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Statens vegvesens porteføljeprioritering  

Vi viser til brev 23. august 2021 og 12. november 2021, samt etterfølgende dialog.  

Innledning 
I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det lagt til grunn at virksomhetene skal optimalisere 

og styre investeringsporteføljen. Som det går frem av Meld. St. 20 (2020-2021) 

Nasjonal transportplan 2022–2033 utgjør prosjekter med oppstart i første seksårsperiode 

porteføljen. Disse er presentert i tabell 12.2 i stortingsmeldingen. For veiprosjekter er det 

kun prosjekter over 1 mrd. kroner som skal inngå i porteføljen. Det er lagt til grunn at 

virksomhetene minimum én gang i året skal legge fram en revidert porteføljeprioritering. 

Forhold som skal vektlegges i prioriteringen er i NTP angitt til samfunnsøkonomisk prissatt 

lønnsomhet, ikke-prissatte virkninger, vurdering av usikkerhet og håndtering av 

teknologirisiko og annen risiko. Et nødvendig kriterium for prioritering av et prosjekt eller 

tiltak er at dette er optimalisert og modent for prioritering. 

 

Samferdselsdepartementet har i brev 16. mars 2022 bedt Statens vegvesen om: 

«en vurdering av hvorvidt prioriteringsrekkefølgen for porteføljen vil endres dersom 

bevilgningsnivået til store investeringer videreføres på om lag dagens nivå i første 

seksårsperiode.»  

 

Statens vegvesen har vurdert dette, og legger til grunn at prioriteringsrekkefølgen ikke 

endres med disse forutsetningene, men at flere av prosjektene på listen nødvendigvis vil bli 

til dels vesentlig utsatt i forhold til forutsetningene i Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal 

transportplan 2022-2033.  

 

Samferdselsdepartementet har i samme brev bedt om en vurdering av ytterligere seks 

prosjekter ut over prosjektene i tabell 12.2 i NTP:  
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• E134 Bakka – Solheim  

• E39 Vågsbotn – Klauvaneset  

• Rv. 15 Strynefjellet  

• E14 Stjørdal – Storlien  

• E16 Fagernes – Hande  

• E10 Fiskebøl – Nappstraumen 

 

Dette er prosjekter som er trukket fram gjennom ulike flertallsmerknader i forbindelse med 

Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033. 

 

Statens vegvesen har vurdert prosjektene. Foreløpig er grunnlaget for vurderingen av 

prosjektene ikke tilstrekkelig til at prosjektene kan vurderes på linje med prosjektene i tabell 

12.2. Prosjektene kan inngå i Statens vegvesens porteføljeprioritering våren 2023, dersom 

det foreligger et tilstrekkelig prioriteringsgrunnlag.   

Strekningsvis utbygging og utbedring 
En tilfredsstillende standard på riksveinettet er av avgjørende betydning for næringsliv og 

bosetting over hele landet, og dermed for landets økonomiske bærekraft. 97 pst. av 

omsetningen i landtransporten skjer på vei. Fastlands-BNP har vokst med 185 pst. siden 

2007 og eksporten på vei med 77 pst. (fisk, tømmer og trelast). I samme periode har 

transportarbeidet (tonn-km) økt med 58 pst. I tillegg til et riktig nivå på drift og vedlikehold 

for å sikre god fremkommelighet på dagens veinett, ser Statens vegvesen at det er store 

behov for å gjennomføre flere nyinvesteringer, som vil bidra til et mer robust veinett, hvor 

fremkommeligheten øker og reisetiden reduseres.  

Porteføljen av veiprosjekter på riksveinettet i perioden 2022-2027 knytter bo- og 

arbeidsmarkeder tettere sammen slik at befolkningen og næringslivet når sine destinasjoner 

raskere og kan samhandle bedre, med økt forutsigbarhet. Vi følger opp nullvisjonen for 

drepte og hardt skadde gjennom veiprosjekter og tiltak som reduserer ulykker på veien og 

øker sikkerheten for fotgjengere og syklister. I byvekstavtalene legger vi sammen med 

kommuner og fylkeskommuner til rette for at veksten i persontransport ikke skal føre til 

vekst i personbiltrafikken, men tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

Statens vegvesen gjennomfører en rekke større og mindre tiltak i hele Norge. Tiltakene 

omfatter bygging av ny vei, utbedringer, skredsikring og tunneloppgraderinger. Vi 

gjennomfører også mindre tiltak, for eksempel for å bedre trafikksikkerheten, redusere støy 

og tilrettelegg for gåing og sykling 

For å møte samfunnets behov, utvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner, realisere mer sikker 

og miljøvennlig vei for pengene, planlegger og gjennomfører Statens vegvesen tiltak over 

lengre strekninger. Vi har definert 13 strekninger som er høyt prioritert i NTP 2022-2033, 

og der vi vurderer at det er størst potensial for å øke nytten og redusere kostnadene ved å se 

flere tiltak i sammenheng. For hver av strekningene skisserer vi en trinnvis utvikling over en 

lengre periode. 
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Porteføljen av tiltak er dynamisk, og vil oppdateres årlig. Det kan medføre endring av 

rekkefølge, eller at nye prosjekter kan komme inn på listen, mens andre forsvinner ut. 

Endelige prioriteringer av veiprosjekter for det kommende året fastsettes først når Stortinget 

vedtar statsbudsjettet. 

Vedlagt er kart over de 13 strekningene og prosjektene i porteføljen, det vil si de med 

kostnad over 1 mrd. kr som skal startes opp i 2022-2027. Det er også vist bundne 

prosjekter, det vil si prosjekter som er under bygging. Kostnad, samfunnsøkonomisk nytte 

og reisetidsreduksjon er vist.  

Prosjektene i porteføljen ligger for en stor del på de 13 strekningene, med enkelte unntak, 

som i hovedsak er prosjekter som fullfører en lengre strekning.  

Forslag til prioritering av porteføljen 
Beskrivelse av utvalgte kolonner i porteføljetabellen 

 

Modenhet: 

Følgende kriterier og fargekoder er brukt for å vurdere prosjektets modenhet: 

 

• Grønt  

Vedtatt reguleringsplan og endelig lokalpolitisk vedtak om bompenger. Prognose for 

KS2 og proposisjon er sendt til Samferdselsdepartementet eller sendes i løpet av 

2022 (lokalpolitisk vedtak må være fattet før tidspunktet for porteføljeprioriteringen) 

• Gult 

Vedtatt kommunedelplan og/eller reguleringsplan med fastsatt styringsmål under 

arbeid 

• Rødt 

Konseptvalgutredning (KVU) eller fritak fra KVU og/eller kommunedelplan med 

fastsatt KVU-estimat under arbeid 

 

Kostnadsendringer 

Kun besluttede kostnadsendringer er vist i tabellen. 

 

Ikke prissatte virkninger 

Virkninger i henhold til metoden som er benyttet er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalysen. Virkningene på ulike tema er slått sammen til en samlet 

vurdering. Flere av prosjektene har imidlertid konsekvensutredninger etter en eldre 

metodikk, hvor «samlet vurdering» ikke var et ledd i metodikken og skalaen for vurdering av 

ikke prissatte virkninger var annerledes enn i dagens håndbok V712.  

I tillegg til samlet vurdering er det trukket fram «tyngste virkning». Dette er vanligvis ikke 

oppgitt i forbindelse med konsekvensutredning (KU). Her har vi oppgitt de ikke prissatte 
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temaene som har de største virkningene på det enkelte prosjekt. For noen prosjekter er det 

dermed flere temaer som er presentert.     

Det er kun oppgitt «samlet vurdering» og «tyngste virkning» der det foreligger 

konsekvensutredning (KU) for prosjektet. For enkelte av prosjektene er KU gjort på en lengre 

strekning enn den som er prioritert i porteføljen, og noen av prosjektene har ikke KU. Derfor 

er det noen prosjekter der vi ikke har oppgitt ikke prissatte virkninger. «Endring siden NTP» 

gjelder endringer siden NTP 2022-2033. Dette er kun oppgitt på prosjekter der vi oppga 

ikke prissatte virkninger i forbindelse med NTP-arbeidet.  

Samfunnssikkerhet  

Vi har benyttet 3R metoden for vurdering av risiko og sårbarhet i utbyggingsplaner. 3R 

benytter tre vurderingskriterier for omfang, herunder robusthet, redundans og restitusjon.  

Prosjekter som er nasjonalt og regionalt viktige for samfunnssikkerheten er vist i tabellen. 

Usikkerhet knyttet til etterspørsel og teknologi 

Kriteriene som er benyttet er vist som nivåene robust og noe følsomt. 

 

Robust:  

Valgt løsning er godt innenfor de krav til dimensjonerende trafikknivå for valgte løsning iht 

veinormal. 

Noe følsom:  

Valgte løsning er nær kriteriet for dimensjonerende trafikknivå for valgte løsning iht 

veinormal. 

 

For vurdering av robusthet knyttet til etterspørsel er følgende kriterier benyttet: 

• Forventet ÅDT i år 2050 

• Standard på dagens vei og dimensjonering av ny vei 

• Konkurranse fra andre veier eller transportformer, både for gods- og persontransport  

• Standard på tilstøtende veinett. Behov for lik standard over lengre strekninger 

• Krav i tunnelsikkerhetsforskriften 

 

For vurdering av robusthet knyttet til teknologi er følgende kriterier benyttet: 

• Prosjektene er vurdert med hensyn til teknologisk utvikling i nær fremtid, ca 5 år. 

Følgende faktorer er vurdert: 

• Utvikling og implementering av ny teknologi, bedre utnyttelse av vei/kjøretøy og ny 

ferjeteknologi, og hvordan det påvirker behovet for prosjektet 

• Utvikling av kollektivtransport, bildeling, mikromobilitet og individuell bytransport 

 

 

Beskrivelse av det enkelte prosjekt og kriteriene for prioritering 
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E134 Oslofjordforbindelsen 

Målet med prosjektet er en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trasé for E134. Det 

bygges et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen parallelt med det eksisterende, med 

tverrforbindelser mellom nytt og eksisterende tunnelløp.  

 

Netto nytte er redusert med om lag 860 mill. kr sammenlignet med beregningen levert til 

NTP 2022-2033. Dette kommer delvis av endringer i prisindekser, og delvis av økning i 

anleggskostnad og skattekostnadseffekten av dette (0,2 kr pr krone investert over det 

offentlige budsjett).  

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet 

bygges etter pålegg om oppfyllelse av rømningsmulighet i tunnelsikkerhetsforskriften. 

Prosjektet er i NTP 2022-2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

 

E134 Røldal – Seljestad 

Prosjektet skal bidra til at E134 over Haukelifjell blir en forutsigbar, sikker og effektiv 

transportåre mellom Østlandet og Vestlandet. Om vinteren er dagens vei ofte stengt i 

Håradalen. Sterk stigning og skarpe svinger fører til at store kjøretøyer setter seg fast og 

hindrer trafikken. Prosjektet består av ny vei i tunnel fra Røldal til Seljestad, med bedre 

veistandard og stigningsforhold. I tillegg utbedres syv skredpunkter langs dagens vei. 

 

Netto nytte er redusert med ca. 1,3 mrd. sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. De største reduksjonene i netto nytte kommer som følge av økte drifts- og 

vedlikeholdskostnader som følge av tunnel, som ikke lå inne i NTP-beregningen. 

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er i 

NTP 2022-2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

E6 Megården – Mørsvikbotn 

Eksisterende E6 mellom Megården og Mørsvikbotn har 16 tunneler og generelt lav standard. 

Flere tunneler er trange og tilfredsstiller ikke tunnelsikkerhetsdirektivet. Strekningen har 

bratte stigninger og ved stengninger er omkjøringstiden elleve timer. Formålet med 

prosjektet er redusert reisetid, økt tunnelsikkerhet og økt samfunnssikkerhet. Ny E6 (45 km) 

vil redusere reisetiden med 25 minutter og redusere omkjøringstid ved stengninger til under 

en time. 

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. 

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi, og har nasjonal 

betydning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det bygges etter pålegg om 
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oppfyllelse av rømningsmulighet i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet er i NTP 2022-

2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

E134 Saggrenda – Elgsjø 

Utbygging av E134 mellom Saggrenda og Elgsjø skal bidra til en effektiv og trafikksikker 

forbindelse mellom bo- og arbeidsmarkedene på Kongsberg og Notodden. Strekningen er en 

del av nasjonal hovedvei øst–vest. Veien er i dag en tofeltsvei med bratte stigninger, krappe 

kurver og manglende forbikjøringsmuligheter. Strekningen over Meheia er en flaskehals, 

særlig for tungtransporten vinterstid. 

Netto nytte øker med i overkant av 0,5 mrd. kr. sammenlignet med beregning levert til NTP 

2022-2033. Årsak til dette er endret transportmodellgrep og økt standard på veien. 

Prosjektet vurderes til å være noe følsomt for endring i etterspørsel og robust for endring i 

teknologi. Prosjektet er i NTP 2022-2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

 

E16 Hylland – Slæen 

Prosjektet omfatter skredsikring av en strekning av E16 i Nærøydalen med stor skredfare. I 

tillegg vil prosjektet erstatte de eksisterende tunnelene Stalheimstunnelen og Sivletunnelen 

som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og tunnelsikkerhetsdirektivet. 

Prosjektet gir en innkorting av veien fra ti til åtte km. 

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033.  

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er i 

NTP 2022-2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

E45 Kløfta 

Prosjektet omfatter ny vei som vil gi bedre framkommelighet og sikring mot skred. Høy 

skredfare og dårlig veistandard påvirker sikkerheten i dag. Videre er framkommeligheten på 

vinterstid krevende på grunn av bratte stigninger.  

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi, og det har 

regional betydning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet er i NTP 2022-

2033 forutsatt fullfinansiert i første seksårsperiode. 

E16 Arna – Stanghelle 

E16 Arna–Stanghelle og Vossebanen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og 

Bane NOR, som skal gi tryggere og raskere vei- og jernbaneforbindelse på strekningen. 

Målet for prosjektet er bedre trafikksikkerhet og skredsikring, i tillegg til redusert reisetid og 

økt kapasitet.  
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Eksisterende vei er svært utsatt for skred og har mange trafikkulykker. I tillegg tilfredsstiller 

ikke tunnelene på dagens E16 tunnelsikkerhetsforskriften. Ny vei vil redusere sårbarheten 

ved hendelser, og man unngår lang omkjøring ved stengninger. Som følge av 

klimaendringene kan det forventes at skredutfordringene vil øke framover uten nye tiltak. 

Nytte-kostnadsanalysen er beregnet for vei- og jernbaneprosjektet samlet. Netto nytte øker 

med i overkant av 0,8 mrd. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-2033. 

Årsaken er bl.a. en feil knyttet til bompenger ved forrige beregning. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet 

bygges etter pålegg om oppfyllelse av rømningsmulighet i tunnelsikkerhetsforskriften. 

Prosjektet er ikke fullfinansiert i perioden. 

E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) 

Prosjektet vil knytte Bergens-området og Stavanger-området bedre sammen og utvide 

bolig- og arbeidsmarkedsregionene. Strekningen omfatter bru over Langenuen mellom Stord 

og Tysnes, og bru over Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Søre Øyane i Os. 

Det er lagt til grunn LNG-ferge i beregningen av prosjektet. Netto nytte reduseres med i 

underkant av 0,5 mrd. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-2033. Årsaken 

er økte driftskostnader for ferjedrift og at billettinntektene er redusert grunnet nye 

takstretningslinjer. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi, og det har 

regional betydning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.  Prosjektet er ikke 

fullfinansiert i perioden. 

E18 Retvet – Vinterbro 

Prosjektet er den siste av i alt ni delstrekninger mellom Vinterbro og Ørje. Målsetting med 

prosjektet er et effektivt veitransportsystem fra svenskegrensen til Oslo sentrum, økt 

trafikksikkerhet og framkommelighet samt redusert konflikt med lokaltrafikk. Prosjektet 

omfatter 16 km firefelts motorvei, omlegging av lokalveier og gang- og sykkelløsninger 

samt avbøtende tiltak med hensyn til miljø og dyrket jord. 

Netto nytte reduseres med 116 mill. kr. sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-

2033. Årsaken er endrede anleggskostnader, 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) 

Prosjektet knytter sammen de største bo- og arbeidsmarkedsregionene i Møre og Romsdal. 

Det er om lag 70 km mellom Ålesund og Molde. Veien går gjennom tettsteder og over 

Ørskogfjellet, som skaper utfordringer med framkommelighet vinterstid. Prosjektet vil bidra 

til å halvere reisetiden mellom Ålesund og Molde fra om lag to timer til én time. Prosjektet 
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omfatter ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden og utbedringer av veiene på land. Den nye 

veien gir også fastlandsforbindelse til flere øysamfunn i regionen. 

Netto nytte reduseres med 2,8 mrd. kr. sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-

2033. Årsak er endrede billettinntekter på ferjestrekning og en mer detaljert koding av ulike 

bomsnitt rundt Molde. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi, og det har 

regional betydning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet er ikke 

fullfinansiert i perioden. 

 

E134 Dagslett – E18 (Vitbank-alternativet) 

E134 Dagslett–E18 er en viktig innfartsåre til Drammensregionen. Prosjektet vil, sammen 

med nytt løp i Oslofjordtunnelen, bidra til at østre del av E134 blir en bedre omkjøringsvei 

sør for Oslo, en del av en ytre ring rundt Oslo og dermed en alternativ transportkorridor for 

tungtrafikken. Veien er ulykkesbelastet og tilfredsstiller ikke dagens krav. Det er store 

framkommelighetsproblemer og negative miljø- og barrierevirkninger. 

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. Beregningen er basert på Vitbank-alternativet. Dersom det gjennom 

kommunedelplanprosessen blir besluttet en annen trase, vil dette påvirke beregningene, 

herunder netto nytte.  

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

 

E10 Nappstraumen – Å 

Prosjektet skal øke regulariteten, redusere reisetiden og forbedre trafikksikkerheten. 

Eksisterende vei har lav standard og er skredutsatt. De siste årene har manglende mulighet 

for parkering for turister ført til framkommelighetsproblemer. 

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

E39 Volda – Furene 

E39 mellom Ørsta og Volda går i dag gjennom Volda sentrum. Strekningen har ellers dårlig 

standard og nedsatt fart, blant annet på grunn av bebyggelse langs veien og myke 

trafikanter. 
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Prosjektet E39 Volda–Furene skal redusere reisetiden samt bedre framkommeligheten og 

bomiljøet på strekningen. Ny vei vil legges utenom Volda sentrum, i hovedsak i tunnel. 

Netto nytte er redusert med om lag 350 mill. kr sammenlignet med beregningen levert til 

NTP 2022-2033. Årsaken er endringer i forutsetninger i transportmodellen og 

bompengeperiode. 

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

 

E39 Storehaugen – Førde 

Prosjektet gjør at E39 legges utenfor Førde sentrum og Hallbrendslia. Hallbrendslia er i dag 

en bratt og vanskelig stigning for tungtrafikken. Prosjektet utgjør første byggetrinn i E39 

Langeland–Førde–Moskog, og bidrar til en effektiv nord-sør-forbindelse på Vestlandet. 

Prosjektet vil gi kortere reisetid, lavere transportkostnader og bedre trafikksikkerhet. 

Netto nytte er redusert med om lag 270 mill. kr sammenlignet med beregningen levert til 

NTP 2022-2033. Årsaken er økte anleggskostnader. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

 

Rv. 22 Glommakryssing 

Målsettingen med prosjektet er å bidra til bedre framkommelighet for kollektiv- og 

næringstrafikk langs rv. 22 over Glomma og videre inn mot Lillestrøm. Rv. 22 er en viktig 

regional transportåre nordøst for Oslo og betjener både lokal- og fjerntrafikk. Prosjektet er 

en videreføring av firefelts vei fra Lillestrøm til Garderkrysset, som ble åpnet i 2015, over 

Glomma og fram til Kringenkrysset. Det skal tilrettelegges for god tettstedsutvikling og 

grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange skal styrkes. Prosjektet vil gi økt 

trafikksikkerhet, færre ulykker, reduserte miljøulemper og redusert reisetid i rushtider. 

Netto nytte er redusert med 1,5 mrd. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-

2033. Årsaken er endret metodikk for beregning av trafikantnytte og endrede 

befolkningsprognoser. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

 

Rv.5 Erdal – Naustdal  
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Målet med prosjektet er sikring av den svært skredutsatte strekningen mellom Erdal og 

Naustdal på rv. 5 i Sunnfjord kommune. Prosjektet skal også bedre trafikksikkerheten og 

redusere reisetiden på strekningen. 

Det er kun mindre endringer i netto nytte sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033.  

 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

E39 Ålgård – Hove 

 

Målet med prosjektet er god framkommelighet og høy trafikksikkerhet. Osli–Hove er første 

byggetrinn av E39 Ålgård–Hove, og er en fortsettelse av utvidelsen til fire felt fra strekningen 

Sandve–Hove som ble åpnet i 2017. Traseen skal så langt som mulig ivareta natur-, miljø-, 

kulturminne- og landbruks- og jordverninteressene i området. 

Netto nytte er redusert med 2,7 mrd. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 2022-

2033. Årsaken er endrede trafikktall og høyere drifts- og vedlikeholdskostnader.  

Prosjektet vurderes til å være noe følsomt for endring i etterspørsel og robust for endring i 

teknologi, og har regional betydning innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet 

er ikke fullfinansiert i perioden. 

E8 Flyplasstunnelen Tromsø 

 

Prosjektet er tidligere omtalt som rv. 862 Tverrforbindelsen i Tromsø. Det omfatter bygging 

av en tunnel mellom Breivika og Langnes i Tromsø, inkludert veier mellom tunnelen og 

tilstøtende kryss og veier. Prosjektet vil erstatte dagens vei som har dårlig framkommelighet. 

Særlig vanskelig er det vinterstid grunnet sterk stigning på strekningen. Prosjektet gir bedre 

bomiljø. Prosjektet er forutsatt å inngå i porteføljen for Bypakke Tenk Tromsø.  

Netto nytte er redusert med 230 mill. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. Årsaken er endringer i forutsetningene i transportmodellen og endring av 

prosjekter i referansealternativet. 

Prosjektet vurderes til å være robust for etterspørsel og noe følsomt for endring i teknologi, 

Prosjektet er ikke fullfinansiert i perioden. 

 

Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein 

 

Dagens vei går gjennom et byområde med blandet trafikk og mange rundkjøringer og 

avkjørsler. Det ligger på den mest trafikkerte delen av rv. 36, og det er et stort antall 

trafikkulykker med personskader på strekningen. Det er behov for en mer effektiv og 

trafikksikker forbindelse mellom E18 og E134 ved Skyggestein. Veien skal avlaste 

lokalveiene i Skien og Porsgrunn for gjennomgangstrafikk. 
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Det er kun mindre endringer i netto nytte fra sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. Kommunedelplanarbeidet er i startfasen, og det foreligger derfor ikke KU på 

prosjektet. Ikke-prissatte konsekvenser er derfor ikke rapportert i porteføljetabellen.  

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 

 

Rv. 19 Moss 

 

Prosjektet skal primært bidra til god framkommelighet og forutsigbar reisetid for 

gjennomgangs- og næringstrafikken gjennom Moss og tilrettelegge for god byutvikling og 

miljøvennlige transportformer. 

 

Netto nytte er økt med om lag 300 mill. kr sammenlignet med beregningen levert til NTP 

2022-2033. Årsaken er endret versjon av verktøyet for samfunnsøkonomiske analyser. 

Kommunedelplanarbeidet er i startfasen, og det foreligger derfor ikke KU på prosjektet. 

Ikke-prissatte konsekvenser er derfor ikke rapportert i porteføljetabellen. 

Prosjektet vurderes til å være robust mot endring i etterspørsel og teknologi. Prosjektet er 

ikke fullfinansiert i perioden. 
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