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Forord 
 
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 har Avinor, Jernbaneverket, 
Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet sju vedleggsrapporter til grunnlagsdokumentet. 
Konklusjonene fra rapportene er oppsummert i grunnlagsdokumentet. 
 
 
Følgende sju rapporter legges fram av transportetatene og Avinor: 

• Grunnlag for klimastrategi 
• Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn 
• Faglig grunnlag for motorvegplan 
• Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39 
• Langsiktig jernbanestrategi 
• Framdriftsplan for InterCity-utbyggingen 
• Flytting av Bodø lufthavn: samfunnsøkonomisk analyse og konsekvenser for byutvikling 

 
 

Motorvegplan utreder investeringskostnader og nytte ved en eventuell utvikling av motorveger og 
høyhastighetsveger på utvalgte deler av riksvegnettet. I utredningen er det generelt lagt til grunn at 
motorveger er firefeltsveger med dimensjonerende hastighet 110 km/t og høyhastighetsveger er to- og 
trefeltsveger med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Dette vil kunne avvike inn mot og gjennom 
byområder.  
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Sammendrag 

Riksvegutredningen 2015 fra analyse- og strategifasen gir en oversikt over hvordan 
riksvegnettet bør utvikles i et langsiktig perspektiv fram mot 2050, gitt dagens forskrifter, 
faglige retningslinjer og gjeldende transportprognoser. Basert på dette faglige grunnlaget og 
nye retningslinjer er det i planfasen vurdert et mulig motorveg- og høyhastighetsvegnett, og 
hvilke investeringskostnader dette vil kunne innebære og nytte av eventuelle investeringer i 
et slikt vegnett. 

Det er i denne utredningen vurdert et sentralt utvalg av vegstrekninger på riksvegnettet. Den 
samlede lengden av et mulig framtidig motorveg- og høyhastighetsvegnett er om lag 4544 
km. Av dette vil om lag 38 % være firefeltsveger med 110 km/t, 56 % vil være veger med 
hastighet 100 km/t, og om lag 6 % være veger med hastighet lavere enn 100 km/t. Vegene 
med hastighet lavere enn 110 km/t vil kunne være både firefeltsveger og to- og 
trefeltsveger. Det gjenstår et vegfaglig utviklingsarbeid før en kan si hvordan to- og 
trefeltsveger med fartsgrense 100 km/t bør utformes. Sikkerhetsstandarden på slike nye 
høyhastighetsveger må minst være på nivå med standarden som kreves for fartsgrense 100 
km/t i dagens fartsgrensekriterier, for å sikre at trafikksikkerheten ikke blir svekket. 

Helhetlig utbygging av dette vegnettet vil koste om lag 1 110 mrd. 2016-kr. Resultatene fra 
de samfunnsøkonomiske analysene, som viser diskonterte verdier, viser at en slik eventuell 
utbygging vil gi en transportøkonomisk netto nytte på -680 mrd. kr. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i form av netto nytte per budsjettkrone av utbyggingen av strekningene som er 
vurdert varierer mye, fra om lag -0,91 til om lag 0,65. Disse forskjellene skyldes blant annet 
store variasjoner mellom strekningene i investeringskostnader for å løfte dagens 
vegstandard til en evt. motorveg- eller høyhastighetsstandard, potensialet for endringer i 
kjøretid og kjørelengder, samt ulike forventede trafikkmengder. Vurderingene av disse 
forholdene er i stor grad gjort på et svært grovt faglig grunnlag. Ved en eventuell framtidig 
planlegging og utbygging av disse strekningene, må en derfor forvente til dels store avvik i 
både investeringskostnader og nytte av utbyggingen i forhold til resultatene i denne 
utredningen.  

Utvikling av et slikt høykvalitets vegnett vil medføre høyere klimautslipp som følge av økt 
gjennomsnittshastighet og økt vegtrafikk. Utbygging av vegnettet vil også medføre 
vesentlige inngrep i natur og omgivelser, samt klimagassutslipp i byggefasen. 



4 
 

  



5 
 

1 Historisk utvikling og internasjonale forhold 

1.1 Historisk utvikling 

Under den 2. verdenskrig planla tyskerne motorveg mellom Oslo og Trondheim. De mest 
visjonære planene innebar også motorveg mellom Nordkapp og Berlin, med bruer over 
Øresund, Storebelt og Lillebelt. 

I USA startet en omfattende motorvegbygging tidlig på 50-tallet og norske vegingeniører 
hentet inspirasjon derfra. Samferdselsminister Trygve Bratteli ba om en motorvegplan tidlig i 
60-åra. Planen viste behov for omlag 800 km motorveg, hvorav nå to tredjedeler 50 år etter, 
er bygget.  

Den første motorvegen i Norge, E6 Berger-Hvam nord for Oslo, ble bygget i 1964. Det ble 
bygget rundt 40 km motorveger i 60-årene og ytterligere 4 mil fram til 1995. Deretter er det 
bygget om lag 50 mil de siste 20 årene.  

Planlegging og utbygging av det norske vegnettet har vært preget av nøkterne vegfaglige og 
samfunnsøkonomiske vurderinger. Vegene har vært planlagt ut fra forventet trafikkvekst i et 
20 års perspektiv etter forventet vegåpning. Samferdselspolitikk har vært en viktig del av 
distriktspolitikken. Det viktigste var å binde landet sammen, erstatte ferje med bru og 
tunnel, erstatte sommerveg med helårsveg, og å knytte småsamfunn til storsamfunnet.  

1.2 Internasjonale forhold 

FNs internasjonale Europavegnett (E-veger) 

Allerede i 1952, i årene preget av gjenoppbygging av Europa tok FNs Europakommisjon 
initiativ til samarbeid om utvikling av de store internasjonale hovedtrafikkårene. Seksten 
europeiske land, herunder Norge, sluttet seg til en deklarasjon der målet var å utvikle et E-
vegnett med mest mulig ensartet standard gjennom en koordinert, internasjonal plan. 
Drivkreftene i planen er både geopolitiske og økonomiske, der avtalepartene ønsker å gjøre 
internasjonal vegtrafikk i Europa enklere for å styrke forbindelsene seg imellom. Konkret 
implementering ivaretas gjennom egne nasjonale handlingsplaner og det er ingen 
sanksjoner knyttet til avtalen. Avtalen omfatter nå 51 land og et omfattende vegnett over 
hele Europa, samt hele det Russiske kontinentet til grensen mot Kina, og Tyrkia. 

EUs transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) 

TEN-T vegnettet består av Europavegene (HS1) og Rv 23 mellom E6 og E18. TEN-T 
kjernevegnettet som ifølge avtalen skal være motorveger eller avkjørselsfrie veger innen 
2030 består av de viktigste utenlandsforbindelsene E6 fra Svinesund til Oslo, E18 fra Ørje til 
Vinterbro og E10/E6 Bjørnfjell/Riksgrensen – Øyjord x E6 – Narvik. Forordningens mål om å 
utvikle et TEN-T kjernevegnett med høy kvalitet innen 2030 og innen 2050 for resten av 
TEN-T vegnettet, harmonerer godt med nasjonale mål for utvikling av riksvegnettet i Norge. 
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Den Europeiske Union har et rammeverk for utvikling av et transeuropeisk transportnettverk 
som dekker alle transportformer. Den delen av avtalen som omhandler veg, fastslår at TEN-T 
vegnettet skal være etablert innen 2050 i samsvar med de krav som stilles i forordningen, og 
TEN-T kjernevegnettet innen 2030. For TEN-T vegnettet stilles det ikke spesifikke krav til 
vegstandard, men vegene skal være av «høy kvalitet». Når det gjelder TEN-T kjernevegnettet, 
så skal disse vegene være motorveger eller avkjørselsfrie veger, men EU-kommisjonen/ESA 
kan gi unntak når dette er godt begrunnet. 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Knut Opeide 
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2 Motorvegnettet 

2.1 Motorvegnettets omfang og funksjon 

I denne utredningen har en vurdert en eventuell utvikling av motorveger- og 
høyhastighetsveger på utvalgte deler av riksvegnettet. I denne sammenheng er motorveger 
firefeltsveger med dimensjonerende hastighet 110 km/t og høyhastighetsveger er to- og 
trefeltsveger med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Omfanget av dette vegnettet og 
eventuelle dimensjonerende hastigheter er vist i kartet i figur 1. Strekningene som Nye Veier 
AS skal ha ansvar for er tatt med i vurderingen. 

Dette vegnett vil delvis kunne følge andre traseer enn dagens veg. På noen strekninger kan 
det bli betydelige reduksjoner i veglengder og kjøretider. En har forsøkt å ta hensyn til slike 
endringer i transportanalysene og de samfunnsøkonomiske analysene, så langt dette har 
vært mulig.  

Et slikt vegnett med full eller tilnærmet motorvegstandard vil ha en helt annen funksjon enn 
dagens vegnett. Den viktigste funksjonen for dette vegnettet vil i tilfelle være å legge til rette 
for rask og sikker transport først og fremst på lengre avstander; mellom byer, regioner og 
landsdeler. Dagens riksvegnett har også en viktig funksjon for korte og lokale transporter. 

Høyhastighetsveger må føres utenom mindre byer og tettsteder. I spesielle tilfeller vil det 
fortsatt være aktuelt å føre vegen gjennom by eller tettsted, men da med lavere fartgrense. 

Ved utbygging av møtefrie veger i form av firefeltsveger og to- og trefeltsveger må det være 
et eget tilbud på annet lokalt vegnett for gående, syklende og deler av lokal 
kollektivtransport. I noen tilfeller vil dagens riksveger kunne dekke denne funksjonen, mens 
det i andre tilfeller må bygges et nytt parallelt lokalt vegnett som betjener lokaltrafikk. 
Utbygging av slike høyhastighetsveger medfører også færre kryss. Dette gir færre 
tilknytninger til byer, tettsteder og fylkesvegnettet.  

En slik utvikling vil bli forsterket ved en eventuell økt satsing på utbygging av et 
motorveger- og høyhastighetsveger.  

2.2 Vegstandard 

Motorvegstandard er firefeltsveg med dimensjonerende hastighet er 110 km/t jf. gjeldende 
retningslinjer. 

I denne utredningen er det lagt til grunn at nylig ferdigstilte firefeltsveger med lavere 
fartsgrense ikke oppgraderes. For firefeltsveger som nylig er bygd ut eller planlagt for en 
dimensjonerende hastighet på 100 km/t har en i stor grad lagt til grunn fartsgrense 110 
km/t i analysene. Sikkerhetsstandarden på disse strekningene må være på nivå med 
standarden som kreves for fartsgrense 110 km/t. Dette kan innebære at det må 
gjennomføres tiltak for å heve sikkerheten. Slike tiltak er ikke vurdert i dette arbeidet. 

Stadig flere riksveger legges utenom byområder for å gi økt framkommelighet og for å 
redusere miljøutfordringene i byene. Ved en eventuell utbygging av et vegnett med flere 
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motorveger og høyhastighetsveger vil dette kunne bli mer framtredende. Riksveger som er 
del av byenes transportsystem vil bli bygget ut med balansert kapasitet der bilkapasitet veies 
mot andre transportformers behov for kapasitet, i tråd med målet om nullvekst i 
personbiltrafikken. Det er derfor ikke vurdert tiltak for å øke hastigheten eller kapasiteten på 
vegnettet i byområder i denne utredningen. 

En del strekninger over høgfjellet, på Vestlandet og Nord-Norge vil ha to- og trefeltsveg 
med 100 km/t og eventuelt lavere fartsgrense vinterstid. Det forutsettes at strekninger som 
er utsatt for snøfokk og reinsdyrtrekk ikke bør ha rekkverk, og disse vegene må da i praksis 
ha maksimalt 90km/t. Hvilke strekninger dette gjelder må vurderes i videre planleggingen, 
men det er lagt til grunn at dette særlig kan gjelde høgfjellsstrekninger, Finnmarksvidda og 
andre spesielt værutsatte strekninger. 

Det gjenstår et vegfaglig utviklingsarbeid før en kan si hvordan to- og trefeltsveger med 
fartsgrense 100 km/t bør utformes. Sikkerhetsstandarden på slike nye høyhastighetsveger 
må være minst på nivå med standarden som kreves for fartsgrense 100 km/t i dagens 
fartsgrensekriterier, for å sikre at trafikksikkerheten ikke blir svekket. 

For to- og trefelts veger må omfanget av to løps tunneler og eventuelle rømningsveger 
vurderes på et senere tidspunkt. Ett-løpstunneler med fartsgrense høyere enn 80 km/t er en 
uheldig løsning med hensyn til trafikksikkerhet, og bør derfor unngås. 

Utbygging av enkelt strekninger vil kunne skje trinnvis ved at en først bygger ut to- og 
trefeltsveger, som så videreutvikles til fullverdige firefeltsmotorveger. Dette må eventuelt 
vurderes nærmere for den enkelte strekning ved framtidig planlegging og utbygging. 

Nærmere beskrivelser av vegstandard på de ulike rutene er gitt i kap. 3 Omtaler av 
strekningene for utvikling til motorveg- og høyhastighetsstandard. Omfanget av 
vegstandard på de ulike strekningene er vist i tabell 1. Den samlede lengden av et mulig 
framtidig motorveg- og høyhastighetsvegnett er om lag 4544 km. Av dette vil om lag 38 % 
være firefeltsveg med 110 km/t, 56 % vil være veger med hastighet 100 km/t, og om lag 6 % 
være veger med hastighet lavere enn 100 km/t. Vegene med hastighet lavere enn 110 km/t 
vil kunne være både firefeltsveger og to- og trefeltsveger.  
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Tabell 1 Omfang av motorveger og høyhastighetsveger 

Riksveg
-rute 

Strekning Veglengder (km) Sum 
lengde 
[km] 

<100 
km/t 

100 
km/t 

110 
km/t 

1 E6 Riksgrensen-Oslo  19     93   112  
1 Rv 111 Sarpsborg - rv 22 Lillestrøm (ny 

E6) 
     85  85  

2a E18 Riksgrensen- Oslo (Bjørvika)  20     70  90  
2b E16 Kløfta-Kongsvinger    60    60  
3 Rv 19 Patterødkr -E18 Undrumsdalen 

(Ferjefri Moss - Horten fra E6 til E18) 
     22  22  

3 E18-E39 Oslo (Bjørvika)-Kristiansand-
Stavanger (Harestad) 

 54   64   410  528  

4a E39 Stavanger (Harestad)-Bergen 
(Knarvik) 

 25     173  198  

4a/4b E39 Bergen (Knarvik)-Trondheim (Klett)  24   498   73  595  
5a E134 Drøbak (xE6 Vassum)-xE39 

Haugesund (Våg) 
 68   130   176  374 

5c E16 Bergen-Voss    4   55  59  
5c E16 Sandvika-Hønefoss  17     27  44  
6a Rv 4 Oslo (Hvam) – Jaren    14   45  59  
6a E6 Oslo (Bjørvika) -Trondheim (Ranheim)  32   103   398  533  
7 E6 Trondheim (Ranheim)-Steinkjer  23     97  120  
7/8a E6 Steinkjer-Nordkjosbotn  15   861    876  
8b E6 Nordkjosbotn-Kirkenes    789    789  
Totalt 297   2523   1 724  4 544 
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Figur 1 Motorveg- og høyhastighetsstrekninger 
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Figur 2 Utvalgte «motorvegplanstrekninger» i riksvegnettet 2050 jf. Riksvegutredningen 2015 
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Foto: Knut Opeide 

 

 

Foto: Kjell Wold 
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3 Omtaler av strekningene for utvikling til motorveg- og 
høyhastighetsstandard 

3.1 E6 Riksgrensen-Oslo 

Strekningen er ferdig utbygd til firefeltsveg fra Svinesund til Vinterbro, og det er nå skiltet 
100 og 110 km/t på mesteparten av strekningen. Fra Vinterbro til Oslo vil det være lavere 
hastighet. 

3.2 Rv. 111 Sarpsborg – rv. 22 Lillestrøm (ny E6) 

I denne utredningen er det vurdert kostnader og nytte for å utvikle firefeltsveg med 110 
km/t mellom Østfold og Akershus utenfor Oslo sentrum i samme korridor som dagens rv. 
111/22, fra Sarpsborg til Kringenkrysset i Fet kommune. En har også sett på mulighet for en 
ny trase fra Kringenkrysset utenfor Lillestrøm direkte til Bergerkrysset på E6.  

3.3 E18 Riksgrensen- Oslo (Vinterbro) 

Strekningen fra Momarken til Retvet er ferdig utbygd og er i analysene vurdert med 
fartsgrense 110 km/t.  

For å oppnå motorvegstandard vil det ellers være nødvendig å gjøre tiltak på følgende 
strekninger for å oppnå 110 km/t: 

• Retvet – Vinterbro: Ny trase.  
• Momarken til Ørje: Vegen må utbedres til firefeltsveg.  
• Ørje-Riksgrensen: Ny trase. 

Fra Vinterbro og inn til sentrum vil det være naturlig å legge opp til redusert hastighet. 

3.4 E16 Kløfta-Kongsvinger 

I denne utredningen er det lagt til grunn at strekningen skal ha firefeltsveg med 100 km/t. 
De ferdig utbygde strekningene fra Kløfta til Nybakk og Slomarka til Kongsvinger, samt 
planlagte prosjekter fra Nybakk til Slomarka, er dimensjonert for 90 km/t og må i tilfelle 
oppgraderes for å kunne tåle 100 km/t. 

3.5 Rv. 19 Patterødkrysset -E18 Undrumsdalen inkl. ferjefri Moss - 
Horten  

Ferjesambandet rv. 19 Moss – Horten trafikkeres av fem ferjer i dag. Det legges til grunn i 
denne utredningen at denne strekningen for framtida skal være en ferjefri 
Oslofjordforbindelse og være dimensjonert for firefeltsveg med 110 km/t. 
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3.6 E18-E39 Oslo (Lysaker)-Kristiansand-Stavanger (Harestad) 

I dette arbeidet er det lagt til grunn at hele strekningen skal være firefeltsveg. På 
eksisterende strekninger med firefeltsveg som ikke er dimensjonert for 110 km/t forutsettes 
det at fartsgrensen vil være som lagt til grunn ved utbygging. Det vil også bli lavere 
hastighet (80km/t) i Vestkorridoren, fra Lysaker til Drengsrud. Det er i disse vurderingene 
forutsatt at strekningen mellom Drammen og Grimstad skal ha fire felt med 110 km/t, og 
100 km/t mellom Grimstad og Kristiansand. 

Mye av riksvegruten er bygd ut, men det gjenstår følgende strekninger å bygge pr. 1. januar 
2018: 

• E18 Lysaker – Drengsrud 
• E18 Porsgrunn øst til Grimstad 
• E18/E39 Kristiansand (ytre ring) 
• E39 Søgne- Ålgård  
• E39 Ålgård – Hove i Sandnes 
• E39 Smiene-Harestad 

Det er forutsatt at E18 Lysaker til Ramstadsletta bygges ut med oppstart før 2018. 

På strekningen E18 Porsgrunn øst - Grimstad forventes oppstart av bygging på 
delstrekningene Rugtvedt-Dørdal og Tvedestrand –Arendal før 2018. Nye Veier AS har 
ansvar for utbygging av alle strekningene på E18 og E39 fra Porsgrunn øst til Ålgård med 
unntak av E18/E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset i Kristiansand. 

3.7 E39 Stavanger (Harestad)-Bergen (Knarvik) 

Strekningen er utredet for motorveg 110 km/t fra nord for Stavanger til sør for Bergen 
sentrum. Det planlegges ny firefeltsveg øst for Bergen (Ringveg øst) med fartsgrense 90 
km/t. Denne vegstandarden vil videreføres til Knarvik. 

Hele strekningen må bygges om for å oppnå denne standarden. 

Strekningen E39 Harestad-Arsvågen (Rogfast) og E39 Svegatjørn-Rådal er under bygging pr. 
1. januar 2018. 

Det planlegges for en ferjefri E39 på 20 år, jf. Stortingets ambisjon. Beggefjordkryssingene 
dimensjoneres for firefelts veg. 

Det er i dag følgende ferjesamband på strekningen: 

• E39 Mortavika – Arsvågen 
• E39 Sanvikvåg - Haljem 
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3.8 E39 Bergen (Knarvik)-Trondheim (Klett) 

Nordover til Ålesund er det i denne utredningen lagt til grunn to- og trefeltsveg med 
midtrekkverk med fartsgrense 100 km/t. I kostnadsvurderingene er det inkludert kostnader 
for doble tunnelløp. 

Det forutsettes motorveg med 110 km/t fra Ålesund til Molde, videre 100 km/t til Orkanger 
og 90 km/t til Klett. På strekningen Orkanger-Klett er det tatt utgangspunkt i at en eventuell 
ny firefeltsveg skal ligge i dagens trase og at dagens veg benyttes i en kjøreretning. Det er 
noe redusert hastighet inn mot og i byområdene.  

Hele strekningen må bygges om for å oppnå denne standarden. 

Det planlegges for en ferjefri E39 på 20 år, jf. Stortingets ambisjon. De lengste 
fjordkryssingene dimensjoneres for firefelts veg. Det er i dag følgende ferjesamband på 
strekningen: 

• E39 Oppedal –Lavik, Sogn og Fjordane 
• E39 Anda- Lote, Sogn og Fjordane 
• Rv. 651 Folkestad-Volda, Møre og Romsdal 
• E39 Festøya - Solavågen, Møre og Romsdal 
• E39 Molde - Vestnes, Møre og Romsdal 
• E39 Halsa – Kanestraum, Møre og Romsdal 

Sambandene E39 Anda Lote og E39 Festøya-Solevågen inngår ikke i framtidig E39-trase. 

3.9 E134 Vassum (xE6 ved Drøbak) – x E39 Haugesund (Våg) 

E134 forventes å være en viktig forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Fra øst ved 
kryss E6 ved Vassum legges det i denne utredningen opp til at E134 videreføres og går langs 
dagens rv. 23 med kryssing av Oslofjorden. Videre er det vurdert ny trase til Hokksund via 
Lier og ny trase på store deler av strekningen videre vestover. 

I Riksvegutredningen 2015 er det lagt til grunn to forbindelser fra kryss med E134 ved 
Jøsendal sør for Odda. Den ene følger dagens E134 trase til x E39 ved Haugesund. Den 
andre er en ny ferjefri forbindelse til Bergen (såkalt Hordalandsdiagonal). I denne 
høyhastighetsutredningen er det forutsatt, i tråd med regjeringens beslutning, at E134 skal 
legges til grunn som én øst-vest trase i arbeidet med NTP 2018-2029. Det innebærer at en i 
denne utredningen ikke ser nærmere på konsekvensene av Hordalandsdiagonalen. 

Det er vurdert firefeltsveg og 110 km/t fra Vassum (E6) til Notodden, to- og trefeltsveg fra 
Notodden til Jøsendal med 100 km/t (90 km/t vinterstid på høgfjellet) og firefeltsveg med 
110 km/t fra Jøsendal til xE39 ved Haugesund. Det forutsettes at strekninger som er utsatt 
for snøfokk ikke bør ha rekkverk.  

Dagens rv. 23 Oslofjordtunnel er skiltet med 70 km/t. Det er ikke mulig å oppnå 110 km/t i 
dagens trase, bl.a. på grunn av stigningsforhold i tunnelen. Bruløsning over nordre Håøya, 
jamfør KVU for kryssing av Oslofjorden er derfor lagt til grunn i dette arbeidet. 
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Det forutsettes noen unntak fra 110 km/t. Gjennom Kongsberg bygges nå ny veg, til dels i 
firefeltsveg og dels i to- og trefeltsveg. Det forutsettes ingen endringer her. Også i Lier 
legges det opp til at strekningen som planlegges på dagens rv. 23 mellom xE18 ved Lier til 
Dagslett bygges med firefeltsveg og 80 km/t. Vest for Notodden bygges nå E134 Gvammen-
Århus i ett løp, men det er usikkert om denne kan inngå som del av framtidig motorveg. 

Ved en eventuelt fult utbygd veg slik det er vurdert her, forventes det svært få stengninger 
på vegstrekningene over høyfjellet. 

3.10 E16 Bergen-Voss 

E16 fra Voss til Arna inngår i motorvegplanen. E16 har i dag fellesstrekning med E39 fra 
Vågsbotn til Bergen sentrum. 

Hele strekningen mellom Voss og Arna er vurdert med to- og trefeltsveg med 100 km/t.  I 
praksis betyr det i stor grad nye tunneler med to løp. En slik løsning kan innebære en direkte 
veglinje fra Voss til Vaksdal.  

3.11 E16 Sandvika-Hønefoss 

E16 Sandvika-Skaret er forutsatt utbygd til firefeltsveg i analysene, jf. gjeldende 
handlingsprogram. Det legges opp til fartsgrense som varierer mellom 80-100 km/t på 
strekningen fra Sandvika til Skaret.  Planlegging er starte på strekningen fra Skaret til 
Hønefoss sammen med Jernbaneverket. Det legges her opp til firefeltsveg med 110 km/t. 

3.12 Rv 4 Oslo– Jaren 

Målet om 100 km/t på rv. 4 fra Oslo (Sinsen) til Jaren vil trolig løses best ved å føre ny 
veglinje fra E6 ved Hvam (rv. 22) opp til rv. 4 nord for Gjelleråsen og videre i ny veg fram til 
Roa. Strekningen fra Roa til Jaren vil være ferdig utbygd når handlingsprogrammet er 
gjennomført. Planlagt fartsgrense er 100 km/t. 

3.13 E6 Oslo-Trondheim (Ranheim) 

Oslo grense – Kolomoen er ferdig utbygd, skiltet med 100 eller 110 km/t på store deler av 
strekningen.  

Strekningen fra Kolomoen til Ensby skal bygges ut med motorvegstandard i regi av Nye Veier 
AS. 

Videre til Otta legges det i denne utredningen opp til firefeltsveg med 110 km/t. Det er ikke 
firefeltsveg på denne strekningen i dag.  

Mellom Otta og Ulsberg forutsettes to- og trefeltsveg planlagt for 100 km/t på sommeren 
og 90 km/t vinterstid. Det forutsettes at strekninger som er utsatt for snøfokk ikke bør ha 
rekkverk. 

Ved en eventuell utbygging av ny veg for 100 km/t fra Otta til Ulsberg må vegen legges i ny 
trase på store deler av strekningen. En slik veg må mest sannsynlig legges utenom Dombås 
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sentrum etter som dagens trase er lite egnet for en eventuell ny veg med dimensjonerende 
hastighet 100 km/t. Det er derfor tatt utgangspunkt i en veglinje som vil kunne gå i tunnel 
fra området ved Toftemo i retning Hjerkinn. En slik utbygging vil eventuelt medføre at det 
må bygges ny veg (E136) fra et eventuelt toplanskryss i området ved Toftemo til E136 vest 
for Dombås. 

Videre fra Ulsberg til Klett legges det opp til firefeltsveg med 110 km/t. Mellom Støren og 
Melhus pågår det planlegging for firefeltsveg med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Fra 
Klett til Ranheim, strekningen gjennom Trondheim, beholdes dagens veg med 80 km/t.  

Strekningen fra Jaktøyen til Tonstad, som er bygget ut og er under utbygging, vil gjennom 
dette ha standard i tråd med denne utredningen. Ellers må største delen av strekningen fra 
Otta til Støren bygges om i ny trase for å oppnå forutsatt standard. 

Det er vedtatt at strekningen Ulsberg-Melhus skal bygges ut av Nye Veier AS. 

3.14 E6 Trondheim (Ranheim)-Steinkjer 

Det er lagt til grunn og under planlegging firefeltsveg med 90 km/t fra Trondheim til 
Stjørdal.  Strekningen skal bygges ut av Nye Veier AS. Fra Stjørdal til Steinkjer er det i denne 
utredningen lagt opp til 110 km/t. Den sørlige delen fra Stjørdal (Kvithammar) til Åsen skal 
bygges ut av Nye Veier AS. Det er ikke avklart eventuelt utbyggingsansvar for vegen forbi 
Stjørdal (Værnes–Kvithammar). 

3.15 E6 Steinkjer-Nordkjosbotn 

I denne utredningen forutsettes det at vegen bygges som to- og trefeltsveg med 100 km/t.  
Dette gjelder også strekningen mellom E8 Nordkjosbotn og Tromsø, samt arm ut til Bodø. 
Det legges opp til firefeltsveg med fartsgrense 80 km/t inn imot bysentrene Bodø og 
Tromsø. 

Det forutsettes at strekninger som er utsatt for snøfokk ikke bør ha rekkverk, og dermed 
lavere fartsgrense. 

Det er i dag følgende ferjesamband på strekningen: 

• E6 Bogenes – Skarberget 

Denne er i utredningen forutsatt utbygd til ferjefri strekning.  

Hele strekningen Steinkjer- Nordkjosbotn må bygges ut med ny veg for å oppnå forutsatt 
standard.  

3.16 E6 Nordkjosbotn-Kirkenes 

Det er lagt til grunn to- og trefeltsveg med 100 km/t mellom Nordkjosbotn og Kirkenes. På 
strekninger som er utsatt for snøfokk er det forutsatt at vegen bygges uten rekkverk. Disse 
strekningene vil derfor i tilfelle få lavere fartsgrense. 
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Hele strekningen Nordkjosbotn - Kirkenes må bygges ut med ny veg for å oppnå forutsatt 
standard. 

3.17 Tilknytninger 

En har ikke gjort en samlet særskilt vurdering av lokalisering av kryss og forbindelser til 
andre riksveger og fylkesveger, byer og tettsteder. Viktige riksvegtilknytninger vil bl.a. 
kunne være: 

• Riksveg 555 Bergen sentrum – Kolltveit 
• E136 fra eventuelt nytt kryss med E6 nord for Otta til Dombås 
• Rv. 80 fra kryss med E6 ved Fauske til Bodø 
• E8 fra kryss med E6 i Nordkjosbotn til Tromsø. 

I dette arbeidet har en heller ikke vurdert tilknytninger til lufthavner, havner og 
kollektivknutepunkt. 
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4 Transportanalyser 

4.1 Forutsetninger 

Det benyttes transportmodeller for å beregne trafikkmengder,- fordeling og -nytte. 
Transportmodellene for person- og godstransport er utviklet i regi av transportetatene, 
Avinor og Samferdselsdepartementet og er benyttet som modellsystem i arbeidet med 
Nasjonal transportplan, konseptvalgutredninger og større infrastrukturprosjekter. I dette 
modellsystemet benyttes resultater fra transportanalysene i de samfunnsøkonomiske 
analysene. 

Det er benyttet nasjonal- og regional modell for personreiser og nasjonal 
godstransportmodell. Nasjonal modell for persontransport, som vist i figur 3, benyttes for 
beregning av antall turer lengre enn 70 km, og det er benyttet faste matriser for 
persontransport for turer kortere enn 70 km og for godstransport. 

 

Figur 3 Transportnettverk for nasjonal persontransportmodell 

I denne utredningen er det foretatt helhetlige beregninger for hele det utvalgte riksvegnettet 
for to alternative strategier. Den ene er i henhold til Motorvegplanen (alternativ 1) og den 
andre med en standard i tråd med Riksvegutredningen 2015 (alternativ 2).  
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For begge alternativene er det kun regnet virkninger av tiltak på vegnettet som er definert 
for Motorvegplanen, se kartene i figur 1 og figur 2. 

Det er tatt utgangspunkt dagens vegnett med tiltak som i ifølge transportetatenes 
handlingsprogram 2014-2017 har anleggsstart før 2018 (alternativ 0).  

• Alternativ 0 inneholder alle prosjekter som ifølge etatenes handlingsprogram 2014-
2017 har anleggsstart før 2018. 

• Alternativ 1 inneholder utbygging med standard iht. Motorvegplanen.   
• Alternativ 2 inneholder utbygging med standard i tråd med  

Riksvegutredningen 2015 

Det er ulike forutsetninger for analyser i NTP-grunnlaget og i denne utredningen. I 
motorvegutredningen er strekninger som skal bygges ut i regi av Nye Veier AS med i 
tiltaksporteføljen (alternativ 1). En har også gjennomført transportanalyser for hele det 
utvalgte vegnettet under ett, og ikke for en og en strekning eller prosjekt, som en gjorde i 
riksvegutredningene og som en har gjort for prosjekter i grunnlaget ellers for NTP. Videre 
har en også lagt inn alle tiltakene samlet i transportanalysene og de samfunnsøkonomiske 
analysene, i motsetning til i øvrige analyser i riksvegutredningene og i prosjektanalyser. 
Dette er ikke tilfelle for prosjektberegningene for øvrig i NTP. Dette kan gi ulike resultater 
fra transportanalysene og samfunnsøkonomiske beregninger i denne utredningen 
sammenliknet med andre NTP-beregninger. 

4.2 Resultater 

Trafikkmengder for de to alternativene ved eventuelt utbygging av alle vegstrekningene i 
Motorvegplanen jf. vegstandard i Motorvegplanen og standard jf. Riksvegutredningen 2015 
er vist i figur 5 og figur 6. Trafikken vil generelt øke når vegkapasiteten og standarden 
forbedres. Kartene viser imidlertid relativt lite forskjell i trafikken mellom de to alternativene, 
både samlet sett og for fordeling mellom korridorene.  

Strekningene med høyeste trafikk finner en som forventet inn mot de største byområdene, 
hvor vegene inn mot Osloområdet har klart høyeste trafikk. I de største byområdene legges 
det opp til nullvekst i personbiltrafikken. Det vil imidlertid fortsatt være trafikkvekst knyttet 
til vare- og godstransport i disse områdene. 

På E134 øker trafikken over høgfjellet ved Motorvegalternativet slik at en kommer opp i en 
ny dimensjoneringsklasse med trafikk (ÅDT) mellom 4-6000. Ved evt. utbygging iht. denne 
planen vil dette kunne få konsekvenser for utforming av veg og tunneler. 

Ved ferjefri Oslofjordkryssing, som er lagt inn i Motorvegalternativet, oppnår en at trafikken 
sørover fra Oslo velger å kjøre på østsiden av Oslofjorden før den krysser fjorden, med den 
følge at trafikken gjennom nordre Vestfold reduseres. 
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Kartene i figur 4 til figur 6 viser i trafikkmengder og endring i trafikk mengder fra standard 
som i Riksvegutredningen 2015 og til standard som i motorvegplanen.  

 

Figur 4 Endring i trafikkmengder fra standard som i riksvegutredningen2015 og til standard som i 
motorvegplanen.  
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Figur 5 Trafikkmengder ved utbygging iht. Riksvegutredningen 2015 
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Figur 6 Trafikkmengder ved utbygging iht. motorvegplanen 
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5 Kostnader for utbygging av dagens vegnett til 
motorvegstandard/foreslått standard 

Det er vurdert kostnader ved å bygge ut motorveger og høyhastighetsveger som vist i figur 1 
og tabell 2. I kostnadsberegningene har en ikke inkludert de vegstrekningene som har 
forventet oppstart på bygging før 2018. Strekninger som skal bygges ut av Nye veger AS er 
inkludert. 

Utbyggingen iht. Riksvegutredningen 2015 er tatt med som sammenligningsgrunnlag. 
Riksvegutredningen er utbygging innen 2050 av vegnettet iht. foreliggende trafikkprognoser 
og vegnormalstandard. 

Tabell 2 Utbyggingskostnader 

Riksveg-
rute 

Strekning Kostnader (mill. kr.) 
Motorveg-
planen 
(Alt. 1) 

Riksveg-
utredningen 
(Alt. 2) 

1 E6 Riksgrensen-Oslo    -     -  
1 Rv. 111 Sarpsborg – rv. 22 Lillestrøm (ny E6)   35800   9 200  
2a E18 Riksgrensen- Oslo (Vinterbro)   10200   6 300  
2b E16 Kløfta-Kongsvinger    3 200   2 400  
3 Rv 19 Patterødkr -E18 Undrumsdalen (Ferjefri 

Moss - Horten) 
  50 000   3 200 1 

3 E18-E39 Oslo (Lysaker)-Kristiansand-Stavanger 
(Harestad) 

  141 900  131 000  

4a E39 Stavanger (Harestad)-Bergen (Knarvik)   101 200   74 700  
4a/4b E39 Bergen (Knarvik)-Trondheim (Klett)   263 300  176 300  
5a E134 Drøbak (Vassum)-xE39 Haugesund (Våg)   94 300   41 600  
5c E16 Bergen-Voss   23 600   13 300  
5c E16 Sandvika-Hønefoss    8 500   6 300  
6a Rv. 4 Oslo (Olavsgaard)- Jaren   14 600   7 200  
6a E6 Oslo-Trondheim (Ranheim)   109 000   63 000  
7 E6 Trondheim (Ranheim)-Steinkjer   25 600   18 900  
7/8a E6 Steinkjer-Nordkjosbotn   177 200   52 100  
8b E6 Nordkjosbotn-Kirkenes   123 700   27 600  
 Diverse tilknytninger   18 200   11 300  
Totalt 1 200 300  644 400 

 

 

                                                
1 Ikke inkl. ferjeavløsningsprosjekt. Dette utgjør om lag 50 mrd. kr. jf. kostnad i 

Motorvegplanen. 
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5.1 Forutsetninger for kostnadsberegninger 

Utvikling av riksvegnettet i de største byområdene skal skje iht. 0-vekstmålet for 
personbiltrafikk. Disse kostnadene er ikke en del av motorvegplanen.  

Det er benyttet anslagsmetodikk der det foreligger konkrete planer for strekningene. For 
strekninger uten plangrunnlag er det i hovedsak brukt forenklede beregninger basert på 
erfaringstall. 

På strekninger som nylig er utbygd eller er under planlegging med firefeltsveger 
dimensjonerende hastighet 100 km/t vil det kunne være behov for tiltak for at disse kan ha 
fartsgrense 110 km/t for å ha tilfredstillende sikkerhetsstandard. Slike tiltak er ikke 
inkludert i utredningen. 

5.2 Usikkerhet i kostnadsgrunnlaget 

Grunnlaget for dette arbeidet varierer fra strekninger hvor det bare er utarbeidet grove 
skisser på korridornivå, til strekninger hvor det foreligger planer. 

Det er utfordrende å vurdere kostnader og virkninger på et svært overordet og strategisk 
nivå, som en har gjort i dette arbeidet. Det er stor usikkerhet i kostnadene i et tidlig 
planstadium, og spesielt stor usikkerhet der det ikke finnes planer. Usikkerheten i 
kostnadsgrunnlaget vil variere fra om lag 10% der det foreligger reguleringsplan til over 40% 
der det ikke foreligger utredninger. Valg av trase og omfang av kostbare løsninger som 
bruer og tunneler vil påvirke kostnadene. En stor del av strekningene i Motorvegplanen er 
her vurdert med to- og trefeltsveger med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Dette vil i 
tilfelle være en ny dimensjoneringsklasse, som en ikke har godt kostnadsgrunnlag for. 

6 Virkninger 

6.1 Samfunnsøkonomiske analyser 

Det er gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av samlet utbygging av alle tiltak på 
vegstrekningene som er valgt ut for Motorvegplanen. Analysene er gjennomført med 
utgangspunkt i følgende alternativer: 

• Alternativ 0 inneholder alle prosjekter som ifølge etatenes handlingsprogram 2014-
2017 har anleggsstart før 2018. 

• Alternativ 1 inneholder utbygging med standard iht. Motorvegplanen.   
• Alternativ 2 inneholder utbygging med standard i tråd med Riksvegutredningen 2015 

Samfunnsøkonomiske analyser av prissatte konsekvenser i transportsektoren omfatter 
virkninger for: 

• Det offentlige (Investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, 
skatteinntekter, overføringer). 
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• Trafikantene og transportbrukerne (endringer i konsumentoverskudd som følge av 
endringer i tids- og kjørekostnader, bompenger etc.). 

• Virkninger for samfunnet for øvrig (eksterne virkninger som for eksempel 
luftforurensnings- og støykostnader, virkninger av ulykker, skattekostnad). 

• Virkninger for operatørene som opererer i markedet (for eksempel endringer i 
inntekter og utgifter for ferje- og kollektivselskapene). 

I denne utredningen beregnes trafikantnytte og brukernytte i transportmodellene. Basert på 
resultatene fra transportmodellen er det også gjort en forenklet beregning av eksterne 
effekter. De samfunnsøkonomiske beregningene er betydelig forenklet sammenlignet med 
hvordan de er gjennomført på det enkelte prosjekt i øvrige NTP-beregninger. Den største 
forskjellen er at de eksterne kostnaden er beregnet med gjennomsnittsverdien, mens det i 
en standard samfunnsøkonomisk analyse (EFFEKT) beregnes eksterne kostnader basert på 
detaljert informasjon fra Nasjonal vegdatabank, og det gjøres for den enkelte vegstrekning. 

For beregningene er det er valgt åpningsår 2022, 40 års analyseperiode og 4 % 
kalkulasjonsrente. Åpningsår 2022 er en teknisk sak, for å gjøre resultatene 
sammenlignbare med de andre beregningene i NTP. En har ikke vurdert 
bompengepotensialet i denne utredningen. Netto nytte er derfor oppgitt uten evt. virkninger 
av bompenger. 

6.2 Prissatte virkninger 

En samlet utbygging av et motorveg- og høyhastighetsvegnett (alternativ 1) som er vurdert i 
dette arbeidet, vil gi en samlet netto nytte på -680 mrd. kr. Dette er en langt mer negativt 
netto nytte enn ved utbygging av de samme strekningene til standard som anbefalt i 
Riksvegutredningen 2015 (alternativ 2), som gir en netto nytte på -238 mrd. kr.  

Tabell 3 viser hovedtallene for den forenklede samfunnsøkonomiske analyser av 
Motorvegplanen og Riksvegutredningen 2015. 

Tabell 3 Hovedresultater fra samfunnsøkonomiske analyser (sammenstillingsår 2022) og netto nytte 
per budsjettkrone (mrd. 2016-kr.). 

 Netto 
nytte 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 
(NNB) 

Investerings-
kostnad 
(diskonterte 
kostnader) 

Skatte-
kostnad 
Investering 

Brutto 
nytte 
person 

Brutto nytte 
gods 

Standard jf. 
Motorvegplanen 
(Alt. 1) 

-680 -0.53 -1065 -213 462 42 

Standard jf. 
Riksveg-
utredningene 
2015 (Alt. 2) 

-238 -0.35 -572 -114 344 40 
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Resultatene fra beregninger for de enkelte strekningene er vist i tabell 4. Disse resultatene 
viser at det samlet sett er mer samfunnsøkonomisk nyttig å utvikle dette vegnettet i tråd 
med anbefalingene i Riksvegutredningen 2015. Det er imidlertid stor variasjon mellom 
strekningene med hensyn til netto nytte og netto nytte per investert kroner. 

Vi ser at resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen for de ulike delstrekningene 
varierer mye mellom strekninger. Hovedårsakene til det er stor forskjell på trafikknivå og 
kostnader for de enkelte strekninger. Resultatene fra beregningene for Motorvegplan og 
Riksvegutredningen 2015 på delstrekninger viser også store forskjeller. De viktigste 
årsakene til dette er reduserte reisetider og høyere vegstandard i Motorvegplanen, og 
betydelig høyere investeringskostnader i forhold til Riksvegutredningen 2015. En eventuell 
helhetlig utbygging iht. Motorvegplanen vil gi trafikkvekst jf. figur 4 og dermed økt 
transportarbeid. I denne utredningen er transportanalysene gjort med utgangspunkt i et 
helhetlig utbygd motorvegnett. Dette gir en annen fordeling av trafikken enn om en 
beregner effekten av utbygging av enkelte strekninger eller prosjekt. 

Tabell 4 Prissatte virkninger 

Riksveg
-rute 

Strekning 

NNB 

Motorveg-
planen 
(Alt. 1) 

Riksveg-
utredningen 

(Alt. 2) 
1 E6 Riksgrensen-Oslo -  
1 Rv. 111 Sarpsborg – rv. 22 Lillestrøm (ny E6) -0.66 -0,66 

2a E18 Riksgrensen- Oslo (Vinterbro) -0.53 -0.30 
2b E16 Kløfta-Kongsvinger 0.65 1,16 
3 Rv. 19 Patterødkr -E18 Undrumsdalen 

(Ferjefri Moss - Horten) 
0,11 -0.52 

3 E18-E39 Oslo (Lysaker)-Kristiansand-
Stavanger (Harestad) 

-0.30 -0.28 

4a E39 Stavanger (Harestad)-Bergen (Knarvik) -0.15 -0.27 
4a/4b E39 Bergen (Knarvik)-Trondheim (Klett) -0.70 -0.64 

5a E134 Drøbak (Vassum)-xE39 Haugesund 
(Våg) 

-0.28 0,12 

5c E16 Bergen-Voss -0.64 -0.48 
5c E16 Sandvika-Hønefoss 0.28 0.67 
6a Rv. 4 Oslo (Olavsgaard)- Jaren -0.18 0,04 
6a E6 Oslo-Trondheim (Ranheim) -0.48 -0.19 
7 E6 Trondheim (Ranheim)-Steinkjer -0.36 -0.39 

7/8a E6 Steinkjer-Nordkjosbotn -0.80 -0.62 
8b E6 Nordkjosbotn-Kirkenes -0.91 -0.74 

Alle strekninger -0.53 -0,35 
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Det er foretatt analyser for en usikkerhet i investeringskostnadene ved utbygging av 
motorvegalternativet på – 10% og + 20%.  Ved en økning av kostnadene totalt med 20 % 
reduseres NNB til -0,61. Ved en reduksjon av kostnadene med 10 % øker NNB til – 0,48. 
Dette viser at lønnsomheten er lite følsom for endringer i investeringskostnadene.  

6.3 Andre virkninger 

Utbygging av vegnettet iht. Motorvegplanen vil medføre høyere hastigheter. Generelt 
medfører høyere hastighet økt sannsynlighet for flere og mer alvorlige ulykker. En slik 
utbygging vil imidlertid gi langt færre kryss og disse vil være planfrie. Disse vegene vil også i 
hovedsak være møtefrie veger, med midtrekkverk eller adskilte kjørefelt i motgående 
kjøreretninger. Det vil også kunne bli flere toløps tunneler. Motorvegplanen forutsetter at 
det defineres nye vegklasser. Det er viktig at kravene til sikkerhetsmessig standard for å 
sette fartsgrensene 90 km/t, 100 km/t og 110 km/t er minst på samme nivå som i dag.  

Et slikt vegnett vil gi et mer robust transportsystem som eliminerer mye av sårbarheten 
rundt samfunnssikkerhet og redusert framkommelighet. Flere strekninger med store 
utfordringer knyttet til skred og ulykker blir også erstattet av nye, sikre veger. 

Veger med høy dimensjonerende hastighet har såkalt stiv linjeføring med lite kurvatur, og 
kan medføre større inngrep i natur og omgivelsene enn veger med lavere hastighet. Det vil 
kunne bli lengre tunneler og bruer og dermed også høyere drifts-, vedlikeholds- og 
investeringskostnader enn veger med lavere hastighet.  

Trafikk med høyere gjennomsnittlige hastigheter og økte trafikkmengder (nyskapt trafikk) vil 
gi økte utslipp av klimagasser (CO2). En jevnere geometri, slakere stigninger og færre kryss 
vil imidlertid kunne gi noe reduserte utslipp på grunn av jevnere hastighet. I sum vil en 
kunne forvente at klimagassutslippene vil øke ved en eventuell utbygging av et motorveg- 
og høyhastighetsvegnett som er vurdert i dette arbeidet. Omfanget av utslippene er 
avhengig av den teknologiske utviklingen av kjøretøyparken og hvor energieffektive 
motorene kan bli. En så omfattende utbygging vil også medføre store klimagassutslipp i 
byggeperioden og store inngrep i natur og omgivelsene. 

En slik utbygging vil også kunne bidra til å opprettholde og styrke næringslivets 
konkurranseevne, samt å medvirke til å opprettholde, forsterke og utvide bo-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregioner i store deler av landet. Mulige effekter av reduserte 
transportkostnader og økt regularitet vil også kunne være økt samarbeid og konkurranse 
med andre næringsvirksomheter, og bedre tilgang til kompetent arbeidskraft. Dette er 
viktige forhold for å opprettholde og styrke næringslivets konkurranseevne. Reduserte 
godstransportkostnader vil også kunne gi betydelige positive netto ringvirkningseffekter. 
Resultater fra andre utredninger, som er gjort for å vurdere en eventuell utvikling av E39, 
tyder på at det er betydelige netto ringvirkningseffekter knyttet til reduserte 
godstransportkostnader og at slike ringvirkningseffektene kommer hele landet til gode.  
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6.4 Reisetider 

Reisetider for nytt vegnett iht. Motorvegplanen er beregnet på grunnlag av hastigheter og 
lengder som vist i tabell 1. For strekninger med hastighet < 100 km/t er det brukt 
gjennomsnittshastighet 70 km/t. 

Tabell 5 Reisetider 

Riksveg-
rute 

Strekning 

Reisetider 
Dagens 
vegnett 
[tt:mm] 

Vegnett i 
Motorvegplanen 

[tt:mm] 

Differanse 
 

[tt:mm] 
1 E6 Riksgrensen-Oslo 01:13 01:08 00:05 
1 Rv. 111 Sarpsborg – rv. 22 

Lillestrøm (ny E6) 
01:47 00:47 01:00 

2a E18 Riksgrensen- Oslo (Bjørvika) 01:13 00:56 00:17 
2b E16 Kløfta-Kongsvinger 00:48 00:34 00:14 
3 Rv. 19 Patterødkr -E18 

Undrumsdalen (Ferjefri Moss - 
Horten fra E6 til E18) 

01:09 00:12 00:57 

3 E18-E39 Oslo (Bjørvika)-
Kristiansand-Stavanger 
(Harestad) 

07:36 05:12 02:24 

4a E39 Stavanger (Harestad)-Bergen 
(Knarvik) 

05:10 01:58 03:12 

4a/4b E39 Bergen (Knarvik)-Trondheim 
(Klett) 

13:50 05:51 07:59 

5a E134 Drøbak (Vassum)-xE39 
Haugesund (Våg) 

06:47 03:52 2:55 

5c E16 Bergen-Voss 01:23 00:33 00:50 
5c E16 Sandvika-Hønefoss 00:46 00:29 00:17 
6a Rv. 4 Oslo (Olavsgård)-Jaren 01:13 00:33 00:40 
6a E6 Oslo (Bjørvika)-Trondheim 

(Ranheim) 
07:06 05:10 01:56 

7 E6 Trondheim (Ranheim)-
Steinkjer 

01:40 01:14 00:26 

7/8a E6 Steinkjer-Nordkjosbotn 13:39 08:33 05:06 
8b E6 Nordkjosbotn-Kirkenes 11:54 07:39 04:15 
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7 Oppsummering og drøftinger 

En helhetlig utbygging av vegnettet som er utredet vil koste om lag 1 110 mrd. kr. En slik 
utbygging vil gi en transportøkonomisk netto nytte på -680 mrd. kr. Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet i form av netto nytte per budsjettkrone av utbyggingen av strekningene som er 
vurdert varierer mye, fra om lag -0,91 til om lag 0.65. Disse forskjellene skyldes blant annet 
store variasjoner mellom strekningene i investeringskostnader for å løfte dagens 
vegstandard til en evt. motorveg- eller høyhastighetsstandard, potensialet for endringer i 
reisetid og ulike forventede trafikkmengder. 

Analyser av usikkerhet viser at ved en økning av kostnadene med totalt 20 % reduseres netto 
nytte per budsjettkrone til -0,61. Ved en reduksjon av kostnadene med 10 % øker netto 
nytte per budsjettkrone til –0,48. Dette viser at lønnsomheten er lite følsom for endringer i 
investeringskostnadene. 

Utbygging av vegnettet iht. Motorvegplanen vil medføre høyere hastigheter. Generelt 
medfører høyere hastighet økt sannsynlighet for flere og mer alvorlige ulykker. En slik 
utbygging vil imidlertid gi langt færre kryss og disse vil være planfrie. Disse vegene vil også i 
hovedsak være møtefrie veger, med midtrekkverk eller adskilte kjørefelt i motgående 
kjøreretninger. Det vil også kunne bli flere toløps tunneler. Motorvegplanen forutsetter at 
det defineres nye vegklasser. Det er viktig at kravene til sikkerhetsmessig standard for å 
sette fartsgrensene 90 km/t, 100 km/t og 110 km/t er minst på samme nivå som i dag 

Høyere gjennomsnittlige hastigheter og økte trafikkmengder (nyskapt trafikk) vil kunne gi 
økte utslipp av klimagasser(CO2). En jevnere geometri, slakere stigninger og færre kryss vil 
imidlertid kunne gi noe reduserte utslipp pga. jevnere kjøring. I sum vil en kunne forvente at 
klimagassutslippene vil øke ved en eventuell utbygging av et motorveg- og 
høyhastighetsvegnett som er vurdert i dette arbeidet. Omfanget av utslippene er avhengig av 
den teknologiske utviklingen av kjøretøyparken og hvor energieffektive motorene kan bli. En 
så omfattende utbygging vil også medføre store klimagassutslipp i byggeperioden og store 
inngrep i natur og omgivelser. Det er nasjonale mål om å ta vare på landskapsverdier og 
nærmiljøer langs vegene. Bredere og stivere veger forsterker disse utfordringene. Å 
opprettholde landskaps- og nærmiljøkvaliteter vil kreve en betydelig innsats i planlegging på 
korridor-, trase- og detaljnivå. 

Mange av vegstrekningene som er vurdert vil gå i helt nye traseer. Ved en eventuell 
utbygging må derfor lengre strekninger bygges ut helhetlig for å få virkning av utbyggingen. 
På enkelt strekninger vil utbyggingen kunne skje trinnvis ved at en først bygger ut to- og 
trefeltsveger, som så videreutvikles til fullverdige firefeltsmotorveger. Dette vil imidlertid 
medføre at en allerede i første byggetrinn bør bygge vegen med geometri tilpasset krav til 
firefeltsmotorveg med dimensjonerende hastighet 110 km/t. En bør også vurdere å 
inkludere utbygging av nye tunnelløp i eventuelle kommune(-del) og reguleringsplaner. Slik 
trinnvis utbygging vil gi reduserte investeringskostnader på kort sikt og en kan oppnå mer 
samfunnsøkonomisk optimal utbygging. I de fleste tilfeller velges dimensjoneringsklasse 
(vegstandard) basert på vegens funksjon og forventede trafikkmengder 20 år etter forventet 
åpningsår. Etter som de samfunnsøkonomiske analysene har et tidsperspektiv på 40 år er 
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det viktig å vurdere om behovet for eventuelt andre byggetrinn vil oppstå i løpet denne 40 
årsperioden. Dersom dette er tilfelle må det vurderes om både første og andre byggetrinn 
bør inngå i de samfunnsøkonomiske analysene. I dette arbeidet har en ikke hatt et 
tilstrekkelig grunnlag eller tid til å gjennomføre slik vurderinger. 

Det er ikke foretatt en samlet særskilt vurdering av lokalisering av kryss og forbindelser til 
andre riksveger og fylkesveger, byer og tettsteder. Det er lagt til grunn at det er 
høyhastighetsveger forbi bl.a. Oslo, Drammen, Kristiansand og Bergen. For bl.a. Trondheim 
og Stavanger er det ikke vurdert slike løsninger. Der en ikke har slike høyhastighetsveger 
forbi byene vil kø inn mot og gjennom de største byene kunne medføre redusert 
framkommelighet og økte reisetider. Det bør derfor eventuelt gjøres en helhetlig vurdering 
av behovet for høyhastighetsveger forbi byene på et senere stadium. 

Enkelte av vegtraseene og vegstandard som er lagt for denne utredningen vil kunne avvike 
fra traseer eller vegstandard som er besluttet gjennom plan eller KVU/KS1. 
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