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FORORD 

Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

Rute 3 er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

Riksvegrute 3 er Norges sørligste transportkorridor og går igjennom de tettest befolkede 
områder i Norge. Rute 3 har en øst – vest akse og en sør-nord akse.  

Åtte av Norges største byer ligger langs ruten, med storbyene Oslo i øst og Stavanger i vest. 
På øst –vest aksen er det idag tre riksveger parallelt med E18 igjennom Oslo: Ring 1 i Oslo, 
riksveg 23 i tunnel under Oslofjorden og riksvegferge19 Moss–Horten, som er landets 
viktigste ferjerute målt i transportvolum. Konseptvalgutredningen for ny og 
Oslofjordkryssing er under arbeid.  

På sør-nord aksen starter ‘ferjefri E39‘ i Kristiansand, går til Stavanger og derfra videre på 
rute 4c til Bergen og Trondheim. 

Rute 3 går igjennom 14 bo-og arbeidsmarkedsregioner. 11 er byregioner og tre er 
småsenterregioner. Det er ingen spredtbygde regioner langs ruta. fem av byregionene er 
blant de ni bo- og arbeidsmarkeds-regionene som har størst befolkningsvekst i landet (SSB 
2014). Dette er byrregioner med befolkningvekst fram til 2040 på opp mot og over 30 
prosent. Hovedstadområdet er i en særstilling og forventes passere 1,5 millioner innbyggere 
i 2040.  

Årsdøgntrafikken er høy for store deler av ruta. I brev fra Samferdselsdepartementet av 
16.06 2014 er det fastslått at det skal planlegges for at den langsiktige løsning for 
transportstrekningen Oslo –Kristiansand-Stavanger, er fire felts veg.  

E18, riksveg 23 og E39 er del av det Trans-Europeisk transportnettet, TEN-T. Ruta er 
strategisk viktig for internasjonal, nasjonal, regional og lokal transport. Riksvegruta har 
betydelig transportfunksjon på alle disse nivåene og standardvalg er derfor viktig 
premissleverandør for bosetting og næringsliv,nasjonalt og regionalt.  

I denne riksvegutredninga er det særlig den internasjonale og nasjonale funksjonene som 
vektlegges. Rutas overregionale funksjoner, binder sammen regioner over nasjonsgrenser og 
regiongrenser. Tilknytningsvegene til nasjonale havner, godsterminaler og lufthavner, 
forsterker funksjonene som nasjonal og internasjonal transportkorridor. Hovedstrategi for 
rute 3 er utbygging av hovedkorridorene til firefeltsveg fra øst til vest, imellom Oslo og 
Stavanger. Denne utredningen beskriver de fem utbyggingsstrekninger som gjenstår 
planlagt og bygd i 2018, Kap.6.   

Transportkorridoren Oslo-Stavanger har et gap imellom standard 2018 og fullgod standard 
firefeltsveg i 2050. Gapet er størst for strekningen E39 Kristiansand –Stavanger. Gapet 
mellom dagens standard og fullgod standard, er på alle fire hovedtema i NTP. I denne 
utredninga er det fokusert spesielt på mål om sikker framkommelighet og nullvisjonen for 
trafikksikkerhet.  
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Framkommelighet kan beskrives ved gjennomsnittsfart. Gjennomsnittsfarten mellom 
Kristiansand og Stavanger er 64 km/t (VisVeg). Gjennomsnittsfart fra Oslo til Kristiansand 80 
km/t. Forskjellen for ventes å øke når E18 er utbygd til enten firefeltsveg eller møtefri 2/3 
feltsveg innen 2018.  

Fullgod framkommeligheten er pålitelig framkommelighet for transport, hele døgnet, hele 
året. Framkommeligheten for rute 3 er akspetabel, men med et viktig unntak; 
vinterframkommelighet på E39. Ved identifisering av samfunnskritiske steder og 
strekninger, framtrer strekningen E39 Kristiansand–Ålgård, med flere steder som 
karakteriseres som uakseptable.  

Et viktig funn når det gjelder samfunnssikkerhet er at byene Oslo, Drammen, Kristiansand og 
Stavanger, som alle har europavegen igjennom sentrumsområdene, er sårbare ved ekstreme 
værforhold eller om spesielle hendelser inntreffer. Løsninger og nødvendig beredskap for 
transportsikkerheten igjennom disse byene, er en særskilt oppgave som må utredes videre. 
Disse problemene ligger sannsynligvis tettest opp til riksvegfunksjonen, men løsningene må 
finnes i samhandling med bypakkene og kommunene det gjelder.  

Trafikksikkerheten er dårligst på E39, som har klart lavest vegstandard. Strekningen 
Kristiansand-Ålgård har mange og flest alvorlige ulykker på ruta. Dagens fartsreduksjon på 
store deler av denne strekningen, er av hensyn til trafikksikkerheten.  

Stedvise og strekningsvise midlertidige tiltak gjøres kontinuerlig på ruta og for å bedre 
framkommelighet og trafikksikkerhet. Fra 2018 og fram i tid, begrenses mulighetene for 
slike vegutbedringer. Årsaken er at dagens veg ligger i en korridor som har en horisontal og 
vertikal geometri (svinger og bakker), som ikke lar seg utvide til bred veg med høy 
fartsgrense. Hovedstrategi er derfor å bygge ny transportkorridor med plass og rom for en 
ny firefelts veg på de gjenværende utbyggingsstrekningene. Planlegging og bygging i ny 
korridor vil ved god ledelse, organsiering og kompetansetilgang, kunne oppnå en 
effektiviseringsgevinst i tidsbruk, kostnader og kvalitet.  

Standard er også å planlegge og bygge transportsystemer som gir befolkningen trygge, 
presise og gode reiser. Reiser hvor en opplever Norge med vakker natur og høyt 
internasjonalt nivå innen teknologi og arkitektur. Statens akitekturstrategi og det offentliges 
handlingsplikt i miljøsaker (grunnloven §112) legges til grunn. Statens egne vegprosjekter 
og vegtiltak kan gi mange muligheter for verdiskaping, innovasjon og nye arbeidsplasser.  

Riksvegrute 3 er sentral del av transportsystemet i 14 bo- og arbeidsmarkedsregioner og 
flere som i norsk målestokk har stor befolkningstetthet og befolkningsvekst. Økningen i 
transportene og spesielt veksten innen persontransport i byene, skal fra biltransport til 
kollektiv-sykkel og gange. Byenes trengsel og miljøproblemer må løses igjennom 
tiltakspakker med flere virkemidler. Tiltak for utvikling av bærekraftige bysamfunn og som 
ligger til riksvegnettet, vil eksempelvis være kollektivanlegg, innfartsparkeringer, 
sykkelhotell og annet. Dette er tiltak som også inngår i bypakker og byprosjekter. Da rute 3 
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sin funksjon som del av byenes transportsystem er spesielt framtredene for rute 3, er dette 
omtalt i denne utredningen og ned på tiltaksnivå for hovedstadområdet. Hovedstadområdet 
er tatt inn i noe større del enn de andre byområdene.  

Transporten innen byregionene, er allikevel underordnet rutas internasjonale og nasjonale 
funksjon for framkommelighet øst – vest og sør –nord.  

Miljø er å utvikle bærekraftige samfunn på alle nivå. Det innebærer at klimagassutslipp til 
atmosfæren må senkes betydelig. Målet er at temperaturstigningen globaly, ikke skal bli mer 
enn to grader fram til 2020. Fastslått i Kyoto 2 avtalen, som Norge har sluttet seg til. 
Motorvegutbygging er i konflikt med dette. Men det er sannsynligvis en kortsiktig løsning 
om vi forsøker holde klimautslippene nede, ved å unnlate å bygge firefeltsveger. Den varige 
løsning på klimagassutslippene fra transport er sannsynligvis i miljø-teknologiske løsninger 
for kjøretøy og miljøvennlig drivstoff. I dette kan Norge være en pådriver i 2018-2020 og 
slik at transportsektoren bli bidragsyter i klimakutt fra 2030. Her ligger samtidig muligheter 
til innovasjon og næringsutvikling. Videre må det tilrettelegges for en virkemiddelbruk som 
gjør at folk flest kan kjøpe og forbruke miløvennligere.  

Viktige miljømål som retten til ren luft, rent vann, fravær av støy, matvaresikkerhet (jordvern) 
og tilgang til rekreasjonsområder, er oftest i konflikt med bilvegutbygging. De beste 
løsningene for hovedkorridorene, må for rute 3 finnes i videre kommunedelplanlegging, 
konsekvensutredninger og reguleringsplaner, i samsvar med plan og bygningslovens 
prinsipper og bestemmelser.  

I byområdene tar staten ansvar blant annet i arbeidet med bypakkene, som er blitt viktige 
arenaner for samhandling mellom myndighetsnivåer og de mange aktører som må samvirke 
for at i byenes transport og mobilitets skal fungere godt. Byenes miljøproblemer er svært 
komplekse og må løses i samhandling om regional (lokal ) areal og transport.  

Det må påpekes at for enkelte byer, vil arealknapphet kunne løses ved at det tas overordna 
strategiske grep, som å flytte internasjonale og nasjonale funksjoner ut av byområdene. For 
de byene hvor vi i dag har samfunnskritisk sårbare steder og strekninger, er dette 
muligheter som bør løftes fram og diskuteres.  

Universell utforming på rute 3 er å ha universell utforming på alle kollektivanlegg, 
innfartsparkeringer med mer, og i arbeidet for bærekraftige bysamfunn. Til 
riksvegfunksjonen er universell utforming essentielt for å sikre rømningsveier og sikkerhet i 
tunneler. Rute 3 har en geografiske plassering og utstrekning som gir at den er sentral i 
befolkningens ferie og fritidsreiser. Rasteplassenes plassering, utforming og tilrettelegging 
for alle, er vesentlig del av riksvegnettets kvalitet. Kjørekomfort og kjøreopplevelse er viktig 
del av reisen og kan være med å utvikle Norge som turistmål.  
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2 INNLEDNING  

Nasjonal transportplanlegging skjer i et samarbeid mellom Statens vegvesen, Norges 
statsbaner og Avinor. Nasjonal transportplan NTP fremmes i en stortingsmelding hvert fjerde 
år. Nasjonal transportplan er en intensjonsplan for utviklingen av samferdselssystemet de 
neste ti år. NTP 2018-27 (2050) skal behandles i Stortinget i 2017. De konkrete økonomiske 
bevilgningene blir gitt i statsbudsjettet. Regjeringen tilstreber i statsbudsjettet å følge 
rammene i NTP og tradisjonelt har oppfyllingsgraden vært mellom nitti og hundre prosent.  

Nasjonal transportplan innledes av en utredningsfase som gir fakta informasjon, som legges 
til grunn for etatenes forslag til NTP. Statens vegvesens har flere utredninger og 
stamnettutredningene (riksvegutredningene) er et av flere viktige bidrag.  

Stamvegnettet (riksvegnettet), er inndelt i åtte riksvegruter og vegdirektoratet samlede 
stamnettutredning, bygger på utredninger for alle disse. Vegdirektoratet samordner arbeidet 
og alle utredningene utarbeides etter en felles bestilling og disposisjon. Dette er 
utredningen for rute 3 Oslo-Kristiansand-Stavanger med tilknytningsveger til nasjonale, 
jernbaneknutepunkt (godsterminaler) og lufthavner. Vegdirektoratets stamnettrapport skal 
være ferdig vår 2015. 

Stamvegnettet (riksvegnettet) omfatter hovedvegene som binder landet sammen. Staten er 
vegmyndighet og har finansierings og prioriteringsansvar. Statens vegvesen har ansvar for å 
planlegge, bygge, vedlikeholde og drifte riksvegnettet på vegne av Staten. Stamvegnettet er 
på over 10 000 kilometer veg . Det er transporruter mellom byer, nasjonale havner, 
jernbaneknutepunkt (godsterminaler) og lufthavner.  

Utredningene skal gi grunnlag for strategisk planlegging og derfor lang tidshorisont, ti år og 
30 års perspektiv. Utredningen skal invitere til en diskusjon om trinnvise 
utviklingsstrategier. Offentliggjøring av rutevise utredninger er en god mulighet for å få 
presentert faglig oppdatert dokumentasjon om status, behov og strategier.  

Riksvegutredningenes har en gapanalysen, som kartlegger og vurderer dagens veg i 2018 
opp mot framtidig mål om fullgod vegstandard 30 år fram i tid, 2050. Gap-analysen peker 
ut de områdene der det er behov for tiltak både på kort og lengre sikt. Det skal vurderes 
utviklingsstrategier, tiltak, ressursbehov og effekter av tiltakene.  

Riksvegutredningene skal identifisere samfunnsbehov, mål og alternativer for utvikling. Det 
skal primært være i lys av nasjonal og regional funksjon, herunder veginfrastrukturen 
samfunnskritiske funksjon. Der slike vurderinger er gjort i konseptvalgutredning KVU, er 
disse lagt til grunn. Der det ikke foreligger KVU skal det legges opp til drøfting som tar 
utgangpunkt i behov, mål og krav, på linje med vurderinger som gjøres i KVU. Generelt 
gjelder at vegnettet sårbarhet skal reduseres og at framkommelighet for / til 
samfunnskritisk infrastruktur og tjenester sikres spesielt.  
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Norge er inndelt i 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner, BA-regioner. Stamvegnettet er viktig 
for den videre utvikling av disse og hvordan livet i framtidas byer og tettsteder vil være. 
Vegsystemets funksjon må sees i sammenheng med mål og ønsker for det samfunnet 
vegene skal tjene.  

Transportsystemene skal dekke samfunnets behov for transport og fremme regional 
utvikling. For effektivt å nå målet, planlegger riksvegutredningene for lange vegstrekninger 
med mest mulig lik standard. Videre er ulike tiltak på strekningene sett i sammenheng. En 
slik helhetlig sammenheng er for å bedre oppfylle målet om størst mulig nytte for alle 
trafikantgrupper. Vegsystemet skal ivareta alle, igjennom en standard og kvalitet, som har 
universell utforming.  

Ved mer helhetlig planlegging, ønskes oppnådd økt effektivitet i planlegging og 
sammenhengende utbygging med minst mulig ulemper.  

Regjeringen forventer at de statlige, regionale og kommunale planprosesser som omhandler 
samferdsel samordnes og at fylkeskommuner og kommuner har en aktiv rolle i statlig 
planlegging. Statens vegvesen ønsker at riksvegutredningene skal bidra til bedre dialog og 
samhandling i statlig transportplanlegging.  

Riksvegutredningene foreslår tiltak i utviklingsstrategiene som bidrar til en bærekraftig 
utvikling. Næringslivets transportbehov og utvikling av robuste bo – arbeid og servise–
regioner er viktig. Det holdes fokus på utfordringene knyttet til klimamålet, trafikksikkerhet, 
vegens sårbarhet, tiltak for kollektivtrafikken og for gående og syklende. Riksvegutredninger 
har primært fokus på vegstrekningene mellom landsdeler, regioner og byer. Byene utredes i 
egne utredninger, men byenes behov er med i gapanalysen. 
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3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON  

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Strekningen E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger er 567 km lang. Ruta omfatter også rv. 
162 «Ring 1», rv. 23 Oslofjordsforbindelsen, rv. 19 Moss- Horten og samt diverse 
riksvegtilknytninger til havner og terminaler på strekningen, totalt 125 km. Disse er listet 
opp i tabell 1. Rutas samlede lengde er dermed 692 km. Ramper og armer utgjør i tillegg 
194 km. 
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Tabell 1 Veger og veglengder på rute 3 E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger emd 
tilknytninger (veglengder ekskl. ramper og armer, men inkludert arm til Torp) 
Veg Fylke Fra-Til Lengde 

(km) 
E18 Oslo, Akershus, 

Buskerud, Vestfold, 
Telemark, Aust-
Agder, Vest-Agder  

Oslo (Sørenga) – Kristiansand (Vesterveien) 322,8 

E39 Vest-Agder, 
Rogaland  

Kristiansand (havn) – Stavanger (Harestad) 238,6 

Rv. 162  Oslo Bispevika x E18 – Filipstad  x E18. «Ring 1» 4,5 
Rv. 23 Akershus, Buskerud Vassum x E6 – Lier x E18 

«Oslofjordforbindelsen» 
40,0 

Rv. 282 Buskerud Bangeløkka x E18/E134 – Drammen havn, 
Holmen/Brakerøya 

2,1 

Rv. 19 Østfold  
Vestfold 

E6 x Moss – Moss kai *) 
Horten kai – E18 X Undrumsdal 

12,3 

E18 
(arm) 

Vestfold E18 Fokserød – Sandefjord lufthavn Torp 3,3 

Rv. 40 Vestfold E18 Bommestad – Larvik havn 5,6 
Rv. 354 Telemark E18 Rugtvedt – Brevik havn - E18 Heistad 6,7 
Rv. 41/ 
451 

Vest-Agder E18 Timenes– Kjevik Kristiansand lufthavn  5,6 
+1,7 

Rv. 42 Rogaland E39 Krossmoen – Egersund havn 14,7 
Rv. 44 Rogaland E39 Stangeland – Stavanger godsterminal 

Ganddal 
7,0 

Rv. 509 Rogaland E39 Forus nord – Risavika – E39 Kjellandsmyra 20,2 
Totalt E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger, med tilknytninger 685 

*) Lengde av «midlertidig» veg innenfor havneområdet kommer i tillegg med 0,6 km 

Veglengden på rute 3 er til sammen 685 km. Dette inkluderer vegarm til Sandefjord lufthavn 
Torp. I tillegg kommer til sammen 11 km for andre, korte, vegarmer.  
Samlet for E18 og E39 uten ramper og armer er 561 km.  
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Tabell 2 Fejesamband på rute 3 
Ferjesamband Fylke Veg Overfarts-

tid (min) 
Frekvens 
(uke) 

Lengde 
(km) Fra Til 

Moss Horten Østfold/Vestfold Rv. 190 30 349 3,3* 

*Fergereise 3,3 km.  

 

 

 

3.1.1 Oslo-området 

I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og lokale baner et 
differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt tett nett av 
riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Transportsystem og arealbruk i store 
byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for trafikantene som for de fleste reisehensikter 
kan velge mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål. Hovedstadsområdet skiller 
seg fra de andre byområdene ved at området dekker svært mange ulike riksvegruter. Dette 
gjelder rutene: 

 Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

14 

 

 Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 
 Rute 2b: Rv. 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og Rv. 35 Jessheim – Hønefoss 
 Rute 3: E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger 
 Rute 5c: E16 Sandvika – Bergen 
 Rute 6a: E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger  

Av disse rutene ender alle bortsett fra rute 2b og rute 5c i Oslo by ved Operatunnelen. 

De mange ulike riksvegrutene i Oslo gjør det problematisk med en rutevis tilnærming. 

3.2 Rutas funksjon 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkeder 

Rute 3 har et omfang, utstrekning og strategisk 
plassering som gjør at ruta har viktig funksjon 
internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. 
Betydningen som transportkorridor for alle disse 
funksjonene øker på som følge av sterkt 
befolkningsvekst i Sør Norge. De nasjonale mål og 
føringer som legges for vekst i Norges framtidige 
økonomi, vil forsterke rute 3 sin sentrale plassering og 
betydnings som riksvegrute. Riksvegrutas primære 
funksjon er å være et effektiv, tilgjengelig og 
miljøvennlig transporsystem, som binder sammen og 
sikrer transporten mellom regionene. Sekundært er 
riksvegruta del av vegsystemene i 13 bo- og 
arbeidsmarkedsregioner hvor alle har en 
befolkningstetthet av en viss størrelse og videre er ruta 
hovedåren for gods og vare transporer til/fra gjennom 
åtte av Norges 13 største byer.  

Den har en internasjonal funksjonen ved at rute 3 har tilknytningsveger til jernbane, havner 
inkludert havner med internasjonale ferjeforbindelser, og lufthavner. Dette er viktig for både 
person og godstransporter. I perspektiv av ønsket økonomisk vekst, kan en særlig framheve 
vegtilknytningene til havneanlegg, godsterminaler og terminaler, for import og eksport av 
varer og gods. Som transportrute for internasjonal og nasjonal handel, har rute 3 en meget 
viktig samfunnsfunksjon.  

Overføring av transporter for gods og personer til bane er et mål. Det er muligheter i dette, 
men med de begrensninger en har i dagens banenett og med den befolkningsvekst som vi 

Bo- og arbeidsmarkedsregioner  
(BA-regioner).  
Dette er en inndeling brukt av 
Norsk Institutt for by og region 
forskning, NIBR. Sist oppdaterte 
inndeling av Norge er 160 BA-
regioner (NIBR-rapport:2013:1). 
BA-regioner er en funksjonell 
regioninndeling, basert på bosted 
(hushold) og arbeidssted. Dette er 
en regioninndeling som gir 
hensiktsmessige geografiske 
enheter for samfunnsanalyse.  

BA-regioninndeling er et hierarki, 
som i utgangspunktet rangerer 
Norges tettsteder med hensyn til 
sentralitet og i forhold til 
funksjonalitet med hovedvekt på 
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har i denne delen av Norge, legges trafikkvekst på vegnettet til grunn i alle prognoser. 
Videre er det en pågående diskusjon om hvor stor vekst som er riktigst å legge til grunn, for 
at vegsystemet skal oppfylle samfunnets transportbehov i 2050.  

Rute 3 involverer ni fylker. Oslo, Akershus og Østfold fra øst og videre sørover gjennom 
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland i vest. De tettest 
befolkede områdene i disse fylkene er byene langs kysten. Hovedstadområdet Oslo, med 
over en million innbyggere, videre Drammen, Moss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, 
Skien, Risør, Arendal, Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Egersund og Stavanger. 
Flere byer som Holmestrand, Horten, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, inngår i by og 
arbeidsmarkedsregioner, hvor større byer er viktigste sentrum. Se tabell over inndelingen i 

BA-regioner (bo- og 
arbeidsmarkedsregioner), tabell 3  

Videre nordover fra Stavanger fortsetter E39 
langs vestlandskysten som rute 4a, med 
storbyregionene Bergen og Trondheim. Ved 
utbygging av  ferjefri E39, viser prognoser at 
rutas funksjon som overregional 
transportkorridor forsterkes, da trafikk som i 
dag går over fjellet, vil gå sørover på E39. 
Rute 3 er tilknyttet til stobyregionene i 
Akershus via rv. 23 Oslofjordforbindelsen. 
Videre de mellomstore byområde Moss og 
Fredrikstad / Sarpsborg med riksvegfergen 
Moss – Horten. 

Mye av trafikken på rute 3 er trafikk innenfor 
bo- og arbeidsmarkedsregioner. Denne 
lokaltrafikken, framgår tydelig av 
trafikktallene. De høyeste nivåene er i 
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nærheten av de største byene som er sentrum i de respektive BA-regionene.  

Befolkningsvekst 
Rute 3 går gjennom tett befolkede områder langs kysten mellom Oslo og Stavanger. 

Hele fem av landets ni største byområder er tilknyttet rute 3: Oslo-området, Buskerudbyen, 
Grenland, Kristiansandsregionen og Stavangerregionen. Dette er byområder som Nasjonal 
transportplan 2014-2023 vurderer som aktuelle for helhetlige bymiljøavtaler for samordnet 
virkemiddelbruk. 

Det er forventet betydelig befolkningsvekst langs store deler av denne ruta. Dette gjelder 
blant annet Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Oslo-området, som har størst forventet 
prosentvis befolkningsvekst fram mot 2040 blant landets ni største byområder, alle med 
over 30 prosent vekst i følge SSB’s progoser for middels vekst. Også i Stavangerregionen og 
Vestfoldbyene forventes stor vekst.  

Tabell 3 Viktige regioner i rute 3’s nære influensområde  
Bo- og arbeidsmarkedsregioner (BA-regioner) i og langs rute 3  
Regoionene er sortert geografisk langs ruta fra øst mot vest innenfor hver gruppe 

Største tettsted  
i regionen:  

BA-region: 
Navn / (nr). 

Kommuner som inngår i BA-regionen  
Rangert langs sentrum – periferi akse. 

Storbyregioner  
Storby 1  
Tettsted over 500 000 
innbyggere og maks 
tjenestetilbud og 
offentlige institusjoner 

OSLO *) (5) Sentrum:Ski, Oppegård Bærum. Asker, Sørum, Rælingen, 
Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Oslo og Røyken 
(11 kommuner) 

Omland: Gran, Lunner  
Storby 2  
150 000- 500 000 
innbyggere 

STAVANGER / 
SANDNES (44) 
Nord-Jæren *)  

Tettsted/Storby:  
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.  

Omland: Bjerkreim, Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Forsand, 
Strand, Finnøy, Rennesøy,Kvitsøy 

Regioner med mellomstore byer  
Mellomstor by 1  
Tettsted 35 000-150 
000 innbyggere og 
middels til høyt tilbud av 
tjenester og offentlige 
institusjoner  

Drammen (19) 
Buskerudbyen *) 

Sentrum:  Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier  
Omland: Sigdal, Modum, Svelvik, Sande  

Mellomstor by 2 
Tettsted 19 000- 43 000 
innbyggere middels 
tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner 

Moss (2) Sentrum: Moss  
Omland:  Rygge, Våler  

Mellomstor by 1 
 

Tønsberg (24) Sentrum:  Tønsberg og Nøtterøy 
Omland:  Holmestrand, Horten. Hof, Re Stokke, Andebu, 

Tjøme  
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Største tettsted  
i regionen:  

BA-region: 
Navn / (nr). 

Kommuner som inngår i BA-regionen  
Rangert langs sentrum – periferi akse. 

Mellomstor by 2 
 

Sandefjord / 
Larvik (25)  

Sentrum: Sandefjord. Larvik 
Omland: Lardal  

Mellomstor by 1 Grenland *) (26)  Sentrum Skien, Porsgrunn, Bamble tettsted 
Omland: Siljan, Bamble, Kragerø Drangedal, Nome  

Mellomstor by 2  Arendal (34) Sentrum: Arendal og Grimstad  
Omland: Tvedestrand, Vegårshei, Froland, Åmli 

Mellomstor by 1  Kristiansand 
(37) 
Kristiansands-
regionen *) 

Sentrum: Kristiansand  
Omland: Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen, Iveland, 

Søgne  

Småbyregioner  
Småby 1  
Tettsted 5 000 -25 000, 
middels tilbud av 
tjenester og offentlige 
institusjoner 

Mandal (38) Sentrum: Mandal  
Omland: Marnardal, Audnedal, Lindesnes 

Småby 1  Eigersund (43) Tettsted/Småby:  
Egersund  

Omland: Sokndal  
Småsenterregioner  
Bygdesentra 1:  
Tettsted 700-10 000 
innb. innb., middels til 
(svært) lavt tilbud av 
tjenester og offentlige 
institusjoner 

Risør (33)  Sentrum: Risør  
Omland: Gjerstad  

Småsenter 
(Bygdesenter) 1:  
 

Farsund / 
Lyngdal (39) 

Tettsted/Bygdesentra: 
Farsund, Lyngdal, 

Omland: Hægebostad  
Småsenter 
(Bygdesenter)1 

Flekkefjord (40) Tettsted/Bygdesentra:  
Flekkefjord  

Omland: Lund  
*) I hht. NTP 2014-2023 er disse fem byområdene langs rute 3 blant de ni storbyområdene i 
landet som ble vurdert som aktuelle for bymiljøavtale  
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Illustrasjon: Befolkningstetthet Rute 3. Statens vegvesen: Grafisk senter  

Oslo-området 
er den desidert største bo- og arbeidsmarkedsregionen i landet. Den dekker både Oslo og 
Akershus samt kommunene Rømskog, Spydeberg, Hobøl, Lunner, Gran Røyken og Hurum. 
Regionen har en befolkning på over1,2 millioner og har hatt en befolkningsvekst på 18,5 
prosent i perioden 2003-2013.  

Det foregår en omfattende arbeidspendling mellom de ulike regionene, og i særdeleshet 
til/fra Oslo.  

I Oslo og Akershus forventes det en sterk befolkningsvekst og folketallet kan øke med 350 
000 frem mot 2030. Prognosene for befolkningsvekst ligger på over 30 (SSB 2014). Flere 
mennesker betyr behov for flere boliger, flere arbeidsplasser og bedre transportløsninger. 
Det må derfor bygges boliger i takt med etterspørselen for å kunne dekke etterspørselen. 
Dagens boligmasse vil fortsatt utgjøre hoveddelen av boligmassen i 2030 og i Akershus 
utgjør 78 prosent av boligmassen eneboliger/småhus. Dette gjør at det fremover bør 
prioriteres å bygge leiligheter for at det ikke skal bli en overdekning av eneboliger 
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I Oslo forventes det en videreføring av dagens kommuneplan med konsentrert utvikling. Det 
er planlagt klart størst utvikling øst i byen, men også i det sentrale byområdet og muligheter 
for transformasjon og fortetting i vestlig retning. I Oslo forventes en videreføring av dagens 
boligstruktur med en høy andel leiligheter best møte etterspørselen.  

I Akershus foreslås det i forslag til høringsuttalelse for regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus at Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås videreutvikles som 
regionale byer og skal ta en høy andel av veksten. De regionale byene skal utvikles 
konsentrert og være lett tilgjengelige i det regionale kollektivsystemet. Lillestrøm, Jessheim, 
Ski og Ås og tilknyttede områder er pekt ut som særlige innsatsområder for økt by- og 
næringsutvikling.  

Buskerudbyen  
Buskerudbyen er et areal- og transportsamarbeid mellom de fem kommunene Lier, 
Drammen, Nedre- og Øvre Eiker og Kongsberg og Jernbaneverker, Buskerud 
fylkeskommune, Fylkesmannen, Kystverket Sørøst og Statens vegvesen. Området som 
omfattes av Buskerudbypakke 2 (KVUen) omfatter de tettbygde områdene langs jernbanen i 
kommunene. Byområdet fra Lier til Kongsberg omfatter i dag ca 152.000 innbyggere og er 
en del av Norges største vekstregion. I følge middelprognosen til SSB (2011) er det forventet 
vekst på ca 68.000 innbyggere frem til 2040. Av totalt antall sysselsatte pendler omtrent 23 
prosent av dem som bor i Buskerudbyen. Det er ca 18 prosent som pendler internt i 
området, ca 19 prosent som pendler ut og ca 17 prosent som pendler inn. Det vil si en netto 
utpendling på 2 000 personer.  

Østfoldbyene 
Folketallet har vist en samlet økning mellom ni prosent og 12 prosent i perioden 2004 til 
2014 (2. kvartal). I perioden 2000 – 2012 fremkommer det en samlet vekst i antall 
arbeidsplasser på ca ti prosent, dette er ca en prosent lavere enn landsgjennomsnittet. I 
2012 var arbeidsplassveksten i Østfold 4,5 prosentpoeng lavere enn veksten på landsbasis. 
Dette tilsier at antallet pendlere er økende. 

Eksempelvis var det i 2013 en arbeidsstyrke på ca 14.576 personer bosatt Moss kommune. 
Av dette hadde ca 49 prosent arbeid i egen kommune. Ca 70 prosent av all innpendling til 
Mosseregionen kommer fra omliggende kommuner. Ca 60 prosent av all utpendling er mot 
Bærum/Asker/Oslo/Follo mens ca 25 prosent pendler mot nedre Glomma. Dette gir en 
pekepinn på den den omfattende arbeidspendlingen som foregår i området. 
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Vestfoldregionen  
Vestfoldregionen består av to BA-regioner, Tønsberg (kommunene Tønsberg, Nøtterøy, 
Horten, Holmestrand, Hof, Re, Andebu, Stokke og Tjøme) og Larvik/Sandefjord (Larvik, 
Sandefjord og Lardal).  

Vestfold er landets tettest befolkede fylke etter Oslo og Akershus, med 234 000 innbyggere. 
Om lag 74 prosent av Vestfolds befolkning bor i fylkets fem største kommuner, Sandefjord, 
Larvik, Tønsberg, Horten og Nøtterøy. Vestfold er et lite fylke med korte avstander mellom 
byene, bosteder og viktige funksjoner. E 18 er snart utbygd som firefelts motorveg gjennom 
fylket, og jernbanen utvikles stadig. Sandefjord lufthavn, fergeforbindelser til Sverige og 
Danmark og gode havner gir effektiv tilgang til internasjonale markeder. Fergeforbindelsen 
Horten – Moss er landets mest trafikkerte.  

Korte avstander, stadig bedre kommunikasjon, solide næringsmiljøer, sterkt høyskolemiljø 
og solide private forskningsmiljøer gjør det attraktivt å bo i Vestfold og befolkningsveksten 
er blant landets høyeste. Trafikkutviklingen har gitt de største kapasitetsmessige 
utfordringene i og rundt byområdene. KVU om transportsystemet er ferdig for 
Tønsbergområdet (2013) og mulighetsanalyse for Larvik starter opp i 2014. Vestfold 
fylkeskommune var først i landet med en regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). 
Hovedgrepet i planen er en konsentrert by- og tettstedsutvikling. Planen legger til rette for 
korte reiser og redusert transportarbeid ved at det skal investeres i infrastruktur for gåing, 
sykling og kollektivtransport.  

Grenland 
Grenland er den 7. største byregionen i Norge og omfatter kommunene Skien (53 000 
innbyggere), Porsgrunn (35 000 innbyggere), Bamble (14 000 innbyggere) og Siljan (2 500 
innbyggere). De fire kommunene utgjør en funksjonell arbeids-, bo- og serviceregion. 
Gjennom prosjektet Bystrategi Grenland har kommunene, Telemark fylkeskommune, Statens 
Vegvesen og Jernbaneverket forpliktet seg til å samarbeide om løsninger på areal- og 
transportutfordringene i regionen. Utarbeidelsen av ATP Grenland 2014-2025 har pågått 
parallelt med rullering av kommuneplanene. Felles faglige utredninger er lagt til grunn både 
for ATP Grenland og kommuneplanene. Det er et mål at Grenland skal ha en vekst 
tilsvarende landsgjennomsnittet. Det dimensjoneres derfor for en vekst på 

19 000 nye innbyggere og 10.000 arbeidsplasser innen 2025.  

Arendalsregionen 
”Agderbyen” er et begrep som er blitt brukt om BA-regionene Arendalsregionen og 
Kristiansandsregionen. Agderbyen utgjøres av overlappende bo- og arbeidsmarked med to 
klare arbeidsplassentre i Kristiansand og Arendal. Per 1.1.2014 er det ca. 210.000 
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innbyggere i ”Agderbyen”. Gjennom Regionplan Agder 2020 er det etter samarbeid mellom 
Aust-Agder og Vest-Agder fylke, kommunene på Agder og øvrige regionale partnere fastsatt 
felles politiske mål for Agder.  

Arendalsregionen består av kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, og har 
per 1.1.2014 ca. 77.000 innbyggere. Arendal er største kommune med ca 44.000 
innbyggere og Grimstad har ca 22.000. Tvedestrand og Froland har hhv. ca 6.000 og 5.500 
innbyggere. Regionen sett under ett har opplevd stabil befolkningsvekst over mange år, og 
venter å ta imot 22.000 nye innbyggere innen 2040. Regionen utgjør et rimelig integrert bo- 
og arbeidsmarked med Arendal som arbeidsplasstyngdepunk. Mellom 22 og 48,5 prosent av 
innbyggerne i Arendals nabokommuner har sin arbeidsplass i Arendal. Samlet sett har ca. 87 
prosent av regionens sysselsatte sitt arbeidssted innenfor regionen. På bakgrunn av felles 
utfordringer innenfor areal- og transportplanlegging er det igangsatt arbeid med ATP for 
kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. Kristiansandsregionen utgjør det 
største arbeidsmarkedet for de som pendler ut av regionen. 

Kristiansandsregionen  
Kristiansandsregionen består av sju kommuner i Vest og Aust-Agder med ett felles arbeids- 
og transportmarked (ATP). ATP-området består av kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, 
Kristiansand, Iveland og Birkenes. Området har pr. 2014 ca 133.000 innbyggere hvorav 
Kristiansand regnes som «storebror» med sine 86.000 innbyggere. Kristiansandsregionen 
har som mål å skulle kunne ta imot 60.000 nye innbyggere innen 2050. Pendlingen er høy 
mellom kommunene og gjenspeiles i at mellom 25 og 50 prosent av innbyggerne i 
Kristiansands nabokommuner har Kristiansand som arbeidssted. Alle kommunene har i sine 
kommuneplaner satt av attraktive områder til bolig for å ta imot veksten og kan tilby skole, 
barnehage og butikk i nærmiljøet. I Kristiansand kommune ligger landsdelens hovedflyplass, 
Kjevik, og havnen har internasjonal havnestatus.  

Lindesnesregionen  
Lindesnesregionen består av fem kommuner, Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og 
Åseral. Området har pr. 2014 ca. 25.000 innbyggere. Omlag 60 prosent av innbyggerne bor i 
Mandal, og tar vi med Lindesnes kommune, ser vi at 80 prosent bor langs kysten. Regionen 
er langt på vei et felles bo- og arbeidsmarked. Omlag 1 150 fra Lindesnesregionen arbeider i 
Kristiansand.  

Listerregionen 
Listerregionen har rundt 36.000 innbyggere. Bykommunene Farsund, Flekkefjord og Lyngdal 
har mellom 8 og 10.000 innbyggere hver, Kvinesdal rundt seks tusen, mens Sirdal og 
Hægebostad er små distriktskommuner, hver med under to tusen innbyggere. Vegutbygging 
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gjennom Listerpakken har bidratt til å styrke kommunene som en felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion. 

Dalaneregionen 
Regionen har ved inngangen i 2014 nær 15 000 innbyggere og er en viktig bo- og 
arbeidsregion sør i Rogaland. Egersund fungerer som regionssenter for Dalaneregionen 
(Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim) med rett over 24 000 innbyggere i 2014. 

Rv. 42 går fra E39 ved Krossmoen og ned til Egersund havn. Strekningen har en viktig lokal 
funksjon for befolkning og næringsliv som tilførselsveg mellom E39 og Egersund by.  

Stavangerregionen  
er Rogalands største bo- og arbeidsmarkedsregion. Byområdet på Nord-Jæren har ved 
inngangen av 2014 nær 240 000 innbyggere. Stavanger regnes i dag som sentrum 
for oljeindustrien i Norge og er en av Europas energihovedsteder og kalles ofte 
«oljehovedstaden». Forus Næringspark ligger på kommunegrensen mellom 
Stavanger, Sandnes og Sola og er en av landets største næringsparker med 2500 bedrifter og 
nærmere 40 000 arbeidsplasser. E39 er hovedtransportåre gjennom storbyområdet på Nord-
Jæren og viktig for trafikken innen regionen (lokaltrafikken ) og som gjennomfartsveg. På 
strekningen fra Ålgård til Harestad er lokalvegfunksjonen den viktigste, og store deler av 
vegnettet operer ved kapasitetsgrensen i rushtiden og har ingen større kapasitetsreserver. 
Det er og tildels betydelige avviklingsproblemer på vegnettet som knytter 
sentralhavnområdet i Risavika og Stavanger lufthavn, Sola til E39. En sterk satsning på 
sykkel- og kollektivløsninger i byområdet gjennom Bypakke Nord-Jæren vil bidra til at 
avviklingskvaliteten på E39 ikke blir dårligere.  

3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

« Næringslivet er avhengig av ulike former for transport: transport av god/varer til 
næringsliv og forbrukere, håndverkeres transport av verktøy og utstyr (servicereiser) og 
personreiser i tjeneste. Næringslivets behov for effektiv persontransport i tjeneste skiller seg 
i liten grad fra øvrig persontransport. Når vi omtaler godstransport, avgrenser vi oftest til 
transport av varer og gods (tyngre kjøretøy). Det er allikevel viktig å ha med i betraktning at 
effektive tjenestereiser er viktig for kunnskapsbasert næringsliv, og at dette er næringer som 
utgjør en økende andel av verdiskapingene i SørNorge.»  

(Sitat: SVV.Temarapport: Godtransport og varedistibusjon i Oslo og Akershus, juni 2010).  
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Hovedstadområdet  
Oslo er navet i næringsutviklingen i Osloregionen, og det klare tyngdepunktet for offentlig 
sektor og kunnskapsbaserte næringer som blant annet IKT, maritim sektor og life science. 
Oslo er også landets viktigste handelssted, samt lokalisering for en rekke sentrale 
kulturinstitusjoner og et attraktivt reisemål. 

Fra sentrum av Oslo strekker høyteknologi- og kompetanseaksen seg til Kongsberg via 
Skøyen/Lysaker/Fornebu/Asker. Både innen teknologi og finans har det vært en større vekst 
i Bærum, enn i Oslo . Årsakene til dette er blant annet tilgang til relevant arbeidskraft, 
effektivt flyt og store utviklingsområder på Fornebu. Flere store internasjonale selskaper har 
etablert seg med hovedkontor på Fornebu, som skal utvikles videre med et betydelig antall 
arbeidsplasser og boliger. 

Fra Ulven via Alna og Furuset ligger logistikkvirksomhet som transportører,og plasskrevende 
handel, langs en akse som går videre nordøst mot Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker. 
Ullensaker har en sterk vekst i flyplassrelatert næring og varehandel knyttet til flyplassen på 
Gardermoen.  

Store offentlige virksomheter ligger i Lørenskog, blant annet A-hus, men har ikke bidratt til 
bydannelse. Mangel på offentlig kommunikasjon er en utfordring i området. Forsknings- og 
teknologimiljøet på Kjeller i Skedsmo omfatter flere nasjonale forskningsinstitutter, et viktig 
forsknings- og utviklingsmiljø innen fornybar energi og miljø, høgskole og 
universitetsstudier, og en av landets mest vellykkede næringsinkubatorer. I arbeidet med 
regional plan for Oslo og Akershus trekkes dette frem som et strategisk fortrinn og 
begrunnelse for å understøtte videre urban utvikling i Lillestrøm.  

I Follo har det vært en utvikling av arealkrevende næring langs E6, blant annet knyttet til 
lager og logistikk.  

Buskerudbyen 
Drammen har et variert næringsliv, men har flest arbeidsplasser innen varehandel og privat- 
og offentlig tjenesteyting. Dette er i tråd med hvordan de generelle trendene for 
næringsstrukturen i byområder ser ut. Kongsberg kommune har i nasjonal sammenheng en 
meget sterk høyteknologisk industri. Hele 39 prosent av arbeidsplassene i Kongsberg er 
tilknyttet denne næringen. Eikerkommunene og Lier har relativt mange arbeidsplasser innen 
primærnæringen, i tillegg til bygg- og anleggsnæringen. Drammen og Kongsberg er også en 
studentby, da de huser deler av Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Det er en sannsynlig 
lokalisering av nytt ; Vestre viken sykehus på Brakerøya i Drammen. Brakerøya ligger på 
arealene nord for utløpet av Drammenselva. Sør i elveløpet ligger sentrale områder av 
Drammen kaianlegg. Dette er en av Norges største havner, og er blant annet en stor havn for 
bilimport. 
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Østfoldbyene 
Industrien har tradisjonelt hatt en svært sentral rolle i næringslivet i Østfold. Til tross for 
omfattende reduksjoner i antall arbeidsplasser, utgjør industri, treforedling, bygg og anlegg, 
fortsatt ca 20 prosent av sysselsatte i fylket. Ansatte i offentlig sektor er ca 38 prosent. 
Varehandel og hotel/restaurant sysselsetter ca 19 prosent. Transport og kommunikasjon 
sysselsetter hele sju prosent. 

Til tross for nedgang i antall sysselsatte er det fortsatt en betydelig industri som har et 
omfattende transportbehov. Transportbehovet er både nasjonalt og internasjonalt. En ser 
også oppbygging av ny aktivitet. Eksempel på dette er ulike varelager i området 
Askim/Eidsberg. 

Vestfoldregionen  
består av to BA-regioner, Tønsberg (kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Horten, Holmestrand, 
Hof, Re, Andebu, Stokke og Tjøme) og Larvik/Sandefjord (Larvik, Sandefjord og Lardal).  

Vestfold har flere sterke næringsmiljøer, og bedrifter innen leveranser til maritim/offshore 
og elektronikk står for en vesentlig del av verdiskapningen. Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold samt forskningsparken Vestfold Innovation Park gir tilgang på regional høyere 
utdanning og forskning, i stor grad koblet til de sterke næringsmiljøene. Engroshandel, 
logistikk og næringsmiddelindustri er også viktige næringsmiljøer.  

Vestfold et svært viktig matproduksjonsfylke i Norge, med høykvalitets dyrket mark. 
Regional plan for verdiskaping og innovasjon skal til politisk behandling i 2015. Gjennom en 
offensiv næringspolitikk skal Vestfolds attraktivitet, kompetanse og samspill økes. Fylket har 
klare fortrinn innen transport og kommunikasjon. Stadig bedre fysisk infrastruktur med 
korte avstander, gode forbindelser til regionen for øvrig og til internasjonale markeder, 
bidrar til å øke bedriftenes effektivitet og tilgang på relevant kompetanse.  

Grenlandsregionen  
ATP-Grenland 2014-2025, skal legge forholdene til rette for bevaring og videreutvikling av 
eksisterende virksomheter og etablering av nye virksomheter i Grenland, gjennom avklart 
arealbruk og et godt fungerende transportsystem. Vekst i Grenland har utarbeidet 
“Strategisk næringsplan for Grenland”, som ble politisk vedtatt våren 2013.  

Utfordringer vises ved at Grenland har hatt svakere næringsmessig utvikling enn mange 
sammenlignbare regioner. Årsakene til dette er sammensatt, men det synes som om 
Grenland med sitt eksport-rettede næringsliv er sterkere eksponert for den urolige 
økonomiske situasjonen, spesielt i Europa og USA .  



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

25 

 

Mulighetene ligger blant annet i det faktum at Grenland har et stort potensiale knyttet til 
eksisterende virksomheter. Herøya industripark og det tilhørende høyteknologiske miljøet, 
er kjerneområdet for Norges prosessindustrielle kompetanse. De store prosessbedriftene er 
en næringsmessig ryggrad i regionen og er et innovativt miljø som kan gi grunnlag for 
utvikling av nye kunnskapsintensive vekstnæringer. Store næringsarealer beliggende med kai 
kombiner med stor kraftforsyning er et stort konkurransefortrinn. Det pågår et eget 
planarbeid knyttet til fremtidig havnestruktur.  

Arendalsregionen  
”Agderbyen”. Ny E-18 mellom Grimstad og Kristiansand har bundet BA-regionene tettere 
sammen. Regionplan Agder 2020 peker særlig på viktigheten av å gjennomføre gjenstående 
prosjekter for E 18 østover mot Oslo og vestover E 39 mot Stavanger. Dette er viktig for å 
binde regionene sterkere sammen og sikre gode kommunikasjoner for næringslivet. ATP-
samarbeid har pågått over lang tid i Kristiansandsregionen og er nå også startet opp for 
Arendalsregionen.  

Arendalsregionen har eksportrettet leverandørindustri knyttet til olje og gass (NCE NODE) og 
prosessindustri (Arena Eyde) og dette er dominerende i næringslivet. Godt samarbeid 
mellom næringsliv og Universitet i Agder (UIA) og campus Grimstad synliggjøres blant annet 
ved å være verdensledende innenfor mekatronikk.  

Næringsutviklingen i regionen har de senere årene vært svakere enn blant annet 
befolkningsveksten skulle tilsi. Utilfredsstillende infrastruktur har over lang tid blitt regnet 
for å være en flaskehals for utviklingen i regionen. Dette gjelder særlig østover mot Oslo fra 
Arendal, men også internt i regionen. Ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand forventes å 
medføre en positiv regionforstørring, tilsvarende effektene man ser av E18 mellom Grimstad 
og Kristiansand. ATP-samarbeidet skal bidra til videreutvikling av en attraktiv og bærekraftig 
region som kan ta imot forventet vekst i befolkning og arbeidsplasser. Målet er et helhetlig 
transportsystem som er samordnet med en felles areal- og næringspolitikk. Det skal føre til 
reduserte reisekostnader og utvikling av mer miljøvennlige transportformer.  

Kristiansandsregionen  
har hatt sterk vekst innen både befolkningsvekst og arbeidsplasser de siste årene. Olje- og 
gassnæringen står sterkt i form av flere bedrifter i de sju kommunene, hvorav store kan 
nevnes Nationel Oilwell, Aker Solutions og Elkem. Dette er bedrifter som tiltrekker seg 
arbeidstakere fra hele Norge og verden for øvrig. Næringslivet i Kristiansandsregionen 
markerer seg som verdensledende innen boreteknologi, hydraulikk og metallfordeling, samt 
at regionen er i ferd med å befeste en posisjon innen fornybar energi. Kristiansand havn er 
svært viktig for virksomheter knyttet til import og eksport, da Vest-Agder innehar en 
posisjon som Norges største eksportfylke av ikke oljerelaterte produkter. Kristiansand er 
også en studentby ved å huse UIA (Universitetet i Agder).  
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Lindesnesregionen  
har naturressurser som gir rik tilgang på energi og råvarer. Det er mange arbeidsplasser 
innen tradisjonell industri og primærnæringer. Mandal er regionens naturlige knutepunkt og 
senter.  

Regionen er en stor nettoeksportør av elektrisk kraft, med produksjon fra sju vannkraftverk, 
en vindmøllepark og flere småkraftverk. Lindesnesregionen har et mangfoldig næringsliv, og 
regionen er god på gründervirksomhet. Mandal er preget av mange bedrifter innen industri 
og skipsverft. I Lindesnes kommune ligger regionens største private arbeidsgiver, GE 
Healthcare.  

Listerregionen  
har en relativt stor andel av de sysselsatte i primærnæringene. Regionen har en høy andel 
som arbeider i industrien.  

Dalaneregionen 
Egersund har viktige arbeidsplasser innen fiske og sildolje og Dalaneregionen er ellers kjent 
for mye industri og landbruk. Egersunds næringsliv som ikke relaterer seg direkte til fiske er 
allikevel i stor grad relatert til sjø og båt. Det maritime industrimiljøet inkluderer lokalt 
drevne internasjonalt kjente bedrifter som Navico Egersund (produsent av autopiloter og 
lignende, tidligere kjent som Simrad og Robertson), C-Map (elektroniske sjøkart) og en del 
andre trålverksteder (Egersund Trål og Nordsjønot), sildoljefabrikker (Welcon og Egersund 
sildoljefabrikk) og lignende. 

Jæren  
er sør Norges matkammer. Det er betydelig transport av matvarer som transporteres fra vest 
til øst.For å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling (plan-og bygningslovens formålsparagraf) 
er matvaresikkerhet og matproduksjon fundamentalt. Jordvern er en sentral utfording i 
vegutbygging i Rogaland.  

Stavangerregionen 
Storbyregionen Stavanger, Nord Jæren, er en av de mest ekspansive regionene i Norge med 
sterk vekst i folketall og arbeidsplasser. Nordens største selskap, Statoil, har sitt 
hovedkontor på Forus i Stavanger, og i tillegg har flere internasjonale olje- og gasselskap 
sitt norske kontor i byen noe som gjør at byen regnes for å være svært internasjonal. Flere 
statlige aktører som Petoro, Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet har også sine 
hovedkontor i Stavanger. Stavanger huser også flere institusjoner for høyere utdanning, 
hvor Universitetet i Stavanger (UiS) er det største. Byen er også residensbyen til Stavanger 
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Universitetssykehus (SUS), Helse Vest, Norsk Oljemuseum, 
forskningsinstituttet IRIS,Rogaland Teater, Stavanger konserthus, Gastronomisk Institutt og 
rekruttskolen KNM Harald Haarfagre. Stavanger lufthavn ligger i Sola og er en av Nordens 
mest trafikkerte lufthavner. 

Rute 3 går gjennom byområdet på Nord-Jæren. Med tilknytningsvegene rv. 44 og spesielt rv. 
509 , er ruta meget viktig for næringslivets transporter av både personer og gods. Rv. 509 
går til flere viktige terminaler i denne delen av regionen. Den går til Risavika havn som er en 
nasjonal havn og til oljebasen i Tananger. Rv. 509 har også en arm som går til Stavanger 
lufhavn, Sola som er Norges tredje største flyplass. Rv. 44 går fra E39 på Stangeland ned til 
Ganddal godsterminal, som er Norges nest største godsterminal og åpnet i 2008. 

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

Alle transportformer er representert i korridoren. Riksvegene gir direkte tilknytning til 
strategisk viktige utenlands- og innenlandsforbindelser, både til banenettet, havner og 
flyplasser.  

Jernbanens sentrale knutepunkter er Oslo, Drammen, Kristiansand og Stavanger langs 
Sørlandsbanen; og Vestfold-byene og Skien langs Vestfoldbanen. Riksveg og jernbane både 
konkurrerende og supplerende funksjoner i korridoren. 

Internasjonale ferge- og havneterminaler er knyttet til ruta både i Oslo, Drammen, Moss,  
Larvik, Grenland, Kristiansand og Stavanger har stor betydning. Videre betjenes havner i 
Egersund og Sandefjord med anløp av utenlands gods- og ferjeforbindelser via E39 og E18. 
Persontrafikken sjøveis er økende. Samtidig besørger sjøtransporten 90 % av godsmengdene 
til/fra Norge og 46 % av godstransportarbeidet innenlands (NTP 2010-2019). En vesentlig 
del av godstransporten, samt også en betydelig andel sjøveis persontransport, kanaliseres til 
og fra havnene langs rute 3. Denne transporten går både til områdene langs Rute 3 og dels 
også til andre deler av landet. 

Flyplassene Stavanger lufthavn Sola, Kristiansand lufthavn Kjevik og Sandefjord lufthavn Torp 
ligger i korridoren. Ruta kanaliserer også transport til Rygge lufthavn over Rv 19 og Horten – 
Moss. Fly betjerner persontransport langs korridor 3 med daglige avganger mellom 
Stavanger lufthavn og lufthavnene i både Oslo, Sandefjord og Kristiansand, samt mellom 
Kristiansand og Oslo. De regionale lufthavnene langs ruta er også viktige portaler for 
utenlandstrafikk. 

Tog har sin største andel på strekningen mellom Oslo og Grenland. Lokaltrafikken på 
Jærbanen mellom Stavanger og Sandnes/Bryne/Eigersund i vest er økende. Men biltrafikken 
har de siste årene styrket markedsandelen på bekostning av tog og fly. Også antallet 
bussreiser øker. Ekspressbusstilbudet forbedres stadig. Flere stoppesteder er etablert langs 
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ruta. Men bussen har fortsatt en liten markedsandel. Denne utviklingen må ses i lys av 
uttrykte samferdselspolitiske mål om økt andel kollektivreiser. 

Godstransporten i korridoren går både på sjø, bane og veg. For stykkgods dominerer veg- 
og jernbanetransport. Det er flest bulktransporter på sjøen, særlig mellom endepunktene i 
korridoren. Togtransport har store markedsandeler for stykkgods mellom endepunktene 
Oslo og Stavanger, men også mellom Kristiansand og Stavanger og mellom Kristiansand og 
Stavanger. I tillegg foregår det mye transport på kortere avstander, nesten utelukkende med 
lastebil. Retningsbalansen er relativt god, bortsett fra for bulktransporten på sjø som har 
store variasjoner. 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

Rute 3 er den riksvegruta som har har flest byer, størst befolkningstetthet og høyest antall 
av byer med høy befolkningsvekst.  

Trafikkveksten i etterkrigstida, har betydd vekst og velferd i Norge, men også voksende 
negative følger, med trafikkulykker og forurensning. Dette er fortsatt store 
samfunnsproblem og på rute 3 trer de negative følgene kanskje tydeligst fram. (Se kap. 
4.4.)  

Forurensningen i byene og de økende arealkrav som følger av dagens motorvegstandard gjør 
at nye motorveger i dag bygges utenfor byer og tettsteder. Hvor stor avstand til bykjernene 
er et sentralt utgangsspørsmål ved oppstart av planoppstart etter plan og bygningsloven. 
Vegene må ikke bygges så langt fra bysentrum at vi ikke får ønsket trafikk, inklusive intern 
regionale trafikk (lokaltrafikk), på vegen. Samfunnsøkonomisk nytte, god effekt, oppnås ved 
å bygge veger med høy årsdøgntrafikk.  

Rute 3 er del av byenes transportsystemer og plassering og standard på riksvegnettet inngår 
som viktig del av byenes infrastruktur. Se mål 2 i Kap.5.  

Rute 3 er viktig for økonomisk vekst og velferd. Hovedkorridoren øst –vest og sør-nord, Oslo 
–Stavanger og Kristiansand – Stavanger skal ha en framkommelighet som sikrer transporter i 
vegsystemet, alle timer i døgnet og hele året.  

Fram til nå har vegprosjektenes ofte begrensa strekningslengde (les: bevilgning), oftest lagt 
begrensninger på hvor vegen kan anlegges. Korte delstrekninger binder en til fikspunkt på 
eksisterende vegnett. Rute 3 går i vest igjennom landskap som er utfordrende (les: kostbart) 
for vegbygging. Hovedkorridoren går på tvers av landskapsformer og vakre og viktige 
vassdrag. Samtidig kan dette også være en mulighet til å anlegge en veg som på utvalgte 
steder, kan tilrettelegges for rasteplasser og med utsiktsteder, som løfter fram Norge som 
ferieland.  

På Jæren er vegbygging i konflikt med nasjonale mål om matvaresikkerhet og ivaretakelse av 
matjord. Klassifisering av matjordkvalitet bør inngå som del av planlegging, slik at vi unngår 
nedbygging av den beste matjorda.  

I dagens økonomi er transport en forutsetning for næingsutvikling, økonomisk vekst og 
velferdsgoder. Transportkorridorene er også en en lokaliseringsfaktor innen regionene. 
Vegplanlegging er meget viktig i regional planlegging og utvikling.  



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

30 

 

4.1 Trafikkforhold  

Tabell 4  Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 .  

ÅDT  
Veg 

 
<1500 

1500- 
4000 

4000-
6000 

6000-
12000 

12000-
20000 

20000-
50000 

50000-
80000 

>80000 

E18 75 105 97 16 13 
E39 0 75 108 25 20 10  
Rv. 19 0 3 1  
Rv. 23 27 13  
Rv. 40 2  
Rv. 41 9 1 3  
Rv. 42 1 5  
Rv. 44 1 5  
Rv. 162 3 3  
Rv. 282   2   
Rv. 354 0 8 4 2  
Rv. 451 2 5  
Rv. 509 1 17 2  
Sum km 0 9 83 236 171 125 26 13 
Sum % 0% 1% 13% 36% 26% 19% 4% 2%

Rute 3 sine hovedkorridorer er E18, E39 og rv. 23 og riksvegferga  

Tabellen og kartet visre årsdøgntrafikk på ruta 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

31 

 

 

 

4.2 Framkommelighet.  

I byområdene er det køutfordringer særlig knyttet til rushtid. Dette berører også 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Se kapittel 4.2.2. 

På deler av rute 3 gir kombinasjonen av stigning og svinger tidvis store utfordringer for 
tungtrafikken. Dette gjelder for eksempel riksveg 23 Oslofjordtunnelen der vertikalkurvatur 
medfører problemer for tungbiltrafikken. På rute 3 er det ingen høydebegrensninger som er 
mindre enn 4,2 meter. All veg har gul midtstripe. 

Det er på nåværende tidspunkt få hinder for å komme fram på Rute 3. Hinderet og 
framkommelighetsproblemene på hovedkorridoren, er under vanlige forstand, vinterstid og 
på E39. 15-20 ganger var E39 i Vest-Agder stengt vinteren 2013 /14. To ganger planlagt 
stengning for å renskning av stein og is ved Try / Holmenfoss og forøvrig bilberging og 
annet. De tildels lange omkjøringsveger går på et vegnett, som under kritiske værforhold 
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vinterstid har minst de samme framkommelighetsproblemene. Dette gjør at E39 vinterstid 
framstår som en uforutsigbar transportrute, når reisetid er viktig. 

E39 Sørlandet. Full stans vinterdag 2013 .Foto: Statens vegvesen, Kjell Inge Søreide  

 

 

Trafikkforhold i de største byområdene generelt 
I storbyområdene langs rute 3, Stavangerområdet, Kristiansand og ikke minst i Osloområdet, 
kommer vi inn på en rekke problemstillinger som gjør rutevise utredninger mindre egnet. 
Dette gjelder for eksempel problemstillinger knyttet til virkninger av tiltak i transportnett, 
behov for begrensning og styring av biltrafikk, konkurranseflater mot kollektivtransport, 
fordeling av tilgjengelig vegkapasitet på ulike trafikantgrupper, arealbruk og parkering.  

Riksvegnettets rolle er også annerledes i byområdene, siden disse først og fremst avvikler 
lokaltrafikk. Vurdering av tiltak på en rute (innfartskorridor) må blant annet ta hensyn til den 
totale trafikkbelastningen i sentrale deler av byen. 

Hovedutfordringen i disse byområdene er å håndtere vekst på en bærekraftig måte. Hittil har 
vi i stor grad hatt en etterspørselsbasert areal- og transportplanlegging med kraftig vekst i 
biltrafikk som resultat. 
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Oslomorådet 
Hovedstadsområdet skiller seg fra andre byer ved at området omfatter svært mange ulike 
ruter (se kap.3.1.) I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og 
lokale baner et differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt 
tett nett av riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Transportsystem og 
arealbruk i store byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for trafikantene som for de fleste 
reisehensikter kan velge mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål.  

I et komplekst transportnett gir det mindre mening å vurdere utfordringer og tiltak på 
enkeltstrekninger. Tiltak på én strekning i nettet kan i mye større grad enn utenfor byene 
påvirke store deler av systemet. Satsing på sammenhengende sykkelveger og 
framkommelighet langs viktige bussruter (særlig pendler) vil ofte kreve samordning av tiltak 
på flere riksvegruter. I denne sammenheng er det uheldig at prioritering av tiltak er knyttet 
til den enkelte rute.  

Rammene som er lagt for Oslopakke 3 tilsier også at det er viktig å vurdere behov i det 
samlede nettet i Oslo-området. Det er en intensjon at lokale myndigheter skal ha større 
innflytelse på samlede prioriteringer, og gjennomføringen koordineres av en styringsgruppe 
med representanter for statsetatene og lokale myndigheter. For å legge bedre til rette for 
helhetlig styring av den regionale utviklingen i hovedstadsområdet er det igangsatt et 
regionalt plansamarbeid for areal og transport. Prioritering av tiltak i Oslopakke 3 må 
samordnes med det regionale plansamarbeidet. 

I norsk sammenheng er Oslo/Akershus et tett befolket område med omfattende flytting og 
pendling på tvers av fylkesgrensen. Befolkningsveksten er langt sterkere enn tidligere antatt, 
og dette vil bety økt press på utbyggingsareal og transportsystem. Etterspørselen etter reiser 
forsterkes ved at Oslo har og vil få et større overskudd av arbeidsplasser, noe som vil 
medføre økt pendling. Dette er en stor utfordring for samfunnsutvikling og miljø, da både 
flytting og reisemønster påvirkes av hvor i regionen bolig- og arbeidsplasser lokaliseres, av 
kvalitet og kapasitet på transporttilbudet og hvilke kvaliteter som tilbys i dagens og 
framtidens boligmarked og i lokal- og nærmiljøet. 

Det er de tettest befolkede byområdene i Osloområdet som allerede har de største 
miljøbelastningene, og på sikt kan økt biltrafikk og trengsel på gatenettet medføre at indre 
bys attraktivitet som bosted, arbeidssted, kultur- og handelssentrum svekkes. 

Vegtrafikken har økt det siste tiåret og mer enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Dersom 
dagens trendutvikling fortsetter, kan Oslo totalt sett få opp mot 40 prosent økning i dagens 
biltrafikk fram mot år 2030. Økende privatbilisme vil innebære redusert framkommelighet 
for vare- og kollektivtransporten, og for gående og syklende, spesielt i indre by. 

Mange av de store vegprosjektene som er under planlegging og bygging i Oslo og Akershus 
påvirker kapasiteten og framkommeligheten på hovedvegsystemet. Samtidig har Ring 1, Ring 
2 og øvrige deler av Ring 3 lite ledig kapasitet. Skal transportkapasiteten i vegsystemet i 
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Oslo økes må det skje ved å øke kapasiteten og framkommeligheten for kollektivreisende, 
syklende og gående slik at persontransportkapasiteten kan økes. På korte distanser må også 
sykkeltrafikkens konkurransevilkår i forhold til bil styrkes.  

Samtidig utformes riksvegene ut fra sin rolle som ruter for lengre, regionale reiser, noe som 
i mange tilfeller medfører barrieredannelser og dårlig stedskvalitet i områder med bymessig 
bebyggelse. Den negative effekten av dette forsterkes av at det er noen av Norges tettest 
befolkede områder riksvegene går igjennom og antallet mennesker som berøres er 
betydelig. 

E18 vestkorridoren er av de sentrale transportkorridorene til/fra Oslo sentrum. 
Vestkorridoren har svært mye biltrafikk og de største rushtidsforsinkelsene i Oslo og 
Akershus og tilhørende lokale miljøproblemer. Forsinkelsene på og inn mot E18 er spesielt 
kostbare for næringsliv og kollektivtransport.  

Ring 1 (rv. 162) som strekker seg fra E18 Filipstad i vest til Bjørvika i øst fungerer i dag som 
fordeleråre for biler til sentrum og indre by. Det er igangsatt planarbeid med sikte på å øke 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken med gjennomgående kollektivfelt langs hele Ring 
1. På Ring 1 (rv. 162) er det utfordringer spesielt knyttet til fremkommelighet for busser, da 
det mangler gjennomgående kollektivprioritering. Det er også behov for å tilpasse vegen til 
byen og legge til rette for myke trafikanter inkludert et oppgradert sykkeltilbud. 

Drivkreftene og hovedutfordringene gjør det viktig å prioritere tiltak som: 

 Bidrar til en omfordeling av reiser fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange 
 Ikke øker kapasiteten for biltrafikk i Oslo og Akershus, spesielt i det 

sammenhengende bybåndet og i knutepunktene i Akershus 
 Legger til rette for økt stedskvalitet og reduserer miljøproblemer 

Erfaring viser samtidig at det ikke er tilstrekkelig å utvikle alternativer til å reise med bil for å 
nå målet om å begrense biltrafikken og oppnå målet om akseptabel framkommelighet i 
vegnettet, bl.a. for godstransport og varedistribusjon.  

Eksempelvis er behovet for kollektivfelt voksende i takt med økt biltrafikk. Antatt behov for 
kollektivfelt i perioden 2018-2050 angir ikke reelt behov, men angir kun strekninger hvor 
kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5 er oppfylt. Dette er basert på dagens trafikkmengde 
og forutsetningen om at målet om 0-vekst i bilreiser oppnås frem til 2050. Dersom 
trafikkprognosene skal legges til grunn for å anslå behovet for kollektivfelt i Oslo og 
Akershus i 2050, vil omfanget øke betydelig.  

Fremkommelighet syklende og gående 
Hovedsykkelrute E18 har en manglende lenke gjennom Oslo sentrum.  
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Om lag 32 prosent (53 km) av rute 3 (i Region vest) er uten tilbud til syklende og gående, 40 
prosent (64 km) er tilrettelagt med gang- og sykkelveg. På 26 prosent (46 km) av ruten går 
tilbudet til gående og syklende langs alternativ veg (fylkesveg, kommunal eller privat veg). 
Det er ingen brudd på ruta per i dag. 

Ca 100 km av rute 3 (i Region vest) er skoleveg. 35 km av skolevegstrekningene ligger 
utenfor by og tettstedsområdene. I planfasen er det behov for å undersøke 
framkommeligheten for skolebarn langs disse riksvegstrekningene for å fastslå behovet for 
tilrettelegging utenfor by/tettstedsområdene. 

By/tettsted: By og tettstedsområdet på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola) 
har et riksvegtilbud til syklende og gående på 60 prosent av strekningen i form av er gang- 
sykkelveg, mens 40 prosent av tilbudet går langs alternativ veg (fylkesveg eller kommunal 
veg) som sykkelfelt og fortau. Det eksisterende sykkeltilbudet i by og tettstedsområdet er 
preget av manglende sammenheng, tallrike systemskifter og dårlig framkommelighet for 
syklister. 

Egersund mangler tall for sykkelandelen. Innenfor tettstedsarealet er tilbudet til syklister 
langs ruta i hovedsak gang-/sykkelveg, noe av tilbudet går langs alternativ veg (fylkesveg 
eller kommunal veg), og noe mangler tilbud. Eigersund kommune har sykkelbyavtale. 

Utenfor tettstedsområdene En stor del av ruta mellom Sira mot Ålgård er uten tilbud til 
syklister og gående. Trafikkforholdene langs E39 (høy ådt og fart, tungtrafikk) og vegforhold 
(smal veg, knapp skulder) gjør riksvegen lite egnet for myke trafikanter. Topografien gjør at 
det flere steder ikke finnes alternativ veg. Resultatet er at framkommeligheten for gående og 
syklende er dårlig. På deler av strekningen finnes et tilbud langs alternativ veg, kvaliteten på 
dette tilbudet bør kartlegges i planfasen for å kunne si noe om behovet for tilrettelegging. 

Det må avklares hvordan framkommelighet for syklister og gående skal løses langs ruta, 
både på kort og lang sikt (2050).  
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4.2.1 Vegstandard 

Tabell 5 Vegstandard pr. 2018 på ikke utbygd del av hovedkorridor E18 og E39 . 
Antall km med ulik vegbredde. NB: Tabellen er mangelfull! 
Veg  
 

Klasse 0 
Mangler 

gul 
midtlinje 

Klasse 1
2 feltsveg 

6m – 
8,5m 

Klasse 2 
2 feltsveg 

8,5m -
9,9m 

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-feltsveg 

med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

E18 Vestkorridoren      28,6 
(A)E18 Porsgrunn øst – 
Bamble øst 

    12-18  

(B)E18 Bamble vest – 
Tvedestrand 

   52   

© E18 Arendal – Grimstad     20  
(D) E18/E39 Kr.sand øst/vest   9     
E39 Kr.sand vest - Ålgård  203,7   40  
SUM E18      101 227 
SUM E39   203,7   40  
 
Tilknytninger (del av byenes vegsystemer ): 
Rv. 162   1,1  1,2  1,5 
Rv. 23       9,9 
Rv. 281       
Rv. 19     13?  0,3 
E18 arm tl Torp(fylkesveg)   3,5     
Rv. 40   4,7**     
Rv. 354  5,7     
Rv. 41/451  5,1     
*E39 Kr.sand havn til Breimyr   5     
Rv. 42       
Rv. 44       
Rv. 509       
SUM (km)       
Sum (%)       

 

Den laveste dimensjoneringsklassen på E18 og som gjenstår utbygd for firefelt, er for en 
stor del en tofeltsveg som er bygd ut til en ‘møtefri veg‘.  

Vegstandard på E39 er i hovedtrekk en relativt smal veg. Hastigheten er satt ned på største 
delen av strekningen på grunn av trafikkulykker.  
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4.2.2 Risiko og sårbarhet  

De samfunnskritiske steder med høy risiko og sårbarhet er oppført i tabell 6 og de framgår 
av illustrasjonen over her.  

Ruta har flere punktvise og/eller strekningsvise utfordringer knyttet til fremkommelighet. 
Dette gjelder primært forhold knyttet til naturgitte hendelser, men også vegenes mulighet til 
å håndtere kjøretøyer over en viss vekt, høyde, bredde og/eller lengde.  

Oslo og Akershus. En sterkt økende trafikkmengde, spesielt i Oslo og omegn, gir betydelige 
utfordringer for fremkommeligheten store deler av dagen, en utfordring som forventes å 
øke. 

Fagmiljøet for spesialtransporter er bekymret for vegenes muligheter til å kunne håndtere 
den betydelig økende mengde spesialtransporter de har i dag. Videre er det en økt urolighet 
for varslede lovendringer knyttet til økt vekt og størrelser på kjøretøyer i lys av 
fremkommelighet. Dette forventes å bli en av utfordringene for SVV i årene fremover. 

Det er knyttet utfordringer til omkjøringsalternativer ifm. redusert fremkommelighet på, eller 
stengning av de omtalte ruter. Omkjøringsvegene, der disse finnes, er i stort utsatt for de 
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samme hendelsene som hovedrutene, men har en økt sårbarhet da disse er bygget, 
dimensjonert og driftes ut fra den trafikkmengden og –typen vegene primært er ment for. 

Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport, modulvogntog og kjøretøy med 
generell dispensasjon inntil 65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser har vist at den 
type vegnett som primært utgjør omkjøringsruter, i økende grad er utsatt. 

 

 

Tabell 6  Steder på rute 3 som er har spesiell høy risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
E18 Stengt tunnel Operatunnelen 

Flom, spring-/stormflo Oslo-Sjølyst 
Tunnel stengt Fosskolltunnelen 
Bru stengt Motorvegbrua i Drammen 
Bilberging (Vogntog) Lillegårdskleivene 
Tunnel stengt Vinterkjær 
Tunnel stengt  Kristiansand  

E 39 
 

Skred stein Holmenfoss-Try 
Bilberging (Vogntog) Trybakken 
Bilberging (Vogntog) Vatnebakken 
Bilberging (Vogntog) Reibakken 
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Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
Utglidning Lille Torsketjønna 
Bilberging (Vogntog) Osestadbakken 
Bilberging (Vogntog) Lenebakken 
Utglidning Åtland 
Skred stein Skjeggestad tunnel 
Skred stein Sira - Rogaland gr. 
Skred Flekkefjord  
Skred Flekkfjord  
Hendelse i tunnel  Auglendshøyden- og Byhaugtunnelen, Stavanger 
Naturskade –flom og skred  Strekning: Tronvik – Vest-Agder grense 

Tilknytninger   
Rv. 23 Stengt tunnel Oslofjordtunnelen 

Tunnel stengt  Elgskauåstunnelen 
Skred leire Linnes-Amtmanssvingen 
Utglidning Lahell-Linnes 

Rv. 19  Flom, spring-/stormflo Moss ferjekai 
Rv. 40 Skred leire Bommestad-Larvik 
Rv. 42 Stengt bru Egerøy bro 

 

Klimahensyn:Innspillene i denne utredningen skal ta høyde for de klimautfordringer som vi 
har i dag, og som fagmiljøene (hovedsakelig NVE) har fremskrevet til 2050. De trekk som gir 
de største utfordringene for Region Øst er kraftigere nedbør over kortere tidsperioder, økt 
flomfare gjennom hele året, samt havnivåstigning. Fremskrevede klimautfordringer er 
forsøkt tatt hensyn til i de følgende vurderingene. 

Deler av ruten, spesielt i, og nær Oslo, har svært høy trafikktetthet, noe som gjør den 
betydelig utsatt for redusert fremkommelighet ved alle typer større eller mindre hendelser. 

Deler av hovedruten i Oslo og Akershus, herunder Operatunnelen og VTS er utsatt for 
spring-/stormflo, og en slik hendelse vil gi både Oslo og regionen betydelige 
fremkommelighetsutfordringer. Hendelser på tilknytningsvegene til hovedruten rundt 
Oslofjorden, vil gi betydelige utfordringer for fremkommeligheten gjennom Oslo. 

Deler av ruten gjennom Oslo er utsatt for lokalt kraftig nedbør. 

Rv. 23, med Oslofjordtunnelen, benyttes ikke til spesialtransport. Alternativ løsning er 
E6/E18/rv150 gjennom Oslo eller Rv. 19 Moss-Horten. 

Grunnet den generelt store trafikktettheten på hele vegnettet i og til/fra Oslo, er det i dette 
området dårlige omkjøringsalternativer, spesielt knyttet til tidsbruk. Fra Lysaker retning 
Drammen er det få og lite hensiktsmessige omkjøringsruter, både mht. trafikkmengde og for 
tyngre/større kjøretøyer. Hovedrutens tilknytninger vil i noen sammenheng kunne nyttes 
som omkjøringsmuligheter, men har begrenset trafikk-kapasitet. Deler av omkjøringsrutene 
har de samme utfordringene som hovedruten. 
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Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi økte påkjenninger for både hovedruten og 
omkjøringsruter. 

I henhold til bestilling fra Vegdirektoratet er det gjennomført en grov risiko og 
sårbarhetsanalyse (SAMROS) som bidrag til synliggjøring av problemstillinger knyttet til 
framkommelighet på ruten. Vegnettet er analysert i forhold til 20 predefinerte hendelser 
som kan gi konsekvens stengt veg. Det er lagt spesielt vekt på virkning av forventede 
klimaendringer. 

Etter føringer fra Vegdirektoratet er alle tunneler over 500 m markert som kritiske og derav 
mulig utsatt for stenging på 24 timer eller mer.  

Det har vært gjennomført en SAMROS, risiko og sårbarhet med hensyn til 
samfunnssikkerhet, for rute 3 i region sør. Der framgår at spesielt mange steder med 
uakseptabel risiko ligger på E39 og i de byområder hvor hovedkorridoren går igjennom. 

Vi må i våre byregioner ha et vegsystem som er pålitelig og sikrer innbyggerenes livsviktige 
transporter til tjenester som lege, brann og politi. Det framgår av analysene at vi har 
samfunnskritiske steder i byene Oslo, Drammen, Kristiansand og Stavanger. Trafikkavvikling 
i byene er komplekse problemer som må finne sine løsninger spesielt for hver by og i et 
samarbeid med bypakkene og de kommunene det gjelder.  

E18 Oslo – Kristiansand har gjennomgående akseptabel eller tolererbar risiko og sårbarhet, 
men med steder der risiko og sårbarhet karakteriseres som uakseptabel. Området ved og 
rundt Motorvegbrua i Drammen er et slikt sårbart knutepunkt med nærhet til jernbane, kryss 
med E134 Strømsåstunellen og kryss med Fv283 Bragernestunellen. Sammenfallende 
hendelser vil her kunne skape store utfordringer, særlig når rv. 282 Holmenbrua som 
alternativ omkjøring ikke har tilfredsstillende bæreevne. Dette er også en av to bruer til 
Drammen havn. 

Rv. 23 har noen utfordringer i Hurum der omkjøringsvegene Fv3 og Fv11 har til dels store 
behov for tiltak for å kunne fungere godt som omkjøringsveger. 

E18 er forutsatt fire-felts motorveg gjennom hele Vestfold med gode omkjøringsmuligheter 
for gjennomgående trafikk nord-sør i nordre Vestfold via Fv35 og Fv313; lokal trafikk 
mellom motorvegkryssene og særlig lokal tungtrafikk vil kunne møte en rekke begrensinger.  

E18 Lillegårdskleivene (Lanner-Moheim) i Telemark kan være problematisk for vogntog 
vinterstid. Her finnes heller ingen god omkjøring, og ved hendelser mellom Langangen og 
Moheim må tungrafikken må rutes om fv. 40 fra Bommestad via fv. 32 om Siljan og tilbake til 
Moheim. 

E18 har stedvise omkjøringsproblemer på strekningen Rugtvedt – Aust-Agder gr., spesielt 
vinterstid.  
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E18 er spesielt sårbar ved Vinterkjær i Aust-Agder. To tunneller med høydebegrensning 
4,1m med svært dårlig omkjøring, spesielt for vogntog og vinterstid. 

Omkjøringsvegene for E18 Telemark gr – Fiane er stedvis kun gjennomførbare med 
enveiskjøring dersom vegen også skal benyttes av tunge kjøretøy; omkjørngsvegen er ikke 
egnet for vogntog vinterstid. 

E18 gjennom Kristiansand sentrum er svært sårbar, der eneste omkjøringsmulighet er via 
Kristiansand sentrum, noe som gitt trafikkmengden i praksis ikke er mulig å gjennomføre på 
dagtid.  

E39 Kristiansand-Lyngdal har store utfordringer for vogntog vinterstid med flere bratte 
stigninger og dårlig kurvatur.  

E39 Kristiansand-Ålgård har mange steder med uaskeptabel risiko og sårbarhet. Denne 
strekningen har ikke tilfredstillende omkjøringsmuligheter. E39 trafikken må stedvis langt 
inn i landet, på veger med bredde, kurvatur og stigningsforhold som gjør dem stedvis svært 
lite egnet, særlig på grunn av den store mengden tungtrafikk som trafikkerer E39. Tidvis 
ingen omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy på vinterstid. Det er også stedvise 
høydebegrensninger på hhv. 4,2m og 4,0m.  

E39 har to høyt prioriterte skredpunkt, hvor omkjøringsmulighene er problematiske. Øst for 
Mandal, strekningen Holmenfoss – Try, medfører den høye årsdøgntrafikken en ekstra 
utfordring i forhold til tilfredsstillende omkjøringsmuligheter. 

Deler av strekninga Sira – Tronvik på grensen mellom Region sør og riksveg, er skred- og 
flomutsatt, en situasjon som kan forverre seg ved framtidig kraftigere ekstremvær. 
Omkjøringsmulighetene innebærer mer enn fire timers tilleggstid. 
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Kart med omkjøringsruter for E39 på strekningen Søgne – Ålgård (Fra KVU) 
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4.2.3 Fartsgrenser 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018  

Fartsgrense 
 

Veg 

30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Sum 
hastighets-
begrensning

E18   0,5 8,2 42,6 51,3 
E39   7,6 31,7 61,7 101,0 
Rv162   5,3   5,3 
Rv23  1,3 3,4 5,4 6,1 16,1 
Rv282   1,7 0,5  2,1 
Rv19   2,3 0,7 0,3 3,4 
Rv40   0,9 3,5 1,3 5,6 
Rv354   0,3 6,0  6,3 
Rv41   1,0  4,5 5,5 
Rv451   0,2 0,4  0,6 
Rv42  0,4 2,4 2,6 6,0 11,5 
Rv44    1,1  1,1 
Rv509   7,3 7,6 2,2 17,1 
SUM 0,0 1,7 32,8 67,7 124,7 226,9 
Andel nedsatt 0 % 0 % 5 % 10 % 18 % 33 % 
33 prosent av rute 3 har nedsatt hastighet. 15 prosent av hovedstrekningen på E18 er skiltet 
70 km/t eller lavere. For E39 har 42 prosent av vegen nedsatt hastighet. Hastighet på ramper 
og armer er ikke tatt med. 

4.2.4 Reisetider 

Reisetidene på E 18 og E39 gjenspeiler vegstandarden på transportruta.  

For E18 er store deler bygd ut til 4-felts motorveg, og strekninger som gjenstår 
(delstrekningene A-C) har midtrekkverk, med gjennomsnittshastighet opp mot 80 km/t.  

Strekningen på E39 Kristiansand – Stavanger domineres av 2-feltsveg med lavere standard, 
og lengre strekninger med skiltet hastighet på 60 og 70 km/t.  
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Tabell 8 Reisetider.  

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle 
forhold Fra Til 

Oslo Kristiansand 323,7 243 
(4 timer 3 min) 

 

Kristiansand Stavanger 233 219 
(3 timer 39 min) 

 

 

Gjennomsnittshastighet på E18 på strekningen Oslo – Kristiansand i 2018 forventes å være 
ca 80 km/t, og strekningen på 323,7 km tilbakelegges på fire timer. For strekningen 
Kristiansand – Stavanger på E39 vil gjennomsnittshastigheten være 64 km/t, og strekningen 
på 233 km tilbakelegges på 3 timer og 40 minutter. (kilde: VisVeg)  

Reisetid har kritisk virkning på grensene for bo- og arbeidsmarkeder, og dermed for den 
regionale utviklingen. Reisetid påvirker i høy grad næringslivets lokaliseringsstrategi, med 
innvirkning på foretakenes konkurranseevne. For transportnæringen utgjør reisetid en 
direkte kostnad, og økt reisetid reduserer effektiviteten i denne bransjen. 

E39, ved Holmen opp fra Try.  

4.2.5 Høyfjellsproblematikk  

Veguta har ikke høyfjellsstrekninger. 

4.2.6 Tungtransport 

Framkommelighet for næringstransport skal økes, samtidig som ulemper for miljø, 
trafikksikkerhet og byutvikling skal reduseres. I dag har godstransport og varedistribusjon 
samme framkommelighet og forsinkes av de samme køene som annen trafikk.  

Transporten på rute 3 er med sin strategiske geografiske plassering, nasjonalt viktig for 
videreutvikling av eksportretta næringer og for global samhandling. Godstrafikk over rute 3s 
knutepunkt går både internasjonalt til og fra Norge og innenlands mellom sentrale deler av 
landet.  

I rapport om gods og varetransportmiddel for Oslo og Akershus, forventes vekst på over 40 
prosent i godstransport fram til 2030. Selv om ikke veksten er like stor for de andre 
byregionene på Rute 3, er det gjennomgående økende utfordinger / problemer med å tilby 
et transportsystem for tungtransporten som innfrir kravene til effektivitet, sikkerhet og 
miljø.  
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Det er et mål å overføre gods fra veg til sjø og bane for å oppnå kapasitets-, 
trafikksikkerhets- og miljøgevinster. Samtidig er korte etappevise godstransporter viktigst 
på deler av ruta. For mye av denne transporten finnes det ikke noe alternativ til å frakte 
godset på vegen. 

Vi kan skille mellom tre typer 
transport av varer og gods, etter 
ulike egenskaper knyttet til 
transportmiddelvalg, rutevalg 
og områder hvor transporten 
går i: Nasjonal transport til, fra 
og gjennom bo-og 
arbeidsmarkedsregionen. Intern 
transport innen bo-og 
arbeidsmarkedsregionene kan 
deles inn i to, som er 
varedistribusjon med levering til 
sluttbruker innen regionen 
(forretninger eller til forbruker) 
og transport av masser og 
innsatsvarer til bygg og anlegg. 
I denne utredningen er det først 
og fremst den nasjonale 
trafikken som er fokus, men det 
er viktig å vite at mye av 
tungtransporten går på et 
vegsystem hvor 
hovedtransportkorridoren med 
tilknytninger, er en del av 
vegsystemet. Eksempelvis er 
fordelingen i Osloområde, som 
er et nasjonalt knutepunkt for 
godstransport, at intern  
transport utgjør 40 prosent av 
totalt transportert mengde 
innen hovedstadområdet.  

På rute 3 er nasjonale knutepunkt havnene og/eller godsterminalene i Oslo, Drammen 
(bilimport), Larvik, Grenland (Brevik ), Kristiansand, Egersund og Stavanger.  

Det er også større havn/godterminaler i Sandefjord, Grenland (Voll) og Arendal. Her er ikke 
tilknytningsvegene del av Rute 3, men transportene går på hovedkorridoren E18.  

Statens vegvesen Foto ; Eirik Vigsnes  
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Det er god retningsbalanse på tungtransporten fra Kristiansand fordi industrieksporten er 
stor fra Agder. Grenland og Vestfold har eksportoverskudd og kan ta imot ledig 
containerkapasitet fra Oslo-området, der importen er større enn eksporten.  

Generelt er det vanskeligere å skaffe oversikt over og modellere godsstrømmer og tilhørende 
trafikkarbeid for gods enn for personer. Region øst har en rapport: Godtransport og 
varedistribusjon i Oslo og Akershus, juni 2010. Region sør har en Rapport: Strategi for 
næringslivets godtransport i Region sør, 14.06. 2006, og har igansatt arbeid med en ny 
godstransportutredning.  

I Oslo og Drammen dominerer import. I Oslo er mye av importen forsyninger til 
hovedstadområdets egen befolkning og næringsliv. Sentral plassering av Sydhavna og 
Alnabruterminalen bidrar til å begrense trafikkarbeidet og legger til rette for overføring av 
gods fra veg til bane og sjø. Godstransport er kjennetegnet av høye tidskostnader. Med 
økende biltrafikk vil køene spre seg over flere timer og redusere tidsrommet uten 
forsinkelser.  

Grenland er den største havnen for godtrafikken i region sør, med 30 prosent av trafikken 
målt i tonn. Godsterminaler av betydning er særlig Drammen (bilimport), Larvik, Grenland, 
Kristiansand og  

Godstrafikken på veg har vist og viser en stor og økende vekst. Denne utviklingen er nært 
knyttet til den økonomiske utvikling i landet totalt (BNP )og for regionene. Rute 3 har sterk 
befolkningsvekst og må forvente en vekst på minst fire prosent. Havnene i Region Sør står 
for mer enn 2/3 av eksport og import med skip til sørøstlandet. Sentralt i den nasjonale 
godtransporten er Oslo Havn, Groruddalen, som er en av Skandinavias største 
terminalområder. Dette har sammenheng med Norges lave egenproduskjon av konsumvarer. 
Mange importører har sin distribusjonssentral for hele landet i Oslo. Det er lite eksport fra 
Oslo, mens det for Sørlandet er god retnigsbalanse grunnet stor industrieksport fra Agder og 
Grenland og Vestfold har eksportoverskudd og kan ta imot ledig containerkapasitet fra Oslo.  

Det er også godterminaler i Sandefjord (Linjegods), Grenland (Havneterminal Voll) og Arendal 
(DFDS).  

Storparten av bulklaster og containere distribueres til og fra havneområder innenfor den 
økonomiske regionen der havnen ligger. Cirka halvparten av tungtrafikken fra og til ferjene 
skal til det fylket havnen ligger i. Larvik og Langesund har en del trafikk til Oslo området, 
mens Kristiansand og Sandefjord har trafikk mot Stavangerområdet.  

Alle havnene har tilknytning til jernbane og kan ta mer trafikk, men for mange av havner er 
arealknapphet og miljøulemper for nærmiljøet en stor utfording. 
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Hovedstadsområde - godstransport – Spesielle forhold for tungtransport 
Utvikling av terminalområdene på Alnabru og Sydhavna er avgjørende for å kunne overføre 
gods fra veg til bane og bidrar til å begrense trafikkarbeidet til varedistribusjon i Oslo-
regionen. Koblingen fra de ulike rutene i området til disse målpunktene er viktig. 

Sentrale problemstillinger knyttet til gods- og næringstransport i hovedstadsområdet blir å 
sikre fremkommeligheten for disse gruppene samtidig som det ikke skal legges til rette for 
økt personbiltransport. Dette krever mer målrettede tiltak enn ensidig økning av kapasiteten. 
Det må vurderes nærmere hvordan eksisterende vegkapasitet kan utnyttes (miljøfelt, 
tungbilfelt etc) for å håndtere utfordringen mellom fremkommelighet for næring og gods 
uten at det legges til rette for økt personbiltransport. I tillegg blir det viktig å sikre god 
fremkommelighet og tilgjengelighet til terminalområdene.  

På rute 3 er det ingen høydebegrensninger som er mindre enn 4,2 meter. All veg har gul 
midtstripe. 

Rv. 162 Ring 1 Oslo  
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk) 

Mobilkraner med over fem aksler kan kjøre Vaterland Ø – Philipstad x E18 

Mobilkraner med maks tre aksler kan passere over Schweigård bru. 

Denne ruten er ikke godt egnet for tungtransport. Det er bruer på strekningen som er for 
dårlige og vi har Vaterlandstunnelen med høydebegrensing på fire m. Normaltransport med 
under fire m kan benytte ruten. Spesialtransport som skal inn i området dirigeres om andre 
veier hvor det finnes muligheter. 

Mobilkranvegnett har ingen endringer, Tungtransport har heller ingen endringer 

Bruer som i dag krever følge fra SVV på E 18 Oslo – Kristiansand (Buskerud grense) er:  

Blommenholm Bru nr.2- 403, Sandvika inng.Bru nr.2- 440, Sandvika utg..Bru nr 2- 44, 
Kjørbo Bru nr.2- 523 (følge over 80 tonn), Bjørnsvik inng. Bru nr.2- 500, Bjørnsvik utg. Bru 
nr.2- 499, Slependen inng.Bru nr.2- 533, Slependen utg. Bru nr.2- 532, Asker  Bru nr.2- 
343,  Oreholtet Bru nr. 2- 475. Mobilkranvegnett har ingen 
endringer, tungtransport har heller ingen endringer.  

Tungtransport gjennom rv. 23 Oslofjordtunnelen  
er en undersjøisk veitunnel under Oslofjorden. Tunnelen er i overkant av sju km lang går 
mellom Frogn og Hurum kommuner. Det dypeste punktet i tunnelen er 134 meter under 
havet og største stigning i er sju prosent. Oslofjordtunnelen har ett løp med et kjørefelt i 
hver retning i bunnen, og et ekstra krabbefelt i stigningene. Fartsgrensen i tunnelen var i 
utgangspunktet 80 km/t, men er satt ned til 70 km/t. 
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Det har i perioder vært opp mot 300 årlige stengninger, hvor rundt 30 er planlagt. En 
stenging skyldes alt fra at gjenstander faller av biler og at biler går tomme for bensin, til mer 
dramatiske årsaker. Oslofjordtunnelen har vært rammet av flere bilbranner. Etter brannen i 
juni 2011 har det blitt arbeidet med flere tiltak for å bedre sikkerheten, slik som bygging av 
evakueringsrom og i juni 2012 ble tunnelen igjen åpnet for tungtrafikk.  

Rv. 23 Vassum - Lier (Buskerud grense), Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk) 

Mobilkraner ok til Buskerud grense, men fra her og inn til Lier er det flere bruer som ikke er 
beregnet for slike kraner. Derfor kan ikke denne ruten benyttes. Tungtransport, transport 
opp til 100 tonn kan passere, men pga Oslofjordtunnelen dirigeres alt over 65 tonn og 3,50 
m bredde via Oslo. Mobilkranvegnett har ingen endringer , Tungtransport har heller ingen 
endringer 

Omkjøringsalternativer via Oslo og alternativt Oslofjordtunnelen (NB Ingen spesialtransporter 
kan gå via Oslofjordforbindelsene  

Tungtransport på rv. 19 fergestrekning 
Av gjennomsnittlig ÅDT med ferga (ca 4.700) er det over 1.500 lastebiler og busser. En stor 
del av dette er vogntog. Det er utfordrende med tanke på at rv. 19 går midt gjennom byen. 
Biltrafikken ti/fra ferga skaper både trafikk- og miljøutfordringer. På rv. 19 gir 
kombinasjonen vertikal- og horisontalkurvatur tidvis store utfordringer for tungtrafikken. 

Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk), Mobilkraner ok. Tungtransport, opp til 100 tonn kan 
passere.  

Kommentarer til vegrute 3 rv. 19 Moss – Undrumsdal (Patterød – Moss fergekai) 

Bruer som i dag krever følge fra SVV på rv. 19 Patterød – Moss fk er: Tigerplassen (Bru nr. 1- 
439), Mosseelva (Bru nr.1- 427), Rådhusplassen (Bru nr.1- 244), Moss Fergek 3 (Bru nr.1- 
816), Moss Fergek 2 (Bru nr.1- 607).  

Mobilkranvegnett har ingen endringer, Tungtransport har heller ingen endringer.  

Særlige utfordringer for tungtransporten langs E39 
Langs ruta er det og områder der stigning gir redusert fremkommelighet for 
tungtransporten. Kystklimaet med mye nullføre gir ekstra utfordringer. Vinterestid kan dette 
medføre store framkommelighetsproblemer spesielt for vogntog med for dårlig 
dekkutrusting. Kombinasjonen av stigninger, dårlig kurvatur og liten vegbredde sammen 
med stor tungbilandel, gjør strekningen spesielt vanskelig. Selv på strekningene med lavest 
trafikk, utgjør ÅDT-tunge tett oppunder tusen kjøretøy, noe som gjør at det lett kan oppstå 
kjedehendelser straks ett vogntog blir stående.  
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Følgende bakker vurderes som vanskelige for framkommeligheten: 

• E39 ved Trysfjorden, både retning øst og vest (Søgne kommune) 
• E39 Vatnebakken, retning øst (Mandal kommune) 
• E39 ved Lenefjorden, retning øst (Osestadbakken i Lindesnes) og retning vest 

(Lenebakken i Lyngdal kommune) 
• E39 ved Nulandsvika (Flekkefjord kommune) 
• E39 ved Vikeså og Runaskardet (Bjerkreim kommune) 

 

4.2.7 Kollektivtransport 

Rute 3 er i byområdene del av et transportsystem som skal oppfylle dagens og framtida 
funksjon i voksende by og arbeidsmarkedsregioner. Hvordan dette avtegner seg i standard 
og kvalitet på hovedkorridoren, er del av denne utredninga.  

Skal vi lykkes i å få persontransportene over på mer miljøvennllige reiser, må det også 
tilrettelegges for bytte av transportmiddel fra privatbil til annet, med ekspressbusstopp, 
kollektivknutepunkt og innfartsparkeringer på hovedvegen inn til byene.  

Det store bildet er at persontransporten øker på hele rute 3. Videre avspeiler 
befolkningsvekst og urbansiering seg ved at de høyeste tall for årsdøgntrafikken er nærmest 
bysentra i regionene. Personbiltrafikk i byene er ikke forenlig med bærekraftige byer(se kap 
miljø). Trafikkveksten som følger av befolkningsvekst og urbanisering, skal derfor over fra 
privatbil til kollektiv, sykkel og gange.  

Kollektivtransporten må tilrettelegges og løses ved iverksetting av virkemiddelpakker, 
tiltakspakker, for de aktuelle byene. For alle byenes kollektivtransport, om de har store eller 
små trengselsproblemer, så gjelder en del prinsipper. Et prinsipp er at det må planlegges for 
hele reisekjeder for å få til ‘sømløse‘reisekjeder, med bruk av ulike transportmidler.  

Hovedstadsområdet - kollektivtransport 
Den viktigste strengen for hovedstadsområde er E18 inn/ut av Oslo samt rv. 162Oslo i Oslo. 
Videre flere tettsteder langs E18 gjennom Aksershus og Østfold. Det er en ekspressbussrute 
som betjener strekningen fra Oslo mot sør- og vestlandet som benytter E18. Utviklingen de 
siste årene har vist nedgang i antall stopp utenfor Oslo, grunnet dårlig fremkommelighet for 
ekspressbussene på holdeplassene og strengere tidskrav/punktlighet fra 
ekspressbussoperatørene. 

Utover dette benyttes mange av vegstrekningen på rute 3 til kollektivtransport som betjener 
ulike lokale markeder. E18 mellom Oslo og Buskerud grense benyttes også av et omfattende 
antall lokalruter. Rv. 162 har et omfattende innslag av kollektivtrafikk. 
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Busstransport utgjør en viktig del av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus med 136 mill. 
påstigende passasjerer i 2013, herav 48 millioner på regionbussen. Regionbussene består av 
grensekryssende busslinjer både til/fra Oslo, busslinjer internt i Akershus samt noen 
grensekryssende linjer til Buskerud/Østfold. Ekspressbussene som omtales under omfatter 
kun de linjene som drives uten offentlig tilskudd og tar ikke med seg regionbussene.  

På E18, rv. 162 er det køutfordringer særlig knyttet til rushtid. Dette berører også 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken 

Riksveg 19  
utgjør på deler av strekningen: Moss fergekai til X fv. 120 viktige elementer for flere 
bussruter. Det er i serdeleshet lokalbussene i Moss som benytter ruta. 
Ekspressbusser/flybusser mellom Oslo og søndre Østfold/utlandet benytter også 
strekningen i varierende grad.  

Noen busser stopper kun i/ved Patterødkrysset mens mange kjører via stoppested ved x rv. 
19/Fv. 119 (Nesparken).  

På rv. 19 er det køutfordringer særlig knyttet til rushtid. Dette berører også 
fremkommeligheten for kollektivtrafikken 

Vertikalkurvatur i Oslofjordtunnelen medfører problemer for tungbiltrafikken 

Region vest - kollektivtransport 
I Region vest er det E39 mellom Ålgård og Stavanger og rv. 509 mellom Stavanger og Sola 
som er dei viktigste riksvegene med omsyn til kollektivtrafikk. E39 er også benyttet av 
ekspressbussar mellom Kristiansand og Stavanger. 
Det er i dag store avviklingsproblem på strekningen Bogafjell – Tasta på E39 og mellom 
Madla og Sola flyplass på rv. 509. På deler av begge disse vegane er det behov for 
sambruksfelt/kollektivfelt. 
Totalt er det registrert 146 holdeplasser på ruten i Region vest. I tillegg er det registrert sju 
knutepunkt.  
Behovet fram mot 2050 er i første omgang å få alle holdeplassene og knutepunktene 
universelt utformet.  
Det er 44 holdeplasser som er i kategorien rød som må opp på grønn standard og 94 
holdeplassar som er gul som må opp på grønn standard. 
For knutepunkta er det sju stykke som må oppgraderes fra gul til grønn standard. 
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Åpning av kollektivbrua i Stavanger 2013. Foto: Statens vegvesen, Bjørn Egil Gilje 
 
 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 

For rute 3 er det tilrettelegging for ekspressbussene særlig viktig for å få flere reiser over på 
kollektiv og miljøvennligere transport på hovedkorridoren.  

Tabell 9  Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspressbussruten 

Hyppighet 
Fra  Til  

E18 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo/Lysaker 
bru 
 
 
 
 
 
 
 

Buskerud/Padd
erudvann 
 
 
 
 
 
 
 

 Timekspressen - Vikersund - 
Oslo/Lysaker bru  

 
46 avg. daglig 

 Timekspressen - Hønefoss 62 avg. daglig 
 Timekspressen - Notodden  91 avg. daglig 
 Timekspressen - Tønsberg/Tjøme 30 avg. daglig 
 Timekspressen - Stavern  19 avg. daglig 
 NOW Notodden – Oslo  
 Flybussen Torp 18 avg. daglig 
 Lavprisekspressen Kristiansand  4 avg. daglig 
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Veg Strekning Operatør Rute nr. på Hyppighet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Konkurrenten Kristiansand  8 avg. daglig 
 Valdresekspressen 14 avg. daglig 
 Sogn og Fjordane ekspressen  6 avg. daglig 
 Hallingekspressen 4 avg. daglig 
 Haukeliekspressen 8 avg. daglig 
 Rjukanekspressen 2 avg. daglig 

E18 Tjøme (Vinter: 
Borgheim) 

Kronlia, 
Holmestrand 

Nettbuss 
(TIMEekspressen) 

Linje 8  
(Tjøme-Oslo) 

Hver time (15 timers 
avganger) 

E18 Vikersund Brakerøya, 
Drammen 

Nettbuss Drammen 
(TIMEkspressen) 

Linje 10 (Vikersund-
Oslo) 

Hver time 

E18 Stavern Bangeløkka, 
Drammen 

Nettbuss Drammen 
(TIMEkspressen) 

Linje 14  
(Stavern-Oslo) 

Annenhver time (9 
avganger pr. dag) 

E18 Kristiansand Bangeløkka, 
Drammen 

Nettbus express 
(sørlandsekspresse
n) 

NX190 (Kristiansand-
Oslo) 

Annenhver time (9-
13 avg. dagl. 
ukedagene) 

E18 Bangeløkka, 
Drammen 

Flekkefjord NOR-WAY 
(Lavprisekspressen) 

Linje 191  
(Oslo-Stavanger) 

1-3 avganger pr. 
dag 

E18 Tønsberg Seljord  Nor-Way 
(Telemarksekspr.) 

Linje 182 
(Tønsberg-Seljord) 

Ca. en gang i timen 
(10/17 avg. pr. 

dag00) 
E18 Kristiansand  Bangeløkka, 

Drammen 
NOR-WAY 
(Konkurrenten) 

Linje 192 
(Kristiansand-Oslo) 

Ca. annenhver time 
(5/6 avganger pr. 

dag) 
E39 Flekkefjord Kristiansand Nor-Way  

(Sør-Vest ekspress) 
Linje 300  
(Stavanger-Kr.sand) 

3 avganger pr. dag 

E39 Kristiansand Stavanger 
sentrum 

NorWay Sør Vest-ekspressen 3 avg/retning/døgn 

E39 Kristiansand Stavanger 
sentrum 

NorWay Lavprisekspressen 2 avg/retning/døgn 

 

Busstransport utgjør en viktig del av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus med 136 mill. 
påstigende passasjerer i 2013, herav 48 millioner på regionbussen. Regionbussene består av 
grensekryssende busslinjer både til/fra Oslo, busslinjer internt i Akershus samt noen 
grensekryssende linjer til Buskerud/Østfold. Ekspressbussene som omtales under omfatter 
kun de linjene som drives uten offentlig tilskudd og tar ikke med seg regionbussene.  

Ruteinformasjonen for Region sør er hentet fra Nor-Way.no, Nettbus.no og Brakar.no. Det er 
tatt utgangspunkt i fra/til-strekningene innad i regionen, den totale strekningen på ruten er 
satt i parantes bak «rute nr. på ekspressbussruten».  

 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 1 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 
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Veg Strekning Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet 
Fra  Til 

      
 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 

Fra  Til 
E18 Frognerstranda 

(Bygdøy alle‘) 
Sjølystveien 
(skøyen) 

Oslo Vest Problem fremkoml./punktlighet begge 
retninger på strekn. uten koll.felt  

E18 Lysaker Vækerø Oslo Vest Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

E18 Skøyen (Hjertnes) Oslo Vest Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

E18 Oslo/Lysaker bru Buskerud/ 
Padderudvann 

  Problem fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt. Ny E18 kan avhjelpe 
(fra 2025?) Behov for strakstilktak 

E18 Lysaker x E18 E18 v/ 
Sandvikselva 

Bærum Problem fremkom/punktlighet begge 
retninger der det ikke er koll.felt. E18 vest: 
Avventer ny E18. 

E18 Lysaker x E18 E18 v Buskerud 
fylkesgrense 

Asker og 
Bærum 

Problem fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt. Behov 
høystandstard koll felt.Jfr KVU O3 

E18 Bangeløkka Bangeløkka  Buskerud Utfordring med tilkomst til holdeplassene – 
blir kø og store forsinkelser for bussene. 
Bør flytte ekspressbussholdeplassen til 
Brakerøya.  

E39 Bogafjell Tasta Sandnes-
Stavanger 

Store avviklingsproblemer, spesielt i rushtid 

Rv. 162 Schweigaards gate 
(bussterm.) 

Frederiks Gate Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

Rv. 162 Frederiks Gate Munkedamsveien 
rundkj (hjertnes) 

Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

Rv. 162 Munkedamsveien 
rundkj (hjertnes) 

Vika Atrium Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

Rv. 162 Vika Atrium Cort Adelers gate Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

Rv. 162 Pilestredet 15 Schweigaards gate 
15 rundkj 

Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet på strekn. 
uten koll.felt  

Rv. 162 Vaterland x rv. 
162 

Bispelokket x E18 Oslo sentrum Problem fremkoml./punktlighet begge 
retninger. Gjennomgående koll.felt på 
strekningen inngår som en del av Bjørvika-
utbyggingen 
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Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Rv. 162 Vaterland øst x rv. 

162 
Filipstad x E18 Oslo sentrum 

(R1) 
Problem fremkoml./punktlighet begge 
retninger på strekn. uten koll.felt  

Rv. 19 X rv. 19/Fv120 Moss fk  Moss, Østfold Mangler kollektivfelt. 
Rv. 509 Madla Sola lufthavn Stavanger-Sola Store avviklingsproblemer, spesielt i rushtid 

 

Hovedstadområdet Det er fremkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oslo på det 
meste av riksvegnettet der det mangler kollektivfelt. Spesielt er dårlig punktlighet i 
bussnettet en stor utfordring, og gjør kollektivtrafikktilbudet mindre attraktivt. Det er 
problem med fremkommelighet/punktlighet i vestkorridoren gjennom hele Aksershus fylke. 

Det er fremkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oslo på det meste av 
riksvegnettet der det mangler kollektivfelt. Spesielt er dårlig punktlighet i bussnettet en stor 
utfordring, og gjør kollektivtrafikktilbudet mindre attraktivt. 

Rv. 19. Det er fremkommelighetsproblemer på rv. 19 i begge retninger gjennom Moss, se 
KVU for Moss mer informasjon. Ved E6 Pattereødkrysset er det behov for å etablere 
ekspressbusstopp.  

Eksisterende ekspressbusstopp med innfartsparkering på E6 har behov for oppgradering. 
Både i forhold til krav om universell utforming men også mtp. parkeringskapasitet og 
busskapasitet.  

Det er behov for et knutepunkt som kobler ruter på rv. 19 sammen med lokale ruter som går 
på Fv. 119 i Moss. 

NordJæren, i region vest er det E39 mellom Ålgård og Stavanger og rv. 509 mellom 
Stavanger og Sola som er dei viktigste riksvegene med omsyn til kollektivtrafikk. E39 er også 
benyttet av ekspressbussar mellom Kristiansand og Stavanger. 

Det er i dag store avviklingsproblem på strekningen Bogafjell – Tasta på E39 og mellom 
Madla og Sola flyplass på rv. 509. På deler av begge disse vegane er det behov for 
sambruksfelt/kollektivfelt. 

I region vest er det total registrert 146 holdeplasser på rute 3. I tillegg er det registrert sju 
knutepunkt.  

Behovet fram mot 2050 er i første omgang å få alle holdeplassene og knutepunktene 
universelt utformet. Det er 44 holdeplasser som er i kategorien rød som må opp på grønn 
standard og 94 holdeplassar som er gul som må opp på grønn standard. For knutepunkta er 
det sju stykke som må oppgraderes fra gul til grønn standard. 
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4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov fram til 2050 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
2a 
/3 

E18  Akershus/Mastemyr Akershus/Lysaker bru OsloSør/vest 11200   

3 E18 1) Oslo/Lysaker bru Buskerud/Padderudvan
n2) 

Akerh.Vest 12675   

3 E18 Østre Ringvei  Vollevann  Kristiansands-
regionen 

1000

3 E39  Fjellro Brennåsen  Kristiansands-
regionen 

8000

3 E39  Brennåsen Fjellro  Kristiansands-
regionen 

8000

3 E39 Schancheholen 
(Hp7m8400) 

Solasplitten 
(Hp8m10300) 

  Nord-Jæren 11600 

Tot E18/E39 (km)   23875  27600
3 Rv19 Patterød Moss ferjeleie   Moss 3700 
3 Rv19  Moss ferjeleie  Patterød   Moss 3700 
3  Rv. 162 Dronning Eufemias 

gate 
Haakon 5.gate Oslosentrum 200   

3  Rv. 162 Nasjonalteateret Rv. 162 x Pilestredet Oslosentrum 450   
3  Rv. 162 Framneskrysset Nasjonalteateret Oslosentrum 1600   
3  Rv. 162 DronningEufemias gt  Bussterminalen Oslosentrum 700   
3  Rv. 162 Vaterland øst x rv. 

162 
Filipstad x E18 (R1)  Oslosentrum 1345   

3 Rv. 162    Oslo sentrum 4000
3 Rv. 509 x E39 (HP4 3572)  Madla (HP4 7043) Nord-Jæren 7000  
3 Rv509 Ragbakken 

(HP3m11420) 
Sundekrossen 
(HP4m3716) 

  Nord-Jæren 7300 

3      Nord-Jæren  
3 Rv509 Sømmevågen 

(HP3m2500 
Sundekrossen 
(HP3m11420) 

  Nord-Jæren 18000 

3 Rv509 x E39 (HP2m0) Sømmevågen 
(HP3m1760) 

  Nord-Jæren 8100 

     
Sum (km)    35170  73400
Sum (%)    32 %  68 % 

 

Hovedstadområdet, Oslo og Akershus  
«Behov per 2050» i tabellen er basert på kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5, og mangler 
således flere viktige vurderinger som naturlig hører hjemme i en vurdering av behovet for 
kollektivfelt. (regularitet, viktighet av ruter etc.). Selv om det i tabellen heter «behov per 
2050» er det i realiteten behov per 2018 som er presentert basert på trafikkregistreringer fra 
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2013-14. Dersom målet om «0-vekst» i bilreiser nås, vil dette ikke være relevant for 2050. 
De oppgitte lengdene er ikke nøyaktige, og er hovedsakelig ment for å synliggjøre et 
omtrentlig omfang av behovet for nye kollektivfelt dersom vi skal «overholde» kriteriene i HB 
N100. Under «Status per 2018» i tabellen, er kollektivfelt som forventes gjennomført til 2018 markert med blått. 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken; kollektivanlegg.  

Kollektivanlegg er i denne utredningen er: kollektivknutepunkt, holdeplasser og 
innfartsparkering/park-and-ride anlegg. Nedenfor er gitt en statusoversikt pr. 2018 og 
angitt behov for nye. Anlegg. Viser til mål 2. (Kap 5 ). Riksvegene og rute 3 er del av 
vesystemet i særlig mange Bo –og arbeidsmarkedsregioner på rute 3. Derfor svært vesentlig 
for å oppnå mål om å utvikle ‘bærekraftige bysamfunn‘.  

Hovedstadområdet Oslo / Akershus 

Det henvises også til egen omtale av hovedstadsområdet Oslo og Akershus ifht. viktige tiltak 
som bør vurderes gjennomført for å sikre økt bruk av kollektivtransport. Når det gjelder 
viktige kollektivtiltak langs riksveg i Oslo, er det et generelt behov for følgende typer tiltak:  

Gjennomgående kollektivprioritering på riksvegnettet i Oslo, fortrinnsvis i form av 
kollektivfelt.  

Opprustning av et betydelig antall stoppesteder langs riksveg ifht. universell tilgjengelighet 
og informasjon/SIS. 

Bedre tilgjengelighet/overgangsmulighet mellom riksvegnett og viktige kollektivknutepunkt 
med et godt t-bane/tog-tilbud. 

Park and Ride . Lite behov for innfartsparkering for bil langs riksveg i Oslo, men stort 
potensial for sykkelparkering. 

På litt lang sikt (2025-2030) forventes det ca 100 parkeringsplasser langs E18 i Follo. Det vil 
også være behov for sykkelparkering og antar tilsvarende antall for sykkelparkering. Langs 
de øvrige strekningene vil det neppe være særlig aktuelt med innfartsparkeringsplasser.  

Det kan være behov for utvidelse/utbedring av flere av terminalene, i tillegg til opprusting til 
universell utforming (jfr. tabell 13).  

De fleste av tiltaksbehovene er ikke avklart i detalj. Knutepunktetene er også i stor grad et 
delt ansvar mellom Statens vegvesen og andre aktører. Det er derfor ikke anslått noen 
kostnad for knutepunktene her, men totalkostnaden for tiltakene vil beløpe seg til flere 
milliarder. Bare for ny hovedbussterminal ved Oslo S anslås det i KVU’en en kostnad på ca 
1,5-2,5 mrd. kr avhengig av alternativ. 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

57 

 

Tabell 13. Øvrige tiltak for kollektivtrafikken.  

Tiltak Antall totalt pr. 
2018 

Behov for nye pr. 
fram til 2050 (stk.) 

Kollektivknutepunkt 42 3 
Stamruter 23 0 
I byer/tettsteder 15  
Utenfor byer/tettsteder 20  

Holdeplasser 629 8 
Stamruter 209  
I byer/tettsteder 232  
Utenfor byer/tettsteder 360  

Innfartsparkering/ Park-and-ride 1 1 
 

Region sør. Antall pr. 2018 er hentet fra samletabell fra forrige runde med rutevise 
utredninger + oppdatering fra vegavdelingene + handlingsprogrammet. Behov for nye fram 
til 2050 er tall hentet fra kollektivkontakt på vegavdelingene. (Tettsteder < enn 5000 
innbyggere. )  

Det er et behov for en kartlegging i region sør for å få oversikt over hvor akkurat hvor 
mange holdeplasser som ligger på riksveg, hvilken grad av universell utforming de har og 
plasseringen av disse. Tallene som er hentet ut i tabellene er basert på de tallene som er 
tilgjengelige via NVDB, samletabeller og handlingsprogram. Dette gir ikke en full oversikt 
over graden av uu på våre holdeplasser. Den gir en oversikt over hvor mange holdeplasser vi 
faktisk har registrert med SINTEF-metodikken.  

Brakerøya i Buskerud vil komme på rundt 20 mill. Det er planlagt at dette vil bli i 
2020/2021. Usikkert hvor mye knutepunkt nummer to vil komme på.  

I Vestfold, er det bygd ekspressbusstopp på Sem, som åpnet oktober 2014. Behovet for 
ekspressbusstopp forøvrig i region sør, er ikke framkommet for denne utredningen.  

Østfold/E18. (Denne teksten tas med i rute 3, da den også dekker utfordringene for E18 i 
region sør ). Det er behov for flere busstopp for ekspressbusser på E18. Ekspressbussene må 
ha plass til minimum to busser i hver retning slik at det blir mulig å takte ekspressrutene 
med lokalruter. Dette vil kunne gi ekspresstoppene en knutepunktsfunksjon. Det er også 
behov for innfartsparkering ved disse stoppene. Eksisterende ekspressbusstopp med 
innfartsparkering på E18 har behov for oppgradering. Både i forhold til krav om universell 
utforming men også mtp. parkeringskapasitet og busskapasitet. Det er et stort behov for 
oppgradering av busstopp og knutepunkt til å innfri krav om universell utforming. 
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Region vest. Vi har ikke erfaringstall på kostnader for innfartsparkering/park-and-ride pr. 
dags dato. Dette er kostnader som vil avhenge av flere faktorer som for eksempel grunneier 
og hvilket parkeringsareal det er behov for og annet.  

Totalt er det registrert 146 holdeplasser på ruten i Region vest. I tillegg er det registrert sju 
knutepunkt.  

Det er vurdert til ikke å være behov for nye knutepunkt, holdeplasser eller park and ride 
anlegg langs nåværende riksveg. Det er forutsatt at holdeplasser og knutepunkt blir bygget 
som en del av veganlegga på nye veger. Det er heller behov for sanering av en del 
holdeplasser på eksisterande vegar. I samband med dette kan det være aktuelt å legge ned 
noen og i steden bygge noen nye. Slike vurderinger er ikke gjort her. I så fall vil dette 
medføre en kostnad. 

Dagens knutepunkt er på: Moi, Krossmoen, Sandnes sentrum (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon) og i tre steder i Stavanger sentrum (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon) Madlakrossen, Mortavika,Sola lufthavn.  

4.2.7.6 Universell utforming  

Universell, tilrettelegging i anlegg for gående: Det foreligger ikke noe felles innsamlet 
datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av universell utforming av anlegg for 
gående langs riksveg i region sør. Det nærmeste vi kommer er sporadiske 
sykkelveginspeksjoner og en kartlegging av sykkelrutene langs riksveg inkludert alternative 
ruter der hvor en ikke kan sykle langs riksveg. 

Gangfelt i 50/60 km/t sone: Det er ikke gjennomført noen registreringer som går på 
universell utforming av gangfelt langs riksveg med tanke på totaloversikt i region sør. 
Eventuelle fremtidige registreringer på universell utforming bør sees i sammenheng med den 
kvalitetsgjennomgangen som er gjennomført med hensyn på trafikksikkerhet. 

Knutepunkt og holdeplasser: Sommeren 2010 startet region sør opp et arbeid med å 
registrere knutepunkt og ekspressbusstopp langs riksveg etter en metodikk utviklet av 
SINTEF på oppdrag fra vegdirektoratet. På sikt vil dette bli implementert i NVDB, og gi en 
oversikt over hvilke holdeplasser og knutepunkt langs riksveg som fyller kravene til 
universell utforming. 

Rasteplasser for personbiler. Nye og oppgraderte rasteplasser etter 2013 vil, hvis registrert i 
NVDB, kunne gi data i forhold universell utforming. (Det som er registrert p.t. var ikke lagt 
inn i NVDB, som var mangelfull på det tidspunkt denne utredninga skulle være innlevert. )  

Tunnelsikkerhet. For universell utforming av rømningsveger i tunnel kan Nestunnelen i 
Buskerud løftes frem som et godt eksempel. De kvalitetshevende tiltakene som ble 
gjennomført i dette prosjektet bør implementeres som standard mål og løsninger ved nye 
tuneller, og ved oppgraderinger. 
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(http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Universell+utforming/Eksempler/Tunnel/Nest
unnelen). Ved å gjøre dette til standard mål i forskrifter og håndbøker, samt at dette blir 
registrert inn i NVDB, vil en etter hvert ha datagrunnlag for å kunne si noe om universell 
utforming på rømningsveier i tunnelene langs riksveg. 

Holdeplasser. Knutepunkt. Det tas utgangspunkt i at de prosjektene som står i 
handlingsprogrammet vil være universelt utformet. Tallene på universell utforming er 
dermed basert på gjennomførte SINTEF-registreringer og handlingsprogrammet 2014-2017. 
Det er derfor også rimelig å anta at det finnes flere holdeplasser og knutepunkt i Region sør 
som er universelt utformet enn det som fremgår av tabellen under. Videre er det gjort en 
vurdering om at gul er OK i forhold til uu, jf. Kollonnen «restbehov (…)»  

Kostnader på oppgradering av holdeplass er beregnet ut i fra en snittpris på 350 000 kr pr. 
busslomme. (Vi har ikke erfaringstall på knutepunkt, innfartsparkeringer eller knutepunkt for 
Region sør ).  

Det er et behov for en kartlegging i region sør for å få oversikt over hvor akkurat hvor 
mange holdeplasser som ligger på riksveg og i hvilken grad disse er universell utforming og 
plasseringen av disse. Tallene som er hentet ut i tabellene er som før nevnt basert på de 
tallene som er tilgjengelige via NVDB, samletabeller og handlingsprogram. Dette gir ikke en 
full oversikt over graden av uu på våre holdeplasser. Den gir en oversikt over hvor mange 
holdeplasser vi faktisk har registrert med SINTEF-metodikken. 

Rv. 19 Ferjesamband  

Ferjeleier i riksvegdrift er i følge vegdirektoratet registrert etter SINTEF-metodikken i 
forbindelse med HP 2014-17 (kontaktperson: Ida Harildstad). 

Region vest . Behovet fram mot 2050 er i første omgang å få alle holdeplassene og 
knutepunkt universelt utformet. Det er 44 holdeplasser som er i kategorien rød som må opp 
på grønn standard og 94 holdeplassar som er gul som må opp på grønn standard. For 
knutepunkta er det sju stykke som må oppgraderes fra gul til grønn standard. (Se tabell 14 )  

Dagens knutepunkt er på: Moi, Krossmoen, Sandnes sentrum (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon) og i tre steder i Stavanger sentrum (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon) Madlakrossen, Mortavika,Sola lufthavn.  

Kollektivknutepunkt .1) Egersund –Tettsted- ikke registret etter SINTEF metoden. Fremstår 
som RØD, 2)Vikeså- ikke registret etter Sintefmetoden. Fremstår som RØD. 3)Ålgård- 
Tettsted- Ikke registret etter Sintef metoden Fremstår som RØD,  

4) Sandnes sentrum- Tettsted- Registret etter Sintef metoden GUL (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon)  
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Stavanger-Sandnes Stamrute1. Stavanger sentrum- Tettsted- Registrert etter Sintef metoden 
GUL (ikke på riksveg, men har riksvegsfunksjon). I Stavanger er tre kollektivknutepunkt: 
5)Mortavika. 6)Madlakrossen- Ikke registrert etter Sintef metoden Fremstår som RØD og på 
ruta Stavanger- Tananger. Stamrute 2: 7) Sola lufthavn (ikke på riksveg, men har 
riksvegsfunksjon) Ikke registrert etter Sintef metoden. Fremstår som GUL 

Tabell 14 Kollektivknuteounkt, holdeplasser og universell utforming.  

 Antall 
totalt 
pr. 
2018 

Herav antall universelt utformet pr. 
2018 
(antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk) 

Restbehov 
for 
universell 
utforming  
 
antall 

Minimalt
(RØD) 
antall 

Mangelfullt 
(GUL)  
antall 

UU  
(GRØNN) 

antall 
Kollektivknutepunkt 41 17 7 5 32 
-Stamruter 23 6 7 8 7 
-I byer/tettsteder 21 3 2 2 14 
-Utenfor byer/tettsteder 20 5 6 8 4 
Holdeplasser 629 58 119 81 523 
-Stamruter 213 7 14 6 189 
-I byer/tettsteder 275 7 31 21 217 
-Utenfor byer/tettsteder 354 51 89 59 168 
 

*Region øst – Ingen holdeplasser oppfyller i dag krav til universell utforming  

**Region Sør Tettsteder < enn 5000 innbyggere. Dette omfatter behovet for utbedring av 
eksisterende anlegg til universell utforming. Kostnader på oppgradering av holdeplass er 
beregnet ut i fra en snittpris på 350 000 kr pr. busslomme. (Vi har ikke erfaringstall på 
knutepunkt, innfartsparkeringer eller knutepunkt for Region sør ). 

*** Region vest. Alle holdeplasser er registrert, men ikke alle knutepunkt.  
Alle holdeplassene er registrert, men ikke alle knutepunktene.  
 

4.2.8 Ferjesamband 

Rute 3 kanaliserer trafikk til viktige havne- og ferjeterminaler. Internasjonal ferjetrafikk 
finner sted fra Oslo; Sandefjord; Larvik; Kristiansand og Stavanger. Den eneste 
ferjeforbindelsen som inngår som en del av ruta, er strekningen Horten - Moss. 
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Rv. 19 Moss –Horten. I perioden 2017-26 skal fem ferger, med kapasitet 200 biler hver, 
trafikere strekningen Fergene Foto: Statens vegvesen  
Moss - Horten er landets viktigste ferjeforbindelse målt i transportvolum.  

Fra 2017 - 2026 er det ny avtaleperiode for drift av ferjeforbindelsen. Det er forutsatt at det 
skal være en nettokontrakt uten statlig tilskudd. Strekningen traffikkeres av fem ferjer i 
rushperioder morgen og ettermiddag. I perioden 2017 til 2026 vil 5, 200-bilers ferger 
traffikere sambandet.  

Ferjeforbindelsen er ikke nattåpen, men har en åpningstid på 19 timer. I 2013 fraktet de fem 
ferjene ca 1,7 millioner kjøretøy og 3,3 millioner passasjerer (inkl. sjåfører). Gjennomsnittlig 
årsdøgntrafikk var ca. 4800 og med en tungtrafikkandel på 17 prosent. Tungtrafikken 
domineres av vogntog og semitrailere (ca. 630 pr døgn, eller 13 prosent av alle kjøretøy). 

Trafikkveksten på riksveg 19 er prosentvis på høyde med veksten på E6 gjennom Østfold. I 
2012 og 2013 har oversittingen på fergen Moss –Horten, vært på ca. 17 prosent. Det er langt 
høyere enn de statlige målsettingene. Fra 2017 vil det fortsatt være fem ferjer i ruteplanen, 
men med en økning av kapasiteten med minimum 170 personbilenheter(pbe). Grunnruten 
med fem ferjer i trafikk gir en 15 minutters frekvens i den høytrafikerte delen av døgnet, noe 
som betyr at det i normalsituasjoner ikke er lenge å vente før man er om bord på neste ferje. 
Det er opsjoner på ytterligere to ferjer til, samt at det er krav om reserveferje. For å kunne 
tilby en driftssikker løsning for ferjetrafikken, samt sette inn ytterligere ferjer i henhold til 
ferjedriftsavtalen bestemmelser, er det i 2018 etablert ett nytt ferjeleie i Moss, slik at det er 
tre ferjeleier som er operative.  

Hovedvegnettet i Moss og Rygge har tidvis trafikkbelastning nær kapasitetsgrensen. 
Gjennom sentrum i Moss er det køproblemer, spesielt på rv. 19 mellom E6 og Jeløya hvor 
trafikken til og fra ferjeleiet skaper mye støtvis trafikk. Kapasiteten og behovene på denne 
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delen av Rute 3, frem mot 2050, kan ikke vurderes isolert. Ferjesambandet påvirkes direkte 
av strategier og løsninger for det øvrige, tilliggende vegnettet. Videreutviklingen av 
vegnettet rundt Oslo og langs indre Oslofjord, og særlig rv. 23-forbindelsen Vassum – Lier, 
og eventuell ny Oslofjordkryssing vil påvirke trafikkmønster og trafikkgrunnlag også for 
krysningsalterantivet Horten – Moss. Forbindelsen over midtre Oslofjord vurderes nå i 
pågående KVU-arbeid.  

Det er gjenomført KVU for hovedvegsystemet i Moss og det er like før KVU for 
Oslofjordkryssing avsluttes. Videre bruk av ferge samt plassering av ferjeleiet og alternative 
løsninger (bro eller tunnel) er tema i nevnte prosesser. (se KVU kap, 4.6 ).  

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming  

Ferjesamband Antall 
ferjeleier 

Ant 
ferjeleier 
universelt 
utformet 

Antall 
ferjer 

Antall ferjer, 
universelt 
utformet 

Til Fra 

Moss Horten 6    5  
 

Fra 2017 vil det være fem ferjer i ruteplanen, slik som de siste årene av foregående 
konsesjonsperiode®, men med en økning av kapasiteten med minimum 170 
personbilenheter(pbe). Grunnruten med fem ferjer i trafikk gir en 15 minutters frekvens i 
den høytrafikerte delen av døgnet, noe som betyr at det i normalsituasjoner ikke er lenge å 
vente før man er om bord på neste ferje. Det er opsjoner på ytterligere to ferjer til, samt at 
det er krav om reserveferje. For å kunne tilby en driftssikker løsning for ferjetrafikken, samt 
sette inn ytterligere ferjer i henhold til ferjedriftsavtalen bestemmelser, er det i 2018 etablert 
ett nytt ferjeleie i Moss, slik at det er tre ferjeleier som er operative.  

Hovedvegnettet i Moss og Rygge har tidvis trafikkbelastning nær kapasitetsgrensen. 
Gjennom sentrum i Moss er det køproblemer, spesielt på rv. 19 mellom E6 og Jeløya hvor 
trafikken til og fra ferjeleiet skaper mye støtvis trafikk. 

4.2.9 Skredsikring 

I region Sør sin skredsikringsplan er E39 Holmenfoss/Try øverst på prioriteringslisten. 
Risikoen for stein og fjell skred har vært mest fokusert. Faren for snø og is skred er også del 
av skredproblemene. Vinteren 2013/14 var E39 stengt to ganger knyttet til fjellrensking, is 
og stein ved E39 Try / Holmenfoss. Det foreligger geologiske rapporter og en 
risikovurderingen for strekningen. Det er iverksatt radarmålinger av fjellsiden, og det bygges 
rasgjerder. Disse tiltakene er vurdert og vil gi en tilstrekkelig sikkerhet når E39 trafikken 
flyttes til ny trase. 
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I region vest er det en høyt prioritert skredpunkt, E39 Tronvik-Agder grense. Her er det 
hyppige steinsprang. En vil ikke kunne oppnå full sikring av vegen uten en større omlegging. 
I påvente av dette bør det utføres mindre tiltak for å bedre sikkerheten. 

Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning Prioriteringsfaktor 
> 2,5 > 3,5 

E39 Holmenfoss/Try. Søgne  4,92 
E39 Rasteplass ved Lavoll. Flekkefjord 3,47  
E39 Kryss E39/Fv466. Flekkefjord 3,17  
E39 Djupedalstunnelen vest. Flekkefjord 3,04  
E39 Agder grense - Tronvik  5,93 
Antall  3 stk 2 stk 
 

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

 

E18 Lysaker Foto: Statens vegvesen. Knut Opeide  
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Hovedutfordningen med gange og sykling på hoved transportkorridoren E18 og E39 er 
blandet trafikk og stor trafikk. Dette fortrenger de ‘myke trafikantene‘, slik at de i realiteten 
ikke har et tilbud for store deler av Rute 3.  

Et av de viktigste virkemidlene for gående og syklende er derfor å få et eget vegnett for den 
langsomtkjørende trafikken, slik en ny firefelts veg for 100 / 110 km i timen krever. Et 
opprustet og utbygd lokalvegnett er derfor et meget viktig tiltak for syklister og gående. Det 
er viktig å lese dette med den erkjennelse av tilførselsveger, kollektivanlegg og opprusting 
av næværende europaveg og riksvegnett, vil være del av de store utbyggingsprosjektene. 
Behovet er meget viktig å ha fokus på, men ved tallene hefter stor usikkerhet. 

Rute inngår som del av vegsystemene i mange byer og i tekst og tabeller nedenfor er det 
mye dette som er omtalt og gitt tall på.  

Sykkel Det er en stor utfordring å øke sykkelandelen i samsvar med NTP-målet. Hovedmålet 
er at sykkeltrafikken skal utgjøre åtte prosent av alle reiser innen 2023. Region sør sier i sin 
hovedplan at regionen skal være i front i sykkelsatsingen.  

I byer og tettsteder må sykkelandelen mer enn dobles, den må ta 10-20 prosent av 
persontransporten. Det vil kreve et brett spekter av tiltak og langt større innsats enn 
tidligere. Utbygging av sammenhengende sykkeltilbud med høy kvalitet som er attraktivt å 
nytte for alle slags syklister, og samtidig er lett å drifte, er ett viktig tiltak. Sikker 
sykkelparkering ved viktige målpunkter og kollektivknutepunkt er et annet. I tillegg trengs 
midler til målretta informasjon og kampanjer rettet mot skolebarn og ulike grupper av 
syklister i byene. Bypakkene blir avgjørende. Sykkelbysatsingen bør videreutvikles.  

Nasjonal gåstrategi har som mål at det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå 
mer. En målsetning i strategien er å stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp 
sitt ansvar for gående. Et virkemiddel er å bidra til å utvikle lokale gåstrategier med mål om 
økt gåing og strategier for hvordan kommuner, fylkeskommuner og private aktører skal 
samarbeide for å nå målene. 

Lokale gåstrategier bør utvikles ut fra lokale forhold og ha vekt på arealbruksutvikling, 
planlegging av sammenhengende gangnett, fastlegging av driftsstandarder, utvikling av de 
fysiske omgivelsene, løsninger for samspill i trafikken og utvikling av lokal gåkultur. 

Kommunalt engasjement er en forutsetning for å lykkes med strategiene, og arbeidet med 
dem bør ledes av kommunene. Siden det ikke vil være mulig å forskuttere kommunal 
interesse, bør listen over aktuelle tettsteder heller være for lang enn for kort. 

Hovedstadområdet Rute 3, som blant annet omfatter E18, går gjennom noen av de mest 
folkerike områdene fra Oslo og vestover gjennom Akershus. Europavegene og Ring 1 i Oslo 
er ikke tilrettelagt for gående. Alternative ruter er lagt til parallelle fylkesveger og 
kommunale veger.  
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Med regnet tre bydeler i Oslo, ligger det i alt seks byer og tettsteder i region øst langs ruten. 

Listen over aktuelle tettsteder er satt opp etter følgende kriterier: 

 Tettsteder på rutene og som har mer enn 5000 innbyggere 
 Tettsteder med bypakker/bystrategier 
 Sykkelbyer og tettsteder med planer for hovedsykkelruter 
 Tettsteder som er prioriterte kollektivknutepunkt 
 Tettsteder med 1. prioritet i Plansamarbeidet Oslo/Akershus 
 Tettsteder med nye veg- og gang-/sykkeltiltak  

 

Alle seks steder på ruten er pekt ut som aktuelle for lokale gåstrategier. Bærum ligger også 
langs rute 5c (E16). Til sammen har stedene en befolkning på snaut 300 000. Det utgjør 16 
prosent av Region østs befolkning totalt. Den videre prosessen vil avklare hvor det blir 
igangsatt arbeid med lokal gåstrategi. 

Tabell 17 (nedenfor ) viser status 2018 og behov for 2050 – Sykkel og gange.  

Behov 2050 er i all hovedsak knyttet til by- og tettstedsområdene.  

Når det gjelder behov for tilrettelegging for gående og syklende utenfor by-/tettsteder på 
strekninger med skoleveg langs ruta, trengs nærmere kartlegging. Disse behovene bør 
utredes nærmere i planfasen. 

Planer for sammenhengende hovednett i Region sør  
Per 2018 vil de fleste byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere på rute 3 ha vedtatte 
planer for sammenhengende hovednett i Region sør. Det gjelder Lier, Drammen, Larvik, 
Bamble, Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Søgne og Mandal. Holmestrand, 
Flekkefjord og Lyngdal har passert 5.000 innbyggere, og det kan bli aktuelt å utarbeide 
planer der også.  

Statens ansvar av det sammenhengende hovednettet for sykkel langs rute 3 i Region sør er 
til sammen på 114 km. Det fordeler seg slik mellom byene/tettstedene: Lier (12 km), 
Drammen (20 km), Larvik (6 km), Bamble (3 km), Arendal (15 km), Grimstad (12 km), 
Lillesand (10 km), Kristiansand (21 km), Søgne (9 km),  og Mandal (6 km). 
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For å oppfylle målet i Nasjonal transportplan om at veksten i persontransporten i de største 
byene skal tas sykling, gåing og kollektiv, må vi få på plass gode sykkelanlegg i våre største 
byer. Det er størst potensiale til å få flere til å sykle der det bor mest folk. Det er behov for 
sykkelekspressveg i byene Drammen (6 km), Larvik (3 km), Arendal (10 km) og Kristiansand 
(21 km). Langs rute 3 er det altså behov for til sammen 40 km sykkelekspressveg i Region 
sør.  

 

Tabell 17.1 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på E18 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

E18 
a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  0,1  

E18 b) Gang- og sykkelveg 187,9 11,3  
E18 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  3,3  
E18 d) Sykkelveg med fortau 3,4 0,6  

E18 
e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, 
gågate)   3,9  

E18 f) Sykkelekspressveg   10,6 
E18 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt)   13,0 
 Samlet E18 191,3 19,2 28,6 
 

E18 Oslo og Akershus (Grønlia xE6 – Buskerud grense) 

Traséen for gående og syklende utgjør i alt 31,8 km, hvorav 25,9 km er langs alternativt 
vegnett. Det er foreslått sykkelekspressveg fra Oslo sentrum til Asker. Videre er det lagt opp 
til sykkelveg med fortau. Det er behov for 31,3 km anlegg for gående og syklende, hvorav 
27,6 km er en oppgradering av eksisterende anlegg. 

Planer for sammenhengende hovednett er meget viktig i hovedstadområdet og både  

Asker, Bærum og Oslo har vedtatte planer for sammenhengende hovednett. Ruta langs E18 
inngår i disse planene:Oslo – 8,6 km,Bærum – 9,5 km,Asker – 13,4 km 

Behovet for sykkelekspressveger er stort og sykkeltraseéen fra Oslo til Asker er muligens 
den viktigste sykkelruta i Norge ? Potensiale for økt sykkeltrafikk er stort. Det kan på lang 
sikt være aktuelt å videreføre sykkelekspressvegen mot Buskerud grense. 

Fra Oslo sentrum til Aker sentrum er lengden på ruta 22,8 km. 
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Tabell 17.2 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på  E39 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

E39 b) Gang- og sykkelveg 28,0   
E39 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt)   22,5 
 Samlet E39 28,0  22,5 

Tabell 17.3  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på  Rv. 162 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

Rv.162 b) Gang- og sykkelveg 1,3   

Rv.162 
e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, 
gågate)   3,0  

Rv.162 f) Sykkelekspressveg   3,3 
 Samlet Rv. 162 1,3 3,0 3,3 
 

Rv. 162 Oslo (Grønlia via ring 1 til xE18) Ruta for gående og syklende er på 4,3 km og går 
langs riksvegnettet. Den første kilometeren vil inngå som en del av sykkelekspressnettet, 
men resten er foreslått som sykkelveg med fortau. 

Det er behov for 4,3 km tiltak for gående og syklende, alt dette er oppgradering av 
eksisterende løsninger. Hele strekningen på 4,3 km inngår i plan for hovednett for sykkel i 
Oslo. en km av ruta er foreslått som en del av sykkelekspressnettet. 

Rv. 23Akershus (Oslofjordforbindelsen fra Vassum xE6 til Buskerud gr.) 

Det er ikke forutsatt sykkeltilbud så lenge ruta går i tunnel under fjorden. Sammenhengende 
hovednett og sykkelekspressveg er derfor uaktuelt. 

Tabell 17.4  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på Rv. 23 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov 
fram til 
2050 
(km) 

Rv. 23 b) Gang- og sykkelveg 13,8   
Rv. 23 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt)   5,7 
 Samlet Rv 23 13,8  5,7 
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Tabell 17.5  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på Rv. 40 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

Rv40 b) Gang- og sykkelveg 5,6   
 Samlet Rv 40 5,6   

Tabell 17.6  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på Rv. 19 

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

Rv19 
a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  1,0  

Rv19 b) Gang- og sykkelveg 10,9   
Rv19 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   1,6 
Rv19 d) Sykkelveg med fortau   2,2 

Rv19 
e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, 
gågate)  1,6   

Rv19 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt) 1,0   
 Samlet Rv 19 13,5 1,0 3,8 

Rv. 19 gjennom Moss har blandet trafikk i bykjernen.  

Rv. 19 Østfold (Patterø xE6 – Moss fergekai) Strekningen er på fem km, hvorav en km er 
langs alternativ rute. Det foreslås et sammenhengende tilbud til gående og syklende på hele 
ruta, sykkelveg med fortau fra Patterø inn mot Moss, og malte sykkelfelt med fortau i 
sentrum 

Alt dette er oppgradering av eksisterende anlegg. Hele ruta på fem km inngår i hovednettet 
for sykkel i Moss og er del av sammenhengende sykkelvegnett. Behovet for 
sykkelekspressveger er vurdert som ikke aktuelt. 
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Tabell 17.7  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 på Rv. 41 / Rv. 451  

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

Rv. 41/451 b) Gang- og sykkelveg 5,5   
 Samlet Rv 41/451 5,5   

 

Tabell 17.8  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 Region vest  

Veg Kategori Langs rv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Langs fv. 
Tilbud pr. 
2018 (km) 

Behov 
fram til 
2050 
(km) 

Rv. 509  
a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)   1,0 

Rv. 509  b) Gang- og sykkelveg 77,0  4,0 
Rv. 509  d) Sykkelveg med fortau 5,0  50,0 
Rv. 509  f) Sykkelekspressveg 2,5  55,0 
Rv. 509  h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt) 53,0   

Rv. 509  

i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er 
differensiert mellom kategoriene a,b,c,d, og 
e  46,000  

 Samlet Rv. 509 137,5 46,0 110,0 
 

Utenfor by og tettsteder: Sør for Ålgård vil det være behov for tilrettelegging for gående og 
syklende i områder som er skoleveg. Behovet må utredes nærmere i planfasen. En grov 
vurdering tilsier at det er behov for minst fire km gang-/sykkelveg i disse områdene. 

Potensialet for mer enn 50 syklister i døgnet sør for Ålgård bør utredes nærmrere planfasen 
for å kunne definere ytterligere behov for tilrettelegging langs E39 mot Sirnes. Dette må ses i 
sammenheng med voksende etterspørsel etter tilbud til tur- og treningsyking på Jæren. 

Sykkelekspressvegen langs E39 mellom Sandnes og Stavanger bør forlenges (se nedenfor ) 
og til Trondheim i nord og til Ålgård i sør.  

Nord Jæren . Sykkel- og gangtilbudet i by- og tettstedsområdene langs ruta (Nord Jæren og 
Egersund) er preget av systemskifter, manglende sammenheng, dårlig framkommelighet for 
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sykkel og mangelfull separering mellom gående og syklister. Tilbudet langs riksveg går dels 
på gang-/sykkelveg og dels langs alternativ veg (fylkeskommunal og kommunal veg). 
Nøyaktig trasé for det alternative sykkeltilbudet er ikke fastlagt, men det er naturlig at det 
følger en av linjene i hovednettet for sykkel på strekningen Randaberg-Stavanger-Sandnes-
Ålgård. På de aktuelle strekningene i den bymessige delen av dette området er dette 
hovednettet i stor grad sykkelfelt (med fortau for gående). I tettbygd strøk sykkeltilbudet 
gang-sykkelveger og blandet trafikk. Kvaliteten på sykkel-/gangtilbudet langs alternativ veg 
er variabel. 

Tilrettelegging i HP 2014-2018: I handlingsplanperioden 2014-2018 bygges det åtte km 
gang-/sykkeltilbud i by/tettstedsområdene langs riksveg. 2,5 km av dette er 
sykkelekspressveg i Stavanger, første del av Sykkelstamvegen. Utenfor by- og 
tettstedsområdene etableres 13 km nytt tilbud i form av gang-/sykkelveg. 

Både nye tilbud og oppgradering av eksisterende tilbud er nødvendig for å nå målet om 
økning i sykkelandelen samtidig som ulykker reduseres. Det er også behov for å bedre 
framkommeligheten for syklende til Stavanger sentrum ved Kannik. Det antydes en løsning 
med blandet trafikk. 

Sykkelekspressvegen langs E39 mellom Sandnes og Stavanger bør forlenges (se nedenfor ) 
og til Trondheim i nord og til Ålgård i sør. Det er også behov for sykkelekspressveg mot vest 
langs rv. 509 og rv. 510. I tillegg er det behov å etablere for attraktive sykkelveger med 
fortau som skiller syklende og gående for å bedre kommunikasjonen mot viktige målpunkt. 

Egersund: Det er behov for sammenhengende tilbud og separering mellom syklende og 
gående i by/tettstedsområdet. 
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4.3 Trafikksikkerhet  

 

Illustrasjon. Trafikkulykker drepte og hardt skadde siste seks år. Statens vegvesen: Grafisk 
senter .  

 

Tabell 18 Ulykker på ruten siste seks år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-strekning Lengde 
(km) 

ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Registrert 
skadekostnad 
(mill.kr/ km og 
år) 3) 

Kommentar  

Hovedkorridor:  
E 18  
 

Oslo-Kristiansand  
323,7 1392 31 68 0,98 

Mest 
utfor &møte 

4pkt& 3 strekn
E 39  Kristiansand-

Stavanger 243,7 494 33 65 2,21 14MC,mest 
Møte. 2 pkt. 

Sum stk  E18-E39  1 886 64 133   
        
Tilknytninger: 
Rv. 162 E18-Filipstad       
Rv. 23 E6Vassum –E18 Lier   67 7 10 1,37 ½ møte,1 pkt. 
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Veg Hoved-strekning Lengde 
(km) 

ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Registrert 
skadekostnad 
(mill.kr/ km og 
år) 3) 

Kommentar  

Rv. 282  E19/E134 – 
Drammen havn 

 2,3 10 0 0 0,33  

Rv. 19  E18 UndrumsdalX 
/Horten fk  

      

Rv. 19 PatterødxE6/fv120 
-Moss fk  

4,0 21200 32 0 1 1,559  

Rv. 19  + ramper og rundkj 9,1 5200 10 0 0 0,0622   
Rv. 19  Horten -E18  12,9 47 0 2 0,84  
Rv. 40 E18-Larvik  4,7 35 1 3 2,75  2MC,generelt a

Mange MC.  
Et kryss 7reg. 
ulykker 

Rv. 354 E18Rugtvedt-
Brevik-E18 Hitterød 

 23 0 3 1,61 3 pkt. 

Rv. 
41/451 

E39 –Kr sand 
lufthavn  

7,3 15 0 2 0,45   

Rv. 42  E39-Egersund Havn 11,0 3500 16 0 3 0,88  
Rv. 44 E39 -Ganddal 

godsterminal 
8,0 12000 22 0 4 1,45  

Rv. 509  E39 –Risavika-E39  27,0 15000 68 2 0 0,78  
SUM antall ulykker 2231 74 161   
1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste seks år inkl. 2013. 
3) Forventa skadekost som kommer fram i Skost 

Registrert skadekostnad er over en for sju av riksvegene. På Hovedkorridoren skiller E39 seg 
klart negativt ut med en skadekostnad på over to millioner kroner pr.km pr.år.  

Møtefri veg med høy teknisk standard, er svært godt ‘avbøtende tiltak‘ for å hindre de 
alvorligste konsekvenser ved utforkjøringer og ved kryssing over i motsatt kjørefelt. Høy 
teknisk standard er et så effektivt, preventivt tiltak, at det ‘nesten‘ setter stopper for 
trafikkulykker med 
alvorlige personskader 
og død.  

Statistikken over 
trafikkulykker de siste 
seks år fra 2008-2013 
viser dette. På fire felts 
strekningen på E18, som 
er bygd før og tidlig i 
seks årsperioden har vi 
færre alvorlige ulykker. 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

73 

 

Innen 2017 er flere strekninger i Vestfold, Telemark og Aust-Agder blitt utbygd /utbedret. 
Vi forventer derfor at på E18 vil både ny firefelt mellom Tvedestrand og Arendal og enda 
lengre strekninger med ‘møtefri veg‘ tiltakene gi ytterligere nedgang i tallene over alvorlige 
trafikkulykker . 

NTP har som mål en halvering av de alvorlige ulykkene. Når E18 i 2018 er ‘stort sett ‘møtefri 
veg, med noen strekninger unntatt, så er det først og fremst antall og alvorlighetsgraden av 
ulykkene på E39 fra 2018 og fram i tid, som vil avgjøre om rute 3 vil bidra til å oppnå målet i 
NTP2014-23 om halvering i de alvorlige ulykker.  

De alvorlige ulykkene er møteulykker og utforkjøringer. Se grafen over, over ulykker på E39, 
siste tre år.  

På hovedkorridoren er det E39 som i skadekostnader viser alvorlig gap mellom dagens 
standard og samfunnets mål for trafikksikkerhet.  

Vegstandard og det manglende alternative vegnettet på E39 fra Kristiansand til Ålgård, kan i 
verste fall føre til at risikoen for trafikkulykker øker fra 2018 og fram i tid, dersom ikke tiltak 
settes inn. Dessverre har dagens vegkorridor begrensninger for hvilke kortsiktige og 
midlertidige tiltak som kan iverksettes. Mulighetene for både breddeutvidelse, utbedring av 
svinger og stigninger er begrenset av topografien i dagens transportkorridor. Tiltak, utover å 
sette ned fartsgrensen og innføre hyppigere fartskontroller, er både begrenset og kostbare. 
Slike tiltak krever også omfattende arealplanlegging, som beslaglegger tid og 
plankompetanse, som kan gå utover effektiviteten i planlegging av nye veger.  

Utbedringstiltak på dagens veg viderefører også dagens situasjon som er at en og samme 
transportkorridor tilbys alle trafikantgrupper. De mest sårbare trafikantgrupper, de på lettere 
motorsykler, mopeder, sykler eller som går, har et i dag et tilbud med så høy risiko, at disse 
trafikantgruppene i realiteten, ikke har noe tilbud. De er bortvist fra å bruke E39, i lange 
strekninger.  
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E39 med langsomme kjøretøyer skaper kø i sommertrafikken 2012 i Søgne.  

Foto: Statens vegvesen, Solveig Hellevig  
 
Alle trafikk er henvist til E39 korridoren for transporter mellom byene og småstedene på 
strekningen Kristiansand vest til Ålgård. Midtrekkverksprosjekter på strekningen kan ha 
uheldig innvirkning på framkommeligheten, når vegen ellers ikke har tilstrekkelig 
forbikjøringsmuligheter.  

Vi har hatt flere hendelser siste vintre med snø, skred og glatte veger, som viser økende 
risiko –og sårbarhet på E39. (se kap. 4.2 Framkommelighet ). Standardsprang på 
transportkorriodoren, kan også øke risikoen for ulykker. Når kjøretøy kommer fra 
motorveger med 100 km i timen, og videre vestover på E39 med gjennomsnittfart på 65 
km/t, er det fare for at farten blir høyere enn forholdene tillater.  

E39 er i lange strekninger(se kart over omkjøringsveger i kap. 4.2.2.) eneste 
transportkorridor for transport innen regionen (lokaltrafikk), imellom nærliggende regioner 
og mellom mer fjerntliggende regioner, (langtransport ). Tungbilprosenten på E39 er på opp 
mot 20 prosent. Blandet trafikk med hensyn til både kjøretøy og med hensyn til reisemål, 
øker risikoen for trafikkulykker.L okaltrafikken er henvist til E39 på lange strekninger. 
Risikoen for møteulykker og utkjøringer med tragisk utfall, må vi konstantere at er høy, 
inntil ny veg bygges. I mellomtiden senkes fartsgrensene og befolkningen må leve med at 
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reisene fra Kristiansand og vestover er tidkrevende og til tider uforutsigbare. (se 
framkommelighet kap. 4.2.  

4.3.1 Firefeltsveg  

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg  
Veg Hoved-

strekning 
Delstrekning Utbyg-

gings-
strekn.

Status 4-felts 
veg pr. 2018 

(km) 

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 

(km) 
E18 Oslo - 

Kristiansand
Oslo – Porsgrunn øst  149  
Porsgrunn øst – Bamble 
øst 

 0 18 

Bamble øst – Bamble vest  17  
Bamble vest -Tvedestrand  0 52 
Tvedestrand - Arendal  23  
Arendal - Grimstad  0 20 
Grimstad – Kr.sand øst  38  

E18, E39 Kristiansand Kr.sand øst – Kr.sand vest  0  11 
E39 Kristiansand 

– Stavanger 
Kristiansand vest - Ålgård  0 172 

E39  Harestad-Ålgård  15,7 24 
E39  Ålgård – Stavanger nord  40  
Rv. 19  Moss fk. – xE6   4  
Rv. 23  Vassum – Buskerud gr.   10   
Rv44  E39-Ganddal godsterminal  6,9 6,9 
Rv509  E39-Risavika-E39  3,5 20,2 
Sum (km)   303 328 
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4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk  (NB: Tabellen kan være mangelfull) 
Veg Hoved-strekning Parseller Status 2/3-felts 

veg med 
midtrekk-verk 
pr. 2018 
(km) 

Behov 2/3-
felts veg med 
midtrekk-
verk fram til 
2050 (km) 

E18 Oslo – 
Kristiansand 
(Utbyggings-
strekning B) 

Bamble vest – Kragerø 
vest 12,6  

Kragerø vest – Aust-
Agder grense 7,6  

Aust-Agder grense – 
Risør øst 17  

Risør øst - Tvedestrand  15 
E39 Kristiansand - 

Stavanger 
Fardal - Udland 4  

 Drangsdalen 1,1  
 Skurve 1,2  
 Helleland 2,5  
 Ålgård 4,8  
Sum (km) 46 15 
 

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringer  

Se ovenfor om trafikksikkerhet. Utforkjøringene er i det vesentlige på hovedkorridoren E18 
og E39.  

Det er utbedret delstrekninger på E39 og ofte etter at alvorlige ulykker har skjedd. 
Mulighetene er begrenset for videre utbedringer. Vegkorridorens topotgrafi setter 
begrensninger.  

Den langsiktige løsningen er videre fullføring av møtefri veg på E18, så langt dette er mulig 
igjennom Aust-Agder og Telemark og for å gjennomføre de planlagte strekninger . Videre er 
den viktigste langsiktige løsningen for både E18 og E39 utbygging til firefeltsveg i ny 
vegkorridor. Dette er for både utforkjøringer og møteulykker som er de ulykkene som oftest 
får alvorlige følger, (se grafe for E39 over).  
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4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Kolonne A viser forventet skadekost per kilometer vegstrekning per år. Kolonne B viser 
forventet skadekost per kjørte kilometer per år. Kolonne C viser forventet skadekost i 
forhold til normal skadekost på en veg med tilsvarende egenskaper. Rangeringskolonnen 
viser hvilke strekninger som har høyest risiko. (Tallet 1 indikerer høyest risiko). Kategoriene 
sier noe om trafikkmengden på vegen. Kategori 1 gjelder høytrafikkerte veger med behov for 
møtefri veg i 2050. Kategori 2 gjelder lavtrafikkerte veger utenfor tettbygd strøk, med 
fartsgrense 70 eller høyere. Kategori 3 gjelder lavtrafikkerte veger innenfor tettbygd strøk, 
med fartsgrense 60 eller lavere. 

Tabell 21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 
Veg Fylke Sted 

(eventuelt 
strekning fra 
– til) 

Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

EV18 2 HØVIK KIRKE 
V XR32 7 3000 7 4000 14,78 1 0,48 3 1,22 3 3 1A

EV18 3 Oslotunnell V 
xR41-Skarsno 2 2400 2 4080 8,66 2 0,35 4 0,79 4 4 1A

Rv. 
162 

3 Vaterland øst 
X4 rkj-
Nationalteat. 
rkj 1 102 1 20223 6,99 3 1,17 1 1,44 2 1 1B

Rv.23 2 Måna rkj X f 
152 X f 78 1 5990 1 6990 2,55 4 1,01 2 1,50 1 2 1A

 7 Bentsrud-
Kopstad 

5 0 5 6,4 6,4 1,72 12 0,22 15 1,00 5 1 

 

Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra 
– til) 

Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

E18 6 Akersh gr-
Brakerøya 

1 0 1 12,5 12,5 2,54 6 0,15 19 0,78 9 1 

 6 Brakerøya-
Vestfold gr 

2 0 3 5,1 12,0 1,71 13 0,16 18 0,59 18 1 

 7 Buskerud gr-
Hanekleiva 

1 0 2 10,1 11,6 1,34 16 0,17 17 0,72 13 1 

 7 Hanekleiva-
Bentsrud 

3 0 4 7,9 15,8 1,52 15 0,21 16 0,94 6 1 

 7 Bentsrud-
Kopstad 

5 0 5 6,4 6,4 1,72 12 0,22 15 1,00 5 1 

 7 Kopstad-Gulli 6 0 6 5,9 5,9 1,17 20 0,15 19 0,67 16 1 
 7 Gulli-

Langåker 
7 0 12 15,6 28,5 3,12 3 0,35 11 0,74 11 1 

 7 Bommestad-
Sky 

15 0 16 3,4 8,5 2,34 7 0,40 9 0,72 13 1 
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Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra 
– til) 

Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

 8 Langangen-
Rugtvedt 

1 2,3 3 7,5 19,2 2,28 8 0,41 8 0,58 19 1 

 8 Rugtvedt-
Dørdal 

6 0 7 10,3 16,0 2,95 4 0,78 1 1,02 4 1 

 8 Dørdal-
Tangen 

8 0 8 15,0 15,0 1,56 14 0,47 6 0,73 12 1 

 8 Tangen-AA gr 9 0 9 7,2 7,2 1,34 16 0,53 5 0,75 10 1 
 9 Akland-Lunde 3 0 3 11,5 11,5 1,81 11 0,62 4 0,80 8 1 
 9 Rømyr-Stølen 5 3,6 6 16,3 18,5 2,56 5 0,67 2 0,85 7 1/3 

E18 9 Harebakken-
Nedenes 

8 0 10 1,0 7,6 1,97 10 0,32 12 0,49 20 1 

 9 Nedenes-
Temse 

11 0 11 6,9 6,9 2,08 9 0,44 7 0,72 13 1 

 9 Temse-Bie 11 5,7 16 1,0 5,2 3,18 2 0,63 3 1,11 3 1 
 9 Engelshei 18 6,6 18 9,6 3,0 1,21 18 0,29 14 1,26 2 1 
 9 Skifjell 19 3,0 20 1,0 1,4 1,10 19 0,32 12 1,29 1 1 
 10 Rona-

Varoddbrua 
3 0,3 3 11,4 3,8 3,72 1 0,39 10 0,62 17 1 

 
 
 

              

Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra – 
til) 

Fra Til Lengde A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

E39 10 Havna-
Vesterveien 

1 0,3 1 1,1 0,8 9,75 2 1,08 5 2,22 3 3 

 10 Storenes-
Lunde 

3 3,6 4 2,1 3,8 3,81 5 0,79 7 1,16 6 1 

 10 Lunde-Try 4 4,1 5 4,1 6,5 4,50 4 1,38 3 1,76 4 1 
E39 10 Suvatne-

Valand 
6 1,2 6 5,8 4,6 2,93 6 0,74 8 0,98 7 1/3 

 10 Valand-
Storaker 

6 6,5 6 8,5 3,0 2,59 7 0,81 6 0,98 8 1/3 

 10 Fasseland 8 5,4 8 7,4 2,0 12,72 1 3,95 1 5,10 1 1 
 10 Nuland-

Trøngsla 
15 7,3 15 9,8 2,5 5,26 3 2,02 2 2,74 2 1 

 10 Eie-Regevik 17 2,6 17 4,6 2,0 2,14 8 1,16 4 1,40 5 1 
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Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra – 
til) 

Fra Til Lengde A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

E39 11 Tronvik 1 1000 1 4180  1,42 17 0,86 15 1,12 15 1 

E39 11 Skjeggestad 1 1029
4 1 1329

4  1,65 15 0,98 11 1,29 11 1 

E39 11 Heskestad 2 143 2 2099  1,56 16 0,96 12 1,04 16 1 
E39 11 Heskestad 2 2100 2 4100  2,13 12 1,31 7 1,64 7 1 

E39 11 Bjerkemo 4 9960 4 1096
0  2,13 13 0,86 14 1,59 8 1 

E39 11 Runatjørna 5 6430 5 8643  3,13 8 1,36 6 1,82 5 1 

E39 11 Gautedal 5 1023
8 5 1323

8  2,04 14 0,84 16 1,16 14 1 

E39 11 Haraland 5 1623
8 5 1757

3  3,01 11 1,24 8 1,72 6 1 

E39 11 Bollestad 5 2010
1 5 2118

4  3,88 6 1,39 5 1,55 9 1 

E39 11 Fiskebekk 5 2118
4 6 753  3,11 9 0,86 13 1,21 13 3 

E39 11 Tjensvoll 9 1167 9 1308  3,57 7 0,77 17 0,79 18 3 

E39 11 
Eskelandsvege
n - 
Tastatorget 

9 5160 9 5606  4,20 4 0,68 18 0,91 17 3 

E39 11 Rygg - 
Harestad 9 8035 9 9570  3,06 10 1,16 9 1,24 12 1 

 

Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra – 
til) 

Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

Rv40 7 Revet-Yttersø 1 0 1 3,6 3,6 2,47 2 0,82 2 1,12 2 3/2 
 7 Yttersø-

Bommestad 
1 3,9 1 5,6 1,8 3,61 1 0,99 1 1,34 1 3 

               
Rv 
19 

7 Sande 2 5,7 2 6,9 1,2 3,08  1,19  1,95  2 

               
Rv 
282 

6 Telthusgt 1 3,1 1 3,8 0,7 2,98  0,38  0,44  3 

               
Rv 
354 

8 Rugtvedt-
Dalen 

1 0,2 1 5,1 4,4 2,38  0,68  1,00  3 

               
Rv 
41 

10 Timenes-Bøen 1 0 1 5,4 5,4 1,95  0,50  0,61  1/3 

Rv 
451 

10 Bøen-Kjevik 1 0 1 1,7 1,7 0,82  0,55  0,71  2/3 
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Veg Fylke Sted 
(eventuelt 
strekning fra – 
til) 

Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kategori

HP Km HP  km km mill kr Rang-
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

Rv42 11 Klungland - 
Sleveland 3 2000 3 3254  1,36 18 1,07 10 1,35 10 1 

               

Rv44 11 Egersund 
sentrum 3 3125 3 3240  12,72 1 3,68 1 4,04 2 3 

Rv44 11 Smeahei? 7 6183 7 6289  11,52 2 2,19 2 4,77 1 3 
               

Rv502 11 
Egersund 
stasjon vest - 
Egerøy bru 

1 142 1 1091 
 

4,14 5 1,62 4 2,25 4 3 

               
Rv509 11 Haga  3 8002 3 8348  7,94 3 1,90 3 2,62 3 3 
 

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Norge er et fjell land som stiller vegutbyggere overfor store utfordringer. I mange tilfeller er 
eneste praktiske løsning å legge vegen i tunnel gjennom fjellet. Statens vegvesen rønsker så 
få og korte tunneler som mulig, fordi tunneler er kostbare å byggeog å drifte. Ikke minst 
stiller de store krav til vedlikehold og tunnelsikkerhet. Ulykker inne i tunneler kan få stort 
skadeomfang for trafikanene. De siste årene har det skjedd flere alvorlige ulykker i tunnel, 
som ytterligere har skjerpet sikkerhetskravene og oppfølgingen av disse. For rute 3 s 
hovedkorridor gjelder det europeiske regelverk for tunnelsikkerhet. Kravene om et ekstra 
tunnelløp under Oslofjorden er av hensyn til tunnelssikkerhets forskriftene.  

Rute 3 er ‘byrute‘og har tunnel problematikk knyttet til strekninger med stor trafikk , som på 
riksveg 23 med Oslofjordtunnelen og til strekninger igjennom hovedstadområdet Oslo og 
byene Kristiansand og Stavanger. Se kap. 4.2.2.2 om risiko og sårbarhet.  

Rute 3 går igjennom områder med en topografi som gjør tunnelbygging påkrevd. Dagens 
E39 har mange tunneler som skal utbedres. Dette er nødvendig og viktig for den funksjon 
vegen har i dag og på mellomsikt, til ny veg blir bygd. Utbedringer er også viktig investering 
i en framtidig situasjon med ny firefeltsveg og hvor nåværende europaveg får 
lokalvegfunksjon og er veg for de saktegående transporter som ikke tillates på motorvegen.  

Det er også sannsynlig at ny E39 får tunneler, selv Statens vegvesen en forsøker å planlegge 
vegen ‘lett‘ i terrenget, av de grunner som er nevnt ovenfor. Tunneler på hovedstrekningen 
utløser krav om omkjøringsveg.  

Hovedstadområdet og rehabilitering av tunneler i Oslo 
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Prosjektet omfatter: 

På TEN-T: Festning (ramper), 
Ekeberg, Svartdal, Vålereng og Bryn.  

På Ring 1: Vaterland og 
Hammersborg. På Ring 3 Granfoss 
(to tunneler), Tåsen og Smestad. 

Når det gjelder Bryn, Hammersborg 
og Vaterland er dette tunneler som 
alle er kortere en 500 meter, og 
således ikke direkte omfattes av 
forskriften. Disse er allikevel 

tunneler som er prioritert rehabilitert. Bryn på grunn av meget høy trafikk og problemer med 
manglende vann og frost sikring og krapp kurvatur. Vaterland og Hammersborg har en så 
kort dagsone mellom seg at de av prosjektet betraktes som en tunnel. I tillegg er det knyttet 
en relativt stor usikkerhet til tilstanden, og disse er derfor foreløpig prioritert. 

Den største utfordringen knyttet til rehabilitering av tunneler i Oslo er trafikkavvikling. 
Tunnelene inngår i et komplisert trafikksystem, med stor trafikkbelastning. Det er få 
omkjøringsmuligheter, og omkjøringsvegnettet har liten restkapasitet. På grunn av at det er 
rehabiliteringsbehov i såpass mange tunneler, og for å gjøre trafikkulempene så små som 
mulig, må alle nødvendige tiltak i en tunnel gjennomføres samtidig. Det vil si at vi ikke kan 
ta litt og litt i flere omganger. Behov for tiltak i de ulike tunnelene varierer, men en del er av 
en slik art, at de krever døgnkontinuerlig stenging av et tunnelløp. Dersom det rehabiliteres 
en og en tunnel vil samlet anleggstid utgjøre 9-15 år (avhenger av natt eller døgnstenging). 
Dersom vi skal klare fristen i 2019 er det tvingende nødvendig å rehabilitere flere tunneler 
parallelt.  

Grovt skissert er to aktuelle framdriftsmodeller for prosjektet: 1) .Anbefalt fremdrift:  

Rehabilitering av tunneler på ring 1 og ring 3 i 2015 og 2016, tunneler på E18 i 2017 og 
2018, og Vålerengtunnelen i 2019  

2) Alternativ framdrift: Rehabilitering av Smestadtunnelen i 2015, tunneler på E18 i 2016 og 
2017, Vålerengtunnelen i 2018. Videre rehabilitering av øvrige tunneler på ring 3 og ring 1 i 
2019-2021. 

For region sør startet tunneloppgraderingsprogrammet i 2014. Det er totalt 35 tunneler i 
Region sør som omfattes av kravene til tunnelsikkerhet, dvs. tunnelsikkerhetsforskriften og 
elektroforskriften. I løpet av 2019 vil etter planen alle tunneler i Region sør som omfattes av 
forskriftskravene, være oppgradert.  
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Det er 30 tunneler på rute 3 som omfattes av tunneloppgraderingsprogrammet. sju av disse 
er på OPS-strekningene på E18 og E39 og tiltak her utføres av OPS-selskapene. Det 
planlegges fullføring av tunneloppgradering på 22 tunneler på rute 3 innen 2017, inkl. de 
sju på OPS-strekningen. Innen 2018 fullføres ytterligere to tunneler. I løpet av 2019 vil etter 
planen alle tunneler på rute 3 være oppgradert iht. forskriftskrav. 

Strekningen mellom Langangen og Rugtvedt i Grenland omfatter fire tunneler hvor det vil 
være behov for nytt tunnelløp. På denne strekningen arbeides det med planer for 
firefeltsveg. Det er ikke realistisk med ny veg på denne strekningen før etter 2019. 

Tunneloppgradering i region sør gjennomføres av en prosjektorganisasjon. 
Oppgraderingene er foreløpig utlyst som utførelsesentrepriser, og en vil forsøke å samle 
flere tunneler i en entreprise. På enkelte strekninger vil trafikkavviklingen bli krevende i 
perioden med byggearbeider, spesielt der omkjøringsmulighetene er mangelfulle. 

 

Grenseområdene i Vest-Agder og Rogaland har en ‘tunnel topografi‘. Her tunnel på dagens 
E39 i bo- og arbeidsmarkedsregionen Flekkfjord med Lund kommune i Rogaland.  

Foto: Statens vegvesen. 

Nord Jæren regionen og region vest vil fremdriften i byggingen av E39 Eiganestunnelen være 
bestemmende for når E39 Byhaugtunnelen kan oppgraderes. Byhaugtunnelen vil bli 
omklassifisert til fylkesveg når Eiganestunnelen åpnes i 2019. Det forventes en reduksjon av 
ÅDT i eksisterende tunnel når Eiganestunnelen åpnes. Pr. i dag vil oppgraderingen skje i 
løpet 2020. Arbeidene utføres samtidig med at Ryfast prosjektet endrer utløpet av nordre 
tunnel portal. Det er planlagt 40 mill. kr. til arbeidene.  
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4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hovedstrekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E 18 Akershus gr-Kristiansand   11 
 

1 2 

E 39 Kristiansand - Stavanger 
(Harestad) 

  21 0 3 

SUM E18/E39  32 1 5 
Rv. 162        
Rv. 23 Akershus gr-E18 Lier   1 

 
1 

 
0 

Rv. 282 E18/E134-Drammen havn 2300  3 
(3F) 

0 0 

Rv. 19  PatterødxE6/120- 
Moss fk 

4012 21176 6 0 0 

Rv. 19 Ramper og rundkjøringer 9102 5241 2 0 0 
Rv. 19 Horten-E18 Undrumsdal   0 0 0 
Rv. 40 E18 Bommestad-Larvik havn 4700  1 

(1F) 
1 

(1F) 
0 

Rv. 354  E18 Rugtvedt-Brevik /Dalen  4400  3 
(3S) 

0 1 
(1S) 

Rv. 41/451 E18 Timenes-Kristiansand 
lufthavn 

7300  1 
(1S) 

0 0 

Rv. 42 E39-Egersund havn 11000 3500 1 0 0 
Rv. 44 E39-Ganddal godsterminal 8000 12000 1 0 1 
Rv. 509 E39-Risavika-E39 27000 15000 20 0 0 
Sum tilknytn. 37 2 2 

Sum (stk) 69 3 7 

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste seks år inkl. 2013. 

Omtale til tabell for regions sør: tre av sykkelulykkene på E 18 skjedde på gs-vegen langs 
E18. en drept syklist mistet kontroll i Narviksbakken i Kristiansand og kjørte i rekkverket på 
gs-veg. en velt og en påkjørt av annen syklist. Begge lettere skadd. to sykkelulykker langs 
E18 skjedde ved Brekka i Aust-Agder. Denne strekningen avlastes av prosjektet Arendal-
Tvedestrand.  

3 fotgjengere påkjørt mens de gikk langs veg. to av disse hardt skadd.  

En fotgjenger påkjørt i forbindelse med kryssing av rampe. Lettere skadd.  

E39 i Vest-Agder: sju av ulykkene i Vest-Agder skjedde på gs-veg. en fotgjenger og seks 
syklister. tre av syklistene ble hardt skadd. to fotgjengere og en syklist skadet i samme 
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gangfelt over E39 på Ime. Syklist hardt skadd. Her er nå bygd gang og sykkelbru over 
europavegen.  

Rv. 23: en syklist påkjørt bakfra og drept. Dette skjedde på den strekningen som nå vil bli 
avlastes av prosjektet Linnes-Dagslett. 

Rv. 40: Fotgjenger gikk langs veg utenfor tettbebygd strøk. Påkjørt og drept. 

Rv. 282: tre fotgjengere påkjørt i samme kryssingspunkt. Kun lettere skadd.  

Rv. 345: tre syklister påkjørt. to i samme kryss ved Norcem. en hardt skadd.  

I Rogaland langs rute 3 er det registrert 15 fotgjengerulykker (med 16 skadde). sju av 
ulykkene skjedde i gangfelt. Alle ulykkene er registrert som lettere skader. Langs rute 3 er 
det registrert 24 sykkelulykker, 17 av de oppstod i kryss. 

Det er viktig å sette inn tiltak der ulykkesutfordringene er størst. Når det gjelder gående bør 
alle gangfelt og andre tilrettelagte krysningssteder oppgraderes i hht håndboka 270 
«Gangfeltkriterier».  

Det er viktig å legge til rette for sikre krysningsstader der sykkel kommer i konflikt med bil. 
Det er viktig å prioritere de krysningsstedene der det er flest syklister og der fartsnivået er 
høyest. 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Avstanden mellom døgnhvileplassar ikke bør være mer enn 2 – 2,5 time kjøring. Dette er i 
utgangspunktet ment som en maksimal avstand for å ivareta nødvendig fleksibilitet for 
næringen, slik at de kan tilfredsstille kravene i kjøre- og hviletidsbestemmelsene.(SVV 
Håndbok 279 Døgnhvileplasser for tungtransporten). Etablering av hvileplasser på framtidig 
hovedkorridor må inngå i videre planlegging og sikres en overordnet samordning. Videre bør 
transportnæringen medvirke i dette arbeidet, for å få bedre kvalitet på investeringene i 
døgnhvileplasser. I dag er de mest brukte døgnhvileplasser ofte tilbudt av private tilbydere. 
Et bedre samarbeid mellom offentlig og private aktører i framtidig etablering av 
døgnhvileplasser, vil gi større samfunnsnytte og bør inngå i planleggingen av ny veg.  

I Vest-Agder definerer en p.t. en døgnhvileplass til cirka 15 da og i sideanlegg til ny E39. 
Dette gir plass til 50-80 tungbiler.  

Se også nytt pkt.4.3.10 og behov for driftssatsjoner for drift og vedlikehold av veganlegget 
med tunneler og konstruksjoner og samferdselsanlegg.  

Sett østfra og i samsvar med regionale planer for døgnhvileplasser i region sør, har det vært 
på tale med en hvileplass i Søgne og en i Flekkefjord. Lokalisering i Søgne er av hensyn til 
nærhet til Kristiansand havn. Neste hvileplass er da aktuelt nærmere Ålgård.  
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Midlertidig er det regulert for en døgnhvileplass på Livold i Lindesnes kommune. Dette for å 
dekke det behovet som Statoilstasjonen på Vigeland / Livold i dag tilbyr.  

Sett vestfra og fra region vest, har det vært oppe med en døgnhvileplass om lag en times 
kjøring fra grensen til Vest-Agder og da i Vikeså der det er etablert en døgnhvileplass idag. 
Herifra er det mindre enn en times kjøring til Stavanger. Kapasiteten på Vikeså er avgrenset 
og trafikken er stor. Det er derfor behov for større kapasitet inn mot Stavanger. Det er 
ønskelig med en hvileplass på strekningen Krossmoen – Vikeså og på strekningen Vikeså – 
Risavika. Det kan også være aktuelt med en døgnhvileplass lenger sør/øst både med tanke 
på større fleksibilitet og med tanke på betjening av Egersund havn. Døgnhvileplass bør 
etableres på strekningen Vest-Agder grense – Krossmoen. 

Da leieavtaler blir inngått for en avgrenset periode, vil utlysning av avtaler være en 
kontinuerlig prosess. I tabellen er det listet opp hvor det vil være avtaler pr. 2018, men disse 
strekningane må lyses ut på nytt/ forlenges senere. Avtalar blir vanligvis inngått for ti år. 

Som det går fram av tabellen er det trolig at SVV må etablere døgnhvileplass i egen regi. 
Kostnad er ikke mulig å si noe om da det pr. dato ikke er funnet tomt til formålet. 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
toø 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E39 3+  2  
Sum (stk)     

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser  

 

4.3.8 Kontrollplasser 

Denne tabellen er foreløpig. Når det gjelder kontrollplasser gjelder også, som for 
døgnhvileplasser og kjettingplasser, at dette må inn i videre planlegging. I dette planarbeidet 
er det viktig å involvere den kompetanse og de behov som Statens Vegvesens Trafikant og 
Kjøretøyavdelinger besitter.  
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Tabell 24 Kontrollstasjoner rute 3  

Behovet for nye anlegg vil endres, som følge av de utredninger som følger av at lokalisering 
blir sett i større sammenheng.  

 

E 18 Kjellstad – Liertoppen. Dagens kontrollmulighet er fraværende på strekningen Oslo – 
Drammen, et paradoks på den mest trafikkerte vegstrekningen i Region sør. Den lille 
kontroll-lommen på Kjellstad er ubrukelig på grunn av sin inneklemte beliggenhet, 
trafikkmengden og det uryddigge trafikkbilde i området. TK i Region øst nevner i sine 
innspill til utredningen at kontrollbehovet på strekningen best kan ivaretas av Region sør ved 
Liertoppen (mulige arealer?). RØ har imidlertid størst kontrollbehov i forhold til østgående 
trafikk (mot Oslo), mens RS har størst nytte av å kontrollere vestgående trafikk. Skal 
trafikken kontrolleres i begge retninger må det etableres to stasjoner, en i hver retning. Pr 
2014 er det først på Lanner i Telemark at det finnes kontrollmulighet i vestgående retning. 

E 18 tilknyttet eventuell ny Oslofjord-kryssing. Dagens kontrollmulighet for rv. 23 er i 
hovedsak ved Drammen trafikkstasjon på Lierstranda. Det er imidlertid umulig å drive en 
effektiv kontrollaktivitet fra stasjonen, både på grunn av betydelig trafikklekkasje i ulike 
retninger og på grunn av stasjonens ugunstige plassering. Når det blir avklart hvor ny trase 
for fjordkryssing kommer bør det tas høyde for å etablere en kontrollstasjon for trafikk i 
vestgående retning. 

Rute 3, E18 Oslo – Kristiansand og E 39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger 

Veg Sted 
 

Kontrollplasser
antall 2018 

Kontrollpl.  
restbehov fram 
til 2050  

 Merknad  

E 18 Kjellstad – (ny 
Liertoppen ) 

1 1  

E 18 Ny Oslofjord-kryssing  1  
E18  Telemark (Lanner ) 

(vestgående)  
1   

E 39 Rige, (ny Vest for 
Kristiansand )  

1  1  Erstatning for Rige når det blir 
etablert ny ringveg rundt Kristiansand 

E39 Krossmoen  1  I handl.program til NTP, 23,2 mill kr i 
2015  

E39/ 
Rv. 509 

Forus trafikkstasjon 1   

Rv. 23 Drammen trafikkstasjon 
-Lierstranda 

1   

Rv. 42 Egersund trafikkstasjon 1  Uavklart framtidig oppgaver 
Rv. 44  Stangeland- Ganddal 

kontrollstasjon  
 1  

SUM  7 4  
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E 39 Kristiansand-området. Dagens kontrollstasjon på Rige industriområde vest for 
Kristiansand vil bli liggende i en bakevje når det etableres ringveg rundt Kristiansand (2020 – 
2023?). Det blir derfor behov for ny stor kontrollstasjon noe vest for dagens. En slik stasjon 
bør være klar til bruk samtidig som ny veg åpnes, og må derfor planlegges to, tre år 
tidligere. På veger med høy ÅDT tunge kjøretøyer er det mest effektivt med kontroll kun i 
den ene kjøreretningen. Vurdering av hvilken side av ny E39 den nye stasjonen skal ligge på 
må utredes på et senere tidspunkt.  

4.3.9 Rasteplasser for personbiler  

 

På de utbyggings strekningene A-E vil rasteplasser være del av utbyggingsprosjektene og 
inngå som del av prosjektet. Det er endelige antall og plassering vil være en del av videre 
kommunedel planlegging. Ifølge SSB håndbok er det behov for rasteplasser med 5 – ti mils 
intervaller. I strategien for region sør skal vegnettet bidra i å utvikle Norge som et turistmål. 
Rasteplassenes standard, plassering og utforming, kan være et utvalgt tema, for å 
virkeliggjøre dette målet. Rute 3 er for mange utenlandske turister, det første møte med 
Norge og på reisen videre til fjordene og fjellene. Samtidig er innenlandsreisende i ferie og 
fritid sterkt økende på ruta.  

Rv. 44 Rasteplass og kulturminne Foto: Statens vegvesen, Solveig 
Hellevig 
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Tabell 25 Rasteplasser for personbiler  

Veg 
Antall 

rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 

2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 

oppgraderes til god standard  
E18 8 2   
E39  17   10 
Rv23  1     
Rv42 3   1 

Sum stk. 29 2 11 
 

 

 

4.3.10 Driftssentral  

Drift av vegnettet er viktig å ha med i planleggingen. Det er meldt inn til den pågående 
planleggingen i Vest-Agder, behov for en sentral driftssentral for drift og vedlikehold av ny 
E39 til hver driftskontrakt. Behov for ytterligere lagerplass for salt/sandlagre er vudert til å 
ikke være nødevenig. En driftssentral er påregnet til å kreve 8-10 da.  

Det er ønske om en driftssentral i Kristiansandområdet, i kryss med riksveg 9, alternativt 
Kristiansand (Breimyr). Videre ønskes en driftssentral på strekningen Mandal –Vigelan og en 
øst for Flekkefjord.  

Behovet i Rogaland må vurderes ved videre planlegging, når det igangsettes.  

4.4 Miljøforhold  

Framtidas byer var et samarbeidsprogram fra 2008-2014 mellom 13 av de største byene i 
Norge, næringslivet og staten, om å redusere klimagassutsippene og forbedre bomiljøene i 
byene. Byene som er med er Oslo, Bærum, Drammen, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, 
Sandnes,Stavanger (på Rute 3), samt Sarpsborg, Fredrikstad, Bergen og Trondheim. 
Utviklingen i disse byene er målt på flere indikatorer, blant annet innen transport og 
samferdsel. I en SSB rapport 27/2012, Byer og Miljø, framkommer at bruken av miljøvennlige 
transportmidler økte i perioden 2001-2009 i disse 13 byene. Tilbudet av gang og 
sykkelveger, som ansess å fremme miljøvennlig transport, hadde en svak økning. Men 
biltetthet for personbiler har samlet sett økt for «Framtidens byer» i perioden 2003-2011. 
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Antall registrerte personbiler tilsiser at flere husstander har to eller flere biler. Kjørelengden 
for personbiler har øgså økt i perioden 2005-11, med en utflatende tendens fra 2008-11.  

Sannsynligvis er sammenhengen mellom å bygge veg for høye hastigheter, mer trafikk og 
mer klimautslipp. (Les: de fleste utredninger viser dette. ) Det er levert motstridene rapporter 
om hvor store negative konsekvenser vegutbygging til firefelt motoveg på hovedkorridorene 
får for klimautslippene. (Videre utredninger er også under arbeid (for hovedkorridor 4 
Fergefri E39 )  

I en TØI rapport 2009 bestilt av VD er konklusjonen « I de fleste tilfellene vil bygging og 
vedlikehold av de nye eller forbedrede vegene, sammen med direkte og indirekte virkninger 
av nyskapt trafikk, bidra til å øke klimagassutslippene. I storbysituasjoner vil økningene 
kunne bli betydelige hvis vegbyggingen medfører økt vegkapasietet i købelastede 
korridorer.» .  

Plan og bygningsloven av 2008 har bærekraftig utvikling som mål.  Her handler miljø om å 
sikre innbyggerene retten areal som sikrer tilgang til grunnleggende viktige naturressurser, 
som er en forutsetningd for god helse og velferd. Vår rett til å leve i et rent miljø med fravær 
av forurensning i vann, luft og mat (jord).  

Transport har vært en forutsetning og en følge av den økonomiske vekst og den velferd vi 
har. I samferdselsplanlegging legger vi ofte til grunn at videre økonomisk vekst vil følge av 
videre utbygging av veginfrastruktur. Vi vet at økonomisk vekst som er basert på økt 
konsum, gir økt trafikk. Samtidig er det dilemma at transport er har mange og store negative 
konsekvenser.  

Vegbygging i ny korridor er av de største irreversible naturinngrep vi som samfunn gjør (når 
nå de store vassdragsutbygginger er over). Steder og forekomster som skal ivaretas for 
etterslekten, vil alltid oppdages når en gjør nødvendige undersøkelser for å finne korridorer 
til ny veg. Men på dette svært overordna trinn i planleggingen, ser det ut til at 
problemområdene er generelle og sannsynligheten er stor for at de vil kunne finne sin 
løsning med kjente virkemidler og avbøtende tiltak i videre vegplanlegging med 
konsekvensutredninger, etter plan og bygningsloven.  

Løsningene er del av kommunedelplanleggingen (korridorplanene) og 
konsekvensutredningene. I utgangspunktet må en unngå ødeleggelse av nasjonalt vikig 
naturmiljø, kulturmiljø og essentielt viktige naturressurser som drikkevann, matjord og også 
verdier i mineral / bergforekomster. I planarbeidet må en dempe konflikter og finne 
avbøtende tiltak der en ikke kan unngå å ødelegge. I de tilfeller hvor en må prioritere og 
velge å ødelegge store verdier, skal dette dokumenteres og registreres. Igjennom et slikt 
arbeid kan særlig verdier som ligger i grunnen, som kutruminner, til en viss grad sikres for 
etterslektene. I andre tilfeller er det kan hende uunngåelig å foreta irreversible inngrep. Der 
det skjer må konsekvensene av tapet av disse verdiene vurderes. Store veganlegg utløser 
krav om konsekvensutredning, etter plan og bygningsløven.  
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Miljøproblemene som følger av biltrafikken i våre byer, blir utredet primært i andre 
utredninger. Men riksvegnettet er del av transportsystemet for flere byer og byregioner. 
Dette gjelder i utpreget grad for rute 3. Derfor må virkemiddelbruken for å få mer av 
personbiltrafikken over fra privatbil til kollektiv, sykkel og gange, planlegges brukt i 
sammenheng med hvor og hvordan man planlegger hovedtransportkorridoren. 
Samferdselanlegg som kollektivknutepunkt og innfartsparkeringer er opplagt viktige for å få 
transportsystemet i by til å fungere. Viktig er selvsagt også hvor riksvegnettet blir lagt, ved 
omlegging, som nå for Kristiansand. Videre går godstransporten til/fra blant annet nasjonale 
havner og gods terminaler, på riksvegnettet som ligger i byene. Derfor blir er miljø oppgaver 
av regional og lokal betydning omtalt. Det understrekes at dette blir overfladisk og 
løsningene må finnes i den videre planlegging.  

I den videre planlegging er det også et stort potensiale for å komme opp med flere 
avbøtende tiltak enn hva som anvendes i dag. Med økt innsats på Innovasjon og utvikling, 
kan vi få veganlegg som gir langt mer tilbake til miljøet og velferdsgoder enn i dag.  

Nasjonalt gjelder det særlig arealkonflikter, der andre viktige interesser og verdier, må vike 
for areal til ny veg. Det er nedfelt i plan og bygningslovens formålsparagraf , sitat: « Loven 
skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 
generasjoner. Planleggingen skal bidra til å samordne statlig, regionale og kommunale 
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.»  

Arealkonflikter av nasjonal karakter er matvaresikkerhet og beslag av dyrka mat.  

Andre nasjonale konfliket er til naturmangfoldet og kulturarven ved kulturminner / 
kulturmiljø.  

Regionalt og lokalt er det særlig konflikter knyttet til at storforbruk av privatbilen forurenser 
luft og vann og skaper støy.  

Luft. Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største 
byene. Problemene er i disse områdene knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og 
kulturmiljø. Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal 
luftkvalitet, i tillegg er det fastsatt planretningslinjer og nasjonale mål for lokal luftkvalitet. 

Langs hele hovedkorridoren E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger med tilknytninger er 
det ved inngang til NTP-perioden 2018-2027 forventet overskridelser av de nasjonale 
målene for luftkvalitet flere steder.  

Hovedstadområdet E18 gjennom Asker, Bærum og Oslo utsatt for høye konsentrasjoner av 
både NO2 og PM10. Rute 3 er del av vestkorridoren til hovedstadområdet.Målestasjonen langs 
E18 ved Hjortnes i Oslo er den stasjonen med flest overskridelser av terskelverdien i 
regionen overskrider både grenseverdiene for nasjonale mål og forurensningsforskriften som 
utløser krav om tiltak. Det er etablert en ny målestasjon langs E18 i Sandvika som måler fra 
sommeren 2014. 
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Rv. 19 gjennom Moss er det fare for overskridelser av nasjonale mål for NO2. Kø og høy 
tungtrafikkandel bidrar til dette. Dette ble bekreftet med målinger med passive prøvetagere 
november/desember 2013. På lengre sikt kan teknologiutvikling bidra til lavere NO2-nivåer. 
Det er frem til 2012 målt svevestøv ved en målestasjon ved Kransen i Moss. De høyeste 
konsentrasjonene av PM10 i Moss forekommer om våren når vegbanen tørker opp og 
vegstøv virvles opp med vegtrafikken. God utluftning på grunn av lokale meteorologiske 
forhold kan være en av årsakene til at nivåene i Moss ikke er høyere enn grenseverdiene i 
forurensningsforskriften. 

Måleresultatene for lokal luftkvalitet i byområdene Drammen og Kristiansand viser at de 
nasjonale målene for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10) jevnlig overskrides i de mest 
utsatte områdene. Nasjonalt mål for svevestøv overskrides i begge byområdene, mens det 
nasjonale målet for nitrogendioksid først og fremst er en utfordring i Drammen.  

Med grunnlag i blant annet trafikktallene for riksvegrute 3 med tilknytninger, må det i 
Region sør forventes at personer tidvis utsettes for eksponering som overskrider nasjonalt 
mål også i flere områder. Riksveg. 23 gjennom Lier kommune, rv. 19 i Horten, rv. 40 i Larvik, 
og strekninger med bebyggelse tett inntil E18 og E39, vurderes som områder hvor man kan 
forvente eksponeringer som overskrider det nasjonale målet for svevestøv. 

Måleresultatene fra storbyområdet Nord Jæren, med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, 
viser også overskridelser av årsmiddel for NO2. Videre at svevestøv PM er problem ikke bare i 
storbyomret men også eit problem i mellomstore byar og tettstader.  

Støy rdefinert som forurensing i Forurensningsloven, og er et miljøproblem som rammer 
mange. Det er et nasjonalt mål å redusere støyplaga med ti prosent innen 2020, 
sammenlignet med 1999. Det er også et nasjonalt mål å redusere tallet på personer som blir 
utsett for et innendørs støynivå på over 38 dB med 30 prosent innen 2020, sammenlignet 
med 2005. Støyplager kan føre til mistrivsel, dårlig søvn og dårlig helse. Uforstyrret søvn er 
en forutsetning for god fysiologisk og mental helse. Fravær av støy er også en forutsetning 
for at kulturmiljø, frilufts- og rekreasjonsområder skal ha full verdi. 

Langs riksvegrute 3 E18/E39 Oslo – Kristiansand – Stavanger med tilknytninger er det 
registrert støybelastede boliger langs store deler av ruta. Forurensningsforskriften angir at 
boliger langs eksisterende veg med innendørs støynivå over 42 dB skal ha fått tilbud om 
tiltak innen 1.1.2005. De nasjonale støymålene er knyttet til reduksjon i støyplage, uttrykt 
gjennom endring i støyplageindeks (SPI), samt reduksjon i antall personer utsatt for 
innendørs støy over 38 dB. I Region sør er det langs denne ruten beregnet å være i 
underkant av cikrka 700 personer utsatt for innendørs støynivå over 38 dB ved inngang til 
NTP-perioden 2018-2027. Det legges til grunn at Forurensningsforskriftens krav til 
innendørs støynivå er oppfylt og derved at ingen personer er utsatt for innendørs støynivå 
over 42 dB. 
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Naturmiljø .Biologisk mangfold. Den økologiske konfliktkartleggingen ble gjennomført i 
2007-2008, og har gitt informasjon om mange punkter/strekninger med mulige konflikter 
mellom veg og arealer med høy biologisk verdi. Det har hele tiden vært klart at en betydelig 
andel av konfliktene i prinsippet er uløselige. Det kan enten være fordi oppretting vil kreve at 
veien flyttes, eller fordi kostnadene for et tiltak er svært høye målt opp i mot nytteverdien for 
naturmangfoldet. Ofte er det også betydelig faglig usikkerhet knyttet til en eventuell 
nytteverdi.  

Med sine lange strekninger gjennom fire av regionens fylker (og en kortere strekning i Vest-
Agder) er det naturligvis et stort spenn av naturtyper representert. Verneområder med 
nærføring til vegen inkluderer Sæveli NR i Grimstad, Blekebakken og Frierflogene NR i 
Porsgrunn.  

For E18 i Aust-Agder vil utbygging av E18 Tvedestrand-Arendal starte før 01.01.2018, og 
eliminere fire av sju aktuelle konflikter/tiltak på strekningen. Av de tre gjenværende er ett 
utført, mens de to andre vil løses av endrede rutiner for drift og vedlikehold. Det er m.a.o. 
ikke flere aktuelle tiltak fra økologisk konfliktkartlegging for denne strekningen. Av 
konflikter som er kommet inn parallelt med kartleggingen gjenstår arbeid med vilttiltak i 
Risør/Gjerstad (antas løst før 01.01.2018) og vandringshinder på E18 vest i Aust-Agder 
(antas også løst før 01.01.2018), mens øvrige er løst.  

Bygging av parsellen Rugtvedt-Dørdal på E18 i Telemark er påbegynt ved inngangen til 2018 
og eliminerer én tidligere påpekt konflikt (Stokkevann). Oppgangshinder i Vinjebekken 
gjenstår (evt. løses som vanntiltak). Ny E18 på strekningen Langangen-Rugtvedt planlegges, 
og vil sannsynligvis bidra til å løse de to økologiske barrierene som er påpekt for denne 
strekningen. Under denne forutsetning er det ikke økologiske konflikter som krever tiltak 
langs E18 i Telemark i denne perioden.  

E39 er en by-motorveg i øst, men fortsetter gjennom slettelandet i Søgne og Sogndalen, 
med kryssing elvestrekninger. Deretter fortsetter den i et svært kupert skog- og 
kystlandskap med stort innslag av verdifull edelløvskog i bratte lisider. To verneområder har 
nærføring til vegen (naturreservatene Eventyrskogen i Lindesnes og Skoland i Lyngdal). Det 
er store planer for utbygging av E39 i perioden, og disse tiltakene vil omrokkere på bildet for 
de fleste potensielle konflikt-typene som er registrert på strekningen d.v.s konflikter med 
vilttrekk og avrenning fra høytrafikkert veg. Det er kjent flere vandringshindere langs E39, 
som i større eller mindre grad må prioriteres i videre kommunedelplanlegging av ny E39 i ny 
korridor.  

E18 gjennom Vestfold går for en stor del gjennom jordbrukslandskap, og krysser flere 
viktige bekkedrag. Her det registrert 22 store eller svært store konfliktområder, hvor av fire 
er knyttet til Bøkeskogen i Larvik. Her vil det bli bygget miljøtunnel fram mot 2017, og disse 
konfliktene vil være borte eller sterkt redusert. Flere av bekkene er laks- og sjøørretførende, 
men vegen utgjør ingen spredningshindring i disse bekkene. Utbygging av E18 til 4-feltsveg 
har ikke medført nye spredningshindre, men økt avrenning av salt og annen forurensing vil 
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kunne medføre redusert vekst og skadevirkninger på fiskebestandene. Dette bør følges opp 
gjennom den generelle driften. Utbyggingen har også gjennom etablering av flere 
viltoverganger bidratt til å redusere barrierevirkningen for vilt. I Gjennestadmyra har 
utvidelse til 4-feltsveg bidratt til ytterligere arealbeslag og redusert verdi av naturområdet, 
men det anses ikke som aktuelt å gjennomføre tiltak. Åpning av noen lukkede bekker har 
vært vurdert som aktuelle tiltak, men krever samarbeid med aktuelle grunneiere og vil 
medføre noe tap av jordbruksjord. Disse anses derfor som lite aktuelle.  

I Buskerud går E18 stort sett gjennom jordbrukslandskap og bebygde områder. Her det kun 
registrert en stor konflikt, Gjellebekkmyrene, som er fredet som naturreservat. 
Luftforurensning og vegsalt kan påvirke artsmangfoldet, men dette bør utredes nærmere før 
det eventuelt gjennomføres tiltak.  

Langs rv. 23 er det registrert fem svært store eller store konflikter, hvorav tre er knyttet til 
salamanderdammene ved Lahell. Det er gjennomført tiltak for å forbedre 
overvintringsmulighetene for amfibier ved den store dammen, og det planlegges 
gjennomført tiltak for å unngå at dyr trekker over vegen. Dette forventes utført før 2018, og 
vil løse hovedutfordringen knyttet til disse konfliktene. Utbyggingen av ny rv. 23 mellom 
Dagslett og Linnes med forventet anleggsstart i 2017, vil også bidra til å redusere disse 
konfliktene, men kan øke konflikten knyttet til Gullaugbukta (mulig massedeponi, 
forutsettes håndtert i prosjektet). Konfliktnivået knyttet til fire registrerte vilttrekk vil bli 
redusert som følge av etablering av viltgjerder og viltovergang i forbindelse med et 
midtdelerprosjekt på strekningen. Det anses som ikke aktuelt å gjennomføre tiltak på noen 
gjenværende konfliktområder. 

Vannforekomster og vannmiljø. EUs vannrammedirektiv er implementert i norsk lovverk 
gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften). Direktivet setter krav 
til kartlegging, karakterisering, overvåkning, utarbeidelse av vannforvaltningsplaner med 
tilhørende tiltaksprogram og tiltaksgjennomføring. Tiltakene kan være knyttet både til 
kjemiske og fysiske forhold som har negativ påvirkning på vannforekomster og vannmiljø. 

Innen utgangen av 2015 skal det være utarbeidet vannforvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogram for alle vannforekomster. For denne planperioden skal nødvendige tiltak skal 
være gjennomført innen 2021. Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet både til hvilke tiltak 
som det er mulig å gjennomføre og hva vannforskriftsarbeidet vil medføre av kostnader for 
Statens vegvesen som vegeier for riksvegnettet. Vannforvaltningsplan med tilhørende 
tiltaksprogram sendes på høring i perioden 1.7.2014-31.12.2014. 

Rute 3 I Region sør går E18 og E39 gjennom vannregionene Vest-Viken og Agder. På denne 
ruten dominerer påvirkningene «Avrenning fra diffuse kilder» og «Avrenning og utslipp fra 
transport/infrastruktur». De fleste av tiltakene går på reduksjon av salting. Kostnadene ved å 
redusere saltforurensning varierer fra nesten ingenting der hvor problemene synes å være 
små til betydelige der hvor det blir nødvendig med innkjøp av spesielt utstyr og bruk av mer 
personell i et saltreduserende driftsopplegg. Innsjøundersøkelsene har vist at rute 3 har flere 
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innsjøer med påvist O2-svinn og forhøyede Cu-verdier, det må jobbes videre fremover med å 
bedre tilstanden i disse. 

Det er også foreslått tiltak som går på å redusere utslipp av miljøgifter til sårbare resipienter 
for eksempel fra tunnelvaskevann. Som en del av NORWAT-prosjektet kartlegges nå 
miljøgiftinnholdet i tunnelvaskevannet fra 30 tunneler i Region sør (gjelder flere ruter). 
Resultatene fra denne kartleggingen vil trolig medføre betydelige kostnader til bygging av 
rensebasseng i tilknytning til tunneler i regionen. En pågående kartlegging av 
rensebassengenes funksjon vil sannsynligvis konkludere med at det i fremtiden må gjøres 
tiltak for å tette lekkasjer og bedre funksjonsevnen. Store deler av rute 3 er kartlagt mht. 
fysiske inngrep og vandringshindre, og noen av disse vil bli utbedret også etter 2018.  

I Lillesandsområdet har byggingen av OPS E18 Grimstad-Kristiansand og dertil tre deponier 
med sulfidholdige masser ført til omfattende miljøoppfølging av bekker, elver, innsjøer og 
fjorder som vil fortsette i uoverskuelig framtid. Utslippstillatelsen gjelder foreløpig kun på 
aluminium. Ut fra foreliggende detaljering av tiltak, er det ikke mulig å angi kostnader for 
tiltak langs rute 3. 

Landskapsbilde beskriver det opplevde landskap, slik det fremstår med både varige og mer 
flyktige elementer. Landskapsbilde er natur- og kulturelementer; silhuettene fra 
fjerntliggende skogåser og horisontlinjer, hav og fjord, dyrket mark og bebyggelsesmønster, 
veg og bane, og de helt lokale enkeltelementene, som en fasade, et tre eller en snømann.  

På overordnet nivå kan vi snakke om typer landskap. NIJOS sitt referansesystemet for 
landskap deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på seks store likhetstrekk i 
landskapet: landskapets hovedform, landskapets småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, 
jordbruksmark og bebyggelse og tekniske anlegg. 
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Fra øst til vest går 

rute 3 gjennom 
følgende lansdkapsregioner: Oslo fjorden, Lavlandsdalsførende i Buskerud –Vestfold –
Telemark, Skogtraktene på østlandet, leirbygdene på østlandet, Skog og heibygdene på 
sørlandet , Skagerakkysten, Heibygdene i Jæren.  

Oslofjorden I by- og tettstedsområder er dyrka marka blitt kraftig nedbygd siste 50 år. 
Enkelte steder er et smalt jordbruksbelte bevart mellom boligområdene og en vernet 
markagrense. Som landskapselement er Oslofjorden dominerende, der den dekker vel ½-
parten av regionens totalareal. Fjorden har alltid vært sentral – både for ferdsel og bosetting. 
Innen en times reiseavstand fra fjorden bor nær 35 prosent av landets befolkning. Med åsene 
i ryggen og fjorden foran fins et bredt spekter av nærrekreasjonsområder. I de tettest 
bebygde byområdene er forvaltning av grøntstruktur og større fri- og parkområder viktig. 
Dette fordi disse utgjør verdifulle rekreasjonsområder for både beboere og tilreisende. Med 
bykjerner, drabantbyer, forsteder, tettsteder, store kjøpe- og servicesentre, jernbaner og 
utallige veier er Oslofjorden landets mest bebygde landskapsregion. Mange steder 
kamuflerer likevel grøntstrukturer mye av bebyggelsen. To store landtunger stikker ut i 
fjordløpet, og bidrar til å dele opp Oslofjorden i de midtre- og indre deler. Skogslandskapet 
og et småskala jordbruk har her en del fellestrekk med region Nesodden/Akershus. 

Lavlandsdalførene i Buskerud, Vestfold og Telemark Dalsidene heves gradvis innover i 
landet, ofte fra lave koller nederst til mer markante og jevnere åsdrag lenger opp i dalen. 
Vann, jordbruk og kantsoner er typisk i dalbunn. Beliggenheten under marin grense gir store 
arealer med leirjord i dalbunnen. Raviner er derfor vanlig, og gir terrenget et småbølget preg 
der jorder og skog skaper små landskapsrom. Regionen hører blant landets beste 
jordbruksområder, og har en svært allsidig jordbruksdrift. Husdyrholdet er ofte konsentrert i 
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ulike dalpartier, særlig i ravineområder. Dalene har store overordna landskapsrom. Forskjell 
mellom ulike dalpartier skyldes ulike former for arealbruk. Jordbruk, skog og bebyggelse er 
de viktigste arealgruppene. Elvene er markante linjeelement, men også ferdselsbarrierer. I 
Telemark har Norsjø og Heddalsvatnet store vannspeil med gårder spredt på begge sider. 
Jordbruksbebyggelse preger bygningsmassen i de fleste dalfører med mye jordbruk i 
dalbunnen. Nyere boligfelt blir ofte anlagt i solvendte dalsider. 

Skogtraktene på Østlandet Regionen omfatter store skogsområder fra riksgrensa i øst til 
Telemark i vest. Barskogen er et kjennetegn, og reine lauvtrebestand ses helst ved 
menneskeskapte rydninger. Som rekreasjonsområder har regionen en særlig stor verdi for 
friluftslivet, selv om de forskjellige skogstraktene blir ulikt brukt. Mest ferdsel har de by- og 
tettstedsnære skogsområdene. Regionens jordbruk varierer mye, dvs. fra nærmest ingenting 
i enkelte u.reg., til nesten betydelig i andre. Tendensen er likevel at jordbruksaktiviteten nok 
er på hell mange steder. Moderne flatehogst med igjensetting av både frøtrær, småholt og 
kanter langs bekker og vassdrag. Dagens skogbruk må ta flerbrukshensyn, bl.a. ved at 
verdifulle nøkkelbiotoper, hekke- og spillplasser ikke skades ved hogst. Likevel forsvinner 
mange slike områder. Regionen er rik på kulturminner, både fra forhistorisk tid og ”nyere” 
kulturmiljøer som finnebosettinger, skogstorp, husmannsplasser, nyreisningsbruk, koier, 
skogssetre m.fl. 

Leirfjordsbygdene på Østlandet Landskapets hovedform er grovt sett et sletteland med 
mektige leiravsetninger. Det har gjort regionen godt egnet til oppdyrking, og bølgende store 
åkerflater er vanlig å se. I deler av Vestfold gir småkoller i leirslettelandskapet et småskalert 
terreng. Her skaper småkoller og trevegetasjon vegger i små landskapsrom, og hvor tun 
danner naturlige blikkfang. Beita ravinedaler er regionens mest særegne landskapstype. 
Ingen andre har hatt så mange. I dag er større åpne beiteraviner trua pga stor nedgang i 
husdyr og omfattende gjengroing. Regionen har mange elver, bl.a. Glomma og Vorma. Pga 
et ofte lavt terreng rundt er imidlertid ikke elvene særlig dominerende i landskapet før man 
kommer tett innpå elvekanten. Regionen er landets mest oppdyrka, og bygdene her har alltid 
hørt til blant landets beste jordbruksområder. Gårdstuna ligger ofte åpent til og fungerer 
derved ofte som blikkfang. I 1970 og –80 åra fikk man tilskudd for å bakkeplanere for å få 
større åkerflater. Det gjorde at mange bekker og småraviner forsvant, noe som i etterkant 
har skapt en del miljøproblemer.  

Skagerrakkysten ligger den ytterste skjærgård som en lav brem mot åpent hav. Vegetasjonen 
er sparsom og ofte sterkt vind- og/eller bølgepåvirket. Regionen særpreges av en lun, indre 
skjærgård som er særlig attraktiv for fritidsbebyggelse og friluftsliv. Gamle, og godt 
velholdte uthavner er karakteristiske kulturmiljøer. Byene har ofte en forhistorie fra 
trelasteksport, handel, sjøfart, hvalfangst og eller industri. De hvite Sørlandsbyene er særlig 
et kjennetegn for Agderfylkenes del av regionen. Det kystnære jordbruket har vært i kraftig 
tilbakegang siden 1950. Små bruk i langsmale sprekkedaler var en gang typisk, men er nå i 
ferd med å forsvinne. De ytre skjærgårdsdeler utgjør regionens ”urørte” naturområder. Her 
ligger det meste av regionens skjærgårdspark, og flere freda fugleskjær har status som 
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naturreservat. Spredte boligområder, tettsteder og småbyene ligger som oftest fjord- 
og/eller kystvendt til. Et stort arealpress fører også til at boligområder eser ut i regionens 
kystnære bakland. 

Skog- og heibygdene på Sørlandet Landformene består av åsdrag av ulik størrelse, høyde og 
skiftende retning, samt noe småkupert hei. Det gir landskap med høy blånefaktor, noe 
vannspeil ofte er med å framheve. Skog, vann og spredte gårder og grender. Mot Barskogen 
er regionens kjennetegn og særlig er furuskog vanlig. I og rundt dyrka mark er lauvtrær 
mest utbredt, og danner derved variasjon og andre typer biotoper. Jordbruksdriften er 
generelt i sterk tilbakegang, men fortsatt har regionen vel 2 200 aktive gårder. Storfeoldet er 
godt utbredt, og enkelte steder ses fortsatt dyr på skogsbeite. Karakteristisk er mange små 
skogsvann og småelver. De ligger ofte avgrenset og stengt mellom lave bergkoller og 
åsdrag, noe som gir mange små, men godt avgrensa landskapsrom. I skoglandskapet ligger 
gårdene enkelt- eller grendevis i små, lukka landskapsrom. I områder med mer knudrete 
terreng ligger gårdene ofte gunstig til mot en solvendt bergvegg. Jordbruksbosettingen går 
tilbake til jernalder og vikingtid. Her er bl.a. fornminnefelt, gravhauger og spor etter 
ødegårder fra folkevandringstid til 1900. 

Heibygdene i Dalane og på Jæren Regionen har et kupert terreng skapt av bergkoller og 
smådaler i et ”rotete” mønster. Bergartene er harde og næringsfattige, og løsmasser til 
oppdyrking ligger i forsenkninger. Fattige bergarter favoriserer nøysomme gras- og 
lyngarter, og tidligere var beita lyngheier vanlig. I dag forbuskes mange lyngheier, men noen 
er og blitt mer grasrike pga gjødsling. Bosettingen følger helst sprekkedalene, og ligger 
helst i dalbunnen. Her er spredt bebyggelse. Unntak er kystbyen Egersund, et par 
kommunesentre og noen mindre tettsteder. I innlandet er vann- og vassdrag mange steder 
en betydelig landskapsfaktor. Vanlig er små og store krokete vann godt senket mellom 
bergkoller og nakne sva. Dyrka mark dekker ca ni prosent av landarealene. Det meste av 
eldre innmark ligger i daldrag eller i lune senkninger. Regionen blir stadig grønnere pga. 
omfattende tilgroing/planting. Bergarten anortositt er et særpreg for sørlige deler, og de 
glatte bergflatene danner et iøynefallende landskapselement. 

Jæren og Lista Regionen har en kyststripe hvor åpent hav og en lav landflate møtes uten en 
lunende skjærgård utenfor. Høy himmel, mye vind og en åpent beliggende bebyggelse er et 
særpreg. I høglandet er løsmassedekket betydelig mindre, og her preger oppstikkende, 
nakne bergkoller landskapet. Omfattende nydyrking har likevel skjedd en del steder i nyere 
tid. Gårdstun preger regionen, noe som skyldes god synlighet i ofte åpne landskap. 
Gårdsbebyggelsen er ofte ny og moderne På Høg-Jæren er det mindre og mer spredt 
bosetting. Låglandet er et flatt eller svakt bølgende morenebakketerreng, og som i 
utstrekning er landets største. Ved oppdyrking gir morenejord mye stein som her er lagt opp 
i gjerder. Låglandet er et nesten sammenhengende jordbruksland, og oppstykkes kun av 
byer og tettsteder. 58 prosent av totalarealet er dyrka mark, og er den regionen med størst 
husdyrtetthet. Rundt byer og tettesteder er det et stort utbyggingspress, særlig nord på 
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Jæren. De fleste steder etableres nye boligfelt på dyrka mark, samtidig som gårdsdrift 
opprettholdes på arealene rundt. 

For hovedkorridoren er vegstandard firefelt motorveg, og dette medfører en stivhet i 
kurvaturen som kan gjøre det vanskelig å tilpasse vegen til lokale terrengformer. Vegen vil i 
stor grad skjære seg gjennom terrenget heller enn å følge det. Ved planlegging vil det 
dermed bli viktig gjennom konsekvensutredningen å identifisere områdene med høy kvalitet 
og stor sårbarhet, og søke å unngå disse eller beskrive avbøtende tiltak der det ikke er 
mulig. Dersom inngrep som følger veganlegget generelt blir vurdert som ødeleggende for 
landskapsbilde, kan konsekvensen bli at vegen legges dypt for å begrense eksponeringen. 
Det bør likevel vurderes om enkelte strekninger kan ha en akseptabel sårbarhet for å styrke 
kjøreopplevelsen fra vegen. Elementer som i særlig grad kan tilføre veien kjøreopplevelse 
bør identifiseres. 

For enkelte elementer av veganleggene kan arkitektonisk kvalitet i utførelsen bidra til økt 
verdi for landskapsbilde. Dette gjelder spesielt bruer, som for eksempel Kolomoen bru eller 
ny bru over Svinesund. 

Det er et karaktertrekk ved rute 3 at den går gjennom flere av de store byområdene. 
Landskapsbilde i byene består i stor grad av de bygde og kultiverte omgivelsene. Med økte 
trafikkmengder, og vegutbygging for denne, har arealene som beslaglegges av vegene gjort 
dem til et vesentlig element i byenes landskapsbilde. I tillegg til arealene veien beslaglegger 
påvirkes landskapsbilde i byene også av det lokale støy- og vegstøvbilde. I sentrale 
byområder har vegen til dels blitt lagt under lokk, for å gi arealene tilbake til byen, slik som 
for eksempel rådhusplassen i Oslo, og Oddernestunnelen i Kristiansand. Langs rute 3 er det 
imidlertid fortsatt områder i byene der vegmiljøet dominerer fullstendig.  

 

 

Vassdrag/fjord – utfordringer. Langsundsfjorden, Try. Vise til utbyggingsstrekningene.  
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Kulturmiljø . Det er registrert om lag 90 vernete kulturminner/miljøer og nærmere 30 
verneverdige miljøer. I tillegg er det 14 objekter i Statens vegvesens verneplan for veger og 
bruer og vegrelaterte kulturminner, hvorav de fleste er fredet.  

Kulturminner langs E18/E39 er knyttet til bosettingen langs kysten, både arkeologiske funn 
og bygningsmiljøer. Flere verneverdige gårdstun, gårdsmiljøer, kirker, tekniske 
kulturminner, diverse arkeologiske spor og eldre ferdselsveger ligger nær vegen. Viktige 
gårdsmiljøer er registrert.  

På strekningen Kristiansand – Rogaland grense er det enkelte områder som peker seg ut 
med spesielt mange funn av automatisk fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte 
bygninger.  

E18 går i tilknytning til nasjonalt viktige kulturmiljøer som Oslos middelalderby, Akershus 
festning og Bygdøy kulturmiljø 

Rute 3 i Rogaland fylke, går igjennom et av de mest fornminnerike fylkene i landet, og antall 
kulturminner berørt av ruten er stort.  

Matjord.  
Bergarter, mineraler. Grus/sand . 

4.5 Universell utforming  

Universell utforming er det fjerde hovedtema i gjeldene NTP 2017-23.  
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Universell utforming handler om tilgjengelighet for alle. Prinsippet har i løpet av de senere 
årene fått en sterk forankring i lovverket. 1. januar 2014 trådde Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) i kraft.Formålet med loven er å fremme likestilling uavhengig av 
funksjonsevne. For våre bygde omgivelser er kravene til universell utforming fastslått i Plan- 
og bygningsloven, og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). 

Transportetatene har fulgt opp ambisjonene i lovverket, blant annet gjennom NTP-arbeidet. I 
NTP for perioden 2014-2023 (Meld.St.26(2012-2013)) er ett av fire hovedmål for 
transportpolitikken: Et transportsystem som er universelt utformet. Fokus i denne NTP er 
hele reisekjeder. 

Statens vegvesen har et sektoransvar for universell utforming, som er formulert på følgende 
måte: Koordinere arbeidet med universell utforming av transportsystemet. Vi skal bidra til at 
hele reisekjeder blir universelt utformet slik at alle kan dra nytte av transportsystemene. Å 
koordinere arbeidet med universell utforming innebærer blant annet å initiere og koordinere 
planlegging, bygging og drift av innfartsparkering, knutepunkt og stoppesteder i samarbeid 
med Jernbaneverket, fylkeskommunene og større bykommuner. 

Statens vegvesen vedtok i 2008 en policy for arbeidet med universell utforming: «Alt som 
planlegges og bygges i Statens vegvesens regi, skal være basert på prinsippene om 
universell utforming.» I 2011 ble håndbok V129 Universell utforming av veger og gater utgitt 
og tatt i bruk. Det er etablert regionale nettverksgrupper, og de enkelte regionene har 
utarbeidet strategi- og tiltaksplaner/handlingsplaner for universell utforming. 

I ruteutredningen skal det oppgis hvordan universell utforming er ivaretatt for reisekjedene 
pr. 2018, og hvordan dette skal utvikles frem mot 2050. 

For rute 3, og øvrige riksvegruter, er det følgende elementer som inngår i reisekjedene:  

 Anlegg for gående 
 Knutepunkt og holdeplasser 
 Gangfelt i 50 og 60 km/t sone langs riksvegrutene. 
 Rasteplasser for personbiler 
 Tunnelsikkerhet 
 Ferjesamband 

For å angi i hvilken grad disse anleggene og dermed reisekjedene, er universelt utformet må 
de vurderes etter felles kriterier. Slike er ikke utarbeidet, og det er i stor grad er kriteriene i 
håndbok N100 Veg- og gateutforming som må brukes. Registreringer og innsamlet 
datagrunnlag er av varierende kvalitet for de forskjellige elementene. (Se kap. 5.6. som viser 
dette ).  

Gående/kollektiv-
reisende 

Bilister
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For rute 3 er det for hovedtransportkorridoren viktig er det særlig universell tforming på 
samferdselsanleggene som er essentielt viktig. Her er særlig viktig på rasteplasser, 
hvileplasser for vogntogene, kollektivknutepunktene, (inkl.ekspressholdeplasser ).  

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

Rute 3 er del av transportsystemer, vegsystemer si flere byer og alle 14 bo- og 
arbeidsmarkedsregioner som ruta går igjennom. (Se kap.3.2.2 ). Hovedfokus er som sagt 
innledningsvis å sikre rutas primære transporfunksjon, som er å binde sammen regioner ved 
å være en trafikksikker transporkorridor som sikrer pålitelig framkommelighet nasjonalt og 
internasjonalt. Skal denne primære funksjonen sikres må rutas funksjon som del av byens 
vegsystem også finne sin løsning. Dette er for rute 3 en ‘sekundær funksjon‘, men hvor godt 
en lykkes med å tilby et sikkrert transportsystem for gjennomgangstrafikken av personer og 
god og trafikken til/ fra godsterminaler og havneområder i bysentra, avhenger i stor grad av 
om en fjerner trafikktrengselen på rute 3 i byene.  

Grensesnittet mellom finansiering av tiltak i bypakkene og riksvegprosjektene er ikke helt 
klar, på det tidspunkt denne utredningen blir skrevet.  

Hovedgrep for Byutvikling og trafikken i byene planlegges skjer igjennom Konseptvalg. 
Biltrafikken har i mange byer nådd et nivå som gjør trafikken til et et problem for videre 
næringsvekst og økt velferd for innbyggerene. Som omtalt tidligere er dette et problem som 
vokser seg større med økende befolkningsvekst, dersom vi ikke lykkes med en mer radikal 
omlegging i transportene i sentrum av by og arbeidsmarkedsregionen.  

Trafikkmengen som er lokaltrafikk (trafikk innen regionen), øker jo nærmere en kommer 
sentrum i en by og arbeidsmarkedsregion. Dette ser en tydelig på årsdøgnstallene for rute 3 
igjennom Vestfold. For Oslo, Drammen, Kristiansand og Stavanger, hvor E18 og E39 går 
igjennom bysentrumet, er det en stor oppgave å finne de gode trafikale løsninger. 
Løsningene må finnes ved å ta ibruk flere virkemidler. Når det gjelder vegbygging, er det 
akseptert som sannhet at ‘ingen byer klarer i det lange tidløp å bygge seg ut av 
trafikkproblemene‘. Selv om en klare å skape mer arealplass, ved å bygge i høyden, vil en på 
et gitt tidspunkt få  

Løsningen på byenes trafikale problemer er nødvenig for å sikre den nasjonale og 
internasjonale funksjon til riksvegrute 3.  

4.6.1 KVU Oslo-navet 

Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-
Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS. Det er 
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Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt de tre 
virksomhetene oppdraget i fellesskap. Jernbaneverket koordinerer arbeidet. 

Oslopakke 3 skal finansiere forsert utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus. 
Oslopakke 3 omfatter det meste av riksvegnettet i hovedstadsområdet med unntak av 
prosjekter som finansieres eller vurderes finansiert gjennom egne bompengeordninger. I 
arbeidet med Oslopakke 3 er det gjennomført en KS 1-prosess for hele Oslopakke 3. Dette 
omfatter det meste av riksvegnettet i Hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av 
Konseptvalgutredningen for Oslopakke 3 ble behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-
2009), der det heter at: 

”Framkommelighet er det prosjektutløsende behovet, samtidig som transportsystemet må 
virke sammen med de nasjonale målene for transportpolitikken, jf omtale i kapittel 4.2. 
Gjennom St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget er det 
understreket at klimahensyn må ligge til grunn for utviklingen av transportsektoren. 
Nærmere 59 pst av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra vegtrafikken.” 

Videre heter det om målene for pakken at:  

”Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle 
trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Viktige delmål er: 

Rushtidsforsinkelser i byområdet skal reduseres. Næringsliv og kollektivtransport skal 
prioriteres. Framkommeligheten for gående og syklende skal økes.” 

Oslopakke 3 er en plan for vegutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og 
Akershus. Det er gjennomført en KS1-prosess for hele Oslopakke 3. Dette omfatter det 
meste av riksvegnettet i hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av Konseptvalgutredningen 
for Oslopakke 3 ble behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-2009), der det heter at: 

Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle 
trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Viktige delmål er: Rushtidsforsinkelser i byområdet 
skal reduseres, næringsliv og kollektivtransport skal prioriteres og framkommeligheten for 
gående og syklende skal økes. 

For å nå disse målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 ifølge meldingen: samordne andre 
areal- og transportpolitiske virkemidler. Samordnet utvikling av arealbruk og 
transportsystem må bidra til en reduksjon i bilbruken og sikre en gradvis strukturell endring 
som bidrar til å redusere transportbehovet, redusere privatbilbruken og å øke andelen som 
reiser kollektivt, på sykkel eller til fots. 

Disse målsettingene er tatt inn i porteføljestyringen av Oslopakke 3. Målrettet gjennomføring 
av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale myndigheter og stat.  
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Oslopakke 3 arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, samferdselsbyråden i 
Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren. Vegdirektøren leder gruppen. 
Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering av Oslopakke 3, basert 
på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Hovedoppgaven for 
styringsgruppen er å legge til rette for god styring og gjennomføring av Oslopakke 3. 

”Reduksjon av klimagassutslipp fra transport skal derfor være en sentral premiss for det 
videre arbeidet med Oslopakke 3. I tillegg må følgende krav oppfylles: 

Lovens krav om luftforurensing og støy. Reduksjon i antall drepte og hardt skadde. Lovens 
krav om universell utforming 

Samtidig skal det framtidige transportsystemet ivareta hensyn til by- og tettstedsutvikling 
og krav til lokal miljøkvalitet.” 

For å nå disse målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 ifølge meldingen:  

”samordnes andre areal- og transportpolitiske virkemidler. Samordnet utvikling av arealbruk 
og transportsystem må bidra til en reduksjon i bilbruken og sikre en gradvis strukturell 
endring som bidrar til å redusere transportbehovet, redusere privatbilbruken og å øke 
andelen som reiser kollektivt, på sykkel eller til fots”. 

De ovennevnte målene legges i rutevise utredninger til grunn for prioritering av tiltak på 
riksvegnettet i Oslo og Akershus. 

4.6.2 KVU Buskerudbypakke 2 

Byområdet fra Lier til Kongsberg omfatter i dag ca 152.000 innbyggere. I følge siste 
middelprognosen til SSB (2014) er Buskerudbyen det området som er forventet å ha den 
største veksten, 33 prosent (52.000 innbygere) etter Kristiansandsområdet.  

De utfordringene som Buskerudbyen står ovenfor som en av de ni største byområdene i 
Norge kan ikke løses kommunevis. Det er derfor etablert et langsiktig, forpliktende og 
politisk styrt samarbeid om areal- og transport og miljø for de fem kommunene fra Lier til 
Kongsberg. Samarbeidet ble etablert i 2010 og har blant annet som målsetting at 
Buskerudbyen skal være et bære- og konkurransekraftig byområdet av betydelig interesse. 
Samferdselsdepartementet ga i 2010 SVV i oppdrag å utarbeide en KVU for 
Buskerudbypakke2. Realiseringen av en bypakke for Buskerudbyen i tråd med nasjonale 
føringer, er en forutsetning for den areal- og transportpolitikken som ATP-planen for 
Buskerudbyen legger til grunn.  

I KVU Buskerudbypakke 2 er målsettingen at innen 2040 skal transportetterspørselen i 
Buskerudbyen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. Mer konkret skal antall 
personer som velger miljøvennlig transport øke fra dagens nivå på 30 prosent til 50 prosent 
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1. Trafikkarbeidet skal være på samme nivå i 2040 som i 2010 og antall kilometer vegnett 
med kritisk kapasitets-belastning skal ikke øke frem til 2040.  

Kollektivandelen i Buskerudbyen er i dag ti prosent, sykkelandelen fem prosent og gående 
18 prosent. For å nå den ambisiøse målsettingen må det til en kraftig satsing på disse 
transportformene. Hovedgrepene er å etablere sammenhengende regionalt sykkelnett og å 
investere i kollektiv, både infrastruktur og drift. Et sammenhengende regionalt sykkelnett må 
være ha en kapasitet som kan håndtere den ønskede økningen i andelen syklister2. 
Strekningene langs Drammenselva har stort potensial for økt sykling, da det er flatt og korte 
avstander mellom sentrumsområdene. I dag går 26 prosent av hovedsykkelvegnettet i 
blandet trafikk, og kun fire prosent av hovedsykkelvegnettet er sykkelfelt eller sykkelveg. På 
strekningene knyttet til riks- og europaveger er det behov for 18 km med 
sykkelekspressveger. I perioden 2012-2014 er det utarbeidet kommunevise sykkelplaner og 
sykkelutredninger for hele Buskerudbyen. Gjennom dette arbeidet er det identifisert et behov 
på 1, 5 milliarder kr for å få et sammenhengende nett. Det er behov for nye forbindelser 
over elva for gående og syklende for å korte ned reiseavstand og gjøre reisene mer effektive 
Flere av hovedforbindelsene over Drammenselva er flaskehalser for alle trafikantgruppper. 
Bruene hører til flere vegeiere og dette samordnes gjennom Buskerudbysamarbeidet. På 
riksvegnettet er det særlig Holmenbrua på rv. 282 i Drammen og Hokksund bru på rv. 35, 
Drammen som ikke er i teknisk god nok forfatning til å ta den trafikken de skal kunne ta..  

Den store satsingen på kollektiv krever store investeringer både på infrastruktur og på drift. 
I 2014 ble det utarbeidet Kollektivutredning for Buskerudbyen som beskriver tiltak for å nå 

KVU Tønsberg Bypakke Tønsberg er for et mindre område og rute 3 ligger i avstand til 
området , blir denne bypakke ikke nærmere omtalt her.  

4.6.3 Ny KVU for kryssing av Oslofjorden 

Statens vegvesen har i smarbeid med Jernbaneverket og Kystverket utarbeidet en KVU for et 
bedre tilbud for transport av personer og god over Oslofjorden, KVU for kryssing av 
Oslofjorden. Samferdselsdepartementet sender konseptvalgutredningen til ekstern 
kvalitetssikring (KS1) før Regjeringen beslutter sitt valg av konsept.  

Resultater fra KVU for kryssing av Oslofjorden er ikke innarbeidet i denne rutevise 
utredningen.  

                                               

1 KVU Buskerudbypakke 2, 2013 

2 RVU Buskerudbyen, 2009 
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4.6.4 Moss (Mosseområdet)/Oslofjordkryssing 

Det er gjennomført KVU for Moss/Rygge. Denne er så langt ikke formelt behandlet i 
Regjering/Storting. Det er også like før det fremlegges KVU for ny Oslofjord-kryssing. 
Uansett utfall av nevnte prosesser vil dette kunne få omfattende konsekvenser for trafikk-
situasjonen i Moss sentrum og tilhørende områder. En eventuell etablering av ny kryssing av 
Oslofjorden fra mosseområdet vil få omfattende konsekvenser for vegnettet i området. 
Dersom fergealtenativet blir valgt, vil en relokalisering av fegehavn fort bli tema. Dette vil 
også kunne få omfattende konsekvenser for vegnettet i området. Uansett løsning er det en 
nær sammenheng mellom rv. 19 (Rute 3) og E6. 

I tillegg har Jernbaneverket igangsatt planarbeid for å bygge ut dobbelspor og ny 
jernabanestasjon i Moss. Dette vil også kunne få omfattende konsekvenser for rv. 19. På 
nåværende tidspunkt er det i svært få avklaringer på plass. Det er forutsett at arbeidet skal 
være ferdigstilt innen 2021. 

4.6.5 KVU Grenland 

KVU for Grenland berører ikke rute 3 i fase 1. I følge regjeringsbeslutningen skal KVUen 
revideres før påfølgende faser realiseres. 

4.6.6 KVU E18 Langangen - Grimstad  

Regjeringen godkjente i januar 2010 konseptvalgutredningen for E18 Langangen – Grimstad. 
Den videre planleggingen av strekningen skal ta utgangspunkt konseptet som følger dagens 
E18-trasé. Strekningen Brokelandsheia - Vinterkjær beholdes som dagens 2- og 3-feltsveg 
inntil videre (parsell innenfor Delstrekning B4: E18 Bamble vest –Tvedestrand, side 120). For 
øvrig forutsettes full firefelts standard, i hovedsak ved at dagens tofeltsveg utvides. På 
enkelte strekninger bygges det firefeltsveg i ny trasé. På strekningen gjennom Porsgrunn   
skal i kommunedelplanfasen også vurdere konseptet som krysser med bru over 
Eidangerfjorden. 

I første omgang prioriterer regjeringen delstrekningene Langangen – Dørdal og Tvedestrand 
– Arendal. Videre utbyggingen etter dette bestemmes ut fra lønnsomhet og trafikkutvikling. 
På deler av de gjenstående strekningene skal det gjennomføres trafikksikkerhetstiltak. 
Samferdselsdepartementet understreker at det må tas hensyn til jordvernet i den videre 
planleggingen av strekningen E18 Langangen – Grimstad.  
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4.6.7 KVU Kristiansand  

Denne er er fra 2010. Med tilhørende KS1 og regjeringsbeslutningen legges til den til grunn 
for arbeidene, sammen med Klimaforliket og NTP 2013-2027. Dette arbediet har en 
Styringsgruppen (SG). Kick-off møte med Vegdirektoratet ble gjennomført i januar 2014. Det 
er ansatt egen prosjektleder for Bymiljøpakke Kristiansandsregionen. Det er arbeidsgrupper 
innens: gange, sykkel og kollektiv. Arbeidsgruppe for finansiering og virkemidler har fungert 
siden vår 2013. Styringsgruppa har nylig vedtatt at ytre ringveg E18/E39 (her i denne 
ruteutredningen, utbyggingsstrekning D i Kap.6, ny veg til Kristiansand Lufthavn Kjevik og 
E39 strekningen fra Kristiansand vest (Breimyr ) til Søgne vest (Volleberg) skal tas ut av 
bypakken og omfattes av egne bomprosjekter. Konsulent for beregning av trafikale 
virkninger er i gang, det samme gjelder arbeider med ATP-modell og analyser rundt 
kollektivtrafikk. Det er gjort et valg av seks scenarier som er oversendt konsulentene. 
Bomplasseringer foregår fortsatt i to alternativer, bomtakst og valg av bomsystem er 
uavklart. Det er et sterkt ønske fra kommunen og fylkeskommunen sin side at 
bymiljøpakken skal etterfølges av en bymiljøavtale, vi har alle dette som et felles mål. 

4.6.8 KVU E39 Søgne – Ålgård 

Det er gjennomført KVU/KS1 for strekningen Søgne-Ålgård. Regjeringsbeslutningen 
13.03.2013 er midtrekkverkskonseptet, med firefelts veg til Vigeland og to-/trefeltsveg med 
midtrekkverk videre til Ålgård. I brev 16.06.2014 ber Samferdselsdepartementet Statens 
vegvesen om å planegge hele strekningen Søgne – Ålgård med sikte på firefelts veg som 
langsiktig løsning. Dette innebærer at også de mer lavtrafikkerte strekningene får H8-
standard på sikt..Departementet legger opp til at vest for Vigeland i første omgang kan bli 
aktuelt med bygging av tofeltsveg med midtrekkeverk og forbikjøringsstrekninger, men slik 
at at kurvatur og linjeføring kan inngå i den framtidige firefelts vegen. Det vil bli et 
parallelvegsystem for g/s og saktegående trafikk, og gode tilførselsveger.  

4.6.9 KVU for transportsystemet på Jæren 

På bakgrunn av tilrådninger i konseptvalgutredning (KVU) om transportsystemet på Jæren, 
og etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1), har regjeringen fastlagt prinsipper for den 
videre utviklingen av transportsystemet på Jæren. Regjeringen legger til grunn at utviklingen 
av transportsystemet på Jæren skal baseres på en buss- og jernbanebasert videreutvikling av 
transportsystemet. I forbindelse med en utbygging av en hovedtrasé for kollektivtrafikk 
mellom Stavanger, Forus, Sandnes og Sandnes Øst, skal det legges til rette for en mulig 
omlegging til bybane. I forbindelse med utbyggingen av Sandnes øst, legges det til grunn at 
det skal etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. 
Utbygging av sammenhengende kollektivtraseer er høyt prioritert, bl.a. for å sikre 
punktlighet og høy kapasitet i kollektivtrafikken, samt at dette vil bidra til større grad av 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

107 

 

forutsigbarhet for framtidig byutvikling langs traseene. Disse prinsippene vil danne 
grunnlaget for det videre arbeidet med utformingen av en ny Bypakke Nord-Jæren. 
Hovedmålet for Bypakke Nord-Jæren vil derfor være å utvikle et transportsystem der 
kollektivtrafikk, syklende og gående gis høyere prioritet enn i dagens situasjon. Bypakken vil 
utformes i tråd med føringer nedfelt bl.a. i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 
2014-2023 om nullvekst i personbiltrafikken i byer som er aktuelle for bymiljøavtaler. I 
tillegg starter arbeidet med en utbyggingspakke for Jæren (Time, Klepp, Gjesdal, Hå) høsten 
2014.  

4.7 By- og tettstedområder  

Vegstandarden i 2050 skal ta utgangspunkt i en framskriving av trafikken og tilhørende 
vegnormalstandard. For rutene i de største byområdene innebærer dette en rekke 
målkonflikter. Tabellen under er et forsøk på å oppsummere noen av disse. Den er i 
utgangspunktet skrevet for Oslo-området. Vi har valgt å omsrkive den til større byområder 
mer generelt fordi de samme problemstillingene gjelder, om enn i noe mindre målestokk, 
også for Drammen, Kristiansand og Stavangerområdet.  

 

Tema/ 
Problemstilling 

Målkonflikt/ 
Konsekvens 

Riksvegnettet i de store byområdene har 
viktige funksjoner som nasjonale og 
regionale transportårer.  
E18, E39 og rv. 23 inngår i TEN-T-
vegnettet og er gjennomfartsårer av 
nasjonal/ internasjonal interesse. Det er 
en særlig utfordring. 

Dersom vegkapasiteten på riksvegnettet i 
byområdene økes for å prioritere 
gjennomfartstrafikken, vil vegene fort fylles opp 
igjen av lokalskapt trafikk, og vi når ikke målet 
om nullvekst i personbiltransporten. 
Samtidig ønsker vi at de overordnede vegene skal 
ta det meste av trafikken og avlaste det mer 
lokale vegnettet. 

Veksten i transportetterspørselen skal 
tas med kollektiv gange og sykkel. Dette 
er fastslått både i NTP og i 
klimameldingen.  

Konsekvensen er at nye veger ikke kan bygges 
for økt kapasitet, men for å håndtere dagens 
trafikkmengde på best mulig måte.  
Målsettingen gjelder for det samlede 
transportnettet. Det tilsier at kapasiteten kan 
økes enkelte steder, dersom den reduseres andre 
steder. 
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Tema/ 
Problemstilling 

Målkonflikt/ 
Konsekvens 

Riksvegnettet i de store byområdene har 
en viktig funksjon for regional og lokal 
kollektiv persontransport på veg, som 
supplement til tog og t-bane (Oslo) 

Skal vi nå målet om nullvekst i personbiltrafikken 
må persontransportkapasiteten økes både på 
riksvegnettet og det kommunale/ 
fylkeskommunale vegnettet. 
Dette vil kreve kollektivfelt langs eller i tilknytting 
til de aller fleste riksvegstrekningene nær Oslo, 
og for rute 3 nær i Nord-Jæren og Kristiansand. 
 En slik satsing vil kreve utviding eller 
omprioritering av vegareal. 

Framkommelighet for godstrafikken skal 
prioriteres på riksvegnettet i storbyene?.  
Næringstransport omfattes ikke av målet 
om nullvekst.  
 

Flere felt (dvs. økt vegkapasitet) for å prioritere 
godstrafikken, vil gi økt vegkapasitet og flere 
biler, samtidig vil dette kunne virke mot målet i 
NTP om at mer gods-transport skal over på sjø 
og bane. Er mer forutsigbar kjøretid utenfor rush 
tilstrekkelig? 

Trafikkanalyser framskriver etterspørsel 
etter vegtransport basert på forventet 
vekst i befolkning og arbeidsplasser 

Prognosene tilsier at vi må bygge ut 
vegtransportkapasiteten. Dette er i strid med 
målene om nullvekst. Skal vi lege til grunn 
prognoser vi har målsettinger om ikke å nå, eller 
skal målene være førende? 

Vegnormalenes krav til vegstandard er 
satt med utgangspunkt i vegens 
funksjon, sikkerhet, hastighet og 
trafikkvolum. Oslo har et høytrafikkert 
riksvegnett med svært høy 
toppbelastning og køer i rush. Dvs. lav 
hastighet når belastningen er størst og 
få ulykker av alvorlig karakter.  

I Oslos nærområder innebærer kravene 4-felt 
eller mer på alle innfartsveger til byen. Dette 
utfordrer kapasiteten på vegnettet i Oslo og gjør 
det vanskelig å planlegge ut fra målet om 
nullvekst i personbiltrafikken i Oslo. 
Hvis vegnormalkravene skal innfris medfører det 
et overdimensjonert og kostbart vegnett som har 
ledig kapasitet i store deler av døgnet, og som 
gir økt bilbruk. 

Tunnelsikkerhetsforskriften medfører 
krav om høy standard og kapasitet i 
høytrafikkerte tunneler og krav om 
omkjøringsveger med god kapasitet når 
tunnelene er stengt 

I Oslo innebærer kravene to-løps tunneler med 
min 2-3 felt i begge retninger og tilstrekkelig 
kapasitet på omkjøringsveg. Dette vil ofte gi en 
dobling av vegkapasiteten og dermed økt 
miljøbelastning i form av støy og lokal 
luftforurensning både i byområdet som helhet og 
som økte klimagassutslipp. 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

109 

 

Tema/ 
Problemstilling 

Målkonflikt/ 
Konsekvens 

Hva er «byens tåleevne» mht. lokal 
luftforurensing og støy fra vegtrafikken 

Hvis byens tåleevne skal legges til grunn ved 
prioritering av tiltak på riksvegnettet, må vi legge 
målet om nullvekst i biltrafikk til grunn. Samtidig 
må det vurderes om hastigheten i større grad bør 
være lavere enn 80 km/t (50 og 60 km/t) også på 
det overordnede vegnettet! 

 

Målkonfliktene tilsier at standard og kapasitet på riksvegnettet i Oslo og Akershus i større 
grad må ses i sammenheng med «ønsket» kapasitet på riksvegnettet i Oslo med nullvekst 
som mål. Dette innebærer at vegnormalenes krav, tiltak og virkemidler i større grad må 
tilpasses byens tåleevne for trafikk. Det må også vurderes om hovedvegene gjennom Oslo i 
større grad kan betraktes som lokalveger og dermed utformes på en måte som gir lavere 
hastighet og en bedre tilpassing til byen. Dette utfordrer tankegangen om at hovedvegene 
skal ha en enhetlig standard med vegnormalutforming som gir stor kapasitet og høy 
hastighet.  

4.7.1 Osloområdet 

I hovedstadområdet er E18 i rute 3, sammen med rute 5c ofte omtalt som Vestkorridoren i 
Oslo og Akershus. Det er mye lokalt generert trafikk på strekningene og svært mye av 
trafikken har Oslo som start eller endepunkt. I tillegg er det en betydelig lokaltrafikk internt i 
kommunene. Kun cirka 10-12 prosent av virkesdøgntrafikken skal gjennom Oslo og 
Akershus, 

4.7.2 Buskerudbyen  

De utfordringene som Buskerudbyen står ovenfor som en av de ni største byområdene i 
Norge kan ikke løses kommunevis. Det er derfor etablert et langsiktig, forpliktende og 
politisk styrt samarbeid om areal- og transport og miljø for de fem kommunene fra Lier til 
Kongsberg. Samarbeidet ble etablert i 2010 og har blant annet som målsetting at 
Buskerudbyen skal være et bære- og konkurransekraftig byområdet av betydelig interesse.  

E18 er del av transportsystemet i Buskerudbyen med Drammen som sentrum. I Drammen er 
det i dag flere større trafikale oppgaver, som ikke har funnet sine løsninger. Byutviklingen 
med vekst og fortetting skjer raskt og et eksempel er plassering av nytt sykehus på 
havneområdene øst for utløpet av Drammenselva. Sykehus innebærer også flytting av en av 
Buskerud fylkets største arbeidsplasser. I KVU’en er plassering av sykehus omtalt, men store 
endringer har skjedd i denne saken, etter at KVU’en ble vedtatt. Sykehuslokaliering må 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

110 

 

omfatte vurderinger av kapasitet i transportsystemet, inklusive tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy.  

4.7.3 Kristiansandsregionen 

Det er igangsatt arbeid med ny bypakke for Kristiansandsregionen. Denne er tenkt innført 
når dagens bompengeordning er ferdig nedbetalt ved utgangen av 2017. 

KVU legger opp til en stor pakke økonomisk med mye veg og lite myke tiltak, pakken må 
tilpasses klimaforliket og NTP. De store vegtiltakene ligger i all hovedsak på rute 3 (jamfør 
kapittel 6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsberhov nedenfor, der alle tiltakene 
innenfor hovedstrekning C, samt Delsterkning M1: Rv. 41/451 Timenes x E18 – Kristiansand 
lufthavn, Kjevik er store prosjekt som ble prioritert i KVUen). 

Det arbeides også med planlegging av sykkelekspressveg og framkommelighetstiltak for 
kollektivtrafikken langs E18 og E39, dels parallelt med riksvegruta. 

Det ventes samtidig behandling av bompengesøknad og forhandlinger om bymiljøavtale. 

4.7.4 Bypakke Nord-Jæren 

Bypakke Nord-Jæren skal finansiere det konseptet som ble vedtatt av Regjeringen 
Stoltenberg etter KVU/KS1 for Transportsystemet på Jæren: Buss- og jernbanebasert 
videreutvikling av transportsystemet. Bypakken har oppstart 01.01.2017 og varer ut 2031. 

I Nasjonal transportplan 2014-2023 og Regionalplan Jæren er det nedfelt mål som skal 
styrke en mer miljøvennlig og bærekraftig persontransport. For å oppfylle mål i Klimaforliket 
om at veksten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, er 
tilrettelegging for miljøvennlig transport og arealplanlegging som reduserer 
transportbehovet nødvendig. Dette er lagt til grunn for utformingen av Bypakke Nord-Jæren. 

Hovedmålene i Bypakke Nord-Jæren er: 

 0-vekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren 
 God framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel 

og gange samt næringslivets transporter 

Når Bypakke Nord-Jæren er fullført vil en etter foreliggende planer ha 

- Bussvei på rv. 509 Risavika – Stavanger med arm til Kvernevik 
- Bussvei på fv. 44 Stavanger – Sandnes Øst (Vatnekrossen) og arm til Forus Vest – Sola 

sentrum – Stavanger lufthavn Sola 
- Sykkelstamveg fra Stavanger til Sandnes via Forus  
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- Sammenhengende fire-felts E39 fra Ålgård til Harestad i Randaberg 
- Tungbilfelt på rv. 509 Transportkorrridor vest Sømmevågen - Jåsund. 

I tillegg skal det være gjennomført en rekke andre tiltak for å forbedre forholdene for 
kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikken.  

Aktuelle prosjekter på riksveg er E39 Ålgård-Hove, E39 Smiene-Harestad, sykkelstamvegen, 
Transportkorridor vest, samt kollektivprosjekter på riksveg (E39 og rv. 509) 

Det er behov for kollektivfelt langs E39 Schancheholen-Solasplitten for å sikre busstrafikken 
god fremkommelighet også i rushperiodene. Dette vil ikke minst hjelpe X-rutene 
(ekspressruter) til og fra Forus-området. Videre er det ønskelig å utvide Solasplitten med to 
ekstra felt for tungtrafikk, for å forlenge feltene som etableres for tungtrafikk i 
Transportkorridor Vest-prosjektet ut til E39.  

Transportkorridor vest: Transportkorridor Vest omfatter strekningen fra E39 Solasplittkrysset 
via rv. 509 og fv. 409 til E39 Finnestadgeilen. Hovedmål med prosjektet er å bedre kapasitet 
og fremkommelighet for kollektivtrafikk og næringstrafikk. Sikre fremkommelighet for 
gående og syklende samt bedre trafikksikkerhet, støy- og miljøforhold. Strekningen går 
igjennom Sola, Stavanger og Randaberg kommuner. Tiltaket inneholder følgende 
delstrekninger i bypakken: rv. 509 Solasplitten: tungbilfelt; rv. 509 Sømmevågen – Jåsund: 
tungbilfelt, kollektivtilktak, bussvei 2020, GS-oppgradering, rv. 509 Jåsund – Sundekrossen: 
tungbilfelt, bussvei 2020, GS-oppgradering, fv. 409 Sundekrossen – Finnestadgeilen: Bussvei 
2020, tungbilfelt (uavklart) , GS-oppgradering. 

Sykkelstamvegen: Det skal bygges høystandard sykkelveg fra Stavanger via Forus og til 
Sandnes. Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel gjennom å 
bygge en effektiv og trafikksikkert veg for syklister. Prosjektet starter opp før 2017, men vil 
bli fullført innenfor Bypakke Nord-Jæren. 

 

4.8 Andre temaer 

Transportkorridor Vest. Mulig omklassifisering  

Transportkorridor Vest omfatter strekningen fra E39 Solasplittkrysset via rv.509 til 
Sundekrossen og videre via fv.409 til E39 Finnestadgeilen. Prosjektet er nærmere beskrevet 
under «Bypakke Nord-Jæren» i kapitelet før. Når prosjektet er ferdig bygget vil 
næringstrafikken som skal nord/sør velge denne traseen. Dagens rv.509 går fra E39 
Solasplittkrysset og inn til E39 Kiellandsmyra. Det er dermed mulig at rv.509 bør endre trase 
når Transportkorridor Vest er utbygd til å gjelde strekningen E39 Solasplittkrysset-
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Sundekrossen-E39 Finnestadgeilen. Den resterende strekningen av  rv.509 Sundekrossen-
Kiellandsmyra består  i hovedsak av lokal- og kollektivtrafikk og kan omklassifiseres til 
fylkesveg. 
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

I dette kapitlet oppsummerer vi de viktigste utfordringene for ruta, og presenterer mål for 
utvikling av ruta. 

5.1 Nasjonale mål 

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 er det formulert følgende mål for utvikling av 
transportsystemet: 

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

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren. 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt 
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 
miljøområdet. 

 Et transportsystem som er universelt utformet. 

 

Rute 3 omfattes også av flere KVUer, hvor Samferdselsdepartementet har fastsatt 
samfunnsmål: 

 KVU E18 Langangen – Grimstad: Et sikkert og forutsigbart transportsystem med god 
fremkommelighet for trafikantene som gir færre ulykker med drepte og skadde og 
med kortere reisetid enn i dag. 

 KVU Søgne – Ålgård: I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og Ålgård 
håndteres effektivt og forutsigbart, og med vesentlig færre alvorlig ulykker enn i dag. 

 KVU Nord-Jæren: Et effektivt og miljøvennlig transportsystem som betjener dagens 
og framtidig befolkning minst like godt som i dag. 

 KVU for Buskerudbypakke 2: Innen 2040 skal transportetterspørselen i Buskerudbyen 
håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. 

 KVU Kristiansandsregionen: Innen 2040 skal transportetterspørselen i 
Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. 

 KVU for kryssing av Oslofjorden: Et miljøvennlig og effektivt transportssystem med 
forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets behov, og som knytter bolig- og 
arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden tettere sammen. 
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Oslopakke 3 har som overordnet mål å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og 
tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus.   

 Hovedmål:  God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere 
kollektivtrafikk, næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk. 
Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling 

 Andre mål: Sikkert og universelt utformet transportsystem. Attraktivt kollektivtilbud.  
Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet 

5.2 Mål for rute 3 

Vi ønsker å oppnå følgende for rute 3: 

 Et sikkert transportsystem.  
 Et effektivt transportssystem med forutsigbar reisetid 
 Et transportsystem som ivaretar næringslivets behov 
 Et transportsystem som ivaretar miljøvennlige transportformer. 
 Et transportsystem som både knytter sammen landsdelene i sør, og bo- og 

arbeidsmarkedene langs ruta. 

På bakgrunn av de nasjonale målene for byområdene og de mer lokale målene i Oslopakke 3 
arbeidet har vi i arbeidet med de rutevise utredningene lagt til grunn følgende målsettinger 
for utviklingen av riksvegnettet i Oslo og Akershus: 

 Veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Personbilkapasiteten samlet skal 
ikke økes.  

 Fremkommelighet for kollektivtransport skal prioriteres ved at det bygges 
kollektivfelt på alle veger som er viktig for kollektivtransporten i 2050. 

 Knutepunktutvikling, som er utbygging av gode knutepunkt/omstigingspunkt som 
kan avlaste sentrum for busstransport.  
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6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta 

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hovedstrekning Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil-
andel %

Vegstandard-
2050 

Begrunnelse 

A. E18 Bjørvika –Drensrud   143 000 8-11 H6 / H7 Høy ÅDT, 
Byområde: Oslopakke 3 

B. E18 Drengsrud – Kristiansand 
vest  Over 20 000  H8 / H9 Høy ÅDT. Viktig rute mellom 

landsdeler 
C. E 39 Kristiansand  Over 20 000  H6 / H7 Byområde: Kristiansand 

D. E 39 Kristiansand vest - Ålgård 6 000 – 20 000 17-19 H8 Viktig rute mellom 
landsdeler. Høy ÅDT 

E. E39 Ålgård-Harestad   H8 / H9 Viktig rute mellom 
landsdeler. Høy ÅDT 

F. Rv162 ring 1 37 600 2-14 H7 Høy ÅDT,  
Byområde: Oslopakke 3 

G. Rv. 23 Vassum x E6 – Dagslett   H8   
H. Rv. 23 Dagslett - x E18   H6 / H7 Byområde: Buskerudbyen 
I. Rv. 282 Bangeløkka x 

E18/E134 – Drammen havn, 
Holmen/Brakerøya  

   Byområde: Buskerudbyen 

J. Rv. 19 Moss x E6 – Horten – 
Undrumsdal x E18    H6 / H 7  

K. Rv. 40 Bommestad x E18 – 
Larvik havn   H4  

L. Rv. 354 Rugtvedt x E18 – 
Brevik havn - Heistad x E18   Ingen endring  

M. Rv. 41/451 Timenes x E18 – 
Kristiansand lufthavn, 
Kjevik 

8 000-28 000  H7 / H1 Tilknytning til lufthavn. 
(Byområde: Kristiansand) 

N. Rv. 42 Krossmoen x E39 – 
Egersund havn   Ingen endring  

O. Rv. 44 Stangeland x E39 – 
Stavanger godsterminal, 
Ganddal 

   Kryssutbedring 
Byområde: Nord-Jæren 

P. Rv. 509 Forus nord x E39 – 
Risavika – Kjellandsmyra x 
E39 

  H6 Byområde: Nord-Jæren 
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Tabellen deler vegruta inn hovestrekninger. Tabellen viser forslag til standardvalg. 
Trafikkmengder er et viktig utgangspunkt for standardvalg. Samtidig legges det vekt på at 
lengre hovedstrekninger skal ha enhetlig standard. Som det framgår av kommentarfeltet, 
påvirkes standardvalget også av om vegen går gjennom et byområde. 

 Det foreslås at hele E18 utenom Oslo-området, hele E39 fra vestre Kristiansand, og 
hele rv. 23 skal dimensjoneres som 20-23 meter bred firefeltsveg, fartsgrense minst 
100 km/t. Disse er ført opp med vegstandard H8-H9. 

 I Oslo/Akershus, for E39 sentralt i Kristiansand og for enkelte tilførselsveger er det 
valgt en mer tettstedstilpasset firefeltsveg. Det er foreslått vegstandard H6 eller H7, 
som innebærer fartsgrense 60 eller 80 km/t.  

 Vegstandaren H5 innbærer tofeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t, 
mens H4 og lavere omfatter veger uten midtrekkverk. H1 er tofeltsveg med 
fartsgrense 60 km/t. 

Det er klare målkonflikter innenfor områdene som omfattes av bypakker/bymiljøavtaler. 
Nullvekstmålet  for vekst i personbiltransport er en del av vurderingsgrunnlaget for foreslått  
vegstandard. Disse er i merknadsfeltet merket med «By:» og navnet på byområdet, hhv. 
Oslopakke 3, Buskerudbyen, Kristiansand og Nord-Jæren. Utfordringene er størst i Oslo-
området. 
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E39 blir planlagt for H8-standard. I brev fra Samferdselsdepartementet datert 16.06.2014, 
blir Statens vegvesen bedt om å planegge hele strekningen Søgne – Ålgård med sikte på 
firefelts veg som langsiktig løsning. Dette innebærer at også de mer lavtrafikkerte 
strekningene får H8-standard. 

 

6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsberhov 

6.2.1 Hovedstrekning A: E18 Bjørvika – Drengsrud  

Store deler av Vestkorridoren inn mot Oslo har i dag en ÅDT opp mot 80.000. Siden buss 
utgjør en vesentlig del av kollektivtilbudet i vestkorridoren, har denne strekningen av E18 en 
omfattende busstrafikk. Det er gang/sykkelvegnett langs deler strekningen, og den er av 
ulik kvalitet. 

Innenfor hovedsstadsområdet har vi valgt å dele E18 i to delstrekninger. Fra Bjørvika til 
Lysaker vil vegen ha et litt annet behov enn fra Lysaker og utover.  For E18 (veskorridoren) 
planlegges det tiltak for hele strekningen. 
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Delstrekning A1: E18 Bjørvika – Lysaker  
Hoveparsell/meter fra–til: 2/0 - 2/8165 
Lengde: 8,17 km.  
Årsdøgntrafikk i 2018: 88 400 
Dagens vegstandard:  4-felt 

Utfordringer er høy ÅDT, fremkommelighet for kollektivtrafikken og barriærevirkning mellom 
byen og sjø. Dagens vegstandard:  4-felt 

Strategier og tiltak: Vegen bygges H7-standard + kollektivfelt. Tilbud til gående og syklende 
virdeutvikles. Bjørvika-prosjektet er et byutviklingsprosjekt hvor hovedhensikten er å legge 
trafikken lengst mulig bort fra sjøkantene – i bakkant av den nye boligutbyggingen.  

Delstrekning A2: E18 Lysaker - Slependen 
Strekningen går fra Lysaker (Oslo grense) til Slependen. 

Hoveparsell/meter fra–til:  6/0 - 9/1500 
Lengde: 7,525 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 89 000 kjøretøy 
Dagens vegstandard:  4-felt 

Utfordringer: Høy ÅDT. Fremkommelighet for kollektivtrafikken. Barriærevirkning  

Strategier og tiltak: seks gjennomgående felt. Tunnel/lokk på 500 m ved nedre Stabekk og 
tunnel på to km fra Strand til Høvik. Dagens E18 bygges ned til samleveg i firefelt med 
gateutforming på store deler av strekningen. Bussveg parallelt med E18/samleveg. 
Busstunnel på 800 m mellom Lysaker og Tjernsmyr. Ny bussholdeplass på Lysaker. 
Hovedsykkelveg parallelt med E18/samleveg.  Bærumsdiagonalen fra E18 ved Strand til 
Bærumsveien ved Gjønnes i en ca. 1,7 km lang tunnel. firefelt i to løp. to av feltene skal være 
kollekeivfelt. Adkomst fra E18 til Fornebu på ca. 500 m (Vestre lenke) med firefelt.  

Delstrekning A3: E18 Slependen - Drengsrud 
Hoveparsell/meter fra–til: 10/0 - 12/2320 
Lengde: 9,408 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 69 200 + kjøretøy 
Dagens vegstandard:  4-felt 

Utfordringer er Høy ÅDT. Fremkommelighet for kollektivtrafikken. Barriærevirkning 

Strategier og tiltak: 4/6 felt. Varierende omfang tunneler i alternativene. Dagens E18 bygges 
ned til samleveg med gateutforming på deler av strekningen. Tilknyttinger til Røykenveien 
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og Slemmestadveien. Bussveg parallelt E18 /samleveg på hele strekningen. Ny 
bussholdeplass i Asker sentrum. Hovedsykkelveg parallelt E18/samleveg på hele strekningen  

 

6.2.2 Hovedstrekning B: E18 Drengsrud – Kristiansand vest 

E18 mellom Drensrud i Akershus og Kristiansand får firefelts standard, 100-110 km/t. 

Delstrekning B1: E18 Drengsrud – Porsgrunn øst  
Hoveparsell/meter fra–til: Akershus 12/2320 – (via Vestfold) til Telemark 1/2150 
Lengde: 121 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 15 000 – 69 000 
Dagens vegstandard:  4-felt  

Strategier og tiltak: Strenkingen opprettholdes slik den er i dag med 4 felt 100-110 km/t 

Delstrekning B2: E18 Porsgrunn øst  – Bamble øst 
Tidligere kalt: Langangen – Rugtvedt  
Hoveparsell/meter fra–til: Telemark 01/2150 – 03/6500  
Lengde: 18 km.  
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Årsdøgntrafikk i 2018: 12 000 -17 000 
Dagens vegstandard: Tofelt 

Utfordringer: Dagens vegstandard eravkjørselsfri tofelts veg. 10,9 km med midtrekkverk og 
2 km med forbikjøring i retning øst. Tunneler skal oppgraderes innen 2019, fire av dem 
lengre enn 500 m, den lengste på 2,2 km. 

Strategier og tiltak: Strekningen utvikles til H9-standard (23 meter bred firefeltsveg). Arbeid 
med kommundelplan pågår.  

Delstrekning B3: E18 Bamble øst – Bamble vest  
Tidligere kalt: E18 Rugtvedt - Dørdal  
Hoveparsell/meter fra–til: Telemark 03/6500 – 08/2200  
Lengde ny veg: 17 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 9 000 - 10 000  
Dagens vegstandard: Tofelt 

Utfordringer: Det er behov for bedre framkommelighet, redusert ulykkesfrekvens for alle 
trafikantgrupper, forbedret effektivitet for ekspressbusser og reduserte miljøproblemer.  

Strategier og tiltak: Prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal er prioritert med oppstart i 
inneværende handlingsprogramperiode. Vegen vil bli i fire felt H9 med totalt 23 meters 
bredde beregnet for 110 km/t.  

Veglinja er lagt i hovedsakelig ubebygd skoglandskap. Strekningen er lagt relativt høyt i 
terrenget, slik at det ikke er noen tunneler i hele dens lengde. Det er derimot totalt ti bruer 
med samlet lengde på 1820 meter. I tillegg kommer tre mindre miljøtunneler. Strekningen 
vil ha to større kryssområder. Det ene blir på Rugtvedt i tilknytningen til dagens kryss med 
blant annet bensinstasjoner, ekspressbusstoppested og ulike servicetilbud. Det andre 
krysset er i motsatt ende hvor det legges opp til serviceanlegg med bensinstasjon, rasteplass 
og døgnhvileplasser for tungtransport. 

Delstrekning B4: E18 Bamble vest –Tvedestrand  
Tidligere: Dørdal - Rømyr  
Hoveparsell/meter fra–til: Telemark 08/2200 – Aust-Agder 05/3250 
Lengde: 52,2 km.  
Årsdøgntrafikk i 2018: 7 000- 9 000 

Utfordringer: Bamble vest –Tvedestrand, Sørlandsporten, Akland. Denne strekningen vil 
gjenstå bygd som på «Møtefri veg strekningen» igjennom Telemark og Aust-Agder etter 
2018. Dørdal – Tangen; to felt med forsterket midtoppmerking, med unntak av strekningen 
Gjerdemyra – Tangen som skal få nytt midtrekkverk som TS-tiltak. Strekningen med 
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forsterket midtoppmerking har en kurvatur, vegbredde, avkjørsler og landbruksunderganger 
som vanskeliggjør utbedring til midtrekkverk. Tangen – Aust-Agder grense; to felt med 
forbikjøringsfelt. Strekningen skal få midtrekkverk som trafikksikkerhets i 2015-2016. Aust-
Agder grense – Risør øst (Moland); to felt med forbikjøringsfelt, midtrekkverk på hele 
strekningen. Risør øst (Moland) – Tvedestrand (Rømyr); to felt. Her går E18 i tunneler og det 
er kostbart å bygge møtefri veg i dagens korridor.  

Strategier og tiltak: Strekningen bygges ut til firefelts veg H8, 20 meter bredde. 

Delstrekning B5: E18 Tvedestrand – Arendal  
Hoveparsell/meter fra–til: Aust-Agder 05/3250 – 07/2600 
Lengde: 23 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 11000 – 13 000 

Strategier og tiltak: Prosjektet E18 Tvedstrand - Arendal er prioritert med oppstart i 
inneværende handlingsprogramperiode (HP). Vegen vil bli i fire felt H8 med 20 meters 
bredde.  

Delstrekning B6: E 18 Arendal – Grimstad  
Hoveparsell/meter fra–til: 07/2600 – 16/2300 
Lengde: 20 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 15 000- 21 000.  

Utfordring: Dagens vegstandard: Midtrekkverk, to felt med forbikjøringsfelt. Forsterket 
midtoppmerking gjennom Grimstadporten. 

Strategier og tiltak: Vegen bygges ut til H8, evt. H9-standard. 

Delstrekning B7: E 18 Grimstad – Vige 
Hoveparsell/meter fra–til: Aust-Agder 16/2300 – Vest-Agder 01/1500 
Lengde: 30 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 11 000 – 46 000 
Dagens vegstandard:  4-felt (H8)  

Strategier og tiltak: Ingen tiltak. Strenkingen opprettholdes slik den er i dag med 4 felt H8.  

Ny Varoddbru mellom Torsvik og Varodden/Vige får byggestart i inneværende 
handlingsprogramperiode Vest-Agder 03/500 – 03/1750, Lengde 1,2 km. Prosjektet krysser 
over Topdalsfjorden fra Torsvik på østsiden til Varodden på vestsiden av fjorden. På stedet 
finnes det i dag 2 bruer. Den eldste brua er en hengebru og ble tatt i bruk i 1956 og skal nå 
erstattes av en ny. Den andre, som ble åpnet i 1994, skal fortsatt betjene vestgående trafikk. 
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Delstrekning B8: E18 Vige–Kristiansand vest (Ytre ring) 
Tidligere kalt: Varodden – Breimyr / Ytre ringeveg 
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder E18:03/1810 – E39:02/3095  
Lengde: 11 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 22 000- 55 000  

Utfordring: Vegstrekningen som Ytre ringveg skal avlaste starter i vestenden av Varoddbrua 
og avsluttes i Breimyr helt vest i Kristiansand kommune. vegen er ca. 9,7 km lang. E18 fra 
Vige er en 4-felts veg i dagen fram til Bjørndalssletta og går derfra i kunstig tunnel fram til 
Otra. Videre så krysser E18 Otra i ei 6-felts bru og går under Baneheia i 4 felt fordelt på 2 
tunnelløp. Mellom Gartnerløkka og Rundingen fordeler trafikken seg på ei høg bru(E18) og ei 
låg bru(E39). E39 har 4-felt fram til krysset i Hannevika. Fra Hannevika til Breimyr har E39 2 
felt. Det er på deler av strekningen egne kollektivfelt. 
Konsentrert trafikk fra fergeanløp inn på delstrekningen Gartnerløkka – Rundingen skaper 
overbelastning og ustabil trafikkavvikling. 
På dager med ulykker og andre uønskede hendelser vil det lett oppstå full stopp i perioder. 
Fordi trafikkmengden ligger rundt kapasitetsgrensa så vil selv må hendelser gi store 
forsinkelser. Kjøretida på slike dager kan bli vesentlig lenger enn den forventede. 

Strategier og tiltak: Ny ringveg vil avlaste dagens vegsystem via Gartnerløkka, og gir 
mulighet for alternativ vegforbindelse gjennom Kristiansand. Vegen bygges ut som firefelts 
veg 100-110 km/t, Vegbredde 20-23 meter, avhengig av prognoser for trafikkfordeling 
mellom ringvegen og den parallelle korridoren via E39 Gartnerløkka. Det kan også være 
aktuelt å vurdere H7-standard (80 km/t). 

6.2.3 Hovedstrekning C: E39 Kr.sand havn / Gartnerløkka – Kr.sand vest 

E18 og E39 i/gjennom Kristiansand vil få firefeltsveg, stedvis med en bytilpasset standard.  

Delstrekning C4: E39 Gartnerløkka – Kristiansand vest  
Tidligere kalt: E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset  
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder: E18: 04/3200 – 04/4300  
 Vest-Agder: E39: 01/0000 – 02/2750 
Lengde: 5,3 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 22 000 - 45000 
Dagens vegstandard:  Dels 4-felts, dels 2 felt 

Utfordringer er Høy ÅDT. Fremkommelighet. Både for næringsliv, kollektivtrafikken og gang- 
og sykkeltrafikk. Barriærevirkning. Strekningen betjener vestre innfart til Kristiansand og E39 
fra/til Danmark via fergekaien. Fram til delstrekningn E18 Vige–Kristiansand vest (Ytre ring) 
realiseres, betjener den også all øst-vest gjennomfartstrafikk gjennom Kristiansand. 
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Strategier og tiltak: 4-felts veg H6 –standard (60 km/t) Kollektivtiltak i kryssene for å oppnå 
hinderfri fremføring av buss. Sykkelekspresstandard på hele strekningen. Dagens høybru 
erstattes med nedsenket veg forbi Kvadraturen og Gartnerløkka. 500m tunnel gjennom 
Hannevikåsen. Utvidelse av E39 fra 2 til fire felt gjennom Hannevikdalen frem til 
Breimyrkrysset. Prosjektet kan eventuelt bygges ut i tre etapper. Gartnerløkka – Kolsdalen, 
Kolsdalen – Meieriet og Meieriet –Kristiansand vest (Breimyr) 

 

6.2.4  Hovedstrekning D: E39 Kristiansand vest – Ålgård 

Det er gjennomført KVU/KS1 for strekningen Søgne-Ålgård. Regjeringsbeslutningen 
13.03.2013 er midtrekkverkskonseptet, med firefelts veg til Vigeland og to-/trefeltsveg med 
midtrekkverk videre til Ålgård. I brev 16.06.2014 ber Samferdselsdepartementet Statens 
vegvesen om å planegge hele strekningen Søgne – Ålgård med sikte på firefelts veg som 
langsiktig løsning. Dette innebærer at også de mer lavtrafikkerte strekningene får H8-
standard. 

Departementet legger opp til at vest for Vigeland kan det bli aktuelt med etappevis 
utbygging med en tofeltsveg med midtrekkeverk og forbikjøringsstrekninger, men som har 
en kurvatur og linjeføring som kan inngå i den framtidige firefelts vegen. Det vil bli et 
parallelvegsystem for g/s og saktegående trafikk, og gode tilførselsveger.  

Delstrekning D1: E39 Kristiansand vest – Vigeland  
Tidligere delstrekninger: Breimyrkrysset – Volleberg – Lindelia – Døle bru - Livold. 
 Volleberg – Livold er del av Søgne – Lyngdal i NTP 2014-23. 
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder 02/3095 – 09/3100 
 (Hvorav siste 1,5 km Livoll – Fardal  09/1429 – 09/3100)  
Lengde: 42 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 23 000 – 6 800 kjøretøy 

Utfordringer: Med unntak av en kort strekning øst i Søgne, er dagens veg relativt smal 
tofeltsveg uten fysisk skille mot møtende trafikk. Vegen er ulykkesutsatt Store deler av 
vegen har dårlig kurvatur og flere private avkjøringer. Mellom Lindelia og Døle bru er vegen 
skredutsatt ved Trysfjorden. Vinterframkommelighet og skredprobelmatikk ved Trysfjorden.   

Strategier og tiltak: Det planlegges bygd en 4-feltsveg med midtdeler og fartsgrense 110 
km/t. Vegstandarden er H8. Det planlegges to kryss nord for Mandal, samt ett kryss på 
Livold i Lindesnes kommune.  

Det vil bli et parallelvegsystem for g/s og saktegående trafikk, med gode tilførselsveger. 
Doble tunneler, planskilte kryss. Store deler av strekningen ligger innenfor prosjektet 
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Lindelia – Døle bru – Livold, som er foreslått for oppstart i siste seksårsperiode av 
inneværende NPT planperiode. Parsellen E39 Livold – Fardal  Er prioritert for oppstart i 
inneværende handlingsprogramperiode. 

Delstrekning D2: E39 Vigeland – Lyngdal vest 
Tidligere delstrekninger: Fardal – Udland – Oftedal - Handeland 
 Udland – Oftedal er del av Søgne – Lyngdal i NTP 2014-23. 
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder 09/3100 – 12/0 
Lengde: 22 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 5 000 - 8000   

Utfordringer: I dag er det en 2-felt veg med blandet trafikk, mange avkjøringer og en god 
del randbebyggelse. Vegen er ulykkesbelastet og med et tungt vintervedlikehold. Vegen har 
en helt utdatert horisontal- og vertikal kurvatur, smale skuldre og farlig sideterreng. Det er 
nedsatte fartsgrenser (mindre enn 80 km/t) på store deler av strekningen. Det er et 
utfordrende landskap med fjord og elv med høyt terreng på sidene av disse. Lyngdal 
sentrum ligger lavt mens terrenget rundt ligger høyt bortsett fra sørover mot Farsund. Det 
gjør at ny E39 vil ligge høyt og det vil nødvendigvis bli tunneler. Kryss med tilførselsveg mot 
Lyngdal er også utfordrende å få til pga. høydeforskjellen. 

Strategier og tiltak: Strekningen utvikles til firefeltsveg H8. Prosjektet er prioritert for 
oppstart i inneværende handlingsprogramperiode. 

Delstrekning D3: E39 Lyngdal vest - Ålgård 
Tidligere kalt: Fardal – Udland – Oftedal - Handeland 
 Udland – Oftedal er del av Søgne – Lyngdal i NTP 2014-23. 
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder12/0 – Rogaland 5 / 19800 
Lengde: 120 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 5 000 – 9 000 

Utfordringer:  Med unntak av et et par kilometer med midtrekkverk i Rogaland, er vegen uten 
fysisk skille mellom kjøreretningen. Første del av parsellen fra Handeland til Feda er vegen 
8,5 m bred og avkjørselsfri, og med god geometri. Resten av strekningen er tofeltsveg med 
en god del avkjørsler og randbebyggelse inn mot tettsteder.  

Strategier og tiltak: Strekningen utvikles til firefeltsveg H8. Prosjektet er prioritert for 
oppstart i inneværende handlingsprogramperiode. 
 
 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

125 

 

6.2.5 Hovedstrekning E: E39 Ålgård-Harestad 

Ved fullføring av prosjektene beskrevet under vil man ha en sammenhengende firefeltsveg 
fra Ålgård i Gjesdal til Harestad i Randaberg kommune. 

Delstrekning E1: Ålgård-Hove 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 5 /19800 - 6 /12000  
Lengde: 14 km  
Dagens ÅDT:  8000-22000 

Utfordringer: Dagens veg har dårlig standard, stor trafikk, mange kryss, blandet trafikk og er 
et sårbart trafikksystem med lav framkommelig og høy ulykkesfrekvens. Trafikken gir stor 
belastning på nærmiljø. 

Strategier og tiltak: Kommunedelplan er utarbeidet for strekningen, men det er ikke 
oppnådd lokal enighet om trasevalg.Saken ligger til avklaring i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  

Delstrekning E2: Hove-Schancheholen 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 6/12000 - 8/10300  
Lengde: 16 km  
Dagens ÅDT:  15000-70000 

Utfordringer: Strekningen har i dag fire felt, men har dårlig fremkommelighet for 
kollektivtransport og syklende på deler av strekningen. 

Strategier og tiltak: Planlegging av Sykkelstamveg mellom Oalsgata i Sandnes og 
Schancheholen i Stavanger er igangsatt. Det er et behov for kollektivfelt fra Solasplitten til 
Schancheholen for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport fra Stavanger til Forus, 
noe som betyr seks felt på strekningen. Det foreligger i dag ingen planer etter plan- og 
bygningsloven. 

Delstrekning E3: Schancheholen-Smiene 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 8/10300 - 9/4400  
Lengde: 5 km  
Dagens ÅDT:  25 000 

Utfordringer: Tasta/Eiganesområdet har i dag enorm gjennomgangstrafikk. Dette gir en 
belastning på nærmiljøet og trafikksikkerheten. Fremkommeligheten for trafikantene er 
dårlig. 
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Strategier og tiltak: Bygging av Eiganestunnelen skal avlaste lokalvegnettet for 
gjennomgangstrafikk. Det er et mål at prosjektet fører til miljøforbedring langs dagens veg 
og at vegutbyggingen fører til færre trafikkulykker. Det blir bygget 5 km med ny firefeltsveg, 
3,7km av dette er i tunnel med to løp, Eiganestunnelen. Framkommeligheten på vegene blir 
betre, fordi Eiganestunnelen gir mye større kapasitet og kortere reisetid for trafikantene. 
Dette gir også vilkårene for kollektivtransporten bedre. Eiganestunnelen er under bygging 
med forventet opning juni 2019. 

Delstrekning E4: Smiene-Harestad 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 9 /4400 - 10  
Lengde: 5 km  
Dagens ÅDT:  8000-25000 

Utfordringer: Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss 
og avkjørsler. Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et 
mangelfullt tilbud for gående og syklende 

Strategier og tiltak: Prosjektet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire felt og 
etablering av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal avlaste 
lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god og 
trafikksikker kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god 
fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper. 
Reguleringsplan er under arbeid. 

 

6.2.6 Hovedstrekning F:  Rv162 ring 1 

Ring 1 går mellom Filipstad og Bjørvika og er 4,6 km. Schweigaards gate er også en del av 
riksveien. Trasèen er sammensatt av en rekke bygater.  

Strekning: Hoveparsell/meter fra–til: 1/1,70 - 2/2738 
Lengde: 3,68km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 58 100 kjøretøy 
2050 ÅDT:  

Hovedutfordringen er fremkommelighet for kollektivtrafikken samt begrensede forhold for 
gående og syklende. 

Strategier og tiltak. På rv. 162 er det planlagt gjennomført følgende tiltak:  

Midtstilt kollektivfelt fra Haakon VIIs gate til Filipstad inkl. fysisk og estetisk opprusting av 
gaterommet. Tiltak på strekningen Haakon VIIs gate-Nationaltheatret kollektivknutepunkt 
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vurderes nærmere i reguleringsplanprosessen.  Midtstilt kollektivfelt i Frederiks gate og 
Pilestredet som anbefalt i «Kombinasjonsløsningen» fra forprosjekt Ring 1. Sidestilte / 
midtstilte kollektivfelt for Grubbegata (Hammersborgtunnelen)-Biskop Gunnerus gate er ikke 
avklart. I Schweigaardsgate vil det bli etablert en permanent gateterminal med stoppested 
for fire busser i hver retning foran bussterminalen. Videre vil det bli etablert brede fortau 
også på sørsiden av gata, og gata vil gis et grønnere preg. Fotgjengerkryssingene vil få en 
permanent og trafikksikker utforming. Sykkelanlegg på strekningen fra Tøyenbekken til 
Jernbanetorget/Nygata vil også bli vurdert. Sykkelløsning i Schweigaardsgate inngår i 
prosjektet 

6.2.7 Hovedstrekning G:  Rv. 23 Vassum x E6 – Lier x E18 

Rv. 23 går mellom Vassumkrysset E6 og Buskerud grense, i Osolfjordtunnelen. 

Delstrekning G1: Rv. 23 Vassum – Verpen  
Hoveparsell/meter fra–til:  Akershus 1/0 – 1/9940, Buskerud 1/0 – 1/3570 
Lengde: 14 km.  
Årsdøgntrafikk i 2018: 12870 

Utfordringer: Rv. 23 mellom Vassum i Akershus og Verpen i Buskerud er det under 
planlegging nytt tunnelløp og firefeltsveg. Grunnet nye tunnelforskrifter må det bygges en 
parallell tunnel med eksisterende tunnel. Prosjektet startes opp i 2016 og er planlagt 
avsluttet i 2022. 

Bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer,. I Akershus medfører utbyggingen at 
Vassumtunnelen utvides, slik at den får to gjennomgående løp, nytt løp i Frogntunnelen på 
1,6 kilometer og utvide fra to til firefelts veg mellom Vassum x E6 og fram til Måna der 
Oslofjordtunnelen begynner. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 
meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Måna og 
Verpen i Buskerud. 

Delstrekning G2:  Rv. 23 Verpen- Dagslett  
Hoveparsell/meter fra–til: Buskerud: 1/3570  -  03/3750 
Lengde: 17 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 7 600-12 800 

Utfordringer: Dagens rv. 23 fra Dagslett til Linnes oppfyller ikke gjeldende krav til 
vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. 

Strategier og tiltak: Utbygging til firefelts veg med planskilte kryss  
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Delstrekning G3:  Daglsett – Linnes  
Hoveparsell/meter fra–til: Buskerud: 03/3750 – 03/11 360 
Lengde ny veg: 5,5 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 18 000 – 23 100 

Utfordringer: Dagens rv. 23 fra Dagslett til Linnes oppfyller ikke gjeldende krav til 
vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. Dagens lokaltrafikk og 
gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i 
området. 

Strategier og tiltak: Prosjektet er prioritert med oppstart i inneværende 
handlingsprogramperiode. Det består i hovedsak av, cirka. 5,5 km med ny firefelts veg, 
inkludert en cirka 2,2 km lang tunnel, nye kryss på Dagslett og ved Linnes, bru over 
Daueruddalen. I tillegg skal prosjektet ivareta det lokale vegnettet og gang- og sykkelveger 
på strekningen. Det vil også bli planlagt tiltak for å begrense støy og for å ta hensyn til vilt.  

Delstrekning G4: Linnes  –x  E18   
Hoveparsell/meter fra–til: Buskerud: 03/12 800 – 03/13 457 
Lengde ny veg: 3,0 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 7 600 – 23 100 
Dagens vegstandard:  2 felt 

Utfordringer: Dagens rv. 23 fra Linnes til Kjellstad tilfredsstiller ikke kravene til vegbredde, 
kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense for denne type veg. Lokaltrafikken og 
gjennomgangstrafikken skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor 
langs vegen. 

Strategier og tiltak: Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg. Hensikten med prosjektet 
er å få en tilfredsstillende standard på vegstrekningen fra Linnes til Kjellstad i Lier og mot 
Brakerøya/E18 i Drammen. Beregnet ÅDT på ny veg til Kjellstad 23 100 – 26 500. 

6.2.8 Hovedstrekning I:   Rv. 282 Bangeløkka x E18/E134 – Drammen havn, 
Holmen/Brakerøya  

Hoveparsell/meter fra–til:  01/2550 – 01/4729 
Lengde: 2,1 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 24 000 – 30 000 
Dagens vegstandard:  tofelt 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

129 

 

Utfordringer:  

Strategier og tiltak: Bytilpasning. Utskrifting av to bruer (Størmsø og Holmen, hhv. 420 og 
240 meter lange) 

 

6.2.9 Hovedstrekning J:   Rv. 19 Moss x E6 – Horten – Undrumsdal x E18  

Rv. 19 må oppgraderes/utvides grunnet økende trafikk.  

Delstrekning J1: xE6 –Patterødkrysset – fv 118 
Strekning: Hoveparsell/meter fra–til: 1/0 - 1/1335 
Lengde: 1,37 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 37 500 kjøretøy 

Utfordringer: Strekningen er hovedforbindelsen mellom E6 og Moss Havn (ferge Moss – 
Horten)/ Jeløya, bydel med ca 15.000 innbyggere. Vegen har i dag en ÅDT på ca 25.000 hvor 
av fergetrafikken utgjør ca 4.700 kjøretøy. Vegen har utfordrende horisontal og 
vertikalkurvatur, særlig for vogntog til og fra ferga. Dårlige løsninger for gående/syklende. 
Betydelig lokaltrafikk da vegen også fremstår som bygate. Dårlig fremkommelighet for 
kollektivtrfikken, særlig i rushtrafikken. KVU for Moss ikke vedtatt. Jernbakeverket 
planlegger dobbelspor/ny jernabanestasjon tvers gjennom området. Barriærevinkning, og 
luft- støyproblematikk. Rv. 19 må oppgraderes/utvides grunnet økende trafikk. Vegen 
bygges som H6-standard. Tilbud til gående og syklende må etableres. 

Strategier og tiltak: Vegen bygges som 4-feltsveg på hele strekningen. Der hvor vegen går i 
dagen er det forutsatt H6-standard, fra tunnelinnslag og opp til E6 er det forutsatt H7-
standard. 

Delstrekning J2: Rv 19 x fv.118 - Moss fergekai 
Strekningen er hovedforbindelsen mellom E6 og Moss Havn/ Jeløya, bydel med ca 15.000 
innbyggere. Vegen har i dag en ÅDT på ca 25.000 hvor av fergetrafikken utgjør ca 4.700 
kjøretøy.  

Strekning: Hoveparsell/meter fra–til: 1/1335 -  1/4140 
Lengde: 2,78 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 37 500 kjøretøy 

Utfordringer: ÅDT over 25.000. Vegen har utfordrende vertikal kurvatur særlig for vogntog 
til og fra ferga. Dårlige løsninger for gående/syklende. Betydelig lokaltrafikk da vegen også 
fremstår som bygate.  Dårlig fremkommelighet for kollektivtrfikken, særlig i rushtrafikken. 
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KVU for Moss ikke vedtatt. Jernbakeverket planlegger dobbelspor/ny jernabanestasjon tvers 
gjennom området. 

Strategier og tiltak: Vegen bygges H7-standard. Tilbud til gående og syklende må etableres.  

Delstrekning J3: Moss fergekai – Horten fergekai 

Delstrekning J4: Rv 19 Horten fk – x E18 Undrumsdal 
Strenkingen opprettholdes slik den er i dag. 

 

6.2.10 Hovedstrekning K:  Rv. 40 Bommestad x E18 – Larvik havn 

Delparsell K1: Rv. 40 Bommestad x E18 – Larvik havn 
Hoveparsell/meter fra–til: Vestfold 01/0 - 01/5625 
Lengde: 5,6 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 4 000 -12 000 
Dagens vegstandard:  to felt  

 

6.2.11 Hovedstrekning L:  Rv. 354 Rugtvedt x E18 – Brevik havn - Heistad x E18 

Delparsell L1: Rv 354 xE18 Rugtvedt – Brevik havn– xE18 Heistad 
Hoveparsell/meter fra–til:  
Lengde: 6,3 km  
Årsdøgntrafikk i 2018: 5000 – 11 000 
Dagens vegstandard:  2-felt  

Rv 354 xE18 Rugtvedt – Brevik havn– xE18 Heistad 

6.2.12 Hovedstrekning M: Rv. 41/451 Timenes x E18 – Kristiansand lufthavn, Kjevik 

Delsterkning M1: Rv. 41/451 Timenes x E18 – Kristiansand lufthavn, Kjevik 
Hoveparsell/meter fra–til: Vest-Agder: Rv 41: 01/0000-01/5500 
  Vest-Agder: Rv 451: 01/0000-01/1750 
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Lengde: 5,2 km 
Årsdøgntrafikk i 2018: 12000 
Dagens vegstandard:  2 feltsveg med direkte avkjørsler, ikke GS-veg  

Utfordringer er Lav standard. 2felts veg med direkte avkjørsler og delvis mangel på tilbud til 
gående og syklende.   

Strategier og tiltak: 3,2 km firefeltsveg H7 (80km/t) fra Timenes frem til kryss mellom rv. 41 
og rv. 451. Videre derfra 2,0 km tofeltsveg H1–standard (60 km/t). Ny trasé syd for 
rullebanen gir 2 km innkorting. Egen gang- og sykkelveg med ekspressvegstandard.   

 

6.2.13 Hovedstrekning N:  Rv. 42 Krossmoen x E39 – Egersund havn 

Strenkingen opprettholdes slik den er i dag. 

 

6.2.14 Hovedstrekning O: Rv.44 Stangeland – Gandal godsterminal 

Delstrekning O1: Rv. 44 x E39-Ganddal godsterminal 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 7/874 - 8/886  
Lengde:  6  
Dagens ÅDT:  15000-19000 

Utfordringer: Dagens kryss mellom rv.44 og fv.509 har i dag dårlig fremkommelighet og 
lange køer. 

Strategier og tiltak: Utbedring av krysset vil føre til bedre trafikkavvikling. Det foreligger i 
dag ingen planer etter plan- og bygningsloven. På strekningen r det også et behov for en 
kontrollplass. 

 

6.2.15 Hovedstrekning P:  Rv. 509 Forus nord x E39 – Risavika – Kjellandsmyra x E39 

Delstrekning P1: xE39-Sømmevågen 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 2/0 - 3/1760  
Lengde:  4 km  
Dagens ÅDT:  16 000 



 
Rutevise utredninger:  Rute 3

 

 

132 

 

Utfordringer: Dårlig fremkommelighet i dag for kollektiv- og næringstrafikk. 

Strategier og tiltak: Solasplitten som går frå xE39 ved Forus nord og vestover til 
sømmevågen ble åpnet i 2012. Vegen er planlagt for fire felt, men er bygget med to 
felt.Utvidelse av rv.509 til fire felt hvor to av feltene er forbehold tungtrafikk/kollektivtrafikk 
er planen på lang sikt. Reguleringsplan foreligger. 

Delstrekning P2: Sømmevågen-Sundekrossen 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 3/2500 - 3/11420  
Lengde:  9 km  
Dagens ÅDT:  13 000 

Utfordringer: Dårlig fremkommelighet i dag for kollektiv- og næringstrafikk. 

Strategier og tiltak: Utvidelse av rv.509 til fire felt hvor to av feltene er forbehold 
tungtrafikk/kollektivtrafikk. Reguleringsplanarbeid er igangsatt. Strekningen inngår i 
prosjektet Transportkorridor Vest, og deler av strekningen inngår i Bussvei2020. 

Delstrekning P3: Sundekrossen-Ragbakken 
Hoveparsell/meter fra–til: Rogaland 3/11420 - 4/3716  
Lengde:  4 km  
Dagens ÅDT:  15 500 

Utfordringer: Dårlig fremkommelighet i dag for kollektivtrafikk.  

Strategier og tiltak: Utvidelse av rv.509 til fire felt hvor to av feltene er kollektivfelt. 
Strekningen inngår i Bussvei2020prosjektet. 

6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 2050 Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

A. E18 Bjørvika –Drengsrud Ny veg i ny 
korridor  

H6 / H7 45 300 

B.  E18 Drensrud – Kristiansand vest OK standard / 
stedvis ny  veg i 
ny trasé 

H8 / H9 29 200 

C. E18/E 39 Kr.sand havn / Gartnerløkka 
– Kr.sand vest 

Ny veg og ny 
omkjøringsveg 

H6 / H7 4 000 
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D. E 39 Kristiansand vest - Ålgård Ny veg i ny 
korridor 

H8 54 000 

E.  E39 Ålgård-Harestad Ny veg H8 / H9 7 300 
F.  Rv162 Ring 1  H7 1 800 
G. Rv. 23  Vassum (xE6 i Akershus) –  
Lier (x E18 i Buskerud) 

 H8 10 600 

I.   Rv. 282 Bangeløkka - Drammen havn   600 
J.   Rv. 19  x E6 Patterødkrysset – x E18 
Undrumsdal 

 H6 / H 7 3 200 

K. Rv. 40 Bommestad - Larvik Havn Ny veg H4 1 450 
L.  Rv 354 xE18 Rugtvedt – xE18 Heistad OK standard Ingen endring  
M. Rv. 41/451 xE18 Timenes – Kjevik Ny veg i ny 

korridor 
H7 / H1 1 300 

N. Rv 42 Krossmoen – Egersund havn OK standard Ingen endring  
O. Rv 44 Stangeland – Gandal 
godsterminal 

Krysstiltak  200 

P.  Rv. 509 Forus nord – Kjellandsmyra  H6 4 350 
SUM   163 300 
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 
 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Veg-
standard 
i 2050 

Sum kostnad 
(2018-2050)
(mill. kr.) 

A. E18 Bjørvika –
Drengsrud 

A1: E18 Bjørvika – 
Lysaker 

Ny veg i 
eksisterende trasè 

H6  11 800 

A2: E18 Lysaker - 
Slependen 

Ny veg i 
eksisterende trasè 

H7  19 500 

A3: E18 Slependen 
- Drengsrud 

Ny veg i 
eksisterende trasè 

H7 14 000 

B. E18 Drensrud – 
Kristiansand 
vest 

B1: E18 Drengsrud 
– Porsgrunn øst 

Ferdig utbygd Firefelt - 
*) 

B2: E18 Porsgrunn 
øst –Bamble øst  

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H9 6 300 

B3: E18 Bamble øst 
– Bamble vest 

Firefeltsveg i ny 
korridor  
(oppstart før 2018) 

H9 *) 

B4: E18 Bamble 
vest - Tvedestrand 

Ny firefeltsveg i ny 
korridor 

H8 11 400 

B5: E18 Tvede-
strand – Arendal 

Ny firefeltsveg  Firefelt *) 

B6: E18 Arendal - 
Grimstad 

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H8/H9 6 500 

B7: E18 Grimstad – 
Vige 

Ferdig utbygd /  
Ny Varoddbru  
oppstart før 2018 

H8 - 
 

*) 
B8: E18 Vige – 
Kristiansand vest 

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H9 5 000 

C. E18/E 39 
Kr.sand havn / 
Gartnerløkka – 
Kr.sand vest 

C1: 
E39 Gartnerløkka – 
Kristiansand vest  

Ny firefelts veg i 
dagens trasé 

H6/H7 4000 

D. E 39 
Kristiansand 
vest - Ålgård 

D1: 
E39 Kristiansand 
vest – Vigeland  

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H8/H9 12 000 

D2: E39 Vigeland - 
Lyngdal vest  

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H8 7 000 

D3: E39 Lyngdal – 
Ålgård. 

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H8 35 000 
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Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Veg-
standard 
i 2050 

Sum kostnad 
(2018-2050)
(mill. kr.) 

E. E39 Ålgård-
Harestad 

E1: E39 Ålgård-
Hove 

Ny firefelts veg i ny 
korridor 

H8/H9 2 700 

E2: E39 Hove-
Schancheholen 

Sykkelstamveg 
Oalsgata-
Schancheholen 

H8/H9 800 

Kollektivfelt 
Solasplitten-
Schancheholen 

 1 200 

E3: 
E39 Schancheholen
- Smiene 

Eiganestunnelen H8/H9 900 

E4: E39 Smiene-
Harestad 

Ny veg i 
eksisterende trasè 

H8/H9 1 700 

F. Rv162 Ring 1 F1: Rv162 ring 1 Gate med 
kollektivfelt 

H7 1 800 

G. Rv. 23  Vassum 
(xE6 i Akershus) 
–  Lier (x E18 i 
Buskerud) 

G1: Rv. 23 Vassum 
– Verpen 

Ekstra tunnelløp H8 3 400 
 

G2: Rv 23 Verpen - 
Dagslett 

Firefeltsveg i 
dagens trasé 

H8 4 500 

H.  G3: Rv 23 Linnes – 
x E18 

Ny firefeltsveg H6 / H7 2 700 

I. Rv. 282 
Bangeløkka - 
Drammen havn 

I1: Rv 282 Holmen 
og Strømsø  

Utskifting to bruer.
Bytilpasning. 

 600 

J. Rv. 19  x E6 
Patterødkrysset 
– x E18 
Undrumsdal 

J1: xE6 –Patterød-
krysset – fv 118 

Ny veg i dagens 
trase 

H6/H7 800 

J2: Rv 19 x fv.118 
- Moss fergekai 

Ny firefeltsveg Firefeltsveg 2 400 

J3: Moss fergekai – 
Horten fergekai 

 Ferge-
strekning 

0 

J4: Horten fergekai 
– Undrumsdal 

Ingen tiltak  0 

K. Rv. 40 
Bommestad - 
Larvik Havn 

K1: Rv 40 
Bommestad x E18 
– Larvik havn 

Ny firefeltsveg i 
dagens korridor 

H6 1 450 

L. Rv 354 xE18 
Rugtvedt – xE18 
Heistad 

Rv 354 xE18 
Rugtvedt – Brevik 
havn– xE18 Heistad

Ingen større tiltak Tofeltsveg 0 
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Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Veg-
standard 
i 2050 

Sum kostnad 
(2018-2050)
(mill. kr.) 

M. Rv. 41/451 
xE18 Timenes – 
Kjevik 

M1: Rv 41/451 Ny 
veg til Kjevik 

Ny fire- og tofelts 
veg i ny trasé 

H7/H1 1300 

N. Rv 42 
Krossmoen – 
Egersund havn 

 Ingen større tiltak Tofeltsveg 0 

O. Rv 44 Stange-
land – Gandal 
godsterminal 

O1: Stangeland Kryssutbedring  200 

P. Rv. 509 Forus 
nord – 
Kjellandsmyra 

P1: xE39-
Sømmevågen 

Kollektiv-
felt/sambruksfelt 

H6 250 

P2: Sømmevågen-
Sundekrossen 

Kollektiv-
felt/sambruksfelt 

H6 3 000 

P3: Sundekrossen –
Ragbakken 

Kollektivfelt H6 1 100 

Sum     163 300 
*) Restostnad for tiltak med oppstart før 2018 er ikke tatt med i tabellen 

 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt  

Veg Kollektiv-/
sambruks-

felt 

Fra Til Behov fram til 2050 Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter 

E18 K Østre Ringvei Vollevann 
Kristiansands-
regionen 1000 200

E39   K  Fjellro Brennåsen 
Kristiansands-
regionen 8000 200

E39   K  Brennåsen Fjellro 
Kristiansands-
regionen 8000 200

E39  K  

Schanchehole
n 
(Hp7m8400) 

Solasplitten 
(Hp8m10300) Nord-Jæren 11600 1200

Rv19 
                
-    Patterød Moss ferjeleie Moss 3700 *)

Rv19 
                
-    

 Moss 
ferjeleie  Patterød Moss 3700 *)
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Veg Kollektiv-/
sambruks-

felt 

Fra Til Behov fram til 2050 Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter 

Rv. 162 
                
-    0 0 Oslo sentrum 4000 1815

Rv509  K  
Ragbakken 
(HP3m11420)

Sundekrossen 
(HP4m3716) Nord-Jæren  7300 1100

Rv509  S **)  
Sømmevågen 
(HP3m2500 

Sundekrossen 
(HP3m11420) Nord-Jæren 18000 3000

Rv509  S **)  
x E39 
(HP2m0) 

Sømmevågen 
(HP3m1760) Nord-Jæren 8100 250

     73400 7965
*) Kostnad inngår i utbyggingsprosjekt for firefeltsveg 

**) Kollektiv / tungbilfelt 

 

Statens vegvesen har i nært samarbeid med Oslopakke 3-partene samt Ruter og Sporveien, 
utarbeidet forslag til prioritering av kollektivtiltak og gang/sykkeltiltak på riksveg som kan 
være aktuelle i en Bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Prioriteringene tar hensyn til 
planfremdrift og mulighet for anleggsstart og er koordinert med tiltak som finansieres 
gjennom Oslopakke 3 og Belønningsmidler. Tabellen under gir en grov oppsummering av de 
tiltakene som er prioritert. Dette omfatter konkret tiltak i langs riksveg i Oslo og Akershus 
som har kommet et relativt langt i planleggingen og som ikke er finansiert i 
Handlingsprogrammet for riksveger.  

 

Oppsummering aktuelle tiltak på riksveg 
i Oslo og Akershus i BMA 

Kostnads-
overslag 2015 2016 2017 SUM  

15-17 
Behov etter 

2017 SUM 

Kollektivtiltak 3240 75 178 254 506 3058 3564 
Tilrettelegging for gåing og sykling 1318 15 35 81 131 1277 1408 
Sum  4558 90 213 335 637 4335 4972 

 

Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken, region øst Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tiltak Antall totalt pr. 
2018 

Behov for nye pr. 
2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 7 1 200 
- Stamruter    
- I byer/tettsteder    
- Utenfor 
byer/tettsteder 

   

Holdeplasser 35 8 70 
- Stamruter    
- I byer/tettsteder    
- Utenfor 
byer/tettsteder 

   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

-   

 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming –Region øst  

 Restbehov for 
universell 

utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 21 7,35 
-Stamruter 7 2,45 
-I byer/tettsteder 10 3,5 
-Utenfor byer/tettsteder 4 1,4 
     
Holdeplasser 350 122,5 
-Stamruter 189 66,15 
-I byer/tettsteder 182 63,7 
-Utenfor byer/tettsteder 168 58,8 
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Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning Prioriteringsfaktor Behov fram til 
2050 –kostnad
(mill. kr) 

> 2,5 > 3,5 

E39 Holmenfoss/Try. Søgne  4,92  
E39 Rasteplass ved Lavoll. Flekkefjord 3,47   
E39 Kryss E39/Fv.466. Flekkefjord 3,17   
E39 Djupedalstunnelen vest. Flekkefjord 3,04   
E39 Tronvik - Agder grense  5,93 20* 
Sum  3 2  
*Kostnad er hentet fra Skredsikringsplanen for region vest fra 2011, og prisjustert. 
Oppdaterte tall kommer i mars 2015. (Strekningen kan bortfalle da det ikke er sikkert at E39 
går her i 2050).  

 

Tabell 33 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018  

Tabellen er dessverre mangelfull, og samsvarer stedvis dårlig med tabell 17. 

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

E18 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen) 

  

 b) Gang- og sykkelveg   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau 5,64 172 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg 25,642 1923 
 g) Brudd på ruta   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettlagt)   
 i) Alternaiv vegrute (Fv., kv,) der det 

ikke er differensiert mellom 
katogriene a, b, c, d, og e 
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Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 162 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen) 

  

 b) Gang- og sykkelveg   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau 3,30 132 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg 1,00 75 
 g Brudd på ruta   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettlagt)   
 ii) Alternaiv vegrute (Fv., kv,) der 

det ikke er differensiert mellom 
katogriene a, b, c, d, og e 

  

E19 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen) 

  

 b) Gang- og sykkelveg   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 1,6 16 
 d) Sykkelveg med fortau 2,16 65 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg   
 g Brudd på ruta   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettlagt)   
 i )Alternaiv vegrute (Fv., kv,) der det ikke 

er differensiert mellom katogriene a, b, 
c, d, og e 
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Tabell 34  Strekninger med 4-feltsveg  

Veg Utbyggingsstrekninger  Behov 4-
felts veg 
fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

E18  B2-B3: Porsgrunn øst – Bamble øst  17  6 300 
B4: Bamble vest - Tvedestrand  52  11 400 
B6: Arendal – Grimstad  20  6 500 
C3: Vige – Kristiansand vest  11  5 000 

E39  D1-D4: Kristiansand- Ålgård 172  54 000 
E1, E3-E4: Ålgård - Harestad 24 4 200 

Rv. 23 G1-H2: Akershus gr-E18 Lier 40 13 300 
Rv. 19 J1: xE6-Moss fk. 4  3 100 
Rv. 
41/451 

M1: Timenes xE18 -Kristiansand lufthavn Kjevik 3 1 300 

SUM  343 105 100 

Tabell 35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk 
fram til 2050(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
Sum (km)   

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E39 2  *) 
Sum (stk)    
*) Kostnadene til de to plassene forutsettes inkludert i utbyggingsprosjektet 
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Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 
*Foreløpig 

Kostnad 
(mill. kr)* 
(2020-27 ) 

E 18 Kjellstad - Liertoppen (for rv. 
23) 

1 35 

E 18 Ny Oslofjord-kryssing 1 25 
E 39 Kristiansand vest, erstatning for 

Rige, når ny ringveg 
Kristiansand 

 
1 30 

Rv. 44  Stangeland- Ganddal  1 Uavklart 
Sum (stk)  4 60 + uavklart
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

E18  2     12 
E39    10 23  
Rv 42   1 1   
SUM 2 11 24 12 
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

Resultat av virkningsberegninger er lagt inn i egne regneark. Dette presenterer tall for 
følgende tema (det endelige innholdet kan ha blitt noe endret i forhold til lista nedenfor):  

- Endring i transportkostnader  
- Endring i ulykkeskostnader 
- Netto nytte av investeringene * 
- Endring i antall drepte og hardt skadde  
- Endring i reisetid på ruta  
- Antall km uten gul midtlinje i 2018 og 2050 
- Antall km med vegbredde <8,5 m i 2018 og 2050 ** 
- Antall km firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner i 2018 og 2050 
- Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger i 2018 og 2050 
- Antall km forsterket midtoppmerking i 2018 og 2050 
- Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018 og 2050 
- Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018 og 2050 
- Antall km kollektivfelt i 2018 og 2050 
- Antall skredpunkt med prioriteringsfaktor over 2,5 er eliminert. 
- Endring i antall personer over 38 dB innendørs støynivå 
- Antall konflikter mellom riksveg og hhv biologisk mangfold og vann som er eliminert 
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- Antall kollektivknutepunkter og holdeplasser langs riksveg med universell utforming i 
2018 og 2050 
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