene i Norge. 
 
På de store lufthavnene vil det også være et bedre markedsmessig grunnlag for å 
øke den kollektive tilbringertransporten. Bare på et fåtall lufthavner er det 
skinnegående tilbringertransport. Dette er først og fremst flytoget og NSBs tog til 
Gardermoen og Trønderbanen som har stasjon på Værnes. Det foreligger videre 
planer om bybane /jernbanetilknytning til Sola og bybane til Flesland. For Torp og 
Rygge er det også tanker om jernbanetilknytning. For de øvrige lufthavnene vil 
tilbringertransporten foregå på veg. For Torp ønsker Vestfold fylkeskommune på 
kort sikt å utrede holdeplass med shuttlebuss til Torp.  
 
Virkemidlene som må til for å få en høyere kollektivandel vil kreve samarbeid 
mellom mange aktører, både når det gjelder infrastruktur, transportopplegg og 
kundegrupper. 
 
Utvikling av infrastrukturen, vegsystem, banesystem, holdeplasser og parkering må 
skje i takt med etterspørselsutviklingen. Økt kollektivandel til lufthavnene er en 
viktig utfordring framover. Avinor må vurdere å inngå et nærmere samarbeid med 
relevante aktører for å stimulere til dette.  
 
Stamvegtilknytning til alle stamlufthavnene gir et behov for utbedring og utbygging 
av om lag 71 km veg til stamvegstandard.  

Utfordringer 
Utfordringene vedrørende tilbringersystemene er knyttet både til transportnettet og 
transportformene. Det legges stadig større vekt på å få kollektive transportløsninger 
til lufthavnene, blant annet ut fra miljømessige betraktninger. Utfordringene kan 
summeres opp i følgende: 
• Økningen i flytrafikken medfører behov for økt kapasitet i tilbringersystemene.  
• Trafikkøkningen på vegnettet i og omkring de større byene legger press på 

framkommeligheten i vegsystemene som kan føre til forsinkelser i 
tilbringertransporten. 

• Politiske mål om å øke kollektivandelen i tilbringertransporten og tilrettelegge 
for skinnegående tilbringertransport der dette er relevant 

• Markedsmessige begrensninger for kollektiv tilbringertransport som 
kundegrunnlag, frekvens og pris (gitt at tilbudet skal drives kommersielt). 

• Økt behov for ulike typer parkeringskapasitet på lufthavnene. Utbygging av 
parkeringsanlegg for å dekke økende etterspørsel kan motvirke målet om større 
kollektivandel.  
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Status og tiltak på de største stamlufthavnene 
I det følgende omtales tilbringertransporten til de største lufthavnene og lufthavner 
som på grunn av nye krav til utforming av sikkerhetssoner må foreta omlegging av 
veg. Mange av de mindre stamlufthavnene i nord (Bardufoss, Lakseelv og 
Kirkenes) ligger tett inntil E6 og har ikke problemer med vegtilknytningen. I 
Haugesund sees vegtilknytning i sammenheng med tilknytningen til Karmsund 
havn. Harstad/Narvik lufthavn Evenes ligger nær E10 og Molde lufthavn Årø ligger 
nær E39. Ingen av disse har problemer med vegtilknytningen.  

Kristiansand lufthavn, Kjevik  
Kollektivandelen til Kjevik er 
omlag 30 prosent. Det er 
flybuss til/fra Kristiansand som 
dekker behovet i forhold til 
flyavgangene. Flybussen har 
om lag 10 ruter per dag. 
Reisetiden er 25 minutter. Det 
er videre matebuss fra 
lufthavna til E18 for 
omstigning til buss til Aust-
Agder. Noen busser fra 
Arendal går direkte til 
lufthavna. Det er også 
lokalbusser i Kristiansand som 
har stopp på lufthavna. Det vil bli foretatt utvidelser av parkeringsområdene i 
planperioden. Lufthavna har 1500 parkeringsplasser.  
 
Det arbeides med ny tilførselsveg til lufthavna. Dette vil forkorte avstanden til 
Kristiansand sentrum med 3-4 km. Parsellen fra Hamre til Kjevik med ny bru er 
innarbeidet i fase 1 i ”Samferdselspakke for Kristiansandsregionen” som ventes 
vedtatt av lokale myndigheter våren 2007 (anslått kostnad 250 millioner kr). 
Utredningsarbeid er nå satt i gang for de resterende 3 km fra Hamre til E39 ved 
Timenes. Hele strekningen fra Kjevik til E18 er anslått å koste 650 millioner kr. 

Stavanger lufthavn, Sola  
Kollektivandelen til Sola er lav 
og taxiandelen høy. Flybussen 
til Stavanger sentrum går tre 
ganger per time på hverdager. 
Reisetiden er 25-30 minutter. 
Det er ikke flybuss til Forus og 
Sandnes. Til Sandnes er det 
ordinær rutebuss med variabel 
frekvens. Offshoreindustrien 
på Forus bruker i stor grad 
drosje. Til tider av døgnet kan 
det være problemer med 
tilgjengelige drosjer. Det er 
planer om utvidet 

Figur 3.27: Vegadkomst til Kristiansand lufthavn 

Figur 3.28: Vegadkomst til Stavanger lufthavn 
 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_27.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_28.pdf
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parkeringskapasitet. Lufthavna har 2700 parkeringsplasser. 
 
Det er tendenser til kø på vegnettet morgen og delvis ettermiddag. I forbindelse 
med stamveg og bedre tilknytning til havna i Risavika vil også Sola lufthavn få sin 
stamvegtilknytning som en del av denne.  
 
På grunn av sterk trafikkvekst på vegene arbeides det med planer om bygging av 
bybane/kombibane, som også vil kunne gi banetilknytning til Sola lufthavn. 
Hvordan eventuell bybanedrift kan kombineres med jernbanetrafikken, blir tema i 
videre samarbeid med Rogaland fylkeskommune og kommunene. 

Bergen lufthavn, Flesland  
Kollektivandelen til Flesland er 
på 30 prosent. Flybussen til 
Bergen sentrum har en 
frekvens på 4 avganger per 
time på hverdager. Reisetiden 
er om lag 30 minutter. Det er 
for øvrig rutebusser mellom 
lufthavna og andre sentra i 
regionen. Det er mangel på 
tilgjengelig drosjer i 
trafikktoppene morgen og 
ettermiddag. Det er planer om 
utvidet parkeringskapasitet på 
uteareal, samt at det vil bi 
parkering under hotellet. Lufthavna har 3700 parkeringsplasser. 
 
Området Kokstad-Sandsli like ved flyplassen har vært preget av sterk nærings-
etablering og en del købelastning. Bygging av Ringveg vest over Straume vil 
avhjelpe køsituasjonen. Prosjektet inngår i Bergensprogrammet og 1. byggetrinn 
ferdigstilles 2009. Videre er det bygd firefelt til fra E39 Rådal til Birkelandsskiftet 
hvor ett felt i hver retning er reservert kollektivtrafikk. På de siste 2 km inn til 
flyplassen er det smal tofeltsveg uten gang og sykkelveg. Her er det behov for 
utbedring på sikt. 
 
Det foreligger planer om bybane fra Bergen sentrum til Nesttun og videre til 
Flesland. I de planer som foreligger i byanalysen fra Bergen er forlengelse til 
Flesland ikke aktuelt før etter 2020.  

Figur 3.29: Vegadkomst til Bergen lufthavn 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_29.pdf
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Ålesund lufthavn, Vigra 
Flyplassen har en høy 
kollektivandel (nesten 50 
prosent). Flybussen har 
anslagsvis 25 avganger i 
døgnet og dekker alle 
flyavgangene. Lufthavna har 
1000 parkeringsplasser.  
 
Etter utbedring av tunnelen er 
standarden tilfredsstillende. Et 
eventuelt nytt tunnelløp vil 
koste anslagsvis 800 millioner 
kr. Det foreligger ikke planer 
for prosjektet i dag. 

Kristiansund lufthavn, 
Kvernberget 
Kollektivandelen til 
Kvernberget er på 18 prosent og 
må karakteriseres som lav. Det 
går flybuss fra Kristiansund 
sentrum med 10 avganger per 
dag. Reisetiden er om lag 15 
minutter. Det kan til tider være 
vanskelig å få tak i drosje på 
lufthavna, spesielt dersom 
flyene ikke er i rute. 
Parkeringskapasiteten på 
lufthavna betraktes som 
tilstrekkelig. Lufthavna har 600 
parkeringsplasser. 
 
Det er planer om vegomlegging på grunn av nye krav til sikkerhetsområder rundt 
lufthavna. Vegen har ellers god nok standard. Kostnad om lag 70 millioner kr. 

Trondheim lufthavn, Værnes 
Kollektivandelen til Værnes er 
høy (om lag 50 prosent). 
Flybussen til Trondheim 
sentrum har en frekvens på 4 
avganger hver vei per time på 
hverdager. Reisetiden er om 
lag 35 minutter. Lufthavna har 
også jernbanetilknytning 
(Trønderbanen), men på grunn 
av dårlig frekvens er det kun 6 
prosent som ankommer med 

Figur 3.30: Vegadkomst til Ålesund lufthavn 
 

Figur 3.31: Vegadkomst til Kristiansund lufthavn 

Figur 3.32: Vegadkomst til Trondheim lufthavn 
 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_30.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_31.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_32.pdf
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tog. På grunn av trafikkøkningen er det planer om utvidelse av parkeringsområdet, 
samt nytt p-hus. Det arbeides også med vegomlegging til lufthavna. Lufthavna har 
2900 parkeringsplasser. 
 
I byanalysen for Trondheim og omegn er det skissert en betydelig satsing på 
togforbindelse til lufthavna gjennom økt satsing på Trønderbanen. I kapittel 5.1 
drøftes to ulike strategier for utvikling av blant annet Trønderbanen: dagens 
togtilbud eller et tilbud med økte frekvenser og reduserte framføringstider.  

Tromsø lufthavn, Langnes 
Kollektivandelen til Langnes er 
på 23 prosent. Hele 52 prosent 
reiser med drosje. Flybussen til 
Tromsø sentrum har 15 
avganger per dag. Reisetiden 
til flyplass er 15 minutter. Det 
er videre bussforbindelse fra 
flyplassen med bybusser. 
 
Det kan være noe ventetid på 
drosje under trafikktoppene. 
Drosjene i Tromsø har tilgang 
til Letis, det vil si at de har alle 
flyenes avgangs- og 
ankomsttider tilgjengelig. Lufthavna har 550 parkeringsplasser. 
 
På grunn av de nye sikkerhetskravene må det foretas omlegging av rv. 862 sør/vest 
for lufthavna. Nåværende godkjenning av lufthavna gjelder til august 2010 og 
nevnte omlegging må foretas før den tid. Det må her etableres et samarbeid mellom 
Avinor og Statens vegvesen. Prosjektet vil koste anslagsvis 400 millioner kr. Det 
foreligger ikke planer for prosjektet i dag. 

Alta lufthavn  
Alta lufthavn har en høy taxiandel (38 prosent) og en lav kollektivandel (7 prosent). 
Dette henger sammen med den 
korte avstand fra Alta sentrum. 
Det går buss fra lufthavna til 
Hammerfest og Kautokeino. 
Lufthavna har 350 
parkeringsplasser. 
 
Det vil bli ny tilførselsveg til 
lufthavna i forbindelse med 
byggingen av nytt 
ekspedisjonsbygg. Når dette er 
ferdigstilt vil bussterminalen i 
Alta bli lagt til lufthavna. 

Figur 3.34: Vegadkomst til Alta lufthavn  

Figur 3.33: Vegadkomst til Tromsø lufthavn 

http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_33.pdf
http://www.vegvesen.no/ntp/pdf/Figur_3_34.pdf
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Kapittel 4 Spesielt om hver enkelt 
transportkorridor 

Som nevnt innledningsvis i Kapittel 3 mener korridorgruppa det er viktig å utvikle 
et godt og robust stamnett for transport, hvor både den enkelte transportform 
fungerer effektivt og hvor transportformene er koblet sammen i et nasjonalt 
transportnett. Sammenkoblingspunktene er nærmere omtalt i Kapittel 3. 
 
I dette kapittelet beskriver vi transportstrømmer og konkurranseflater mellom 
transportformene, samt utfordringer i korridorene. Beskrivelsen av korridorene 
avsluttes med en drøfting av utfordringer knyttet til konkurranse og samordning 
mellom transportmidlene.  
 
Strategier og tiltak for best mulig effektivisering av den enkelte transportform stod 
sentralt i transportetatenes stamnettutredninger og Avinors sektorutredning som 
presenterte tiltak i korridorene i et langsiktig perspektiv.  
 
Transportetatene vil i desember 2007 presentere sine forslag til konkrete tiltak som 
bør prioriteres i planperioden 2010-2019.  
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4.1 Korridor 1: Oslo - Svinesund/Kornsjø 

 
Figur 4.1: Infrastruktur som inngår i korridor 1. I kartet vises de havner, jernbaneterminaler 
og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 

Dette er Norges viktigste transportkorridor mot utlandet, der alle transportformene 
er representert. Over 2/3 av den landbaserte transporten av personer og gods til 
utlandet går gjennom Østfold. Korridoren har stor regional betydning ved at veg og 
bane binder sammen byene i ytre Østfold. Korridoren har også stor betydning for 
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næringslivet lokalt. Korridoren er en del av det transeuropeiske transportnettverket 
TEN-T. Korridoren omfatter innseilingen til den nasjonale havna i Oslo. 

Transportstrømmer og transportfunksjon 
I korridoren er det et stort innslag av utenlandstransport både for personer og gods. 
Veg dominerer på persontransportsiden, mens sjø er størst på godstransport. Når det 
gjelder enhetslaster, det vil si summen av containere og trailere henholdsvis med og 
uten trekkvogn, går en stor del av trafikken med bil over Svinesund (Figur 4.2). 
Lastebiltrafikken er dessuten sterkt økende, mens sjøtransporten er stagnerende med 
hensyn til tonnmengder. Antall containere er likevel økende, fordi importgodset blir 
stadig lettere. En svært stor andel av disse transportene skal enten til Østfold eller til 
de store grossistene og speditørene i hovedstadsområdet. En del av dette godset skal 
videre ut i landet etter omlasting, men dette fins det ikke sikre data om. 
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Figur 4.2: Utvikling i enhetslaster over Oslo havn sammenliknet med transporterte mengder 
med lastebil over Svinesund . 1000 tonn 

Internt i korridoren er persontransporten primært knyttet til transport mellom 
Østfoldbyene og mot Oslo. Mesteparten av denne transporten er reiser under 100 
km og biltransport er svært dominerende. For personreiser over 100 km, som 
Halden-Oslo, har biltransport en markedsandel på 76 %, tog 14 % og buss 10 %. 
Godstransporten internt i korridoren domineres av biltransport. 
 
Omfanget av arbeidspendling fra korridoren er økende. Østfoldbanen knytter 
sammen byene i Østfold (Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden). Utvikling av 
banetilbudet kan bidra til en svært konkurransedyktig arbeidsmarkedsregion fra 
Oslo i retning av Østfoldbyene.  
 
Trafikkbildet på sjøen preges av høy trafikkintensitet som følge av at flere av 
Norges største havner befinner seg rundt Oslofjorden. Stamleden fra Oslo til Ytre 
Oslofjord med innseilingsleder til Drammen havn og Borg havn utgjør stamnettet i 
korridor 1. Grunnet stor trafikk er det etablert trafikksentraler i Horten og Oslo, 
dessuten har man opprettet trafikkseparering ved Drøbak, der stamleden deler seg i 
en inngående og en utgående led. Dette er gjort av sikkerhetsmessige årsaker slik at 
inngående og utgående trafikk til/fra Oslo ikke møtes mer enn nødvendig, og 
derved unngå trafikkfarlige situasjoner.  
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Utfordringer i korridoren 
Ved inngangen til planperioden vil firefelts motorveg stå ferdig på hele strekningen 
fra Oslo til Svinesund. Det blir dermed ingen flaskehalser på stamvegstrekningene. 
Framkommelighet, reisetider og sikkerhet forventes å bli kraftig bedret. Det for-
ventes fortsatt utfordringer med framkommeligheten på vegnettet i Oslo i rushtid. 
 
For jernbanen er strekningskapasiteten største utfordring både for gods- og 
persontrafikken. Med økt kapasitet kan flere direkte godstog settes opp mellom 
Gøteborg havn og Oslo. For lokaltrafikken og IC-trafikken er økt frekvens og 
bedret punktlighet utfordringer. Kapasitetsutfordringene er størst i lokaltrafikk-
området, og på de enkeltsporede delene av IC-strekningen nord for Fredrikstad. For 
IC-trafikken er det også behov for raskere framføringstid. Det er behov for en bedre 
vegtilknytning til godsterminalen på Alnabru. Det er også en utfordring å få økt 
jernbanens attraktivitet for regionale reiser i en korridor som får ny firefeltsveg hele 
strekningen mellom Oslo og Svinesund før 2010. Med fortsatt sterk vekst i regionen 
kan en jernbaneutbygging bidra til å kanalisere veksten på en miljømessig gunstig 
måte og samtidig bidra til å utvikle regionens konkurransekraft. 
 
På sjøsiden er Oslo havn er et viktig nav med betydelig omlasting til andre 
transportformer. Oslo er endepunkt på sjø både i korridor 1 og 3. Det er behov for 
bedre vegtilknytning til sydhavna. Farleden inn til Oslo er utbedret i løpet av de 
siste to årene, med utdyping til 14 meter i området ved Drøbak og leden har fått 
bedret oppmerking. Farvannet kan håndtere de største cruise- og containerskipene 
som finnes i dag, og vil trolig også gjøre dette sett i et 30-års perspektiv. 
  
Oslo lufthavn, Gardermoen (OSL) er landets hovedflyplass og fungerer som et nav i 
lufttransporten. Antall terminalpassasjerer var i 2006 i underkant av 18 millioner. 
Flyplassen opplever en sterk trafikkvekst og prognosene for 2020 (Norconsults 
rapport om tredje rullebane på Gardermoen av mars 2006) viser at antall 
terminalpassasjerer kan være om lag 27 millioner i 2020. Dagens banesystem på 
OSL har en kapasitet på grovt regnet 30 millioner årspassasjerer. Behovet for en 
tredje rullebane vil i tilfelle oppstå rundt 2025. En viktig utfordring i planperioden 
er å sikre tilstrekkelig areal for en tredje rullebane. Trafikkveksten medfører videre 
kapasitetsutfordringer knyttet til både bygg, bane og parkering. Nytt terminalbygg 
planlegges ferdigstilt i 2012. Dagens terminalbygg må oppgraderes og det er behov 
for nye taksebaner og utvidet flyparkering. Utfordringer knyttet til 
tilbringertransporten vil bli utredet og aktuelle tiltak vil bli vurdert. Det er også en 
utfordring å begrense støy og utslipp til luft og jord/vann fra en luftfartssektor i 
vekst.  
 
Moss lufthavn Rygge har fått konsesjon for rutedrift. Ny terminal er under bygging. 
Flyplassen åpner 1. oktober 2007. Flyplassen ligger kloss inntil E6.  
 
Det har vært en sterk vekst av importert gods på veg over Svinesund. Det er en 
utfordring å få en større del av veksten framover på jernbanen fra Göteborg og på 
sjøen til Oslo. Det er i denne sammenhengen viktig å videreutvikle Sydhavna og 
Alnabru som nasjonale intermodale knutepunkter. Direkte stamvegtilknytning til 
Alnabru og Sydhavna med god kapasitet og framkommelighet kan bidra til dette.  
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4.2 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. Korridoren er en del av 
«Det nordiske triangel» og inngår i TEN-T. 

 
Figur 4.3: Infrastruktur som inngår i korridor 2. I kartet vises de havner, jernbaneterminaler 
og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 

Transportstrømmer og transportfunksjon 
For lange persontransporter mellom Kongsvinger og Oslo har bil en markedsandel 
på 93 %, mens tog og buss har 8-9 % hver. På grunn av relativt korte avstander 
internt i korridoren, dominerer lastebilen i godstransporten. E18 gjennom Østfold er 
en hovedferdselsåre mellom Norge og Sverige. Ca 20 % av all godstransport på veg 
mellom Norge og utlandet går over E18. 
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Det ventes fortsatt befolkningsøkning og vekst i tilflyttingen til det sentrale 
Østlandsområdet, ikke minst på strekningen Gardermoen-Oslo. Dette vil 
sannsynligvis medføre markant vekst i den Oslo-rettede trafikken i korridoren, med 
store volumer av daglige pendlingsreiser.  
 
På korte og mellomlange reiser er bil dominerende. I dette markedet har jernbanen 
10-15 % markedsandel. Buss supplerer tog i nærtrafikk, men er i større grad en 
konkurrent i regionaltrafikk (Oslo-Kongsvinger og Årnes-Kongsvinger-Karlstad) 
og på langdistanse (Oslo-Karlstad-Stockholm).  
 
E18 betjener det vesentlige av person- og godstransporten som skal til eller fra 
Indre Østfold. Rv 2 er en viktig regional forbindelse fra Solør/Glåmdalsregionen til 
Oslo/ Akershus, og mellomriksveg til Sverige. Utbygging av rv. 2 i Norge og rv. 61 
i Sverige gir mulighet for at disse vegene blir en del av en framtidig tverrfor-
bindelse Bergen-Stockholm via rv. 35. Rv 2 vil sammen med rv. 35 bli en viktig 
tverrforbindelse mellom vegruter i dalførene Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen 
og Østerdalen. Rv 20 er en viktig vegrute langs Glommavassdraget. 

Utfordringer i korridoren 
I vegnettet er det utfordringer først og fremst knyttet til framkommelighet og 
sikkerhet, men også når det gjelder miljø og tilgjengelighet. Både E18 og rv. 2 er 
viktig for næringslivets transporter. 
 
Noen strekninger på E18 har for lav kapasitet i forhold til trafikkmengden. Dette gir 
forsinkelser i rushtider. Problemene er størst på Mosseveien som også har en del 
miljøulemper. I forslag til Oslopakke 3 inngår en omlegging av Mosseveien i 
tunnel. Dette vil kunne avhjelpe miljø- og framkommelighetsproblemene. 
 
Deler av rv. 2 (Kløfta – Kongsvinger) og rv. 35 (Hønefoss – Roa) har lav geomet-
risk standard, som gjør strekningene følsomme for uhell og andre uforutsigbare 
hendelser i vegsystemet. Andre flaskehalser for tungtransporten er partier med 
stigninger på rv. 35 (Hønefoss, Vikersund og Roa) samt lav fri høyde (3,9 m) på rv. 
35 ved Jevnaker. 
 
I perioden 1997-2004 var det 83 drepte og 305 varig skadde på stamvegene i 
korridoren. Særlig ulykkesbelastete strekninger er tofeltstrekninger på E18, rv. 2 
mellom Kløfta og Kongsvinger, rv. 20 i Elverum samt rv. 35 mellom Hokksund og 
Jevnaker. 
 
Langs E18 i Oslo er mange personer utsatt for støy. Langs rv. 35 er om lag 160 
personer utsatt for et innendørs støynivå på mer enn 40 dBA. Det er store 
miljømessige utfordringer knyttet til planleggingen av ny E18 mellom Knapstad og 
Vinterbru samt til utbedringer av rv. 35 i Jevnaker. rv. 35 går også i miljømessig 
følsomt område langs Tyrifjorden. 
 
I henhold til stamvegutredningen er det behov for om lag 50 km ny gang-og 
sykkelveg i korridoren samt behov for videre arbeid med sammenhengende 
sykkelvegnett i byene. Det er stort behov for tilrettelegging av holdeplasser og 
terminaler i kollektivtrafikken for bedre tilgjengelighet for alle. 
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For jernbanen er strekningskapasiteten i lokaltrafikkområdet største utfordring både 
for gods- og persontrafikken. Med større kapasitet kan toget kan ta en større andel 
av godstrafikken, særlig mot Midt-Sverige og Baltikum. For regiontrafikken og 
fjerntrafikken til Stockholm er det behov for raskere togframføring. Det er også en 
utfordring for jernbanen å opprettholde jernbanens konkurransekraft, både for 
godstransport mot Sverige og for regionale personreiser, ettersom vegstandarden 
forbedres og nye ekspressbussruter etableres.  
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4.3 Korridor 3: Oslo - Grenland - Kristiansand – 
Stavanger 

Korridoren dekker en tett befolket kyststripe med høy transportintensitet samtidig 
som den betjener betydelige transporter til og fra utlandet og til og fra andre 
landsdeler. Bortsett fra for sjøtransport, tjener korridoren i mindre grad innen-
landske 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 Sørlands-
byene. Korridoren omfatter innseilingen til nasjonalhavnene Oslo, Grenland, 
Kristiansand, Stavanger og de viktige intermodale havnene Drammen og Larvik. 

 
Figur 4.4: Infrastruktur som inngår i korridor 3.. I kartet vises de havner, jernbaneterminaler 
og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 
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Transportstrømmer og transportfunksjon 
Persontransporten er omfattende gjennom hele korridoren, men med en høyere 
intensitet i den østre delen mellom Oslo og Vestfold og til dels Grenland. Fly har 
over halvparten av markedet mellom Oslo og Stavanger. Antallet bussreiser har økt 
de siste årene. I følge RVU 2005 har bussen nå en markedsandel på 14-15 % 
mellom Oslo og Grenland og Kristiansand. Jernbanen har høy markedsandel på 
Oslo- Kristiansand.2  
 
Korridoren betjener i alt 16 byer. Vestfoldbyene og Agderbyene har gjennom årene 
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. Transportetterspørselen mellom Vestfoldbyene 
og Oslo er økende også som følge av dagpendling. 
 
Hele kyststripen fra Oslofjorden til Stavanger er preget av rekreasjonsområder 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. Stamnettet på sjø går i denne 
korridoren i åpent farvann med unntak av indre Oslofjord. Alle de største havnene 
på denne strekningen har god tilknytning til det sjøverts stamnettet i form av gode 
innseilingsforhold. Det er således ingen farledsmessige begrensinger mht den 
sjøverts trafikk som går i korridoren. 
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Figur 4.5: Persontransporter lange reiser (>100 km) i korridoren. Prosent. Kilde: Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

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 for industriens videre utvikling.  

                                                 
2 Det er en del avvik mellom reisevaneundersøkelser og persontransportmodellen (Den nasjonale 
persontransportmodellen NTM5b) mht transportstrømmer og markedsandeler. På grunn av 
usikkerheten presenteres derfor kun relative markedstall i korridorene. Tallene er hentet fra Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5b. 
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Figur 4.6: Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Stykkgods i denne korridoren fraktes med lastebil og jernbane, mens bulk fraktes 
med lastebil og skip. På strekningen Oslo – Stavanger har jernbane om lag 55 
prosents markedsandel for stykkgodstransportene.  
 
Retningsbalansen for jernbanetransportene kan være misvisende i alle korridorer. 
Det skyldes at godsstrømmene med jernbane er beregnet på grunnlag av 
informasjon om antall containere fraktet mellom de ulike relasjoner multiplisert 
med en gjennomsnittlig vekt per container. Vi har ikke hatt noen informasjon om 
containeren har last eller ikke. Retningsbalansen for transport av stykkgods med 
jernbane i de tilsvarende figurer for de øvrige korridorene illustrerer kun at det er 
retningsbalanse i antall containere. 
 
Retningsbalansen for stykkgods på veg er rimelig god, mens det for bulktransporter 
er stor retningsskjevhet, der langt mer transporteres sjøveien inn til Oslo enn ut. Det 
har vært en sterk trafikkvekst for vogntog og semitrailere langs E18 og E39 de 
senere år (8 % per år). Det er særlig godsstrømmene mellom Oslo og Stavanger som 
har hatt høy vekst (10 % per år). 

Utfordringer i korridoren 
Utfordringene i vegnettet er først og fremst knyttet til ulykker, geometrisk standard, 
høy helgetrafikk, kapasitetsproblemer i bynære områder og framkommelighet for 
næringslivets transporter.  
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De mest ulykkesutsatte strekningene på E18 finnes fra Gulli til Porsgrunn og 
mellom Arendal og Grimstad. På E39 er de farligste strekningene Hannevikdalen – 
Søgne og Ålgård – Harestad. På rv. 23 skjer de fleste ulykkene på den gamle delen 
av strekningen inn mot Lier og Drammen fra øst. De fleste ulykkene skjer på 
tofeltsveger med høy trafikk. I perioden 1997-2004 var det 721 drepte eller hardt 
skadde i vegtrafikken i korridor 3 – se Tabell 4.1. 
Tabell 4.1: Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i korridor 3 i perioden 1997-2004 

Antall drepte og hardt skadde 1997-2004 
E18 Oslo – Kristiansand: 414 personer 
E39 Kristiansand – Stavanger: 293 personer 
Rv. 23 Vassum – Lier: 14 personer 
Sum: 721 personer 
 
Kombinasjonen dårlig geometrisk standard og høy trafikk hindrer fremkommelighet 
i korridoren. Etter 2010 vil fremkommelighetsproblemene være mest fremtredende i 
Oslo – Akershus, midtre og søndre Vestfold, Kristiansandområdet, og strekningen 
Sandnes – Stavanger. Manglende forbikjøringsmuligheter er et problem på mange 
strekninger utenfor byene.  
 
Store deler av vegnettet i korridoren er med i Statens vegvesens firefeltsstrategi. 
Dette gjelder E18/E39 Oslo – Mandal, E39 Ålgård – Stavanger og rv. 23 
Krokodden i Røyken – E18 i Lier. 
 
På Nord-Jæren er framkommelighetsproblemene på vegnettet særlig knyttet til 
Forus/Luraområdet. Området er nå regionens transportmessige tyngdepunkt og det 
er her en vil ha de største utfordringene med å finne løsninger som kan håndtere det 
framtidige transportvolumet.  
 
I forslag til Oslopakke 3 inngår prosjekter som legger føringer for 
transportutviklingen i hovedstadområdet. Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling 
på Jæren gir rammer for arealbruks- og transportutvikling av storbyområdet rundt 
Stavanger. I planene satses det på miljøvennlige transportformer kombinert med 
nødvendig vegutbygging.  
 
Det er behov for om lag 50 km gang- og sykkelveg langs stamvegene. I tillegg må 
arbeidet med å bygge ut sammenhengende sykkelnett i byene fortsette. Det må også 
legges til rette for bedre tilgjengelighet til kollektivtransportholdeplasser og 
terminaler. 
 
Utslipp til luft og støy er først og fremst et problem i byene. Anslagsvis om lag 250-
300 boliger har innendørs støynivå større enn 40 dBA. Det finnes mange viktige 
områder for naturmiljø og kulturmiljø langs E18, E39 og rv. 23. 
 
For persontrafikken på jernbanen er det viktig å få økt kapasitet, 
fremføringshastighet og punktlighet i lokal-,og IC-trafikken på strekningen Oslo – 
Drammen – Vestfold – Grenland. Strekningen mellom Oslo S og Skøyen er landets 
mest trafikkerte jernbanestrekning med nær 600 tog i døgnet, og dermed den mest 
utsatte når det gjelder spredning av eventuelle driftsforstyrrelser til øvrige deler av 
nettet. Det er spesielt viktig å forbedre kapasitet, fremføringshastighet og 
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punktlighet på Vestfoldbanen, ettersom den har høyest passasjertall av de tre IC-
strekningene. Mellom Oslo og Drammen vil kapasitet og kjøretid være vesentlig 
bedret når nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika står ferdig i 2011.  
 
Tilsvarende vil kapasitet og reisetid mellom Stavanger og Sandnes være vesentlig 
bedret når dagens enkeltspor er utvidet til dobbeltspor i 2010. Etter 2010 vil den 
største kapasitetsmessige flaskehalsen på Nord-Jæren være strekningen Egersund – 
Sandnes. I lokaltrafikken er det også modereniseringsbehov mellom Drammen og 
Kongsberg. Utbyggingen av ny godsterminal i Ganddal (planlagt sluttført før 
planperioden) vil bidra til å effektivisere godstransporten i markedet Stavanger – 
Oslo. For godstrafikken er det behov for bedret strekningskapasitet i form av flere 
og lengre krysningsspor på enkeltsporet bane.  
 
I tillegg til Gardermoen, som er omtalt i korridor 1, er det to stamlufthavner i 
korridor 3: Kristiansand og Stavanger.  I tillegg ligger Sandefjord lufthavn,Torp i 
korridoren. På Torp er det behov for bedre vegforbindelse og jernbanetilknytning 
kan være aktuelt på meget lang sikt. På Kjevik er det behov for større kapasitet 
(større terminalbygg, nytt tårn og driftsbygg og parkeringshus). I tillegg er det 
behov for å utvide sikkerhetsområdet, noe som fører til behov for vegomlegging (se 
avsnitt 6.1). På Sola er det behov for kapasitetstiltak som baneforlengelse, 
flyoppstillingsplasser, nye pirer og parkeringshus. På sikkerhetssiden er det behov 
for nytt kontrolltårn, omlegging til CAT II og investeringer i kontrollsentral sør. 
Stamvegforbindelse til lufthavna sees i sammenheng med stamveg til havna i 
Risavika. Det er en utfordring at punktligheten på lufthavna har vært nedadgående. 
 
På sjøsiden er det ikke planlagt større farledstiltak i kommene planperiode i denne 
korridoren. Imidlertid står en overfor viktige utfordringer med hensyn til 
oljevernberedskapen i denne korridoren grunnet stor risikotrafikk langs 
norskekysten. Noen oppmerkingsprosjekter vil bli gjennomført, men selve farleden 
inn til de viktigste havnene er tilfredsstillende.  

Utfordringer knyttet til samordning mellom transportmidlene 
Det har vært en stor vekst i tungtransporten på veg på strekningen Stavanger – 
Kristiansand – Oslo de seneste årene. Likevel har jernbanen en stor markedsandel 
for stykkgodstransporter mellom Oslo og Stavanger. Det er en stor utfordring å 
beholde denne markedsandelen og helst øke den ytterligere. Den nye 
jernbaneterminalen ved Ganddal og utbyggingen av Alnabru vil bidra til dette. På 
Langemyr jernbaneterminal i Kristiansand er det god kapasitet, men behov for 
driftseffektiviseringstiltak som forlengelse av lastespor/skiftespor og større laste-
/lossearealer. Det trengs også tiltak på jernbanestrekningen mellom terminalene. 
 
For persontransporten er det sterk konkurranse mellom bil, ekspressbuss og 
jernbane, først og fremst mellom Grenland/Vestfold og Oslo, men også ned mot 
Kristiansand. Den store utfordringen for jernbanen er å konkurrere om de regionale 
reisene, når E18 bygges ut til fire felt til Porsgrunn. Ekspressbusstrafikken har økt 
kraftig i korridoren de siste årene. Det er en utfordring å utvikle en hensiktsmessig 
strategi for kollektivtransporten på veg og bane både i korridoren og i 
storbyregionene. 
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Korridoren har flere viktige nasjonale knutepunktshavner. Det er viktig at det 
legges til rette for å effektivere terminaldrift i disse havnene og at de tilknyttes 
veger og jernbaner på beste mulig måte. I korridoren er det behov for bedre 
stamvegtilknytning til havnene i Drammen, Larvik, Grenland, Kristiansand og 
Stavanger (Risavika). 
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4.4 Korridor 4: Stavanger - Bergen - Ålesund – 
Trondheim 

Næringslivet i korridoren er mer eksportrettet enn ellers i landet. Topografien og de 
mange lange fjordene gjør at veginfrastrukturen nord- og sørover stedvis er dårlig 
utviklet, og i hovedsak har betydning for sammenbinding av naboregioner. Sjø- og 
flytransport spiller en viktig rolle i hele korridoren. 

 
Figur 4.7: Infrastruktur som inngår i korridor 4. I kartet vises de havner, jernbaneterminaler 
og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning.  
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Trafikkbelastningen i korridoren er størst i områdene rundt Stavanger, Bergen og 
Trondheim. Korridoren er viktig i reiselivssammenheng. For næringsliv og 
sysselsetting har Kyststamvegen stor betydning som bindeledd mellom regioner og 
landsdeler. Samtidig er vegen viktig for utviklingen innen den enkelte region. 
Utviklingen av nye næringsklynger og store sammenhengende bo- og 
arbeidsmarkedsregioner stiller større krav til kvaliteten på vegnettet. Korridoren 
omfatter innseilingen til nasjonalhavnene Stavanger, Karmsund, Bergen, Ålesund 
og Trondheim. Stamleden følger den ytre kystlinje med forgreninger inn til de 
respektive havnene. Leden er stort sett godt oppmerket for tradisjonell godstrafikk, 
men hurtigbåttrafikken setter spesielle krav til merking. Under gode værforhold vil 
de fleste skip velge å gå utaskjærs som gir den enkleste seilas rent 
navigasjonsmessig, men i dårlig vær vil dette medføre farer for både skip og last og 
de fleste velger da å gå i skjermet farvann der dette er mulig. Stamleden er derfor, 
der dette ut i fra naturgitte forhold er mulig, lagt i skjermet farvann selv om dette 
kan være en noe mer krevende seilas rent navigasjonsmessig.  

Transportstrømmer og transportfunksjon 
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. I Figur 4.8 er det vist 
transportmiddelfordelingen for persontransport på ulike delstrekninger i korridor 4, 
slik den framkommer av den nasjonale persontransportmodellen NTM5. 
Beregninger utført for Statens vegvesen region vest tyder på markedsandelene for 
båt mellom Stavanger og Haugesund/Bergen er lavere og at markedsandelen for 
buss er høyere enn vist i Figur 4.8. I konseptvalgsutredningen for Rogfast-prosjektet 
framkommer det at markedsandelen for båt og buss var henholdsvis 6 % og 14 % 
for Stavanger - Haugesund og 4 % og 11 % for Stavanger - Bergen. 
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Figur 4.8: Persontransporter lange reiser (>100 km) i korridoren. Prosent. Kilde: Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

Godstransporten i korridoren går med lastebil og sjøtransport. Vegtransport er størst 
på korte og mellomlange avstander, mens sjø dominerer på lange. Jernbane benyttes 
i noen grad for transporter mellom Stavanger og Trondheim, men denne relasjonen 
har små godsmengder. Også denne korridoren har god retningsbalanse for 
stykkgodstransportene, mens det er større skjevheter for bulktransportene. Det har 



Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 64

vært liten vekst i lastebilstransporten i denne korridoren i de senere år. I denne 
korridoren går det betydelige tversgående strømmer mellom havner på fastlandet og 
offshoreinstallasjoner og fiskefelt på kontinentalsokkelen. 
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Figur 4.9: Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Utfordringer i korridoren 
I vegnettet er utfordringene først og fremst knyttet til fremkommelighet, med lange 
strekninger med dårlig standard. Det er tre stamvegruter i denne korridoren; E39 
Stavanger – Ålesund, E39 Ålesund – Trondheim og rv. 9 Kristiansand – 
Haukeligrend og rv. 13 Jøsendal – Voss. Den viktigste vegruta er E39. Det er ni 
ferjestrekninger i korridoren, som sammen med flere bomstasjoner gir høy 
betalingsbelastning i korridoren. Samtidig gir både ventetid og reisetid med ferjene 
lengre samlet reisetid enn andre ruter. Den lave standarden og de høye kostnadene 
gjør korridoren lite attraktiv for næringstransporten. 
 
Mange strekninger i korridoren er av så dårlig standard med hensyn til kurvatur og 
bredde at det årlig kreves ekstra innsats for å opprettholde akseptabel 
trafikksikkerhet og fremkommelighet. Lange strekninger har ned mot 5-5,5 meter 
bredde, for eksempel på E39 langs Vinjefjorden i Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag. Det er også dårlig bæreevne på en del strekninger. På noen strekninger 
er det fare for ras. 
 
I byområdene på Nord-Jæren og i Bergen har E39 kapasitetsproblemer, med 
forsinkelser i rushtidene. Spesielt søndre innfartsåre til Bergen, strekningen fra Os 
til Bergen sentrum, er en viktig utfordring.  
 
Det er behov for over 60 km gang- og sykkelveg langs stamvegene. I tillegg kreves 
fortsatt utbygging av sammenhengende sykkelnett i byene.  
 
Det er flest ulykker på de høytrafikkerte strekningene i og ved byområdene 
Stavanger, Bergen, Ålesund, Molde og Trondheim (Klett), men også andre 
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strekninger har alvorlige ulykker. På stamvegene i korridoren er det totalt drept eller 
hardt skadd 430 personer i perioden 1997-2004. 
 
Støyproblemene på ruta er hovedsakelig knyttet til byområdene, i tillegg til noen 
tettsteder. Om lag 120 husstander har innendørs støynivå over 40 dBA. De fleste av 
disse ligger på strekningen Halhjem – Knarvik (E39 nær Bergen). 
 
Rv. 9 Kristiansand – Haukeligrend gir sammen med rv. 13 en indre nord – sør 
transportkorridor mellom E39, E134 og E16. Både rv. 9 og rv. 13 har dårlig 
standarder, men er likevel viktig for næringsliv og turisme i indre strøk. I Hardanger 
inngår deler av rv. 13 i Nasjonal turistveg. Dette gir noen utfordringer når det 
gjelder standardvalg, kultur og naturinngrep. 
 
Kyststamleden går innaskjærs og i værharde områder. Mange farledstiltak bør 
gjennomføres for å få god flyt og bedre sikkerhet i trafikken på flere delstrekninger 
i korridoren. Dette gjelder særlig for større og raskere fartøy. Det er også behov for 
merking og farledsutdyping i innseiling til Karmsund havn og Ålesund havn. 
Knutepunkthavnene er bindeledd mellom sjø vei og bane og det er derfor viktig at 
det legges til rette for størst mulig grad av sømløs integrasjon mellom de ulike 
transportformene i knutepunktene. 
 
Det finnes mange hurtigbåtforbindelser i denne korridoren og flytransporten spiller 
en viktig rolle for persontransport. De siste årene har imidlertid ekspressbussen blitt 
en synlig del av transporttilbudet. Vesentlige forbedringer i kyststamvegen kan 
bidra til ekspresstilbudet vil bli ytterligere utviklet.   
 
Det er en konkurranse mellom veg- og sjøtransport for visse varer i korridoren. Ut 
fra et slik utgangspunkt kan en utbedret Kyststamveg langs kysten redusere 
sjøtransportens konkurranseevne. På den andre siden finnes det flere viktige havner 
for utenrikstransport langs kysten som hvor gode vegforbindelser er viktig for å 
kunne utvikle et godt sjøtransporttilbud. En utbedret Kyststamveg kan ved dette 
bidra til å styrke den internasjonale sjøfarten fra Vestlandet og Nordvestlandet. 
Utfordringen er å bedre vegstandarden og samtidig legge til rette for styrket 
sjøtransport. I korridoren er det behov for økt standard på E39 Kyststamvegen og 
bedre stamvegtilknytning til havneterminalene i først og fremst Stavanger 
(Risavika) og Ålesund. Samtidig vil det på sjøsiden være en viktig utfordring å 
konsentrere større volumer gods i noen sentrale knutepunkt som kan legge grunnlag 
for mer effektiv sjøtransport. 
 
Stamlufthavnene i korridoren er Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde og 
Trondheim. Korridoren har i tillegg fem regionale lufthavner med statlig kjøp av 
flyruter til Bergen og Oslo. Alle stamlufthavnene har kapasitetsutfordringer. 
Regulariteten har holdt seg høy, mens punktligheten har vært nedadgående de siste 
årene.  
 
I Haugesund er det utfordringer med hensyn til kapasitet og sikkerhetsområder (nytt 
driftsbygg, P-hus, driftsbygg og tårn og utvidet sikkerhetsområde). I Bergen trengs 
ny utlands- og innlandspir, flere flyoppstillingsplasser, driftsbygg og sikringsbygg. 
Videre er det sikkerhetsbehov (oppgradering til CAT II, innflygnings- og 
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områderadar og bakkeradar). Det er behov for terminalutvidelse i Ålesund, Molde 
og Kristiansund. I Kristiansund og Molde er det behov for nytt driftsbygg og utvidet 
sikkerhetsområde. I et samarbeid mellom Avinor og næringslivet arbeides med 
forlengelse av rullebanen i Molde. I Trondheim trengs kapasitetsinvesteringer i 
terminale og taxebaner. Videre er det behov for bedre jernbanetilknytning og 
kulvert for jernbane og E6. Når det gjelder tilknytningen til lufthavnene vises det til 
kapittel 3.4. 
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4.5 Korridor 5: Oslo - Bergen/Haugesund (med arm via 
Sogn til Florø) 

Korridoren utgjør i praksis et helt nettverk i Sør-Norge med flere vegruter, 
jernbane, sjø- og lufttransport. Befolkningstettheten er høy i endepunktene, mens 
befolkningsgrunnlaget underveis i korridoren er mer spredt.  

 
Figur 4.10: Infrastruktur som inngår i korridor 5. I kartet vises de havner, jernbaneterminaler 
og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 
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Transportstrømmer og transportfunksjon 
Halvparten av reisene mellom endepunktene Oslo og Bergen går med fly, mens 
jernbane og bil har omtrent like store deler (Figur 4.11). Det er også en høy andel 
flyreiser til Haugesund og ytre deler av Sogn og Fjordane. På strekningen Bergen - 
Arna - Voss er togandelen høy. Bergensbanen spiller også en viktig rolle for 
regiontrafikk Voss- Bergen og Hallingdal-Oslo. Til de øvrige destinasjonene, og 
særlig til destinasjoner på Østlandet, er andelen bilreiser høy. 
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Figur 4.11: Persontransporter lange reiser (>100 km) fra Oslo til ulike steder i korridoren. 
Prosent. Kilde: Den nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

Godstransporten mellom endepunktene Oslo og Bergen har høye andeler jernbane. 
Retningsbalansen på bane er som nevnt misvisende da den kun illustrerer at det går 
like mange containere begge veger. Fra Bergen til Oslo går det også bulkvarer på 
sjø, men ikke den andre veien. På øvrige relasjoner er lastebilen dominerende. 
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Figur 4.12: Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Vegtransporten er som nevnt dominerende underveis i korridoren både for person- 
og godstransporten. De ulike vegrutene (E16, rv. 52, rv. 50, rv. 7 og E134) dekker 
hver sine geografiske områder. Korridoren, særlig rv. 7 gjennom Hallingdal og rv. 
52 til Hemsedal, er viktig i reiselivssammenheng. Langs eller i tilknytning til E134 
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over Haukeli er det flere industristeder underveis som er avhengig av effektiv 
stamvegtilknytning til Oslo (Kongsberg, Notodden, Rjukan og Odda). Det er ikke i 
dag, eller i overskuelig framtid, noen reell konkurranseflate mellom vegnettet sør og 
nord for Hardangervidda, det vil si. mellom E134 og de øvrige vegene i korridoren. 

Nærmere om vegruter øst-vest 
Rv. 52 framtrer som den foretrukne ruta framfor E16 for stamvegtrafikk mellom 
Oslo og Bergen. Rv 52 og E16 utfyller hverandre når det gjelder regionaltrafikk 
mellom indre vest og indre øst, i og med at den ene betjener Hemsedal og Halling-
dal, mens den andre betjener Valdres. På begge rutene er dessuten regionaltrafikken 
større enn trafikken mellom Bergen og Oslo. For tungtransporten er vinterregulari-
teten ofte bedre over E16 enn over rv. 52, selv om det totalt sett er mindre 
stigninger over Hemsedal. Disse forhold gjør at ingen av de to høyfjells-
overgangene skiller ut seg på bekostning av den andre. Når Hardangerbrua står 
ferdig i 2011 kan dette gjøre rv. 7 over Hardangervidda til en mer attraktiv vegrute 
mellom Oslo og Bergen. 
Tabell 4.2: Reisetid, avstander og trafikkmengde på vegruter mellom Bergen og Oslo.  

Fjellovergang Reisetid 
(tt:mm) 

Reise-
lengde 

Gjennomsnitts-
hastighet 

Trafikk-
mengde 
(ÅDT) 

E16 Filefjell 08:14 518 km 63 km/t 70 
Rv. 52 Hemsedal 07:57 503 km 63 km/t 137 

Rv. 50 Geiteryggen 08:04 494 km 61 km/t 97 
Rv. 7 Hardangervidda 07:58 481 km 60 km/t 203 

E134 Haukelifjell* 08:53 517 km 56 km/t 26 
* Over Voss (E16/rv. 13/E134/E39) 

Kilde: Statens vegvesens 2006, Hovedrapport – Strategisk utredning øst-vest-forbindelsene  

 
Tabell 4.3: Trafikkmengde og reiseformål på vegruter mellom Bergen og Oslo. 

Andel av samlet trafikk på 
fjellovergangene: 

Veg 
ÅDT 

Ferie- og 
fritidstrafikk 

Nærings-
trafikk 

Konkurranse-flate 
 mot: 

E16 15 % 12 % 17 % Rv. 52, rv. 7 
Rv. 52 20 % 17 % 25 % E16 
Rv. 50 10 % 11 % 6 % Rv. 52, rv. 7 
Rv. 7 21 % 25 % 13 % Rv. 50 
E134 33 % 35 % 38 % Ingen 

Kilde: Statens vegvesens 2006, Hovedrapport – Strategisk utredning øst-vest-forbindelsene  

 
Det er varierte stigningsforhold for de ulike rutene. På strekningen Oslo – Bergen 
må flest høydemeter overvinnes dersom en velger E134 (6 614 meter) og færrest 
dersom en velger rv. 52 over Hemsedal (4 876 meter). For tungtransporten er dette 
en vesentlig forskjell. 
 
Vegrutene har ulike lengder definert som høyfjellsstrekninger (fjelloverganger). 
Kortest er strekningen over Filefjell, 20,2 km, mens strekningen over Haukelifjell 
med sine 46 km er den lengste. E134 over Haukelifjell som skiller seg ut med 
mange timer kolonnekjøring i forhold til stengte timer (379 mot 70 timer). Rv 7 
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over Hardangervidda har 575 timer kolonnekjøring, som er desidert flest av de 
undersøkte fjellovergangene (gjennomsnitt over en tiårsperiode). 

Utfordringer i korridoren 
I vegnettet er det mange strekninger med rasfare på E134, E16 og rv. 5. 
Fjellovergangene har stengningsperioder og kolonnekjøring av varierende grad. 
E134 er gjennomsnittlig stengt i 70 timer og har 380 timer kolonnekjøring per år.  
 
E16 har lange strekninger med smalere veg enn 7,0 meter (90 km). Smale partier 
finnes også på E134 og rv. 52. Køer og rushtidsforsinkelser er først og fremst 
utbredt på E16 mellom Sandvika og Hønefoss og nær Bergen. 
 
Det er i følge stamvegutredningen behov for om lag 145 km sykkelveger langs 
stamvegene i perioden. I tillegg kommer behov for sammenhengende nett i byer og 
tettsteder samt tiltak i forbindelse med tunneler. 
 
Det er mye ulykker på høytrafikkerte strekninger nær byene. I perioden 1997-2004 
ble 587 personer drept eller hardt skadd i vegtrafikken i korridor 5 (Tabell 4.4) 
Tabell 4.4: Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken i korridor 5 i perioden 1997-2004 

Antall drepte og hardt skadde 1997-2004 
E134 Drammen - Haugesund: 158 personer 
Rv. 36 Seljord – Eidanger:  61 personer 
Rv. 7 Hønefoss – Gol: 99 personer 
Rv. 52 Gol – Borlaug: 14 personer 
E16 Sandvika – Bergen: 219 personer 
Rv. 5 Lærdal – Florø: 36 personer 
Sum: 587 personer 
 
Anslagsvis 150 – 180 boliger har innendørs støynivå større enn 40 dBA langs 
stamvegene i korridoren. Det er også problem knyttet til luftforurensing i byene 
(Bergen, Drammen, Kongsberg, Grenland). Det må tas hensyn til nærhet til natur-
reservat, naturminner, kulturminner, vassdrag langs mange vegstrekninger i 
korridoren. 
 
Det er behov for tilrettelegging for tilgjenglighet ved terminaler og holdeplasser 
langs alle stamvegene i korridoren. 
 
På jernbanesiden er økt strekningskapasitet største utfordring både for persontrafikk 
i lokalområde Bergen og for godstrafikk Oslo – Bergen. Økt kapasitet i 
nærtrafikken i Bergensområdet (dobbeltspor) vil gi økt frekvens og punktlighet og 
redusert reisetid. Kjøretiden er lang som følge av gammel, kurverik infrastruktur. 
Enkeltspor kombinert med for få og for korte krysningsspor fører til tidstap i 
fremføringen av godstog. I følge transportørene kunne godsmengdene økes 
umiddelbart dersom streknings- og materiellkapasiteten var bedre. Det er også 
enkelte rasutsatte strekninger, og krevende vintervedlikehold på 
høyfjelsstrekningene. Videre er det behov for å effektivisere terminalene. 
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Det er en utfordring å beholde jernbanens høye markedsandel på transporter mellom 
Oslo og Bergen. Det krever økt kapasitet i Alnabru og på jernbanestrekningen. På 
mellomliggende relasjoner kan ikke toget konkurrere med lastebilen. 
  
Persontransporten mellom Bergen og Oslo domineres av fly. Dersom et 
høyhastighetstog på sikt blir etablert på strekningen, vil dette kunne konkurrere med 
flyet, men lønnsomheten i et slikt prosjekt er høyst usikker. En mer nærliggende 
utfordring for jernbanen er å beholde et stort antall regionale og lokale togreiser 
nærmest Oslo og Bergen. Vegtunnel gjennom Ulriken i Bergen (Arna – Bergen) 
kan svekke togets konkurranseevne lokalt. 
 
Ekspressbusstrafikken mellom Østlandet og Vestlandet er foreløpig av begrenset 
omfang og betjener først og fremst relasjoner som ikke trafikkeres med tog eller fly. 
I takt med forbedret vegstandard kan imidlertid ekspressbusstrafikken konkurrere 
med både tog og bil, særlig om togtrafikken ikke får økt standard. 
 
Utfordringer for luftfart og sjøtransport er omtalt i tidligere avsnitt. 
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4.6 Korridor 6: Oslo - Trondheim (med armer til 
Kristiansund, Ålesund og Måløy) 

Korridoren knytter den nordlige og sørlige delen av landet sammen, samtidig som 
den spiller en viktig rolle for tilknytningen mellom Nordvestlandet og Midt-Norge 
til Sør-Norge. Korridoren er også viktig for eksport og import av gods til og fra 
Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Foruten Oslo og Trondheim er det en 
forholdsvis tung befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen. 

 
Figur 4.13: Infrastrukturen som inngår i korridor 6. I kartet vises de havner, 
jernbaneterminaler og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 
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Transportstrømmer og transportfunksjon 
En stor andel av persontransporten i korridoren går mellom Oslo og Gardermoen/ 
Mjøsbyene. Det har de senere år vært en økende tendens til pendling inn mot 
hovedstadsområdet. Her har toget en markedsandel på 10-12 %. For reiser Oslo – 
Trondheim og Oslo – Møre og Romsdal spiller flytransporten en viktig rolle. På 
mellomliggende relasjoner er transportmengdene lavere, og bil spiller en 
dominerende rolle. Bussen har en viss betydning i flere delmarkeder, for eksempel i 
retning av Møre- og Romsdal, i Gudbrandsdalen og Østerdalen. E6 er 
hovedferdselsåre for turisttrafikken gjennom Gudbrandsdalen og mot Sør-
Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 
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Figur 4.14: Persontransporter lange reiser (>100 km) i korridoren. Prosent. Kilde: Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

Korridoren preges av flere tunge godsrelasjoner. På strekningen Oslo – Trondheim 
og Oslo – Møre og Romsdal står jernbane sterkt med markedsandeler på mellom 40 
og 50 prosent av stykkgodstransportene. På Oslo – Trondheim er det 
retningsubalanse med mer vegtransport ut av Oslo enn inn. Strekningen Oslo – 
Mjøsbyene er en tung godsrelasjon med økende godsmengder. På denne relasjonen 
fraktes det betydelige mengder med bulk, hvorav petroleumsprodukter utgjør drøyt 
halvparten. For mellomliggende relasjoner er det kun vegtransport som benyttes. 
Relasjonen Oslo – Trøndelag er den relasjonen har hatt størst økning i 
varestrømmene, med mer enn en dobling fra 1993 til 2004. 
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Figur 4.15: Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Eksportindustrien i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har et betydelig 
omfang. Disse to fylkene står for nærmere en firedel av all fiskeoppdrett i landet. 
Også i Trøndelag er fiske og fiskeoppdrett en viktig næring, og transporten skjer 
hovedsakelig på stamvegnettet sørover gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
 
Mellom Oslo og Midt-Norge finnes to parallelle stamvegruter; E6 (gjennom 
Gudbrandsdalen og over Dovre) og rv. 3 gjennom Østerdalen. Disse har en tydelig 
arbeidsdeling i dag. Rv 3 er den korteste og foretrukne ruten for transport mellom 
Trøndelag/Nord-Norge og Østlandet, både for næringstransport og personbiler. E6 
har størst betydning for transport mellom Østlandet og Møre og Romsdal via E136 
og mellom Trøndelag/Nord-Norge og nordre del av Mjøsdistriktet. I tillegg gir E6 
tilknytning til Sogn og Fjordane via rv. 15. Denne arbeidsdelingen vil sannsynligvis 
bestå uavhengig av hvilke vegforbedringer som gjøres på de to parallelle rutene. 

Utfordringer i korridoren 
I vegnettet er det utfordringer først og fremst knyttet til trafikksikkerhet, men også 
til framkommelighet, miljø og tilgjengelighet. 
 
Antallet drepte og hardt skadd i perioden 1997-2004 på E6 fra Oslo til Trondheim 
var henholdsvis 146 og 374. På rv. 4 mellom Oslo og Mjøsbrua var det 24 drepte og 
103 hardt skadde og på rv. 3 mellom Kolomoen og Ulfsberg var det samme periode 
33 drepte og 71 hardt skadde. På E136 var det 15 drepte og 24 hardt skadde og på 
rv. 70 13 drepte og 64 hardt skadde. Det er altså et meget stort 
trafikksikkerhetsproblem først og fremst på E6. Det gjelder først og fremst de 
strekninger som er to-eller trefeltsveger uten midtrekkverk. Det finnes en del 
ulykkesutsatte strekninger på andre veger i korridoren også, for eksempel på E136 i 
Romsdalen og ved Tresfjorden, rv. 70 nær Oppdal og E136 nær Ålesund. 
 
På strekningene nærmest hovedstadsområdet og Trondheim har E6 manglende 
kapasitet i rushtid. Dette fører til forsinkelser, men også økt reisetid i helger med 
mye trafikk. Det er også kapasitetsproblemer på deler av rv. 4. Videre 
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firefeltsutbygging vil løse kapasitets- og sikkerhetsproblemene. Midtrekkverk på 
eksisterende veg kan være et godt midlertidig trafikksikkerhetstiltak. 
 
På rv. 3 er det mangel på kapasitet mellom Løten og Elverum. På strekningen 
gjennom Østerdalen er utfordringen først og fremst knyttet til omfattende 
tungtransport hvor vegen mange steder kun er 7 meter bred. Utbedring av 
eksisterende veg til 8,5 meter bredde og rydding langs vegen vil bedre forholdene 
for tungtransporten gjennom Østerdalen. 
 
Når det gjelder armene vestover er utfordringen framkommelighet og regularitet. 
Rv 15 Strynefjellet har en høyfjellsstrekning som er åpen hele året, men med 
stengninger og kolonnekjøring under uværsperioder og tider med stor rasfare om 
vinteren. Dette medfører store problemer for næringslivets transporter. En annen 
flaskehals er lav fri høyde på tunnelene på Strynefjellet. E136 er den viktigste 
forbindelsen mellom sentrale Østlandsområdet og Møre og Romsdal. Flere 
strekninger har lav geometrisk standard som gir problemer for næringstransporten. 
Også den lange stigningen øverst i Romsdalen og smale og rasfarlige strekninger på 
rv. 70 er problematiske for næringstransporten. 
 
I følge stamvegutredningene er det behov for 30 km sykkelveg langs rv. 3. Behovet 
langs E6 er avhengig av løsninger for vegutbedringen gjennom Gudbrandsdalen. 
Langs E136 er manglende gang- og sykkelveg er et trygghetsproblem mellom 
Dombås og Bjorli, men også nær Ålesund. Langs E136 og rv. 70 er det behov for 
minst 15 km sykkelveg i perioden, men sannsynligvis lengre. Det er også 
nødvendig å fortsette med utbyggingen av sammenhengende sykkelnett i byene.  
 
Utfordringene knyttet til luftforurensing og støy er størst i byene. Langs E6 utenfor 
Oslo er om lag 1 300 personer plaget av innendørs støy over 40 dBA. Langs rv. 3 er 
om lag 70 personer plaget av støy i boligen. E6 går gjennom områder som er viktige 
for naturvern og biologisk mangfold (for eksempel langs Andelva, Mjøsa, 
Gudbrandsdalslågen, Gaula, Driva og over Dovrefjell) samt som innholder viktige 
kulturminner.  
 
Det er stort behov for tilrettelegging av holdeplasser og terminaler i 
kollektivtrafikken for bedre tilgjengelighet for alle. 
 
På jernbanesiden er strekningskapasiteten største utfordring både for IC-trafikk 
Eidsvoll – Hamar – Lillehammer, for nærtrafikken rundt Trondheim og for 
godstrafikk Oslo – Trondheim. Kapasitetsbegrensninger på Gjøvikbanen er en 
utfordring både for lokaltrafikken og godstrafikken over Bergensbanen. Økt 
kapasitet i form av dobbeltsporseksjoner i kombinasjon med krysningssportiltak på 
IC-strekningen og krysningssportiltak på øvrige enkeltsporede strekninger vil gi 
både redusert reisetid, bedret punktlighet og mulighet for frekvensøkning. Lang 
transporttid er en utfordring for godstransporten Sunnmøre – Oslo. På lang sikt blir 
det kapasitetsproblemer på Brattøra godsterminal i Trondheim. Moderniserings-
tiltak i godsterminalen på Alnabru forutsettes gjennomført før planperioden, men 
det vil i perioden være behov for bedret vegtilknytning til Alnabru.  
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Jernbanen har stor markedsandel for stykkgodstransport mellom Oslo og 
Trondheim og i en viss grad også mellom Oslo og Åndalsnes. På øvrige relasjoner 
dominerer lastebiltransport. For å beholde, og kanskje øke, jernbanens markeds-
andel må kapasiteten for gods økes, både i terminalene og på banestekningen (flere 
og lengre krysningsspor). Terminalen i Trondheim får god stamvegtilknytning 
gjennom utbyggingen av Nordre avlastningsveg, men Alnabruterminalen bør gis 
direkte forbindelse med E6. 
 
Det er omfattende persontransport mellom Oslo og Mjøsbyene. Her bygges både 
jernbane- og vegkapasiteten ut. Toget har i dag en markedsandel på drøyt 10 
prosent. Det er en utfordring å øke jernbanens markedsandel på denne strekningen 
samtidig som E6 bygges ut. Vi viser for øvrig til analyser av InterCity-området i 
kapittel 5.2 som viser at jernbaneutbygging kan øke antallet togreisende vesentlig, 
men vil samtidig ha begrenset effekt på vegtrafikken. Økt trafikk over tid og store 
trafikksikkerhetsproblemer på eksisterende veg innebærer at også utfordringene på 
vegsiden må håndteres selv om jernbanetilbudet bedres.  
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4.7 Korridor 7: Trondheim - Bodø (med armer for 
jernbane- og stamvegforbindelser til svenskegrensen) 

Korridoren knytter søndre deler av Nordland sammen med Trøndelag og resten av 
Sør-Norge, og er transittkorridor mot Nord-Norge nord for Bodø. Korridoren har 
stor betydning for Helgelands- og Saltenregionen. Korridoren er lang og smal og 
mangelen på alternative ruter gjør transportsystemet her spesielt sårbart.  

 
Figur 4.16: Infrastrukturen som inngår i korridor 7. I kartet vises de havner, 
jernbaneterminaler og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 

Bosetting og næringsliv er knyttet til byene langs Trondheimsfjorden og 
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. Fiskeri- og havbruksnæringen stiller økte krav 
til hurtig og sikker transport som følge av økt innslag av ferskvarer.  Korridoren 
omfatter innseilingene til de nasjonale havnene Trondheim og Bodø og til havna i 
Mo i Rana. 

Transportstrømmer og transportfunksjon 
Hovedtyngden av antall reiser går mellom naboregioner. Korridoren binder sammen 
et stort bo- og arbeidsmarkedsområde mellom Trondheim og Steinkjer. Toget 
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spiller en viss rolle på alle relasjoner. Flytransport er viktig på de lange 
forbindelsene og er nesten enerådende mellom Oslo og Bodø. Internt i Nordland er 
bilen dominerende. E6 er den viktigste forbindelsen til stamflyplassen på Værnes, 
men det går også tog til flyplassen. 
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Figur 4.17: Persontransporter lange reiser (>100 km) i korridoren. Prosent. Kilde: Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

Bodø har stamflyplass og er knutepunkt for mange kortbaneruter. Byen er 
endeholdeplass for Nordlandsbanen, har sentral havn og viktige godsruter videre 
nordover. Samtidig er byen viktig for forbindelsen mot Lofoten via fergesambandet 
til Moskenes. Rv 80 har stor betydning for næringstransport og turisttrafikk mellom 
Bodø og E6. det er også en del pendlertrafikk mellom Fauske og Bodø.  
 
Godsmengdene er beskjedne i forhold til korridorene i Sør-Norge. Jernbanen har en 
sterk posisjon, særlig på relasjonene Oslo – Helgeland og Trondheim – Bodø. På 
mellomliggende relasjoner står lastebiltransport sterkere. Sjøtransport er viktig for 
bulktransport på strekningene Nord-Trøndelag - Bodø og Helgeland - Bodø. Det har 
vært en betydelig økning i godsstrømmene med lastebil, spesielt på strekningen 
Trondheim - Helgeland og Helgeland – Bodø. 
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Figur 4.18: Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Utfordringer i korridoren 
E6 mellom Trondheim og Fauske og rv. 80 ligger parallelt med jernbanen. En stor 
del av godstransporten går på jernbane, men godstransport på veg har likevel stor 
betydning, både for korridoren og for mer regionale transporter. 
 
De største utfordringene for næringslivet i vegnettet er knyttet til strekninger med 
liten vegbredde og dårlig geometrisk standard. Noen vegstrekninger og –bruer har 
kun et felt. Dette bidrar til dårlig fremkommelighet og økt tidsbruk for trafikantene. 
Næringstransportene lider under dette. Det er en utfordring å få en minste bredde på 
8,5 meter. Utbedring av strekninger med smal veg og/eller dårlig geometri vil bidra 
til å redusere reisetiden.  Flere jernbaneunderganger, vegpartier med stigning og 
fjellovergang med perioder med stengning og kolonnekjøring (Saltfjellet) er andre 
flaskehalser for næringslivet. 
 
Det er ulykker spredt over hele stamvegnettet i korridoren; i perioden 1997-2004 
ble 271 personer drept eller hardt skadd på stamveger i korridoren. Størst problem 
er det på mer trafikkerte deler nær Trondheim og Bodø. 
 
Vegen i korridoren har stor variasjon i trafikkmengde.  På E6 mellom Ranheim og 
Steinkjer vil det være behov for firefeltsveg på sikt.  For å løse 
trafikksikkerhetsproblemene er det aktuelt med midlertidige tiltak som oppsetting 
av midtrekkverk.  På rv. 80 mellom Løding og Bodø begynner 
kapasitetsproblemene å bli betydelige nærmest Bodø, og det er behov for utbygging 
til firefeltsveg. 
 
Utslipp og støy er først og fremst et problem i byer og tettsteder. 50 husstander er 
utsatt for nivåer over 40 dBA innendørs. 
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Det er behov for videre utbygging av sammenhengende sykkelnett i byene samt for 
enkelte sykkelveger utenfor byer og tettsteder. Det er videre behov for å utbedre 
tilgjengeligheten til kollektivtransportholdeplasser og terminaler. 
 
På jernbanesiden er strekningskapasitet største utfordring både, for nærtrafikken 
rundt Trondheim og for godstrafikken Trondheim – Bodø. Modernisering av 
strekningen Trondheim – Stjørdal - Steinkjer er nødvendig for å kunne gi et 
lokaltogtilbud med reduserte kjøretider, økt frekvens og god punktlighet. Dette 
arbeides det med i utredning av togtilbudet på Trønderbanen. På persontransport-
siden arbeides det også med utredningen ”Kapasitetsutvikling for persontogtilbudet 
mellom Bodø og Rognan” (ny holdeplass og nye kryssingsspor). For å øke 
godskapasiteten er det behov for flere lange krysningsspor, eksempelvis er ingen av 
krysningssporene på de siste 18 milene inn mot Bodø lengre enn 600 m. 
Vedlikeholdet og driften av banen vinterstid er krevende, og enkelte strekninger er 
rasutsatte. Kapasitetsreserven i godsterminalen i Bodø er lav.  
  
På strekningen mellom Trondheim og Bodø har toget en stor markedsandel for 
transport av stykkgods. På hele strekningen Oslo – Bodø er jernbanens 
markedsandel godt over 80 prosent. For visse varer og visse delstrekninger er det 
også en konkurranse med sjøtransport. I Bodø skjer det en stor omlastning av 
stykkgods fra bane til sjø. Gods fra Oslo transporteres videre med båt mot Troms og 
Finnmark. Det er derfor viktig å sikre Bodøterminalens utviklingsmuligheter som 
intermodal godsknutepunkt. En mer direkte vegforbindelse til terminalen fra rv. 80 
kan bidra til dette. Det er også viktig å styrke kapasiteten på Bodøbanen. 
 
Infrastrukturen (rullebane og tårn) på Bodø lufthavn er forsvarets ansvar. Det er 
også behov for utvidelse av terminalbygg. Det er to regionale lufthavner med 
offentlige støttede flyruter i Nord-Trøndelag og 11 i Nordland. 
 
På sjøsiden er det behov for flere tiltak i farleden. Stamleden går i hovedsak 
innaskjærs og i le men må også krysse enkelte svært værutsatte partier. Korridoren 
har en del flaskehalser som ikke tilfredsstiller dagens behov fra skipsfarten. Det er 
områder med trangt og urent farvann og relativt mye trafikk. Dette skaper særlige 
sikkerhetsutfordringer. De fleste slike områder har alternative ytre ruter som til 
gjengjeld er mer eksponert for vanskelig vær. Likevel er stamleden svært trafikkert. 
Stor eksport av varer som mineraler og malmer, samt fisk, gjør at man i denne 
regionen er avhengig av at det er god sikkerhet og framkommelighet i stamleden.  
 
På flere delstrekninger er det planlagt utbedring i farleden som nettopp er innrettet 
mot å gi sikrere seilas. Været forårsaker også stor skader på merkesystemene og 
navigasjonsinstallasjonene noe som medfører store vedlikeholdsutgifter.  
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4.8 Korridor 8: Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes (med 
arm til Lofoten og jernbane- og stamvegforbindelser 
til grensene mot Sverige, Finland og Russland) 

Sjø- og flytransport er viktige transportformer i korridoren. Tromsø, Bodø og 
Narvik er viktige knutepunkter. Bodø og Tromsø har også forbindelse til Svalbard.  

 
Figur 4.19: Infrastrukturen som inngår i korridor 8. I kartet vises de havner, 
jernbaneterminaler og lufthavner som bør gis stamvegtilknytning. 

Kirkenes kan bli et viktig bruhode for sjøtransport mot Murmansk og videre mot det 
øvrige 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 (Nordlandsbanen) og Narvik (Ofotbanen). 
Fiskeindustrien er viktig for hele Nord-Norge. Fiskeri- og havbruksnæringen stiller 
økte krav til hurtig og sikker transport som følge av et økt innslag av ferskvarer. 
Korridoren omfatter innseilingen til havnene i Bodø, Tromsø og Kirkenes. 
Stamleden preges av at den delvis ligger utsatt til med hensyn til vær og vind. 
Kombinasjonen av handelsfartøyer og fiskefartøyer er fremtredende i hele 
korridoren. Hurtigruta har en viktig funksjon både for gods og passasjerer, spesielt 
på den værutsatte Finnmarkskysten. 

Transportstrømmer og transportfunksjon 
Flytransporten spiller en avgjørende rolle i Nord-Norge på grunn av lange 
avstander. På de lange reisene til/fra Oslo er flyet enerådende. På visse strekninger 
er det noe lokal båttrafikk. Ellers er personbilen viktig til tross for lange avstander. 
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En stor del av turisttrafikken på veg til/fra Troms og Finnmark går gjennom Sverige 
og Finland. 
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Figur 4.20: Persontransporter lange reiser (>100 km) i korridoren. Prosent. Kilde: Den 
nasjonale persontransportmodellen NTM5. 

Godstransporten foregår på veg og sjø. Narvik en viktig transitthavn for 
malmtransport med jernbane fra Kiruna (snaue 15 mill tonn i 2004). Narvik har 
også en viktig jernbaneterminal, som er relatert til trafikk mellom Oslo og Narvik 
gjennom Sverige. I tillegg er det nylig startet opp prøvedrift av ett ukentlig tog 
mellom Narvik og Moskva (BEAR).  
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Figur 4.21:Godstransport i utvalgte relasjoner etter transportmåte. Godsmengder i 1000 tonn. 

Den tyngste godsstrømmen i korridoren går mellom Narvik og Tromsø. Narvik er 
blitt et regionalt forsyningsområde for landsdelen. To av matvarekjedene har sine 
engroslagre i Narvik som betjener store deler av Nord-Norge. De to øvrige matvare-
kjedene har sine engroslagre lokalisert i Tromsø. Det store transportvolumet 
mellom Narvik og Tromsø har sammenheng med at ARE-toget over Narvik bringer 
gods som skal videre til Tromsø-området (og andre steder). ARE-togene går fra 
Oslo til Narvik gjennom Sverige via Kongsvingerbanen og kommer inn i Norge på 
Ofotbanen. På de lange stykkgodstransportene mellom Sør-Norge og Nord-Norge 
dominerer jernbane. På flere av relasjonene internt i korridoren står sjøtransport av 
stykkgods for en relativt stor andel av de totale godsstrømmene, med opp mot 50 
prosent markedsandel på strekningene Tromsø – Finnmark og Oslo – Tromsø. I den 
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korridorinterne sjøtransporten spiller Hurtigruta og kystgodstrafikken en viktig 
rolle.  
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Figur 4.22: Årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling i utvalgte relasjoner. 

Utfordringer i korridoren 
De største problemene på vegsiden i korridoren er strekninger med rasfare, snøfokk 
og utilfredsstillende bredde og kurvatur. Lange vegstrekninger med svært dårlig 
standard gir lav hastighet. Vegbredden er mange steder ned mot 6 meter. Det er en 
utfordring å få en minste bredde på 8,5 meter. Utbedring av strekninger med smal 
veg og/eller dårlig geometri vil bidra til å redusere reisetiden. Mellom Narvik og 
Bjerkvik vil ny bru over Rombaken redusere avstanden med om lag 19 km. På E10 
mellom Tjeldsund bru og Lofast og i vest-Lofoten er det omleggingsalternativer 
som vil korte inn avstanden mellom Lofoten/Vesterålen og E6 vesentlig. Innkorting 
kan bidra til å føre gods til/fra Sør-Norge over til jernbane over Narvik. Mange 
stigninger fungerer som flaskehalser og bidrar til redusert kjørefart for lastede 
vogntog.  
 
Det er flere høyfjellstrekninger med vinterproblem i korridoren. Flere av disse har 
mange stengingsperioder og perioder med kolonnekjøring i løpet av vinteren. Av 
disse har E10 Bjørnfjell, E69 Skipsfjordhøgda – Skarsvåg og E69 Repvåg – 
Nordkapptunnelen flest stengingsperioder. 
 
For turisttrafikken er det særlig ferjesambandene som framstår som flaskehalser. 
Enkelte strekninger med smal og svingete veg er dårlig egnet for å avikle trafikk 
med bobiler og campingvogner. Ellers byr klimaet i seg selv på store utfordringer. 
 
Trafikken i korridor 8 er stort sett liten, med unntak av områdene gjennom byer og 
tettsteder. For næringstransport er særlig strekningen E6 Fauske – Alta og E8 
Skibotn – Riksgrensen viktige. I tillegg er det viktig å utbedre E105 mellom 
Kirkenes og riksgrensen mot Russland på grunn av den økte betydningen 
forbindelsene mot øst antas å få.  
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423 personer ble drept eller hardt skadd på vegnettet i korridor 8 i perioden 1997 – 
2004. De fleste ulykkene med hardt skadde eller drepte skjer på E6. 
Trafikkulykkene er spredt utover hele vegnettet. Møteulykker og 
utforkjøringsulykker er de ulykkene som har størst alvorlighetsgrad. Strekninger 
med høy trafikk og strekninger med dårlig vegstandard er mest ulykkesbelastet. 
 
Grensene for svevestøv blir i dag overskredet i enkelte perioder i Tromsø. Det kan 
også være overskridelser i andre byer. Omtrent 35 husstander har innendørs 
støynivå større enn 40 dBA. 
 
Det er 5 tettsteder med over 5000 innbyggere langs stamvegnettet. Arbeidet med 
sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder må fortsette. Enkelte 
strekninger utenom disse tettstedene har behov for gang- og sykkelveg. Både 
holdeplasser og terminaler, og skysstasjoner har behov for standardheving for å 
bedre tilgjengeligheten til kollektivtransport. 
 
På jernbanesiden er det utfordringer knyttet til rasfarlige strekinger på Ofotbanen 
og utviklingsbehov på Fagernes godsterminal i Narvik. For tilrettelegging for lange 
malmtog er det behov for krysningssporforlengelser og forsterket kapasitet i 
strømsforsyningen. 
 
Det er stamlufthavner i Bodø, Evenes, Bardufoss, Tromsø, Alta, Lakselv og 
Kirkenes. Det er også 14 regionale lufthavner med offentlige støttede flyruter i 
korridoren. På de mest trafikksterke lufthavnene (Tromsø, Evenes og Alta) er det 
behov for kapasitetsinvesteringer i terminalbygg. Tromsø har behov for lengre 
rullebane, flere taxebaner og flyoppstillingsplasser. Det er også behov for 
vegomlegging som følge av utvidet sikkerhetsområde. Det er ellers et 
vedlikeholdsbehov på de fleste lufthavnene (driftsbygg og tårn). 
 
På sjøsiden er det en utfordring at stamleden i korridoren ligger utsatt til for vær og 
vind og har flere områder med sterk strøm. Fra Harstad til Honningsvåg ligger 
stamleden delvis i beskyttet farvann og delvis åpen for havsjø. Fra Honningsvåg til 
Bøkfjord fyr ligger stamleden uten dekning og har Barentshavet rett inn. Farvannet 
er rent og uten særlige hindringer i stamleden. Nautisk et det en utfordring å 
markere kyststripa fra det åpne havet, noe som dekkes opp av kystfyrene.  
 
Fiskeindustrien er viktig for hele Nord-Norge. Tendensen går i retning av økt andel 
med ferskvarer, noe som stiller høye krav til transporten i form av hurtighet og 
sikkerhet.  
 
En ny utfordring har vært den tiltagende petroleumsvirksomheten som har funnet 
sted i Norskehavet og Barentshavet gjennom blant annet Snøhvit utbyggingen. 
Hammerfest har i de senere årene blitt bygd ut som en viktig basehavn for denne 
virksomheten samtidig som med etableringen av prosessanlegget på Melkøya åpnes 
det for ytterligere sjøtransport langs kysten i form av LNG eksport til Europa og 
USA. 
 
Økt petroleumseksport fra Russland har medført et behov for betydelig oppbygging 
av oljevernberedskap og en statlig slepebåttjeneste, samt styrket 
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trafikkovervåkning. Fra 2007 vil gasstankere trafikkere farvannet fra Melkøya ved 
Hammerfest. Sikkerheten er ivaretatt ved at det er opprettet seilingsforskrifter og 
oppgradert navigasjonsinstallasjoner. Påbudte seilingsleder for risikotrafikken er 
etablert og vil trå i kraft i juli 2007. 
  
Det er bygget opp kapasitet med oljevernutstyr gjennom depoter på land og om 
bord på skip. I Troms og Finnmark er det i tillegg etablert en statlig slepebåttjeneste 
og et operativt samarbeid med Kystvakta. Kystverket har også nylig åpnet en ny 
trafikksentral i Vardø som var operativ fra 1. januar i 2007. Denne trafikksentralen 
vil dekke trafikkovervåkingen i nordområdene, fra Barentshavet til Lofoten ved 
hjelp av radarovervåking, skipsrapportering og AIS. Tiltross for disse tiltakene vil 
det være utfordringer til risikotrafikken gitt vekst i aktiviteten.  
 
De store cruisetrafikkhavnene i Honningsvåg, Tromsø og Hammerfest har dårlig 
med kaiplass for de største skipene, noe som kan gi trafikkavvisning i hele 
landsdelen. Stadig større cruiseskip stiller økende krav til ledens bredde og dybde. 
Manglende kapasitet på leden kan føre til at skipens ikke kan benytte den attraktive 
leden innaskjærs, men må seile utaskjærs. 
 
Narvik er en viktig godstransportknutepunkt med jernbaneforbindelse, veg og havn. 
Mye stykkgods til Nord-Norge kommer med ARE-toget fra Oslo og omlastes til 
lastebil for videre transport mot Troms og Finnmark. For å styrke denne 
intermodale transporten er det viktig med gode vegforbindelse mellom resten av 
Nord-Norge og Fagernesterminalen i Narvik. 
 
Breivikaterminalen i Tromsø vil bli utviklet til en viktig containerhavn som kan 
styrke sjøtransporten i Nord-Norge. Det er derfor viktig å gi terminalen en god 
stamvegtilknytning. 
 
Planlagt olje- og gassvirksomhet i Russland vil øke betydningen av Kirkenes havn 
som intermodal godstransportknutepunkt. Dette kan ytterligere bli forsterket hvis 
det blir aktuelt å forlenge jernbanen fra Russland til Kirkenes. 
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Kapittel 5 Analyser og strategier 
Som nevnt innledningsvis er formålet med korridorutredningen å drøfte utfordringer 
og strategier for utvikling av transportkorridorene i tråd med de transportpolitiske 
målene, samt å gi noen anbefalinger for videre arbeid med NTP 2010-2019. Som 
nevnt i Kapittel 3 er det viktig å utvikle et godt og robust stamnett for transport, 
hvor både den enkelte transportform fungerer effektivt og hvor transportformene er 
koblet sammen i et nasjonalt transportnett. Det er derfor en viktig strategi i denne 
utredningen å gi intermodale knutepunkter stamvegtilknytning.  
 
I Kapittel 4 beskrives transportstrømmer og konkurranseflater mellom 
transportformene, samt utfordringer for hver av de åtte nasjonale 
transportkorridorene. Et godt kollektivtilbud og overføring av gods fra veg til sjø og 
bane er viktige strategier for å redusere miljøproblemene fra transport og for å gjøre 
transportkjeder mer effektive. Dette er også sentralt i retningslinjene for arbeidet 
med Nasjonal transportplan. I retningslinjene er det også lagt vekt på å redusere 
avstandskostnader og å styrke næringslivets konkurranseevne. Korridorgruppa har 
valgt å se spesielt på disse to problemstillingene, og har analysert to illustrative 
strategier hvor den økonomiske rammen til investeringer i stamnettet fordeles svært 
forskjellig for å vise hva som maksimalt kan forventes å oppnå innenfor disse 
spørsmålene med de økonomiske rammer som i 2007-budsjettet. Disse analysene 
presenteres i kapittel 5.1. 
 
I analysene er det benyttet nyutviklede transportmodeller som er beskrevet i 
vedlegg. På godssiden er det utviklet en logistikkmodell som optimaliserer både 
transport og lagring med tanke på minst mulig samlede kostnader. På personsiden er 
det brukt to modeller; nasjonal modell for lange reiser over 100 km (NTM5b) og 
fem regionale modeller for reiser under 100 km (RTM). De regionale modellene er 
nyutviklede og anvendt for første gang i denne sammenheng. Da modellene ikke er 
fullt ut ferdig testet, hersker det usikkerhet ved beregningene. Resultater vil ikke bli 
gitt på detaljert geografisk nivå. Det er videre utført nytte-kost beregninger ved 
hjelp av nye ettermoduler til transportmodellene. Disse beregningene er dessverre 
ikke klare for offentliggjøring ved ferdigstillelsen av denne rapporten. 
 
Transportutviklingen i det sentrale Østlandsområdet med nær 2 millioner 
innbyggere er et sentralt element i strategiene som omtales i kapittel 5.1. I dette 
området er et hovedspørsmål hvor tungt en skal satse på jernbaneutbygging i 
forhold til vegutbygging. Dette spørsmål ansees som så sentralt at det gis en egen 
behandling i kapittel 5.2. 
 
Ekspressbusser har vært et nytt tilbud med en sterk vekst etter at løyvepolitikken 
gradvis ble sluppet fri. Korridorgruppa har gjort en analyse av ekspressbuss som 
omtales i kapittel 5.3. 
 
I Regjeringens nordområdestrategi beskrives strategier og virkemiddel med 
hovedformål å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. I kapittel 5.4 
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gis første del av et svar på Samferdsels- og Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag 
til transportetatene og Avinor om en oppfølging av nordområdestrategien for 
transportsektoren.  

5.1 Analyser av to illustrative strategier 

Innledning 
I retningslinjene for NTP-arbeidet er det vist til regjeringserklæringen fra Soria 
Moria som ser et godt kollektivtilbud og overføring av gods fra veg til sjø og bane 
som viktig for å redusere miljøproblemene fra transport. Det er også lagt vekt på å 
redusere avstandskostnader og å styrke næringslivets konkurranseevne. Disse to 
hensynene er forsøkt ivaretatt i utforming av to illustrative strategier. Strategiene er 
formulert som svært rendyrkede alternativer hvor hensikten er å illustrere 
konsekvensene av ulike satsinger. Strategiene må kun betraktes som innspill for å 
kunne vurdere størrelsesorden av effekter av ulike tiltakspakker i det videre arbeidet 
mot anbefalt planforslag.  
 
Følgende to illustrative strategier er formulert: 
1. Endret transportmiddelfordeling for å redusere miljøproblemene fra 

transport ved å satse på kollektivtransport og overføring av gods fra veg til 
sjø og bane. 

2. Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde 
hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 
Strategiene omtales heretter som Transportmiddelfordelingsstrategien og 
Næringslivsstrategien. Strategiene fanger altså ikke opp alle elementene i 
målstrukturen omtalt i kapittel 2.3. For eksempel er ikke trafikksikkerhet eller 
tilgjengelighet for alle en del av strategiene. Disse hensyn håndteres på annen måte 
i NTP-arbeidet. I transportmiddelfordelingsstrategien er det også lagt inn ulike 
avgifter som havneavgifter, km-avgift for tynge lastebiler, drivstoffavgifter for bil- 
og flytransport for å vurdere effekter av dette opp mot effekter av rene 
infrastrukturtiltak.  
Transportmiddelfordelingsstrategiens investeringsramme

Veg, 
bompenger; 10

Jernbane; 33

Veg; 21 Kyst; 2

Næringslivsstrategiens investeringsramme 

Kyst; 1

Jernbane; 11

Veg; 43

Veg, 
bompenger; 

22

 
Figur 5.1: Investeringsrammer i de to illustrative strategiene. Mrd kr. 
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I strategiene er det tatt utgangspunkt i budsjettet for 2007, men det er avvik fra 
sektorbudsjettene ved at jernbaneformål får betydelig mye mer midler i 
Transportmiddelfordelingsstrategien enn i Næringslivsstrategien. Disse midlene går 
til en sterk satsing på persontrafikk i Intercity-, og lokaltogområdet på Østlandet, 
samt inn mot Bergen, Stavanger og Trondheim. I næringslivsstrategien legges 
satsing på persontog til side. Dette gir mer statlige vegmidler som også utløser mer 
bompenger enn i transportmiddelfordelingsstrategien. Dermed øker totalrammen fra 
65 mrd kr til 77 mrd kr i dette alternativet (Figur 5.1) 
 
I begge de illustrative strategiene har vi imidlertid bundne vegprosjekter for om lag 
10 mrd kr i statsmidler og omtrent like mye i bompenger. Det er også noen bundne 
jernbanetiltak. 
 
For godstransport på bane er de to strategiene ikke svært forskjellige. I begge 
strategier legges det opp til bygging av langt flere og lengre krysningsspor på 
banestrekningene fra Oslo til Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette tillater et 
driftskonsept for 575 m lange godstog som går hver annen time. I tillegg økes 
bæreevnen og lasteprofilene. 
 
Kystverket har i hovedsak sikkerhetstiltak i farledene i begge strategiene. I tillegg 
inngår utdyping av innseilinger og havner i begge strategier som medfører at større 
båter kan benyttes, men det er tatt med noen flere slike prosjekter i strategi 1 
(transportmiddelfordelingsstrategien) enn i strategi 2. 

Transportmiddelfordelingsstrategien 
Formålet med denne illustrative strategien er som nevnt økt kollektivtransport og 
overføring av gods fra veg til sjø og bane. De viktigste tiltakene som er spesifikke 
for denne strategien er en styrking av vegtilknytningen til havner og 
jernbaneterminaler og en tung jernbanesatsing i det sentrale Østlandsområdet og inn 
mot Bergen, Stavanger og Trondheim.3  
 
Det forutsettes at dobbeltspor fra Oslo til Fredrikstad, Hamar og Tønsberg gjør det 
mulig å kjøre halvtimesrute på disse strekningene, mens det legges til rette for 
timesrute på ytterstrekningene til Grenland, Lillehammer og Halden. På 
lokaltogstrekningene rundt Oslo, samt inn mot Bergen og Stavanger legges det opp 
til minimum 15 minutter frekvens og inn mot Trondheim forbedres også tilbudet 
drastisk. Reisetida går kraftig ned som følge av dette, noe både person- og godstog 
nyter godt av.  
 
På vegsiden er det også satt av midler til sykkel- og kollektivtiltak (tilrettelegging 
for ekspressbuss og kollektivfelt/kryssprioritering i større byer). Det er ikke lagt inn 
andre vegtiltak enn bundne tiltak i transportmiddelsstrategien, fordi det er vanskelig 
å finne vegtiltak som først og fremst har som hensikt å bidra til en overflytning av 
trafikk fra veg til sjø, bane og kollektivtransport. 
 

                                                 
3 Storbypakkene inngår ikke i denne analysen. En nærmere behandling av disse krever modeller som 
kan håndtere trafikkavvikling i rushtiden (beregning av kø og forsinkelser som følge av økt 
trafikkvolum). Dette håndteres i byanalysene, og eventuelt supplerende analyser knyttet til disse.  
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De viktigste havnetilknytningsprosjektene er sydhavna i Oslo, Kristiansand, 
Risavika i Stavanger, Husøy i Karmsund, Bodø, Tromsø og Kirkenes. På 
jernbanesiden går midlene til bedret terminaltilknytning på Alnabru, Rolfsøy og 
Holmen i Drammen. 
 
I modellberegningene er det som nevnt forutsatt at reisetidene går ned som følge av 
investeringene. I intercityområdet vil f eks reisetiden på tog fra Oslo til Tønsberg 
reduseres fra 1:26 til 1:03 time, til Hamar fra 1:26 til 1:06 time og til Fredrikstad fra 
1:07 til 0:45 time. I tillegg legges det inn økt frekvens på tog. Videre er det beregnet 
to alternativ hvor flyprisene øker med 50 prosent og drivstoffprisen for personbil 
øker med 20 %.  
 
Motivet for å beregne utslaget av en dramatisk økning av prisene på flyreiser har i 
hovedsak vært å se på hva som gir effekter i transportmodellene. Realismen i og 
konsekvensene av en slik innretning er ikke vurdert. Fra Avinor er det uttrykt 
skepsis til en så forenklet håndtering av avgiftsproblematikken 
 
På godssiden forutsettes det at større skip og lengre tog kan benyttes, noe som gir 
lavere kostnader. I tillegg er det i denne strategien lagt inn seks alternativer hvor 
reduserte kostnader på sjø og bane kombineres med økte avgifter på vegsiden (se 
Tabell 5.1).  
Tabell 5.1: Oversikt over hvilke avgiftsendringer lagt inn i analysene av strategi 1 

 Uendrede 
vegavgifter 

Drivstoffkostnad opp 20 %,  
1 kr km-avgift tunge 

godsbiler 

Uendret kostnad sjø/ bane x x 

20 % reduksjon i havneavgift, 
laste/lossetid og i 
omlastningstid og -kostnader 
jernbane 

x x 

50 % reduksjon på tilsvarende x x 

Næringslivsstrategien 
I denne illustrative strategien sløyfes satsingen på persontog rundt de største byene. 
Dette gir rom for betydelige veginvesteringer som også utløser økte bompenger. 
Valget av prosjekter i denne strategien er gjort med utgangspunkt NHOs 
høringsuttalelse om stamnettutredningene. Dette innebærer en prioritering av E6, 
E18, E39 og rv. 7/52. NHO taler spesielt for E39 med hensyn til næringslivet langs 
kysten og for å legge til rette for mer sjøtransport. Rogfast og andre forbedringer 
mellom Stavanger og Bergen er bl a lagt inn. I tillegg nevnes E136, som en viktig 
veg fordi der ikke finnes gode alternativer. Oslopakke 3 nevnes som et godt 
eksempel på samordnet planlegging av veg- og kollektivtrafikktiltak. NHO peker 
også på viktigheten av å prioritere de prosjekter som er mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. Norges Lastebileier-Forbund prioriterer E6, E18/E39 til Stavanger, 
E134, E16 og rv. 3.  
 
I strategien ligger det en fortsettelse av firefeltsutbygging på høytrafikkerte 
strekninger på Østlandet. Dette gir stor nytte for varedistribusjon, men er også 
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nyttig for arbeidspendling og helgetrafikken. Sykkel- og kollektivtiltak på veg er 
sløyfet i dette alternativet. 
 
I tillegg er det også rom for strekningsvise utbedringer på mer lavtrafikkerte 
strekninger i distriktene for å oppnå tilfredsstillende bredde og bæreevne samt 
bedret trafikksikkerhet. Strekningsvise utbedringer er mest nyttige når det skjer i 
nærheten av regionale sentra (mer trafikk, utvidede arbeidskraftregioner). I 
transportmodellene gir imidlertid ikke økt bredde og bæreevne effekter med mindre 
det fører til redusert kjøretid. Det er anvendt ”fartsmodeller” som beregner 
gjennomsnittlig kjøretid som funksjon av bredde, svinger og stigningsforhold. For 
nye vegparseller er skiltet hastighet lagt inn. 
 
På jernbanesiden øker behovet for godsinvesteringer noe fordi det trengs flere 
krysningsspor og økt vedlikehold pga gammel infrastruktur som i denne strategien 
ikke erstattes av nye investeringer i dobbeltsporparseller. 

Virkninger av de illustrative strategiene 
Virkningene er beregnet som endringer i forhold til et basisalternativ hvor alle 
infrastrukturtiltak som er planlagt ferdig før 2010 ligger inne. Virkningene er 
beregnet for ett og samme referanseår (2014) for alle alternativer. Det skal dermed 
kun være effekter av de illustrative strategiene og ikke endringer over tid som 
fanges opp. På personsiden er virkninger beregnet med regionale og nasjonale 
transportmodeller (RTM og NTM5b). På godssiden er virkninger beregnet med den 
nye nasjonale logistikkmodellen. Denne tilordner transportvalg som en best mulig 
avveining mellom transport-, lager- og ordrekostnader for 32 varegrupper over et 
stort antall soner, utenlandske inkludert. Transportkostnadene har en avstands-, tids- 
og omlastningskomponent. 

Virkninger for persontransport 
Totalvolumet av lange reiser over 100 km endres lite i de to strategiene. Det er 
derimot noe større endringer for hvert enkelt transportmiddel. Biltransport som 
utgjør 70 % av lange reiser, synes relativt upåvirket av den massive jernbanesatsing 
som ligger i transportmiddelfordelingsstrategien (strategi 1). Det er først når en i 
strategi 1 øker bensinprisen at personbiltrafikken reduseres (nær 5 % i forhold til 
basisalternativet for 2014 – se Figur 5.2). Tilsvarende synes også flyreiser som 
utgjør 14 % av lange reiser, relativt upåvirket av jernbanesatsingen i strategi 1. Det 
er først når avgifter settes inn mot flytransport eller biltransport at flytrafikken 
endres. Økningen i flytransport ved økt drivstoffpris for bil, illustrerer 
konkurranseflaten mellom fly og bil på lange reiser. 
 
Lange togreiser som utgjør 8 % av lange reiser, synes derimot klart å bli påvirket av 
ulike investeringsinnretninger. Lange togreiser øker med 7 % på landsbasis i 
strategi 1. Togtrafikken øker ytterligere dersom flyprisen eller bensinprisen økes i 
strategi 1, men infrastrukturtiltak kombinert med tilbudsforbedring (redusert reisetid 
og økt frekvens) synes å være mer viktig enn avgifter for å øke omfanget av 
togtrafikk. Det er i Østlandsområdet de største økningene i togtrafikken finner sted 
(henholdsvis 9 % og 14 % økning uten og med økt bensinpris). 
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Tilbudet for buss og båt er forutsatt uendret i modellkjøringene. Gitt denne 
forutsetningen, viser modellkjøringene at busstrafikken endres lite, men øker noe 
når drivstoffprisen går opp. Generelt kan det sies at næringslivsstrategien (strategi 
2) ikke synes å påvirke transportmiddelfordelingen for lange personreiser i særlig 
grad. 
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Figur 5.2: Lange reiser i Norge over 100 km. Endringer i forhold til basisalternativet 2014. 

Lange reiser utgjør snaut 1,5 % av alle reiser, men om lag 25 % av 
persontransportarbeidet (antall reiser * reiselengden). Dersom også korte reiser 
under 100 km inkluderes, blir utslagene mindre når en ser på kollektivtransport 
nasjonalt. I strategi 1 øker antall kollektivreiser med 3,5 % mot 0,5 % i strategi 2. 
Endringer i bilførerturer nasjonalt er neglisjerbar. I intercityområdet på Østlandet4, 
det vil si turer i området Halden-Skien-Lillehammer, endres 
transportmiddelfordelingen noe mer. Antall togreiser øker med nær 40 % i strategi 
1. Økningen skjer imidlertid på bekostning av busstrafikk som reduseres med 20 %. 
Den dominerende biltrafikken endres lite også i det sentrale Østlandsområdet, selv 
ved en vesentlig bedring i togtilbudet.  
Tabell 5.2: Endring (%) for reiser i intercityområdet på Østlandet. 

Reisemåte Strategi 1 Strategi 2 
Bil -0,3 1,2 
Buss -20 -2,1 
Tog 37 0,3 
SUM 2,7 1,0 
 
Dersom en ser på transportarbeidet for region øst og sør under ett, står bilen for 87 
%. I strategi 1 endres personkm med bil med -0,7 %, buss -3,7 % og tog + 21 % i 
forhold til basisalternativet 2014. Konklusjonen synes å være at en sterk satsing på 
tog gir liten endring i transportmønsteret, utover økt togtrafikk i seg selv. 
Nedgangen i den dominerende biltrafikken er neglisjerbar, selv i det sentrale 
Østlandsområdet. Det er kun hvis jernbanesatsing kombineres med avgifter på 
biltrafikk at omfanget av biltrafikken reduseres. Selv med en økning i 
drivstoffprisen på 20 % tilsvarer likevel ikke reduksjonen i biltrafikk mer enn tre år 

                                                 
4 Områder som ligger innenfor 30 km fra intercitystasjonene. Turer i Oslo og Akershus er unntatt. 
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normal vekst i biltrafikken. Jernbanesatsing kan derfor ikke erstatte vegutbygging. 
Det er fortsatt behov for å ta høyde for trafikkvekst på veg.  
 
Samtidig vil motorvegnettet rundt de store byene i starten av planperioden bli 
tilnærmet ferdig utbygd pga bindinger i Nasjonal transportplan 2006-2015. Etter 
dette vil økt satsing på jernbane kunne bidra positivt til å ta unna for behov for økt 
transportkapasitet mellom byer og tettsteder i disse pressområdene. En 
jernbanesatsing vil også legge viktige og miljømessige riktige føringer på 
byutviklingen framover i områder hvor fortsatt sentralisering forventes. Dessuten 
vil det kunne bidra til å skape et større og mer effektivt arbeidsmarked og mer 
konkurransedyktige storbyregioner.  

Virkninger for godstransport 
For godstransporten blir ikke virkningene av strategi 1 og 2 svært forskjellige, i og 
med at forbedring av krysningsspor på viktige jernbanestrekninger ligger inne i 
begge strategier. I næringslivsstrategien (strategi 2) legges det imidlertid bedre til 
rette for godstrafikk på veg, særlig på Vestlandet, og ved en fortsatt 
firefeltsutbygging på høytrafikkerte strekninger på Østlandet.  
 
Råolje, naturgass og kjemikalier som utgjør drøyt 50 % av varemengdene, er 
trukket ut av beregningene fordi dette er typiske sjøtransportvarer.5 Beregningene er 
gjort for begge strategiene med de alternative avgiftsendringen som er vist i Tabell 
5.1. Beregninger av transportarbeidet omfatter hele transportkjeden, også den 
utenlandske del av transporten. Det er stor forskjell på gjennomsnittlig 
transportavstand med de ulike transportmidlene. Sjøtransporter er lengst (318 mil), 
deretter kommer jernbane (49 mil) og tung lastebil (13 mil). Sjøtransporten 
dominerer når det gjelder transportytelser med nær 300 mrd tonnkm6. Når det 
gjelder transporterte mengder har veg drøyt 500 mill tonn, sjø 93 millioner tonn og 
jernbane 30 millioner tonn. Beregningsresultatene er som følger:  
 
Godstrafikk med tog synes å øke kraftig (65-75 %), mens lastebiltransporten 
reduseres med snaut 10 % i begge strategier. Det er liten forskjell på strategi 1 og 2 
i dette fordi i begge strategier er det forutsatt økt togfrekvens og billigere tog-
transport som følge av økte toglengder. En årsak til at lastebiltransporten også 
reduseres i næringslivsstrategien kan være at det er lagt inn flere bompenge-
prosjekter i strategi 2. Det er forutsatt at kundene får denne gevinsten. I forhold til 
strategi 2 har strategi 1 kun små reisetidsgevinster på delstrekninger (summert til en 
snau time fra Bergen til Kornsjø). 
 
Når avgifter innføres i strategi 1 (drivstoffkostnad opp 20 % og 1 kr ekstra avgift 
per km for tunge lastebiler), reduseres lastebiltransporten ytterligere, mens tog-
trafikken øker mer. Tilleggseffekten for lastebiltransporten av avgifter, gitt bane-
investeringene, er omtrent like store som den initiale effekten baneinvesteringer. 

                                                 
5 I tillegg utgjør sand, grus og stein og andre massevarer 24 % av varemengdene, men deler av disse 
varegruppene transporteres over korte avstander i forbindelse med bygg- og anleggsvirksomhet 
6 Når det gjelder transportarbeide på norsk område er sjø- og vegtransport omtrent like store (alle 
varegrupper inkludert) med 15-16 mrd tonnkm hver, mens jernbane har 2,2 mrd tonnkm (TØI-
rapport 862/2006). 
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For togtrafikken er denne tilleggseffekten langt mindre enn effekten av flere og 
lengre krysningsspor (se Tabell 5.3 og Figur 5.3). 
 
Dersom det tillates bruk av vogntog på 25,5 m på hele det offentlig vegnettet, 
reduseres effekten av flere og lengre krysningsspor til det halve. Videre blir 
reduksjonen i tungbiltrafikk minimal til tross for jernbaneinvesteringene. Vi har i 
denne utredningen ikke vurdert realismen i å tillate dette på hele vegnettet. 
 
Sjøtransporten synes relativt uendret både av jernbaneinvesteringer og avgifter på 
vegtransport.  
 
Reduserte omlastingskostnader synes å ha liten effekt. Det er liten forskjell på 
alternativer hvor omlastingstid og -kostnader reduseres med 20 % og 50 % og på 
alternativ uten endret omlastingstid og -kostnader. Små effekter kan skyldes at kun 
varens omlastningstid er redusert, men ikke båtens eller bilens oppholdstid i 
terminal. I analysene er omlastningskostnadene endret like mye i alle terminalene.  
 
Vi har i denne utredningen ikke analysert effektene av stamvegtilknytning til 
terminalene, men kun redusert omlastingskostnadene. Dersom redusert 
omlastingstid og -kostnader kan sees som en indikator på bedret vegtilknytning til 
havn og terminal, kan modellresultatene tyde på at disse har liten effekt. På den 
annen side kan bedre vegtilknytninger, særlig i storbyområder med mye kø, bidra til 
økt forutsigbarhet, en effekt som ikke fanges opp i logistikkmodellen, men som 
likevel er viktig ved intermodale transporter hvor leddene i transportkjeden er 
avhengig av hverandre. 
Tabell 5.3: Endring i tonnkm i forhold til referansealternativet. Olje, gass og kjemikalier 
unntatt. 

Endring (%) Tung bil Tog Sjø 
Strategi 1, uten avgift -9 63 -0,2 
Strategi 1, med avgift -17 75 0,7 
Strategi 2 -9 63 -0,3 
Strategi 2 og 25,5 m biler -2 30 -0,2 
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Figur 5.3: Transportytelser i ulike alternativ. Mrd tonnkm. Olje, gass og kjemikalier unntatt. 
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Beregningene er også utført separat for matvarer (inkl fisk og termovarer) og for 
utvalgte stykkgodsvarer hvor det er særlig stor konkurranse mellom 
transportformene (henholdsvis 5 % og 2 % av markedsførte varemengder). I begge 
disse varegruppene synes imidlertid effektene små. Når det likevel er relativt store 
effekter totalt, skyldes dette at andre viktige varegrupper som gjødsel og metaller 
kommer tilbake til jernbanen når prisene synker og frekvensen økes. 
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Figur 5.4: Transport av matvarer i ulike alternativ. Mrd tonnkm 
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Figur 5.5: Stykkgodstransport i ulike alternativ. Mrd tonnkm. 

Oppsummering 
For persontransportene gir investeringer i infrastruktur små endringer i 
transportmønsteret, med mindre det kombineres med avgifter på bil- eller 
flytransport. Selv med avgifter og sterk satsing på intercitytog tilsvarer imidlertid 
reduksjonen i biltrafikk kun tre år normal vekst i biltrafikken. Satsingen på 
intercitytog kan derfor ikke erstatte vegutbygging. Det er fortsatt behov for å ta 
høyde for trafikkvekst på veg. Dersom det blir 1,6 % årlig vekst på vegsiden som 
beregnet i prognosene, innebærer dette 17 % vekst i løpet av ti år. 
 
Samtidig vil motorvegnettet rundt de store byene i starten av planperioden bli 
tilnærmet ferdig utbygd pga bindinger i Nasjonal transportplan 2006-2015. Etter 
dette vil økt satsing på jernbane kunne bidra positivt til å ta unna for behov for økt 
transportkapasitet mellom byer og tettsteder i disse nasjonale pressområdene. 
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En jernbanesatsing vil også legge viktige og miljømessige riktige føringer på 
byutviklingen. Dessuten vil det kunne bidra til å skape et større og mer effektivt 
arbeidsmarked og mer konkurransedyktige storbyregioner. 
 
Godstrafikk med tog synes å øke kraftig (65-75 %) både i strategi 1 og 2. Dette 
skyldes økte toglengder og økt frekvens som følge av flere og lengre krysningsspor. 
Dette er et relativt billig tiltak med store effekter. Det er liten forskjell mellom 
strategiene fordi forskjellen mellom dem i hovedsak er noe raskere reisetid for 
godstog gjennom intercityområdet.  
 
Også omfanget av godstransport med lastebil påvirkes. Lastebiltransporten 
reduseres med snaut 10 % i begge strategier. Dersom avgifter legges på 
lastebiltransport, reduseres denne ytterligere med snaut 10 % (gitt 
baneinvesteringene). Dersom det tillates bruk av vogntog på 25,5 m, reduseres 
effekten av flere og lengre krysningsspor til det halve.  
 
Omfanget av sjøtransport synes relativt uendret både av jernbaneinvesteringer og 
avgifter på vegtransport. Videre synes redusert omlastingstid og -kostnader å ha 
liten effekt. Dersom redusert omlastingstid og -kostnad kan sees som en indikator 
på bedret stamvegtilknytning til havner og terminaler, synes med andre ord effekten 
av dette å være liten. På den annen side kan bedre vegtilknytninger, særlig i 
storbyområder med mye kø, bidra til økt forutsigbarhet, en effekt som ikke fanges 
opp i logistikkmodellen, men som likevel er viktig ved intermodale transporter hvor 
leddene i transportkjeden er avhengig av hverandre. 
 
Godstransportytelsene (tonnkm) innenlands har vokst med drøyt 4 % per år de siste 
10 årene. Dette gjelder både på sjø, bane og veg. En vekst på 4 % i året vil innebære 
en økning på 48 % i løpet av 10 år, 3 % gir 34 % vekst. Selv om godstransport-
prognosene ikke er ferdig utarbeidet per april 2007, må nedgangen i lastebil-
transport sees i lys av slike utviklingstall. Det vil med andre ord fortsatt bli en 
kraftig vekst i lastebiltransportene selv om baneinvesteringer skulle gi effekter som 
antydet over. Varemengdene (tonn) vokser imidlertid ikke like raskt som 
transportytelsene fordi det er først og fremst transportavstandene som øker. 
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5.2 Intercityområdet 

Effekter av transporttiltak 
Vista Analyse (2006) har utført beregninger med eget modellverktøy for Jernbane-
verket. Tilnærmet samme beregninger er utført ved bruk av nasjonale 
modellverktøy. I tillegg til strategi 1 og 2 omtalt i kapittel 5.1 er det her lagt inn mer 
ytterliggående alternativ. I IC veg forutsettes togtilbudet uendret, mens det tillates 
120 km/t på motorvegene og nye veger forutsettes uten bompenger. I IC bane 
holdes farten på motorvegene på 100 km\t og bompenger legges inn, mens togene 
kan kjøre i 200 km\t og får styrket frekvens utover den økning som er lagt inn i 
strategi 17. Virkningene av disse strategiene er oppsummert i Figur 5.6. Figuren 
viser reiser mellom intercity togstasjoner med omland på inntil 30 km radius. 
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Figur 5.6: Reiser i intercityområdet. For strategi 1 og 2 vises endringer (%) i hele 
Intercityområdet i forhold til basisalternativet 2014. For IC-bane og IC-veg vises endringer i 
reiser mellom intercity togstasjoner med omland på inntil 30 km radius i forhold til 
basisalternativet for 2020.8 

Figur 5.6 viser tydelig at selv med svært kraftige virkemidler endres biltrafikken i 
intercityområdet lite. Togtrafikken endres imidlertid mye, opp til en dobling i IC 
bane-alternativet. Noe av denne økningen skjer på bekostning av buss, mens 
analysene tyder på at mye av økningen består av nyskapt trafikk. Økningen i IC veg 
påvirker i liten grad andelen buss eller tog. Analysene tyder dermed på at også 
denne økningen i stor grad består av nyskapt trafikk mellom intercitystasjonenes 
omland. Også i Vista’s beregninger endres biltrafikken lite, mens togtrafikken 
vokser kraftig (dobling i det høyeste togalternativet).  

                                                 
7 Det er lagt inn halvtimesfrekvens i hele området i rushtida og ellers timesfrekvens. På 
innerstrekningene (Hamar, Sandefjord, Fredrikstad) er det halvtimesfrekvens fra morgen til kveld. 
8 Det er i beregningene forutsatt uendret busstilbud.  
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Figur 5.7: Togreiser til/fra Oslo/Akershus. Endringer (%) i forhold til basisalternativet 
2014/2020. 

Økningen i Oslorettet togtrafikk er sterkere i Østfold og Vestfold enn mot Hamar/ 
Lillehammer. Dette henger sammen med at det er forutsatt noe større reisetids-
reduksjoner mot Østfold og Vestfold, men kan også forklares med at togets 
markedsandel i utgangspunktet er klart høyere i retning Hamar/Lillehammer enn 
mot Østfold og Vestfold. 
 
En stor del av økningen i togtrafikken skyldes økt frekvens. For å illustrere dette er 
det gjort egne beregninger innenfor strategi 1 som viser at økningen på tog 
reduseres dersom frekvensen halveres. Et eksempel er strekningen Oslo-Fredrikstad 
hvor 60 % av trafikkøkningen ”forsvinner” dersom frekvensen halveres. Effekten 
avhenger av frekvensen i utgangspunktet og omfanget frekvensøkning i alternativ 1. 
For Fredrikstad som fikk om lag en dobling av antall avganger i strategi 1, 
innebærer en halvering at frekvenstilbudet blir på nivå med basisalternativet. 
Reisetidsreduksjonen i seg selv kan dermed i Fredrikstads tilfelle sies å føre til en 
trafikkøkning for tog på om lag 40 %. Dette er en strekning med relativt stor 
reisetidsreduksjon. Det er viktig å være klar over at en betydelig del av veksten i 
togtrafikken også innebærer et økt tilbud, og dermed også høyst sannsynlig økt 
offentlig kjøp av togtjenester, i tillegg til infrastrukturinvesteringene.  

Utviklingen framover 
Intercityområdet er et område hvor en nå står overfor store utfordringer: 
• Økt internasjonal konkurranse krever stadig større, mer effektive og 

spesialiserte arbeidsmarkeder for å kunne hevde seg i konkurransen. 
• Økt fokus på miljø og global oppvarming skaper et behov for nye og mer 

miljøvennlige løsninger når det gjelder arealbruk og transport. 
• Sentralisering og sterk befolkningsvekst skaper press i området. 
• Arealknapphet skaper et behov for å kanalisere veksten på en slik måte at en 

skaper attraktive bo- og arbeidsmiljøer samtidig som miljøhensyn ivaretas. 
• En sterk jernbanesatsing kan bidra til å løse flere av disse utfordringene. Oslo 

vokser utover sine grenser. For å unngå at Oslo sprer seg utover i stadig større 
sirkler, kan det være fornuftig å utvikle en flerkjernestrategi hvor gode 
jernbaneforbindelser mellom Oslo og byene rundt er en ryggrad i utviklingen. 
Dersom vi imidlertid får en arealspredning også i byene rundt Oslo, vil dette 
kunne bidra til økt biltrafikk. 
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Jernbaneutbygging vil bidra til å øke verdiene på sentrale arealer. Dermed vil 
arealmarkedet i seg selv føre til tettere arealutnyttelse rundt stasjonene og bidra til å 
styrke markedsgrunnlaget for togtransport. Dersom en slik tendens støttes av en 
restriktiv lokaliseringspolitikk som hindrer spredning av boliger og arbeidsplasser, 
vil dette bidra til ytterligere styrking av togets markedsgrunnlag. Realismen i en 
mer restriktiv lokaliseringspolitikk er ikke vurdert. Slike langsiktige 
lokaliseringsvirkninger fanges ikke opp av transportmodellene. 
 
Et eksempel på togets rolle er det økende omfang av langdistanse arbeidspendling 
inn til Oslo. Det er for eksempel over 16 000 yrkesaktive bosatt i Østfold som har 
arbeidssted i Oslo og Akershus. Av disse er om lag 8 000 bosatt i de fire 
Østfoldbyene. Disse pendler i større grad helt inn til Oslo enn bosatte i de øvrige 
delene av fylket. God direkte togforbindelse er en sannsynlig forklaring på dette. 
Unntaket er Moss som har en del (bilbasert) pendling til Vestby, Ås og Ski. 

0
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Moss Sarpsborg Fredrikstad Halden

Akershus
Oslo

 
Figur 5.8: Yrkestakere (1000) bosatt i Østfoldbyene med arbeidssted i Oslo og Akershus. 

Utfordringen er med andre ord å hindre at stadig bedre veger bidrar til utfylling av 
områdene mellom byene. Det er en viss fare for at veksten sprer seg til 
mellomliggende områder og dermed forsterker bilavhengigheten. Et effektivt 
togtilbud vil kunne bremse denne utviklingen, samtidig som byene knyttes sammen 
med kortere reisetider. Dessuten kan reisetida utnyttes produktivt.  
 
Ekspressbussene vil kunne supplere et godt togtilbud ved at den har en bedre 
overflatedekning i byenes utkanter og kan tilpasse sitt tilbud til et bedre togtilbud. 
Sammen vil disse to kollektive transportmidlene kunne bidra til å bremse veksten i 
personbiltrafikken. 

5.3 Ekspressbuss 

Transportfunksjon, marked og utvikling 
Ekspressbussruter er i utgangspunktet fylkesgrensekryssende uten offentlig 
tilskudd. I 2006 hadde ekspressbussene i Norge om lag 8 millioner passasjerer. 
Disse fordelte seg med to omtrent like store deler på lange ruter over 150 km og 
halvlange ruter på 50-150 km. De lange rutene har vanligvis færre stopp og går 
gjerne mellom landsdeler eller til utlandet. De halvlange rutene har flere stopp og 
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fungerer som pendlerbusser inn til større byområder eller som flybusser. NOR-
WAY Bussekspress betjener de lange rutene med lav frekvens, mens 
TIMEkspressen har bygd opp et nett av halvlange ruter med høy frekvens.  
 
RVU 2005 viser at bussen har 6 prosent av de lange reisene over 100 km, mens 
toget har 8 prosent. Buss står sterkest på reiser mellom 200 og 400 km hvor 
markedsandelene er 10-14 prosent. Bussens konkurransefortrinn varierer med 
strekning. I forhold til toget har bussen en bedre overflatedekning. Bussen kan i 
prinsippet stoppe mange steder selv om passasjergrunnlaget bidrar til at dette som 
regel ikke er nødvendig og dermed i praksis ikke senker gjennomsnittshastigheten 
nevneverdig.  
 
For distrikter uten jernbaneforbindelse spiller ekspressbussene i dag en meget viktig 
rolle. Mange steder er nå skoleruter og ekspressbusser eneste lokale kollektivtilbud. 
Flere fylker gir støtte til ekspressbussruter gjennom sitt fylke. Selv for distriktene er 
likevel ekspressbussens viktigste transportfunksjon å gi forbindelse til Oslo og til 
andre byer hvor det er store arbeidsmarkeder og viktige service- og kulturtilbud. 
 
Ekspressbusser har vært et nytt tilbud med en sterk vekst etter at løyvepolitikken 
gradvis ble sluppet fri. De lange rutene vokste sterkt fra starten i 1988 til 2002. 
Deretter har antall passasjerer flatet ut og ligger nå rundt 3,6 millioner. 
TIMEkspressens halvlange ruter ble etablert 1997. De har siden hatt en svært sterk 
vekst og har nå 4 millioner passasjerer. For begge selskaper har veksten i hovedsak 
ligget i etablering av stadig nye ruter etter frislippet. 
 
Rutenettet er nå etter hvert godt utviklet. Det er nå et spørsmål om hvor stort 
potensial av ikke utviklede mellomlange ruter som gjenstår. Dette spørsmålet må 
også sees i sammenheng med planer for jernbaneutbygging i Intercityområdet (se 
kapittel 5.2) og med planer for motorvegutbygging rundt storbyene. Det er derfor 
vanskelig å si noe sikkert om trafikkutviklingen framover. Så lenge det er rom for 
nye ruter, vil veksten fortsatt kunne være sterk. 9 Dette vil kunne variere fra region 
til region. For eksempel kan en utvikling av E39 på vestlandet åpne opp for et bedre 
ekspressbusstilbud.   
 
En framtidig motorvegutbygging vil sannsynligvis bidra en differensiering av 
tilbudet i tunge markeder. Noen linjer vil kjøre raskeste veg med få stopp, mens 
andre linjer vil ha god flatedekning, kjøre av motorvegen og ha mange stopp. Den 
første tilpasningen vil i større grad konkurrere med toget enn den andre. Bedre 
veger og bedre busser vil styrke bussen i konkurranse med toget hvis ikke 
togtilbudet forbedres.  
 
Befolkningsvekst i og rundt de større byene hvor kollektivtilbudet er best, kan gi 
grunnlag for økt kollektivtrafikk. Økende miljøbevissthet kan også bidra til at flere 
reiser kollektivt. I tynne markeder vil man se en utvikling mot blandet drift 

                                                 
9 I transportmodellene som er anvendt for å gi prognoser for persontransport, er det ikke lagt inn 
tilbudsendringer for ekspressbusstrafikken. Disse prognosene gir dermed en trafikkvekst for buss på 
linje med tog (8 prosent i perioden 2006-2014). 
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(kommersiell og subsidiert) hvor ekspressbussen underveis også har en lokal 
funksjon. Bedre informasjon og rutetider kan også virke positivt på trafikken. 

Infrastruktur og offentlig styring og tilrettelegging 
Løyvebehandlingen av nye ruter foretas av fylkeskommuner. Det er ikke lenger 
hensynet til jernbane, men hensynet til lokaltrafikken som skal vektlegges i 
løyvebehandlingen. I blant har fylkeskommunene satt krav til minstetakst eller satt 
forbud mot å ta opp lokalreisende passasjerer for å beskytte sitt eget 
lokaltrafikktilbud. Likevel er det i dag i praksis fritt fram for å etablere nye ruter. 
Det er vanskelig for fylkeskommunene å stille krav til stoppmønster eller betjening 
av knutepunkter uten at man gir tilskudd til rutene. Dette gjør det vanskeligere å få 
til sammenheng og samordning av kollektivnettet.  
 
I dag er dårlig tilrettelegging for ekspressbusstopp en utfordring. Dessuten legges 
nye veger ofte utenom byer og tettsteder hvor passasjeren skal. Det er også behov 
for å utbedre smale veger på Vestlandet og for bedre koordinering ferjeavganger.  
 
Oslo er ”navet” i den nasjonale kollektivtrafikken. 70 prosent av 
ekspressbussreisende til Oslo har sentrum og indre by som opprinnelig start eller 
endelig mål. Dessuten er Oslo S det beste overgangsted for andre reisemål i Oslo og 
Akershus. Derfor er det viktig for ekspressbusslinjene å betjene Oslo S. Tilknytning 
av ekspressbusslinjer til Oslos kollektivnett utenfor sentrum bør forbedres, men 
dette kan ikke erstatte Oslo S fordi det vil bli tungvint for de reisende.  
 
Det er tidvis framkommelighetsproblemer og kapasitetsproblemer i terminaler for 
ekspressbusstrafikken i andre større byer som Trondheim, Bergen og Kristiansand. 
Også i disse byene ligger passasjerenes målpunkter ofte svært sentralt. Når det 
gjelder framkommelighet for bussene i større byområder, vil regionbusser måtte 
sees i sammenheng med lokale busser. 
 
Tog og buss bør i fellesskap gi et best mulig interregionalt kollektivtilbud. Sammen 
skal de konkurrere mot privatbilen. Der tilbudene er parallelle er det i dag en viss 
konkurranse, men hovedregelen synes å være at den samlede kollektivandelen har 
gått opp. Dersom man ved utbygging av jernbanens kjøreveg i Intercity-området 
kan gi toget en reisehastighet på 100 km/time eller mer, vil det oppstå en naturlig 
arbeidsdeling til ekspressbuss. Raske tog med få stopp kan ta høyere pris enn buss 
som på sin side kan dekke større områder og ha flere stopp.  
 
På steder der det ikke er tilstrekkelig godt jernbanetilbud, er det viktig at staten 
legger forholdene til rette for at ekspressbussene skal kunne fylle sin del av rollen i 
det nasjonale kollektivtilbudet. Dette kan innebære prioritering av bedre 
vegstandard på viktige ekspressbusstrekninger. Utviklingen av holdeplasser kan 
med fordel sees i sammenheng med utviklingen av kommersielle tilbud som for 
eksempel bensinstasjoner og vegkroer. Beliggenheten (avstand mellom stoppene og 
nærhet til marked/by) vil også være viktig og gjenstand for diskusjoner med 
kommuner. 
 
Gitt at ekspressbussnæringen er en næring med tilnærmet fri etableringsrett og hvor 
det er enkelt å prøve og feile ved å sette opp en rute i en periode og eventuelt gjøre 
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endringer i denne, kreves nøye vurderinger av statens rolle før tunge investeringer 
foretas.  
 
Hvis Statens vegvesen skal ha et økt ansvar for å utvikle terminaler i byer over en 
viss størrelse, vil et samarbeid med private aktører (eiendomsutviklere), 
fylkeskommuner og kommuner være viktig for å få realisert dette på en god måte i 
tråd med lokale interesser.  
 
Offentlige myndigheter arbeider med å utvikle et felles gjennomgående 
billetteringssystem og elektronisk billetthåndtering og informasjonssystemer. Dette 
kan imidlertid innebære kostnader for busselskapene som disse ikke er villig til å ta 
på seg. Tilrettelegging av informasjon på Internett og på terminaler kan uansett 
være en offentlig oppgave. 
 
Statens vegvesen vil arbeide for å forbedre dialogen mellom myndigheter, 
organisasjoner, kommuner og fylkekommuner. Det skal være et mål at 
ekspressbusstrafikk skal være en integrert del av den nasjonale kollektivtrafikken 
og være en trafikksikker, universelt tilgjengelig og miljøtilpasset transportform. 

5.4 Nordområdene 
Dette kapitlet er del av et svar på Samferdselsdepartementets oppdrag til 
transportetatene og Avinor. Det vil bli jobbet videre med dette oppdraget etter 
denne rapporten. 
 
I Regjeringens nordområdestrategi beskrives strategier og virkemiddel med 
hovedformål å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. Blant de 
politiske hovedprioriteringene innen næring er petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet, herunder samarbeid med Russland og tilrettelegging for 
næringsmessige ringvirkninger. Også fiskeri- og havbrukssektoren, 
landbruksnæringen, reiseliv og utnyttelse av geologiske ressurser trekkes fram.  
 
Utfordringene i nordområdene er blant annet spredt bosetting med store avstander 
internt og til markeder i Sør-Norge og utlandet. Harde klimatiske forhold medfører 
utfordringer i forhold til transportsystemet. Standardheving på utvalgt eksisterende 
infrastruktur og i noen grad utbygging av ny transportinfrastruktur, som reduserer 
avstandsulemper og transportkostnader i et omfang som merkes av befolkning og 
næringsliv vurderes som én forutsetning for vekst. 
 
Olje- og gassutvinning antas å være et viktig bidrag til å skape økonomisk vekst i 
regionen. Det stilles også forhåpninger til at petroleumsaktivitet i de russiske 
områdene i Barentshavet kan gi ringvirkninger for nordnorsk industri. Maritim 
infrastruktur er en avgjørende faktor for lokalisering av landbasert 
petroleumsaktivitet. Egnede stamnettshavner må styrkes for å ivareta 
logistikkbehovet i Nord-Norge og samarbeidet med Russland. Vesentlige lokale og 
regionale ringvirkninger av petroleumsvirksomheten krever helhetlige 
transportløsninger, herunder pendlerruter, vegstandard og flypriser på 
kortbanenettet. 
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For fiskeri- og havbruksnæringen er transportkostnadene en vesentlig faktor for 
lønnsomheten. Transporttiden er spesielt viktig for fersk fisk da verdien reduseres 
med økt transporttid. Ferskfisken fraktes i stor grad på bil. For øvrige 
fiskeprodukter skjer en økende bruk av intermodal transport. Markedene for fiske- 
og havbruksprodukter fra regionen er Sør-Norge, Europa og i økende grad 
Russland. Foruten båttransport skjer transporten fra de nordligste delene av 
regionen over mellomriksvegene til Russland, Finland og Sverige. Lenger sør i 
regionen er E6, mellomriksvegene og jernbanen viktige ruter. 
 
Innen reiseliv er trenden at reisene blir av kortere varighet, men hyppigere. 
Reisetiden blir derfor viktigere, og det registreres økt bruk av fly. Tilrettelegging 
for kunne ta imot internasjonal flytrafikk direkte til Nord-Norge vil bidra til 
utvikling av turistnæringen. Cruisetrafikk er et av de områdene som fortsatt er under 
utvikling i regionen. Logistikken når store antall passasjerer må betjenes på kort tid, 
er en utfordring for flyplasser og næringsaktører. Havnene må også tilpasses 
cruisetrafikkens behov. For at det skal være attraktivt for turister å reise rundt til 
turistmålene kreves et effektivt og trygt veg- og ferjetilbud som ivaretar 
opplevelsesverdien underveis. 

Flytransport 
Luftfarten utgjør et vesentlig bidrag til å kompensere for avstandsulempene. 
Investeringer foretas på aktuelle lufthavner for å møte endret etterspørsel. Blant 
Avinors lufthavner har Hammerfest, Tromsø og Alta fått et oppsving som følge av 
utbyggingen på Melkøya, mens Kirkenes og Tromsø er mest berørt av samarbeidet i 
nordområdene. Imidlertid er trafikken knyttet til Barents-samarbeidet svært liten og 
har liten betydning for kapasitetsbehovet i luftfarten. Etter at rutetilbudet mellom 
Nord-Norge og Russand har ligget nede, er det nylig gitt to nye konsesjoner; 
SASBraathens rute mellom Tromsø og Murmansk og Widerøes rute mellom 
Kirkenes og Murmansk. Disse vil bli drevet på kommersiell basis. Avinor forventer 
vekst i trafikken over Kirkenes lufthavn som følge av olje- og gassaktiviteten i 
Barentshavet.  
 
Prosjektet Barents Airlink startet flygninger mellom Tromsø, Kiruna og Luleå 
høsten 2004 og en ny rute mellom Luleå og Murmansk er etablert. Flyruta er gjort 
mulig gjennom EUs Interreg-program for Nordkalotten, sammen med regional 
finansiering. Avinor og Luftfartsverket i Sverige støtter prosjektet blant annet 
gjennom reduserte avgifter, gratis reklameplass og egeninnsats.  
 
Opptrapping av aktivitetsnivået i Nord-Norge har ført til nye flyforbindelser. 
Direkteruta mellom Bergen/ Stavanger og Tromsø er et eksempel på dette. Det 
arbeides med å utvikle utenlandske flygninger som et ledd i satsingen på turisme i 
Nord-Norge, også i samarbeid med Nord-Sverige og Nord-Finland. Et eksempel er 
at Tromsø kommune satser meget sterkt for å bli snuhavn for cruisebåter.  
 
Det kan også være interessant å se på lufthavner som er egnet til mellomlandinger 
for interkontinentale flyruter. Dette er store fly og sannsynligvis er det bare 
Lakselv, Evenes og Bodø som er aktuelle for dette.  
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Sjøtransport 
Hovedtyngden av befolkningen og næringslivet er lokalisert nær kysten, og 
sjøtransporten har derfor stor betydning i det norske transportsystemet. 
Sjøtransporten er særdeles viktig for kystsamfunnene i Nordland, Troms og 
Finnmark og tar den største andelen av gods som skal fordeles internt i landsdelen. 
Enkelte områder i Nord-Norge er helt avhengig av sjøtransport for at aktiviteten i 
området skal fungere på en normal måte, både for gods og passasjerer. 
 
Trafikken i området følger hovedsakelig fire hovedstrømmer: 
• Stamleden benyttes av hurtigruta, fiskefartøy på veg langs kysten, lokal, 

regional og nasjonal gods- og passasjertrafikk, cruiseskip og internasjonal 
godstrafikk.  

• Beltet mellom grunnlinjen og territorialgrensen trafikkeres hovedsakelig av 
fraktfartøy. De minste skipene med lengde under 100 meter seiler nærmest 
kysten. Disse går ofte inn til havneterminalene i området. Fraktfartøy større enn 
100 meter seiler hovedsakelig til og fra Nordvest-Russland.  

• Tankskip som seiler til og fra Nordvest-Russland, seiler om lag 12 nautiske mil 
fra kysten, det vil si like ved eller på utsiden av territorialgrensen. På 
strekningen Vardø-Røst er det i FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtatt at det 
etableres et sammenhengende routingsystem som består av åtte 
trafikkseparasjonssystemer, med anbefalte ruter som forbinder dem.  

• Sjøtransporten til og fra Svalbard domineres av fiskefartøy. I tillegg genererer 
gruveaktiviteten på Svalbard skipstrafikk. En stor del av cruiseskipene som 
seiler stamleden på vei nordover, besøker Svalbard. De begynner som oftest 
overseilingen fra siste destinasjon i Tromsø eller Nordkapp. 

 
Jernmalmen fra Kiruna i Sverige, som fraktes med jernbane til Narvik og videre 
med skip langs kysten, utgjør også en betydelig del av frekvensen og 
godsmengdene for sjøtransport ut av området.  
 
Det er ventet en tredobling fram til 2015 i transporten av petroleumsprodukter til 
sjøs i nordområdene. Innslag av tankskip med en lastekapasitet opp mot 300 000 
tonn ventes å øke betydelig. Sjøsikkerhet og oljevernberedskap er viktige elementer 
i Kystverkets samlede arbeid med å tilrettelegge for sjøtransport. Det er to viktige 
typer petroleumstransporter: LNG til fra Hammerfest og oljetransportene til/fra 
Nordvest-Russland. De representerer ulike typer sikkerhetsutfordringer, hvorav 
oljetransporten til/fra Russland utgjør den største utfordringen. 
 
For å oppfylle krav til seilingsbredde, høyde eller dybde i stamleden er de vesent-
ligste utbedringsbehovene langs Nordlandskysten og mellom Finnsnes og Tromsø. 

Jernbanetransport 
Godstransporten med jernbane har økt vesentlig de siste årene. Nordlandsbanen 
spiller en betydelig rolle i godstrafikken, med containertog mellom Trondheim og 
Bodø og frakt av malm fra Ørtfjell vest for Dunderlandsdalen til Mo i Rana. I 2005 
økte transportert godsmengde på Nordlandsbanen med 10 prosent. Langs 
Nordlandsbanen gjennom Nordland er det godsterminaler i Mo i Rana, Fauske og 
Bodø. 



Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 104

 
Ofotbanen er den banestrekningen som har mest godstrafikk i Norge. Det går 12 
malmtog i hver retning per døgn, og i 2006 ble det transportert 15 millioner tonn 
malm mellom Kiruna og Narvik, tilsvarende 98 % av banens tonnmengde. Malmen 
skipes ut fra LKABs havneanlegg i Narvik. Videre fungerer Narvik som 
transportknutepunkt for varetransporten mellom sør og nord via Sverige på ARE-
togene (Arctic Rail Express). I Fagernes godsterminal i Narvik omlastes gods til 
Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark.  
 
Kapasitetsøkende tiltak på Nordlandsbanen og Ofotbanen er nødvendige for å 
ivareta en forventet økt godstransport på disse banene. På Ofotbanen er det 
umiddelbare behov for tilpasning til lange malmtog (>750 m) fra Kiruna. Som 
første steg planlegges krysningssporforlengelse på Straumsnes (10 km fra Narvik). 
For å håndtere flere lange tog og forbedre punktligheten er neste steg forlengelse av 
krysningssporene ved Bjørnfjell (33 km fra Narvik) og på Narvik stasjon. I tillegg 
må Narvikterminalen (Fagernes) utvides og moderniseres for å kunne håndtere flere 
ARE-tog og eventuell kapasitet til NEW-tog.  
 
På Nordlandsbanen er det ingen lange krysningsspor (>600 m) nord for Dunderland 
(180 km sør for Bodø), hvilket betyr lav kapasitet for lange godstog til Bodø. 
Krysningsspor ved Røkland (100 km fra Bodø) er under bygging. Etter dette vil det 
være behov for 1 – 2 lange krysningsspor mellom Dunderland og Røkland. Like 
viktig er modernisering av Bodø godsterminal. Igangsatt planlegging for disse 
omfatter også tilpasning for fjernstyring og automatisk togstyring, forlenge 
kryssingsspor og flere hensettingsspor.  
 
Veksten i russisk økonomi er svært stor og gjenspeiles direkte på dagens eksport-
mengder. Jernbaneforbindelser mot Russland kan bedre transporttilbudet mellom 
Russland og Norge og fra det sentrale Russland og Asia til Nordsjøbassenget og det 
nordamerikanske kontinentet via norske havner. 
 
For transportbehovene mellom øst og vest er flere korridorer aktuelle. Det fore-
ligger forstudier av Ofotbanen, Kirkenes – Nikel, Tromsbanen og Meråkerbanen. 
Nye internasjonale jernbanestrekninger kan kun realiseres gjennom et samspill 
mellom nasjonale, regionale og lokale myndigheter innenfor Barentsregionen. 
Utredningsperspektivet bør omfatte alternative baner og korridorer (også veg og 
sjø) i en samlet strategisk analyse for Barentsregionen og Nordområdet.  

Vegtransport 
Stamvegene innen regionen knytter regionen sammen og gir tilknytning til 
utenlandskorridorene. De er derfor den viktigste delen av regionens vegnett. 
Stamvegnettet i regionen er på 2 800 km, og utgjør 32 prosent av landets 
stamvegnett. E6 er eneste gjennomgående vegforbindelse i regionen og er den 
viktigste stamvegen. E6 er forbindelse til Sør-Norge for den sørlige halvdelen av 
regionen, mens de nordlige områdene i betydelig grad benytter mellomriksvegene. 
Rv 80 til Bodø, E8 til Tromsø og E10 til Lofoten/Vesterålen gir tilknytning til E6 
for befolkningstunge regioner og har en stor passasjer- og godstransport. E10 har 
viktig funksjon for transport av fisk fra Vesterålen og Lofoten. 
 



Nasjonal transportplan 2010-2019 – Korridorutredningen 
Arbeidsdokument fra tverretatlig arbeidsgruppe 

 105

600 km av stamvegnettet i regionen har vegbredde mindre enn 7 meter. 
Normalkravene til lavtrafikkerte stamveger er 8,5 meter bredde, unntatt for E10 
som har en redusert breddestandard med 7,5 meter fra Tjeldsund bru til Napp og 6,5 
meter fra Napp til Å i Lofoten. 
 
Behovet for standardheving er størst på E6 i søndre del av Nordland, E8/E6 Tromsø 
- Alta og E10 vest for Tjeldsund bru. Dette er hovedsakelig utbedringsbehov på 
grunn av liten bredde og dårlig geometrisk standard, som medfører dårlig 
framkommelighet og trafikkulykker. Stigninger på enkelte strekninger på E6 i 
Nordland og Troms medfører framkommelighetsproblemer om vinteren. Rv 80 inn 
mot Bodø og E8 nær Tromsø er sterkt trafikkert og har mange ulykker og tildels 
kapasitetsproblemer. 
 
Av totalt elleve mellomriksveger innenfor nordområdet er sju stamveger; to i 
Nordland, en i Troms og fire i Finnmark. Mellomriksvegenes viktigste funksjon er 
knyttet til godstransporten. Om sommeren er det også en økende grad av 
turisttrafikk fra andre land, særlig på rutene mot Nordkapp og Lofoten. E12 Mo i 
Rana - Sverige og E105 Hesseng ved Kirkenes – Russland betjener nesten 
utelukkende transport mellom Norge og nabolandet. De øvrige mellomriksvegene 
har et betydelig innslag av transittrafikk, da vegene gjennom Sverige og Finland gir 
den raskeste transporten fra de nordlige deler av området til Sør-Norge og vest- og 
sentral-Europa. E8, E10 og rv. 93 har til sammen om lag 70 % av tungtrafikk som 
krysser grensen i Nord-Norge. 
 
Godstransportens behov antas også framover å være dimensjonerende for utvikling 
av mellomriksvegene. Mulige framtidige endringer er økt transport innen eksport av 
sjømat og forsyninger til olje- og gassvirksomhet offshore. Økt godstransport til 
sjøs via Nordøstpassasjen kan skape nye terminalpunkter på kysten som vil kreve 
bedre vegforbindelse både innenlands og til naboland. Det er også et potensial for 
økt persontrafikk, særlig via E105 til og fra Russland.  
 
Utviklingsbehovet på mellomriksvegene er i første rekke på forbindelsene til E105 
til Russland og E8 og rv. 93 til Finland. Mellomriksvegene har generelt en relativt 
lav standard, og en vesentlig økning i tungtransporten kan medføre behov for 
utbedring av flere av vegene.  
 
En forbedring for de utenlandsrettede transportene forutsetter at det også skjer 
standardheving på vegene i nabolandene. Det er etablert ulike samarbeidsorgan på 
internasjonalt plan. Innenfor det flernasjonale samarbeidsorganet Barents Euro-
Arctic Transport Area (BEATA) og det tilhørende utviklingsprosjektet ”Sustainable 
Transport in the Barents Region (STBR) pågår et samarbeid i transportsektoren der 
Finland, Sverige, Russland og Norge deltar. Samferdselsdepartementet 
representerer Norge i BEATA, mens Statens vegvesen deltar på vegsiden i STBR. 
Det finske formannskapet i BEATA har tatt initiativ til å definere et system av 
transportkorridorer i Barentsregionen. Standard og behovsvurdering for et slikt 
transportnett er en viktig del av STBR. Det pågår også et organisert samarbeid om 
trafikksikkerhet i Barentsregionen.  
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Innenfor EUs ”Northern Periphery Programme” har det i flere år vært i gang et 
utviklingsprosjekt om standard på lavtrafikkveger (ROADEX), med spesiell vekt på 
bæreevneproblemer. Her deltar vegmyndighetene i nordlige Finland, Sverige og 
Norge sammen med Skottland, Island og Grønland. 
 
Norske, finske og svenske myndigheter har satt i gang et prosjekt for bedre 
turistinformasjon langs E8 ("Nordlysvegen"). 
 
I tillegg pågår en rekke tosidige samarbeidsprosjekter. Norsk og finsk vegvesen 
utreder en eventuell mellomriksveg over Pasvik, foreløpig på et tidlig stadium. 
Statens vegvesen, Region nord, er invitert til å delta i en finsk utredning av en mulig 
kortere øst-vestforbindelse i nordre Lappland, som også kan få betydning for 
transittrafikk mellom Øst-Finnmark og Troms, Nordland og Sør-Norge. I Russland 
har det norske Utenriksdepartementet bidratt med finansiering av vegutbedring 
mellom Riksgrensen og Murmansk. Det pågår også et tosidig samarbeid her om bla. 
trafikksikkerhet og veginformasjon.
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Kapittel 6 Konklusjoner og anbefalinger 
I denne rapporten har vi vist at transportpolitikkens hovedutfordring er å utvikle et 
transportsystem med god framkommelighet, der hensyn skal tas til miljø og 
trafikksikkerhet. Framkommeligheten i transportsystemet preges av at 
transportomfanget i Norge øker. Samtidig er det et stadig økende fokus på å 
forbedre sikkerheten i alle transportformene, samt å redusere de miljøproblemene 
transporten skaper.  
 
Denne rapporten viser at det er viktig å utvikle et godt og robust stamnett for 
transport, hvor både den enkelte transportform fungerer effektivt og hvor 
transportformene er koblet sammen i et nasjonalt transportnett.  
 
De viktigste utfordringene for godstransporten er: 
• Kapasitet på togstrekningene mellom Oslo og Stavanger, Bergen, Trondheim og 

Bodø  
• Forsinkelser på vegnettet på Østlandet, samt regularitet og lav standard på 

vegnettet på Vestlandet og i Nord-Norge 
• Tilknytninger til og effektivitet i intermodale knutepunkter 
• Møteulykker mellom tunge kjøretøy og personbiler 
• Sikkerhet i farledene 
 
De viktigste utfordringene for persontransporten er: 
• Sikkerhet for bilreisende 
• Støy, utslipp til vann og luft og inngrep for vegenes omgivelser 
• Økt kapasitet og redusert reisetid for togpassasjerene 
• Økt kapasitet på lufthavnene  
• Køproblemer på vegnettet i de største byene 
 
For å løse disse utfordringene mener arbeidsgruppa at: 
• Det bør utvikles et sammenhengende nasjonalt transportnett som knytter 

sammen luft, sjø, bane og veg gjennom å forlenge stamvegene fram til viktige 
knutepunkter. 

• Flere og lengre krysningsspor er et effektivt virkemiddel for å få mer gods over 
på jernbane, fordi både toglengde, kapasitet og frekvens på godstog kan økes. 

• Satsing på jernbane rundt de store byene gir økt togtrafikk i befolkningstunge 
områder, men omfanget av personbiltrafikk endres lite dersom ikke satsingen på 
jernbane kombineres med restriktive tiltak som avgifter på vegtransporten. 
Jernbanesatsing bidrar til gunstig byutvikling i pressområder og kan gi økte 
effekter på lang sikt, men dette forutsetter en aktiv lokaliseringsstyring. 

• Et kontinuerlig arbeid for økt kapasitet og bedret standard er nødvendig for å ta 
høyde for økende trafikkmengder på veg. I tillegg er det behov for sikkerhets-
tiltak, særlig på høyttrafikkerte deler av stamnettet som ikke har midtdeler. 

• Ekspressbusstrafikken vokser raskt. På steder der det ikke er tilstrekkelig godt 
jernbanetilbud, bør det legges til rette for ekspressbuss gjennom utvikling av 
holdeplasser og terminaler. Siden næringen preges av raske tilbudsendringer, 
kreves det nøye vurderinger før tunge investeringer foretas.  
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• Hovedutfordringen i luftfarten er økt kapasitet, særlig på lufthavner med 
utenlandstrafikk. I tillegg fører nye sikkerhetsbestemmelser til økt 
investeringsbehov og høye driftskostnader. 

• Konsentrasjon av godsstrømmene til viktigste havner er en forutsetning for å 
utvikle gode multimodale tilbud. 

• I sjøtransporten er det behov for investeringer for å øke sikkerheten i farledene. 
• Maritim infrastruktur og viktige havner må styrkes for å ivareta 

logistikkbehovet knyttet til petroleumsvirksomheten i nord og samarbeidet med 
Russland. For fiskeri- og havbruksnæringen i nord er rimelig, rask og pålitelig 
lastebiltransport viktig da ferskfisken i stor grad fraktes på bil. For reiselivet i 
nord er etablering av lavpristilbud på fly og tilrettelegging i havnene for 
cruisetrafikk viktig. 

 
Korridorgruppa vil til slutt peke på at uten gode transportmodeller, godt 
datagrunnlag og et tilstrekkelig antall kompetente personer er det svært vanskelig å 
gjennomføre utredninger som dette. Vi har i denne utredningen tatt i bruk helt nye 
modeller og metodikk både for person- og godstransport. Korridorgruppa mener det 
er mulig å analysere flere sentrale spørsmål, gi mer detaljerte og robuste 
konklusjoner, samt mer klare anbefalinger dersom dette arbeidet prioriteres høyere. 
Korridorgruppa vil spesielt peke på følgende:  
• Det må utvikles et bedre datagrunnlag for godstransport. Vi mener det fram mot 

neste nasjonale transportplan bør gjennomføres en varestrømsanalyse eller 
tilsvarende. 

• Det bør sikres nok tid og ressurser til å kvalitetssikre resultater og til å bruke 
transportmodellene, ikke minst bør det sikres datatilgang der det fins løpende 
grunnlagsdata og statistikk som kan utnyttes
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Vedlegg 1: Oversikt over grunnlagsdokumenter som 
er utarbeidet gjennom korridorutredningen 
Som grunnlag for dette dokumentet er det utarbeidet følgende grunnlagsdokumenter: 
• Godstransport i nasjonale transportkorridorer, TØI 
• Konkurranseflater – lange personreiser, TØI 
• Jernbanetransporter til og fra Gøteborg havn, TØI 
• Utviklingstrender i godstransportmarkedet 1985 – 2005, TØI 
• Viktigste endringer i godstransportens rammebetingelser, TØI 
• Ekspressbussens rolle i den nasjonale kollektivtransporten, Civitas 
• Analyse av alternative scenarier og strategier, basert på logistikkmodellen, Sitma 
• Modellberegninger for NTPs korridorgruppe, TØI (vil foreligge i løpet av mai 

2007) 
 
Disse kan fås ved henvendelse til sekretariatet for Nasjonal transportplan. 
ntp.sekretariat@vegvesen.no 
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Vedlegg 2: Beskrivelse av modeller som er benyttet i 
transportanalysene  
Tverretatlige arbeidsgruppe for transportanalyser (NTP-Transportanalyser) ble 
etablert 1. januar 2001 for å utvikle modeller for person- og godstransport på 
internasjonalt-, nasjonalt- og regionalt nivå. De nasjonale modellene for person- og 
godstransport og de regionale modellene for persontransport har vært benyttet i 
korridoranalysene gjennomført våren 2007, samt for utarbeidelse av grunnprognosene. 
 
Datagrunnlaget for demografi, økonomiskvekst og priser for de ulike 
transportformene er de samme som for grunnprognosene. Også transporttilbudet 2014 
er det samme som i grunnprognosene 2014. 
 
For å etablere grunnlaget for transporttilbudet i de ulike alternativene som en besluttet 
beregnet i korridoranalysene er det gjort en betydelig innsats fra transportetatene 
gjennom koding av de ulike alternativene. Etatene har hatt en bratt læringskurve og 
har lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet. Grunnlaget for kodingene av 
transportilbudet har vært stamveg/netts/farleds-utredningene som er gjennomført for 
hver etat høsten 2006. 

Modelloppbygging 
Persontransportmodellene, for hhv lange (NTM) og korte (RTM) reiser, består av et 
relativt omfattende system av modeller for bilhold, førerkortinnehav, etterspørsel etter 
reiser og for vei- og rutevalg i transportsystemet. De to modellene dekker til sammen 
alle reiser innen Norge. Forenklet kan vi si at transportmodellene i hovedsak består av 
nettverksmodeller og etterspørselsmodeller.  
 

 
Nettverksmodellene genererer LoS (Level of Service) - data. Dette er data som 
beskriver transportstandarden. Dette kan være kjøretid, avstand, kostnader, gangtid, 
ventetid osv. Disse dataene går til etterspørselsmodellene som beregner turproduksjon, 
destinasjonsvalg og reisemiddelvalg. Denne beregningen genererer OD (orgin - 
destination) – matriser. Disse matrisene er igjen input til nettverksmodellene som 
fordeler trafikken på ruter og evt. på kollektive reisemidler. 

Nettverksmodell Etterspørselsmodell 

LoS-
data 

OD-matriser 
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Etterspørselsmodellene bygger på prinsippet om nyttemaksimering, som går ut på at 
hvert enkelt individ til enhver tid ønsker å maksimere nytten sin ut fra det tilbudet som 
finnes og egenskapene til individet.  
 
Modellsystemene simulerer resultatene av følgende valg som husholdninger og 
husholdsmedlemmer står ovenfor i dagliglivet: 
• biltilgang (forholdet mellom antall personer med førerkort og antall biler i 

husholdningen) 
• valg av reisefrekvens (hvor ofte utførers ulike typer reiser) 
• valg av destinasjon (hvilke destinasjoner er mest attraktive for ulike typer reiser) 
• valg av transportmåte (hvilke transportmåter er gunstigst for ulike typer reiser. 

Biltilgang og periodekortinnehav for kollektivtransport er viktige faktorer her 
(RTM)) 

• valg av reiserute (hvilke veger benyttes og hvilke kollektivtransportmidler 
benyttes når man skal bevege seg mellom sonene) 

 
Transportmodellene for persontransport består av et relativt omfattende system av del 
modeller for bilhold, førerkortinnehav, etterspørsel etter reiser og for vei- og rutevalg i 
transportsystemet. 

Nasjonal modell for persontransport(NTM5b) 
NTM5b dekker reiser over 100 km i Norge. Etterspørselsmodellen ble estimert på data 
fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 1997/98. Landet er delt inn i 1428 
NTPL-soner. Sonene er et aggregat av grunnkretser innenfor hver kommune. Noen 
kommuner er ikke delt opp, mens andre er delt opp i mange soner. Nettverket i 
modellen består av et vegnett (Europaveg, Riksveg og Fylkesveg), ferger (kodet som 
veg), bussnett (går på veglenkene), toglenker, flynett og et båtnett.  
Modellen gir ÅDT, dvs. årsdøgnstrafikk.  
 
Etterspørselsmodellen beregner valg av reisemiddel og destinasjon for hver av de fire 
reisehensiktene.  Førerkort/bilholdsmodellene er tverrsnittsmodeller som i 
utgangspunktet gjenskaper det førerkortinnehav man hadde i 1997/98 når RUV ble 
gjennomført. Dataene fra kohortmodellene benyttes til å kalibrere førerkortinnehavet 
for et gitt antall fremtidsår, slik at kohorteffektene ivaretas. Modellene ivaretar 
endringer i inntekt og befolkningssammensetning og predikerer biltilgjengeligheten i 
fremtidsårene. Dette er en variabel som er svært viktig for transportmiddelvalget i 
modellene for valg av transportmiddel og destinasjon. Nettverksmodellene – NTM5b 
kan kjøres både i EMME/2 og i Cube  

Regional modell for persontransport(RTM) 
 Modellen består av 5 regionale modeller. Disse har en inndeling etter Statens 
vegvesens regionsinndeling. Statens vegvesen er delt inn i fem regioner, Region Nord, 
Midt, Vest, Sør og Øst. 
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Hver av modellene dekker transport innen regionen, samt til og fra et randområde på 
ca 10 mil. Soneinndelingen i modellene er grunnkrets. Det er etablert buffersone for 
hver av de fem regionene. Buffersonene har som hensikt å fange opp turer som starter 
i nærheten av en regiongrense og som da har destinasjon i nabo regionene. 
 
Etterspørselsmodellen er estimert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 
2001 og PROSAMs reisevaneundersøkelse for Oslo og Akershus 2001/2002. 
Nettverket i modellene er mer detaljert enn nettverket i NTM. RTM dekker alle 
europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunaleveger (der det går kollektiv) og noen 
private veger. I tillegg er alle jernbane-, t-bane-, trikk-, ferge- og båttraseer med. Alle 
kollektivruter oppgitt i Rutebok for Norge 2001, samt lokale kollektivruter er kodet 
inn i modellen. Til forskjell fra NTM5b, så gir modellen VDT, virkedøgnstrafikk. Det 
vil si trafikk som foregår fra mandag til fredag. Ved nettfordeling av 
kollektivmatrisen, blir kollektivtransport fordelt på buss, båt, tog, trikk og t-bane. 
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Oversikt over modellsystemet RTM: 

 
 
Bilhold/førerkortmodeller – Disse modellene er viktige i langsiktige trafikkprognoser. 
Bilholdet og førerkortinnehavet i husholdningene er viktige for individets muligheter 
til å foreta visse typer reiser, samtidig som utviklingen av biltilgjengeligheten over tid 
sannsynligvis er en avgjørende faktor for veksten i biltrafikken. Variabelen for 
økonomisk vekst ligger inne i bilhold førerkortmodellene.  
 
Modeller for valg av transportmiddel/destinasjon – Det er 5 etterspørselsmodeller, en 
for hver reisehensikt. Modellene er bosteds- og rundturbaserte. Etterspørselsmodellen 
for arbeidsreiser tar hensyn til valget mellom periodekort og enkeltbillett for 
kollektivtransport. Fordelingen mellom periodekort og enkeltbillett benyttes direkte 
fra arbeidsreisemodellen i de fire øvrige reisehensiktene, ved andel periodekort pr 
segment og destinasjon.  
 
Frekvensmodellen – Dette er en simultan modell over alle formål. Denne gir forventet 
antall besøk som en person med gitte kjennetegn (dvs. et segment) foretar i løpet av et 
virkedøgn og fordeler dette på de fem reisehensiktene. 
 
Mellomliggende reiser – Siden mode/destinasjon beregner antall rundturer (med en 
hoveddestinasjon) pr reisehensikt, mens frekvensmodellen gir antall besøk pr 
reisehensikt, er det laget en prosedyre som ivaretar rundturer med mellomliggende 
reiser/ med to destinasjoner. Dette styres bl.a. av matriser med 
overgangssannsynligheter, dvs. sannsynligheter for at et ærend skal etterfølges av en 
hjemreise eller av et nytt ærend og deretter hjemreise og i tilfelle med hvilket formål.  

”Level of Service” – matriser fra 
nettverksmodellene 

Turmatriser – til nettverksmodeller og andre applikasjoner

Modeller for valg av 
transportmiddel/ destinasjon

Arbeidsreiser: 
PAsmd og Pspk

Tjenestereiser: 
PTsmd

Besøksreiser: 
PBsmd

LoS Private bilreiser

Handle/service reiser: 
PHSsmd 

Andre private reiser: 
PAPsmd 

LoS Tjenestereiser bil

LoS Kollektivreiser Rush 

LoS Kollektivreiser Lavtrafikk 

Frekvensmodell:  
- Simultan over formål 
- gir forventet antall ærend for 
alle formål for hvert segment 

Prosedyre for beregning av hjemturer og 
”mellomliggende” reiser: 
- Antall ærend for segment s med formål F 
- PFsmd 
- Matriser med overgangssannsynligheter 

Bilfører

Bilpassasjer 
Kollektiv 

Sykkel 
Til fots 

Sonedata attraksjon 
befolkning, arbeidsplasser, 
hoteller, med mer  

Segmenttabeller fra RVU  
Én eller flere for hver modell 

Sonedata (GK)  
- Befolkning på alder, kjønn og  
- Husholdstyper (FoB2001 - K) 
- Bilholdskategorier 
- Periodekortinnehav

Bilfører, 
mellomliggende

Kollektiv, 
mellomliggende

Bilhold/førerkort 
segmenteringsmodeller 
HH med 1 voksen 
HH med 2 voksne 
HH med 3+ voksne 
Kohort kalibrering 

Matriser med overgangssannsynligheter 
Sannsynligheter for at et ærend skal etterfølges av en 
hjemreise eller et nytt ærend og i tilfellet hvilket formål 
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Nettverksmodellene – Nettverket i RTM er kodet i Trips/Voyager, ved bruk av 
ArcView. NTP Transportanalyser har utviklet et program som konverterer nettverk og 
rutebeskrivelser fra Trips-format til EMME/2- format.  
RTM kan kjøres både i EMME/2 og i Cube 

Nasjonal modell for godstransport 
Det nasjonale modellsystemet for godstransport består av 32 varegruppespesifikke 
OD-matriser og en logistikkmodell som skal fordele godset i de ulike varegruppene på 
transportmiddel mellom par av soner. 
 
Soneinndelingen i den nasjonale godsmodellen er i hovedsak kommuner, men i de 
største byene er det en finere soneinndeling. I tillegg dekkes utenrikshandelen 
gjennom et antall utenlandssoner, hvor Norden er noe mer detaljert enn Europa ellers 
og verden for øvrig. 
 
De 32 varegruppene består av mange undervaregrupper. Hovedvaregruppene ble satt 
sammen slik at hver varegruppe ble mest mulig homogen med tanke på verdi, 
logistisk transportmønster og ”transportmiddeltype”, og dermed antas å ha en 
noenlunde enhetlig tilpasning med hensyn til valg av logistikk og transportløsninger. 
Varegruppeinndelingen er også tilpasset inndelingen i næringer. 
 
NTP-Transportanalyser har de siste to årene hatt et tett samarbeid med SAMGODS-
gruppen i Sverige. Hovedfokuset har vært å utvikle teori og senere en operativ modell 
som bedre enn i dag behandler varegruppene med fokus på logistikk med 
utgangspunkt i næringslivets transportbehov og beslutningsprosesser. Modellsystemet, 
med versjon 1, har vært under sluttføring og uttesting våren 2007. Modellsystemet er 
benyttet for førstegang i den tverretatlige korridorutredningen, mens utenlandsdelen 
av de nye basismatrissene også ble benyttet ved utenlandskorridorene. 
 
Modellsystemet kan beskrives med følgende prinsippskisse: 
 
 
 
Aggregate flows            PWC flows                   OD Flows              Assignment 
   
                      
 
                     Disaggregation   A              C   Aggregation 
 
   
        B 
Disaggregate firms          Firms         Shipments 
 and shipments                 (agents) 
                                                            Logistic  
                                 decisions     
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Beregningene tar utgangspunkt i godsstrømmene i basismatrisene. Basismatrisene 
disaggregeres så ned til skipningsbehov på bedrift-til-bedrift nivå.  Med disse som 
utgangspunkt skjer optimaliseringen av ruter og transportvalg, som beskrevet 
nedenfor: 
• For hvert alternativ mulig transportkjede finnes de beste omlastingspunktene 

(basert på tilpasning av dynamisk programmering) 
• Med dette som utgangspunkt foretas optimalisering av skipningsstørrelser  
• Skipningene aggregeres på OD-nivå og det optimale valg av transportmidler 

foretas 
 
Optimaliseringen er basert på differensierte beslutningsformer for ulike varegrupper / 
bransjer i en av følgende typer: 
• Felles optimalisering av lager og transport 
• Optimalisering av transport 
• Optimalisering av transport med tidsbeskrankninger 
 
Optimaliseringen skjer per varegruppe og avhengig av hvilket nivå i 
forsyningskjedene vi snakker om, produksjon, en gros eller konsum. 
Nøkkelbeslutningene er basert på at det optimaliseres ut fra mottakerens premisser. 
Grunnlaget for optimaliseringen er kostnadsminimering. Til dette er det benyttet 
kostnadsmodeller som for alle transportmidler, terminaler, vareverdier gir:  
• Kjøretøykostnader per km og time 
• Kostnader for lasting, lossing og overføring mellom transportenheter 
• Kostnader for lagerhold og bestilling 
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