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Forord
Stortinget har behandlet St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 
2010–2019 med en historisk satsing på samferdsel. Statens vegvesen får en 
rammeøkning på om lag 40 prosent fra forrige nasjonale transportplan. Med 
den utbyggingstakt det er lagt opp til vil vi ha god standard på hele riksveg-
nett et i løpet av 25 år med dagens vegnormaler og krav. Innsatsen vil merkes i 
reduserte reisetider, bedre trafi kksikkerhet, bedre tilgjengelighet og på mange 
områder høyere miljøstandarder.

Handlingsprogrammet for Statens vegvesen gjelder for perioden 2010–2019, 
men hovedfokus er på første fi reårsperiode. Programmet er etatens gjennom-
føringsplan for stortingsmeldingen og er grunnlag for de årlige budsjett -
prosessene. Handlingsprogrammet er det viktigste referansepunktet for å 
følge opp målene i Nasjonal transportplan. 

Handlingsprogrammet for Statens vegvesen 2010–2013 (2019) omfatt er planlegging, drift  og vedlikehold 
av og investeringer på veger som inngår i riksvegnett et per 1. januar 2010. Ett er forvaltningsreformen 
utgjør riksvegnett et om lag 10 500 km. I dett e vegnett et inngår 18 ferjestrekninger. Handlingsprogrammet 
omfatt er også Statens vegvesens virksomhet innenfor trafi kant- og kjøretøyområdene. Programmet Nasjon-
ale turistveger er også en del av handlingsprogrammet for Statens vegvesen. 

Statens vegvesen skal også bistå fylkeskommunene med å forvalte om lag 44 000 km fylkesveg fra 1. januar 
2010. I dett e inngår forvaltningsoppgaver, planlegging og byggherreoppgaver knytt et til drift , vedlikehold 
og investeringer i fylkesvegnett et. Forvaltningen av det samlede fylkesvegnett et for 18 fylkeskommuner er 
omfatt ende. Oslo har ikke fylkesveger. Fylkeskommunene har ansvar for å utarbeide handlingsprogram 
for fylkesvegnett et. Statens vegvesen skal stille ressurser til disposisjon for dett e arbeidet. 

Statens vegvesen presenterte forslag til handlingsprogram 18. mai 2009. Fylkeskommunene og andre fi kk 
anledning til å utt ale seg på forsommeren, og vi mott ok mer enn 100 utt alelser. Det ble i hovedsak utt rykt 
stor grad av enighet om de foreslått e prioriteringer innenfor gitt e økonomiske rammer. Vi har gjort enkelte 
justeringer som følge av de avgitt e utt alelsene. I tillegg har vi justert programmet i tråd med behandlingen 
av kommuneproposisjonen for 2010, som innebar at Statens vegvesen innenfor gitt e økonomiske rammer
skulle dekke planleggings- og investeringskostnadene for det nasjonale turistvegprosjektet, også der til-
takene skjer på fylkesvegnett et. Videre har det vært nødvendig med justeringer som følge av kostnads-
endringer for noen av prosjektene. For 2010 har vi lagt til grunn saldert budsjett . For årene 2011, 2012 og 
2013 har vi lagt til grunn like rammer, og som sammen med nivået i 2010 vil gi 100 prosent oppfølging 
av de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan. Faktiske bevilgninger vil bli behandlet i de årlige 
statsbudsjett ene. 

Vi har i handlingsprogrammet omtalt deler av den interne virksomheten i Statens vegvesen. Disse aktivi-
tetene er viktige for at vi som etat skal oppnå gode resultater for samfunnet. Statens vegvesen ønsker 
forutsigbarhet, samtidig som vi skal være en dynamisk organisasjon som kan håndtere nye utfordringer. 
Gjennom den løpende styringen av virksomheten vil det være riktig å gjøre visse korreksjoner i planene. 
Stortingets årlige bevilgninger vil være av stor betydning for hvilke faktiske resultater som oppnås i 
perioden. 

I tråd med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet stadfestes med dett e handlingsprogrammet for 
Statens vegvesen for perioden 2010–2013. 

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør
Terje Moe Gustavsen
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Kapittel 1 Sammendrag
Helhetlig ansvar for veg og vegtransport
Statens vegvesen er det største fagmiljøet innen veg og vegtransport og har fått  ansvar som på noen 
områder overlapper andres ansvarsområder og andre aktørers vegnett . Statens vegvesen har sektoransvar 
for veg og vegtrafi kk, herunder fremme sektorens bidrag til et bedre samfunn. Vi har ansvar for at 
det utvikles ny kunnskap innen fagfeltet og vi skal bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører 
programmer som sikrer faglig kvalitet og rekrutt ering.

Den betydelige overføringen av riksveg fra staten til fylkeskommunene innebærer at Statens vegvesens 
regioner får vesentlig fl ere oppgaver å utføre under styring av fylkeskommunene og færre oppgaver å 
utføre under styring av staten.

Med bakgrunn i det store forfallet i både riks- og fylkesvegnett et mener Statens vegvesen at det bør gjøres 
helhetlige analyser av dagens situasjon og behovene for rehabilitering av kritiske konstruksjoner på 
begge disse vegnett ene. Oppgradering av eksisterende vegnett  er svært kostnadskrevende, ett ersom det 
må gjøres i tråd med dagens standardkrav. Det vil fram mot neste nasjonale transportplan vurderes om 
tunneler og bruer på disse vegnett ene bør omfatt es av et særskilt reinvesteringsprogram. 

Dett e er nærmere omtalt i kapitt el 2.

Rammebetingelser og effektiv ressursbruk
Kapitt el 3 omfatt er oversikt over de økonomiske rammene for perioden 2010–2013 på riks- og 
fylkesvegnett et. Kapitlet inneholder en beskrivelse av eff ektivisering og risikovurderinger, i tillegg til 
byggherrestrategier og trafi kkutvikling. 

Mål og virkninger
Kapitt el 4 inneholder mål og virkninger under de to fokusområdene ”samfunn” og ”brukere og sam-
arbeidspartnere” i perioden 2010–2013. Fokusområdene har underliggende kritiske suksessfaktorer. Hver 
av de kritiske suksessfaktorene følges opp gjennom et sett  av indikatorer som er operasjonalisert med et 
fastsatt  ambisjonsnivå. Indikatorene under fokusområdet samfunn har i stor grad fått  sitt  ambisjonsnivå 
gjennom Nasjonal transportplan 2010–2019.

Trafi kant og kjøretøy 
Kapitt el 5 omtaler trafi kant- og kjøretøyrett ede aktiviteter i handlingsprogramperioden. Trafi kant- 
og kjøretøyforvaltningen har som formål å sikre god trafi kksikkerhetsmessig standard på førere av 
motorkjøretøy og på selve motorkjøretøyet, samt bidra til at miljøhensyn ivaretas på en god måte i 
vegtrafi kken. 

Trafi kksikkerhetsrett ede trafi kant- og kjøretøytiltak er høyest prioritert og omfatt er blant annet; trafi kk-
sikkerhetskampanjer, kontroll av bruk av bilbelte, kontroll av tunge- og lett e kjøretøy, og kontroll av kjøre- 
og hviletid. En stor del av arbeidet som utføres på trafi kkstasjonene er knytt et til forvaltningsoppgaver. 
Dett e omfatt er blant annet førerprøver, utstedelse av førerkort- og kompetansebevis, myndighetskontroller 
i hall, registrerings- og vognkortbehandlinger. 

I handlingsprogramperioden skal det gjennomføres eff ektiviseringstiltak på kort og lang sikt. Målet er å 
sikre at vi utfører oppgavene på en mest mulig eff ektiv måte. 
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Drift og vedlikehold av riksvegnettet
Kapitt el 6 beskriver drift  og vedlikehold av 10 500 kilometer riksveg. Drift en av vegnett et, sammen med 
noe av vedlikeholdet, ivaretas gjennom såkalte funksjonskontrakter. Dagens kontrakter inngås med 
varighet på 5 år. Fornying av asfalt, vegfundament, bruer og tunneler samt andre større oppgaver kjøpes 
gjennom egne kontrakter. 

I løpet av 2008 og 2009 utløp omlag 40 prosent av funksjonskontraktene og de ble utlyst på nytt . Prisen 
på funksjonskontraktene har økt langt utover generell prisstigning. Dett e vil få konsekvenser for 
vedlikeholdet av vegnett et om dett e ikke kompenseres gjennom økte bevilgninger. Statens vegvesen 
vil intensivere arbeidet for å vurdere alternative kontraktsformer og kontraktstrategier med sikte på å 
redusere kostnadene innen drift s- og vedlikeholdsområdet. Det er imidlertid ikke realistisk å få til en 
vesentlig reduksjon i kostnadsnivået.

Forfallet på riksvegnett et er anslått  til om lag 8 mrd. 2010-kr. I hovedsak knytt es forfallet til utilstrekkelig 
vedlikehold av vegdekker, tunneler, bruer, vegutstyr og miljøtiltak. Raskere utbygging av lengre strek-
ninger og økning i mindre utbedringer vil dempe veksten i forfallet. Beregning av forfall er beheft et 
med usikkerhet. Samferdselsdepartementet har tatt  initiativ til en utredning for å få en ny vurdering av 
metodikken for beregning av vedlikeholdsforfallet i vegsektoren.

Investeringer i riksvegnettet
Kapitt el 7 omtaler investeringene i vegnett et. Disse er nærmere beskrevet i kapitt el 15.

St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 legger opp til økt satsing på store vegprosjekter 
over hele landet. Utbyggingen vil gi bedret framkommelighet og betydelige besparelser i reisetid. De 
største besparelsene på 30–35 minutt er er på strekningene E6/E136 Oslo–Ålesund, E39 Bergen–Ålesund, 
rv 80/E6/E8 Bodø–Tromsø og E6 Oslo–Trondheim. Utbyggingen vil redusere omfanget av fl askehalser for 
næringslivet og bidra til å opprett holde bosetningen i distriktene.

I tillegg legges det opp til økt satsing innenfor programområdene. Programområdene er målrett ede 
investeringstiltak på områdene mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafi kksikkerhetstiltak, miljø- 
og servicetiltak, kollektivtrafi kktiltak og universell utforming. Slike tiltak har god nytt e i forhold til 
kostnadene. I tillegg inngår midler til planlegging og grunnerverv m.m.

Bevilgningene til rassikring økes betydelig, både til riks- og fylkesveger.

Planlegging
Kapitt el 8 beskriver planleggingsprogram for perioden 2010–2013 og overordnete planer for aktuelle 
prosjekter i 2014–2019. Gjennom Nasjonal transportplan 2010–2019 er det lagt opp til et vesentlig høyere 
aktivitetsnivå enn tidligere. For investeringer gjelder dett e både store prosjekter og programområdene. 
Dett e gir store planleggingsutfordringer.

Midlene til planlegging skal sikre at det er ressurser nok til planlegging av prosjekter som skal bygges 
i perioden 2010–2013. I tillegg skal det utarbeides overordnede planer for prosjekter som er aktuelle i 
perioden 2014–2019 og noen utredninger for investeringer som er aktuelle ett er denne perioden.

Forvaltningsreformen vil kreve et utstrakt samarbeid mellom staten og fylkene om hvordan planleggings-
ressursene i den felles vegadministrasjonen skal prioriteres. Dett e krever gode oversikter over ressurs-
behovet og gode prosesser for prioritering.

Behovene for midler til planlegging ligger klart over nivået som følger av de statlige rammene fra 
Nasjonal transportplan 2010–2019. Statens vegvesen vil jobbe videre med sikte på å fi nne løsninger på 
disse utfordringene, slik at ikke manglende planavklaringer skal hindre gjennomføringen av Nasjonal 
transportplan.
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Kjøp av riksvegferjetjenester 
Kapitt el 9 omtaler kjøp av riksvegferjetjenester. Det legges i hovedsak til grunn en opprett holdelse av 
dagens rutetilbud i riksvegferjedrift en, men planrammen muliggjør en videre økning i ruteproduksjonen 
i forbindelse med oppstart av anbudssamband. Dett e er i tråd med målene fra Nasjonal transportplan 
2010–2019.

Utrednings- og utviklingsoppgaver 
I handlingsprogramperioden vil Statens vegvesen arbeide innenfor fl ere utviklingsområder. I kapitt el 10 
presenteres forskning og utvikling (FoU), intelligente transportsystemer (ITS) og andre utviklings- og 
utredningsoppgaver for perioden 2010–2013. Det er et mål at ny kunnskap og erfaring danner grunnlag 
for å velge de rett e tiltakene, og å sett e de rett e standardene innen vegtransportområdet. Forskning og 
utvikling er en kontinuerlig prosess slik at blant annet normalkravene til enhver tid er basert på det beste 
kunnskapsgrunnlaget.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Kapitt elet gir en beskrivelse av samfunnssikkerhet og beredskap i Statens vegvesen, herunder 
risikostyring, reservebrumateriell og klimatilpasning. 

Internasjonal virksomhet
Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen har fl ere hensikter, blant annet: oppfølging av EØS-avtalen, 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. I tillegg er dett e et ledd i arbeidet med å rekrutt ere og 
beholde medarbeidere. Kapitt el 12 gir en oversikt over de viktigste områdene hvor Statens vegvesen deltar 
i internasjonal virksomhet. 

Norsk vegmuseum
Norsk vegmuseum ble opprett et for å ta vare på veg- og trafi kkhistorien. Museet har utstillinger og har til 
oppgave å koordinere etatens arbeid med å ta vare på egne kulturminner.

En effektiv og attraktiv etat 
Kapitt el 14 omfatt er områder som skal bidra til at Statens vegvesen fungerer som en eff ektiv organisasjon 
og en att raktiv etat. Dett e er beskrevet gjennom de tre fokusområdene ”medarbeider”, ”eff ektivitet og 
økonomisk styring” og ”utvikling og kvalitet”. I tillegg gir vi i dett e kapitt elet en kort omtale av vårt arbeid 
med kommunikasjon. Gode resultater på disse interne områdene er sentrale for at etaten skal kunne 
gjennomføre målene i Nasjonal transportplan på en god og eff ektiv måte.

Rutevise omtaler av investeringer på riksvegnettet
Kapitt el 15 gir en beskrivelse av investeringer innenfor de enkelte riksvegruter i perioden 2010–2019.
Omtalen omfatt er prioriteringene innenfor rammene til riksveginvesteringer på post 30 Riksveg-
investeringer, post 31 Rassikring, post 35 Utbygging i Bjørvika, Post 36 E16 over Filefj ell og post 37 
E6 vest for Alta. 
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Kapittel 2 
HELHETLIG ANSVAR FOR VEG- OG VEGTRAFIKKEN

I kapitt el 2 omtaler vi Statens vegvesens sektoransvar og rollen Statens vegvesen har som felles 
vegadministrasjon for staten og fylkeskommunene. Under punkt 2.3 har vi skissert at det fram mot 
neste revisjon av Nasjonal transportplan må jobbes med analyser og vurdering av om det bør foreslås et 
program for vedlikehold av tunneler og bruer på både riks- og fylkesvegnett et.

2.1 Statens vegvesens sektoransvar
Av hensyn til trafi kantene er det viktig å ha en helhetlig tilnærming til vegpolitikken, uavhengig av hvem 
som er ansvarlig for vegnett et med tilhørende ferjestrekninger. Det off entlige vegnett et i Norge eies av 
henholdsvis staten, fylkeskommunene og kommunene. For å håndtere samordningsbehovet har Statens 
vegvesen i kraft  av å ha det største samlede fagmiljøet innen vegsektoren fått  ansvar som på noen områder 
overlapper andres ansvarsområder og gjelder for andre aktørers vegnett . Dett e kalles sektoransvar. 

Staten har ansvar for en felles vegadministrasjon for riks- og fylkesveg. Fra 1. januar 2010 vil fylkes-
kommunene eie størstedelen av tidligere øvrig riksvegnett  og derigjennom bli en betydelig tyngre 
oppdragsgiver for den felles vegadministrasjonen, se omtale i kapitt el 2.2 nedenfor. Dett e gjør at fylkes-
kommunene også vil bli en større interessent i de oppgaver, tjenester og tilbud som følger av Statens 
vegvesens sektoransvar. 
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2.1.1 Mål og virkemidler
Statens vegvesen skal utføre sitt  sektoransvar for å fremme sektorens bidrag til et bedre samfunn, for å 
sikre utvikling av et helhetlig og eff ektivt transportnett  og for å bidra til oppfyllelse av nasjonale mål. 
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er å tilby et eff ektivt, tilgjengelig, sikkert og miljø-
vennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 

Sektoransvar utøves der fl ere aktører har selvstendige ansvar. Vegvesenet skal oppmuntre og støtt e de 
primært ansvarlige, inspirere til økt innsats og bistå med verktøy og kunnskap.

Omfanget av ansvar som pådriver og kompetanseformidler er vanskelig å defi nere eksakt. Utøvelse av 
sektoransvar fordrer godt samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene. Målet er helhetlig utvikling av 
transportnett et gjennom kunnskapsdeling, dialog og læring. Statens vegvesen vil bidra til arenaer for 
samarbeid. Det er særlig viktig å få relevante aktører til å bidra med sine virkemidler i arbeidet for å nå 
overordnede mål for vegsektoren.

Etaten bidrar til utvikling og spredning av metodikk, verktøy og standarder samt er pådriver for å ta 
disse i bruk innen hele vegtransportområdet. Lokale myndigheter kan få bistand med å analysere og 
avveie infrastrukturtiltak innenfor veg (herunder ferjetransport, sykkeltrafi kk og gange), jernbane og 
lokal kollektivtrafi kk opp mot andre tiltak innenfor drift , trafi kkregulering og arealbruk. I samarbeid med 
øvrige transportetater arbeider Statens vegvesen for å oppnå trygge, samfunnsøkonomisk eff ektive og 
miljøriktige transportløsninger.

Statens vegvesen tar ansvar for at det fi nnes kompetansemiljøer innenfor fagfeltene veg og vegtrafi kk, at 
det foregår langsiktig kunnskapsutvikling, forskning og utvikling og at tilgjengelig kunnskap er oppdatert. 
Statens vegvesen bidrar også til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører faglig relevante programmer. 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for standardisering gjennom vegnormaler, håndbøker og vei-
ledere. Etaten skal utvikle og gi tilgang til trafi kkberegninger, transportanalyser, virkningsberegninger og 
samfunnsøkonomiske analyser. Vegvesenet skal utvikle og gi tilgang til systemer som bidrar til en god 
forvaltning av infrastrukturen på vegnett et og herunder holde Nasjonal vegdatabank (NVDB) oppdatert. 
Også andre typer grunnlagsdata samles inn og bearbeides til felles nytt e, eksempelvis reisevaneunder-
søkelser på tvers av transportformer og uavhengig av vegeier.

For å utvikle et godt og eff ektivt anleggsmarked analyseres markedet i forhold til kapasitet, struktur, 
prisutvikling m.m. Ut fra dett e utvikles byggherrestrategier og -praksis. Bransjesamarbeid og bransje-
utvikling er viktige elementer i arbeidet. Statens vegvesen har også samarbeid med andre byggherrer og 
andre lands transportetater og ønsker å sikre et bredt leverandørmarked av lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale aktører.

Statens vegvesen skal innenfor veg- og vegtrafi kksektoren utvikle ordninger og regelverk som kan hjelpe 
til at sentrale aktører kan bidra felles til oppnåelsen av nasjonale målsett inger. Dett e gjelder også for 
ferjeforvaltning.

Statens vegvesen skal informere befolkning, næringsliv og off entlige myndigheter og bidra til eff ektiv 
ressursbruk og trygg og miljøvennlig adferd og skal gi innspill som fagorgan i høringer. Statens vegvesen 
skal dele sin faglige kompetanse og forestå rådgiving både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 

Statens vegvesen skal samarbeide internasjonalt og med universitet og høyskoler, næringsliv, arbeids-
givere, bransjer og bransjeorganisasjoner, trafi kanter, interesseorganisasjoner, andre off entlige institusjoner 
o.a. For å oppnå mer miljøvennlig og eff ektiv transport er et aktivt samarbeid med bilbransjen og gods-
transportbransjen viktig.
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2.1.2 Sektoransvarsområder
Statens vegvesen bidrar per i dag med utøvelse av sektoransvar på vegtransportområdet innenfor følgende 
områder:
 • Koordinere trafi kksikkerhetsarbeidet
 • Være pådriver for bedre kollektivtrafi kk
 • Være pådriver i arbeidet med helhetsløsninger i by
 • Være pådriver for samordnet areal- og transportplanlegging
 • Koordinere arbeidet med nasjonal sykkelstrategi
 • Være pådriver for å få fl ere gående
 • Koordinere arbeidet med universell utforming av transportsystemet
 • Redusere miljøbelastningen fra vegtrafi kk
 • Legge til rett e for eff ektiv vegtransport
 • Vegkapitalforvaltning
 • Utvikle et velfungerende anleggsmarked
 • Initiere og gjennomføre forskning og utvikling
 • Utvikle og sikre kompetanse for sektoren
 • Ta vare på veg- og vegtrafi kkhistorie
 • Samfunnseff ekter av infrastruktur 
 • Samordne transportetatenes og Avinor sitt  arbeid med Nasjonal transportplan 

Statens vegvesen skal koordinere trafi kksikkerhetsarbeidet for å bedre sikkerheten i vegtransporten 
og være pådriver for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og de mål for ulykkesreduksjon 
som fastsett es i Nasjonal transportplan, handlingsprogram og tiltaksplaner. Statens vegvesen leder 
arbeidet med å revidere og følge opp Nasjonal tiltaksplan for trafi kksikkerhet på veg i samarbeid 
med fylkeskommunene, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg trafi kk og 
sekretariatsfunksjonen for fylker som har trafi kksikkerhetsutvalg (FTU).

Statens vegvesen skal være pådriver i arbeidet med helhetsløsninger i by, for bedre kollektivtrafi kk, for 
økt andel som benytt er kollektive løsninger, sykler eller går og for dempet vekst i bilbruk. Godstransport i 
byene må gjøres mer eff ektivt og miljøvennlig. Det er vesentlig å redusere behov for reiser med privatbil og 
å redusere transportavstander. Dett e må innarbeides i fylkesplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner. 
Statens vegvesen skal både i den konkrete planleggingen og som høringspart bistå med fokus på slik 
samordnet areal- og transportplanlegging.

Statens vegvesen koordinerer arbeidet med oppfølging av Nasjonal sykkelstrategi og har ansvar for å 
være pådriver overfor andre for mer sykkelbruk. Statens vegvesen skal ta initiativ til at det vedtas planer 
for hovednett  for sykkeltrafi kken for byer og tett steder med over 5000 innbyggere. Vi skal utvikle mal for 
sykkelregnskap, slik at sykkelstrategien kan følges opp. Målet er å øke den nasjonale sykkelandelen fra 5 
til 8 prosent av alle reiser.

Statens vegvesen vil ta initiativ til å utvikle en gåstrategi i samarbeid med andre for å gjøre det mer 
att raktivt å gå. Målet er blant annet bedre lokalmiljø og økt livskvalitet for den enkelte.

Statens vegvesen skal bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet slik at alle kan dra nytt e av 
transportsystemene. Etaten skal koordinere arbeidet med universell utforming, herunder initiere og 
koordinere planlegging, bygging og drift  mv av innfartsparkering, knutepunkter og stoppesteder, i 
samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og større bykommuner.

Statens vegvesen skal jobbe med å redusere miljøbelastningen fra veg og vegtrafi kk og til at nasjonale miljø- og 
klimamål nås i vegsektoren ved å forebygge og redusere negative miljøpåvirkninger i plan-, utbyggings- 
og drift s-/vedlikeholdsfasen. 
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Statens vegvesen skal legge til rett e for økonomisk utvikling og velferd i hele landet ved å legge til rett e 
for eff ektiv vegtransport. Dett e fremmes blant annet gjennom standarder og normaler for veganlegg og 
drift  og vedlikehold av vegnett et. Etaten skal utvikle systemer for god vegkapitalforvaltning som kan 
benytt es av alle vegeiere. Vegvesenet vil ha fokus på å utvikle velfungerende anleggsmarked som sikrer 
god og eff ektiv gjennomføring. Etaten skal forberede og administrere arbeidet med ”riksregulativ” for 
ferjetakster og rabatt ordninger og utvikle billett eringsordninger og rutiner for samordnet billett ering både 
for ferjesektoren og for bompengeselskap.

Statens vegvesen skal sikre faglig kvalitet og rekrutt ering til sektoren og initiere og gjennomføre forskning 
og utvikling. Etaten har ansvar for at det utvikles ny kunnskap innen fagfeltet og bidrar til at 
utdanningsinstitusjonene gjennomfører faglig relevante programmer.

Statens vegvesen skal ta vare på veg- og vegtrafi kkhistorie bl.a. gjennom Norsk vegmuseum og oppfølging av 
nasjonal verneplan. 

Beregning av samfunnseff ekter av infrastruktur og transportt ilbud er essensielt for at beslutningstakere skal 
kunne gjøre best mulige valg. Statens vegvesen jobber med dett e blant annet gjennom metodeutvikling 
og standarder for samfunnsøkonomiske analyser. Dett e gjøres også i samarbeid med de andre 
transportetatene. 

For å gjøre en god jobb innenfor mange av områdene, vil Statens vegvesen også bidra som pådriver for 
utvikling og implementering av intelligente transportsystemer (ITS-løsninger) der hvor dett e bidrar til 
økt framkommelighet, trafi kksikkerhet og bedre miljø. Ved bruk av informasjonsteknologi og bedre 
informasjon til trafi kantene, skal trafi kken styres sikrere og mer eff ektivt.

Statens vegvesen har også ansvaret for planlegging, fi nansiering og gjennomføring av turistatt raksjonen 
Nasjonale turistveger. Målet er å utvikle en fullverdig turistatt raksjon innen 2016. Ansvaret for drift  og 
vedlikehold tilhører vegeieren på den aktuelle ruten.

I tillegg til disse områdene samordner Statens vegvesen transportetatenes arbeid med Nasjonal 
transportplan for å legge grunnlag for helhetlige politiske prioriteringer, eff ektiv virkemiddelbruk og 
styrking av samspillet mellom transportformene for å bidra til eff ektive, tryggere og mer miljøvennlige 
transportløsninger.

Statens vegvesens bidrag innenfor sektoransvarsområdene må tilpasses til tilgjengelige ressurser. 
Erfaringsmessig er ett erspørselen ett er bidrag fra Statens vegvesen stor. Vi må derfor prioritere slik at 
samlede ressurser utnytt es mest mulig eff ektivt.

Sektoransvaret omtales bl.a. i Instruks for Statens vegvesen av 27. mai 2005 og i St. meld. nr. 16 (2008–2009) 
Nasjonal transportplan 2010–2019. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurderer Statens vegvesen 
behov for endringer i instruksen. Eventuell ny instruks forventes tidligst å foreligge i løpet av første halvår 
2010.

Utviklingen i sektoransvaret må være en dynamisk prosess som tilpasses samfunnets behov for 
ivaretakelsen av denne rollen.

2.2 Felles (sams) vegadministrasjon
I tillegg til det ansvaret Statens vegvesen har for riksvegene, er de statlige regionvegkontorene gjennom 
veglovens § 10 stilt til disposisjon og underlagt fylkeskommunene for oppfølging av fylkesvegene. For 
riksveger og andre statlige oppgaver er regionvegkontorene underlagt Vegdirektoratet. Siden regionveg-
kontorene tjener både staten og fylkeskommunene, blir dett e kalt ”sams vegadministrasjon”. Det gjøres 
ingen prinsipielle endringer i dett e som følge av forvaltningsreformen, jf. Ot.prp. nr 68 (2008–2009). 
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Stortinget har vedtatt  at denne ordningen skal fortsett e også ett er 1. januar 2010. I St.meld. nr. 16 (2008–
2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er det pekt på at felles vegadministrasjon for fylkesvegnett et og 
riksvegnett et vil bidra til kontinuitet i arbeidet. 

Den betydelige overføringen av riksveg fra staten til fylkeskommunene innebærer at Statens vegvesens 
regioner får vesentlig fl ere oppgaver å utføre under styring av fylkeskommunene og færre oppgaver 
å utføre under styring av staten. I Oslo er det ikke felles vegadministrasjon. Oslo kommune har egen 
vegadministrasjon for kommunal veg, som også følger opp de omklassifi serte riksvegene fra 1. januar 
2010.

Begrepet sams vegadministrasjon brukes om hele funksjonen Statens vegvesen har i forhold til den enkelte 
fylkeskommune. Ett er § 20 i vegloven, skal fylkeskommunene dekke utgift ene til planlegging, bygging, 
utbedring, vedlikehold og drift  av fylkesveger, herunder også utgift ene til eiendomsinngrep på fylkesveg. 
Av kommuneproposisjonen for 2010 framgår det at staten gjennom sams vegadministrasjon skal dekke 
utgift er til vegforvaltning og administrasjon av riks- og fylkesvegnett et og byggherrekostnader til drift  og 
vedlikehold. 

2.3 Særskilte analyser av og mulige programmer for reinvesteringer på 
            riks- og fylkesvegnettet
Statens vegvesen mener det bør gjøres helhetlige analyser av dagens situasjon og behovene for reinves-
teringer i kritiske konstruksjoner på både riks- og fylkesvegnett et. Samferdselsdepartementet gav i 2009 
Statens vegvesen i oppdrag å se på metoden for beregning av forfallet i vegnett et. Dett e arbeidet er i gang, 
og vil følges opp med analyser av det faktiske forfallet.

Statens vegvesen har de senere årene avdekket betydelige behov for oppgradering av kritisk infrastruktur, 
som tunneler og bruer. Forfallet for slike konstruksjoner er betydelig. Om forfallet går for langt kan vi få 
behov for å gjennomføre dramatiske tiltak. Stengning eller andre tiltak som gir redusert belastning på 
konstruksjonene kan bli aktuelle å vurdere. Det siste kan eksempelvis være redusert tillatt  totalvekt, eller 
aksellast på bruene. Stengning eller restriksjoner vil høyst sannsynlig gi betydelige ulemper for næringsliv 
og i mange tilfeller for privatpersoner. 

Statens vegvesen vurderer at oppgradering av eksisterende vegnett  må gjøres i tråd med dagens standard-
krav. Dett e er mer kostnadskrevende enn å føre vegnett et tilbake til opprinnelig standard, og innebærer 
dermed kostnader ut over dagens beregnede forfall. 

På denne bakgrunn vil Statens vegvesen i handlingsprogramperioden, som grunnlag for neste revisjon av 
Nasjonal transportplan, vurdere om det bør foreslås egne reinvesteringsprogrammer for de vegelementene 
som vurderes som mest kritiske. Per i dag er dett e tunneler og bruer. Behovene kan vise seg å være så store 
og kompleksiteten så stor at det bør vurderes om slike programmer skal opprett es på tvers av riks- og 
fylkesvegnett et.
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Kapittel 3
RAMMEBETINGELSER OG EFFEKTIV RESSURSBRUK

Eff ektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan 2010–2019 krever god planlegging av ressursbruken. 
Den store økningen i omsetning både på riks- og fylkesvegnett et er en utfordring for Statens vegvesen. 

3.1 Økonomiske rammer for riks- og fylkesvegnettet
3.1.1 Riksvegnettet 
Den økonomiske rammen for perioden er fordelt på poster og fordelt mellom fi reårsperioden 2010–2013 
og seksårsperioden 2014–2019. For 2010 har vi i handlingsprogrammet lagt til grunn vedtatt  statsbudsjett . 
For rammen til handlingsprogrammet i perioden 2011–2013 er det lagt til grunn en lik årlig ramme, slik at 
summen av midler i perioden 2010–2013 blir som forutsatt  i Nasjonal transportplan. 
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Post Handlingsprogram

2010–2013 2014–2019 2010–2019

Post 23 Trafi kktilsyn, drift og vedlikehold av veger m.m. 26 152 39 227 65 379

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter 1 761 2 630 4 391

Post 30 Riksveginvesteringer 23 700 46 930 70 630

Post 31 Rassikring 1) 2 054 3 081 5 135

Post 35 Utbygging i Bjørvika 2) 410 410

Post 36 E16 over Filefjell 1 055 710 1 765

Post 37 E6 vest for Alta 710 530 1 240

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 744 2 616 4 360

Sum 57 586 95 742 153 310

Tabell 3.1 viser statlige økonomiske rammer til vegformål per post for perioden 2010–2019.

3.1.2 Fylkesvegnettet
Som felles (sams) vegadministrasjon skal Statens vegvesen betydelige oppgaver som skal utføres for/under 
styring av fylkeskommunene. Dett e er oppgaver knytt et til drift  og vedlikehold, investeringer og ferjer. For 
2010 har fylkeskommunene totalt budsjett ert med om lag 15 milliarder 2010-kroner inklusiv bompenger og 
rentekompensasjon. Totalt i perioden 2010-2013 er beløpet om lag 60 milliarder kroner. 

3.2 Effektivisering
Statens vegvesen arbeider for å bedre eff ektiviteten innenfor alle områder av virksomheten. 

På investeringsområdet får Statens vegvesen en stor økning i omsetningen. Dett e gir store utfordringer 
både til eff ektiv planlegging og eff ektiv byggherrevirksomhet. Summen av tilgjengelige ressurser i Statens 
vegvesen og rådgivningsbransjen er begrenset og må utnytt es så eff ektivt som mulig. Eff ektivisering og 
utvikling innen disse områdene er omtalt i ett erfølgende punkt 3.4 om byggherrestrategier og i kapitt el 
8 om planleggingsprogram. Også på områdene drift  og vedlikehold vil Statens vegvesen vurdere både 
byggherrestrategier og hvordan vi gjennomfører andre oppgaver knytt et til forvaltning av vegnett et med 
tanke på eff ektivisering.

Forutsigbar og rasjonell framdrift  for investeringsprosjektene er nødvendig for å få lavest mulig kostnader. 
Beregninger som er gjort både innenfor veg- og jernbanesektoren viser at kostnadene oft e øker med 10– 15 
prosent dersom prosjekter må trekkes ut i tid og framdrift splaner omarbeides. Statens vegvesen vil i de 
årlige budsjett prosesser utarbeide forslag til budsjett  som legger til rett e for rasjonell anleggsdrift  av alle 
prosjekter.

Av hensyn til eff ektiv ressursbruk vil det bli satset på mer samordning mellom vedlikeholdstiltak og 
investeringer over programområdet ”mindre utbedringer”. Dett e kan være eff ektivt både for vegholder, 
som kan samordne ulike tiltak, og for trafi kantene, som vil møte færre hindringer som følge av vegarbeid.

Innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet er utfordringene knytt et til å styrke trafi kksikkerhetsinnsatsen, 
samtidig som vi både skal gjennomføre et større omfang av tilsynsoppgaver (EU-krav) og gi et godt 
tilbud til brukerne av Statens vegvesens tjenester. Nye oppgaver sammen med stor aldersavgang i Statens 
vegvesen og begrenset tilgang til personer med relevant kompetanse er en stor utfordring. Dett e faller 
sammen med behov for omfatt ende kompetanseutvikling i dagens organisasjon innenfor trafi kant- og 
kjøretøyområdet. Eff ektiviseringstiltak på kort og lang sikt vil bli gjennomført i perioden, jf. kapitt el 5 om 
trafi kant- og kjøretøyområdet.

1) Ekskl. forutsatte midler til fylkesveger.
2) Inkl. forutsatte midler utenfor NTP-rammen.

Mill. 2010-kr
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3.3  Risikovurderinger
I arbeidet med budsjett  for 2010 og handlingsprogrammet for 2010–2013 er det gjort vurderinger av hvilke 
risikoelementer som anses som størst i forhold til måloppnåelse for Statens vegvesen. Risikoelementene er 
vurdert i henhold til sannsynligheten for at de oppstår samt konsekvensene de innebærer. Risikovurder-
ingene skal synliggjøre de viktigste forholdene som kan forhindre at målene i Nasjonal transportplan og 
således målene i handlingsprogram og budsjett  nås, slik at det, om nødvendig, kan iverksett es tiltak som 
sikrer at de viktigste målene nås. 

De viktigste risikoområdene som er identifi sert er: 
• Bemanning og kompetanse innenfor plan- og byggherreoppgaver og for trafi kant og kjøretøyområdene. 
• Planer og planlegging, herunder ressurser til planlegging av mindre og enkelte større prosjekter. 
• Kostnadsøkninger og markedssituasjon. 

En nærmere omtale av risikoområdene med risikoreduserende tiltak fi nnes i kapitt el 7 Investeringer i 
riksvegnett et, kapitt el 8 Planlegging og kapitt el 14 Kompetanseutvikling. Risikostyring i forhold til ivaretakelse 
av Samfunnssikkerhet og beredskap er omtalt i kapitt el 10. 

Opplegget for risikovurderinger i Statens vegvesen skal videreutvikles i handlingsprogramperioden. 

3.4 Byggherrestrategier

Byggherrestrategier og kontraktstyper
Statens vegvesen er en stor byggherre innenfor anleggssektoren med et oppgavespekter som er spredt over 
hele landet, og som spenner fra store utbyggingsprosjekter til mindre miljø- og trafi kksikkerhetstiltak og 
drift  og vedlikehold av vegnett et.  

For å sikre god utnytt else av midlene kreves det gjennomføringsstrategier tilpasset ulike oppgavetyper 
samtidig som det legges til rett e for å ta ut samordningsgevinster, og for å kunne se utbygging, drift  og 
vedlikehold i sammenheng i et livsløpsperspektiv.
Der det ligger til rett e for det, vil samordning med andre transportetater gi gode eff ekter.

Det er også viktig at kontraktstype og -struktur legges opp slik at det stimulerer til virksom konkurranse 
i et bredt leverandørmarked. Flere oppgaver kan tilrett elegges for større internasjonal deltagelse samtidig 
som det er viktig å utvikle det nasjonale markedet for å utnytt e kapasitet og kompetanse hos større 
landsdekkende leverandører og mindre og mellomstore lokale og regionale aktører.

Samferdselssektoren utgjør en betydelig andel av virksomheten for anleggsnæringen i Norge, og våre 
kontraktsstrategier er med på å påvirke utviklingen av bransjen. Det vil derfor bli lagt vekt på samarbeid 
med andre byggherrer og en god dialog med rådgivnings- og entreprenørbransjen. Felles forståelse av de 
utfordringer vi står overfor, utvikling av kompetanse og erfaringsutveksling vil gi positive resultater for 
samfunnet. 

Valg av konkurranseform og selve anskaff elsen skjer i henhold til regelverket for off entlige anskaff elser. 
For selve innholdet i kontraktene sett er det samme regelverket krav til at det som hovedregel skal benytt es 
framforhandlete og balanserte standarder. Dett e er grunnlaget for Statens vegvesens kontinuerlige arbeid
med å forbedre eksisterende kontraktstyper og utvikle nye. Utviklingsarbeidet skjer i nært samarbeid med 
bransjen. I det utviklingsarbeidet som pågår legges det økt vekt på at kontraktstypene skal fremme inno-
vasjon og nytenkning. I denne sammenheng vil incitamenter og andre konkrete samarbeidsfremmende 
ordninger samt en fornuft ig risikodeling være viktige bidrag til at det oppnås gode resultater både for 
samfunnet og den enkelte aktør. Målet er eff ektive markeder basert på konkurranse, der entreprenører 
og rådgivingsselskaper leverer riktig kvalitet til rett  tid og riktig pris og hvor hensynet til helse, miljø og 
sikkerhet er ivaretatt .  
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Det er etablert et samarbeid med bransjen der hovedfokus i den første fasen er etikk og ledelse, forutsig-
barhet og kapasitet, samt eff ektive kontraktstyper og samarbeidsformer. I arbeidet legges det vekt på å 
identifi sere kortsiktige forbedringstiltak, skape tillit mellom aktørene og avklare forutsetninger for en 
langsiktig produktivitetsforbedring. Det er også initiert et samarbeid med andre off entlige byggherrer for å 
legge til rett e for aktiv leverandørutvikling.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010–2019 foreslo Statens vegvesen å prøve ut kont-
rakter der lengre strekninger vurderes i sammenheng, og der både investeringer, vedlikehold og drift  
inngår. Kontraktene bør dessuten gå over fl ere år enn det som er har vært vanlig fram til i dag. Dett e vil 
gi entreprenørene bedre forutsigbarhet i forbindelse med tilpasning av utstyr og bemanning. I tillegg kan 
muligheten for å se investeringer, drift  og vedlikehold i sammenheng bidra til bedre utnytt else av både 
vedlikeholds- og investeringsmidlene. Statens vegvesen vil i handlingsprogramperioden prøve ut slike 
kontraktsformer og planlegger å bruke en slik kontraktsform for E6 på Helgeland. 

Statens vegvesen vil i handlingsprogramperioden gjøre en nærmere vurdering av behovet for oppfølging 
av arbeid som utføres av entreprenørene. Dett e vil bli vurdert sammen med kontraktsstrategiene. Målet er 
riktig kvalitet på arbeidet og å gjøre totale kostnader lavere. 

Det vises ellers til omtale i kapitt el 6 om behovet for bedre kontraktsoppfølging og for å vurdere andre 
kontraktsformer som alternativ til dagens funksjonskontrakter knytt et til drift  og vedlikehold.

3.5 Trafi kkutvikling
For å utforme transportpolitikken må utgangspunktet være et best mulig bilde av drivkreft ene som ligger 
bak transportett erspørselen og hvordan denne ett erspørselen kan ventes å utvikle seg i årene framover. 
Det er både ønskelig å forutsi en utvikling uten nye tiltak, og å påvirke utviklingen i mer bærekraft ig 
retning.

Prognosene som er lagt til grunn er beheft et med usikkerhet, men all erfaring både i Norge og inter-
nasjonalt viser at blant annet økonomisk vekst og befolkningsvekst er sterke drivkreft er i retning av økt 
transportvolum. Prognosene er langsiktige og tar ikke opp kortvarige svingninger. I siste del av 2008 kom 
en kraft ig internasjonal økonomisk tilbakegang som øker usikkerheten knytt et til utviklingen de nærmeste 
årene. Dett e er ikke avspeilet i prognosene for transportutvikling i Nasjonal transportplan. Prognosene i 
St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er såkalte grunnprognoser som tar utgangs-
punkt i regjeringens perspektivmelding fra høsten 2008 når det gjelder økonomisk vekst, Statistisk 
Sentralbyrås befolkingsprognoser, lik relativ prisutvikling mellom transportmidlene og at bundne 
investeringsprosjekter innen veg og jernbane gjennomføres som forutsatt . Prognosene tar ikke hensyn til 
alle de nye prosjektene som ligger i Nasjonal transportplan, og heller ikke til bruk av nye tiltak i sektoren.

På landsbasis gir grunnprognosene en årlig vekst i trafi kkarbeidet på veg på 1,4 prosent for perioden 
2010–2014. Dett e betyr at trafi kkarbeidet på veg er anslått  å øke med hele 6 pst i løpet av bare fi re år. Fram 
til 2020 viser prognosen en vekst på 13 prosent Prognosene viser store regionale forskjeller og den største 
veksten er forventet å komme i og rundt våre største byer. 
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Samfunn Brukere og 
samarbeidspartnere

Økonomi Utvikling og 
kvalitet

Medarbeider

 God fremkommelighet
 Høy trafi kksikkerhet
 Godt miljø  
 Universell utforming
 Endret transport- 

   middelfordeling

 God framkommelighet    
   og trygt vegnett

 Godt tjenestetilbud
 Tilfredshet hos  

   oppdragsgivere m.m.

 God økonomi-
   styring

Være en 
   effektiv 
   organisasjon

 Gode prosesser 
   som blir fulgt

 Utvikle og ta i bruk 
   ny kunnskap innen 
   sektoren

 Godt 
   arbeidsmiljø

God ledelse
 Mangfold
 Riktig 

   kompetanse og 
   kapasitet

Fokusområder og kritiske suksessfaktorer 

Kapittel 4 MÅL OG VIRKNINGER

Mål- og resultatstyring er et grunnleggende styringsprinsipp i staten. Dett e skal bidra til å sikre at virk-
somheten ser ressurser og mål i en sammenheng, og styrer eff ektivt på de viktigste resultatområdene. 
I Statens vegvesen har vi valgt fem fokusområder med underliggende kritiske suksessfaktorer. Hver av de 
kritiske suksessfaktorene følges opp gjennom et sett  av indikatorer som er operasjonalisert med et fastsatt  
ambisjonsnivå. 
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I kapitt el 4 omtales indikatorene under fokusområdet samfunn og brukere og samarbeidspartnere, mens 
kapitt el 14 inneholder en omtale av “økonomi”, “utvikling og kvalitet” og “medarbeider”. 

4.1 Samfunn 
Fokusområdet samfunn omfatt er sikker, miljøriktig og eff ektiv transport samt andre forhold som har 
samfunnsmessig betydning.

4.1.1 Framkommelighet 
Hovedmålet er bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraft en i nærings-
livet og bidra til å opprett holde hovedtrekkene i bosett ingsmønsteret. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det angitt  
fem etappemål for framkommelighet. Disse gjenspeiler en diff erensiert transportpolitikk tilpasset utford-
ringene i de ulike deler av landet. I byene er det spesielt viktig å bedre framkommeligheten for gange, 
sykkel, kollektivtransport og næringslivets transporter for å eff ektivisere trafi kkavviklingen. I øvrige deler 
av landet er reduserte avstandskostnader viktigst, både for å gi tilknytning til regionale sentra og for at 
næringslivet lett ere skal komme ut til markedene.

Det er satt  som mål at regulariteten for trafi kantene skal bli bedre, blant annet ved at antall timer de 
viktigste vegrutene er stengt skal reduseres. Dett e gjelder både planlagte og uforutsett e hendelser.

Satsingen på utbedring og utbygging er først og fremst knytt et til E39, E6, E18, E16 og fj elloverganger 
mellom Østlandet og Vestlandet/Nordvestlandet. Målet er å gi økt vegstandard og dermed kortere 
reisetider og reduserte avstandskostnader. Dett e omfatt er bl.a. utbygging til fi refelts veg på deler av de 
høytrafi kkerte riksvegstrekningene E6 Oslo – Lillehammer, E18 Oslo – Kristiansand, E16 Sandvika – 
Hønefoss og rv 2 Kløft a – Kongsvinger.

Det legges opp til at om lag 125 km riksveg blir utbedret slik at de får gul midtlinje. Dett e betyr at lengden 
riksveg med den dårligste standarden blir redusert fra om lag 1 115 km i dag til 1 100 km i 2013. 
I hele tiårsperioden får om lag 350 km av riksvegene gul midtlinje. 

Det skal ferdigstilles om lag 54 km fi refelts veg i perioden 2010–2013. Per 1.1.2014 forventes riksvegnett et 
å ha om lag 538 km fi refelts veg mot 484 km i dag. Det startes utbygging av fl ere fi refeltsveger i perioden 
2010–2013, som vil bli åpnet for trafi kk i siste seksårsperiode. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det lagt til 
grunn at det totalt vil bli bygget om lag 230 km riksveg med fi re felt i løpet av tiårsperioden. 

Status inngang
2010

 NTP
2010-2019

Handlingsprogram 
2010-2013

Antall km vegnett som mangler gul midtlinje 1 240 - 350 - 125

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte 
kjørebaner åpnet for trafi kk

483,5 +230 +54

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 118 +93

Antall km riksveg der det er etablert forsterket 
midtoppmerking

181,9 +183

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret - 54

Antall km tilrettelagt for gående og syklende + 500 + 226

Antall km kollektivfelt + 80 + 9

Antall holdeplasser for kollektivtransport på riksveg 
som er universelt utformet

795

Tabell 4.1 Infrastrukturstandard
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Det bygges i perioden 2010–2013 9 km kollektivfelt. I St.meld. nr.16 (2008–2009) angis 80 km kollektivfelt 
for perioden 2010–2019. Det lave antallet km kollektivfelt i den første fi reårsperioden, kan forklares med 
at oppgradering av holdeplasser og knutepunkter til universell utforming har blitt  høyest prioritert 
innenfor programområdet Kollektivtrafi kk og universell utforming. Det er også stor usikkerhet om det er 
mulig å bygge ut 80 km kollektivfelt i tiårsperioden. Dett e må vurderes på nytt  i arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2014–2023 og handlingsprogrammet for 2014–2017.

Reduksjonen i reisetid mellom ulike regioner vil bli på mellom 5 og 20 minutt er i første fi reårsperiode. 
Reisetidsgevinsten blir størst på strekningene E6/E136 Oslo–Ålesund og E39 Bergen–Ålesund med 
besparelser på 15–20 minutt er. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det lagt til grunn at det i løpet av 
tiårsperioden blir reisetidsbesparelser på over 30 minutt er på disse strekningene.

Det legges opp til en betydelig økt satsing på rassikring, som vil øke både tryggheten og påliteligheten for 
transportene i rasutsatt e områder. 54 rasutsatt e punkter/strekninger vil bli utbedret i perioden 2010–2013.

Andelen av riksvegnett et med dårlig eller svært dårlig dekketilstand utgjør om lag 31 prosent av 
riksvegnett et ved inngangen til 2010. Av dett e kategoriseres 23 prosent dårlig og 8 prosent svært dårlig. 
Rammene til drift  og vedlikehold av vegnett et vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet 
i handlingsprogramperioden 2010–2013, jf også kapitt el 6. Andelen av vegnett et med svært dårlig dekke-
tilstand er anslått  til å være opp mot 10 prosent ved utgangen av 2013. Denne utviklingen må sees i lys av 
at riksvegnett et har en stor belastning med påfølgende slitasje.

Statens vegvesen følger opp krav i funksjonskontrakter som viser hvilken grad entreprenørene oppfyller 
kravene til bl.a. vinterdrift . Her angis andel av gjennomførte kontroller som er godkjent uten mangler, der 
det rapporteres for aktivitetene brøyting, rydding, strøing med mer. Det er satt  som målkrav at 90 prosent 
av kontrollene skal være godkjent uten mangler.

For riksvegferjesambandene har vi for perioden satt  oss som mål at minst 98 prosent av kjøretøyene 
kommer med på ønsket avgang.

Rute Nasjonal transportplan
2010-2019

Handlingsprogram
2010-2013

E18 Oslo – Kristiansand 10 3,6

E39 Kristiansand – Stavanger 16 2,4

E39 Stavanger – Bergen 8 0,3

E39 Bergen – Ålesund 32 16,9

E39 Ålesund - Trondheim 14 5,9

E6/rv 80 Trondheim – Bodø 17 9,1

Rv 80/E6/E8 Bodø – Tromsø 32 2

E8/E6 Tromsø – Alta 13 6,5

E6 Alta – Kirkenes 0 0

E6 Oslo – Trondheim 32 7,7

E6/rv. 3 Oslo - Trondheim 22 7,1

E6/E136 Oslo – Ålesund 38 18,7

E18/E16 Oslo – Bergen 15 2,9

E16/rv 7/rv 52 Oslo - Bergen 26 2,4

E18/E134 Oslo – Haugesund 25 2

E18 Oslo – Ørje 6 6,1

Tabell 4.2 Reisetidsgevinster for bil på ulike ruter i minutt er

Rettet fra 20 prosent til 10 prosent, 19.05.2010 i brev fra Vegdirektoratet 
til Samferdselsdepartementet, journ. nr. 2010104304-1
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Framkommelighet for gående og syklende
Gående og syklende vil få økt framkommelighet. Om lag 230 km gang- og sykkelanlegg vil bli anlagt til
rett e i løpet av første fi reårsperiode, inklusive de gang- og sykkelveger som bygges som del av store veg-
prosjekter. Av dett e inngår omlag 60 km i sammenhengende nett  i by, dvs. 26 prosent. Totalt gjenstående 
utbyggingsbehov blir med dett e redusert til 874 km i forhold til det som er kartlagt i grunnlagsrapporten 
for Nasjonal sykkelstrategi. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det lagt til grunn at om lag 500 km skal legges 
til rett e for gange og sykkel i løpet av tiårsperioden, hvorav vel halvparten i byer og tett steder. 

Den økte satsingen på gange og sykkel vil bidra til økt sykkelandel. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er målet 
å øke sykkelandelen i Norge fra 4-5 til 8 prosent, og at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til og 
fra skolen. Potensialet for økt sykkelandel er størst i byer og tett steder. Statens vegvesen skal i løpet av 2010 
utarbeide en nasjonal strategi for tilrett elegging for gående.

Statens vegvesen vil følge opp Nasjonal sykkelstrategi og de føringer som er gitt  for sykkel i St.meld. 
nr. 16 (2008–2009) i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. Sammenhengende hovednett  for 
sykkeltrafi kken og sykkelbyer med konsentrert innsats for økt sykkelbruk prioriteres. Det skal videre 
satses på kunnskapsformidling gjennom sykkelbynett verket, igangsett es tiltak for å heve status for 
arbeidet med sykkeloppgaver, samt innføres sykkelregnskap. I tillegg skal det innen 2013 gjennomføres 
sykkelveginspeksjoner på 40 prosent av alle gang- og sykkelruter som staten har ansvar for, med 
påfølgende strakstiltak i forhold til trafi kksikkerhet og fremkommelighet.

Kollektivtrafi kk
Hastigheten for kollektivtrafi kken i rushtiden i de største byregionene er redusert de siste årene. Innsatsen 
for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafi kken skal økes. Tiltak på stamrutene for kollektivtrafi kk, 
som for eksempel kollektivfelt og signalprioritering, vil bidra til at denne trenden kan snus. For å snu 
trenden er det viktig med kollektivsatsting og restriksjoner mot biltrafi kken i regi av regionale og lokale 
myndigheter. 

Tabellen viser at det i perioden 2010–2013 er ventet en svak økning i hastigheten for kollektivtransport på 
veg i rushtida. Tallene er imidlertid usikre. Dett e skyldes at endring av hastigheten vil være avhengig av 
fl ere faktorer, for eksempel generell trafi kkutvikling, drift stiltak i kollektivtrafi kken og tiltak for å bedre 
framkommeligheten både på riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Stamnett et for kollektivtrafi kken 
ligger på alle disse tre vegtypene. En bedring krever derfor bidrag fra både lokale og regionale myndigheter.

Det er et viktig mål å bedre transportt ilbudet og påliteligheten i transportsystemet. Den økte satsingen på 
investeringer i store prosjekter og programområder vil bidra til dett e. 

4.1.2 Trafi kksikkerhet 
Mål for reduksjon i antall drepte eller hardt skadde
I St.meld. nr 16 (2008–2009) er hovedmålet for trafi kksikkerhet at transportpolitikken skal bygges på en visjon 
om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. I perioden 2005–2008 var 
det i gjennomsnitt  i underkant av 1 200 drepte eller hardt skadde i vegtrafi kken hvert år. I St.meld. nr. 
16 (2008–2009) er etappemålet at antall drepte eller hardt skadde maksimalt skal være 775 i 2020. Dett e 
er å anse som en viktig etappe i retning av en ønsket tilstand hvor ingen blir hardt skadd eller drept i 
vegtrafi kken (nullvisjonen). 

Fart ved inngangen til planperioden Forventet virkning i HP 2010-2013

Oslo 20,9 km/t + 4 pst.

Bergen 20,3 km/t + 20 pst.

Stavanger 24,0 km/t + 5 pst.

Trondheim 23 km/t +13 pst.

Tabell 4.3 Hastighet for kollektivtransport på veg i rushtiden
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Jo lavere antall drepte eller hardt skadde er, desto mer krevende blir det å oppnå en ytt erligere forbedring. 
For at vi skal være på rett  kurs i forhold til etappemålet for 2020 bør det relativt sett  være størst reduksjon 
i begynnelsen av tiårsperioden. Statens vegvesen legger til grunn at det som et delmål ikke bør være fl ere 
enn 950 drepte eller hardt skadde i 2014.  

Det forventes at Statens vegvesens tiltak i planperioden 2010–2013 vil gi om lag 55 færre drepte eller 
hardt skadde i år 2014. Av dett e gir fysiske tiltak et bidrag med om lag 45 færre drepte eller hardt skadde, 
hovedsakelig fra større investeringsprosjekter og fra tiltak innenfor programområdet Trafi kksikkerhet. 
I tillegg skal økt kontrollvirksomhet gi et forventet bidrag med mellom 10 og 15 færre drepte eller hardt 
skadde. Det er betydelig usikkerhet knytt et til disse beregningene.

Statens vegvesens tiltak alene vil langt fra være tilstrekkelig til å sikre at antall drepte eller hardt 
skadde reduseres til 950 innen 2014. Vi er avhengig av at også en rekke andre aktører bidrar; politiet, 
Trygg Trafi kk, fylkeskommunene, kommunene, skoleverket, helsesektoren, frivillige organisasjoner, 
Jernbaneverket (gjennom overføring av gods og personer fra veg til bane) m.fl . I tillegg forutsett es det 
at trafi kkveksten begrenses og at kjøretøyparkens trafi kksikkerhetsmessige standard forbedres. I første 
halvdel av vil det foreligge en ”Nasjonal tiltaksplan for trafi kksikkerhet på veg 2010–2013”. Tiltaksplanen 
vil gi en samlet framstilling av hvilke tiltak de mest sentrale aktørene vil gjennomføre for å redusere antall 
drepte eller hardt skadde i vegtrafi kken.

Tiltak som bidrar til å nå trafi kksikkerhetsmålet 
Statens vegvesens trafi kksikkerhetsarbeid vil bli trappet opp. Møteulykker, utforkjøringsulykker og 
påkjørsler av fotgjengere og syklister står for til sammen om lag 85 prosent av alle ulykker med dødelig 
utgang. Forebygging av disse ulykkestypene skal ha hovedfokus i handlingsprogrammet for 2010–2013. 

Tiltak mot møteulykker vil bli gitt  særlig høy prioritet, og det vil bli utarbeidet en egen tiltaksplan for å 
forebygge møteulykker. Foruten ferdigstillelse av 55 km fi refelts motorveger, vil det bli bygd midtrekkverk 
på om lag 90 km riksveg med to eller tre felt, hvorav 60 km på eksisterende veg. I tillegg vil det bli etablert 
forsterket midtoppmerking i form av oppmerket sperreområde, midtmarkering eller rumleriller på om lag 
180 km riksveg, jf. kapitt el 7.

Det skal sett es i gang et systematisk arbeid for å redusere antall drepte eller hardt skadde i utforkjørings-
ulykker. Målet er at riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere på noe sikt skal få en minstestandard 
i samsvar med gjeldende krav i Statens vegvesens håndbøker, der utforming og omfang av siderekkverk, 
ett ergivende master og profi lert kantlinje er oppfylt. I tillegg skal overraskende og farlige kurver utbedres 
eller skiltes. Nødvendig utbedring av sideterrenget utføres der det ikke er satt  opp siderekkverk.

Til tross for at det over tid har vært en positiv utvikling, har gående og syklende fortsatt  en betydelig 
høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd enn de som kjører bil. Statens vegvesen vil prioritere arbeidet 
med å sikre kryssingspunkter, gjennom etablering av planfrie kryssinger og sikring av gangfelt. Gangfelt 
på veger med fartsgrense 50 km/t eller høyere vil bli gjennomgått  og sikringstiltak utført.

Tabell 4.4 Indikatorer for trafi kksikkerhet

* Tall for 2008 (Statistisk sentralbyrå).

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorar for trafi kksikkerhet

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i NTP 
2010-2019

S1.1 Tall på drepte eller hardt skadde i 
vegtrafi kkulykker

1 122* Blir redusert til 775 i 2020

S1.2 Tall på drepte i vegtrafi kkulykker 255*
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Statens vegvesen vil i perioden 2010–2013 fortsett e å gjennomføre strakstiltak ett er trafi kksikkerhets-
inspeksjoner av eksisterende veger. Fokus vil i større grad dreies over mot tiltak ett er tematiske 
inspeksjoner, for eksempel rett et mot utforkjøringsulykker og sikring av gangfelt.  

Risikoanalyser og trafi kksikkerhetsrevisjon av planer er viktige verktøy for å sikre god sikkerhetsmessig 
standard på nye veganlegg. Statens vegvesen vil trappe opp dett e arbeidet i handlingsprogrammet for 
2010–2013. 

Automatisk fartskontroll (ATK) har god trafi kksikkerhetseff ekt. Statens vegvesen vil i 2010 fullføre 
arbeidet med å installere digitalt utstyr i ATK-boksene. Dett e vil bidra til en mer eff ektiv håndtering av 
ATK-saker. De første strekningene med gjennomsnitt småling av fart mellom to punkter (streknings-ATK) 
ble etablert i 2009. Omfanget av streknings-ATK i perioden 2010–2013 vil bli vurdert, blant annet med 
utgangspunkt i en evaluering av de første strekningene.

Enkelte trafi kantgrupper er overrepresentert i ulykkesstatistikken, og utgjør en fare både for seg selv og for 
andre. Den trafi kantrett ede virksomheten vil i større grad enn tidligere bli rett et inn mot disse gruppene. 
Statens vegvesen avslutt er i 2010 et fi reårig forskningsprosjekt om høyrisikogrupper i vegtrafi kken, der 
det er sett  spesielt på unge bilførere, ruspåvirkede førere, motorsyklister, eldre trafi kanter og enkelte 
innvandrergrupper. Prosjektet vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av målrett ede tiltak.    

I planperioden 2010–2013 vil det være en særskilt satsing på tiltak mot ungdomsulykker. Ungdom i alders-
gruppen 18–24 år er involvert i ca 25 prosent av dødsulykkene i trafi kken, mens de står for ca 7 prosent 
av reisevirksomheten. Dett e viser at denne aldersgruppen er spesielt utsatt . I samarbeid med politiet og 
Trygg Trafi kk har Statens vegvesen utarbeidet en egen tiltaksplan mot ungdomsulykker. Bakgrunnen for 
initiativet har vært en sterk økning av dødsulykker blant ungdom i aldersgruppen 16–24 år mellom 2007 
og 2008. Tiltakene i planen er sortert inn i tre grupper:

 • Tiltak før førerett  erverves
 • Tiltak blant unge førere
 • Nødvendige tiltak for å få tilbake førerett  ett er at den har vært fratatt  pga. overtredelser

Tiltakene vil videre bli konkretisert i ”Nasjonal tiltaksplan for trafi kksikkerhet på veg 2010–2013” som vil 
foreligge i løpet av første halvår i 2010.

Statens vegvesen vil videreføre strategien med å satse på et fåtall større nasjonale trafi kksikkerhets-
kampanjer med en varighet over fl ere år. Dett e omtales nærmere i kapitt el 5.

Statens vegvesen vil i perioden 2010–2013 trappe opp ressursbruken til bilbeltekontroller, tekniske 
kontroller av tunge kjøretøyer og kjøre- og hviletidskontroller. Dett e vil gi forbedringer med hen-
syn til bilbeltebruk, andel tunge kjøretøyer med godkjente bremser og overholdelse av kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene. Prioriteringer og tilstandsmål innenfor den trafi kant- og kjøretøyrett ede 
virksomheten er omtalt i kapitt el 5. 

Det ligger et betydelig trafi kksikkerhetspotensial i tiltak som framskynder utviklingen mot en sikrere 
kjøretøypark. Statens vegvesen vil stille strenge krav til sikkerhet i egne kjøretøyer og i kjøretøyer som 
leverer varer og tjenester til Statens vegvesen.

Intelligente transportsystemer og –tjenester (ITS) vil i økende grad bidra til redusert antall drepte eller 
hardt skadde. Statens vegvesens prioriteringer innenfor ITS-området er omtalt i kapitt el 10.2.

Statens vegvesen har fastsatt  krav til tilsynsomfang fordelt på type tilsynsområder. Måleindikatoren 
er tredelt, der den første gir et mål for andel av alle godkjente opplæringsinstitusjoner, for eksempel 
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trafi kkskoler, hvor det er ført tilsyn det aktuelle året. Den andre viser andel av alle kontrollorganer for 
periodisk kjøretøykontroll/godkjente kjøretøyverksteder hvor det er ført tilsyn det aktuelle året. Den tredje 
viser andel av alle autoregforhandlere hvor det er ført tilsyn det aktuelle året. Innsatsen i tilsynet skal 
målrett es mot virksomheter og tilsynstema hvor det er grunn til å tro at forholdene ikke er tilfredsstillende.

4.1.3 Miljø 
Hovedmålet for miljøsatsingen er at transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger 
av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet. 
Det er seks etappemål under hovedmålet. Etappemålene faller i stor grad sammen med de nasjonale 
miljømålene som er fastsatt  av Stortinget basert på tålegrenseprinsippet. 

Miljøet skal bedres gjennom å planlegge og bygge infrastruktur slik at det gir minst mulig negative konse-
kvenser, og ved at det gjennomføres reparasjonstiltak på eksisterende veg. I tillegg skal det gjøres mer 
att raktivt å bruke miljøvennlige transportformer og stimuleres til tiltak som reduserer personbilbruken. 
Forskrift er og retningslinjer skal følges opp. Mer av økningen i godstransporten skal overføres fra veg til 
sjø og bane. I byene skal mer av i personbilbruken overføres til gange, sykkel og kollektivtrafi kk. For å få 
sikre fremtidsrett ede transportløsninger i byene kreves det mer helhetlig virkemiddelbruk. De restriktive 
virkemidler mot biltrafi kken bør kombineres med styrking av mer miljøvennlige transportformer og 
arealbruk som reduserer behovet for bilbruk. Dett e krever godt samarbeid mellom Statens vegvesen, 
fylkeskommuner og kommuner og en oppfølging av de mulighetene som ligger i den reviderte plan- og 
bygningsloven. Statens vegvesen skal følge opp Framtidens byer, og de fi reårige avtalene som er inngått  
mellom Samferdselsdepartementet og henholdsvis Kristiansand-, Drammen- og Trondheimregionen 
innenfor Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk.

Klima 
For klimagassutslipp er målet å bidra til å nå klimamålet for transportsektoren fra St.meld. nr. 34 (2006–
2007) Norsk klimapolitikk, som er en reduksjon i klimagassutslippene på 2,5-4 mill. tonn CO2-ekvivalenter 
i forhold til utslipp i 2020 uten tiltak. For å nå klimamålet for transportsektoren trengs omfatt ende tiltak 
innenfor hele sektoren og på tvers av forvaltningsgrensene. 

Virkningene av konkrete tiltak i handlingsprogrammet er ikke tilstrekkelige til å nå klimamålet. 
Foreslått  utbedring og utbygging av vegnett et i planperioden 2010-2013 vil i seg selv gi en liten økning 
av utslippene av CO2-ekvivalenter (om lag 0,007 mill. tonn ekskl. utslipp fra bygging av veg). Statens 
vegvesen vil legge vekt på klima i planlegging og bygging av vegprosjekter, og etaten arbeider med å 
utvikle et verktøy for beregning av klimagassutslipp over hele prosjektets levetid. 

Tiltak som bidrar til økt gange og sykkelbruk og økt kollektivandel, vil virke positivt på klimamålet 
dersom dett e fører til at det overføres trafi kk fra personbil. Dett e krever at tiltakene kombineres med 
restriksjoner mot biltrafi kken. Kommunenes bruk av virkemidler som parkeringspolitikk, køprising og 
styring av arealbruken vil derfor ha stor betydning for å nå målene. Statens vegvesen har et ansvar for å 
samarbeide med kommunene, gjennom sitt  sektoransvar for vegtransport. 

Nasjonal transportplan 2010-
2019 – Indikatorer for miljø

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i HP  
2010-2013

M1.1 Utslipp av klimagasser fra 
transportsektoren målt i CO2-
ekvivalenter samlet og per sektor

11,1 mill. tonn CO2-ekvivalenter 
(2007, SSB)*

Reduseres 

* Tall for vegtrafi kk og innenriks luftfart.

Tabell 4.5 Indikatorfremstilling klimagassutslipp
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Den satsingen som det er lagt opp til i St.meld. nr. 16 (2008–2009) er anslått  å gi om lag 10 prosent mindre 
godstransportarbeid på veg enn vi ellers ville hatt  i 2010, som følge av overføring til bane. Dett e vil gi noe 
lavere klimagassutslipp. Tiltak som gir bedre overholdelse av fartsgrenser og jevnere hastighet, kan også 
føre til lavere utslipp av klimagasser. Streknings-ATK kan være et tiltak som bidrar til dett e.  

For å bidra til at Norge skal være et foregangsland i arbeidet med å utvikle et marked for mer 
miljøvennlige biler, vil Statens vegvesen arbeide for å øke kunnskapen hos trafi kanter og bilbransje. I 
tillegg vil vi tilby bedre grunnlagmateriale når det gjelder utslipp og kjøretøyer. For øvrig vil avgift er på 
innkjøp og bruk av bil vil ha stor betydning for å nå målene. Tekniske tiltak som nye drivstofft  yper og 
motorteknologi forventes å gi positiv eff ekt. 

Statens vegvesen prioriterer økt kunnskap om klima i FoU-arbeidet.

Transnova er opprett et av Samferdselsdepartementet. Enheten er lagt til Statens vegvesen og plassert i 
Trondheim, og skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren i Norge. Transnova skal 
fokusere på pilot- og demonstrasjonsprosjekter samt prosjekter som ligger nær markedsintroduksjon. 
Virkemidlene skal først og fremst rett es mot tiltak som gjør det mulig å erstatt e fossile drivstoff er 
med drivstoff er som gir lavere eller ingen CO2-utslipp, men også tiltak som bidrar til mer eff ektivt 
drivstoff orbruk.

Det pågår et utredningsarbeid som ledes av Statens forurensningstilsyn (SFT) – ”Klimakur 2020”, 
der eff ekten av ulike tiltak og virkemidler innenfor blant annet transportsektoren analyseres. 
Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk skal revideres. Dett e vil gi grunnlag for en ny vurdering av 
tiltak innenfor bl.a. transportsektoren.

Det er nødvendig å arbeide for tilpasning til dagens klima og til forventede klimaendringer. Målet er å 
opprett holde både trafi kksikkerhet og fremkommelighet i et endret klima. Det pågår en utredning i regi 
av Statens vegvesens om behov for klimatilpasning. Her belyses muligheter for forbedring av rutiner for 
planlegging, utforming, bygging, drift  og vedlikehold av vegnett et som bør tas i bruk. 

Forsuring
Vegtrafi kkens utslipp av NOx reduseres årlig på grunn av utskift ingen i bilparken til biler med katalysator. 
Overgang til ferjer med gassdrift  bidrar ytt erligere. Målet om å redusere NOx-utslippene fra sektoren vil nås.

Lokal luftforurensning og støy
Vegtrafi kken er den viktigste årsaken til høye nivåer av lokal luft forurensning og støy. Luft forurensning 
fører til hjerte- og karsykdommer. Å være utsatt  for mye støy forringer livskvaliteten og kan gi helseplager. 

Statens vegvesen vil gjennomføre tiltak for å bidra til å nå grenseverdiene for lokal luft forurensning i 
forurensningsforskrift en og de nasjonale målene for luft kvalitet. For å redusere konsentrasjonene av 
svevestøv (PM10) langs riksveg vil det fortsatt  bli gjennomført tiltak som støvdemping med saltløsning og 
reduserte fartsgrenser. Vi forutsett er at piggdekkavgift en i Oslo, Bergen og Trondheim videreføres. Statens 
vegvesen vil samarbeide med kommunene om tiltak som kan redusere piggdekkbruken også andre steder 
hvor PM10 er et problem. 

Nasjonal transportplan 2010-2019 – 
Indikatorer for miljø

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i 
HP 2010-2013

M2.1 Utslipp av nitrogenoksider/forsurende utslipp 
fra transportsektoren samlet og per sektor

Om lag 30 000 tonn fra veg 
(2008, SSB)

Blir redusert 

Tabell 4.6 Indikatorfremstilling NOX-utslipp
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De nasjonale målene og grenseverdiene for NO2 gjelder fra 1.1.2010. Her er måloppnåelsen i stor grad 
avhengig av avgift spolitikken og kommunenes virkemidler for å redusere veksten i biltrafi kken. I tillegg 
er det utarbeidet et forslag til lavutslippssoner med avgift  for tunge biler med høye utslipp. Klima- og 
forurensningsdirektoratet utarbeider for øvrig en handlingsplan mot lokal luft forurensning, som vil bli 
fulgt opp i handlingsprogrammet for 2010-2013. 

For å oppfylle det nasjonale målet om innendørs støy må bebyggelsen skjermes for støy gjennom 
fasadeisolering og støyskjermer. En innskjerping av grenseverdien i forurensningsforskrift en vil langt på 
veg bidra til dett e. Det nasjonale målet om støyplage vil ikke nås innen 2010, og den videre utviklingen 
avhenger av internasjonale støykrav til kjøretøyer og bildekk. Dersom det lykkes å utvikle støysvake 
vegdekker som fungerer under norske forhold, vil dett e redusere støyplagen. Prosjektet ”miljøvennlige 
vegdekker” ble avslutt et i 2008 og evaluert i 2009. Resultatene av evalueringen vil legge grunnlaget for 
oppfølgingen i 2010. Arbeidet med et opplegg for merking for å diff erensiere bildekk ett er støynivå vil 
fortsett e. Statens vegvesen arbeider for å påvirke EU-direktiv for å fremme strengere krav til støy fra 
kjøretøyer og bildekk, blant annet ved å utarbeide dokumentasjonsmateriale.

Naturmiljø 
Transportanlegg kan medføre store inngrep i og fragmentering av viktige naturområder. Feil skjøtsel og 
bruk av ikke stedegne planter kan bidra til tap av sårbare arter og til spredning av uønskede arter. Det er et 
nasjonalt mål å stanse tapet av biologisk mangfold. Viktige økologiske funksjoner skal ivaretas. 

Nasjonal transportplan 2010-2019 – 
Indikatorer for miljø

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i 
HP 2010-2013

M2.1 Utslipp av nitrogenoksider/forsurende utslipp 
fra transportsektoren samlet og per sektor

Om lag 30 000 tonn fra veg 
(2008, SSB)

Blir redusert 

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorer for miljø 

Status ved inngangen 
til planperioden

Forventet virkning i HP
2010-2013

M3.1 Antall bosatte i områder utsatt for timemiddel-
konsentrasjoner av NO2 over nasjonalt mål (150 ug/m3 
maks 8 timer per år)

3 050 -1 200

M3.2 Antall bosatte i områder utsatt for døgnmiddel-
konsentrasjoner svevestøv (PM10) over nasjonalt mål 
(50 ug/m3 maks 7 dager per år)

14 400 -3 500

Tabell 4.7 Indikatorfremstilling lokal luft forurensing 

Tabell 4.8 Indikatorfremstilling støy

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorer for miljø

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i HP       
2010-2013

M3.3 Støyplageindeks (SPI) 73 600 - 4 100

M3.4 Antall personer utsatt for over 38 dB 
innendørs støy

6 400 - 510

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorer for miljø

Status ved inngangen 
til planperioden

Forventet virkning i HP
2010-2013

M4.1 Antall daa inngrep i eller nærføring til 
nasjonalparker og landskapsvernområder

0

M4.2 Antall daa inngrep i eller nærføring til 
naturreservater

268 daa

M4.3 Prosjekter med meget stor negativ konsekvens for 
naturmiljø

1

M4.4 Antall utbedrede registrerte konfl ikter mellom 
transportnett og biologisk mangfold

99

Tabell 4.9 Indikatorfremstilling viktige naturområder og økologiske funksjoner
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Utbyggingsprosjekter skal planlegges slik at inngrep i viktige naturområder om mulig unngås og viktige
økologiske funksjoner ivaretas. Tiltak skal gjennomføres overfor konfl ikter med vannmiljø, biologisk 
mangfold og fremmede arter, der det er nødvendig på eksisterende vegnett . Slike drift s- og vedlikeholds-
tiltak skal innarbeides ved reutlysing av funksjonskontraktene der hvor dett e er nødvendig. Enkle tiltak 
kan løses innenfor de eksisterende kontraktene før rullering. Tiltak for å bedre vannkvaliteten vil sikre at 
kravene i forskrift  om rammer for vannforvaltningen overholdes.

Bruk av salt har negativ påvirkning på omgivelsene, men virker positivt og anses nødvendig for frem-
kommelighet og trafi kksikkerhet. For å redusere miljøskader utarbeider Statens vegvesen en metode for 
redusert salting på strekninger som er spesielt sårbare for salt. Målet er at sikkerhet og framkommelighet 
skal opprett holdes uten uakseptable miljøskader.

Handlingsprogrammet omfatt er en plan for utbedring av konfl ikter mellom vegnett et og biologisk mang-
fold. I tillegg er det utarbeidet en ”Tverrsektoriell handlingsplan og tiltak for fremmede skadelige arter”, 
som etaten skal følge opp. Regionene skal lage regionale handlingsplaner basert på denne strategien og 
retningslinjer fra Vegdirektoratet. 

Kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord 
Det er et mål å redusere inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord. 
Om lag 3 prosent av arealet i Norge er dyrket mark. Nye prosjekter kan være en stor utfordring for 
jordvernet. Omdisponering av dyrket mark til transportformål må følge en restriktiv linje. Dett e gjelder 
også for å ivareta kulturminner og kulturarv.

Inngrep i og nærføring til viktige kulturminner, kulturmiljøer, kulturlandskap og dyrket jord skal begren-
ses ved planlegging av utbyggingsprosjekter. Statens egne kulturminner i verneplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner skal ivaretas gjennom handlingsprogrammet.

Den Europeiske Landskapskonvensjonen trådte i kraft  mars 2004. Konvensjonens hovedintensjon er å 
styrke ivaretakelsen av landskap gjennom vern, forvaltning og planlegging. Dett e vil føre til et sterkere 
fokus på verdiene i landskapet. Transportetatene vil ivareta hensynet til landskapsverdiene gjennom 
prosjektering, planlegging og forvaltning, både i by- og tett stedslandskapet og det landlige landskapet, 
i tråd med konvensjonens intensjoner.

4.1.4 Universell utforming 
Hovedmålet fra St.meld. nr. 16 (2008–2009) er at kollektivtransportsystemet skal bli mer universelt utformet i 
perioden. Et universelt utformet transportsystem kan brukes av alle. All ny infrastruktur skal utformes ett er 
prinsippet om universell utforming. 

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorer for miljø

Status ved inngangen til 
planperioden

Forventet virkning i HP       
2010-2013

M5.1 Kulturminner som går tapt eller får redusert 
kvalitet på grunn av nyanlegg

80

M5.2 Antall daa kulturmiljøer som går tapt eller får 
redusert kvalitet som følge av nyanlegg

40 daa

M5.3 Antall daa dyrket jord til transportformål 1 300 daa

M5.4 Spesielt viktige kulturlandskap som får redusert 
sin verdi vesentlig som følge av nyanlegg

0

Tabell 4.10.  Indikatorfremstilling kulturminner og dyrket jord



33Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Universell utforming skal inngå i alle planer for oppgradering og bygging av infrastruktur i Statens 
vegvesens regi. Krav om universell utforming av ferjer sett es fortløpende ved utlysning av nye anbud. 
Statens vegvesen er i ferd med å utarbeide en nasjonal strategi for arbeidet med universell utforming. 

Det er en økning av midler til programområdet kollektivtransport og universell utforming i handlings-
programmet. Om lag 100 kollektivtransportknutepunkter og 1 500-2 000 av totalt 6 500 holdeplasser på 
riksvegnett et vil bli oppgradert til universell utforming i tiårsperioden. I perioden 2010–2013 regner Statens 
vegvesen med å kunne oppgradere om lag 60 knutepunkter og om lag 800 holdeplasser til universell 
utforming. Alle nye anlegg som bygges skal være universelt utformet.

Det vil bli utarbeidet en nasjonal reiseplanlegger som blant annet gir kunnskap om tilgjengelighets-
forholdene i alle ledd av reisekjeden. Dett e gjøres i et samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, 
fylkeskommunene, operatørselskaper og Statens vegvesen.

4.1.5 Samfunnsøkonomisk nytte 
Hovedmålet for transportpolitikken er å tilby et eff ektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem
som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. Samfunnsøkonomiske virknings-
beregninger gir et mål på den samfunnsøkonomiske eff ektiviteten av de tiltak som inngår i handlings-
programmet. Den samfunnsøkonomiske analysen inneholder både prissatt e og ikke prissatt e kompo-
nenter, for eksempel er fl ere av miljøkomponentene ikke prissatt e. Den beregnede samfunnsøkonomiske 
nett onytt en av investeringer er den samlede prissatt e samfunnsnytt en fratrukket kostnadene ved tiltaket. 
Beregninger av samfunnsøkonomisk nytt e er beheft et med usikkerhet. Analyseapparatet er best egnet til å 
skille mellom ulike prosjektalternativer når oppgaven er å bygge ut en vegstrekning.

Nasjonal transportplan 2010-2019 
– Indikatorer for miljø

Status ved inngangen 
til planperioden

Forventet virkning 
i HP 2010-2013

U1.1 Andel stamruter for kollektivtransport på veg i 
de fi re største byer som er universelt utformet 
(oppgi antall pr. byområde)

Oslo: 16 pst.
Bergen: 0 pst.

Trondheim: 1 pst.
Stavanger/ Sandnes: 0 pst.

Total: 7 pst.

Andel øker

U1.2 Andel av store kollektivknutepunkter som er 
universelt utformet

7 Andel øker

Tabell 4.11.  Indikatorfremstilling universell utforming 

NTP 2010-2019 Handlingsprogram 2010–2013

Kostnad (statlig del) 56 000

Samfunnsøkonomisk netto nytte -20 800 -2 000

Reduserte transportkostnader for samfunnet 62 800 17 200

Reduserte bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet 21 700 5 900

Reduserte transportkostnader for distriktene 16 900 5 200

Tabell 4.12 Samfunnsøkonomiske virkninger av investeringsprosjektene

* Kostnadsanslaget omfatter investeringskostnader for prosjekter som inngår i virkningsberegninger, der de 
totale investeringskostnadene er tatt med i året /perioden de enkelte prosjektene avsluttes.

Mill. 2010-kr



34 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Reduserte transportkostnader er en viktig del av samfunnsnytt en. De store prosjektene som bygges ut 
i perioden 2010–2013 gir reduserte transportkostnader med om lag 17,2 mrd. kr. I distriktene blir det 
beregningsmessig 5,2 mrd. kr i sparte transportkostnader. De bedrift søkonomiske transportkostnadene for 
næringslivet beregnes å bli redusert med om lag 5,9 mrd. kr.

Samlet sett  gir vegprosjektene som åpnes i handlingsprogrammet for perioden 2010–2013 beregnings-
messig en negativ nett onytt e. De store prosjektene gir en negativ nytt e på om lag 5,0 mrd. kr. Tiltakene 
innenfor programområdet trafi kksikkerhet gir en positiv nett onytt e på om lag 3,0 mrd. kr. Det er ikke gjort 
samfunnsøkonomiske analyser innenfor andre programområder.

De beregningsmessig mest lønnsomme store prosjektene som åpnes i perioden 2010-2013 er E18 gjennom 
Vestfold, E39 Stangeland–Sandved, E39 Vågsbotn – Hylkje, E134 Haugalandspakken, rv. 7 Ramsrud – 
Kjeldsbergsvingene, rv. 150 Ulvensplitt en – Sinsen, E6 Oppdal sentrum, E136 Tresfj ordbrua og rv. 80 
Røvika–Strømsnes.

4.2 Brukere og samarbeidspartnere 
Under fokusområdet Brukere og samarbeidspartnere står kvaliteten i etatens leveranser, herunder bruker-
tilfredshet sentralt. Den første kritiske suksessfaktoren omhandler trafi kantenes opplevelse av fram-
kommelighet og trygghet, den andre omhandler tjenestetilbudet på trafi kkstasjonene, mens den tredje 
viser samspillet med våre mange samarbeidspartnere. 

4.2.1 God framkommelighet og trygt vegnett 
Måleindikatoren Trafi kantt ilfredshet med vinterdrift en skal gi en indikasjon på om tjenestene som utføres 
vinterstid har tilstrekkelig kvalitet. Den baseres på resultater fra intervju med tilfeldig valgte voksne 
personer fordelt på de enkelte regioner og fylker. Indikatoren fokuserer på trafi kantenes opplevelse av 
drift  av vegnett et generelt og bussholdeplasser og gang- og sykkelveger spesielt. På en skala fra 0 til 6 er 
ambisjonsnivået over 4,5 ønsket. Et nivå mellom 3,5 til 4,4 vurderes som akseptabelt. 

Tabell 4.13 Status og endring i transportkostnader for en gjennomsnitt elig tungtransport  
     på utvalgte ruter på riksvegnett et (kroner pr. tur)

Rute Fra Til Status 
2010

NTP 
2010-2019

Hovudruter

E18 Ørje Kristiansand 4 000 -160

E39 Kristiansand Trondheim 19 700 -170

E6/rv.3/E6 Svinesund Trondheim 700 30

E6 Trondheim Kirkenes 22 800 -210

E16 Oslo Bergen 5 900 70

Andre ruter

E16/rv. 7/rv. 52/E16 Oslo Bergen 5 600 -10

E10 Å Riksgrensen 4 200 -110

E6/rv70 Oslo Kristiansund 7 700 -260

E6/E136 Oslo Ålesund 6 400 250

E16/rv. 7/rv. 52/rv. 5 Oslo Florø 7 100 -80

E134 Drammen Haugesund 4 800 -110
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Måleindikatoren Trafi kantt ilfredshet med framkommelighet skal gi en indikasjon på om drift  og vedlikehold 
av fylkes- og riksveger har tilstrekkelig kvalitet. Den baseres på resultater fra intervju med tilfeldig 
valgte voksne personer, fordelt på de enkelte regioner og fylker. Indikatoren fokuserer på trafi kantenes 
opplevelse av vegens tilstand, veginformasjon, drift  av gang- og sykkelveg og forhold til fotgjengere. 
Skalaen i undersøkelsen går fra 0 til 6. Hvor et nivå over 4,5 er ønsket. Et nivå mellom 3,5 og 4,4 vurderes 
som akseptabelt. 

4.2.2 Godt tjenestetilbud (trafi kant- og kjøretøyområdet)
Måleindikatoren Kundenes tilfredshet med tjenestene fokuserer på at omdømmet blir til gjennom 
kundens totale opplevelse av møtet med trafi kant- og kjøretøyområdet. Det arbeides med å utvikle 
serviceerklæringer på området. Indikatorene som legges til grunn i første omgang er;

 • Bestillingstid praktiske førerprøver klasse B 
    Ambisjonsnivå er at bestillingstid for praktiske førerprøver klasse B ikke skal overstige 20 dager. 

 • Teknisk kontroll i hall, lett e og tunge kjøretøyer
    Ambisjonsnivået er at ventetid for godkjenning av tunge kjøretøy (næring) ikke skal overstige
    10 virkedager. Ventetid for godkjenning av lett e kjøretøy skal ikke overstige 15 virkedager.

Måleindikatoren skal vise om maksimal bestillingstid er i tråd med kravene. Den skal også overvåke om 
det tilbys så lav bestillingstid at det er fare for nedsatt  produktivitet på grunn av ledig tid. 

4.2.3 Tilfredshet hos oppdragsgivere, planmyndighet og samarbeidspartnere
Måleindikatoren Tilfredshet hos oppdragsgivere og samarbeidspartnere med Statens vegvesens samfunns-
engasjement/miljøomdømme skal gi oss en tilbakemelding på hvilken oppfatning nære samarbeidspartnere 
som kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembetet, Samferdselsdepartementet, miljøvernmyndig-
heter og miljøvern-organisasjoner har av Statens vegvesens samfunnsengasjement og miljøarbeid. Det vil 
gjennomføres en spørreundersøkelse i 2010 som skal gi grunnlag for eventuelle tiltak i perioden 2010–2013. 



36 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)



37Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Kapittel 5 TRAFIKANT OG KJØRETØY

Trafi kant- og kjøretøyforvaltningen har som formål å sikre god trafi kksikkerhetsmessig standard på førere 
av motorkjøretøy og på selve motorkjøretøyet, samt bidra til at miljøhensyn ivaretas på en god måte i 
vegtrafi kken. I tillegg skal forvaltningen forhindre ulike typer svindel med kjøretøyer og førerrett igheter, 
og bidra til likhet i konkurransevilkårene mellom aktører innenfor transport-, trafi kkopplærings- og 
verkstedsbransjen.

Trafi kksikkerhetsinnsatsen skal prioriteres høyest innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet i perioden 
2010–2013. 

Det er et stort behov for å øke innsatsen på trafi kant- og kjøretøyområdet. I tillegg til behov for økte 
bevilgninger, er det også nødvendig at ressursene utnytt es på en best mulig måte. Statens vegvesen vil 
jobbe med eff ektiviseringstiltak. 
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5.1 Økonomiske rammer

Tildelingen i 2010, jf. Prop. 1 S (2009–2010) er lavere enn gjennomsnitt lig årlig ramme i St. meld. nr. 16 
(2008–2009). For å nå de mål som er satt  i stortingsmeldingen må rammene de tre resterende årene ligge 
254 mill. kroner over 2010-budsjett et. 

Nivået på rammen i perioden 2011–2013 er nødvendig blant annet på grunn av følgende forhold: 

 •  kompetanseheving: i fi reårsperioden må det foretas et kompetanseløft  for kontrollører, sensorer, 
     tilsynspersonell, saksbehandlere og kundebehandlere. Budsjett et for 2010 innebærer at dett e i  
     stor grad må utsett es til 2011 og de ett erfølgende årene.
 • ett erslep IT-systemer: mange av de systemene som trafi kant- og kjøretøyområdet bruker 
    trenger omfatt ende oppdateringer og utskift ninger de kommende årene. En viktig forutsetning 
    for å øke trafi kksikkerhetsinnsatsen innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet er at det hentes ut 
    eff ektiviseringsgevinster ved utvikling av IT-systemene innenfor fagområdet. 
 • økning av kontrollinnsatsen: EU stiller krav til at antall kjøre- og hviletidskontroller skal fordobles i 
    løpet av fi reårsperioden. Andre kontroller som bilbeltekontroller og tekniske kontroller av tunge  
   og lett e kjøretøy er viktige i trafi kksikkerhetsarbeidet. 

Hensynet til kvalitet, eff ektivitet og likebehandling vil stå sentralt i handlingsprogramperioden. 
Tilstrekkelig prioritering av kompetanseheving er en forutsetning for å få tilfredsstillende kvalitet på 
oppgavene som utføres. Det samme gjelder for utviklingen av datasystemer som er viktige arbeidsredskap 
innen fagområdet. 

Innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet skal det i perioden ses på mulige eff ektiviseringstiltak, både 
kortsiktige og langsiktige. Målet er å sikre at vi utfører pålagte forvaltningsoppgaver på en mest mulig 
eff ektiv måte. Aktuelle tiltak vil være å sikre mer og bedre informasjon til publikum, bedre datasystemene, 
vurdere selvbetjeningsløsninger, innføre mer eff ektive kontroller og se på måter for å få mer eff ektiv 
saksbehandling.

5.2 Hovedutfordringer
Trafi kant- og kjøretøyområdet er personalintensivt. For å løse for eksempel vente- og bestillingstids-
problematikken og økende omfang av kontrolloppgaver må det tilføres tilstrekkelig med kvalifi sert 
personell til å utføre oppgavene. Dett e vil bli en utfordring på grunn av økt oppgaveomfang. Forventet 
aldersavgang i perioden vil også kreve økt innsats for både rekrutt ering og kompetansenivået.

Det er en målsetning at antall medarbeidere på trafi kant- og kjøretøyområdet skal økes til et hensikts-
messig nivå sett  i forhold til oppgavene som skal løses. Det stilles krav til god planlegging og ledelse av 
fagområdet, herunder god ressursdisponering og styring. Det skal legges til rett e for å utvikle og ta i bruk 
gode styringsverktøy, blant annet utvikling og bruk av kvalitetssystemet.

5.3 Prioriteringer
Statens vegvesens trafi kant- og kjøretøyrett ede aktiviteter kan deles inn i tre hovedområder:  

1. Trafi kksikkerhetsrett ede trafi kant- og kjøretøytiltak
2. Tilsyn
3. Tjenester og øvrige forvaltningsoppgaver

  Mill. 2010-kr

2010 2011 2012 2013

Post 23.2. 1 433 1 687 1 687 1 687

(Inkl. årlige merinntekter anslått til 15 mill kr.)
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De fl este aktiviteter innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet bidrar direkte eller indirekte til bedre trafi kk-
sikkerhet. Enkelte aktiviteter er likevel gitt  betegnelsen ”trafi kksikkerhetsrett ede trafi kant- og kjøretøy-
tiltak”. Dett e er aktiviteter der trafi kksikkerhet er det eneste eller det klart dominerende formålet, og hvor 
økt innsats vil gi et viktig bidrag til nullvisjonen.

Arbeidet skal utføres på en måte som tar høyde for at alle aktivitetene utføres med tilstrekkelig kvalitet, 
eff ektivitet og service. St. meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 legger til grunn en 
tilstrekkelig ramme for å kunne utføre alle aktivitetene som planlagt. Dersom bevilgningen de enkelte 
budsjett årene viser seg å være lavere enn planrammen, er det prioriteringsrekkefølgen ovenfor som skal 
følges. Blir rammene lavere enn i 2010 må rekkefølgen vurderes på nytt , ett ersom oppgaver under punkt 2 
og 3 i stor grad er EU-pålagte oppgaver eller publikumstjenester som må ivaretas. 

5.4 Konsekvenser
Ett erfølgende punkter gir en utdyping av tiltak og mål innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet. 
Dett e er også delvis omtalt under kapitt el 4 om mål og virkninger.

5.4.1 Trafi kksikkerhetsrettede trafi kant- og kjøretøytiltak
”Trafi kksikkerhetsrett ede trafi kant- og kjøretøytiltak” omfatt er: 
• Trafi kksikkerhetskampanjer m.m.
• Tiltak for økt mengdetrening
• Tiltak for å realisere intensjonene i føreropplæringen 
• Kontroll av bruk av bilbelte
• Utekontroll av tunge kjøretøyer (tekniske og administrative forhold)
• Kontroll av kjøre- og hviletid
• Utekontroll av lett e kjøretøyer
• Arbeid i ulykkesgrupper/ulykkesanalysegrupper

Det er beregnet at den foreslått e opptrappingen av Statens vegvesens kontrollvirksomhet vil gi om lag 
10 til 15 færre drepte eller hardt skadde i 2014 sammenliknet med om innsatsnivået i 2009 ble videreført i 
perioden 2010–2013. I tillegg forventes Statens vegvesens trafi kksikkerhetskampanjer og tiltak knytt et til 
føreropplæringen å bidra til en ytt erligere reduksjon i antall drepte eller hardt skadde. 

Trafi kksikkerhetskampanjer m.m.
Statens vegvesen vil videreføre strategien med å satse på et fåtall større nasjonale trafi kksikkerhets-
kampanjer med en varighet over fl ere år. Ved valg av tema er det lagt vekt på at det skal være innenfor 
områder der en endring fra uønsket til ønsket atferd vil kunne gi betydelig reduksjon i antall drepte eller 
hardt skadde. Den største satsingen i perioden 2010–2013 vil være å gjennomføre en kampanje innenfor 
temaet fart og fartsrelaterte ulykker. Kampanjen ble igangsatt  i 2009 og er planlagt med fi re års varighet. 
I tillegg planlegges det brukt ressurser innenfor kampanjetemaene bilbeltebruk, søvnrelaterte ulykker og 
samspill mellom syklister og bilister i trafi kken. For å oppnå størst mulig eff ekt må kampanjene samordnes 
med økt kontrollaktivitet. Dett e innebærer forsterket samarbeid med politiet og koordinering med Statens 
vegvesens egen kontrollvirksomhet. I løpet av perioden vurderes det å lansere en kampanje rett et mot 
”Eco-driving”, dvs. økonomisk og miljømessig kjørestil hos trafi kantene.

Eldre bilførere har behov for særskilte opplærings- og informasjonstiltak. 65+ kursene har vist seg å være 
et viktig og dokumentert eff ektivt tiltak for å redusere risikoen for denne gruppen. I 2008 deltok nær 
20 prosent av 70-årskullet med førerkort på disse kursene. Statens vegvesen har som mål å øke andelen 
til 30 prosent i løpet av 2013. 65+ kursene vil bli videreutviklet i perioden. Det vil bli lagt økt vekt på 
eldre som fotgjengere og på samspillet mellom fotgjengere og kjøretøy. I tillegg vil det bli utviklet et eget 
e-læringskurs.  
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Tiltak for økt mengdetrening 
Mengdetrening er en integrert del av føreropplæringen, og har stor betydning for ulykkesutsatt heten 
hos unge førere. Førerprøvekandidatene har i dag i gjennomsnitt  øvelseskjørt 100 timer før førerprøven. 
Statens vegvesen har som mål at antall timer med privat øvelseskjøring skal økes til minst 140 i løpet 
av 2013. For å oppnå økt mengdetrening må det stimuleres til et konstruktivt samarbeid mellom elev, 
trafi kkskole og privat ledsager gjennom hele opplæringsperioden. Aktuelle tiltak vil blant annet være 
informasjonsmøter for foresatt e, informasjon i forbindelse med trafi kalt grunnkurs, samarbeid med 
ungdomsskoler, bruk av internett  og SMS, ulike former for premiering og aktiv bruk av media.

Tiltak for å realisere intensjonene i føreropplæringen (Oppfølging av KRAFT-prosjektet) 
Implementeringen av ny føreropplæring har vært vanskelig og opplæringen fungerer på fl ere måter ikke 
slik den var tenkt. Med dett e som bakgrunn ble prosjektet Kraft tak for god føreropplæring (KRAFT) igangsatt  
i 2007. Prosjektet ble avslutt et i 2009, men tiltakene videreføres i regionene i et samarbeid mellom Statens 
vegvesen, trafi kkskolebransjen og høgskoler. Sammen med tilsynet av trafi kkskolene, skal disse tiltakene 
bidra til at føreropplæringen gjennomføres i tråd med forskrift  og læreplan.

I alle regionene vil det derfor i perioden 2010–2013 bli gjennomført samlinger med trafi kkskolene for å 
bedre forståelsen av læreplanen og de kravene som gjelder. I tilknytning til dett e samarbeidet vil det også 
bli gjennomført samlinger som omfatt er kjøring i bil for å klargjøre mål og standard for god bilkjøring. 
I tillegg legges det opp til sentrale konferanser og samlinger som skal gi informasjon, inspirasjon og skape 
ett ertanke.

Utekontroller
Statens vegvesens utekontrollvirksomhet er viktig i trafi kksikkerhetsarbeidet. Kontroller skal prioriteres på 
steder og til tider der trafi kksikkerhetsgevinsten forventes å være spesielt høy. 

I det følgende gis nærmere omtale av kontrollområder som Statens vegvesen vil fokusere spesielt på i 
handlingsprogramperioden. 

Kontroll av bruk av bilbelte
Statens vegvesens tilstandsundersøkelse fra 2009 viste at 89,2 prosent brukte bilbelte innenfor tett bygd 
strøk, mens 92,6 prosent brukte bilbelte utenfor tett bygd strøk. Tallene gjelder kun lett e biler og omfatt er 
både førere og passasjerer. Til tross for at det er mindre enn 10 prosent som ikke bruker bilbelte, viser 
analyser av dødsulykker at nær 45 prosent av de som omkommer i bil ikke bruker bilbelte. Bruk av 
bilbelte i forsetet reduserer sjansen for å bli drept eller hardt skadd med 45 prosent, mens bruk av bilbelte i 
baksetet reduserer sjansen for å bli drept eller hardt skadd med 25 prosent.

Statens vegvesen har som mål at bilbeltebruken skal økes til minst 92 prosent innenfor tett bygd strøk og 
til minst 95 prosent utenfor tett bygd strøk i løpet av 2013. Dett e skal oppnås gjennom økt ressursinnsats til 
bilbeltekontroller og videreføring av bilbeltekampanjen. 

Kontrollene vil i økende grad bli avholdt på steder og til tider da bilbeltebruken er lav. Dett e innebærer 
blant annet fl ere kontroller på kveldstid og i helgene, og rett et mot særlig utsatt e grupper. I tillegg vil vi 
prioritere å se bilbeltekontrollene i sammenheng med gjennomføring av kampanjer og kontroll av andre 
temaer, som for eksempel teknisk utekontroll av lett e kjøretøyer. 

Utekontroll av tunge kjøretøyer (tekniske og administrative forhold)
Statens vegvesens kontroll av tunge kjøretøyer omfatt er blant annet kontroll av bremser, vekter, dimen-
sjoner, transportløyve, farlig gods og sikring av last. Det er særlig kontroll av bremser som forventes å 
bidra til reduksjon i antall drepte eller hardt skadde. 

Statens vegvesens tilstandsundersøkelser viser at 83 prosent av alle tunge kjøretøyer hadde godkjente 
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bremser i 2009, hvilket er en økning med 3 prosentpoeng sammenliknet med resultatet for 2008. Det er et 
mål at om lag 10 prosent av alle kontroller av tunge kjøretøy skal innebefatt e kontroll av bremser. I tillegg 
til økt omfang av bremsekontroller vil det bli arbeidet målrett et for å øke kvaliteten på kontrollene. Statens 
vegvesen har som mål at andelen kjøretøy med godkjente bremser skal økes til 90 prosent i løpet av 2013.

I vintersesongen skal det være fokus på kontroll for å sikre at tunge kjøretøy er tilstrekkelig utrustet på 
norsk vinterføre.

Kontroll av kjøre- og hviletid
Statens vegvesen og politiet kontrollerer kjøre- og hviletid langs veg, mens Statens vegvesen også 
gjennomfører bedrift skontroller. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å utføre en bestemt mengde 
kontroller i løpet av et år. Det er derfor stilt krav til antall kontroller den enkelte region skal utføre.

Krav til kontrollvolum fremgår i ett erfølgende tabell. 

Følgende målsetning legges til grunn i løpet av 2013:

• 95 prosent av sjåførene skal ha godkjent døgnhvil 
• 97 prosent av sjåførene skal ha godkjent daglig kjøretid

Utekontroll av lette kjøretøy
For å nå mål i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, må trafi kantrett ede tiltak 
overfor høyrisikogrupper og risikoatferd styrkes i planperioden.

Kontroll av lett e kjøretøy vil forsterke eff ekten av både nasjonale og regionale kampanjer. Kontroll av
lett e kjøretøy til tider og på steder hvor ungdom ferdes vil bli brukt aktivt i arbeidet med å redusere
ungdomsulykkene. Kontrollene kombineres med informasjon og andre målrett ede trafi kksikkerhets-
aktiviteter. Å samkjøre tekniske kontroller med for eksempel bilbeltekontroll i ungdomsmiljøene på
kveldstid og i helgene vil kunne både gi en forsterkende trafi kksikkerhetseff ekt og også en eff ektivi-
seringsgevinst.

Arbeid i ulykkesgrupper/ulykkesanalysergrupper
I 2005 startet Statens vegvesen et systematisk arbeid med å analysere alle dødsulykker i vegtrafi kken. 
Arbeidet har gitt  viktig kunnskap om bakenforliggende årsaker til ulykkene. Økt kunnskap gir bedre 
grunnlag for å prioritere de riktige tiltakene.

Statens vegvesen vil videreføre arbeidet med ulykkesanalyser i perioden 2010–2013. Det vil imidlertid 
være en fortløpende vurdering av behovet for justeringer. Erfaringene så langt viser at kvaliteten på 
ulykkesgruppenes rapporter er ujevn, og at det begrenser mulighetene for å gjøre gode analyser. Det vil 
bli gjennomført tiltak for å høyne kvaliteten.  

Statens vegvesen vil vektlegge å utnytt e kunnskapen som ligger i ulykkesanalysegruppenes rapporter 
bedre. Blant annet vil det bli utviklet systemer for oppfølging av foreslått e tiltak både regionalt og 
nasjonalt. Det er utviklet en database som gjør det mulig å gjøre fylkesvise og nasjonale analyser over fl ere 
år. Arbeidet med å gjøre særskilte analyser rett et mot spesielle tema (ulykkestyper, kjøretøygrupper osv.) 

2009 2010–2011 2012–2013

På veg 80 000 120 000 160 000

I bedrift 160 000 240 000 320 000

Sum 240 000 360 000 480 000

Fordeling av kontrollvolum for handlingsprogramperioden 



42 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

har begynt, og mulighetene øker med antall analyserte ulykker. Arbeidet med slike tematiske analyser vil 
derfor være en sentral anvendelse av datamaterialet. 

Plan for tiltak mot ungdomsulykker
Statens vegvesen skal vurdere å innføre krav om merking av kjøretøyet for ferske førere. Innsatsen overfor 
unge førere skal styrkes, blant annet gjennom strengere prikkbelastning av førere med førerkort på prøve, 
samt vurdering av andre krav i prøveperioden, som for eksempel utvidet kjøring med L. Slik ordningen 
er i dag fastsett es det ved førstegangsutstedelse av førerkort i klasse B en prøveperiode på to år som 
anmerkes på førerkortet. Så langt har det imidlertid ikke vært synlig for andre trafi kanter at en fører er i 
sin prøveperiode, og derfor relativt uerfaren. 

Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafi kk har utarbeidet en særskilt plan for tiltak mot ungdomsulykker, 
som vil inngå i den Nasjonale tiltaksplanen for trafi kksikkerhet på veg 2010–2013. Det vil i den sammenheng 
også bli foretatt  en prioritering av hvilke tiltak som bør gjennomføres og i hvilken rekkefølge. Tiltakene er 
basert på kunnskaper om hvordan ungdom fungerer i trafi kken og en gjennomført analyse av ulykkene i 
aldersgruppen. 

5.4.2  Tilsyn
Tilsyn med kjøretøyverksteder, kontrollorganer for periodisk kjøretøykontroll og Autoregforhandlere1

Innenfor tilsyn på kjøretøyområdet vil det blant annet være fokus på at godkjenningspliktige virksomheter 
skal drive lovlig. Samtlige godkjente kjøretøyverksteder/kontrollorganer skal ha hatt  tilsyn i perioden 
2010–2013. Stikkprøvekontroller av gjennomførte periodiske kjøretøykontroller skal prioriteres og i 
større grad danne grunnlag for utvelgelse av kontrollorganer for tilsyn. Det samme gjelder tilsynet med 
fartskriververksteder.

Det skal i tillegg sett es fokus på at godkjenningspliktige reparasjoner ikke foretas av virksomheter som 
ikke har søkt om eller fått  godkjenning som kjøretøyverksted, det vil si ulovlig verksteddrift .

Det årlige omfanget av tilsynet med Autoregforhandlere skal minimum være 10 prosent av antall 
registrerte tilsynssubjekter.

Tilsyn med godkjente opplæringsinstitusjoner
Statens vegvesen fører tilsyn med godkjente opplæringsinstitusjoner som gir førerkortrett et opplæring, 
opplæring med sikte på å kjøre utrykning og yrkessjåføropplæring. Innsatsen for tilsyn med opplærings-
institusjoner skal økes i perioden. Tilsynet vil i sterkere grad rett es mot opplæringens innhold, omfang og 
metode, selv om også krav til etablering og drift  vil bli fulgt opp. Tilsynet skal målrett es slik at det først og 
fremst gjennomføres i virksomheter hvor det er risiko for at forholdene ikke er tilfredsstillende. 

Tilsynsaktiviteten skal, i tillegg til å sikre at opplæringen gjennomføres i henhold til forskrift sfestede krav, 
sikre like konkurransevilkår i bransjen, og forebygge og avdekke eventuell svindel og fusk knytt et til opp-
læringen og førerprøven. Med svindel siktes også til at godkjente opplæringsinstitusjoners samarbeid med 
ikke-godkjente skoler. 

Svindel knyttet til trafi kant- og kjøretøyområdet
Med bl.a. økende grad av internasjonalisering har antallet saker med svindel eller forsøk på svindel 
innenfor trafi kant- og kjøretøyområdet vært stigende.

Fusk i forhold til førerrett igheter forekommer i mange varianter og på forskjellige steg på veien til 
førerkortet. En stor utfordring er at stadig mer avanserte virkemidler tas i bruk. Statens vegvesen vil 
etablere bedre overvåkningsrutiner og sikrere identitetskontroll ved førerprøven. Samtidig vil etaten 
arbeide for strengere sanksjoner overfor kandidater som fusker, og deres eventuelle samarbeidspartnere. 

1  Kjøretøyforhandlere med tilgang til datasystemet Autoreg for registrering av kjøretøy.   
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Svindel på kjøretøyområdet knytt et til godkjenning, registrering og kontroll er et problem som krever 
større oppmerksomhet i arbeidet med godkjenning av og registrering av kjøretøy. Denne typen svindel 
har både en sikkerhets-, miljømessig- og avgift smessig side. Håndtering av problemet fordrer først og 
fremst gode kontrollrutiner, økt kompetanse. Tett ere samarbeid med toll- og avgift smyndighetene og 
politiet i godkjenning av og registrering av kjøretøy vil være nødvendig. Det skal arbeides med tiltak 
som vil bidra til å redusere omfanget av ulike typer svindel knytt et kjøretøy. Eksempel på tiltak er 
kjennemerkegjenkjenning som kan avdekke kjøretøy som av ulike årsaker er begjært avregistrert.

I dett e arbeidet skal Statens vegvesen bidra i arbeidet med å få på plass internasjonal datautveksling. Dett e 
er viktig for mange formål, bl.a. kontroller av forskjellige typer utenlandske kjøretøy, avdekke kriminalitet, 
import og omregistrering, eierdata i forhold til bompenger og fartsbøter.

5.4.3  Tjenester og øvrige forvaltningsoppgaver
Det er viktig å sikre at Statens vegvesen har et godt tjenestetilbud. Kvaliteten på tjenestene skal være god 
og sikre at brukerne blir behandlet likt uansett  hvilket tjenestedsted de oppsøker eller om henvendelsen 
skjer via andre kanaler. For tjenester hvor personlig oppmøte kreves skal det veiledes tilstrekkelig, 
slik at kunden ikke trenger å møte opp unødvendig. Statens vegvesen vil i perioden innføre nasjonale 
serviceerklæringer som sier noe om hvilke forventninger kundene kan ha til tjenestene. Dett e vil for 
eksempel være knytt et til ventetider for avvikling av førerprøver. 

Statens vegvesen vil opprett holde trafi kkstasjonsstrukturen som tidligere vedtatt . 

Elektroniske tjenestetilbud 
Et viktig virkemiddel for å øke eff ektiviteten er å motivere publikum til å i større grad ta i bruk Statens 
vegvesens gjeldende elektroniske tjenester og nye tjenester ett er hvert som de blir innført. 

Det er et mål i perioden at en stadig større del av tjenestene også skal tilbys over internett  og andre
elektroniske kanaler. Gjennom moderniserte datasystemer innenfor føreropplæringen og førerkort-
forvaltningen legges det grunnlag for at publikum og trafi kkskoler kan få og gi opplysninger på nett et 
som er relevante i saksbehandlingsprosessen. Kun der det er nødvendig å verifi sere brukerens/kjøretøyets 
identitet eller måle brukerens kompetanse vil det være krav om oppmøte. 

Statens vegvesen vil utvikle og ta i bruk datasystemer og løsninger som kan eff ektivisere det arbeidet 
som gjøres i utekontrollen og på trafi kkstasjonene. Etaten vil også sikre enhetlige data og bedre kvalitet 
på dataene, noe som på sikt vil gi en eff ektiviseringsgevinst i form av raskere saksbehandling og bedre 
samspillet med eksterne aktører.

Statens vegvesen vil i perioden forbedre og gjøre tilgjengelig mer informasjon på internett . Den elektro-
niske svartjenesten IDA på vegvesen.no er et viktig verktøy for å redusere pågangen på trafi kkstasjonene 
og i Vegdirektoratet. IDA hjelper Statens vegvesen sine brukere til å selv fi nne svar, samt å bidra til at 
brukerne er informert om hva de trenger å ha med på trafi kkstasjonen ved for eksempel omregistrering av 
bil eller ved fornyelse av førerkort.

Evaluering av føreropplæringen
I perioden 2010–2013 vil det bli gjennomført en evaluering av gjeldende føreropplæring, som vil om-
fatt e selve gjennomføringen og foreløpige resultater i forhold til ulykkesrisiko. Basert på resultatene 
i evalueringen vil det bli gjennomført justeringer og eventuelt foreslått  nye tiltak. Samtidig vil det bli 
arbeidet med å trekke skoleverket tett ere inn i føreropplæringen. 

Det vil videre være aktuelt å sett e inn tiltak av mer holdings- og opplæringsmessig karakter overfor de 
som allerede har ervervet førerkort målrett et mot den livsfase de er i, spesielt høyrisikogruppene.
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Klasse B i offentlig skoleverk
I perioden 2007–2009 har Samferdselsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldeparte-
mentet gjennomført et prøveprosjekt om føreropplæring i tilknytning til videregående skoler i distriktene. 
Statens vegvesen vil følge opp dett e tiltaket og legge til rett e for videre samarbeid av denne typen mellom 
det off entlige skoleverket og trafi kkskolene. I den forbindelse vil det arbeides for at trafi kalt grunnkurs i 
større grad kommer inn som en del av den ordinære opplæringen i det off entlige skoleverket. 

Yrkessjåfør
Det vil fra 2011 innføres regelmessig ett erutdanning hvert 5. år for yrkessjåfører for tunge kjøretøy. En 
liknende yrkesutdanning vil bli vurdert for yrkessjåfører på lett e kjøretøy, og det vil vurderes å innføre 
et ett erutdanningskrav for utrykningssjåfører. Statens vegvesen vil som godkjenningsmyndighet for 
utdanningstilbudene legge stor vekt på å informere og veilede slik at innføringen blir så god som mulig. 

Implementering av EU/ECE-regelverk
Direktiv 2006/126/EF om førerkort (EUs tredje førerkortdirektiv) skal implementeres innen 19. januar 2011 
med praktisk iverksett else senest 19. januar 2013. Dett e vil kreve lov- og forskrift sendringer, og medføre
endringer i etatens datasystemer. Endringer som kreves i vegtrafi kkloven, førerkortforskrift en og trafi kk-
opplæringsforskrift en, må være klare i løpet av 2010. De nye endringene er blant annet innføring av 
administrativ gyldighet for førerkort, kvalifi kasjonskrav til førerprøvesensorer og mindre endringer i 
kravene til opplæring og prøve. 

Regelverket på kjøretøyområdet blir i økende grad knytt et opp mot et harmonisert europeisk regelverk. 

Gjennomføring av nytt  EU-godkjenningsdirektiv i norsk rett  vil kunne gi behov for økte ressurser knytt et 
til godkjenning av kjøretøy. Direktivet omfatt er både typegodkjenning og enkeltgodkjenning av kjøretøy, 
i motsetning til gjeldende typegodkjenningsdirektiv. Det blir i perioden innført fl ere krav enn i dag ved 
enkeltgodkjenning. Videre åpnes det for at fl ere kjøretøygrupper kan typegodkjennes, bl.a. tunge biler og 
tilhengere. Norge må i perioden kunne utstede typegodkjenninger i henhold til direktivet. 

Regelverk og retningslinjer for godkjenning av kjøretøy skal gjennomgås med tanke på forenkling, 
forutsigbarhet og tilgjengelighet for både interne og eksterne brukere.

Miljøvennlige kjøretøy herunder Klimakur 2020
Det faglige grunnlaget for regjeringens og Stortingets revisjon av virkemiddelbruken i klimapolitikken for 
å nå klimamålene for 2020 fremlegges i 2010. Statens vegvesen må i 2010–2019 følge opp de virkemidler 
som beslutt es på grunnlag av Klimakur 2020.

Statens vegvesen skal være det viktigste nasjonale kompetansesenteret på kjøretøy og drivstoff . Etaten 
skal ha oppdatert statistikk og kunnskap om kjøretøy, drivstoff  og utslipp, og drive aktiv informasjon 
og rådgiving overfor trafi kanter, bilbransje og departement. Statens vegvesen skal i perioden bygge 
opp kompetanse på miljørelaterte oppgaver på kjøretøyområdet. Det gjelder både godkenning av at 
kjøretøy oppfyller fastsatt e miljøkrav til støy og utslipp, kontroll langs veg med at kravene er oppfylt, 
samt miljøvennlig og økonomisk kjøring. Dett e gjelder også oppfølging og påvirkning av internasjonalt 
regelverk for kjøretøy, slik at vi fremmer utvikling av mer støysvake og miljøvennlige kjøretøy.

I starten av perioden skal det tilrett elegges slik at Norge kan rapportere om CO2-utslipp for registrerte 
biler, jf. EF forordning nr. 443/2009. 

5.4.4  Rekruttering og kompetanseheving
For å ivareta tilfredsstillende kvalitet og likebehandling i myndighetsutøvelsen, er det viktig å sikre 
at vi til enhver tid har medarbeidere med riktig kompetanse på trafi kant- og kjøretøyområdet. Det er 
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store utfordringer knytt et til å rekrutt ere personer til etaten med riktig og tilstrekkelig kompetanse. 
Rekrutt eringsarbeidet vil i perioden 2010–2013 bli intensivert, blant annet ved å se på alternative 
rekrutt eringsgrunnlag, og det vil bli arbeidet for å etablere utdanningstilbud i høgskolesystemet som er 
tilpasset etatens behov. Kompetanseutvikling er også omtalt i kapitt el 14. 

Fireårsperioden vil i stor grad preges av forberedelser og iverksett ing av et kompetanseløft  for sensorer, 
tilsynspersonell, saksbehandlere og kundebehandlere. Direktiv 2006/126/EF om førerkort (EUs tredje fører-
kortdirektiv) vil fra 2013 stille formelle krav til grunn- og ett erutdanning for sensorer. Dett e vil med-føre en 
reorganisering og systematisering av sensorvirksomheten. Ett erutdanning (periodisk vedlikeholdstrening)
for sensorer vil langt på vei erstatt e dagens lokale opplegg. Avhengig av den enkelte sensors bakgrunn vil 
det i 2010 og 2011 være behov for ulike tiltak for å heve kompetansen til et felles nivå. Av hensyn til like-
behandling og kandidatenes rett ssikkerhet er dett e tiltak som mått e gjennomføres uavhengig av nye EU-
krav. Innenfor trafi kantområdet fi nnes det i dag ikke sentrale opplæringstiltak for merkantilt personell. 
Det er behov for å utvikle et tilfredsstillende opplæringstilbud for denne gruppen. Utfordringen blir å 
opprett holde et tilstrekkelig tjenestetilbud samtidig med et kompetanseløft .

I henhold til kontrolldirektivet skal personell som utfører kjøre- og hviletidskontroller ha tilstrekkelig 
kompetanse. Utdanningen gjennom Kontroll- og kjøretøystudiet (KKS) anses å tilfredsstille dett e kravet.
Totalt ressursbehov som Statens vegvesens regionkontorer må bruke på KKS i perioden anslås til i over-
kant av 300 årsverk. Kompetanseplanlegging i Statens vegvesen vil være viktig for langsiktig planlegging
av bemanning både i forhold til naturlig avgang og forventede oppgaver. Vesentlig i denne sammen-
hengen er å ha ansatt e som kan utføre pålagte tjenester med tilstrekkelig kvalitet, likhet og forutsigbarhet.

Som omtalt foran skal Statens vegvesen i perioden også bygge opp kompetanse på miljørelaterte oppgaver 
på kjøretøyområdet. 



46 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)



47Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Kapittel 6 
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV RIKSVEGNETTET 

Drift  og vedlikehold omfatt er alle aktiviteter som er nødvendige for å planlegge, forvalte, kontrahere og 
gjennomføre drift  og vedlikehold av vegnett et. 

Med drift  forstås alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at et veganlegg skal fungere godt i forhold 
til trafi kantenes daglige bruk. Dett e er aktiviteter som brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, 
vask og rengjøring, opprett ing av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafi kkstyring, trafi kantinformasjon osv. 
Vedlikehold innebærer tiltak for at den fysiske infrastrukturen blir tatt  vare på i forhold til langsiktige mål 
for bruken av den. Med dett e forstås tiltak for å opprett holde standarden på vegdekker, grøft er, bruer, 
tunneler og tekniske anlegg/installasjoner i tråd med fastsatt e kvalitetskrav. 

Midlene til drift  og vedlikehold skal dekke utgift er til om lag 10 500 km riksveg, samt tilhørende gang- og 
sykkelveg. 
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Riksvegnett et omfatt er store deler av det høytrafi kkerte vegnett et i Norge. I dett e vegnett et inngår om 
lag 450 tunneler med en samlet lengde på ca. 550 km og om lag 350 bruer med brulengder på over 100 
meter. Behovet for midler øker på grunn av økt trafi kk og større omfang av veganlegg som er spesielt 
kostnadskrevende med hensyn på drift  og vedlikehold. 

6.1 Økonomiske rammer
Ett erfølgende tabell viser den årlige planleggingsrammen til drift  og vedlikehold av riksveger i 
handlingsprogramperioden 2010-2013.

I Prop. 1 S (2009–2010) er det forutsatt  nytt et om lag 4,1 mrd. kr til drift  og vedlikehold av riksvegnett et 
i 2010, som er en nominell økning på 327 mill. kr i forhold til 2009. Av den årlige rammen er om lag 80 
prosent bundet i langsiktige kontrakter og forvaltningsoppgaver. For 2011–2013 er det forutsatt  at det 
gjenstående av totalrammen for drift  og vedlikehold i perioden 2010–2013 gitt  i Nasjonal transportplan 
fordeles med 1/3 per år. Totalt er det forutsatt  en ramme på om lag 16,9 mrd. kr i 2010–2013.

6.2 Utfordringer
Det har vært en kraft ig kostnadsøkning for drift s- og vedlikeholdsarbeider. I løpet av 2008 og 2009 har om 
lag 40 prosent av funksjonskontraktene innen drift  og vedlikehold utløpt og blitt  utlyst på nytt . Kostnads-
økningen var 41 prosent i 2008 og 44 prosent i 2009. Dett e medfører at det har vært nødvendig å øke midlene
til funksjonskontrakter i 2010 i forhold til tidligere år. Dersom tilsvarende kostnadsutvikling fortsett er ved 
nye utlysninger av de resterende funksjonskontraktene, vil det medføre sterkt økte kostnader og bindinger 
utover i handlingsprogramperioden 2010–2013. Det er viktig å arbeide for å redusere kostnadene sam-
tidig som kvaliteten på arbeidet skal være riktig. I den sammenheng vil andre kontraktsformer, eller 
kontraktsstrategier som kan gi reduserte kostnader innen drift s- og vedlikeholdsområdet bli tatt  i bruk. 
Slike endringer må innarbeides gradvis, og det vil ta tid før eventuelle kostnadsreduserende tiltak får 
virkning. Det er ikke realistisk at dett e vil føre til store reduksjoner i kostnadene.

I 2008 og 2009 har også prisen for asfalt vært høyere enn prisforutsetningene som er lagt til grunn i St.meld.
nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019. Det er usikkerhet knytt et til videre utvikling i asfalt-
prisene. Dersom prisutviklingen i 2008 og 2009 fortsett er i handlingsprogramperioden 2010–2013, vil det 
medføre redusert innsats til vedlikehold og økt forfall i forhold til forutsatt  nivå i Nasjonal transportplan 
2010–2019, hvis ikke de årlige bevilgningene kompenseres for kostnadsøkningen.

Økt veglengde, økende trafi kk, mer komplisert teknisk utstyr og klimaendringer fører til et økende 
behov for midler til drift  og vedlikehold. Riksvegnett et preges av et betydelig vedlikeholdsett erslep. 
Dett e medfører høyere kostnader til drift , blant annet fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å 
gjennomføre brøyting med god standard. Det er behov for å øke innsatsen for å drenere bort vann fra 
vegen. Dårlige grøft er og stikkrenner bidrar til nedbrytning av vegkonstruksjonen og redusert bæreevne. 
Videre øker sannsynligheten for at det oppstår akutt e skader som må utbedres raskt, noe som igjen kan 
resultere i kortsiktige løsninger og økte kostnader på sikt. Klimaendringene er en forsterkende faktor 
for Statens vegvesens utfordringer innenfor drift  og vedlikehold, samt i forbindelse med håndtering 
av det store forfallet generelt og rassikring spesielt. Det er nødvendig å få gode langsiktige planer for 
vedlikeholdet og samordning av tiltak. Dett e gjelder både samordning av ulike vedlikeholdstiltak og 
samordning mellom vedlikehold og investeringer.

Tabell 6.1 Økonomisk ramme drift  og vedlikehold      

2010 2011 2012 2013

Post 23.5.1 og 23.5.2
Drift og vedlikehold

4 080 4 270 4 270 4 270

Mill. 2010-kr
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Rammen til drift  og vedlikehold er ikke stor nok til å kunne gjennomføre optimale drift s- og vedlikeholds-
standarder på riksvegnett et.

6.3 Prioriteringer
Innenfor rammen til drift  og vedlikehold har drift soppgaver som ivaretar trafi kksikkerheten høyeste 
prioritet. Det gjelder spesielt vinterdrift en, der brøyting, salting, strøing er de viktigste oppgavene. Dett e 
er samtidig oppgaver som er av vesentlig betydning for framkommeligheten. Drift  av strekninger med 
mange ulykker vil bli fulgt spesielt opp. 

Innen vedlikehold skal følgende type tiltak prioriteres i nevnte rekkefølge:

 • Rett e opp skader som kan føre til at vegen blir akutt  trafi kkfarlig eller at framkommeligheten  
    reduseres vesentlig. 
 • Rett e opp skader og slitasje som kan få konsekvenser for trafi kksikkerhet og framkommelighet. 
 • Rett e opp skader som kan være starten på en akselererende skadeutvikling der  
    tiltakskostnadene kan bli svært store dersom ingenting gjøres. 
 • Gjennomføre tiltak som forlenger levetid og reduserer framtidig vedlikeholdskostnader slik at  
      nåverdi av vedlikeholdskostnader blir lavere. 

Det skal legges vekt på å velge miljøvennlige løsninger og løsninger som gir lavest mulige levetids-
kostnader innenfor de økonomiske rammene som er gitt . Arbeidet med å gjennomføre drift s- og 
vedlikeholdsrett ede strakstiltak ett er sykkelveginspeksjoner og trafi kksikkerhetsinspeksjoner videre-
føres. Dersom det anses som samfunnsøkonomisk lønnsomt å samordne fl ere tiltak langs samme veg-
strekning, kan prioriteringsrekkefølgen angitt  over fravikes. I en del tilfeller er det ikke mulig å følge 
prioriteringskriteriene kategorisk.

6.4 Konsekvenser
I St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er det lagt opp til økte bevilgninger til drift  og 
vedlikehold. Den økte innsatsen bidrar til å begrense forfallet. 

Som det framgår av punkt 6.2 har det vært en sterk kostnadsøking i 2008 og 2009 ved utlysning av funk-
sjonskontrakter. Det er videre gjort anslag som tyder på at utgift ene til felles vegadministrasjon ikke er 
kompensert fullt i planrammene til Statens vegvesen, jf. kommuneproposisjonen for 2010.

Disse kostnadene medfører redusert innsats spesielt for vedlikeholdet i forhold til den økte innsatsen det 
var lagt opp til i Nasjonal transportplan. Rammen til drift  og vedlikehold i handlingsprogramperioden 
2010–2013 vil dermed ikke være tilstrekkelig til å stanse økningen i forfallet. 

For 2010 medfører kostnadsøkningene at rammen til drift  og vedlikehold tilsvarer om lag samme aktivitets-
nivå som i 2009 uten tiltakspakken. I 2011–2013 er det forutsatt  en økning i rammene til drift  og vedlike-
hold på om lag 180 mill. kr per år i forhold til 2010. Utviklingen i vedlikeholdet og dermed økingen av 
forfallet i 2011–2013 vil avhengige av den videre kostnadsutviklingen, om ikke bevilgningene tilpasses 
faktisk kostnadsutvikling. 

6.5 Gjennomføring av drifts- og vedlikeholdsoppgaver
I det ett erfølgende er det gitt  en nærmere omtale av gjennomføringen av drift s- og vedlikeholdsoppgaver i 
handlingsprogramperioden 2010–2013.

Kontraktsstrategier
Funksjonskontraktene omfatt er hovedsakelig alle oppgaver som inngår i den daglige drift en av vegnett et, 
inklusive fortau og gang- og sykkelveger. I tillegg inngår noen vedlikeholdsoppgaver. Gjennom funksjons-
kontraktene bindes om lag 980 mill. kr av rammen til drift  og vedlikehold av riksvegnett et i 2010. 
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Dersom kostnadsøkningene ved nye utlysninger av funksjonskontrakter fortsett er, vil bindingene øke 
utover i handlingsprogramperioden. 

Statens vegvesen vil forbedre kontraktsoppfølgingen og prøve nye kontraktsformer for å oppnå best mulig 
eff ekt av den samlede ressursbruk på området.

Systemet for oppfølging av funksjonskontraktene er oppdatert, og vil bli videreutviklet slik at vi bedre 
enn før skal sikre at det som er bestilt gjennom kontraktene blir levert. Dett e skjer gjennom bedre 
kvalitetsrutiner hos entreprenøren, nye rutiner for de stikkprøvekontroller som Statens vegvesen utfører 
og et nytt  IT-system for løpende oppfølging av kontraktsarbeidene som brukes av både byggherren og 
entreprenøren.

Som følge av den sterke kostnadsøkningen for funksjonskontrakter i 2008 og 2009, har Statens vegvesen
i 2009 en intensivert arbeidet for å kartlegge årsakene, samt målrett et arbeidet for å fi nne kostnads-
reduserende tiltak. Konkurranseutsett ingen av drift s- og vedlikeholdsoppgavene skal evalueres for å 
kartlegge konsekvensene for pris og kvalitet, om kontraktene bør utformes eller følges opp på en annen 
måte, og om dagens omfang og måten å konkurranseutsett e oppgaver på er den riktige. Det vil på bak-
grunn av dett e bli arbeidet med nye anskaff elsesformer og forbedring av kontraktsmaler og kvalitets- og 
kontrollsystemer for funksjonskontraktene i perioden 2010–2013. 

Innenfor drift  inngås det også elektrokontrakter og andre spesialkontrakter. Dett e er kontrakter som i 
hovedsak benytt es for tunnelutstyr, vegbelysning osv. Det vil bli jobbet videre med utvikling av slike 
kontrakter der det er nødvendig.

Ivaretakelse av vegkapitalen
Vedlikeholdet har til hensikt å ta vare på vegkapitalen slik at vegene og vegutstyret beholder sin forutsatt e 
levetid og funksjonalitet. Gjennom fl ere år har det ikke vært ressurser nok til fullt ut å oppnå dett e. Det har 
dermed oppstått  et vedlikeholdsett erslep. Ved den siste overordnete vurderingen ble vedlikeholdsett er-
slepet på riksvegnett et ved inngangen til 2009 anslått  til å være om lag 8 mrd. 2010-kr. Det er gitt  oppdrag 
fra Samferdselsdepartementet om at metodikken for beregning av vedlikeholdsett erslepet skal gjennomgås 
på nytt . Dett e ble startet opp i 2009 og vil bli avslutt et i 2010. 

Det er i perioden 2010–2013 lagt til grunn en innsats på om lag 1,2 mrd. kr i gjennomsnitt  per år til vedlike-
hold. I tillegg er det prioritert midler over post 30 Riksveginvesteringer til å gjennomføre reparasjonstiltak 
for å ta igjen deler av ett erslepet. Dett e gjelder i hovedsak mindre utbedringstiltak. For å tilstrebe best 
mulig ressursbruk skal det lages samordnede, langsiktige planer for vedlikeholdet som viser prioriteringer 
for det enkelte år. Samordning skjer både mellom ulike vedlikeholdstiltak og mellom vedlikeholdstiltak og 
mindre investeringstiltak. Som eksempel på dett e vises det til behovet for å se blant annet dekkelegging 
og forsterkning i sammenheng. Vegkroppen brytes ned over tid, og i fl ere tilfeller vil det være nødvedig å 
forsterke og reetablere bæreevne i tillegg til dekkelegging. Videre skal samordningen håndtere ulike tiltak 
langs samme vegrute og samordning i tid, herunder for eksempel dreneringstiltak året før dekkelegging. 

I det ett erfølgende omtales forutsatt  gjennomføring av vedlikeholdstiltak.

Tunneler
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 370 mill. kr til vedlikehold av tunneler. 
En stor del av tunnelene på riksvegnett et er mer enn 30 år gamle. I tillegg ble det i årene fra 1985 til 2000 
bygd et relativt stort antall lange tunneler med stor mengde teknisk utstyr, herunder høytrafi kktunneler i 
bymessige strøk og undersjøiske tunneler. Med normale levetider for tunnelutstyr på 10-15 år innebærer 
dett e store og økende kostnader til reparasjoner og vedlikehold i perioden 2010–2013.
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Drenering
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 460 mill. kr til vedlikehold av grøft er, 
kummer, rør osv. God drenering er avgjørende for vegens bæreevne og vedlikehold av vegkroppen. 
Manglende drenering er et hovedproblem for vedlikehold av vegene. Dett e gjelder spesielt manglende 
grøft ing og utskift ing av stikkrenner. Det vil i perioden 2010–2013 være fokus på at nødvendige tiltak 
for blant annet grøft er, kummer og rør skal ses i sammenheng med asfaltering slik at riktig levetid for 
vegdekkene kan oppnås.

Vegdekker
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 2 mrd. kr til vedlikehold av vegdekker. 
Vegdekkenes tilstand følges opp gjennom målinger av spor og ujevnheter, og hvordan dett e utvikler seg 
over tid. Registreringer viser at andelen av vegnett et som klassifi seres til standard dårlig eller svært dårlig 
med hensyn til spor og/eller ujevnheter har økt hvert år fra 2000 til 2008. Som følge av tiltakspakken i 
2009 har den negative utviklingen stanset og det kan vises til en liten forbedring. For riksvegnett et utgjør 
andelen dårlig vegdekker om lag 23 prosent, mens andelen svært dårlig vegdekker utgjør om lag 8 prosent.
Trafi kantene tilbys vegdekker som er mer ujevne og har dypere spor enn det som er samfunnsøkonomisk 
optimalt. Forskning viser at dype spor reduserer trafi kksikkerheten. Økt ujevnhet gir redusert 
framkommelighet og høyere transportkostnader. 

Rammene til drift  og vedlikehold sett  i sammenheng med kostnadsøkningen for funksjonskontrakter 
medfører at det i handlingsprogramperioden 2010–2013 må legges opp til en redusert innsats til 
vegdekkene i forhold til forutsatt  nivå i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019. 
Avsatt e midler til vedlikehold av vegdekkene vil reduseres utover i perioden om kostnadsøkningen for 
funksjonskontraktene fortsett er ved reutlysning av disse. 

Vegutstyr
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 230 mill. kr til vedlikehold av vegutstyr. 
Vegutstyret omfatt er blant annet skilt, rekkverk, oppmerking, murer, belysning, signalanlegg, 
stabilitetssikring, støyskjermer, rasteplasser, grøntarealer og skråninger. Dett e er viktig av hensyn til 
framkommelighet, trafi kksikkerhet og miljø. I dag er det synlige forfallet av vegutstyret i størst grad 
knytt et til skilt, rekkverk og støyskjermer.

Bruer
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 670 mill. kr til vedlikehold av bruer. 
Tilstanden til bruene er forverret de siste 10 årene. Antall bruer med registrerte skader og behov for større 
reparasjoner har økt betydelig. Dett e viser at det er behov for å øke innsatsen til tyngre vedlikehold. 
Mange av bruene ble bygget på 1960- og 70-tallet. Disse har nådd en alder hvor de erfaringsmessig krever 
mer omfatt ende vedlikehold for å opprett holde bæreevne og trafi kksikkerhet. Store deler av midlende 
til vedlikehold av bruer må benytt es til akutt e tiltak, noe som gir redusert mulighet for å sett e i gang 
forbyggende tiltak i så stor grad som ønskelig i perioden 2010–2013.

Drift- og vedlikeholdsrettede strakstiltak etter trafi kksikkerhetsinspeksjoner
Det er i handlingsprogramperioden 2010–2013 prioritert om lag 380 mill. kr til drift - og vedlikeholdsrett ede 
strakstiltak ett er trafi kksikkerhetsinspeksjoner. Dett e omfatt er tiltak som oppsett ing eller opprett ing av 
vegrekkverk, siktrydding, justering av fartsgrenser, oppsett ing av fareskilt eller bakgrunnsoppmerking, 
justering av linjeføring, utbedring av vegdekke, oppsett ing av signalanlegg, sikring av gangfelt osv.

Bruberedskap 
Bruberedskap skal sikre at brutt e veg- og bruforbindelser blir gjenopprett et på en rask og kostnadseff ektiv 
måte, samt at ressursene ved kriser kan samordnes med samfunnets overordnede behov. Drift  av lands-
dekkende bruberedskap omfatt er kostnader knytt et til blant annet lagerhold, logistikk og erstatningskjøp 
av materiell og utstyr. Det er inngått  bindende avtaler med entreprenører, transportører og leverandører, 
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samt andre samarbeidsparter i forbindelse med montering og demontering av utstyr. I 2009 ble det 
påbegynt et arbeid med oppgradering av en landsdekkende lagerstruktur og forbedret logistikk. 
Dett e arbeidet vil bli videreført i 2010. 

Det er prioritert midler over post 30 Riksveginvesteringer til innkjøp av nytt  reservebrumateriell for om 
lag 15 mill. kr per år i handlingsprogramperioden. Dett e omfatt er innkjøp av fl ere brusett  og elementbruer 
rett et mot høyere beredskap og ny funksjonalitet.

Investeringene vil gi betydelig raskere og sikrere krisereaksjonsevne. Det planlegges videre å foreta noen 
justeringer og tilpasninger av de midlertidige ferjekaiene. Dett e for å kunne håndtere de nye ferjene som er 
og blir satt  i drift  de nærmeste årene.

6.6  Miljørelaterte drifts og vedlikeholdsoppgaver  
Biologisk mangfold
Statens vegvesen har gjennomført kartlegging av konfl ikter mellom eksisterende veg og biologisk mang-
fold langs eksisterende stamvegnett . Kartleggingen vil bli oppdatert i 2013. Det skal gjennomføres tiltak 
innenfor drift  og vedlikehold i 2010–2013 for å utbedre slike konfl ikter. Kostnadene for disse tiltakene er 
beregnet til om lag 40 mill. kr totalt i perioden. 

Fremmede og skadelige arter
Statens vegvesen utarbeider en handlingsplan mot fremmede arter, som en oppfølging av ”Tverrsektoriell 
nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter”. Det vil i 2010 bli utarbeidet regionale 
handlingsplaner, som vil bli fulgt opp i perioden 2010–2013. 

Vannforvaltning
Forskrift  om rammer for vannforvaltningen omfatt er krav til kartlegging av vannkvalitet, utarbeidelse 
av tiltaksprogrammer og gjennomføring av tiltak. Vannregionmyndighetene har et hovedansvar for 
koordinering av de tiltaksansvarlige slik at de samfunnsmessig mest gunstige tiltakene blir gjennomført. 
Statens vegvesen har ansvar for planlegging/utredning og gjennomføring av tiltak innenfor sitt  ansvars-
område. 20 prosent av vannforekomstene er kartlagt. For disse forekomstene er det utarbeidet tiltaks-
programmer og forvaltningsplaner som skal vedtas i løpet av 2009, og det skal gjennomføres tiltak i 
løpet av 2011. Kartleggingen skal utvides for de resterende 80 prosent av vannforekomstene i perioden 
2010–2013, og tiltak skal gjennomføres i løpet av 2017. Kostnadene til tiltak innenfor drift  og vedlikehold er 
beregnet til om lag 20 mill. kr i perioden 2010–2013. 

Objekter i verneplanen
Verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner omfatt er både objekter i statlig eie og objekter 
som eies av andre. Om lag halvparten av objektene er i drift . De som staten eier, er eller vil bli fredet. En 
del av disse vil overføres til fylkeskommunene ett er forvaltningsreformen (enkelte nåværende riksveger). 
Ansvaret for alle de statlige objektene som ikke er i drift  vil fortsatt  ligge hos Statens vegvesen også ett er 
forvaltningsreformen. Det utarbeides forvaltningsplaner for alle objekter, som vil bli fulgt opp med tiltak 
innenfor drift  og vedlikehold. Kostnadene til tiltak på det vegnett et som ikke er i drift , er beregnet til om 
lag 40 mill. kr i perioden 2010–2013.

Støyplage
Det er et nasjonalt mål at støyplagen skal reduseres med 10 prosent i 2020 i forhold til i 1999. Prosjektet 
”miljøvennlige vegdekker” ble avslutt et i 2008, og ble evaluert i 2009. Resultatene av evalueringen viser 
at eff ekten er lav og usikker. Det er likevel aktuelt å bruke noe mer støysvake vegdekker enkelte steder. 
For å bidra til at støy fra kjøretøyer og bildekk reduseres, vil Statens vegvesen fortsett e den internasjonale 
innsatsen knytt et til støykrav til kjøretøyer og bildekk. Det arbeides også videre med å klassifi sere ulike 
typer bildekk ett er hvilket støynivå de har på norske vegdekker. Et nytt  direktiv legger til rett e for å innføre 
nasjonale incentiver for å vri markedet over til dekk med lav rullemotstand og støy. 
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Lokal luftforurensing
Aktuelle kommuner og Statens vegvesen gjennomfører årlig tiltak mot svevestøv for å innfri grenseverdien 
i forurensningsforskrift en om begrensning av forurensning. De viktigste tiltakene er støvdemping med 
magnesiumklorid, redusert fartsgrense i Oslo og piggdekkgebyr. Statens vegvesen vil også vurdere tiltak 
i samarbeid med kommunene for å redusere piggdekkbruken i øvrige byer med svevestøvproblemer. Det 
skal gjennomføres tiltak mot svevestøv også i perioden 2010–2013. I tillegg vil grenseverdier og nasjonale 
mål for NO2 gjelde fra 2010. Det er utarbeidet et forslag til lavutslippssoner som ligger til behandling i 
Samferdselsdepartementet. Tiltaket åpner for at bykommuner med overskridelser av nasjonale mål kan 
innføre en avgift  for tunge biler som skal trafi kkere sentrumssonen. Dett e vil bidra til å redusere nivåene 
av NO2. De fl este av virkemidlene for å redusere lokal luft forurensning ligger til kommunene.



54 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)



55Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Kapittel 7 INVESTERINGER I RIKSVEGNETTET

7.1 Økonomiske rammer og bindinger
7.1.1 Statlige midler
Tabell 7.1 viser rammene til riksveginvesteringer i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 
2010-2019, omregnet til 2010-prisnivå. Statlige midler til tiltak på den delen av dagens øvrige riksvegnett  
som er omklassifi sert til fylkesveger fra 2010, vil i hovedsak bli fi nansiert gjennom rammetilskuddet til 
fylkeskommunene. Rammene i St.meld. nr. 16 (2008–2009) omfatt er imidlertid enkelte statlige bevilgninger 
til investeringer i fylkesvegnett et. Dett e gjelder post 61 Rentekompensasjon for transportt iltak i fylkene og 
halvparten av post 31 Rassikring. Disse midlene er ikke tatt  med i ett erfølgende tabeller over investeringer 
i riksvegnett et. 
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Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter
Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter omfatt er forutsatt  statlig andel av kontraktfestede vederlag i forbindelse 
med gjennomføringen av de tre OPS-prosjektene E39 Klett  – Bårdhaug i Sør-Trøndelag, E39 Lyngdal – 
Flekkefj ord i Vest-Agder og E18 Grimstad – Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder. OPS-selskapene får 
betalt for en totalleveranse av veg, inkl. drift  og vedlikehold.

Post 30 Riksveginvesteringer
Tabell 7.2 viser den rutevise fordelingen av de økonomiske rammene til post 30 Riksveginvesteringer i 
handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 (2019) sammenlignet med rammene i St.meld. nr. 16 (2008-
2009).

Post 2010–2013 2014–2019 2010–2019

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter 1) 1 754 2 631 4 385

Post 30 Riksveginvesteringer 24 194 46 679 70 873

Post 31 Rassikring 2) 2 054 3 081 5 135

Post 35 Utbygging i Bjørvika 3) 113 113

Post 36 E16 over Filefjell 637 1 089 1 726

Post 37 E6 vest for Alta 668 400 1 068

Sum riksveginvesteringer 29 420 53 880 83 300

Mill. 2010-kr

Tabell 7.1. Rammer til investeringer i riksvegnett et i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019

1) Vederlag til OPS-prosjekter omfatter også drift og vedlikehold av vegprosjektene i perioden.
2) Gjelder den delen av post 31 som er forutsatt brukt på riksvegnettet (50 prosent).
3) Gjelder den delen av post 35 som er forutsatt fi nansiert innenfor NTP-rammen.
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Mill. 2010-kr

Tabell 7.2.  Post 30 Riksveginvesteringer – rutevis fordeling av økonomiske rammer

1) Ekskl. bidrag til post 35 Vegutbygging i Bjørvika.
2) Ekskl. post 36 E16 over Filefjell.
3) Ekskl. post 37 E6 vest for Alta.

Korridor/rute
2010-2013 2014-2019

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

1. Oslo – Svinesund/Kornsjø
E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

 
411

 
361

 
123

 
121

2. Oslo – Ørje/Magnor
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 
Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og rv 35 Jessheim – Hokksund 
med tilknytninger

 
2 023

698

 
2 201

671

 
801

2 598

 
884

2 607

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger
E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med 
tilknytninger 1)

 

2 557

 

2 420

 

8 493

 

8 369

4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim
E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger
E39 Ålesund – Trondheim
Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – 
Hella – Sogndal

 
3 482

575

585

 
3 390

552

534

 
6 049
1 284

359

 
6 146
1 289

402

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger
Rv 7 Hønefoss – Brimnes og rv 52 Gol – Borlaug
E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger 2)

 
1 140

698
1 160

 
1 055

658
1 043

 
2 732

965
3 030

 
2 670

974
3 019

6. Oslo – Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og 
Kristiansund 
E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger
Rv 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytninger
Rv 15 Otta – Måløy
E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger
Rv 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytninger

 

4 827
442
534
524
339

 

4 600
450
488
495
321

 

7 528
1 017

411
1 048

175

7 667
995
403

1 045
172

7. Trondheim – Bodø med armer mot Sverige
E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger

 
1 674

 
1 613

 
3 964

 
3 857

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til 
Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland
E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger 3)

904
832

784
744

2 547
2 372

2 500
2 390

Sum rutefordelte midler 23 405 22 380 45 496 45 510

Ikke rutefordelte midler 789 1 320 1 183 1 420

Sum post 30 24 194 23 700 46 679 46 930

I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det også gitt  føringer for hvor stor del av de økonomiske rammene til den
enkelte rute som skal benytt es til store prosjekter og til tiltak innenfor programområdene mindre utbed-
ringer, gang- og sykkelveger, trafi kksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafi kktiltak og 
universell utforming, planlegging og grunnerverv. I tillegg er det gitt  føringer for hvilke store prosjekter 
som skal gjennomføres i perioden og hvordan den samlede rammen til programområdene skal fordeles 
på ulike tiltakstyper. Det er imidlertid åpnet for endringer som følge av at den endelige detaljeringen skjer 
gjennom arbeidet med handlingsprogrammet, men hovedprioriteringene forutsett es å stå fast. Tabell 7.3 
viser fordelingen av den totale rammen til post 30 i handlingsprogrammet for perioden 2010–2013 (2019) 
sammenlignet med St.meld. nr. 16 (2008–2009).
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Tabellene 7.2 og 7.3 viser en del avvik mellom handlingsprogrammet og prioriteringene i St.meld. nr. 16 
(2008-2009). Dett e skyldes blant annet at kostnadsendringer for fl ere store prosjekter har gjort det nød-
vendig å foreta enkelte omprioriteringer. I tillegg er rammen til store prosjekter for første fi reårsperiode 
redusert. Dett e er gjort for å kunne øke rammene til post 36 E16 over Filefj ell og post 37 E6 vest for Alta, 
slik at prosjekter innenfor disse postene får så rask framdrift  som mulig, jf. Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 16 (2008–2009). Deler av reduksjonen forutsett es tilbakeført i siste seksårsperiode. Videre er 
programområdene redusert for å fi nansiere prosjektet Nasjonale turistveger og nødvendig innkjøp av 
reservebrumateriell. Gjennom arbeidet med handlingsprogrammet er det dessuten avdekket store behov 
for midler til tunnelsikring. Dett e har ført til økning av rammen til programområdet mindre utbedringer. 
I tillegg har styringsgruppen for Oslopakke 3 gått  imot at det benytt es bompenger til vedlikeholdsrett ede 
tiltak. Dett e har ført til en omfordeling mellom statlige midler og bompenger, med økte statlige rammer til 
mindre utbedringer som resultat. 

Post 31 Rassikring
Tabell 7.5 viser den rutevise fordelingen av de økonomiske rammene til riksveger innenfor post 31 
Rassikring i handlingsprogrammet for perioden 2010–2013 (2019) sammenlignet med St.meld. nr. 16 
(2008–2009). 

Programområde
2010-2013 2014-2019

St.meld. 
nr. 16

Handlings-
program

St.meld. 
nr. 16

Handlings-
program

Store prosjekt 16 280 15 820 31 990 32 240

Programområder 7 120 6 560 13 510 13 270

Mindre utbedringer 1 140 1 340 1 710 1 760

Gang- og sykkelveger 1 170 950 1 850 1 880

Trafi kksikkerhetstiltak 2 670 2 360 6 160 6 020

Miljø- og servicetiltak 440 410 740 760

Kollektivtrafi kktiltak og universell utforming 730 510 1 100 1 140

Planlegging, grunnerverv m.m 970 990 1 950 1 710

Sum rutefordelte midler 23 400 22 380 45 500 45 510

Ikke rutefordelte midler 790 1 320 1 180 1 420

Nasjonale turistveger 470 240

Kjøp av reservebrumateriell 60

Til disposisjon for Samferdselsdepartementet 20 20 30 30

Forskning og utvikling 205 205 310 310

Felles etatsutgifter 565 565 840 840

Sum post 30 24 190 23 700 46 680 46 930

Mill. 2010-kr

Tabell 7.3.  Post 30 Riksveginvesteringer – fordeling av totalrammene på tiltakstyper
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Mill. 2010-kr

Mill. 2010-kr

Tabell 7.4.  Post 31 Rassikring – rutevis fordeling av økonomiske rammer til riksvegnett et

Tabell 7.5.  Post 35 Vegutbygging i Bjørvika – økonomiske rammer 

Korridor/rute
2010-2013 2014-2019

St meld.
 nr. 16

Handlings-
program

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim
E39 Stavanger – Bergen - Ålesund med tilknytninger
Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – 
Voss – Hella – Sogndal

 
493

206

 
406

173

 
144

503

 
208

493

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger
Rv. 7 Hønefoss – Brimnes og rv 52 Gol – Borlaug
E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

 

20
154

 
37
20

221

 

51
318

 

50
280

6. Oslo – Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og 
Kristiansund 
Rv 15 Otta – Måløy
E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger
Rv 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytninger

 

103
164
411

 

50
130
644

 

134
144
205

 

180
150
40

7. Trondheim – Bodø med armer mot Sverige
E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger 103 100 123 120

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til 
Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland
E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger
E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger

 

380
20

253
20

360
1099

470
1090

Sum riksveger 2 054 2 054 3 081 3 081

Korridor/rute
2010-2013 2014-2019

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

3. Oslo – Grenland – Kristiansand –  Stavanger
E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med 
tilknytninger

113 410

Sum post 35 113 410

Tabell 7.4 viser en del avvik mellom handlingsprogrammet og prioriteringene i St.meld. nr. 16 (2008–2009). 
Dett e skyldes i hovedsak at det er lagt til grunn forsering av prosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og 
Romsdal, med sikte på trafi kkåpning i perioden 2010–2013. I tillegg er det satt  av midler til å dekke forut-
satt e utgift er til båtskyss på denne strekningen så lenge det er behov for alternativ transport. I St.meld. nr. 
16 (2008–2009) er det ikke satt  av midler til ruta E134 Drammen – Haugesund – med tilknytninger. 
I handlingsprogrammet er det derfor omprioritert midler for å sikre fullføring av det vedtatt e prosjektet 
rv 13 Osberg i Rogaland.

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika
Tabell 7.5 viser den økonomiske rammen til post 35 Vegutbygging i Bjørvika i handlingsprogrammet 
for perioden 2010–2013 (2019) sammenlignet med St.meld. nr. 16 (2008–2009). Avviket skyldes at i 
handlingsprogrammet er forutsatt e statlige midler som kommer i tillegg til rammen i St. meld. nr. 16 
(2008–2009), tatt  med.
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Post 36 E16 over Filefjell
Tabell 7.6 viser den økonomiske rammen til post 36 E16 over Filefj ell i handlingsprogrammet for perioden 
2010–2013 (2019) sammenlignet med St.meld. nr. 16 (2008–2009). Avviket skyldes i all hovedsak at det i 
handlingsprogrammet er lagt til grunn at prosjektet skal ha så rask framdrift  som mulig, jf. Stortingets 
behandling av St.meld. nr. 16 (2008–2009). Det er derfor regnet med at behovet for midler i perioden 
2010–2013 blir større enn forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008–2009). 

Post 37 E6 vest for Alta 
Tabell 7.7 viser den økonomiske rammen til post 37 E6 Vest for Alta i handlingsprogrammet for perioden
2010–2013 (2019) sammenlignet med St.meld. nr. 16 (2008–2009). Avviket skyldes at det i handlings-
programmet er lagt til grunn at prosjektet skal ha så rask framdrift  som mulig, jf. Stortingets behandling av 
St.meld. nr. 16 (2008–2009). I tillegg er det lagt til grunn noe høyere kostnader enn i St.meld. nr. 16 (2008–
2009). Det er derfor regnet med at behovet for midler blir større enn forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008–2009), 
både i første fi reårsperiode og siste seksårsperiode. 

7.1.2 Annen fi nansiering
Annen fi nansiering omfatt er bompenger, forskudd og tilskudd. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det regnet
med i størrelsesorden 60 mrd. kr i annen fi nansiering til investeringer på riksvegnett et i perioden 2010–
2019, i hovedsak bompenger. Gjennom detaljeringen av handlingsprogrammet er anslaget for annen 
fi nansiering økt til i størrelsesorden 68 mrd. kr for hele perioden 2010–2019, hvorav om lag 30 mrd. kr i 
første fi reårsperiode. 

Bompengeprosjekter skal være basert på lokalpolitisk tilslutning og vedtas av Stortinget. I St.meld. nr. 16 
(2008–2009) er det lagt til grunn bompengefi nansiering av mange prosjekter der dett e foreløpig ikke har 
lokalpolitisk forankring. Det er derfor knytt et stor usikkerhet til forutsatt e bompengebidrag for fl ere av 
prosjektene. 

Mill. 2010-kr

Mill. 2010-kr

Korridor/rute
2010-2013 2014-2019

St meld.
 nr. 16

Handlings-
program

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

5. Oslo – Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger 637 1 055 1 089 710

Sum post 36 637 1 055 1 089 710

Korridor/rute
2010-2013 2014-2019

St meld. nr. 
16

Handlings-
program

St meld. 
nr. 16

Handlings-
program

8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes med armer til 
Lofoten og mot Sverige, Finland og Russland
E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger 668 710 400 530

Sum post 37 668 710 400 530

Tabell 7.6.   Post 36 E16 Over Filefj ell – økonomiske rammer 

Tabell 7.7.  Post 37 E6 vest for Alta – økonomiske rammer 
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Mill. 2010-kr

Mill. 2010-kr

7.1.3 Bindinger
Bindinger er defi nert som den delen av den økonomiske rammen som er nødvendig for å ferdigstille 
prosjekter som er startet opp ved inngangen til planperioden. I St.meld. nr. 16 (2008–2009) er det lagt til 
grunn at i størrelsesorden 10 mrd. kr av de statlige midlene vil bli benytt et til fullføring av igangsatt e 
prosjekter, i all hovedsak i første fi reårsperiode. Gjennom arbeidet med handlingsprogrammet har det 
skjedd en oppdatering av kostnader og restbehov knytt et til igangsatt e og allerede vedtatt e prosjekter. 
Statens vegvesen legger ett er dett e til grunn at om lag 13 mrd. kr av de statlige midlene vil bli benytt et til 
fullføring av slike prosjekter, inkl. refusjoner.

7.2 Hovedtrekk og prioriteringer
I St.meld. nr. 16 (2008–2009) legges det opp til en vesentlig økt satsing på riksveginvesteringer. Rammene 
for fi reårsperioden 2010–2013 er økt med om lag 50 prosent sammenlignet med rammene for Nasjonal 
transportplan 2006–2015. I siste seksårsperiode er det lagt opp til ytt erligere rammeøkninger. For hele 
tiårsperioden 2010–2019 er økningen på om lag 70 prosent sammenlignet med Nasjonal transportplan 
2006–2015. For programområdene er økningen hele 180 prosent. Men også for store prosjekter er økningen 
vesentlig. I tillegg er det forutsatt  en vesentlig økning av rassikringsinnsatsen.  

Alle store prosjekter som prioriteres i planperioden, er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009). 
For tiårsperioden samlet kan prioriteringene grovt oppsummeres som følger:

 • Utbedring/utbygging av eksisterende veg, for eksempel E39 Kyststamvegen, E6 i Nord-Norge, 
    E16 over Filefj ell og andre fj elloverganger i Sør-Norge (om lag 50 prosent av den statlige
    rammen). For å bidra til mer eff ektiv og helhetlig utbygging er det opprett et egne budsjett poster 
    for E16 over Filefj ell og E6 vest for Alta. 

 • Utbygging til fi refelts veg med midtrekkverk på høytrafi kkerte riksvegstrekninger, særlig 
    E18 Oslo - Kristiansand, E6 Oslo – Lillehammer, E16 Sandvika – Hønefoss og rv 2 Kløft a –
    Kongsvinger (om lag 30 prosent av den statlige rammen).

 • Byprosjekter i forbindelse med bompengepakker for de største byene, for eksempel 
    E39 Eiganestunnelen, E6 Nidelv bru – Grillstad, E18 Bjørvikaprosjektet, rv. 150 Ulvensplitt en – 
    Sinsen og adkomster til terminaler i Oslo (om lag 10 prosent av den statlige rammen).

 • Nye vegforbindelser eller store innkortingstiltak, for eksempel E6 Bru over Rombaken, rv 13 
     Hardangerbrua, E39 Kvivsvegen, E136 Tresfj ordbrua, rv 7 Sokna– Ørgenvika og E134 Gvammen–
     Århus (omlag 10 prosent av den statlige rammen).

For annen fi nansiering er profi len annerledes. I forbindelse med bygging av fi refelts veger, byprosjekter 
og nye vegforbindelser er det lagt til grunn en gjennomsnitt lig bompengeandel på omlag 60 prosent. 
Utbygging og utbedring av eksisterende veg har vesentlig lavere bompengeandel, omlag 30 prosent Det 
er lagt opp til å utnytt e en stor del av det bompengepotensialet som fi nnes, forutsatt  at det er lokalpolitisk 
vilje til dett e. Det innebærer en høy bompengeandel der potensialet er størst.   

Innenfor programområdene er trafi kksikkerhetstiltak gitt  særlig høy prioritet, med vekt på tiltak som 
hindrer de alvorligste ulykkene; møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av myke 
trafi kanter. Bygging av midtrekkverk, etablering av merket sperreområde/midtmarkering og tiltak i kurver 
og sideterreng er viktige tiltak for å unngå slike ulykker. 
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7.3 Programområdene
Programområdene er samleposter for målrett ede investeringstiltak på utvalgte områder. Dett e omfatt er 
mindre utbedringer, gang- og sykkelveger, trafi kksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafi kk-
tiltak og universell utforming, planlegging og grunnerverv. 

På grunnlag av de føringer som er gitt  i St.meld. nr. 16 (2008–2009), har Statens vegvesen arbeidet med å 
konkretisere prioriteringene innenfor de ulike programområdene. Det er lagt hovedvekt på å konkretisere 
prioriteringene innenfor rammene for fi reårsperioden 2010–2013. I det ett erfølgende er det gitt  en over-
ordnet omtale av foreslått e prioriteringer innenfor de ulike programområdene i perioden 2010–2013. For 
detaljerte oversikter over prioriteringene innenfor den enkelte rute vises det til kapitt el 15. 

7.3.1 Mindre utbedringer
Mindre utbedringer er som regel mindre tiltak på eksisterende veg for å løse spesielle utfordringer, oft e i 
forhold til den tekniske tilstanden på vegen. Det er lagt til grunn om lag 1 340 mill. kr i statlige midler til 
mindre utbedringer i første fi reårsperiode. Det er ikke forventet annen fi nansiering til mindre utbedringer. 
Fordelingen på ulike tiltakstyper er vist i tabell 7.8. 

På grunn av mange år med lavere bevilgninger til vedlikehold enn det faktiske behovet tilsier, er det 
akkumulert et vedlikeholdsmessig ett erslep på vegnett et. Dett e forfallet omfatt er bl.a. svikt og mangler ved 
vegkropp, drenering, bruer, tunneler og vegutstyr. Foreløpige beregninger og anslag tilsier at kostnaden 
for å ta igjen dett e vedlikeholdsett erslepet på riksvegnett et er i størrelsesorden 7,6 mrd. kr. Over halvparten 
av rammen til programområdet mindre utbedringer er derfor rett et inn mot å ta igjen deler av dett e 
forfallet. Videre er det satt  av midler til tunnelsikring for å tilfredsstille EU-krav til sikkerhet i tunneler. 
I tillegg er det satt  av midler til breddeutvidelser, nye ferjekaier, rassikring m.m. 

Behovet for midler til utbedring av tunneler og bruer er vesentlig større enn det Statens vegvesen har 
funnet rom for i perioden 2010–2013. Etaten vil derfor gjennomføre en nærmere kartlegging av behovet for 
utbedringer av eksisterende tunneler og bruer, som grunnlag for prioriteringene i Nasjonal transportplan 
2014–2023. 

Tiltakstype
Handlingsprogram 2010-2013

Statlige midler Annen 
fi nansiering

Sum

Forsterkning av veg 210 210

Tiltak i tunneler 550 550

Rehabilitering av bruer 160 160

Rehabilitering av vegutstyr, miljø m.m 30 30

Rassikring 30 30

Breddeutvidelse 60 60

Ferjekaier 110 110

Annet 1) 190 190

Sum programområder post 30 1 340 0 1 340

Mill. 2010-kr

Tabell 7.8 Mindre utbedringer – fordeling på tiltakstyper

1) For eksempel utbedring av fl askehalser, utvidelse av bruer, bygging av kjettingplasser for tungtrafi kken m.m. 
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7.3.2 Gang- og sykkelveger
Det er lagt til grunn om lag 950 mill. kr i statlige midler til tiltak for gående og syklende i første fi reårs-
periode. I tillegg er det lagt til grunn om lag 370 mill. kr i annen fi nansiering. Programområdet omfatt er 
tiltak for utbygging av sammenhengende hovednett  for sykkeltrafi kken i byer og tett steder (om lag 30 
prosent) og utbygging av strekninger knytt et til skoleveg (om lag 50 prosent). I tillegg omfatt er program-
området tiltak i ett erkant av sykkelveginspeksjoner og andre tiltak for å legge til rett e for gående og 
syklende m.m. Sykkelveginspeksjoner er en systematisk gjennomgang av eksisterende sykkelveganlegg for 
å identifi sere mangler og problemer. Fordelingen på ulike tiltakstyper er vist i tabell 7.9. 

I tillegg til det som oppnås innenfor programområdet, inngår tilrett elegging for gående og syklende som 
en del av store prosjekter. Til sammen vil om lag 230 km riksveg bli tilrett elagt for gående og syklende 
i første fi reårsperiode, hvorav om lag 60 km som del av sammenhengende hovednett  i utvalgte byer og 
tett steder. I tillegg vil det bli gjennomført tiltak i ett erkant av sykkelveginspeksjoner på om lag 40 prosent 
av eksisterende gang- og sykkelruter langs riksvegnett et. 

For å øke framkommeligheten for gående og syklende er det nødvendig at fylkeskommuner og kommuner 
prioriterer slike anlegg langs fylkesveger og kommunale veger.

7.3.4 Trafi kksikkerhetstiltak
Det er lagt til grunn om lag 2 360 mill. kr i statlige midler til trafi kksikkerhetstiltak i første fi reårsperiode. 
I tillegg er det lagt til grunn om lag 200 mill. kr i annen fi nansiering. Tiltak for å hindre møte- og utfor-
kjøringsulykker og ulykker med myke trafi kanter er gitt  høyest prioritet som følge av at det er disse 
ulykkestypene som har de alvorligste konsekvensene.

De viktigste tiltakstypene er etablering av midtrekkverk på to- og trefelts veger (oft est kombinert med 
nødvendig breddeøkning) samt etablering av forsterket midtoppmerking i form av merket sperreområde, 
midtmarkering eller rumleriller. Tiltak for å skape et sideterreng som reduserer konsekvensene ved 
utforkjøring er et annet satsingsområde. Til tross for at det over tid har vært en nedgang i antall drepte og 
hardt skadde blant gående og syklende, har denne trafi kantgruppen fortsatt  en betydelig høyere risiko 
for å bli drept eller hardt skadd per km enn de som kjører bil. Det skal gjennomføres inspeksjoner av alle 
gang- og sykkelruter som staten har ansvar for innen 2020 med påfølgende strakstiltak for trafi kksikkerhet 
og framkommelighet. Fordelingen på ulike tiltakstyper er vist i tabell 7.10.

Tiltakstype
Handlingsprogram 2010-2013

Statlige 
midler

Annen 
fi nansiering

Sum

Sammenhengende hovednett i by/tettsted 300 300 600

Tilrettelegging skoleveg 540 20 560

Tiltak etter sykkelveginspeksjoner 1) 60 40 100

Annet 2) 50 10 60

Sum programområder post 30 950 370 1 320

Mill. 2010-kr

Tabell 7.9 Gang- og sykkelveger – fordeling på tiltakstyper 

1) Tilsvarende beløp dekkes over drift- og vedlikeholdsbudsjettet
2) Ulike tiltak som ikke er direkte knyttet til skoleveg eller sammenhengende nett i byer og tettsteder.
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Tiltakstype
Handlingsprogram 2010-2013

Statlige midler Annen 
fi nansiering

Sum

Midtrekkverk 610 10 620

Forsterket midtoppmerking 220 10 230

Tiltak mot utforkjøring 530 60 590

Annet 1) 1 000 120 1 120

Sum programområder post 30 2 360 200 2 560

Tiltakstype
Handlingsprogram 2010-2013

Statlige 
midler

Annen 
fi nansiering

Sum

Støytiltak 190 30 220

Tiltak for ivaretakelse av biologisk mangfold 40 10 50

Tiltak for oppfølging av EUs vanndirektiv 60 10 70

Miljøgater 10 30 40

Hvileplasser for tungtransport 80 80

Annet 1) 30 10 40

Sum programområder post 30 410 90 500

Mill. 2010-kr

Mill. 2010-kr

Tabell 7.10.  Trafi kksikkerhetstiltak – fordeling på tiltakstyper

Tabell 7.11.  Miljø- og servicetiltak – fordeling på tiltakstyper

1) For eksempel utbedring av ulykkespunkter, kryssombygging, etablering av veglys, strakstiltak m.m.

1) For eksempel etablering av rasteplasser.

Til sammen vil det bli bygd om lag 90 km midtrekkverk på to- og trefelts riksveger i første fi reårsperiode.
I tillegg vil det bli etablert merket sperreområde/midtmarkering på om lag 180 km riksveg.

7.3.5 Miljø- og servicetiltak
Det er lagt til grunn om lag 410 mill. kr i statlige midler til miljø- og servicetiltak i første fi reårsperiode. 
I tillegg er det lagt til grunn om lag 90 mill. kr i annen fi nansiering. Nesten halvparten av midlene er 
forutsatt  benytt et til støyskjermingstiltak. Til sammen vil det bli gjennomført støyskjermingstiltak for 
i størrelsesorden 600 boliger i første fi reårsperiode. I tillegg er det satt  av midler til å følge opp Statens 
vegvesens forpliktelser i forhold til EUs vanndirektiv og ivaretakelse av biologisk mangfold. Videre er det 
prioritert midler til bygging av miljøgateprosjekter. 

Det er også prioritert midler til bygging av hvileplasser for tungtrafi kken, slik at muligheten til sikker og 
komfortabel avvikling av hvile i henhold til kjøre- og hviletidsbestemmelsene blir bedret. Det antas at om 
lag 15-20 hvileplasser vil bli bygd eller oppgradert i første fi reårsperiode. I tillegg til utvikling av off entlige 
hvileplasser er det aktuelt med tilskudd til private for å sikre et bedre servicetilbud til en lavere kostnad for 
samfunnet. 

Fordelingen på ulike tiltakstyper er vist i tabell 7.11.
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7.3.6 Kollektivtransport og universell utforming 
Det er lagt til grunn om lag 510 mill. kr i statlige midler til kollektivtransport og universell utforming i 
første fi reårsperiode. I tillegg er det lagt til grunn om lag 230 mill. kr i annen fi nansiering.

Tilgjengelighet for alle i kollektivtransporten er et satsingsområde i St.meld. nr. 16 (2008-2009). En vesentlig 
andel av midlene til programområdet er derfor rett et mot oppgradering av eksisterende holdeplasser og
knutepunkter, slik at disse blir universelt utformet (omlag 60 prosent). Prioriteringene i første fi reårs-
periode vil føre til at anslagsvis 800 holdeplasser og 60 knutepunkter blir oppgradert. I tillegg vil det bli 
bygd om lag 10 km kollektivfelt langs eksisterende riksvegnett , hovedsaklig langs innfartsårene til Oslo. 
Fordelingen på ulike tiltakstyper er vist i tabell 7.12.

7.3.7 Planlegging
Det er lagt til grunn om lag 910 mill. kr i statlige midler til planlegging i første fi reårsperiode. I tillegg 
er det lagt til grunn om lag 120 mill. kr i annen fi nansiering. Midlene vil bli benytt et til planlegging av 
prosjekter som skal bygges i perioden 2010–2013. I tillegg skal det utarbeides overordnede planer for 
prosjekter som er aktuelle i perioden 2014-2019 og langsiktige utredninger for aktuelle investeringer ett er 
dett e. Det vises for øvrig til nærmere beskrivelse av planlegging i kapitt el 8.

7.3.8 Grunnerverv
Det er lagt til grunn om lag 80 mill. kr i statlige midler til grunnerverv i første fi reårsperiode. Midlene vil 
bli benytt et til grunnerverv før prosjekter tas opp til bevilgning. I tillegg kan posten benytt es til å kjøpe 
objekter som legges ut til salg, dersom de er i eller nær framtidige veglinjer. 

7.4 Rassikring
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn en gjennomsnitt lig årlig ramme på 1 027 mill. kr for post 
31, omregnet til 2010-kr. Videre er det lagt til grunn at halvparten av rammen skal benytt es til tiltak på 
fylkesvegnett et. Den endelige fordelingen av rammen til post 31 for perioden 2010-2013 vil først foreligge 
når Samferdselsdepartementet har tatt  stilling til prioriteringen av tiltak på fylkesvegnett et. Det er lagt opp 
til at Samferdselsdepartementet stadfester en handlingsplan for rassikring på fylkesvegnett et tidlig i 2010.

Alle store prosjekter som prioriteres på riksvegnett et, er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009). Prioriteringene 
er nærmere detaljert i kapitt el 15. Det er lagt til grunn at om lag 50 rasutsatt e punkter/strekninger på 
riksvegnett et vil bli sikret mot ras i perioden 2010–2013.

Tiltakstype
Handlingsprogram 2010-2013

Statlige midler Annen 
fi nansiering

Sum

Oppgradering av holdeplasser 180 30 210

Oppgradering av knutepunkter 120 80 200

Kollektivfelt 50 100 150

Annet 1) 160 20 180

Sum programområder post 30 510 230 740

Mill. 2010-kr

Tabell 7.12.  Kollektivtransport og universell utforming – fordeling på tiltakstyper

1 )For eksempel innfartsparkering, ulike framkommelighetstiltak, informasjonssystemer m.m.
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7.5 Risikovurdering og risikoreduserende tiltak
På investeringssiden er det knytt et fl ere risikoelementer til gjennomføringen av budsjett  og handlings-
program. Som omtalt i kapitel 1.11 er de viktigste risikoområdene som er identifi sert:

 • Bemanning, kompetanse og kapasitet innenfor plan- og byggherreoppgaver 
 • Planer og planlegging, herunder ressurser til planlegging av mindre og enkelte større prosjekter. 
 • Kostnadsoverskridelser og markedssituasjon. 

For å redusere risikoen må det arbeides på mange områder.

Det er viktig å opprett holde tilstrekkelig bemanning og kapasitet til å kunne gjennomføre både 
planleggings- og byggherreoppgaver. Utarbeidelse av planleggingsprogram vil bidra til å klarlegge 
behovet for ressurser og kompetanse, jf. nærmere omtale i kapitt el 8 og 14.

Det må utarbeides reguleringsplaner for de aller fl este investeringsprosjektene. Som hovedregel skal det
foreligge godkjent reguleringsplan før et prosjekt tas opp til bevilgning. Dett e er ikke alltid tilfelle i dag.
Spesielt innenfor programområdene blir mange prosjekter tatt  opp til bevilgning før det foreligger god-
kjent reguleringsplan. Oft e viser det seg at planavklaring tar lengre tid enn forutsatt . Vegdirektoratet vil 
derfor vurdere en innskjerping av plankravet for slike prosjekter.

Før byggestart skal det også utarbeides konkurransegrunnlag og gjennomføres anbudsprosess. Aktivitets-
økningen som det legges opp til i St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, vil føre til 
et stort behov for byggherrekompetanse i årene framover. Det bør derfor gjennomføres en vurdering av 
hvilken kapasitet som er nødvendig og hvilken kapasitet som er tilgjengelig. Innføring av et portefølje-
styringssystem for hele etaten vil gjøre det lett ere å ha oversikt over og styre prosjektporteføljen. 

Kostnadsoverslag må ha god kvalitet. I den reviderte versjonen av etatens verktøy for utarbeidelse av 
kostnadsoverslag (Anslag) er det lagt mer vekt på å identifi sere usikkerhet, og kravene til kvalitet på 
plangrunnlaget er skjerpet. I tillegg er verktøyet blitt  mer brukervennlig, slik at det blir lett ere å bruke 
både på små og store prosjekter. Kostnadsoverslag skal dessuten revideres regelmessig i løpet av 
gjennomføringsfasen.

Statens vegvesen deltar, sammen med Telenor og Statoil, i et større forskningsprosjekt om praktisk 
styring av usikkerhet i byggeprosjekter. Etaten har utarbeidet retningslinjer og kjøreregler for styring av 
usikkerhet, inkl. risikostyring, ved gjennomføring av vegprosjekter. Prinsippene for styring av usikkerhet i 
gjennomføringsfasen henger nøye sammen med identifi seringen av usikkerhet i planfasen.

Når det gjelder tiltak for å takle markedssituasjonen viser vi til kapitt el 3.4 Byggherrestrategier. 
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Kapittel 8 PLANLEGGING

St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 legger opp til et vesentlig høyere aktivitetsnivå 
i den kommende planperioden enn tidligere. For investeringer gjelder dett e både store prosjekter og 
programområdene. Dett e gir store planleggingsutfordringer.

Det er forutsatt  910 mill. kr i statlige midler til planlegging i første fi reårsperiode. Midlene skal sikre 
at det er ressurser til planlegging av prosjekter som skal bygges i perioden 2010–2013. I tillegg skal det 
utarbeides overordnede planer for prosjekter som er aktuelle i perioden 2014–2019 og noen utredninger for 
investeringer som er aktuelle ett er denne perioden. Det er stor usikkerhet om det er tilstrekkelige midler til 
planlegging, jf. nærmere omtale i kapitt el 8.4 om planleggingsprogram. 

Forvaltningsreformen vil kreve et utstrakt samarbeid mellom staten og fylkene om hvordan 
planleggingsressursene i den felles vegadministrasjonen skal prioriteres. Dett e krever gode oversikter for 
ressursbehovet og gode prosesser for prioritering.

Som omtalt i kapitt el 7.6. er god planlegging et viktig risikoreduserende tiltak. Planleggingsprogrammet 
skal sikre at det foreligger godkjente planer for prosjektene som er prioritert både i første fi reårsperiode og 
siste seksårsperiode. 
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8.1 Planleggingsoppgaver
Statens vegvesen har som fagmyndighet omfatt ende oppgaver med planforvaltning, som for eksempel å 
gi utt alelser og innspill til kommunenes og andres plan- og byggesaker. Dett e er viktige oppgaver knytt et 
til etatens ansvar for vegforvaltning og sektoransvar for trafi kksikkerhet, miljø, kollektivtrafi kk, sykkel, 
gange, universell utforming, samordnet areal- og transportplanlegging med mer.

Ved ny plan- og bygningslov fra 1. juli 2009 er det innført noen nye elementer som kan virke inn på 
Statens vegvesens ressursbehov til planlegging. Dett e gjelder særlig utarbeiding av nasjonalt forventnings-
dokument, regional planstrategi og kommunal planstrategi. Det er usikkert om dett e vil føre til økte eller 
reduserte ressursbehov, fordi det er noen uklarheter om innhold og usikkerhet om hvordan praksis vil 
utvikle seg. Lovforarbeidene viser at det generelt er forventninger om at statlige myndigheter skal bidra 
mer i den regionale og kommunale planleggingen. Blant annet er det forutsatt  at statlige etater skal bidra 
i arbeidet med handlingsprogram i tilknytning til regionale planer og i arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel og tilhørende handlingsdel. Lovendringene kan med andre ord føre til et økt ressursbehov, 
men også til mer eff ektive prosesser som følge av mer rett idige innspill.

Planleggingsoppgavene Statens vegvesen har som utbygger i den kommende planperioden, kan beskrives 
gjennom følgende punkter:

 • Utredninger av prosjekter som er aktuelle å prioritere i neste Nasjonale transportplan
  o Konseptvalgutredninger (KVU) som grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS1)
  o Rutevise utredninger
  o Mulighetsstudier for alternativ fi nansiering basert på lokalt initiativ
 • Planlegging av prosjekter i siste seksårsperioden i Nasjonal transportplan 2010–2019
  o Konsekvensutredninger (KU), kommunedelplaner
  o Grunnlag for eventuell prinsippvedtak om alternativ fi nansiering
 • Planlegging av prosjekter i første fi reårsperioden i Nasjonal transportplan 2010–2019
  o Kommunedelplaner (hvis slike planer ikke foreligger)
  o Reguleringsplaner
  o Grunnlag for eventuell vedtak om alternativ fi nansiering
  o Styringsdokument m.m. grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS2)
  o Byggeplaner

Statens vegvesen skal også bistå den enkelte fylkeskommune med planlegging knytt et opp mot behovene 
som vil følge av regionale transportplaner og handlingsprogrammer for fylkesvegnett et. Dett e arbeidet vil 
samlet sett  kreve store planressurser i og utenfor Statens vegvesen. 

8.2 Plankrav
Statens vegvesen er avhengig av forutsigbarhet for egen virksomhet, og vi ønsker å opptre forutsigbart. 
Det er derfor et mål at det i perioden 2010–2013 blir utarbeidet:

 • konseptvalgutredninger som gir grunnlag for prioritering av store prosjekter og ”bypakker” i  
    Nasjonal transportplan 2014–2023. I praksis betyr dett e at aktuelle konseptvalgutredninger  
    må være gjennomført i 2010 eller 2011. Det forventes at Statens vegvesen må utarbeide 
    ca. 20 konseptvalgutredninger i løpet av disse to årene.
 • godkjente kommunedelplaner for prosjekter som er aktuelle for gjennomføring i perioden  
    2014–2017. Planarbeidet skal være kommet så langt at usikkerheten i prosjektkostnaden ikke  
    overskrider +/- 25 prosent.
 • godkjente reguleringsplaner når Statens vegvesen sender de årlige budsjett forslagene til 
    fylkeskommunene for utt alelse. Det er en forutsetning at reguleringsplaner skal være   
    kvalitetssikret i forhold til gjeldene krav og retningslinjer. Planarbeidet skal være kommet så  
    langt at usikkerheten i prosjektkostnaden ikke overskrider +/- 10 prosent.
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Planbehovet vil variere mye mellom tiltakstyper. Ytt erpunktene er store prosjekter og mindre tiltak innen-
for programområdene. Store prosjekter vil normalt kreve KVU/KS1, kommunedelplan, regulerings-plan og 
KS2. Mindre tiltak innenfor programområdene kan oft e avklares gjennom enkle reguleringsplaner, og noen 
ganger uten plan. Hvor det er aktuelt med store prosjekter og hvor det er aktuelt med mindre tiltak, kan 
avklares gjennom rutevise utredninger. For riksvegnett et, vil det tidlig i perioden bli utarbeidet nye rutevise 
utredninger basert på ”Stamvegutredninger – behov for utvikling av stamvegnett et” (oktober 2006). 

8.3 Planleggingsutfordringer
Prosjektplanlegging krever mye tid og ressurser. Planleggingstid for store prosjekter som må avklares 
gjennom KVU/KS1, kommunedelplan og reguleringsplan er 4 år for å oppfylle formelle minimumskrav 
og normalt 7 år for å gjennomføre det utredningsarbeidet som forventes. I tillegg kommer 1–2 år for 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag, gjennomføre anbudsprosess og grunnerverv. Samtidig har vedtatt e 
planer begrenset holdbarhet på grunn av nye krav som oppstår og endringer i politiske prioriteringer. 

Dett e stiller store krav til å prioritere, slik at planressursene i størst mulig grad blir brukt til tiltak 
som faktisk vil bli gjennomført. I praksis betyr dett e at det må være gjennomført gode avklaringer på 
overordnet plannivå før det brukes store ressurser til detaljert planavklaring. På strekningene mellom 
byene betyr dett e at prosjekt- og detaljplanlegging må være forankret i rutevise utredninger og eventuelle 
føringer fra regjeringen på grunnlag av KS1. For strekninger hvor utbedring av eksisterende veg er aktuelt, 
bør det gjennomføres enkle overordnede analyser (forstudier) som gir grunnlag for å prioritere tiltak 
og planressurser over lengre strekninger ett er varierende økonomiske rammer. I byene må prosjekt- og 
detaljplanlegging være forankret i strategiske planer for arealbruk og transportmiddelvalg, strategiske veg- 
og gatebruksplaner og eventuelt føringer fra regjeringen ett er gjennomført KS1.
 
Det er en stor utfordring at investeringsvolumet øker sterkt i planperioden. De statlige investeringene 
i store prosjekter øker med om lag 80 prosent, mens programområdene øker med om lag 180 prosent. 
Dett e innebærer behov for en stor økning av ressursene til planlegging. Den store økningen i midler til 
programområdene vil forsterke dett e behovet, fordi slike tiltak oft e krever relativt sett  større planleggings-
ressurser per investert krone enn store prosjekter. I tillegg er det økende forventninger til at Statens 
vegvesen skal bidra i kommunenes og andres plan- og byggesaker.

For å kunne håndtere en situasjon med usikre økonomiske rammer, har det tradisjonelt blitt  utarbeidet 
planer for fl ere tiltak enn det Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet gir grunn til å forvente. 
Dett e har blitt  betegnet som ”planreserve”. Behovet for strammere prioritering av planleggingsressursene 
og erfaringene med at vedtatt e planer fort blir utdaterte, har i praksis ført til redusert planreserve og 
spørsmål ved en slik ressursbruk. Slik situasjonen er nå, er det bare grunnlag for å detaljplanlegge 
prosjekter som er forankret i Nasjonal transportplan, der dett e følger av føringer fra regjeringen ett er KS1 
eller i forbindelse med vedtak Stortinget skal gjøre om brukerfi nansiering. I utgangspunktet er det derfor 
slik at varierende økonomiske rammer best kan håndteres innenfor rammene til utbedring av eksisterende 
veg, jf omtalen av ”forstudier” over.

I tillegg må Statens vegvesen ha ressurser til tilsvarende planlegging på det nye fylkesvegnett et. Statens 
vegvesen skal også samarbeide med kommuner og fylkeskommuner om å planlegge systemer for 
kollektivtrafi kken og sammenhengende hovednett  for sykkeltrafi kk i byer og tett steder.

8.4 Planleggingsprogram
Det store behovet for planleggingsressurser og kravet til gjennomført planlegging som grunnlag for 
Nasjonal transportplan, handlingsprogram og budsjett er, gjør det nødvendig med et planleggingsprogram 
for å styre ressursbruken eff ektivt.
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For riksvegnett et er det satt  krav om at regionvegkontorene skal ha et planleggingsprogram ett er en 
nærmere bestemt mal fastsatt  av Vegdirektoratet. Planprogrammet skal angi ressursbehovet knytt et til 
konseptvalgutredninger, kommunedelplaner og reguleringsplaner for fi reårsperioden. Planleggingen 
må tidsmessig gjennomføres i henhold til kravene defi nert over i punkt 8.2. Det er satt  krav om at 
planleggingsprogrammet skal være klart ved inngangen til handlingsprogramperioden og revideres 
løpende i perioden ett ersom forutsetningene endrer seg. Planprogrammet skal gi grunnlag for å styre 
ressursbruken, og må derfor gi opplysninger om egne årsverk og planleggingsmidler. Det tas sikte 
på at det elektroniske systemet ”Porteføljesys” på sikt skal dekke behovet for et felles elektronisk 
planleggingsprogram for Statens vegvesen. 

Det er naturlig med et felles planleggingsprogram for riks- og fylkesveger, fordi det er nødvendig å se 
ressursbruken i sammenheng. Regionvegkontorene skal derfor samarbeide med fylkeskommunene om 
utformingen av planleggingsprogrammet, herunder om fylkene for fylkesvegnett et har andre ønsker for 
innholdet enn det som følger av Vegdirektoratets krav for riksvegnett et.

Det er forutsatt  910 mill. kr i statlige midler til planlegging i første fi reårsperiode. Midlene skal sikre at det 
er ressurser nok til planlegging av prosjekter som skal bygges i perioden 2010–2013. I tillegg skal det ut-
arbeides overordnede planer for prosjekter som er aktuelle i perioden 2014–2019 og noen utredninger for 
investeringer som er aktuelle også ett er denne perioden. Det er per i dag ikke satt  av tilstrekkelige midler 
til planlegging. Det er derfor nødvendig å arbeide videre med fi nansieringmulighetene for planlegging, 
herunder vurdere mulighetene for ekstern fi nansiering og endring av fi nansieringsopplegget for planlegging. 
Tilstrekkelige planleggingsmidler er en forutsetning for å få gjennomført tiltakene som er forutsatt  i Nasjonal 
transportplan 2010–2019.
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Kapittel 9 KJØP AV RIKSVEGFERJETJENESTER 

Rammen til kjøp av riksvegferjetjenester er gjennomsnitt lig 436 mill. kr per år i perioden 2010–2013. 
Dett e er tilstrekkelig til å opprett holde dagens rutetilbud i riksvegferjedrift en, muliggjøre en økning i 
ruteproduksjonen i forbindelse med anbudsoppstart, samt muliggjøre innføring av gassdrevne ferjer på 
Vestfj orden.

Ser en året 2012 isolert, vil tilskuddsbehovet være mye høyere enn gjennomsnitt et for perioden. 
Årsaken til diff eransen mellom 2012 og 2013 er i stor grad at anbudskontraktene som inngås under 
post 72 er utformet slik at tilskuddsbeløp varierer fra år til år. Dett e fordi økende billett inntekter samt 
avtagende kapitalkostnader fører til at tilskuddsbehovet for operatør endres over kontraktsperioden.

Budsjett et for handlingsprogramperioden innbefatt er 18 riksvegferjesamband. Sambandene Lauvvik-
Oanes, Hjelmeland-Nesvik-Skipavik, Mortavika-Arsvågen, Halhjem-Sandvikvåg, Mannheller-Fodnes,
Hella-Vangsnes-Dragsvik, Anda-Lote, Lavik-Oppedal, Molde-Vestnes, Volda-Folkestad, Bognes-
Skarberget, Drag-Kjøpsvik og Moss-Horten vil være under anbudsdrift  ved inngangen til handlings-
programperioden. De resterende fem sambandene vil starte opp som anbudssamband i løpet av perioden. 
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Oversikten nedenfor viser hvilken kontraktsform disse sambandene vil ha i neste fi reårsperiode:

9.1 Budsjettforutsetninger
Budsjett all for rammetilskuddssambandene bygger på en gjennomsnitt lig drivoljepris på 3,89 kr/liter. 
Dett e tilsvarer en råoljepris på 400 kr/fat. Forventede renter for perioden er satt  til 5 prosent. Budsjett allene 
bygger på selskapenes budsjett innspill og tidligere års regnskaper, i tillegg til Statens vegvesens utkast til 
ferjedisponeringsplan for 2010.

Det er knytt et usikkerhet til beregnet tilskuddsbehov for handlingsprogramperioden, spesielt for de to 
siste årene. Dett e med bakgrunn i svingninger i oljeprisanslag, rentenivå og trafi kkgrunnlag, samt at 
enkelte av riksvegferjesambandene enda ikke er konkurranseutsatt  og kontraktspriser dermed er ukjent.

Spesielt gjelder dett e for Vestfj ordsambandene, der det vil stilles krav om gassdrevne ferjer i konkurransen. 
Det forventes kostnadsøkninger ett ersom krav til gass og økt størrelse på materiellet utløser behov for 
nybygg som gir økte kapitalkostnader. I handlingsprogrammet er det kompensert for de økte kostnadene 
med 30 mill. kr for 2012 og 2013. Det er i budsjett beregningene forutsatt  at tilbudsforbedringer i 
sambandene Bodø-Værøy-Røst-Moskenes og Bognes-Lødingen gjennomføres fra 2012.

Sjøfartsdirektoratet har fra 1. juli 2009 vedtatt  at ordningen med utstedelse av diff erensierte bemannings-
oppgaver skal opphøre. Til grunn for konkurransegrunnlaget ved anbudsutlysningene ligger det en forut-
setning om at selskapene har adgang til å benytt e denne ordningen. Endringen i praksis fra Sjøfarts-
direktoratet medfører et berett iget krav fra selskapene om kompensasjon for økte kostnader. Statens 
vegvesen har ikke tatt  høyde for økte kostnader knytt et til en slik praksisendring.

Ny E39 Kvivsvegen medfører at ferjesambandet Volda-Folkestad forutsett es overført til fylkesveg. Kvivs-
vegen er planlagt åpnet høsten 2012 og kostnader til dett e sambandet er derfor ikke tatt  med i budsjett -
beregningen for 2013.

9.2 Utfordringer
Det trafi kale grunnlaget tilsier at det vurderes en sjett e ferje i sambandene Mortavika-Arsvågen og 
Halhjem-Sandvikvåg. Det er i anslått  rammebehov ikke tatt  høyde for eventuelle ekstrakostnader knytt et 
til dett e. Statens vegvesen vil drøft e denne konkrete problemstillingen med Samferdselsdepartementet.

I tråd med de føringer som følger av ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt  funksjons-
evne, skjerpes krav til universell utforming på riksvegferjene. Det legges opp til en fortløpende innfasing 
av de nye kravene i takt med nye utlysninger av sambandene. De fl este av ferjene som trafi kkerer riksveg-
sambandene vil i stor grad oppfylle krav til universell utforming per 1. januar 2010. 

Et fåtall av de gjenværende ferjene vil imidlertid ikke være tilfredsstillende universelt utformet. Disse
ferjene trafi kkerer i stor grad de samband som per 1. januar 2010 ennå ikke har startet opp med anbuds-
drift . Dett e medfører at situasjonen i forhold til universell utforming på riksvegferjene ytt erligere vil bedre 
seg i løpet av handlingsprogramperioden 2010–2013 som følge av oppstart av anbudssamband. 

Samband 2010 2011 2012 2013

Brimnes–Bruravik Rammetilskudd Anbud Anbud Anbud

Festøya–Solevåg Rammetilskudd Anbud Anbud Anbud

Halsa–Kanestraum Rammetilskudd Rammetilskudd Anbud Anbud

Bognes–Lødingen Rammetilskudd Rammetilskudd Anbud Anbud

Bodø–Røst–Værøy–Moskenes Rammetilskudd Rammetilskudd Anbud Anbud

Tabell 9.1 Kontraktsform på samband som lyses ut i perioden 2010–2013
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Kapittel 10 
UTREDNINGS- OG UTVIKLINGSOMRÅDER

I handlingsprogramperioden vil Statens vegvesen arbeide innenfor fl ere utviklingsområder. Her presenteres
forskning og utvikling (FoU), intelligente transportsystemer (ITS) og andre utviklings- og utrednings-
oppgaver for perioden 2010–2013. 

10.1 Forskning og utvikling 
Omtalen av FoU i handlingsprogrammet omfatt er Statens vegvesens kjerneområder og de oppgaver 
som følger av sektoransvar. FoU-virksomheten i Statens vegvesen består av etatsprogrammer med en 
tidsramme på 4–5 år og den øvrige FoU-virksomheten med større og mindre prosjekter. Virksomheten er 
forankret i satsingsområdene i Nasjonal transportplan og Statens vegvesens sektoransvar. 

I 2010 vil Statens vegvesen sammen med fl ere samarbeidspartnere søke Norges forskningsråd om å 
opprett e et Senter for forskningsdrevet innovasjon innenfor områdene ITS, trafi kksikkerhet, næringstransport 
og byproblematikk. Senteret fi nansieres som et spleiselag mellom samarbeidspartene hvor Norges 
forskningsråd bidrar med 50 prosent av midlene, se nærmere omtale nedenfor. 
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10.1.1 Etatsprogrammer
Hovedsatsingene i etatens FoU-virksomhet styres gjennom etatsprogrammer med en tidsramme på 4-5 
år og en gjennomsnitt lig økonomisk ramme totalt på ca 20 mill. kr per program. Etatsprogrammene 
organiseres som prosjekter med forankring i linjeorganisasjonen og med en prosjektleder som bruker 
tilnærmet hele sin arbeidstid på programarbeidet. Ressurser til arbeidet i de enkelte prosjektene enga-
sjeres fra hele organisasjonen og det er et mål at prosjekter i regionene knytt es til programmene som 
delprosjekter. På denne måten vil etatens FoU-virksomhet totalt få en tydelig faglig retning og en samlet 
utviklingskraft .

I løpet av 2010 vil det pågå en prosess med beslutning i etatsledelsen for å avklare hvilke etatsprogram 
som skal foreslås å starte opp i perioden 2010–2013. Det er beslutt et at det ikke startes noen nye 
etatsprogrammer i 2010. 

PhD- og masterstudier
I hvert enkelt etatsprogram skal det kartlegges mulighet for og legges til rett e for gjennomføring av 
minst ett  PhD-studie som har relevans og nytt e for programmet. Etatsprogrammene vil også kunne 
initiere relevante masteroppgaver. PhD-studier knytt et til etatsprogrammene vil være en viktig faktor i 
kompetanseutviklingen for etaten og for hele transportsektoren. Det vil også gi et bedre rekrutt erings-
grunnlag til akademiske undervisningsstillinger ved universitet og høyskoler. Det vises for øvrig til 
handlingsprogrammets omtale av kompetanseutvikling, kapitt el 14.1.2.

10.1.2 FoU i samarbeid med andre aktører
Norges forskningsråd 
Det er et mål å gjennomføre FoU i samarbeid med Norges forskningsråd. Dett e gjelder både gjennom 
engasjement i programledelse, deltagelse i programstyrer og faglige bidrag i gjennomføring av sam-
arbeidsprogrammer. En satsing på forskning gjennom Forskningsrådet sikrer kvalitet i arbeidet og et 
engasjement fra etaten vil sikre at relevante forskningsbehov synliggjøres. Statens vegvesen vil også 
gjennom dett e samarbeidet både bidra med og øke egen kunnskap og kompetanse og øke tilgangen til 
relevante forskningsresultater.

Etatsprogram 20-

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Høyrisikogrupper i vetrafi kken              

Personvern og trafi kksikkerhet              

Næringslivets transporter              

Miljøvennlig bytransport              

ITS på veg              

Salt SMART              

Kompetanseutvikling- drift og vedlikehold              

Klima og transport              

Moderne vegtunneler              

Forslag til oppstart av forprosjekt

Vegteknologi/Varige vegdekker 
(forprosjekt 2010)

Figur 10.1.  Pågående etatsprogrammer 2010–2013 (2019)
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I perioden 2010–2013 vil Statens vegvesen ett er oppfordring fra Samferdselsdepartementet bidra med 
midler til videreføring av programmet Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT).

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Statens vegvesen vil ta initiativ til å søke Norges forskningsråd om å opprett e et Senter for forsknings-
drevet innovasjon fra 2011 sammen med andre aktører. Utlysning forelå i 2009 med endelig søknadsfrist 
21. april 2010. Ett  av temaene for utlysningen er ”Transport”. Et Senter for forskningsdrevet innovasjon 
fi nansieres som et spleiselag mellom aktørene der forskningsrådet bidrar med 50 prosent og de andre 
samarbeidspartene med 50 prosent. Det er antydet at hvert av sentrene som opprett es i 2011 vil få 10 mill.
kr fra Norges forskningsråd i 4 år, med mulig forlengelse i inntil ytt erligere 4 år. I et senter innen transport 
vil Statens vegvesen være den tyngste økonomiske aktøren, og etatens fi nansielle bidrag må forventes å 
utgjøre en vesentlig del av aktørenes bidrag. For informasjon om Senter for forskningsdrevet innovasjon 
henvises det til www.forskningsradet.no/sfi .

Samarbeidspartnere og endelig forskningsprogram vil bli utformet i søknaden, men det er innenfor 
fagområdene ITS, trafi kksikkerhet, næringstransport og byproblematikk vi ser det største potensialet. 
Innenfor noen av disse fagområdene har Statens vegvesen i dag egne ressurser med forskerkompetanse, 
hvilket er en forutsetning for en søknad. Det vil være naturlig at forskningen som gjennomføres innen 
senteret dekker behov som uten et SFI ville blitt  gjennomført i et eller fl ere etatsprogram.  Slik man ser 
dett e i dag vil søknaden foreslå NTNU som leder og fysisk adresse for senteret, mens andre potensielle 
aktører er bl.a. SINTEF, TØI, Jernbaneverket, med fl ere.

Det forventes at senteret kan bidra til gjennomføring av et tosifret antall PhD-studier innenfor fagom-
rådene og dermed ha en betydelig eff ekt på rekrutt ering til vitenskapelige stillinger i undervisnings-
sektoren i årene framover.

Internasjonal FoU
I årene framover vil en økende andel av FoU-budsjett et brukes til internasjonale samarbeidsprosjekter. 
Statens vegvesen deltar i internasjonalt samarbeid gjennom fl ere internasjonale organer. Det er særlig to 
organer som synes å utvikle samarbeid og samarbeidsformer som er spesielt verdifulle for etaten. Det 
strategiske nordiske forskningssamarbeidet (NordFoU) har sitt  grunnlag i en underskrevet avtale mellom 
vegdirektørene i de fem nordiske landene. Et felleseuropeisk forskningsområde (ERA) skal tilrett elegge 
for bedre samordning av nasjonalt og regionalt fi nansierte FoU programmer. Det er initiert samarbeid 
gjennom ERA-NET ROAD. Sistnevnte er et nett verkssamarbeid initiert gjennom EUs 6. rammeprogram 
for forskning og teknologisk utvikling med tidsmessig varighet til 2011. Ett er dett e forutsett es samarbeidet 
videreført og organisert gjennom CEDR (Conference of European Directors of Roads) som er et samarbeids-
forum for de Europeiske vegdirektørene etablert i 2003.

Det internasjonale samarbeidet styrker kompetansen både internt i etaten og hos norske forskere som 
engasjeres i arbeidet. Det gir mulighet for å ta opp faglige problemstillinger i en bredde som en aktør alene 
ikke vil ha mulighet for og gir et grunnlag til å ligge i forkant av utviklingen i eget land. Det gir også bedre 
og enklere tilgang til andres forskningsresultater som vi kan hente hjem og implementere der dett e er 
mulig.

FoU-prosjekter som kan gjennomføres som internordiske prosjekter gjennom NordFoU-samarbeidet, 
vil ha prioritet i FoU-arbeidet i handlingsprogramperioden.
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Tverretatlig FoU
For gjennomføring av Nasjonal transportplan kreves det en betydelig kunnskap på tvers av transport-
etatene. Statens vegvesen har allerede forpliktelser i tverretatlige grupper til å følge opp felles FoU-
prosjekter innen blant annet transportmodellutvikling, virkningsberegninger, nasjonale reisevaneunder-
søkelser og metodeutvikling knytt et til konseptvalgutredninger (KVU). For å fange opp eksisterende kunn-
skap og kunnskapsbehovene fra alle transportetatene og få satt  disse inn i de riktige sammenhengene, 
tar Statens vegvesen i tillegg initiativ til samarbeidsprosjekter med andre transportetater både gjennom 
etatsprogrammene og i enkeltprosjekter og gjennom et eventuelt Senter for forskningsdrevet innovasjon. 
Det vil også bli arbeidet med å fremme et forslag om et større tverretatlig forskningsprogram organisert 
gjennom Norges forskningsråd.

10.1.3 FoU knyttet til investerings-, drift og vedlikeholdskontrakter
Det er oft e enklere å dokumentere resultater gjennom demonstrasjon og praksis enn gjennom rapporter 
og annet skrift lig materiale alene. Nyvinninger, praktiske forsøk og demonstrasjoner får oft e betydelig 
oppmerksomhet og på den måte legges et godt grunnlag for overføring av kunnskap og implementering. 
Det vil derfor legges vekt på at store anleggskontrakter og drift /vedlikeholdskontrakter kan ha utviklings- 
og demonstrasjonsprosjekter knytt et til kontrakten. Det foreligger i dag insentivordninger i våre kont-
rakter som skal stimulere til innovasjon og nyutvikling av kunnskap, men potensialet er ikke utnytt et i 
tilstrekkelig grad.

For byggekontrakter og drift -/vedlikeholdskontrakter kan fl ere modeller være aktuelle fra å legge utvikling 
inn som en del i konkurransegrunnlaget til egne kontrakter.

10.1.4 Øvrig FoU-virksomhet
Ved siden av de store etatsprogrammene gjennomføres det en betydelig FoU-virksomhet knytt et til 
kunnskapsbehov i arbeidet med normaler og retningslinjer, for å løse akutt behov som oppstår og for å 
utvikle og følge opp etatens løpende drift .   

Satsingsområder
Hovedområdene for FoU-satsinger i det neste tiåret defi neres med utgangspunkt i Nasjonal transportplan. 
I tillegg gir et økende internasjonalt samarbeid klare føringer for hva som er viktig både bilateralt og 
multilateralt, mens forskningsinstitusjonene, universitetene og høgskolene og konsulentbransjen bidrar til 
å komplett ere bildet. I de kommende årene vil hovedtyngden av etatens FoU-virksomhet ligge innenfor 
følgende hovedområder:

A. Planlegging og utforming
 a. Overordnet planlegging
 Hovedfokus vil være på metode- og verktøyutvikling knytt et til konsekvensanalyser og   
 konseptvalgutredninger
 b. Transportanalyse
 Det vil bli arbeidet med teoretisk metode og verktøyutvikling for transportanalyser i by og   
 videreutvikling av nasjonal godstransportmodell for regionalt nivå. Å etablere og analysere  
 grunnlagsdata vil være en del av dett e.
 c. Miljøvennlig person- og godstransport
 Hovedfokus vil være på å få fram beslutningsgrunnlag for tiltak og anbefalinger. Det vil bli  
 arbeidet med 
  i    å få fram virkninger av ulike fysiske tilrett eleggingstiltak for 
          sykkel, gående, kollektivtransport og godstransport, 
  ii   gjennomføre påvirkningsstudier og studere eff ekter av disse og 
  iii  bidra til å utvikle miljøvennlig logistikk (godstransport).
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d. Universell utforming
Hovedfokus vil være på å få et bedre kunnskapsgrunnlag blant annet ved å gjennomføre spesifi kke 
bruker- og reisevaneundersøkelser og å utvikle verktøy som støtt er opp målene om universell utforming.

B. Forvaltning av vegkapital
 a. Drift  og vedlikehold
 Hovedfokus vil være å forbedre metodikken for beregning av vedlikeholdsett erslepet på riks-  
 og fylkesveger. Tunnelforvaltning, drift  og vedlikehold gjøres i forvaltningssystemet Plania, men  
 må samkjøres med Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dokumentasjonen må samkjøres og hentes fra  
 etatens nye dokumentasjonssystem Documentum.
 b. Investeringer
 En hovedutfordring på investeringssiden er å utvikle og implementere nye kostnadseff ektive,  
 energisparende og miljøriktige løsninger.

C. Vegteknologi og konstruksjoner
 a. Vegteknologi
 Det vil bli arbeidet for bedre kvalitet og lengre levetid på vegdekkene, videre vil det bli jobbet med  
 rehabilitering, forsterkning av veger, dokumentasjon og beregning av tilstandsutvikling. Arbeidet  
 har til hensikt å gi grunnlag for fremtidig budsjett behov og konsekvenser av ulike valg.
 b. Bruer
 Ved siden av å ivareta eksisterende brumasse og sikre denne for økte krav til bæreevne, vil   
 utvikling av eksisterende og nye brutyper med tanke på lange kryssinger over store dyp, være den  
 største utfordringen.
 c. Tunneler
 Levetiden for tunneler vurderes økt fra 50 til 100 år. Dett e gir betydelige utfordringer i prosjek-
 teringsfasen. En annen hovedutfordring er å bygge sikre tunneler som ikke krever inspeksjoner  
 bak hvelv. I dag ser vi angrep også i form av rust, brann, bakterier og sopp på betong, stål og
 plastfi ber bak og på konstruksjoner som vi ikke har sett  før. Dett e gjelder spesielt de under- 
 sjøiske tunnelene, med et særlig fuktig og saltholdig klima. Dett e krever videre materialutvikling.

D. Trafi kksikkerhet/Miljø
 a. Trafi kksikkerhet og trafi kantadferd
 Nasjonal transportplan har et mål om å redusere antall drepte eller hardt skadde med 1/3. 
 Dett e krever både kunnskap om eff ekter av infrastrukturtiltak, og tiltak som kan gi endret   
 trafi kantatferd.
 b. Sikkerhet, trygghet og sårbarhet
 Erfaringer har vist at vårt samfunn er sårbart dersom kriser (naturgitt e og påførte) oppstår.   
 Konsekvensene av hendelsene kan bli meget store både materielt og ved personskader, mens  
 trusselen om en mulig hendelse kan påvirke både enkeltpersoner og hele samfunnsgrupper  
 negativt. Dett e er et fagområde hvor vi i dag har for lite kunnskap.
 c. Klima og naturmiljø
 Hovedfokus vi være på kunnskapsutvikling knytt et til tilpasning og forebygging. Implementering  
 av kunnskap og løsninger fra Klima og transport- programmet. Skredovervåking og -sikring vil  
 stå sentralt. Resultater fra Klimakur vil bli fulgt opp med nødvendige studier.
 d. Naturmiljø og vegetasjon
 Hovedfokus på naturmiljøsiden vil være å øke kunnskapen om mulige tiltak og eff ekten   
 av tiltak for konfl ikter som er beskrevet i den økologiske kartleggingen og forskrift  om rammer  
 for vannforvaltningen. Tiltakene vil omfatt e både inngrep og forurensning som truer naturmiljøet.  
 Hovedfokus på vegetasjonssiden vil være tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet.
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 e. Støy og lokal forurensning
 Hovedfokuset vil være på kilderett ede tiltak innenfor støy fra vegtrafi kken samt utslipp av   
 forurensninger fra veg og kjøretøy. Det vil bli arbeidet med å få fram underlagsmateriale og  
 gjennomføre virkningsstudier for å kunne påvirke støy- og utslipskrav til kjøretøy. 
 f. Energiøkonomisering
 Innen energiøkonomisering er det to hovedområder: intelligent og energiøkonomisk vegbelysning  
 og energibruk i anleggssektoren.

E. Intelligente transportsystemer (ITS)
 Bruk og utnytt else av ITS-teknologi vil kontinuerlig gripe inn i de fl este fagområder. For Statens  
 vegvesen vil de viktigste satsingsområdene være:
 - ITS for økt trafi kksikkerhet
 - ITS for reduksjon av miljø- og klimaproblemene
 - ITS til støtt e for den profesjonelle næringstransporten inklusive kollektivtransport og intermodale  
 transportløsninger
 - Trafi kantinformasjon og tjenesteutvikling
 - Sømløse kommunikasjonsløsninger mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og vegkant
 - ITS for eff ektivisering av myndighetsoppgaver, for eksempel tungbilkontroll

10.2 Intelligente transportsystemer (ITS)
ITS er systemer og tjenester som anvender informasjons- og kommunikasjonsteknologi i transportsystemet. 
ITS kan benytt es til å oppnå mer eff ektiv, mer miljøvennlig og sikrere transport. Anvendelsen kan være i 
transportmidler eller i infrastrukturen (vegnett et) eller i overvåkings-, styrings- eller drift ssystemer. 

Samferdselsdepartementets utkast til ITS-strategi i transportsektoren forelå høsten 2009 og er sendt
involverte etater til utt alelse. Strategien vil gi føringer for Statens vegvesens arbeid med ITS i handlings-
programperioden.  

10.2.1 Handlingsplan for ITS
Statens vegvesen vedtok i april 2007 en strategi for bruk av ITS. Med utgangspunkt i denne ITS-strategien 
er det vedtatt  en handlingsplan. 

ITS skal være en integrert del av mange oppgaver som utføres av Statens vegvesen og etaten skal tilby et 
nasjonalt digitalt vegnett  som også inkluderer sanntidsdata. Ved planlegging av veganlegg skal det tas 
høyde for fremtidige ITS-løsninger på strekningen eller i anlegget. Statens vegvesen skal utvikle sin rolle 
på en måte som stimulerer til produkt- og tjenesteutvikling i privat regi innenfor ITS.

Ved planlegging og innføring av nye systemer vil Statens vegvesen tidlig etablere dialog med ansvarlige 
myndighetsorgan for å ivareta hensynet til personvern og forbrukerinteresser. Oppgavene skal generelt 
løses med minst mulig bruk av personopplysninger.

10.2.2 Tiltak med ITS i handlingsprogrammet
Statens vegvesen skal samarbeide tett  med Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge for å utnytt e deres 
kompetanse og virkemidler til å fremme etatens forsknings- og utviklingsbehov relatert til ITS. 

Tiltakene med ITS innarbeides i investeringsbudsjett  og drift sbudsjett  innenfor tilgjengelige rammer. I det 
følgende gis kort omtale av sentrale tiltak. 

Automatisk registrering av reisetid/forsinkelser på vegnettet
Autopassbrikken fi nnes i nær 60 prosent av alle norske kjøretøy og kan utnytt es til mer enn 
bompengeinnkreving. I perioden 2010–2013 tar Statens vegvesen sikte på å ferdigstille et system for 
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å måle reisetid anonymt i sanntid på de mest trafi kkerte hovedvegene. Dataene gjøres tilgjengelig for 
informasjonstjenester og vil gi mer forutsigbar reisetid, transport og leveringstid for næringslivet.

Ventetidsinformasjon i ferjedriften
Det planlegges å utvikle og sett e i drift  et system for automatisk beregning av ventetid på ferjer og 
formidling av denne informasjonen på utvalgte ferjeforbindelser. Det er stor ett erspørsel ett er denne 
informasjonen som vil medvirke til forutsigbare reise- og ankomstt ider.

Variable fartsgrenser og informasjon om luftkvalitet
Det skal i perioden etableres system med variable skilt for miljøfartsgrense og informasjon om luft kvalitet 
på fritekstt avler på aktuelle vegstrekninger i storbyområder. I tillegg skal det testes ut system for variable 
fartsgrenser på strekninger med høy hyppighet av hendelser som tidvis krever redusert kjørefart.
Trafi kksikkerhetsgevinst og andre eff ekter skal evalueres. 

Holdeplassregister
Det skal i perioden etableres et nasjonalt system for reiseplanlegging som samler alle transportformer 
(Nasjonal Reiseplanlegger). Dett e krever informasjon om holdeplasser basert på en nasjonal standard og 
som inkluderer tilgjengelighet for alle, det vil si universell utforming. Vegvesenet skal derfor oppgradere 
holdeplassregisteret knytt et til Nasjonal vegdatabank.

Informasjon om vær- og føreforhold.
Statens vegvesen har utviklet system for å tilrett elegge data om vær- og føreforhold – Vegvær-prosjektet. 
Etaten vil gå videre med informasjonsformidling og varsling. I første omgang vil det være rett et mot 
entreprenørene som utfører drift soppgaver på vegnett et og ett er hvert etableres informasjonstjenester mot 
media og vanlige trafi kanter. 

Elektronisk kant- og midtlinje
Elektronisk kant- og midtlinje skal forsøkes på enkelte strekninger med mange møte- og utforkjørings-
ulykker og hvor fysiske løsninger er svært kostbare. Systemet krever at man legger ned transpondere 
(brikker) under midt- og/eller kantlinjen og har tilhørende utstyr i bilene som varsler føreren. I perioden 
skal dett e prøves ut i tilstrekkelig omfang til å kunne evalueres med tanke på å bli et aktuelt virkemiddel 
mot møte- og utforkjøringsulykkene. Systemet blir i perioden evaluert som en del av Statens vegvesens 
etatsprogram ”ITS mot 2020”.

Igangsetting av Europeisk bompengetjeneste 
EFC-direktivet medfører at alle land med elektronisk innkreving må tilby den felles Europeiske tjenesten. 
For tunge kjøretøy skal dett e være på plass i 2012, og for personbiler i 2014. Bilister skal kunne kjøre i 
Europas bompengeanlegg med kun én brikke og én avtale. I tillegg til ny organisering av utstederrollen 
vil det kreve tilpasning av selve Autopass-systemet og informasjon til brukerne. I tillegg er det behov for 
tilpasning av regelverk. 

Obligatorisk oblat for tunge kjøretøy, basert på multifunksjonsbrikke 
Om det blir innført lavutslippssoner i de største byene må tunge kjøretøy utstyres med elektronisk ID. 
Det må derfor startes utredning, utvikling og eventuell innføring av dett e med tilhørende systemer. 

Samordnet betalingssystem innen riksvegferjedriften 
Det arbeides med å ta i bruk et nytt  nasjonalt ferjekort som skal gjelde på alle riksvegferjestrekninger. 
Dersom hovedlinjene i takstregulativet følges kan dett e ferjekortet også utvides til å gjelde på fylkesveg- 
strekninger. Innføring vil starte i de fi re vestlandsfylkene, samt sambandene Levanger-Hokstad og 
Brekstad-Valset i Trondheimsfj orden høsten og vinteren 2009/2010. Videre innføring på riksveg- og fylkes-
vegsamband vil kunne skje ett er hvert som billett systemene skift es ut. Trafi kantene trenger da kun ett  kort 
for å benytt e riksvegferjene samt de fylkesvegferjene der fylkeskommunene legger til rett e for dett e.
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10.3 Øvrig utrednings- og utviklingsarbeid 
Et viktig ansvar for Statens vegvesen er å utarbeide og revidere retningslinjer instrukser, normaler, for-
skrift er og lover. Etaten utarbeider også faglige veiledere, lærebøker og vegdata. Dett e er tunge oppgaver 
som oft e krever betydelige interne og eksterne ressurser. Det er planlagt utarbeidelse og oppgradering 
av håndbøker, normaler, retningslinjer og veiledninger i perioden 2010–2013. Statens vegvesen har 160 
håndbøker og det er løpende behov for oppdateringer av disse. Ved oppdatering vil det bli skilt mellom 
krav og vedledningsstoff .

Det er et mål at ny kunnskap og erfaring danner grunnlag for nye normalkrav – og at dett e er en kon-
tinuerlig prosess slik at normalkravene til enhver tid er basert på det beste kunnskapsgrunnlaget. Dett e 
gjør at vi kan oppnå et sikrere, mer standardisert og lett ere kontrollerbart byggearbeid samt drift  og 
vedlikehold av vegnett et.

I det følgende omtales noen hovedområder: 

Håndbøker innenfor geoteknikk og skred
Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging, håndbok 274 Grunnforsterkning, skråninger og fyllinger, 
håndbok 280 Grunnboring, håndbok 154 Geoteknisk opptegning inkl arbeidstegninger av geotekniske 
konstruksjoner/grunnforsterkning massefortrengning ved sprengning og håndbok 167 Snøvern. Det er
videre planlagt ny håndbok om vannrelaterte skred og ny håndbok om sikring mot is- og steinskred 
(mulig samkjøring). Videre skal det jobbes med dreneringsveiledere, tørrmur og brønnveileder. Disse vil 
sammen med håndbok 018 Vegbygging og de sentrale håndbøkene i etaten ha et stort behov for opp-
dateringer og koordinering mot resten av normalverket og tilpasning til EUs regelverk. I tillegg skal 
resultatene fra etatsprosjektene, blant annet mulige konsekvenser av klimaendringer, implementeres i 
håndbøkene. 

Håndbok for veg- og gateutforming
Det er behov for oppdateringer og koordinering av fl ere håndbøker opp mot resten av normalverket: 
Håndbok 017 Veg- og gateutforming vil sammen med håndbok 018 Vegbygging og håndbok og håndbok 
111 Standard for drift  og vedlikehold bli oppdatert. Det vil også bli arbeidet med en veileder for utbedring 
av eksisterende veg.

Håndbok for vegbygging
Endring av standarder (CEN) og ny viten gjør at det er et kontinuerlig behov for oppdatering.
Det er planlagt å ha en ny versjon klar i 2010, som vil bygge på utgaven fra 2005.

Bruteknisk regelverk
Det skal arbeides med å tilpasse egne normaler og retningslinjer til NS-EN-standardene og viderutvikle 
eget regelverk innen bruområdet. Det er satt  av 2,9 millioner kroner i året til dett e arbeidet. 

Konkurransegrunnlag
Håndbok 066 Konkurransegrunnlag for bygg-, og anleggsarbeid, drift  og vedlikehold vil bli utarbeidet 
basert på ny norsk standard NS8406 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt”.

Andre håndbøker 
Det vil også bli arbeidet med en mengde andre håndbøker og veiledere. Blant disse kan følgende nevnes: 
Universell utforming, konsekvensanalyser, elektronisk billett ering, HMS, Vegetasjon ved trafi kkårer (HB 
169), Sykkelhåndboka (HB 233).
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Kapittel 11 SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 

Samfunnssikkerhet er beskrevet som den evne samfunnet har til å opprett holde viktige samfunnsfunk-
sjoner, og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger, jf. 
St.meld. nr. 17 (2001–2002) Samfunnssikkerhet – Veien til et mindre sårbart samfunn.

”Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren” (Samferdselsdepartementet 2009), 
beskriver forventningene til Statens vegvesen for dett e området. Vektleggingene i strategien er i samsvar 
med de prioriteringene regjeringen har lagt fram for perioden 2009–2012 i St.meld. nr. 22 (2007–2008) 
Samfunnssikkerhet – Samvirke og samordning og St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019.

Statens vegvesen har beredskapsplaner og kriseorganisasjon tilpasset etaten og de hendelser som kan 
oppstå innenfor vårt ansvar. I 2010 vil Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i Statens vegvesen 
behandles i etatsledelsen. Strategien vil legges til grunn for en handlingsplan for området. 

Som en viktig samfunnsaktør, fagetat og forvalter av kritisk infrastruktur, skal Statens vegvesen utvikle og 
ta vare på et miljøriktig, eff ektivt og ikke minst sikkert transportsystem og vegnett . Det overordnede målet 
er å forebygge uønskede hendelser, og minske følgene av disse hvis de skulle oppstå, samt sikre samfunnets behov for 
transport og kommunikasjon. 
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11.1 Ressursbruk
Fagområdet Samfunnssikkerhet og beredskap skal bidra til en systematisk og god oppfølging av arbeidet
med forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i Statens vegvesen og ivaretar en kontroll-
erende, koordinerende og rådgivende rolle. Hoveddelen av arbeid og ressursbruk skjer i linjeorganisa-
sjonen. Statens vegvesen vil i handlingsprogramperioden 2010–2013 videreføre dagens arbeid og sikre 
gjennomføring av de prioriteringer som regjeringen har lagt opp til.

Det er behov for videre oppfølging av SAMROS (En analyse av risiko og sårbarhet innen samferdsel) og 
KRISIS (Krisescenarier i samferdsel), samt strategi for samfunnssikkerhet og beredskap fra Samferdsels-
departementet. Videreutvikling og drift  av etatens beredskaps- og krisehåndteringsverktøy VegCIM 
medfører noe ressursbruk. Det påløper også kostnader i forbindelse med opplæring og øvelser av 
kriseorganisasjonene. 

11.2 Utfordringer
Statens vegvesen står ovenfor et bredt og sammensatt  risiko-, trussel- og sårbarhetsbilde, hvor klima-
endringer, ulykker, energi-, IKT- og terrortrusler står sentralt. Mennesker utgjør en trussel gjennom 
individuelle variasjoner i atferd, som kan gå utenfor vegsystemets tålegrenser. Samfunnet kan true veg-
systemets sikkerhet ved å påføre belastninger som det ikke er dimensjonert for. Naturskapte trusler kan 
være ekstremvær og klimaendringer som utsett er vegsystemet for helt nye belastninger. Eksempelvis 
påvirker ras- og skredulykker  Statens vegvesen sitt  daglige mål for å sikre fremkommelighet og sikkerhet 
i vegnett et. 

Statens vegvesen vil fortsett e arbeidet med å implementere kompetanse og rutiner i hele organisasjonen 
slik at etaten er enda mer robust, proaktiv og i stand til å både å forebygge og håndtere uønskede 
hendelser. 

11.3 Prioriteringer
I handlingsprogramperioden vil fokus på risiko og sårbarhetsanalyser, øvelser, beredskapsplaner og 
kriseplanverk i Statens vegvesen opprett holdes og kontinuerlig evalueres, øves og revideres. God 
kommunikasjon både på tvers i etaten og kommunikasjon mot publikum herunder mediehåndtering er 
viktig. Erfaringer og læring fra faktiske hendelser, både store og små, inngår i arbeidet.

Figur 11.1, viser verdikjeden innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.
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Figur 11.1, viser verdikjeden innenfor fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Sårbarhet på vegnettet 
Arbeid med systemer, rutiner og retningslinjer for å forebygge og håndtere uønskede hendelser vil priori-
teres. Sårbarhet på vegnett et ivaretas gjennom at regionvegkontorene holder beredskap og gjennomfører 
detaljerte risiko- og sårbarhetsanalyser på det viktigste vegnett et i beredskaps- og krisestøtt everktøyet 
VegCIM. Resultatene innarbeides i beredskapsplaner. Herunder inngår planer for omkjøringsveger som er 
med på å sikre fremkommeligheten og forventede åpningstider på vegnett et. 

Krisehåndtering
Etatens system for krisehåndtering skal utvikles og brukes gjennom reelle hendelser og øvelser. Det er 
viktig at system for krisehåndtering øves og evalueres, for best mulig kunne stå rustet til å håndtere kriser 
og uønskede hendelser på vegnett et Beredskaps- og krisestøtt everktøyet VegCIM implementeres i hele 
etaten. 

Sikkerhetskultur
Statens vegvesen er avhengig av en god sikkerhetskultur hvor sikkerhet er høyt verdsatt  og i fokus. 
Gjennom informasjon og kunnskap skapes forståelse og motivasjon, som igjen vil påvirke den enkeltes 
sikkerhetsadferd. Det er behov for å videreutvikle sikkerhetskulturen i Statens vegvesen. 

Forebyggende sikkerhet
Statens vegvesen har forpliktelser som eier av sensitiv og skjermingsverdig informasjon og skal følge 
Sikkerhetsloven med forskrift er. Statens vegvesens systemer må håndtere forebyggende sikkerhet for både 
tilsiktede og utilsiktede trusler. 

Som forvalter av en av landets viktigste infrastrukturer, utsett es Statens vegvesen for trusler, tilsiktede og 
utilsiktede. Tilsiktede handlinger kan handle om utro medarbeidere, medias negative fokus, spionasje og 
terror.

Fylkeskommunene
Fylkeskommunene er fra 2010 enda viktigere samarbeidspartnere innenfor samfunnssikkerhet og bered-
skap. Dett e vil inngå som en del av de avtaler som inngås mellom den enkelte fylkeskommune og region-
vegsjef. 

11.4 Risikostyring, reservebrumateriell og klimatilpasning
Risikostyring
Risikostyring for å oppnå tilfredsstillende samfunnssikkerhet handler om å kartlegge og kontrollere 
trusler for å sikre at ressursene brukes på de mest eff ektive tiltakene på de mest kritiske områdene. 
Beslutningsprosessen i ett erkant av risikoanalysen avgjør det endelige sikkerhetsnivået, ressursbruk 
og valg av virkemidler og tiltak for å kontrollere risikoen. Risikoreduksjon har alltid en kostnad og 
risikostyring vil være en balanse mellom sikkerhet og kostnader. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal danne 
et beslutningsgrunnlag for et kunnskapsbasert og bevisst valg av risiko.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser i forhold til samfunnssikkerhet vil naturlig inngå i konseptvalgutredninger 
som gjennomføres for store statlige prosjekter (mer enn 500 mill kroner), og ett er plan- og bygningslovens 
krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser.

Reservebrumateriell
Bruberedskap er omtalt i kapitt el 6.5 Gjennomføring av drift s- og vedlikeholdsoppgaver. Bruberedskapens 
hovedfokus er å gjenopprett e brutt e vegforbindelser på rask og eff ektiv måte. Dett e krever at vi har en 
god oppdatert beredskap mht materiell, personell og logistikk. En viktig utfordring er opplæring av 
nøkkelpersonell for å kunne takle krisesituasjoner.



84 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Klimatilpasning 
Klima- og transportprosjektet er et etatsprogram som er omtalt i kapitt el 10.1. Programmet kartlegger 
eff ekten av klimaendringer på vegnett et og foreslår tilpasningstiltak. Det er utarbeidet en veileder for 
vurdering av vegens sårbarhet i forhold til værrelaterte hendelser, spesielt med tanke på endringer i 
klima som større nedbørsmengder og høyere skredrisiko spesielt for “våte” skredtyper. Veilederen skal 
implementeres inn i risiko- og sårbarhetsmodulen i etatens beredskaps- og krisestøtt everktøy, VegCIM. 

Fra programmet vil det komme produkter og publikasjoner som webportal for bedre bruk av værdata i 
beredskapssammenheng, håndtering av konstruksjoner spesielt utsatt e for fl om og erosjon, sikker høyde i 
forhold til forventet havnivå og springfl o m.m.    

Fokus på klimaendringer må ivaretas allerede i planleggingsfasen av nye prosjekter, og det skal inngå i 
enhver risiko- og sårbarhetsanalyse. 

11.5 Helhetsperspektiv innenfor samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet og beredskap i Statens vegvesen har mange kontaktfl ater hvor de viktigste er 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Post- og teletilsynet, 
Forsvaret, Politiet og PST (Politiets sikkerhetstjeneste). Vi har også et godt nordisk samarbeid, spesielt i 
forhold til det svenske Vägverket.
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Kapittel 12 
STATENS VEGVESENS INTERNASJONALE 
VIRKSOMHET

12.1 Formål og ressursbruk
Den internasjonale virksomheten har tre delvis sammenfallende hensikter. Som statsinstitusjon er vi pålagt 
oppgaver av overordnede myndigheter som eksempelvis oppfølging av EØS-avtalen og bistandsoppgaver. 
En annen viktig hensikt er kompetanseutvikling i egen etat. For faglig og organisatorisk utvikling er vi 
avhengig av utveksling av kunnskaper og erfaringer med omverdenen. Den tredje hensikten er å bruke 
internasjonal deltakelse som et ledd i arbeidet med å rekrutt ere og beholde medarbeidere i en tid da 
konkurransen om kvalifi sert arbeidskraft  blir hardere. Muligheten til internasjonalt arbeid kan være med å 
gjøre etatens fagområder mer interessante og Statens vegvesen til en spennende arbeidsgiver.

Ressursbruken til internasjonale oppgaver ligger på rundt 40 årsverk i året. I overkant av 200 medarbeidere
er involvert i ulik grad. Samarbeid med andre nordiske land utgjør ca. 45 prosent av den totale ressurs-
bruken, samarbeid innen Europa for øvrig ca. 20 prosent og utenfor Europa ca. 35 prosent. En stor andel av 
ressursbruken utenfor Europa går til bilateralt samarbeid med andre land.
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12.2 Deltakelse i internasjonale organisasjoner og fora
EU/EØS-samarbeid
Det meste av EU-lovgivningen på vegtransportområdet er EØS-relevant og innlemmes derved i norske 
lover og/eller forskrift er. Selv om Norge ikke kan delta i avslutt ende beslutningsprosesser har vi mange 
muligheter til å påvirke direktiver og forordninger i utredningsfasen. EØS-avtalen åpner for deltakelse i 
ekspertkomiteer o.a., man kan bygge allianser med EU-land, spesielt innen Norden, fremme synspunkter 
og diskutere med andre lands vegmyndigheter. Av kommende viktige saker kan bl.a. nevnes EUs reviderte 
transportpolitikk for 2010-2020, ny aksjonsplan for trafi kksikkerhet, transport i byer (urban mobility), 
avgift sbelegging av vegtrafi kken (Eurovignett direktiv), internalisering av eksterne kostnader, krav til 
utslipp og støy fra kjøretøy, harmonisert bruk av ITS, modulvogntog m.v.

I perioden 2010–2013 vil Statens vegvesen rette mer innsats mot EU/EØS-samarbeidet.
Samferdselsdepartementet har i sin EØS-strategi, som kom høsten 2008, lagt opp til regelmessige møter 
og tett ere oppfølging av EØS-arbeidet i underliggende etater og tilsyn. I Statens vegvesen er det behov 
for få et mer samlet grep på EU/EØS-relatert arbeid og ha en løpende samlet prioritering av hva som er 
de viktigste sakene sett  på bakgrunn av departementets halvårlige arbeidsprogrammer. Det er videre 
nødvendig med et kunnskapsløft  om EU-systemet og EØS-avtalens virkeområde. Vi er i ferd med å bygge 
opp et nett verk i etaten bestående av EØS-koordinator og EØS-kontakter for de ulike fagområder som skal 
sørge for informasjon, prioriteringer og kunnskapsformidling.

EU/EØS-relatert arbeid i FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE)
I UNECE er det stor aktivitet fra Statens vegvesen på ulike tema innen kjøretøy og kjøretøyforskrift er samt 
innen trafi kksikkerhet. I motsetning til i EU er vi fullverdige medlemmer med stemmerett  i UNECE.

Standardisering
Norge er medlem i internasjonale standardiseringsorganisasjoner gjennom Standard Norge som 
ansvarer for Norsk Standard. Statens vegvesen deltar i fl ere tekniske komiteer i European Committ e for 
Standardization (CEN) og også i International Organization for Standardization (ISO) på fagområder som 
bl.a. materialer, intelligente transportsystemer (ITS) og geografi ske informasjonssystemer (GIS).

CEN har som formål å fj erne handelsbarrierer i Europa og danne en platt form for utvikling av formelle 
europeiske standarder basert på enighet. Dett e blir samtidig nasjonale standarder. Produkter kan således 
nå et større marked uten kostbare tester og utvikling. EU kan også be CEN om å utvikle standarder – som 
støtt er utt rykt policy – gjennom utforming av formelle mandater.

Innføring av eurocoder vil i løpet av de neste årene få stor betydning for vegmyndighetene. Eurokoder 
er en felles europeisk serie med standarder for prosjektering av byggverk, som f. eks. brukonstruksjoner, 
og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Siden midten på 90-tallet 
har eurokodene vært tilgjengelige som prøvestandarder. Vi er nå inne i neste fase med innføring av 
eurokodene i medlemslandene i CEN.

Videre er Statens vegvesen involvert i et nytt  CEN-prosjekt innen standardisering av anleggs- og grunn-
arbeider. En del av dett e kan på sikt erstatt e både Norsk Standard og Statens vegvesens prosesskoder på 
disse områdene.

Forskning og utvikling (FoU)
Statens vegvesen deltar i internasjonal FoU gjennom fl ere organer, se også omtale av internasjonal FoU 
i kapitt el 10.1. Etaten er med i styrende organer bl.a. i det nordiske forskningssamarbeidet (NordFoU), 
europeisk forskningsnett verk (ERA-NET ROAD), Forum of European National Highway Research 
Laboratories (FEHRL), og Joint Transport Research Centre (JTRC) innen OECD og ITF (International 
Transport Forum). 
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NordFoU baserer seg på en intensjonsavtale fra 2004 mellom vegdirektørene i de fem nordiske land. På 
europeisk nivå vil samarbeidet som er utviklet gjennom ERA-NET ROAD, videreføres gjennom CEDR. 
Statens vegvesen vil fortsatt  engasjere seg i EUs rammeprogrammer først og fremst gjennom støtt e til 
norske forskningsinstitusjoner i prosjekter som har interesse og relevans for etaten og transportsektoren, 
men også gjennom egen deltakelse i utvalgte prosjekter.

Vi vil videre være aktive i ulike europeiske teknologiplatt former som arbeider mot EU for utvikling av 
innholdet i framtidige rammeprogram. De viktigste platt formene for vegtransportsektoren er European 
Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) og European Construction Technology Platform 
(ECTP).

Tverrfaglige og spesialiserte organisasjoner og fora
Etaten deltar i tre store, tverrfaglige organisasjoner – Nordisk vegforum (NVF), Conference of European 
Directors of Roads (CEDR) og World Road Association (PIARC). Deltakelsen betyr mye for utveksling 
av kunnskaper og erfaringer innen en rekke områder, og den bidrar til identifi sering av FoU- og andre 
samarbeidsprosjekter internasjonalt. CEDRs arbeidsgrupper har også ansvar for overvåking av EU-
aktiviteter som er av betydning for vegmyndighetene – spesielt er dett e fokusert innen EU-lovgivningen, 
standardisering og FoU.

I tillegg til disse organisasjonene er vi representert i mer spesialiserte fagorganisasjoner blant annet innen 
bru-, tunnel-, og vegteknologi.

12.3 Samarbeid med andre land
Nordiske land
Statens vegvesen har til hensikt å bygge videre på samarbeidet med de andre nordiske land, og spesielt 
med vårt nærmeste naboland Sverige. Norge skal overta formannskapet i Nordisk vegforum (NVF) 
for 4-årsperioden 2012–2016. Utover NVF og forskningssamarbeidet NordFoU, har vegmyndighetene i 
Norden mye uformell kontakt og faglig kunnskapsutveksling. Statens vegvesen har under vurdering en 
mer formalisert samarbeidsavtale med det svenske vägverket.

Vegmyndighetene i de nordiske land har tradisjonelt sett  vært nokså likt organisert men er nå inne i en 
tid med omorganiseringer. Som følge av dett e må det forventes endringer både i samarbeidspartnere og i 
innhold og form på samarbeidet i de kommende år.

Nordområdene
Statens vegvesen ved Region nord samarbeider med nabofylker/-distrikt i Russland (Murmansk, 
Arkhangelsk og Komi) og i Sverige og Finland. Det legges vekt på samarbeid om konkrete saker innen 
områder som trafi kksikkerhet, vegmeldingstjenester, utredning av vegbehov i grenseområder etc.

Det fl ernasjonale samarbeidet foregår innenfor rammene av Barentssamarbeidet og EUs Interreg-
programmer. Regjeringens satsing i nordområdene vil medføre en styrking av samarbeid, spesielt med 
Russland, innenfor veg og vegtransportsaker.

Andre land utenfor Norden
Bilateralt samarbeid med andre land forventes å avta noe i årene framover. For land i utvikling som 
Statens vegvesen samarbeider med – Botswana, Tanzania og Zambia – har dett e sin årsak i norske 
bistandsmyndigheters lavere prioritering av vegsektoren.

Etaten har siden 90-tallet hatt  bilateralt samarbeid med de baltiske landene. Aktivitetsnivået har vært 
varierende og preges i dag av at man ett er hvert har fått  et nytt , bredere felles forum gjennom CEDR. 
Kontakten med Baltikum ivaretas også gjennom NVFs sitt  samarbeid med Baltic Road Association. 
Det tas sikte på en utfasing av det bilaterale samarbeidet med de baltiske land i løpet av 2010.



88 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Statens vegvesen har hatt  et samarbeid med vegmyndighetene i Chile siden slutt en av 90-tallet der aktivi-
tetsnivået har vært varierende. I 2009 har det blitt  inngått  en intensjonsavtale mellom Norge og Chile på 
departementsnivå, noe som kan bidra til mer aktivitet i samarbeidet mellom vegmyndighetene.

Prioritering av internasjonalt arbeid i perioden 2010–2013
Statens vegvesen vil så langt det er mulig opprett holde det internasjonale engasjementet i planperioden. 
Det vil likevel være nødvendig å løpende gjøre vurderinger av nytt e opp mot kostnader knytt et til ulike 
deler av dett e arbeidet.
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Kapittel 13 NORSK VEGMUSEUM

Norsk vegmuseum ble opprett et i 1984 for å ta vare på sektoransvaret for egen historie i Statens vegvesen. 
Norsk vegmuseum åpnet i 1992 og presenterer historien i en utstilling og i et friluft smuseum som viser 
vegen og vegtrafi kkens betydning for samfunnet. Ellers har museet lagt vekt på å vise utviklingen innen-
for anleggsvirksomheten i vegsektoren. I samarbeid med anleggsbransjen er det også etablert et eget 
fj ellsprengningsmuseum som drift es av Vegmuseet.

Norsk vegmuseum koordinerer også regionenes arbeid med å ta vare på egne kulturminner. Museet har 
ansvaret for at dett e arbeidet gjøres ett er gjeldene faglige retningslinjer. Det gjelder veger utenom ordinær 
trafi kk (gamle kongeveger, postveger et cetera) og rundt ti utstillinger og museumsmagasiner i regionene.
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Kapittel 14  EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ETAT 

Statens vegvesen ønsker å være en eff ektiv og att raktiv etat. Vi har tidligere i dokumentet på mange 
områder omtalt arbeidet for videre eff ektivisering av virksomheten. Dett e utdypes i det ett erfølgende med 
utgangspunkt i de tre fokusområdene; økonomi, utvikling og kvalitet og medarbeider. I tillegg gir vi i dett e 
kapitt elet en kort omtale av vårt arbeid med kommunikasjon. 

Fra 2010 er det opprett et en HR- og administrasjonsavdeling i Vegdirektoratet, og det skal i 2010 videre-
utvikles en helhetlig HR-strategi for Statens vegvesen. 

IKT-området er fra 2010 organisert som en landsdekkende IKT-avdeling. En langsiktig og helhetlig IKT-
strategi for Statens vegvesen skal være på plass i løpet av 2010. Sentrale områder som vil bli vurdert i 
arbeidet, er samordning av IKT-systemer/porteføljestyring og tjenesteorientering. 
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14.1 Fokusområdet medarbeider 
14.1.1 Mangfold, likestilling og miljø
De aller fl este medarbeidere trives i Statens vegvesen og tilliten til ledelsen er god. Under fokusområdet 
medarbeider, har Statens vegvesen defi nert godt arbeidsmiljø, god ledelse, mangfold og riktig kompetanse 
og kapasitet som kritiske suksessfaktorer. Det er utarbeidet indikatorer og satt  mål for hvert av områdene 
som følges opp.

To av indikatorene er medarbeidertilfredshet og tilfredshet med ledere, der det gjennomføres en årlig 
spørreundersøkelse blant alle medarbeidere i Statens vegvesen. Svarprosent er svært god og er på rundt 
80 prosent. Indikatorene omfatt er blant annet områder som tilrett elegging av arbeid, sosialt miljø og 
kompetanseutvikling. På en skala fra 0–6 er målet en medarbeidertilfredshet som befi nner seg mellom 
4,5 og 6,0. Et nivå mellom 4,0 og 4,4 er regnet som akseptabelt. Resultatene er svært gode både for begge 
indikatorer. Det er likevel forbedringsområder. Mulighet til medvirkning er trivselselementet med størst 
forbedringspotensial. Statens vegvesen forventer at alle ledere tar ansvar for å vurdere resultatene av 
undersøkelsen og sett e i verk nødvendige tiltak. Oppfølgingen skjer gjennom ledermøter på alle nivåer.

Sykefraværet i Statens vegvesen var ett er tredje kvartal i 2009 på 5,6 prosent. Målet er å ha et sykefravær som 
er lavere enn 4,6 prosent. Et sykefravær over 5,6 prosent, vil Statens vegvesen defi nere som høyere enn 
akseptabelt fravær.

5,25,1
5,7

0

1

2

3

4

5

6

To
ta

lt 
sy

ke
fr

av
æ

r i
 p

ro
se

nt

2006 2007 2008

Medarbeider tilfredshet - utvikling over tid

Sykefravær - utvikling over tid

4,2 4,4 4,5 4,6

0

1

2

3

4

5

6

Ti
lfr

ed
sh

et
 p

å 
en

 s
ka

la
 fr

a 
0 

til
 6

2005 2006 2007 2008 2009

*) det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2008



93Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Enhver virksomhet, og da særlig større virksomheter, må ta et samfunnsansvar for å sikre mangfold. 
Mangfold bringer med seg synspunkter og holdninger som utvider perspektivet. Statens vegvesen er tjent 
med at vi har en sammensetning av våre medarbeidere som i størst mulig grad avspeiler samfunnet rundt 
oss. Statens vegvesen har valgt måleindikatorer knytt et til etatens rekrutt ering både av personer med 
nedsatt  funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn, samt andel kvinnelige ledere. 

Det er et mål at minst 5 prosent av alle nytilsatt e skal være personer med nedsatt  funksjonsevne og /eller 
personer med innvandrerbakgrunn, fortrinnsvis fra Europa utenom EU/EFTA, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, 
Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand. Arbeidet på dett e område skal 
sikre at vi ikke går glipp av verdifull og god arbeidskraft . Med utgangspunkt i dett e, har Statens vegvesen 
utarbeidet en indikator for å følge opp utvikingen.  

Måleindikatoren andel kvinnelige ledere skal vise om arbeidet med likestilling gir tilstrekkelig gode 
resultater. Det gis status for andel kvinner i lederstillinger (på nivå 1–3 og etat). Andel kvinnelige 
ledere ligger på rundt 30 prosent. Det er isolert sett  bra, ikke minst fordi etatens virksomhet tradisjonelt 
har vært svært mannsdominert. Målet er å komme over 40 prosent. For å forbedre kvinneandelen 
i handlingsprogramperioden, må innsatsen forsterkes. Aktuelle tiltak er å øke andelen kvinnelige 
stedfortredere og gjennomgå prosessen for tilsett ing av ledere. 

14.1.2 Kompetanseutvikling
En viktig tilnærming for å sikre kompetanseutvikling er å lage overordnede strategier som defi nerer 
etatens fremtidige behov og sett e mål i forhold tildett e. Måleindikatoren andel enheter der strategisk 
kompetanseplan foreligger skal sikre at etaten arbeider målrett et og systematisk med kompetanse. 
Kompetanseplanene skal inneholde en analyse av fremtidig kompetansebehov veid mot eksisterende 
kompetanse, og en plan for å fylle kompetansegapet. Det er et mål at konkretisering av tiltak skal på plass 
tidlig i handlingsprogramperioden. I perioden 2010–2013 skal det jobbes videre med å utvikle strategier for 
kompetanse for å møte framtidige utfordringer. 

Det ble i 2009 gjennomført risikovurderinger og en kompetanseundersøkelse for hele etaten.  Disse 
viser at Statens vegvesen i årene framover vil ha et stort behov for å rekrutt ere og utvikle kompetente 
medarbeidere innenfor fl ere sentrale områder. 

Statens vegvesen skal også fremover være et sentralt kompetansemiljø innenfor veg- og vegtransport. 
Ansvaret for veg- og vegtransport innebærer å bidra til gode helhetlige løsninger og samarbeid med 
kommuner, fylkeskommuner og andre aktører. Denne rollen vil kreve større vekt på overordnet 
planleggingskompetanse og evne til å få fram gode totalløsninger. 

Det blir en viktig oppgave å kartlegge behovet for ny kompetanse slik at etaten har tilstrekkelig og 
nødvendig kompetanse til å møte nye utfordringer.  Det er lagt fi re overordnede føringer til grunn;

 1. Statens vegvesen skal ha rett  og tilstrekkelig kompetanse i henhold til de krav samfunnet stiller  
                   til oss til enhver tid. Etaten skal være den ledende faginstansen innen veg- og transportområdet. 

 2. Etaten skal satse off ensivt på å være en synlig og att raktiv arbeidsgiver for dagens og   
                   morgendagens arbeidstakere. Mangfold og inkludering skal prege etatens rekrutt eringspraksis.

 3. Kompetanseutviklingen skal være målrett et, planmessig og kontinuerlig. Det er den enkelte  
     enhetsleders ansvar å sørge for at tiltak blir gjennomført i egen enhet.  

 4. Statens vegvesen må støtt e opp under nye metoder og arbeidsformer som bidrar til økt kvalitet i  
     forvaltningen og frigjøring av ressurser til andre oppgaver. 
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Kompetanseundersøkelsen dokumenterer at kompetansesituasjonen kan bli kritisk innen fl ere fagområder. 
Dett e gjelder i hovedsak byggherrevirksomhet, planlegging, prosjektering, sensorkompetanse på trafi kant-
området, drift  og vedlikehold og elektronikk, samt spesialkompetanse innenfor området trafi kkteknikk. 
Dett e er alle områder hvor utdanningskapasiteten og innrett ingen på utdanningene ikke alltid tilfredsstiller 
våre og bransjens behov, og hvor konkurransen om arbeidskraft en til tider er sterk. Samtidig tar det lang 
tid å utdanne fl ere av de faggruppene det her er snakk om.  

For å beholde kritisk kompetanse og øke rekrutt eringen i handlingsprogramperioden må innsatsen på 
følgende områder intensiveres:

 • Tiltak for å påvirke studentenes studievalg
 • Tiltak for å påvirke utdanningene/studiestedene
 • Tiltak for intern kompetanseoverføring/erfaringsdeling og faglig utvikling
 • Tiltak for å gjøre det mer att raktivt å arbeide innenfor de kritiske fagområdene  

Statens vegvesen vil fortsett e å fokusere på tiltak som er til nytt e for studentene og som gjør studiet 
interessant. Som att raktiv fagetat skal vi være tett  på og i dialog med studentene gjennom hele 
utdanningsløpet. For oppfølging innen dett e området er følgende indikator lagt til grunn:

 • Antall mastergradsoppgaver/bacheloroppgaver i samarbeid med Statens vegvesen 
 • Antall PhD-stipendidater initiert av Statens vegvesen

Etaten erfarer at studenter som tar oppgaver i samarbeid med Statens vegvesen er potensielle søkere 
til stillinger i veg- og trafi kksektoren. Målet er ti oppgaver i året, der ått e oppgaver er regnet som et 
akseptabelt nivå. Det er et viktig sektoransvar å legge til rett e for et høyt et godt rekrutt eringsgrunnlag 
til vitenskapelige undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler. Etaten ønsker å sikre utvikling av 
spisskompetanse innenfor fagområder som er av stor betydning for sektoren. 

Statens vegvesen jobber for samhandling med bransjen og med universitets- og høgskolesektoren for å 
utvikle studiene, øke antall studieplasser og redusere frafallet av studenter underveis bli viktig. 

Det vil tilrett elegge for læringsarenaer som i størst mulig grad kan bidra til deling og overføring av 
kunnskap, og utvikling av ny kunnskap mellom medarbeidere i organisasjonen. 
Statens vegvesen vil samtidig drive arbeid mot grunnutdanningen. Her legges viktig grunnlag for at 
ungdom skal kunne kvalifi sere seg til utdanning innen veg- og trafi kkfag.

14.2 Effektivitet og økonomisk styring
Økonomistyring og eff ektiv organisering vil være med på skal sikre mest mulig riktig bruk av Statens 
vegvesen tildelte midler. 

14.2.1 Økonomistyring 
Følgende indikatorer er lagt til grunn for oppfølging av økonomistyring:

 •  Avvik i forbruk for året i forhold til tillatt e disponible midler 

Måleindikatoren skal gi en indikasjon på om budsjett styringen på regionnivå har tilstrekkelig kvalitet. 
Indikatoren angir prosentvis avvik mellom prognosen for forbruk på en budsjett post i forhold til dispo-
nible midler på samme post for samme periode. Ambisjonsnivået er -1,0–0 prosent, et avvik på -1,1–-2,0 
prosent er akseptabelt.

 • Avvik fra opprinnelig kostnadsoverslag 
    (anlegg over 5 mill. kr som åpnes for trafi kk i året før rapporteringsåret) 
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Måleindikatoren skal gi en indikasjon på om økonomistyringen i utbyggingsprosjekter har tilstrekkelig 
kvalitet ved å sammenligne slutt kostnad med opprinnelige kostnadsoverslag. Indikatoren omfatt er alle 
prosjekter som åpnes for trafi kk i rapporteringsåret med slutt kostnad over 5 mill. kr. Målet for indikatoren 
er et avvik på +/-3 prosent. Et akseptabelt nivå er +/-3 til +/-5

 • Kostnadsutvikling på entreprisekontrakter (slutt sum/kontraktssum)

Måleindikatoren skal gi en indikasjon på om konkurransegrunnlag og styringen av entreprisekontrakter 
har tilstrekkelig kvalitet ved å sammenligne størrelsen på slutt oppgjør med inngått  kontraktssum. 
Indikatoren omfatt er alle avslutt ede entreprisekontrakter i rapporteringsåret med slutt kostnad større 
enn 2 mill. kr. Den vises i prosent avvik av slutt summen fra kontraktssum eks. mva. Målet er å holde seg 
innenfor et avvik på +/-7 prosent. Et avvik mellom +/-7 prosent og +/- 10 prosent er akseptabelt. 

14.2.2 Være en effektiv organisasjon  
Ett erfølgende indikatorer er lagt til grunn for oppfølging av etatens eff ektivitet; generell støtt e og eff ektiv 
styring av trafi kant- og kjøretøyområdet.

Måleindikatoren generell støtt e skal gi et bilde av forholdet mellom kostnader knytt et til støtt eprosessen 
”Yte generell støtt e” sett  i forhold til omsetning. Statens vegvesen har 13 hovedprosesser fordelt på ti 
kjerneprosesser, to støtt eprosesser; generelle og kjernerelaterte, og prosessen ”Utøve ledelse og styring”. 
De 13 hovedprosessene er vist på bakre omslagsside på dokumentet. 

Ved å følge indikatoren over tid kan det vurderes om de tiltak som iverksett es har hatt  den forventede 
eff ekt. Støtt eprosessen ”Yte generell støtt e” er svært viktige for at de andre kjerneprosessene skal kunne 
fungere optimalt. Måleindikatorene kan bli påvirket av ulike forhold og er beheft et med noe usikkerhet. 
Å følge måleindikatorene over tid kan gi et godt bilde av eff ektivitetsutviklingen. 

Eff ektivitetsindikator kjøretøy skal gi grunnlag for eff ektiv styring av produksjonen på den aktuelle 
trafi kkstasjonen. Den skal vise hvordan eff ektiviteten innenfor verdikjeden ”Ferdig registrert kjøretøy” 
er i forhold til på forhånd defi nerte krav. Indikatoren skal vise status for landet og for den enkelte region. 
Datamaterialet skal også kunne brytes ned og vise eff ektiviteten for den enkelte trafi kkstasjon.

Eff ektivitetsindikator trafi kant skal vise hvordan eff ektiviteten innenfor verdikjeden ”Førerkort klasse B
første gang” er i forhold til på forhånd defi nerte krav. Indikatoren skal vise status for landet og for den
enkelte region. Datamaterialet skal også kunne brytes ned og vise eff ektiviteten for den enkelte 
produksjonsenhet.

14.3 Utvikling og kvalitet
Fokusområdet utvikling og kvalitet omfatt er oppfølging av interne kritiske prosesser og at ny kunnskap 
innefor sektoren utvikles og tas i bruk. 

14.3.1 Gode prosesser som blir fulgt
Kjerneprosessene har følgende inndeling; Statens vegvesen som fagorgan, myndighetsorgan og veg- og 
trafi kkforvalter. Prosesseierne skal foreta en egenevaluering av om deres prosesser er godt nok beskrevet, 
er eff ektive og blir fulgt. 

Som en del av dett e systemet foretas det systematisk oppfølging av indikatorer som skal vise om Statens 
vegvesen får den kvaliteten på veganleggene som vi har bestilt. De omfatt er en oversikt over teknisk 
kvalitet på utvalgte prosesser på anlegget. Det stilles krav til at entreprenøren skal utføre en drift skontroll i 
henhold til en kontrollplan som er basert på krav i kontrakten. Dett e er den mest omfatt ende kvalitets-
kontrollen. Som en ekstra sikkerhet for at kvalitetskravene blir oppfylt utfører byggherren en 
stikkprøvekontroll. Denne skal være målrett et og skje i henhold til en kontrollplan.
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Følgende måleindikatorer benytt es:
 
 1. Forholdet mellom antall utførte stikkprøver og stikkprøver angitt  i kontrollplanen.   
     Ambisjonsnivået er 95 prosent utførte stikkprøver med et akseptabelt nivå på 90 prosent

 2. Forholdet mellom antall kontrollresultat innenfor krav og antall stikkprøver
     Ambisjonsnivået er 95 prosent kontrollresultat med et akseptabelt nivå på 80 prosent. 
 
Hensikten med måleindikatorene er å sikre at stikkprøvekontrollen er målrett et ved å tvangsstyre at 
kontrollen skal skje i henhold til en plan. Det skal vises i hvilken grad stikkprøvekontrollen skjer i henhold 
til planen, indikator 1 (mål på kvalitet på selve kontrollen). I tillegg skal det vises i hvilken grad foreskrevet 
kvalitet er oppnådd, måleindikator 2.

14.3.2 Utvikle og ta i bruk ny kunnskap innen sektoren
Sentrale måleindikatorer for utvikling av kunnskap innen sektoren antall mastergradsoppgaver bachelor-
oppgaver i samarbeid med Statens vegvesen og antall PhD-stipendidat initiert av Statens vegvesen, er beskrevet 
under punkt 14.1.2 Kompetanseutvikling.

Et annet viktig område for å sikre innovasjon og utvikling i etaten, er gjennom prosjekter knytt et til store 
anleggsprosjekter eller drift - og vedlikeholdskontakter. Etaten vil måle prosentandel av prosjekter som 
har innarbeidet utviklingsprosjekter knytt et til entreprenørkontrakter. Anlegg som tas i betraktning må ha en 
kontraktssum på minimum 50 mill.kr for anlegg og 100 mill. kr for drift -/vedlikeholdskontrakter. 

14.4 Kommunikasjon
For å oppfylle sin rolle som samfunnsaktør må Statens vegvesen håndtere ulike spørsmål og oppgaver 
fra kunder og brukere så vel som nasjonale og fylkeskommunale styringsorganer. Målene og kravene til 
Statens vegvesen gir premisser for informasjons- og kommunikasjonsvirksomheten både internt i etaten og 
eksternt. Informasjon og kommunikasjon er blant virkemidlene Statens vegvesen bruker for å nå fastlagte 
samfunnsmål for perioden 2010–2013. 

Målene for statlig kommunikasjonspolitikk er at innbyggerne skal ha tilgang til informasjon om statens 
virksomhet, og de skal få korrekt og klar informasjon om rett igheter, plikter og muligheter. De skal 
inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordninger og tjenester. Vi må på en god måte få budskapet 
fram til dem som trenger det, og vi må skape dialog med innbyggerne. Følgende prinsipper er lagt til 
grunn for god statlig kommunikasjon: åpenhet, helhet, aktiv, nå alle og medvirkning. 

Den statlige kommunikasjonspolitikken er fundamentet når Statens vegvesen reviderer sin egen 
kommunikasjonsstrategi for perioden 2010–2013.

For å gjennomføre Nasjonal transportplan på en god måte er kunnskapsdeling, dialog og læring 
sentrale faktorer. Dett e understreker viktigheten av god informasjon og kommunikasjon i alt arbeid. 
Eksempelvis ved planlegging og gjennomføring av større prosjekter, vil Statens vegvesen legge opp til 
kommunikasjonsaktivitet som sikrer innbyggerne reell mulighet til å delta i prosessene.

Godt kommunikasjonsarbeid krever kunnskap om målgruppenes behov, forutsetninger og synspunkter. 
Brukerne og brukernes premisser skal sett es i fokus. For å sikre eff ektiv bruk av informasjonstiltakene, 
vil Statens vegvesen jevnlig gjennomføre undersøkelser av ulike målgruppers informasjonsbehov og 
oppfatninger, og søke å få tilbakemeldinger på etatens aktivitet.
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Vi må til enhver tid fi nne de mest eff ektive kommunikasjonskanalene rett et mot de mange og ulike 
målgruppene for vår virksomhet. Med utgangspunkt i kunnskap om brukernes behov vil vi videreutvikle 
www.vegvesen.no som etatens primære kanal for brukertjenester og dialog. Vegvesenet vil også aktivt ta i 
bruk nye elektroniske kanaler for å få til en best mulig dialog med trafi kanter og innbyggere.

Media er en av etatens viktigste kanaler for kommunikasjon, samtidig som media har en viktig demo-
kratisk rolle. Statens vegvesen vil derfor fortsett e og bedre dialogen med media. Etaten vil styrke sin 
pådriverrolle gjennom å være en engasjert og åpen aktør i samfunnskommunikasjonen på alle etatens 
områder. 

Statens vegvesen har som mål at alt kommunikasjonsmateriell som produseres enten i skrift lig form eller 
på web, skal tilfredsstille krav til dokumentformater og universell utforming.  
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Kapittel 15 
RUTEVISE OMTALER AV INVESTERINGER PÅ 
RIKSVEGNETTET

15.1 Innledning

I det ett erfølgende gis en nærmere beskrivelse av prioriteringene innenfor investeringsrammene 
til de enkelte riksvegruter i perioden 2010-2019, med hovedvekt på første fi reårsperiode. Omtalen 
omfatt er prioriteringene innenfor rammene til post 30 Riksveginvesteringer, post 31 Rassikring, post 35 
Vegutbygging i Bjørvika, post 36 E16 over Filefj ell og post 37 E6 vest for Alta.

Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av de føringer som er gitt  i St.meld. nr. 16 (2008-2009). 
De store prosjektene i planperioden er konkretisert i St.meld. nr. 16 (2008-2009). I handlingsprogrammet 
er prioriteringene ytt erligere konkretisert gjennom forslag til årlige tildelinger. I tillegg er prioriteringene 
innenfor programområdene nærmere konkretisert og detaljert. 
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Handlingsprogrammet innebærer enkelte avvik fra prioriteringene i St.meld. nr. 16 (2008-2009). 
Dett e skyldes fl ere forhold:

  For post 30 Riksveginvesteringer skyldes avvikene kostnadsendringer for fl ere store
 prosjekter. I tillegg er rammen til store prosjekter redusert med 460 mill. kr i første fi reårsperiode  
 for å sikre så rask framdrift  som praktisk mulig for prosjektene innenfor post 36 E16 over Filefj ell  
 og post 37 E6 vest for Alta. Deler av reduksjonen forutsett es tilbakeført i siste seksårsperiode.  
 Videre er rammen til programområdene redusert med til sammen 770 mill. kr, hvorav 530 mill. kr
 i første fi reårsperiode, for å fi nansiere Nasjonale turistveger og nødvendig innkjøp av reserve- 
 brumateriell. I tillegg har handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2010-2013 ført til  
 enkelte omprioriteringer og omfordelinger mellom rutene.
  For post 31 Rassikring skyldes avvikene i hovedsak at det er lagt til grunn forsering av prosjektet  
 rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal, med sikte på trafi kkåpning i perioden 2010-2013. 
 I tillegg kommer avvik som følge av kostnadsendringer for enkelte prosjekter.
  For post 35 Vegutbygging i Bjørvika skyldes avviket at forutsatt e statlige midler som kommer i  
 tillegg til rammen i St.meld. nr. 16 (2008-2009) er tatt  med. 
  For post 36 E16 over Filefj ell og post 37 E6 vest for Alta er det lagt til grunn at prosjektene skal 
 ha så rask framdrift  som praktisk mulig. Det er derfor regnet med at behovet for midler i   
 første fi reårsperiode blir større enn lagt til grunn i St.meld. nr. 16 (2008-2009). I tillegg kommer  
 enkelte kostnadsøkninger.
 
For mange av prosjektene mangler det fortsatt  planavklaring. Det vil derfor bli endringer både i kostnads-
overslag og fi nansieringsplan ett er hvert som prosjektene blir nærmere detaljert. I tillegg kommer 
eventuelle kostnadsendringer for allerede igangsatt e/vedtatt e prosjekter. Handlingsprogrammet er i all 
hovedsak basert på de opplysningene som forelå da Prop. 1 S (2009-2010) ble utarbeidet. 

•

•

•

•
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15.2 Nærmere omtale av prioriteringene innenfor de enkelte riksvegruter

Rute 1 - E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger 

Kort om ruta

Rute 1 omfatt er E6 fra Riksgrensen ved Svinesund til kryss med rv 190 ved Alnabru i Oslo. Ruta omfatt er 
også Svartdalstunnelen fra Ryenkrysset på E6 til kryss med rv 190 i Lodalen i Oslo. Fra 2010 er ruta utvidet 
med rv 21 fra kryss med E6 ved Svinesundparken til Halden, rv 110 fra kryss med E6 ved Karlshus til 
Fredrikstad, rv 111/rv 22 fra Fredrikstad til Lillestrøm gjennom indre Østfold og rv 120 fra Lillestrøm til 
Skedsmokorset. Rutas lengde er ett er dett e om lag 340 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

Utbyggingen av E6 til fi refelts veg mellom Svinesund og Oslo er fullført. Det gjenstår imidlertid slutt -
fi nansiering og noen restarbeider på prosjektene E6 Vinterbru – Assurtjern i Akershus og E6 Svingen-
skogen – Åsgård i Østfold. Den statlige rammen til ruta er redusert i forhold til St.meld. nr. 16 (2008-2009). 
Dett e skyldes i hovedsak kostnadsreduksjoner knytt et til prosjektet Vinterbru – Assurtjern.

I tråd med handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2010-21013 er det lagt til grunn bompenger 
til å starte utbyggingen av rv 22 på strekningen Lillestrøm – Fetsund i siste del av planperioden. En eventuell 
forsering av prosjektet vil bli vurdert i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogrammet for 
Oslopakke 3.

Antall km riksveg med gul midtstripe

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner 
åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket 
midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 6,1

Antall km kollektivfelt 2,0

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 225 260

Programområdene 136 92

-   Mindre utbedringer 52

-   Gang- og sykkelveger 33 26

-   Trafi kksikkerhetstiltak 26 25

-   Miljø- og servicetiltak 7 3

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 14 31

-   Planlegging 4 7

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 361 352

mill. 2010-kr
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Innenfor rammen til programområdene prioriteres mindre utbedringer som oppgradering av tunneler og 
bruer. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og trafi kksikkerhetstiltak. I Oslo og Akershus 
er det også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til tiltak innenfor programområdene.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det lagt til grunn fullføring av prosjektet rv 22 Lillestrøm – Fetsund. 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

Rv 22 Lillestrøm - Fetsund

Rv 22 fra kryss med rv 159 i Lillestrøm og østover til Garderveikrysset i Fet har i dag en 
årsdøgntrafi kk på over 20 000 kjøretøy. Det har gjennom fl ere år vært store avviklingsproblemer 
både i morgen- og ett ermiddagsrushet. 

Prosjektet omfatt er utvidelse av eksisterende veg fra to- til fi refelts veg (tre felt på del av strekningen 
som har sambruksfelt). I tillegg legges det opp til å forbedre av gang- og sykkelvegnett et på 
strekningen. Prosjektet vil gi bedre framkommelighet og trafi kksikkerhet på strekningen. 
Reguleringsplanene ventes vedtatt  i Fet og Skedsmo kommuner i løpet av vinteren/våren 2010.

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 22 Lillestrøm – Fetsund

Kostnadsanslag 400 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 200 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 200 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 

samfunnsøkonomisk nytte
av prosjektet.

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)

Rv 2

E18

E6

E18

Rv 23

Rv 36

E134

E16

Rv 35

Rv 19

Rv 21

Rv 110

Rv 111

Rv 22

Rv 113

OSLO

HALDEN

FREDRIKSTAD

Rv 120

Rv 22 Lillestrøm - Fetsund

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

§
0 5025 Km
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 2010–
2013 (2019)

Rute 1

Handlingsprogram 2010-2019
E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 277 277 72 177,0 50,0 48,0 10,0 40,0 160,0 225,0 260,0 200,0 225,0 460,0
E6 Svingenskogen - Åsgård Ø B 133 60 193 123 123 72 90,0 50,0 43,0 10,0 133,0 60,0 133,0 60,0
E6 Vinterbru - Assurtjern Ø B 92 92 154 154 87,0 5,0 92,0 92,0
Rv 22 Lillestrøm - Fetsund Ø 400 400 40,0 160,0 200,0 200,0 400,0
Programområda 134 123 257 134 21,8 13,0 27,8 49,3 58,2 12,6 28,4 17,7 136,2 92,6 121,0 215,0 257,2 307,6
Mindre utbedringer 17,2 33,1 2,2 52,5 49,0 144,0 101,5 144,0
Gang- og sykkelveger 3,5 13,0 6,4 8,0 2,4 14,8 10,9 32,7 26,3 10,0 42,7 26,3
Trafikksikkerhetstiltak 15,6 24,8 1,3 8,8 25,7 24,8 21,0 10,0 46,7 34,8
Miljø- og servicetiltak 1,2 1,9 2,2 3,2 1,1 0,7 7,4 2,9 5,0 12,4 2,9
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 2,3 19,2 10,0 10,2 1,5 2,0 13,8 31,4 31,0 51,0 44,8 82,4
Planlegging 1,5 3,1 2,6 4,1 4,1 7,2 5,0 10,0 9,1 17,2
Grunnerverv
Sum 411 123 534 205 198,8 63,0 75,8 59,3 58,2 52,6 28,4 177,7 361,2 352,6 121,0 415,0 482,2 767,6

restbehov stat
Kostnad/ 2010-2019NTP 2010-2019 2012 2013 2010-2013 2014-201920112010

25.01.2010 20:41
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2013 (2019)

Rute 1

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E6 Rehabilitering av Brynstunnelen T Ø Oslo x 7,3 28,6 35,9 Rehabilitering av bruer B
E6 Rehabilitering Ryenlokket T Ø Oslo x 1,2 1,2 8 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Rehabilitering Sandesund øst, betongrehabilitering B Ø Østfold 9,3 4,5 13,8 Rassikring R
E6 Rekkverksutskifting B Ø Østfold 1,0 1,0 Breddeutvidelser U
E6 Sikring Svartdalstunnelen T Ø Akershus x 0,3 0,3 Ferjekaier F
E6 Sikring Follotunnelen T Ø Akershus x 0,3 0,3 Annet A
Sum 17,2 33,1 2,2 52,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 156 G/S Ringnestunnelen - Tusenfryd N Ø Akershus x x 1,2 6,5 1,0 2,2 6,5 Sykkelveginspeksjoner I
E6 G/S Enebakkveien Abilsø N Ø Oslo x 1,5 2,4 1,3 0,9 2,8 3,3 7 Annet A
Sykkelby Akershus N Ø Akershus x 1,3 1,7 3,0
Sykkelby Sarpsborg N Ø Østfold 2,9 2,1 5,0
Sykkelparkering Halden A Ø Østfold 0,5 0,5
Sykkelparkering Glommaregionen A Ø Østfold 0,5 0,5
Rv 156 G/S Rådhusvn - Klevers veien N Ø Østfold 1,5 1,5
E6 Sandesund gs-bru, betongrehab + rekkverk N Ø Østfold 3,6 3,6
Rv 21 Løkkeberg - Sørli S Ø Østfold 2,6 2,6 5,2
Rv 120 Kirkeveien: Vestvollveien-Leirsundveien N Ø Akershus x 5,4 10,0 5,4 10,0
Fv 6 Vestbyveien / Mosseveien I Ø Akershus x 0,7 0,7 6
E6 Klemmetsrud - Bispegt I Ø Oslo x 2,3 6,5 2,3 6,5
Sum 3,5 13,0 6,4 8,0 2,4 14,8 10,9 32,7 26,3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E6 Ryen - Teisen U Ø Oslo x 14,3 23,7 14,3 23,7 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 111 x Navestadvn. Sarpsborg, rundkjøring A Ø Østfold 1,3 4,8 6,1 Annet A
E6 TS inspeksjoner A Ø Akershus x 1,1 1,1 1,1 1,1
E6 Åpninger i midtrekkverk. Akershus gr - Solli A Ø Østfold 3,0 3,0
E6 Fjerning av vannfeller ved Abilsø A Ø Oslo x 1,0 1,0
E6 Veglys ny armatur ramper Bunnefjorden - Vassum A Ø Akershus x 0,2 0,2
Sum 15,6 24,8 1,3 8,8 25,7 24,8

O3 BMindre utbedringer Kat

2013Re Fylke 2010 2011O3

2013Re

Gang- og sykkelveger Kat B

2011

Fylke 2010 2011 2012

2012

2012

B 2010Trafikksikkerhetstiltak Kat FylkeRe

2010-2013

2010-2013O3 2013

2010-2013

25.01.2010

Rute 1

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E6 Rehabilitering av Brynstunnelen T Ø Oslo x 7,3 28,6 35,9 Rehabilitering av bruer B
E6 Rehabilitering Ryenlokket T Ø Oslo x 1,2 1,2 8 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Rehabilitering Sandesund øst, betongrehabilitering B Ø Østfold 9,3 4,5 13,8 Rassikring R
E6 Rekkverksutskifting B Ø Østfold 1,0 1,0 Breddeutvidelser U
E6 Sikring Svartdalstunnelen T Ø Akershus x 0,3 0,3 Ferjekaier F
E6 Sikring Follotunnelen T Ø Akershus x 0,3 0,3 Annet A
Sum 17,2 33,1 2,2 52,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 156 G/S Ringnestunnelen - Tusenfryd N Ø Akershus x x 1,2 6,5 1,0 2,2 6,5 Sykkelveginspeksjoner I
E6 G/S Enebakkveien Abilsø N Ø Oslo x 1,5 2,4 1,3 0,9 2,8 3,3 7 Annet A
Sykkelby Akershus N Ø Akershus x 1,3 1,7 3,0
Sykkelby Sarpsborg N Ø Østfold 2,9 2,1 5,0
Sykkelparkering Halden A Ø Østfold 0,5 0,5
Sykkelparkering Glommaregionen A Ø Østfold 0,5 0,5
Rv 156 G/S Rådhusvn - Klevers veien N Ø Østfold 1,5 1,5
E6 Sandesund gs-bru, betongrehab + rekkverk N Ø Østfold 3,6 3,6
Rv 21 Løkkeberg - Sørli S Ø Østfold 2,6 2,6 5,2
Rv 120 Kirkeveien: Vestvollveien-Leirsundveien N Ø Akershus x 5,4 10,0 5,4 10,0
Fv 6 Vestbyveien / Mosseveien I Ø Akershus x 0,7 0,7 6
E6 Klemmetsrud - Bispegt I Ø Oslo x 2,3 6,5 2,3 6,5
Sum 3,5 13,0 6,4 8,0 2,4 14,8 10,9 32,7 26,3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E6 Ryen - Teisen U Ø Oslo x 14,3 23,7 14,3 23,7 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 111 x Navestadvn. Sarpsborg, rundkjøring A Ø Østfold 1,3 4,8 6,1 Annet A
E6 TS inspeksjoner A Ø Akershus x 1,1 1,1 1,1 1,1
E6 Åpninger i midtrekkverk. Akershus gr - Solli A Ø Østfold 3,0 3,0
E6 Fjerning av vannfeller ved Abilsø A Ø Oslo x 1,0 1,0
E6 Veglys ny armatur ramper Bunnefjorden - Vassum A Ø Akershus x 0,2 0,2
Sum 15,6 24,8 1,3 8,8 25,7 24,8

O3 BMindre utbedringer Kat

2013Re Fylke 2010 2011O3

2013Re

Gang- og sykkelveger Kat B

2011

Fylke 2010 2011 2012

2012

2012

B 2010Trafikksikkerhetstiltak Kat FylkeRe

2010-2013

2010-2013O3 2013

2010-2013

25.01.2010
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2013 (2019)

Rute 1

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E6 Støytiltak for boliger over 42 dba S Ø (x) 0,9 2,2 0,3 0,7 1,2 2,9 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 110, Rv 111 og Rv 21 Div tiltak ny rute S Ø Østfold 1,2 1,2 Miljøgater M
E6 Viltgjerde B Ø Østfold 0,5 0,5 Hvileplasser for tungtrafikken H
E6 Reetablering grøntanlegg B Ø Oslo x 2,0 2,0 Annet A
E6 Overvåking Tussetjernet V Ø Akershus x 0,6 0,6
E6 Overvåking Gjertsrudtjern V Ø Oslo x 0,5 0,5
Rv 110/111/21 Oppfølging vanndirektivet nye tilknytninger V Ø Østfold 0,8 0,8
E6 Målestasjon i Sarpsborg A Ø Østfold 0,6 0,6
Sum 1,2 1,9 2,2 3,2 1,1 0,7 7,4 2,9

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E6 Holdeplassoppgradering Østfold H Ø Østfold 1,0 1,0 Kollektivfelt F
E6 Holdeplassoppgradering Akershus H Ø Akershus x 2,5 1,0 1,5 3,5 1,5 Annet A
E6 Holdeplassoppgradering Oslo H Ø Oslo x 2,0 0,5 0,5 2,5 0,5
E6 Innfartsparkering (RS) K Ø x 1,4 3,0 1,4 3,0
E6 Kollektivfelt Ulvenkrysset - Teisen F Ø Oslo x 1,5 3,6 1,5 3,6
E6 Kollektivfelt ved Klemetsrud F Ø Oslo x 0,8 15,6 0,8 15,6
E6 Kollektivfelt Sandstuveien-Ryen (inngående) F Ø Oslo x 3,1 7,2 3,1 7,2
Sum 2,3 19,2 10,0 10,2 1,5 2,0 13,8 31,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 1,5 3,1 2,6 4,1 4,1 7,2
Region øst P Ø (x) 1,5 3,1 2,6 4,1 4,1 7,2
Grunnerverv
Region øst G Ø (x)
Sum 1,5 3,1 2,6 4,1 4,1 7,2

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

2011 2012Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010

2012

2013 2010-2013

2011

O3

2012

20112010

2010-2013Kollektivtrafikk og universell utforming Kat Fylke 2010Re BO3 2013

Re BMiljø og servicetiltak 2013 2010-2013Kat Fylke

25.01.2010

Tabellen for miljø- og servicetiltak ble uteglemt i versjonen 29. januar 2010
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Rute 2a – E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo

Kort om ruta

Rute 2a omfatt er E18 fra Riksgrensen ved Ørje til kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo. 
Rutas lengde er om lag 114 km. 

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

Prosjektet Krosby – Knapstad i Østfold ventes åpnet for trafi kk i 2010. En vesentlig del av forutsatt e statlige 
midler til prosjektet, inkl. refusjoner til bompengeselskapet, bevilges imidlertid i første fi reårsperiode. I 
tillegg forutsett es utbyggingen av strekningen Melleby – Momarken gjennomført i første fi reårsperiode. 
Videre legges det til grunn oppstart på utbyggingen vestover fra Knapstad til Akershus grense (Retvedt). 
Det arbeides med ulike opplegg for ytt erligere bompengefi nansiering av E18-utbyggingen i Østfold. I 
St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det foreløpig lagt til grunn delvis bompengefi nansiering av utbyggingen på 
strekningen Melleby – Momarken gjennom takstøkninger i eksisterende bomstasjoner ett er at strekningen 
er åpnet for trafi kk. Dett e er også lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-
2009) og handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det videre lagt til grunn at byggingen av ny atkomst til 
Sydhavna fra E18 Mosseveien gjennomføres i første fi reårsperiode. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak med vekt på bygging av midt-
rekkverk og tiltak mot utforkjøringsulykker. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og 
kollektivtrafi kktiltak. 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 2 024 428

Programområdene 177 111

-   Mindre utbedringer 8

-   Gang- og sykkelveger 26 53

-   Trafi kksikkerhetstiltak 84 37

-   Miljø- og servicetiltak 17 7

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 25 11

-   Planlegging 17 3

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 2 201 539

Antall km riksveg med gul midtstripe

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk 8,0

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 15,0

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 13,2

Antall km kollektivfelt 1,3

mill. 2010-kr
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I Oslo og Akershus er det også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til tiltak innenfor program-
områdene. 

Den statlige rammen til ruta er økt i forhold til St.meld. nr. 16 (2008-2009). Dett e skyldes i hovedsak økte 
kostnader knytt et til prosjektet Krosby – Knapstad. I tillegg kommer kostnadsøkninger på prosjektet 
Momarken – Sekkelsten som ble åpnet for trafi kk i 2007.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det opp til å fullføre prosjektet E18 Knapstad – Akershus grense (Retvedt). 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

Rv 2

E18E6

E18

Rv 23

E134

E18 Krosby - Knapstad
E18 Knapstad - Retvedt

E18 Sydhavna

E16

Rv 19

Rv 35

Rv 22

Rv 111

E18 Melleby - Momarken

§
0 5025 Km

ØRJE

OSLO

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019
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E18 Melleby – Momarken 

Dagens E18 i Eidsberg kommune har fl ere kryss og avkjørsler, og det er lokalisert boliger helt inntil 
E18. Vegstandarden er dårlig ut fra vegens funksjon. Øst for Melleby er det bygd ny tofelts veg 
fram til Ørje, og vest for Momarken er det bygd ny fi refelts veg forbi Askim. I 2010 vil utbyggingen 
videre til Knapstad i Hobøl stå ferdig. Strekningen vil følgelig utgjøre et markert standardbrudd på 
E18 mellom Ørje og Knapstad. Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 8 000 kjøretøy, med en 
tungtrafi kkandel på 15-19 pst.

Prosjektet omfatt er bygging av 8 km tofelts veg med midtrekkverk. På deler av strekningen skal 
det bygges forbikjøringsfelt. Vedtatt e reguleringsplaner fra 2001/2003 er revidert for å ta hensyn til 
etablering av midtrekkverk. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E18 Melleby - Momarken

Kostnadsanslag 850 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 720 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 100 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 30 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 330 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 330 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 1 000 tonn

E18 Knapstad – Akershus grense (Retvedt)

Eksisterende veg har dårlig standard i forhold til trafi kkmengden, med stedvis dårlig kurvatur 
og sikt, fl ere kryss og avkjørsler og boliger lokalisert helt inntil vegen. Store deler av strekningen 
har derfor nedsatt  fartsgrense. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer mellom 11 000 og 13 000 
kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på 12-14 pst.

Prosjektet omfatt er bygging av fi refelts veg på en om lag 6 km lang strekning i Hobøl kommune 
i Østfold og Ski kommune i Akershus. Det foreligger godkjent kommunedelplan for strekningen 
fram til Akershus grense, og arbeidet med reguleringsplan for denne del av strekningen er startet 
opp med sikte på vedtak sommeren 2011. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et stor 
usikkerhet til kostnadsanslaget.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E18 Knapstad – Akershus grense (Retvedt)

Kostnadsanslag 800 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 250 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 550 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 

samfunnsøkonomisk nytte
av prosjektet

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)
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E18 Sydhavna

Gjennom utviklingen av Fjordbyen skal store områder som tidligere har vært disponert til 
havnevirksomhet, brukes til byutvikling. Samtidig har Oslo kommune vedtatt  at det skal ligge 
en nasjonal havn i Oslo, og denne er lokalisert til Sydhavna. Her skal virksomheten utvikles og 
konsentreres, slik at trafi kken til og fra området vil øke kraft ig. I forbindelse med utbygging av 
Fjordbyen vil også deler av dagens adkomst til Sydhavna forsvinne. Årsdøgntrafi kken på den nye 
atkomsten er anslått  til knapt 11 000 kjøretøy i 2011, økende til om lag 15 000 kjøretøy i 2025.

Prosjektet omfatt er bygging av nytt  kryss på E18 Mosseveien. Fra krysset skal det bygges en ny bru 
ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 m lang strekning for å få plass til 
kollektivfelt. Det er utarbeidet forslag til reguleringsplan i tre alternativer med ulike kryssløsninger 
og linjeføring. Statens vegvesen anbefaler en løsning med planskilt rundkjøring på Mosseveien 
og seks felt nord for krysset. Kostnadsanslaget er basert på dett e alternativet, men på grunn av 
manglende planavklaring er det knytt et stor usikkerhet til anslaget.

Prosjektet vil medføre inngrep i Ekebergskråningen som er visuelt viktig og har et stort biologisk 
mangfold. Mellom Mosseveien og Østfoldbanen ligger en rekke hus som markerer hvor havna 
i Oslo lå før. Husene er bevaringsverdige, men ikke vernet. Husrekka må rives i det anbefalte 
alternativet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E18 Sydhavna

Kostnadsanslag 380 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 90 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 290 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 
samfunnsøkonomisk 
nytte av prosjektet

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)
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Rute 2a

Handlingsprogram 2010-2019
E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 1869 493 2362 472 429,0 58,0 570,0 170,0 515,0 170,0 510,0 30,0 2024,0 428,0 580,0 2604,0 428,0
E18 Momarken - Sekkelsten Ø B 69 12 81 62 69,0 12,0 69,0 12,0 69,0 12,0
E18 Sekkelsten - Krosby Ø B 26 26 21 26,0 26,0 26,0
Ev 18 Krosby - Knapstad Ø B 647 647 719 719 350,0 280,0 15,0 645,0 645,0
Ev 18 Krosby - Knapstad, refusjon Ø B 248 248 70,0 90,0 90,0 250,0 250,0
E18 Melleby - Momarken Ø 750 100 850 750 750 103 10,0 150,0 50,0 320,0 50,0 240,0 720,0 100,0 30,0 750,0 100,0
E18 Knapstad - Retvedt Ø 800 800 308 493 801 20,0 50,0 180,0 250,0 550,0 800,0
E18 Sydhavna Ø 90 290 380 92 92 288 20,0 50,0 120,0 40,0 120,0 30,0 90,0 290,0 90,0 290,0
Programområda 154 308 462 144 73,0 0,8 30,4 43,3 35,6 36,6 37,8 30,2 176,8 110,9 304,0 20,0 480,8 130,9
Mindre utbedringer 5,1 3,1 8,2 8,0 16,2
Gang- og sykkelveger 8,0 16,3 11,6 27,8 6,2 9,3 25,8 53,4 18,0 43,8 53,4
Trafikksikkerhetstiltak 67,2 5,8 20,4 5,4 1,6 5,6 14,6 84,0 36,6 185,0 269,0 36,6
Miljø- og servicetiltak 0,7 0,8 2,2 3,5 5,1 2,6 8,8 16,8 6,9 21,0 37,8 6,9
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 3,1 4,2 2,1 8,4 3,6 9,3 5,2 25,0 10,9 41,0 20,0 66,0 30,9
Planlegging 2,0 5,1 1,0 5,1 1,0 4,8 1,1 17,0 3,1 31,0 48,0 3,1
Grunnerverv
Sum 2023 801 2824 616 502,0 58,8 600,4 213,3 550,6 206,6 547,8 60,2 2200,8 538,9 884,0 20,0 3084,8 558,9

2010-20192014-20192012 2013 2010-2013stat 2010 2011Kostnad/
restbehov

NTP 2010-2019

25.01.2010 20:52
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Rute 2a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 2a E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E18 Div.forsterkningstiltak V Ø Østfold 3,1 3,1 Rehabilitering av bruer B
E18 Holstad bru nr 412 B Ø Akershus x 2,1 2,1 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E18 Rehabilitering av støyskjerm, Østfold M Ø Østfold 1,0 1,0 Rassikring R
E18 Rehabilitering av støyskjerm, Akershus M Ø Akershus x 2,0 2,0 Breddeutvidelser U
Sum 5,1 3,1 8,2 Ferjekaier F

Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E18 G/S Mosseveien: Fiskvollbukta-Ulvøya bru N Ø Oslo x 4,5 10,5 4,3 10,0 8,8 20,5 9 Sykkelveginspeksjoner I
E18 G/S Mosseveien: Hvervenbukta-Oppegård grense N Ø Oslo x 4,2 10,6 3,2 9,3 7,4 19,9 Annet A
E18 G/S Nygårdskrysset - Vinterbru N Ø Akershus x 2,5 5,8 3,1 7,2 5,6 13,0
Rv 128 Diverse tiltak langs stamveg på rv 128 I Ø Østfold 3,0 3,0
E18 Nygårdskrysset (Nordby-Holstad) I Ø Akershus x 1,0 1,0
Sum 8,0 16,3 11,6 27,8 6,2 9,3 25,8 53,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E18 Mastemyr - Ringnes M Ø Akershus x x 46,7 14,9 46,7 14,9 Tiltak mot utforkjøring U
E18 Utbedring av rekkverk og mur Ulvøybrua-Ljabruveien U Ø Oslo x x 5,8 5,8 Annet A
E18 Div. tiltak sideterreng etc. U Ø Østfold 0,6 1,7 2,5 4,8
E18 Utbedring av rekkverk Mosseveien U Ø Oslo x x 8,2 8,2
E18 TS inspeksjoner Østfold U Ø Østfold 1,0 3,2 4,2
E18 TS inspeksjoner Akershus U Ø Akershus x 3,7 3,7
E18 Herregårdskrysset Nye ramper A Ø Oslo x x 5,1 5,1
E18 Kryssutbedring ved Asper bru A Ø Akershus x 11,9 11,9
E18 Diverse uykkespunkt Østfold A Ø Østfold 2,0 2,2 1,6 5,8
E18 Veglys Østfold A Ø Østfold 1,5 1,5 3,0
E18 Rissletta, ny veglysarmatur A Ø Akershus x 0,4 0,4
E18 Diverse ITS-tiltak A Ø Oslo x 1,8 1,6 2,7 6,1
Sum 67,2 5,8 20,4 5,4 1,6 5,6 14,6 84,0 36,6

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E18 Støyskjerming Stor-Oslo S Ø Akershus x 1,0 3,1 1,0 3,1 Oppfølging av vanndirektivet V
E18 Skjerming av boliger Østfold Spydeberg S Ø Østfold 2,4 3,2 5,6 Miljøgater M
E18 Viltgjerde B Ø Østfold 1,0 1,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
E18 Reetablering av grøntanlegg Mastemyr - Ljabru B Ø Oslo x 0,7 0,8 0,7 0,8 Annet A
E18 Div. tiltak for oppfølging av vanndirektivet V Ø Østfold 1,0 0,5 0,5 2,0
E18 Årungselven V Ø Akershus x 0,2 0,4 0,2 0,4
E18 Gjersjøen Fjerne / utbedre fylling, utbedring m.m V Ø Akershus x 1,2 2,6 1,2 2,6
Rv 22 Oppf. av vanndirektivet ny riksvegrute V Ø Østfold 5,1 5,1
Sum 0,7 0,8 2,2 3,5 5,1 2,6 8,8 16,8 6,9

2012

2011Kat

Re O3

Mindre utbedringer Kat Fylke

Miljø- og servicetiltak Kat

Trafikksikkerhetstiltak O3

Re O3

Gang- og sykkelveger Kat FylkeRe O3

Re

2010

2010B

B

Fylke

Fylke

B
2011

B

2010-201320132012

20122010 2011

2010

2013 2010-2013

2011

2010-2013

2010-2013

2013

2013

2012

25.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 2a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E18 Holdeplassoppgradering Østfold H Ø Østfold 2,1 2,6 2,6 7,3 Kollektivfelt F
E18 Holdeplassoppgradering Akershus / Oslo H Ø x 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 5,2 7,3 9,4 Annet A
E18 Innfartsparkering K Ø x 0,6 1,5 0,6 1,5
E18 Mastemyr - Herregårdskrysset F Ø Akershus x 3,1 3,1
E18 Div prioriteringstiltak Akershus A Ø Akershus x 3,1 3,1
E18 Div prioriteringstiltak Oslo A Ø Oslo x 3,6 3,6
Sum 3,1 4,2 2,1 8,4 3,6 9,3 5,2 25,0 10,9

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 2,0 5,1 1,0 5,1 1,0 4,8 1,1 17,0 3,1
Region øst P Ø (x) 2,0 5,1 1,0 5,1 1,0 4,8 1,1 17,0 3,1
Grunnerverv
Region øst G Ø (x)
Sum 2,0 5,1 1,0 5,1 1,0 4,8 1,1 17,0 3,1

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

2013 2010-2013

2010

B

2010-201320132011 2012

2010

Planlegging og grunnerverv Kat Fylke

ReKollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat Fylke O3
2011 2012

25.01.2010
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Rute 2b - Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og rv 35 Jessheim – Hønefoss – 
     Hokksund med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 2b omfatt er rv 2 fra Riksgrensen ved Magnor til kryss med E6 ved Kløft a og rv 35 fra kryss med E6 
ved Jessheim til kryss med E134 i Hokksund. Videre omfatt er ruta rv 20 fra kryss med rv 2 i Kongsvinger 
til kryss med rv 25 i Elverum og rv 25 videre til kryss med rv 3 ved Terningmoen vest for Elverum. Fra 
2010 er ruta utvidet med rv 25 fra Riksgrensen ved Bergulvkjølen til Elverum og rv 200 fra Riksgrensen 
ved Riksåsen til Kongsvinger. Rutas lengde er ett er dett e om lag 460 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode legges det opp til å videreføre utbyggingen av rv 2 mellom Kongsvinger og Kløft a. 
Som forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn statlige midler til anleggsstart på strekningen 
Kongsvinger – Slomarka i Hedmark. Prioriteringen er betinget av Stortingets tilslutning til det lokalpolitisk 
vedtatt e forslaget til opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet. I tillegg er det forutsatt  statlige 
midler til å starte omleggingen av rv 35 på strekningen Jevnaker – Olimb i Oppland. Prioriteringen er 
betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet.
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet etablering av 
forsterket midtoppmerking på fl ere delstrekninger og ombygging av kryss. Videre prioriteres bygging 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 364 1 285

Programområdene 307 22

-   Mindre utbedringer 28

-   Gang- og sykkelveger 49 5

-   Trafi kksikkerhetstiltak 147 10

-   Miljø- og servicetiltak 26 2

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 21 2

-   Planlegging 36 3

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 671 1 307

mill. 2010-kr

Antall km riksveg med gul midtstripe 4,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 43,9

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 6,4

Antall km kollektivfelt
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av gang- og sykkelveger, i hovedsak skoleveger. I Akershus er det også lagt til grunn bompenger fra 
Oslopakke 3 til tiltak innenfor programområdene. Som forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008-2009) vil det blant 
annet bli igangsatt  planlegging av strekningen rv 35 Åmot – Hokksund.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av prosjektene rv 2 Kongsvinger – Slomarka og
rv 35 Jevnaker – Olimb. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det i tillegg vurdert som aktuelt å prioritere statlige 
midler til videre utbygging av rv 2 på den gjenstående strekningen Slomarka – Herbergåsen – Nybakk i 
Hedmark og Akershus. Utbyggingen er betinget av at det blir tilslutning til videre bompengefi nansiering. 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. 
 

Rv 2

E18

E6

E6

E6

Rv 23

E16

E134

Rv 7

Rv 4

Rv 52

Rv 20

Rv 2 Kongsvinger - Slomarka

Rv 2 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk
Rv 35 Jevnaker - Olimb

E16

Rv 35

Rv 25

Rv 35

KONGSVINGER

HOKKSUND

OSLO

MAGNOR

ELVERUM

KLØFTA

Rv 200
HØNEFOSS

§
0 5025 Km

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019
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Rv 2 Kongsvinger – Slomarka

Eksisterende rv 2 har for dårlig standard i forhold til funksjonen. Vegen fungerer både som
lokalveg og som hovedforbindelse mellom Oslo og Kongsvinger/Sverige. Trafi kk- og miljø-
ulempene er store og vil øke i takt med trafi kkutviklingen. Over halvparten av strekningen 
mellom Kløft a og Kongsvinger har nedsatt  fartsgrense, og det skjer årlig om lag 20 ulykker med 
personskade. Årsdøgntrafi kken ved Slomarka er om lag 9 000 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel 
på om lag 12 pst.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 16 km fi refelts veg i Kongsvinger og Sør-Odal 
kommuner. I tillegg inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma, tre planskilte 
kryss og en omfatt ende omlegging/nybygging av fylkesveger, kommunale veger og private 
atkomstveger. Vegen vil i hovedsak gå i ny trasé. Eksisterende rv 2 blir lokalveg med gang- og 
sykkelvegfunksjon. Om lag halvparten av strekningen vil gå gjennom jordbruksområder og 
resten i skogsområder. Totalt vil prosjektet føre til nedbygging av om lag 1 000 daa dyrket jord/
skog.

Det foreligger vedtatt e reguleringsplaner for prosjektet, og det er lokalpolitisk tilslutning til et 
opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 2 Kongsvinger - Slomarka

Kostnadsanslag 1 750 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 300 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 1 280 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 400 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 - 230 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 1 000 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 460 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 200 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 1-2 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 900 tonn



116 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Rv 35 Jevnaker – Olimb

Dagens rv 35 mellom Jevnaker og Olimb er smal og svingete på deler av strekningen, og vegen 
går gjennom boligområder. Sterk stigning på et parti og en lav jernbaneundergang ved Hadeland 
glassverk utgjør fl askehalser på strekningen. Store deler av strekningen har nedsatt  fartsgrense 
og manglende tilbud for gående og syklende. Årsdøgntrafi kken varierer mellom 5 000 og 8 500 
kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 9 km ny veg, med blant annet omlegging av 
jernbanekryssingen. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et stor usikkerhet 
til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Alle aktuelle korridoralternativer vil føre 
til nedbygging av dyrket jord og være i konfl ikt med natur- og kulturmiljøer i større 
eller mindre grad. Jevnaker kommune har slutt et seg til utredning av opplegg for delvis 
bompengefi nansiering av prosjektet. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 35 Jevnaker – Olimb

Kostnadsanslag 520 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 50 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 70 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 400 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 100 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 390 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 120 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 800 tonn
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 2010–
2013 (2019)

Rute 2b

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 2 Riksgr/Magnor - Kløfta og rv 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 370 1931 2300 3666 14,1 105,3 100,0 380,0 100,0 400,0 150,0 400,0 364,1 1285,3 1950,0 2390,0 2314,1 3675,3
Rv 2 Kløfta - Nybakk Ø B 14 5 19 14,1 5,3 14,1 5,3 14,1 5,3
Rv 2 Kongsvinger - Slomarka, inkl refusjon Ø 700 1050 1750 308 390 698 1048 100,0 100,0 380,0 100,0 400,0 100,0 400,0 300,0 1280,0 400,0 -230,0 700,0 1050,0
Rv 2 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk Ø 1480 2220 3700 1479 1479 2218 1480,0 2220,0 1480,0 2220,0
Rv 35 Jevnaker - Olimb Ø 120 400 520 62 62 123 401 50,0 50,0 70,0 400,0 120,0 400,0
Programområda 329 668 996 31 64,2 1,0 83,6 16,7 57,9 2,7 101,6 2,4 307,3 22,8 657,0 41,0 964,3 63,8
Mindre utbedringer 5,3 11,6 11,1 28,0 93,0 10,0 121,0 10,0
Gang- og sykkelveger 13,3 4,9 5,4 15,2 15,5 48,9 5,4 62,0 31,0 110,9 36,4
Trafikksikkerhetstiltak 34,9 44,2 8,6 23,2 1,7 44,9 147,2 10,3 318,0 465,2 10,3
Miljø- og servicetiltak 1,2 5,8 0,3 5,5 13,8 1,4 26,3 1,7 51,0 77,3 1,7
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 4,5 6,4 1,4 4,6 5,8 1,0 21,3 2,4 51,0 72,3 2,4
Planlegging 5,0 1,0 10,7 1,0 9,4 1,0 10,5 35,6 3,0 72,0 107,6 3,0
Grunnerverv 10,0 10,0
Sum 698 2598 3297 3697 78,3 106,3 183,6 396,7 157,9 402,7 251,6 402,4 671,4 1308,1 2607,0 2431,0 3278,4 3739,1

2011 2010-20192012 2013Kostnad/ 2010-2013 2014-2019NTP 2010-2019 2010statrestbehov

25.01.2010 21:18
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2013 (2019)

Rute 2b

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 2b Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta og rv 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 200 Masterud - xfv 377 U Ø Hedmark x 5,3 5,3 Rehabilitering av bruer B
Rv 20 Norsenga bru, forsterkn B Ø Hedmark 1,1 1,1 9 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Brurehabilitering Akershus B Ø Akershus x 3,5 3,5 Rassikring R
Brurehabilitering Hedmark B Ø Hedmark 1,6 1,6 Breddeutvidelser U
Brurehabilitering Oppland B Ø Oppland 0,8 0,8 Ferjekaier F
Rv 20 Rymoen rørkanal A Ø Hedmark 4,1 4,1 Annet A
Rv 35 Forlengelse fv 460 A Ø Akershus x 1,5 1,5
Rv 35 Hallum A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 35 Katfoss bru - Vikersund V S Buskerud 6,0 6,0
Rv 35 Forsterkning av strekninger V S Buskerud 2,0 2,0
Sum 5,3 11,6 11,1 28,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 20 Kongevegen-Vingersnoret N Ø Hedmark 7,2 4,1 11,3 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 20 Vingersnoret bru m g/s N Ø Hedmark 4,2 4,2 Annet A
Rv 2 Rød-Stein skole-Kulmoen S Ø Akershus x 2,3 5,4 2,3 5,4
Rv 20 Johnsætre-Flissundet bru S Ø Hedmark x 13,3 13,3
Rv 35 Toso-Prestmoen S Ø Oppland 1,0 7,2 8,2
Rv 2 Sykkelby Hedmark N Ø Hedmark 1,0 1,0 2,0
Rv 20 I Ø Hedmark 0,6 0,6
Rv 35 I Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 35 Bjørndalssvingen Åmot S. S S Buskerud 5,0 5,0
Rv 35 Tilskudd til MPG Tyristrand A S Buskerud 1,0 1,0
Sum 13,3 4,9 5,4 15,2 15,5 48,9 5,4

2010-2013

Fylke

B

2013

2012

2010-2013O3

2011 2013

Gang- og sykkelveger 2010 2011 2012

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010O3Re

ReKat B

25.01.2010
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2013 (2019)

Rute 2b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 2 Lier-Magnormoen S Ø Hedmark 1,0 23,7 24,7 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 2 Lier-Magnormoen U Ø Hedmark 2,9 15,6 2,0 20,5 Annet A
Rv 35 Oppland gr-xrv120, TS-insp A Ø Akershus x 1,6 1,6
Rv 20 TS-inspeksjoner A Ø Hedmark 3,5 3,5
Rv 35 Samsmoen-Jevnaker A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 35 Hallum - Berge A Ø Oppland 1,4 1,4
RV 20 Bjerkesmoen, kurvetiltak A Ø Hedmark x 15,4 15,4
Rv 2, xfv477 (Rød) A Ø Akershus x 8,3 8,3
Rv 20 H.Ibsenv-Grøndalsbakken A Ø Hedmark 2,2 2,2
Rv 2, Kryss med kommunal veg (Korsmo) A Ø Hedmark 5,9 2,3 8,2
Rv 35, Kryss med Fv5/rv245/Brugt/Had.Gl.verk A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 2 Rasta - Liermoen, veglys A Ø Hedmark 1,8 1,8
Rv 20 Nordre Nor bru, veglys A Ø Hedmark 0,7 0,7
Rv 35 Eggemoen, siktforbedring + snuplass A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 2 Div. TS-tiltak Romerike, utskifting stolper m.m A Ø Akershus x 0,3 1,7 2,0
Rv 35 Knivedalen - Verp S S Buskerud 15,0 15,0
Rv 35 Åmot - Vikersund N. S S Buskerud 3,0 3,0
Rv 35 Langerudbakken S S Buskerud 5,0 5,0
Rv 35 Åmot - Vikersund N. U S Buskerud 10,0 10,0
Rv 35 Hokksund - Knivedalen U S Buskerud 2,0 2,0
Rv 35 Knivedalen kryss fv.62 A S Buskerud x 2,5 2,5
Rv 35 Kryss mm Vikersund N A S Buskerud 2,0 16,0 18,0 32
Rv 35 Tiltak etter TS-inspksj A S Buskerud 2,0 1,5 3,5
Rv 35 Uspesifisert, belysning A S Buskerud 3,0 3,0
Sum 34,9 44,2 8,6 23,2 1,7 44,9 147,2 10,3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 2 Sundehjørnet-Rasta S Ø Hedmark 10,4 10,4 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 2/Rv 20 Hedmark S Ø Hedmark 0,9 1,0 0,4 0,5 2,8 Miljøgater M
Rv 2/Rv 35 Akershus S Ø Akershus x 0,5 0,5 Hvileplasser for tungtrafikken H
Rv 35 Oppland S Ø Oppland 0,9 0,6 1,5 Annet A
Rv 2/Rv 35 Akershus, kartlegging B Ø Akershus x 0,5 0,5
Rv 2 Akershus(overflatevann Ullensaker) V Ø Akershus x 0,1 0,3 0,1 0,3
Rv 2 Hedmark (drikkevann Eidskog) V Ø Hedmark 3,2 3,2 6,4
Rv 2/Rv 20 Oppgradering hvileplasser H Ø Hedmark 2,0 2,0
Vegetasjonspleie Akershus A Ø Akershus x 0,3 0,3 1,4 0,6 1,4
Rv 35 Støytiltak S S Buskerud 1,0 1,0
Rv 35 Ivaretagelse av biologisk mangfold B S Buskerud 0,5 0,5
Sum 1,2 5,8 0,3 5,5 13,8 1,4 26,3 1,7

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 2 Romerike H Ø Akershus x 0,3 0,3 1,4 0,6 1,4 Kollektivfelt F
Rv 2/Rv 20 Hedmark H Ø Hedmark 0,7 2,6 1,7 5,0 Annet A
Rv 35 Oppland H Ø Oppland 1,0 1,1 2,1
Rv 2 Skarnes terminal K Ø Hedmark 2,1 2,1
Rv 35 Bussveg Rutholen, mellom hotellene A Ø Akershus x 0,5 1,0 0,5 1,0
Rv 35 Oppgradering av holdeplasser H S Buskerud 3,5 2,5 2,5 2,5 11,0
Sum 4,5 6,4 1,4 4,6 5,8 1,0 21,3 2,4

2011 2012 2013B

Trafikksikkerhetstiltak Kat Re Fylke

Kat

2010-20132012

2010-2013O3 BMiljø- og servicetiltak Kat

Kollektivtrafikktiltak  og universell utforming Re Fylke

FylkeRe

O3

2013

2012

B

2013

O3 2010 2011

2010

2010 2011

2010-2013

25.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 2b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 5,0 1,0 10,7 1,0 9,4 1,0 10,5 35,6 3,0
Region øst P Ø (x) 3,5 1,0 7,2 1,0 5,9 1,0 7,0 23,6 3,0
Region sør P S 1,5 3,5 3,5 3,5 12,0
Grunnerverv
Region øst G Ø (x)
Region sør G S
Sum 5,0 1,0 10,7 1,0 9,4 1,0 10,5 35,6 3,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010 2010-20132011 2012 2013

25.01.2010
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Rute 3 - E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 3 omfatt er E18 mellom Oslo og Kristiansand og E39 fra Kristiansand til Harestad nord for Stavanger. 
Som tilknytning til ruta inngår rv 23 fra kryss med E18 ved Kjellstad i Lier til kryss med E6 ved Vassum 
i Frogn. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 162 Ring 1 i Oslo, rv 19 fra kryss med E18 ved Undrumsdal i Re 
kommune til kryss med E6 i Moss, inkl. ferjesambandet Horten – Moss, arm av E18 til Sandefj ord luft havn 
Torp, rv 40 fra kryss med E18 ved Bommestad til Larvik havn, rv 41/rv 451 fra kryss med E18 ved Timenes 
til Kjevik fl yplass, rv 42 fra kryss med E39 ved Krossmoen til Egersund, rv 44 fra kryss med E39 ved Soma 
til Ganddal jernbaneterminal (kryss med fv 325), rv 509/rv 510 fra Hinna til Sola fl yplass og rv 509 fra 
Sømmevågen via Risavika til Tjensvollkrysset på E39 i Stavanger. Rutas lengde er ett er dett e om lag 910 
km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

Prosjektene E18 Frydenhaug – Eik i Buskerud, E18 Kopstad – Gulli og E18 Langåker – Bommestad i 
Vestfold er åpnet for trafi kk, men slutt fi nansiering og noen restarbeider gjenstår til første fi reårsperiode. 
I første fi reårsperiode fullføres dessuten  prosjektene E18 Sky – Langangen i Vestfold og E39 Vigeland – 
Osestad i Vest-Agder. I Rogaland fullføres utbyggingen til fi refelts veg på strekningen E39 Stangeland –
Sandved i Sandnes kommune og ombyggingen av E39 Tjensvollkrysset i Stavanger kommune. I tillegg 
fullføres prosjektet rv 510 Solasplitt en i Sola kommune.
 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 1 647 5 820

Programområdene 773 162

-   Mindre utbedringer 138

-   Gang- og sykkelveger 65 52

-   Trafi kksikkerhetstiltak 314 29

-   Miljø- og servicetiltak 29 26

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 56 47

-   Planlegging 123 8

-   Grunnerverv 48

Post 30 Riksveginvesteringer 2 420 5 982

Post 35 Utbygging i Bjørvika 410 1 050

Antall km riksveg med gul midtstripe

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk 13,2

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 27,1

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 41,2

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 1

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 28,9

Antall km kollektivfelt 0,3

mill. 2010-kr
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I tråd med handlingsprogrammet for Oslopakke 3 for perioden 2010-21013 er det lagt til grunn bompenger 
til å starte utbygging av E18 Vestkorridoren i siste del av planperioden. Det er imidlertid behov for 
en nærmere avklaring/avgrensing av utbyggingsstrekning. Som forutsatt  i St.meld. nr 16 (2008-2009) 
legges det opp til at arbeidene på de gjenstående strekningene av E18 i Vestfold, Gulli – Langangen 
og Bommestad – Sky, startes i første fi reårsperiode. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefi nansiering av utbyggingen av E18 til fi refelts veg på strekningen Langangen – Dørdal i 
Telemark, har Samferdselsdepartementet vurdert det som aktuelt med anleggstart i første fi reårsperiode. 
I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn statlige midler til utbyggingen i siste seksårs-
periode. Det er behov for en nærmere avklaring/avgrensing av aktuell utbyggingsstrekning. I første 
fi reårsperiode er det også forutsatt  statlige midler til å starte byggingen av prosjektet E39 Eiganestunnelen i 
Stavanger. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering 
av prosjektet.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet etablering av 
midtrekkverk eller forsterket midtoppmerking på strekninger i Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og 
Rogaland samt kryssutbedringer. I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) fullføres prosjektet E39 Skjebadalen 
i Egersund kommune, inkl. bygging av ny bru over jernbanen. I tillegg prioriteres mindre utbedringer 
med vekt på å ta igjen forfall, samt bygging av gang- og sykkelveger. I Oslo og Akershus er det også lagt til 
grunn bompenger fra Oslopakke 3 til tiltak innenfor programområdene.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det satt  av 110 mill. 2009-kr til E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo. Resterende 
statlige midler til prosjektet forutsett es fi nansiert utenfor NTP-rammen, anslått  til om lag 300 mill. kr. 
I tillegg kommer bompenger fra Oslopakke 3 og inntekter fra salg av eiendommer. Første etappe med 
bygging av tunnel under Bjørvika og Bispevika, er planlagt åpnet for trafi kk i 2010. Andre etappe som 
omfatt er bygging av nytt  lokalt vegsystem i området, vil ett er planen stå ferdig i 2013-2014.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. I tillegg 
legges det til grunn en videreføring av utbyggingen av E18 i Vestkorridoren og mellom Langangen og 
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Dørdal. Videre prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. I tillegg er det i 
St.meld. nr 16 (2008-2009) vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  Som en videreutvikling av kollektivknutepunktet rundt Oslo sentralstasjon, hvor bl.a. kapasiteten  
 ved dagens bussterminal er sprengt, legges det opp til statlig medfi nansiering av eventuell   
 etablering av en ny bussterminal.
  Oppstart på utbyggingen av E18 til fi refelts veg på strekningen Tvedestrand – Arendal i 
 Aust-Agder. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis   
 bompengefi nansiering.
  Bygging av ny Varoddbru på E18 ved Kristiansand i Vest-Agder. Den tekniske levetiden til   
 nåværende bru er beregnet til 2017.
  Bygging av fi refelts veg vestover fra Kristiansand på strekningen E39 Gartnerløkka – 
 Hannevikdalen i Vest-Agder. Bedring av atkomsten til vestre havn i Kristiansand    
 inngår i prosjektet. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis  
 bompengefi nansiering.
  Bygging av fi refelts veg på strekningen E39 Ålgård – Sandved i Rogaland. Prioriteringen er   
 betinget av at blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering.
  Bygging av fi refelts veg på den ulykkesbelastede strekningen E39 Smiene – Harestad nord 
 for Stavanger i Rogaland. Prioriteringen er betinget av at blir tilslutning til et opplegg for delvis  
 bompengefi nansiering.
  Utbygging av rv 23 på strekningen Dagslett  – Linnes – Lier i Buskerud. Prioriteringen er betinget 
 av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering. 

•

•

•

•

•

•

•

E39 Eiganestunnelen

Dagens E39 gjennom Stavanger går gjennom boligområder og avvikler en betydelig lokaltrafi kk i 
tillegg til gjennomgangstrafi kken. Standarden på deler av E39 er ikke tilpasset trafi kkmengdene. 
Dett e fører til trafi kksikkerhets- og miljøproblemer i tillegg til framkommelighetsproblemer i 
rushperiodene. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer mellom 16 000 og 24 000 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av fi refelts veg utenom Stavanger sentrum og fram til Smiene 
nord for sentrum, inkl. en 2,4 km lang tunnel. Av miljøhensyn legges også deler av dagens 
E39 i tunnel. Prosjektet vil avlaste området for gjennomgangstrafi kk, øke trafi kksikkerheten 
og bedre framkommeligheten. Utvidelse av deler av eksisterende veg til fi re felt vil føre til 
inngrep i et område som har stor verdi som sentrumsnært natur- og friluft sområde. Det 
foreligger vedtatt e reguleringsplaner for prosjektet. Det foreligger ikke lokalpolitiske vedtak om 
bompengefi nansiering av prosjektet, men arbeidet med en Jærenpakke 2 pågår.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E39 Eiganestunnelen

Kostnadsanslag 1 600 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 150 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 200 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 650 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 600 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 250 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 1 700 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 600 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 11 000 tonn
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 2010–
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Rute 3

Handlingsprogram 2010-2019
E18 Oslo - Kristiansand og E39 Kristiansand - Stavanger med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 1715 6665 8380 14234 397,0 1074,0 500,0 976,0 330,0 1580,0 420,0 2190,0 1647,0 5820,0 6570,0 9310,0 8217,0 15130,0
E18 Frydenhaug - Eik S B 113 113 103 103 113,0 113,0 113,0
E18 Kopstad - Gulli S B 80 80 103 103 40,0 40,0 80,0 80,0
E18 Langåker - Bommestad S B 103 103 154 90,0 13,0 103,0 103,0
E18 Gulli - Langåker/Bommestad - Langangen S (B) 1940 3850 5790 668 1273 1941 3749 20,0 660,0 280,0 800,0 150,0 1420,0 220,0 1110,0 670,0 3990,0 1270,0 -140,0 1940,0 3850,0
      Sky - Langangen S B 550 970 1520 20,0 500,0 280,0 220,0 150,0 250,0 100,0 550,0 970,0 550,0 970,0
      Gulli - Langåker, inkl refusjon S 750 1580 2330 130,0 500,0 710,0 120,0 620,0 120,0 1960,0 630,0 -380,0 750,0 1580,0
      Bommestad - Sky S 640 1300 1940 30,0 80,0 460,0 490,0 1060,0 640,0 240,0 640,0 1300,0
E18 Grimstad - Kristiansand S B 3 18 21 10 3,0 18,0 3,0 18,0 3,0 18,0
E39 Vigeland - Osestad S B 380 380 380 380 140,0 110,0 100,0 30,0 380,0 380,0
E39 Stangeland - Sandved V B 49 41 90 205 205 62 30,0 41,0 19,0 49,0 41,0 49,0 41,0
E39 Stangeland - Sandved, refusjon V B 151 151 51,0 60,0 40,0 151,0 151,0
E39 Tjensvollkrysset V B 51 51 51 51 51,0 51,0 51,0
Rv 306 Kirkebakken - Re grense S B 73 73 65,0 8,0 73,0 73,0
Rv 510 Solasplitten V B 395 395 200,0 155,0 40,0 395,0 395,0
Oslopakke 3 (Bussterminal Oslo) Ø 205 205 200,0 200,0
E18 Vestkorridoren (start/delstrekning) Ø 698 698 2999 50,0 450,0 500,0 700,0 2500,0 700,0 3000,0
E18 Langangen - Dørdal (delstrekning) S 411 411 514 50,0 450,0 500,0 400,0 500,0 400,0 1000,0
E18 Tvedestrand - Arendal (start) S 1500 2000 3500 308 308 308 300,0 300,0 300,0 300,0
E18 Varoddbrua S 400 400 401 401 400,0 400,0
E39 Gartnerløkka - Hannevikdalen S 900 2000 2900 945 945 1992 900,0 2000,0 900,0 2000,0
E39 Ålgård - Hove - Sandved V 600 800 1400 616 616 822 600,0 800,0 600,0 800,0
E39 Eiganestunnelen V 800 800 1600 205 616 822 822 20,0 20,0 130,0 180,0 150,0 200,0 650,0 600,0 800,0 800,0
E39 Smiene - Harestad V 150 250 400 164 164 236 150,0 250,0 150,0 250,0
Rv 23 Dagslett - Linnes  - Lier S 1000 2500 3500 1027 1027 2568 1000,0 2500,0 1000,0 2500,0
Programområda 842 1828 2670 246 186,6 35,3 194,7 58,5 198,7 35,5 193,0 32,3 773,0 161,6 1799,0 308,0 2572,0 469,6
Mindre utbedringer 37,6 51,7 49,2 138,5 200,0 113,0 338,5 113,0
Gang- og sykkelveger 18,0 22,6 10,2 17,4 10,0 11,9 26,4 64,6 51,9 294,0 92,0 358,6 143,9
Trafikksikkerhetstiltak 108,7 74,0 9,1 63,6 9,9 67,4 10,3 313,7 29,3 822,0 31,0 1135,7 60,3
Miljø- og servicetiltak 1,8 4,4 6,8 17,4 14,1 1,4 6,1 3,1 28,8 26,3 103,0 131,8 26,3
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 9,1 6,3 13,8 12,6 15,7 10,3 17,5 17,4 56,1 46,6 113,0 62,0 169,1 108,6
Planlegging 27,9 2,0 42,3 2,0 27,7 2,0 25,4 1,5 123,3 7,5 236,0 10,0 359,3 17,5
Grunnerverv 21,1 10,0 15,9 1,0 48,0 31,0 79,0
Sum 2557 8493 11051 14481 583,6 1109,3 694,7 1034,5 528,7 1615,5 613,0 2222,3 2420,0 5981,6 8369,0 9618,0 10789,0 15599,6

Post 35 E18 Bjørvikaprosjektet, inkl 500 mill kr utanfor NTP-ramma

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Statlige midler innenfor NTP-ramma 113,0 113 113 113 56,5 56,5 113,0 113,0
Statlige midler utenfor NTP-ramma 297,2 297 297 297 178,7 118,5 297,2 297,2
Bompenger fra Oslopakke 3 1070,0 1070 1070 230,0 160,0 270,0 240,0 900,0 170,0 1070,0
Inntekter ved salg av eindeommer 150,0 150 150 150,0 150,0 150,0
Sum Ø B 410,2 1220,0 1630 410 410 1220 235,2 380,0 175,0 160,0 270,0 240,0 410,2 1050,0 170,0 410,2 1220,0

2010-20192010 2011 2013 2010-2013 2014-20192012NTP 2010-2019
stat

2010-20192010 2011 2012 2013 2010-2013 2014-2019NTP 2010-2019
stat

Kostnad/

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika

restbehov

5000

Kostnad/
restbehov

25.01.2010 21:24
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Rute 3

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 3 E18 Oslo - Kristiansand og E39 Kristiansand - Stavanger med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 162 Hammersborgtunnelen, elektro T Ø Oslo x 1,0 7,2 8,2 Rehabilitering av bruer B
E18 Framneslokket, elektro T Ø Oslo x 10,3 10,3 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 162 Vaterland T Ø Oslo x 7,8 7,8 2 Rassikring R
Vassumtunnelen, tavlerom og styringssystem T Ø Akershus x 6,2 6,2 Breddeutvidelser U
Rv 19 Moss ferjekai F Ø Østfold 5,0 15,0 20,0 Ferjekaier F
E18 Brunr. 499 Bjørnsvik bru utgående B Ø Akershus x 3,1 3,1 Annet A
E18 Brunr. 500 Bjørnsvik bru inngående B Ø Akershus x 5,3 5,3
E18 Bekkekulvert Hoffsbekken B Ø Oslo x 5,8 5,8
E18 Rehab. av støyskjermer i Oslo M Ø Oslo x 4,4 4,4
E18 Rehab. av støyskjerm, Asker M Ø Akershus x 1,8 1,8 7
Rv 23 Spikkestad forsterkning V S Buskerud 1,5 1,5
E18 Forfall tunneler T S 4,0 6,0 10,0
E18 Bergsikring tunneler T S 2,0 4,0 6,0
E18 Vinterkjærtunnelene, sikring T S Aust-Agder 4,0 10,0 14,0
E18 Svarthøl, brurehabilitering B S Aust-Agder 5,0 5,0
E18 Rekkverk M S 2,0 2,0
E18 Kjørholttunnelen, sikring T S Telemark 2,0 3,0 5,0
E18 Fosskollen tunnelsikring T S Buskerud 2,0 4,0 2,0 8,0
E39 OPS Lyngdal strakstiltak R S Vest-Agder 10,0 10,0
E39 Tunnelrehabilitering Tronvik T V Rogaland 1,5 1,5
E39 Tunnelrehablititering Auglendshøyden T V Rogaland 2,6 2,6 2
Sum 37,6 51,7 49,2 138,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Blommenholm-Høvik N Ø Akershus x x 3,2 18,3 10,3 3,2 28,6 Sykkelveginspeksjoner I
Lysaker N Ø Akershus x x 1,8 4,3 1,8 4,3 Annet A
Maxbo - Maritim, kommunal veg N Ø Oslo x 1,0 5,8 1,0 5,8
Sykkelby Akershus N Ø Akershus x 1,0 3,0 1,0 3,0
Inspeksjoner I Ø Akershus x 0,2 7,1 3,0 3,1 3,2 10,2
E18 Gangbru østre Ringvei N S Vest-Agder 10,0 10,0
Rv 23 Gangbru Gilhusvn-Amtmannsv S S Buskerud 5,0 7,0 12,0
E18 Goderstad-Skålandsvegen S S Aust-Agder x 13,0 13,0
E18 Kaldvell A S Aust-Agder 7,0 7,0 18
GS-inspeksjoner I S 4,0 4,0
Smiene-Stokka N V Rogaland 4,3 4,3 4
Skjerpe-Krossm. S V Rogaland 3,1 3,1
Tiltak  etter sykkelinspeksjoner I V Rogaland 1,0 1,0
Sum 18,0 22,6 10,2 17,4 10,0 11,9 26,4 64,6 51,9

Fylke O3 2012 2013Gang- og sykkelveger Kat Re

Mindre utbedringer Kat Re 2013 2010-2013

2010-2013

Fylke O3 2012B

B

2011

2011

2010

2010

25.01.2010
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Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 23 Merket midtfelt S Ø Akershus x 4,0 4,0 Tiltak mot utforkjøring U
TS inspeksjon U Ø Oslo x 8,1 5,1 8,1 5,1 Annet A
Høvik, Rampeforlengelse og nytt kryss A Ø Akershus x 8,7 10,3 19,0
Diverse ITS-tiltak A Ø Akershus x 1,2 1,2
E18 Merforbruk Frivoll-Øygardsdalen M S Aust-Agder x 1,2 1,2
E18 Langangen-Telemarkporten rest M S Telemark x 25,0 5,0 30,0
E18 Rannekleiv-Temse rest M S Aust-Agder x 14,0 14,0
Rv 23 HP 3, km 4,2-5,0 M S Buskerud 6,5 6,5
E18 Temse-Bie M S Aust-Agder 30,0 30,0
E18 Bie-Frivoll M S Aust-Agder 15,0 15,0
E39 Fidjetoppen-Breimyrveien M S Vest-Agder 7,0 7,0
E39 xRosseland-Storenes bru M S Vest-Agder 10,0 20,0 30,0
Merket sperreområde/midtfelt: S S 3,0 4,6 7,6
    E18 Bråtvannsdalen-Sunde bru S S Telemark
    E39 Vest for Mandal S S Vest-Agder
    E18 Aust-Agder S S Aust-Agder
    E18 Tassebekk-Larviksporten S S Vestfold
Tiltak mot utforkjøring: U S 8,0 8,0 4,3 20,3
    E18 Langangen-avkj. Kragerø U S Telemark
    E18 Fiane-Arendal U S Aust-Agder
    E39 Kristiansand-Mandal U S Vest-Agder
    E18 Sundsmyra-Sundebru U S Aust-Agder
    E39 Vest for Mandal U S Vest-Agder
E39 Lenefjorden rest A S Vest-Agder x 4,0 4,0
Rv 23 Ombygging kryss rv 23 Gullaug (Kiwi) A S Buskerud 2,0 1,0 3,0
E18 Åbykrysset rest A S Telemark x 11,0 11,0
E39 Gangbru Ime skole A S Vest-Agder 10,0 10,0
Rv 23 Viltgjerde Auvi A S Buskerud 2,5 2,5
TS-tiltak i Søgne A S Vest-Agder 16,0 16,0
TS-rev. og tiltak nye riksveger A S 3,0 2,2 5,2
Krysningspunkter myke trafikanter A S 0,5 0,5 1,0
Strakstiltak S V Rogaland 2,1 2,1
E39 Skjebadalen A V Rogaland x 20,5 20,5
Helleland, jernbanebru U V Rogaland x 7,9 37,5 6,0 51,4
V-Agder gr - Krossmoen, veglys A V Rogaland 5,0 6,0 11,0 22
Krossmoen - Ålgård, veglys A V Rogaland 6,3 6,3 19
Sum 108,7 74,0 9,1 63,6 9,9 67,4 10,3 313,7 29,3

Trafikksikkerhetstiltak Kat Re Fylke O3 2013 2010-20132012B 2010 2011

25.01.2010
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Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Støyskjerming Oppfølging forurensingsloven S Ø x 0,7 2,0 0,7 2,0 Oppfølging av vanndirektivet V
Støyskjerm v/Brendsrud S Ø Akershus x 1,0 7,9 1,0 7,9 Miljøgater M
Støyskjerming boliger v/Holmenkrysset S Ø Akershus x 2,1 2,1 Hvileplasser for tungtrafikken H
Støyskjerming boliger Nye Vakås vei S Ø Akershus x 3,1 3,1 Annet A
Støyskjerming Øvre Måsan S Ø Akershus x 1,0 6,1 1,0 6,1
Holstadvannet, saltpåvirkning, hindre utslipp B Ø Akershus x 0,6 1,4 0,6 1,4
Lysakerelven, hindre utslipp B Ø Akershus x 0,6 1,4 0,6 1,4
Reetablering av grøntanlegg Frognerstranda A Ø Oslo x 0,9 2,2 0,9 2,2
Kontrollplass v/Maritim Skøyen A Ø Oslo x 0,9 2,2 0,9 2,2
Støytiltak S S 3,3 3,3
Ivaretagelse av biologisk mangfold B S 0,5 0,5
Oppfølging av vanndirektivet V S 0,5 0,5
E18 Aust-Agder H S Aust-Agder 3,0 3,0
E18 Strekningen Telemark-Buskerud H S Vestfold 3,0 3,0 18
Støytiltak i h t forurensingsloven S V Rogaland 8,2 8,2
Ivaretagelse av biologisk mangfold B V Rogaland 0,5 1,0 1,5
Oppfølging vanndirektivet, Figgjovassdraget V V Rogaland 1,0 1,0
Sum 1,8 4,4 6,8 17,4 14,1 1,4 6,1 3,1 28,8 26,3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 162 Schweigaardsgate K Ø Oslo x x 1,0 3,4 1,0 3,4 Kollektivfelt F
Lysaker terminal K Ø Akershus x 1,0 3,3 2,7 3,7 3,3 Annet A
Fusdal-Holmen F Ø Akershus x x 1,2 2,9 1,2 2,9
Mindre tiltak+kollektiv felt Bygdøylokket F Ø Oslo x 1,4 9,9 1,4 9,9 61
Rundkjøring Filipstad - rampe E18 (ensidig) F Ø Oslo x 10,3 10,3
Holdeplassoppgradering H Ø Oslo/ Akershus x 3,1 1,0 5,1 4,1 5,1
Mindre framkommelighetstiltak A Ø Akershus x 0,3 0,5 1,0 1,0 7,5 2,3 8,0 5
Rv 162 Mindre framk. tiltak A Ø Oslo x 0,5 3,7 0,5 3,7
E18 Skjelsvik, merkostnad K S Telemark x 2,0 2,0
Oppgradering av holdeplasser: H S 5,0 3,0 2,9 10,9
    E39 Vigeland H S Vest-Agder
    E39 Rom H S Vest-Agder
    E39 Tangvall H S Vest-Agder
    Etablering og opprusting av holdeplasser H S
    E18 Telemark H S Telemark
    Rv 23 Buskerud H S Buskerud
    E18 Aust-Agder H S Aust-Agder
E39 Sirnes, Feda K S Vest-Agder 0,8 0,8
E18 Øygardsdalen K S Aust-Agder 1,0 7,0 8,0
E39 Ime K S Vest-Agder 0,5 0,5
E39 Flekkefjord K S Vest-Agder 2,0 2,0
E18 Nedenes K S Aust-Agder 0,6 0,6
E18 Utv. pendlerparkering Heiatoppen K S Buskerud 1,5 1,5
Knutepunkter oppgradering K S 2,0 2,0
Park And Ride Lunde A S Vest-Agder 4,0 4,0
E39 'Brennåsen-Rosseland, fremkommmeligh. A S Vest-Agder 2,0 4,0 6,0
Forus - oppgradering av holdeplasser H V Rogaland 2,1 2,1
Busslommer H V Rogaland 1,5 1,5
Sum 9,1 6,3 13,8 12,6 15,7 10,3 17,5 17,4 56,1 46,6

2010-2013Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat Re Fylke

Re FylkeMiljø- og servicetiltak Kat 2010 2011 2013O3 B

2012 2013

2012 2010-2013

O3 20112010B

25.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 27,9 2,0 42,3 2,0 27,7 2,0 25,4 1,5 123,3 7,5
Region øst P Ø (x) 4,5 2,0 6,0 2,0 6,0 2,0 5,0 1,5 21,5 7,5
Region sør P S 18,4 27,6 13,0 13,0 72,0
Region vest P V 5,0 8,7 8,7 7,4 29,8
Grunnerverv 21,1 10,0 15,9 1,0 48,0
Region øst G Ø (x)
Region sør G S 11,0 9,0 20,0
Region vest G V 10,1 1,0 15,9 1,0 28,0
Sum 49,0 2,0 52,3 2,0 43,6 2,0 26,4 1,5 171,3 7,5

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

2013 2010-20132011Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010 2012

25.01.2010



129Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

Rute 4a - E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 4a omfatt er E39 fra Harestad nord for Stavanger via Bergen til kryss med E136 ved Spjelkavik i 
Ålesund. Ruta omfatt er også ferjesambandene Mortavika – Arsvågen over Boknafj orden, Sandvikvåg – 
Halhjem over Bjørnefj orden, Oppedal – Lavik over Sognefj orden, Anda – Lote over Nordfj orden, Folkestad 
– Volda over Voldafj orden og Festøya – Solavågen over Storfj orden. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 555 fra 
kryss med E39 på Nygårdstangen i Bergen til Beinastaden på Sotra og rv 580 fra kryss med E39 på Hop i 
Bergen til Flesland fl yplass. Rutas lengde er ett er dett e om lag 600 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullføres den pågående utbedringen av E39 på strekningen Jektevik – Sandvikvåg 
på Stord i Hordaland. For at den statlige andelen til utbyggingen fortsatt  skal være 50 pst., slik fylkestinget 
har bedt om, er den statlige rammen til prosjektet økt med 75 mill. kr, jf. Prop. 1 S (2009-2010). I tillegg 
fullføres ombyggingen av Nyborgkrysset på E39 i Bergen. Videre fullføres ombyggingen av E39 på 
strekningene Vågsbotn – Hylkje i Hordaland og Torvund – Teigen i Sogn og Fjordane. I tillegg fullføres 
byggingen av Kvivsvegen på fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I tråd med
 St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det forutsatt  statlige midler til å starte utbyggingen av E39 til fi refelts veg på 
strekningen Svegatjørn – Rådal i Hordaland i første fi reårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 2 722 1 478

Programområdene 668 31

-   Mindre utbedringer 135

-   Gang- og sykkelveger 125

-   Trafi kksikkerhetstiltak 187

-   Miljø- og servicetiltak 51

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 58 31

-   Planlegging 112

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 3 390 1 509

Post 31 Rassikring 406

Antall km riksveg med gul midtstripe 22,9

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 11,4

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 6,7

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 14

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 14,3

Antall km kollektivfelt 1,7

mill. 2010-kr
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E18
Rv 36

E16

E134

E16

E16

E134

Rv 13

E39

E39

E134

E136

Rv 15

Rv 7

Rv 52

Rv 5

Rv 5

Rv 15

E39

Rv 15
E39 Kvivsvegen

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Nyborg - Klauvaneset

E39 Torvund - Teigen

E39 Vikanes - Romarheim bru

E39 Lavik ferjekai

E39 Vadheim - Sande - Førde

ÅLESUND

BERGEN

STAVANGER

E39 E134

E39 Jektevik - Sandvikvåg

E39 Nyborgkrysset E39 Vågsbotn - Hylkje

E39 Kjøs bru - Grodås

E39 Førde - Skei - Hornindal

Rv 9

Rv 41

Rv 13

Rv 555 Sotrasambandet

E39 Rogfast

Rv 7

E39

Rv 70

Rv 658

E39 Loteberget

E39 Hjartåberga

Rv 580

Rv 555

Rv 55

Rv 13

0 5025 Km
§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019

tilslutning til et opplegg med delvis bompengefi nansiering av prosjektet. På grunn av kostnadsøkninger er 
det lagt til grunn økt statlig ramme til prosjektet i siste seksårsperiode i forhold til St.meld. nr. 16 (2008-
2009). Videre prioriteres omlegging av Lavik ferjekai i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. I tillegg 
legges det opp til å starte en omfatt ende opprusting av E39 på strekningene Vadheim – Sande – Førde
og Førde – Skei – Hornindal i Sogn og Fjordane. Arbeidene vil omfatt e utbedring av eksisterende veg 
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gjennom breddeutvidelser, kurveutbedringer, forsterkinger og avkjørselsaneringer. Mellom Vadheim 
og Førde vurderes det som mest aktuelt å starte med utbedringer på strekningene Drægebø – Grytås 
og Birkeland – Sande. Mellom Føre og Hornindal prioriteres bygging av ny Anda ferjekai samt 
utbedringer på strekningene Andenes – Hjelmeset og Bjørset – Skei. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, med vekt på bygging
av midtrekkverk, krysstiltak, tiltak mot utforkjøringsulykker og strakstiltak ett er trafi kksikkerhets-
revisjoner. I tillegg prioriteres mindre utbedringer med vekt på rehabilitering av tunneler. Videre 
prioriteres bygging av gang- og sykkelveger, i hovedsak skoleveger.

I første fi reårsperiode prioriteres sikring av den rasfarlige strekningen på rv 651 ved Hjartåberga som 
vil inngå i E39 ett er at Kvivsvegen er åpnet for trafi kk. Videre prioriteres mindre rassikringstiltak på 
E39 ved Loteberget i Sogn og Fjordane. I tillegg vil det bli gjennomført planlegging med sikte på mer 
omfatt ende tiltak på denne strekningen i siste seksårsperiode.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av prosjektene Svegatjørn – Rådal og Hjartåberga. 
I tillegg forutsett es opprustingsarbeidene på strekningene Vadheim – Sande – Førde og Førde – Skei 
– Hornindal videreført. Hovedtyngden av arbeidene på strekningen Førde – Skei – Hornindal vil 
foregå i siste seksårsperiode. I St.meld. nr. 16 (20008-2009) er det videre vurdert som nødvendig å 
utbedre dagens rv 60 på strekningen Kjøs bru – Grodås i Sogn og Fjordane som følge av at strekningen 
vil inngå i E39 ett er at Kvivsvegen er åpnet for trafi kk. I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike 
programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) vurderes det også som aktuelt å 
prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  E39 Rogfast i Rogaland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis   
 bompengefi nansiering av utbyggingen.
  Bygging av ny fi refelts tunnel på strekningen E39 Nyborg – Klauvaneset i Hordaland.   
 Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis bompengefi nansiering av 
 prosjektet.
  Ny tunnel og opprustning av eksisterende veg på strekningen E39 Vikanes – Romarheim bru i  
 Hordaland. Eksisterende veg har dårlig kurvatur og en tunnel med lav standard.
  Rv 555 Sotrasambandet i Hordaland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til 
 delvis bompengefi nansiering av prosjektet.
  Rassikring av E39 i Loteberget i Sogn og Fjordane.
 

•

•

•

•

•
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E39 Svegatjørn – Rådal

Dagens E39 mellom Os og Bergen har svært dårlig standard i forhold til vegens funksjon og 
trafi kkbelastning. Det er framkommelighetsproblemer i Rådalsområdet og gjennom fl ere kryss,
og fartsgrensene er varierende. Langs store deler av strekningen er det bebyggelse, og ulykkes-
frekvensen er høy. Årsdøgntrafi kken på strekningen om lag 12 000 kjøretøy. Prosjektet omfatt er 
bygging av ny fi refelts veg på en om lag 13 km lang strekning, hvorav om lag 11 km i tunnel. I 
tillegg legges rv 580 om på en om lag 3 km lang strekning, og fylkesvegen i Lysefj ordområdet vil bli 
rustet opp. Det skal etableres to kryss i Os kommune, i tillegg til kryss inne i tunnelen ved Rådal.

Det foreligger vedtatt e reguleringsplaner for prosjektet. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg 
for delvis bompengefi nansiering av prosjektet, og arbeidet med reguleringsplaner for planlagte 
bomstasjoner og massedeponi på Bergenssiden av tunnelen er startet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E39 Svegatjørn - Rådal

Kostnadsanslag 4 200 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 510 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 1 350 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 1 340 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 1 000 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 3 600 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 1 200 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 500 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 2 200 tonn

E39 Hjartåberga

Eksisterende veg er rasutsatt , og store deler av strekningen er for smal til gul midtstripe. I tillegg 
er det fl ere krappe kurver og fl askehalser på strekningen, blant annet to mindre rasoverbygg. 
Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 600 kjøretøy, men forventes å øke til nærmere 2 000 
kjøretøy ett er åpning av Kvivsvegen.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 3,5 km ny veg der det meste av vegen legges i tunnel. Det 
er utredet fi re ulike alternativer der tunnellengden varierer fra 2,4 til 3,5 km. Statens vegvesen 
har foreløpig lagt til grunn en tunnellengde på 2,7 km. Reguleringsplan og konsekvensutredning 
er under utarbeidelse. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E39 Hjartåberga

Kostnadsanslag 460 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 400 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 60 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 400 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 40 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 10 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 40 tonn
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 2010–
2013 (2019)

Rute 4a

Handlingsprogram 2010-2019
E39 Stavanger - Bergen - Ålesund med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat anna

Store prosjekt 2742 4642 7384 8904 431,0 60,0 850,0 254,0 995,0 564,0 446,0 600,0 2722,0 1478,0 4760,0 7400,0 7482,0 8878,0
E39 Jektevik - Sandvikvåg V B 106 54 160 31 31 41 31,0 20,0 50,0 20,0 25,0 14,0 106,0 54,0 106,0 54,0
E39 Nyborgkrysset V B 30 74 104 31 31 72 74,0 74,0 74,0
E39 Nyborgkrysset, refusjon V B 30,0 30,0
E39 Vågsbotn - Hylkje V B 213 213 185 185 40,0 80,0 93,0 213,0 213,0
E39 Torvund - Teigen V B 343 343 349 349 65,0 120,0 130,0 28,0 343,0 343,0
E39 Kvivsvegen (ekskl refusjon) V/M B 1030 1030 1037 1037 275,0 400,0 300,0 55,0 1030,0 1030,0
E39 Rogfast (start) V 500 5500 6000 308 308 2978 250,0 2900,0 250,0 2900,0
E39 Svegatjørn - Rådal V 1850 2350 4200 565 1119 1684 2218 40,0 70,0 160,0 240,0 550,0 200,0 600,0 510,0 1350,0 1340,0 1000,0 1850,0 2350,0
E39 Nyborg - Klauvaneset V 300 900 1200 308 308 924 300,0 900,0 300,0 900,0
E39 Vikarnes - Romarheim bru V 700 700 719 719 700,0 700,0
E39 Lavik ferjekai V 110 110 113 113 10,0 40,0 60,0 110,0 110,0
E39 Vadheim - Sande - Førde V 308 205 514 20,0 110,0 130,0 260,0 240,0 500,0

Dregebø - Grytås V 130 130 20,0 80,0 30,0 130,0 130,0
Birkeland - Sande nord V 150 150 30,0 90,0 120,0 30,0 150,0
Myrmel - Lunde V 50 50 10,0 10,0 40,0 50,0
Andre delstrekninger V 170,0 170,0

E39 Førde - Skei - Hornindal V 154 1386 1541 10,0 70,0 37,0 33,0 150,0 1350,0 1500,0
Anda ferjekai V 76 76 10,0 50,0 16,0 76,0 76,0
Andenes - Hjelmeset V 30 30 20,0 10,0 30,0 30,0
Bjørset - Skei V 310 310 11,0 33,0 44,0 266,0 310,0
Andre delstrekninger V 1084,0 1084,0

E39 Kjøs bru - Grodås V 150 150 154 154 150,0 150,0
Rv 555 Sotrasambandet V 400 2600 3000 411 411 2670 400,0 2600,0 400,0 2600,0
Programområda 739 1407 2146 31 124,8 30,8 145,7 191,9 205,9 668,3 30,8 1386,0 2054,3 30,8
Mindre utbedringer 16,4 22,0 55,4 41,7 135,5 124,0 259,5
Gang- og sykkelveger 23,9 36,6 21,1 43,3 124,9 224,0 348,9
Trafikksikkerhetstiltak 35,3 20,7 51,0 80,2 187,2 575,0 762,2
Miljø- og servicetiltak 15,0 18,8 17,2 51,0 82,0 133,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 15,2 30,8 20,0 19,2 3,6 58,0 30,8 134,0 192,0 30,8
Planlegging 34,0 31,4 26,4 19,9 111,7 247,0 358,7
Grunnerverv
Sum 3482 6049 9531 8935 555,8 90,8 995,7 254,0 1186,9 564,0 651,9 600,0 3390,3 1508,8 6146,0 7400,0 9536,3 8908,8

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

E39 Loteberget V 100 100 103 103 100,0 100,0
E39 Hjartåberga M 460 460 462 462 60,0 170,0 170,0 400,0 60,0 460,0
Mindre rassikringstiltak 31 41 72 6,0 6,0 48,0 54,0
E39 Loteberget V 6 6,0 6,0 6,0
Ikke spesifisert 48,0 48,0
Sum 493 144 637 6,0 60,0 170,0 170,0 406,0 208,0 614,0

2010-20192013 2010-2013 2014-2019stat 2010 2011 2012NTP 2010-2019Kostnad/

Post 31 Rassikring Re B

restbehov

stat 2012 2013NTP 2010-2019 2010 2011Kostnad/
restbehov 2010-20192010-2013 2014-2019

25.01.2010 21:31
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Rute 4a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 4a E39 Stavanger - Bergen - Ålesund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E39 Utbedring mur ved Vadheim V V Sogn og Fjordane 3,1 3,1 Rehabilitering av bruer B
E39 Utbedring mur ved Gullkista V V Sogn og Fjordane 1,1 1,1 4 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E39 Fløyfjelltunnelen, ventilqatorer og belysning m.m T V Hordaland 6,0 20,0 26,0 Rassikring R
E39 Munkebotn, utskifting ventilatorer T V Hordaland 1,0 1,0 Breddeutvidelser U
E39 Glaskartunnelen, div tiltak T V Hordaland 3,3 3,3 8 Ferjekaier F
E39 Byfjordtunnelen, pumper, styresystem m., T V Rogaland 4,3 8,0 12,3 Annet A
E39 Frekasundet, diverse tiltak B V Rogaland 2,7 2,7
E39 Etterarbeid tunneler T V Hordaland x 5,1 5,1
E39 Tunnelopprusting T V Hordaland x 7,2 7,2
E39 Mastrafjordtunnelen, tunnelsikring T V Rogaland 3,1 3,1
E39 Eidsvågtunnelen, nordgåande, sikring T V Hordaland 0,5 0,5
E39 Mundalsberget, tunnelsikring T V Hordaland 3,0 3,2 6,2
E39 Hordvik, tunnelsikring T V Hordaland 1,9 1,9
E39 Eikefet, tunnelsikring T V Hordaland 7,7 7,7
E39 Lote, tunnelsikring T V Sogn og Fjordane x 4,1 4,1
E39 Oppedal ferjekai F V Sogn og Fjordane 3,7 15,0 18,7 7
E39 Blindheimstunnelen, nye bommer, skilt og ledelys T M Møre og Romsdal 1,5 1,5
E39 Festøy ny ferjekai F M Møre og Romsdal 16,0 14,0 30,0
Sum 16,4 22,0 55,4 41,7 135,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E39 Farsund - Kusslid S V Sogn og Fjordane x 15,0 10,7 25,7 Sykkelveginspeksjoner I
E39 Undergang Grov S V Hordaland 7,0 7,0 3 Annet A
E39 Undergang Førde S V Hordaland 5,1 5,1 10,2
E39 Kaland/Søfteland sentrum S V Hordaland 1,0 1,0
E39 Klokkargarden - Hjelle S V Sogn og Fjordane 2,0 15,5 17,5 8
E39 Ulven - Søfteland - restkostnad S V Hordaland x 4,9 4,9
E39 Minde Alle - Kronstad N V Hordaland 12,5 18,3 30,8
E39 G/S veg Galta - Mortavika A V Rogaland 10,3 10,3
E39 Sykkelveginspeksjonar Bergen distrikt I V Hordaland 1,0 1,0 2,0 4,0
E39 Kyrkjegata Ørsta fortau N M Møre og Romsdal 4,0 8,0 12,0
E39 Strakstiltak etter sykkelveginspeksjon I M Møre og Romsdal 0,5 0,5 0,5 1,5
Sum 23,9 36,6 21,1 43,3 124,9

Gang- og sykkelveger ReKat Fylke 2013 2010-2013B 2011 20122010

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010Re B 2012 2013 2010-20132011

25.01.2010
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Rute 4a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E39 Aksdal Ø. – Vågkrysset M V Rogaland 7,1 21,7 28,8 Tiltak mot utforkjøring U
E39 Midtrekkverk/midtdelar mellom Tuft og Flatøy M V Hordaland 30,8 41,1 71,9 Annet A
E39 Rekkverk U V 3,1 2,0 5,1
E39 X Rv 544 Vabakken A V Hordaland 13,4 13,4 12
E39 Kryssutbedring Mjåsund byggefelt A V Rogaland 2,1 2,1
E39 Dobbelt ATK-punkt Vågsbotn - Knarvik A V Hordaland 2,1 2,1
E39 Dobbelt ATK-punkt Halhjem - Svegatjørn A V Hordaland 2,1 2,1
E39 Sikring av 15 gangfelt Ulvenskiftet - Nesttun A V Hordaland 10,3 10,3
E39 Strakstiltak etter Ts-insp.Vågsbotn - Brurås A V Hordaland 3,0 0,1 3,1
E39 Strakstiltak etter Ts-inspeksjon Os gr- Nesttun A V Hordaland 4,1 4,1
E39 Strakstiltak etter Ts-insp.Ulvenskiftet -Bergen gr A V Hordaland 3,1 3,1
E39 Strakstiltak etter Ts-insp Fløyfjellstunnelen A V Hordaland 4,2 4,2
E39 Fullkanalisering av Instefjordkrysset A V Sogn og Fjordane 14,4 14,4
E39 Toplankryss Heiane, Stenging av eks kryss A V Hordaland 1,0 1,0
E39 Solevågseid-Vegsund S S M Møre og Romsdal 1,0 1,0
E39 Vegsund S - Blindheim S M Møre og Romsdal 1,0 1,0
E39 Blindheim- Spjelkavika S M Møre og Romsdal 1,0 1,0
E39 Spjelkavika-Breivika S M Møre og Romsdal 1,0 1,0
E39 Kurver Liadal - Sandvika U M Møre og Romsdal 6,5 2,0 8,5
E39 Kurve Tverrelva (Hauasvingen) U M Møre og Romsdal 5,0 5,0
Kryss Industrivegen A M Møre og Romsdal 3,0 3,0
E39 Gangfeltsikring A M Møre og Romsdal 1,0 1,0
Sum 35,3 20,7 51,0 80,2 187,2

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E39 Støytiltak S V 15,0 15,0 16,2 46,2 Oppfølging av vanndirektivet V
E39 Ivaretagelse av biologisk mangfold B V 1,0 1,0 Miljøgater M
E39 Støytiltak S M Møre og Romsdal 2,5 2,5 Hvileplasser for tungtrafikken H
E39 Ivaretagelse av biologisk mangfold B M Møre og Romsdal 1,0 1,0 Annet A
E39 Oppfølging av vanndirektivet V M Møre og Romsdal 0,3 0,3
Sum 15,0 18,8 17,2 51,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E39 Os- Nestun H V Hordaland 3,2 4,0 7,2 Kollektivfelt F
E39 Vågsbotn - Gjervik H V Hordaland 5,1 5,1 Annet A
E39 Oppgradering knutepunkt K V 2,0 3,1 3,1 8,2
E39 Osvegen frå Elvenes til Skjoldskiftet F V Hordaland 25,7 25,7
E39 Skjoldskiftet F V Hordaland 5,1 5,1
E39 Oppgradering av terminaler i Bergensområdet K V Hordaland 12,0 3,0 15,0
E39 Halhjem ferjekai F V Hordaland 1,0 1,0
E39 Arsvågen ferjekai F V Rogaland 5,4 10,0 15,4
E39 Vågsbotn, frå Åsane mot Eikås F V Hordaland 4,1 4,1
E39 Oppgradering holdeplasser H M Møre og Romsdal 0,5 0,5 0,5 1,5
E39 Knutepunkt Volda K M Møre og Romsdal 0,5 0,5
Sum 15,2 30,8 20,0 19,2 3,6 58,0 30,8

Re

Fylke 2010B 2011

FylkeMiljø- og servicetiltak Kat

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat 2010-2013

2011 2012

2012 2013Re

Trafikksikkerhetstiltak Kat Re

2010 2013 2010-2013

2013 2010-20132011 2012

B

Fylke 2010B

25.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 34,0 31,4 26,4 19,9 111,7
Region vest P V 32,2 28,0 23,0 16,8 100,0
Region midt P M 1,8 3,4 3,4 3,1 11,7
Grunnerverv
Region vest G V
Region midt G M
Sum 34,0 31,4 26,4 19,9 111,7

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2011 2010-20132012 20132010Planlegging og grunnerverv Kat Fylke

25.01.2010
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Rute 4b – E39 Ålesund – Trondheim

Kort om ruta

Rute 4b omfatt er E39 fra Spjelkavik i Ålesund i Møre og Romsdal til kryss med E6 ved Klett  i 
Sør-Trøndelag. Ruta omfatt er også ferjesambandene Vestnes – Molde over Moldefj orden og 
Kanestraum – Halsa over Halsafj orden. Rutas lengde er omlag 280 km. 

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullføres den bompengefi nansierte omleggingen av E39 på strekningen Knutset – 
Høgset i Møre og Romsdal. I tråd med lokalpolitiske vedtak er det lagt til grunn at bompengeopplegget 
blir utvidet til også å omfatt e strekningen Astad – Knutset. Videre fullføres utbyggingen på strekningen 
Renndalen – Staurset på fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. I tillegg er det forutsatt  
oppstart på den planlagte omleggingen av E39 på strekningen fra Høgkjølen til Harangen på rv 714 i Sør-
Trøndelag. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, som etablering av midtrekkverk 
øst for Molde og utbedring av fl ere kryss. I tillegg prioriteres mindre utbedringer, blant annet utbedring av 
ferjekaier, samt bygging av gang- og sykkelveger.

2010-2013

Statlige midler Annen 
fi nansiering

Store prosjekt 339 222

Programområdene 213

-   Mindre utbedringer 32

-   Gang- og sykkelveger 25

-   Trafi kksikkerhetstiltak 86

-   Miljø- og servicetiltak 13

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 12

-   Planlegging 45

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 552 222

Antall km riksveg med gul midtstripe 14,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 1,4

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 15,2

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 2,7

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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TRONDHEIM

E39

E136E39

E39 Renndalen - Staurset

E39 Høgkjølen - Harangen

ÅLESUND

E6E39 Leirvika - Renndalen

E39 Staurset - Vinjeøra

E39 Knutset - Høgset E39 Betna - Klettelva - Hestneset

E39

Rv 70

Rv 658

E39 Astad - Knutset

KRISTIANSUND

MOLDE

0 5025 Km§
Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode fullføres prosjektet E39 Høgkjølen – Harangen. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det i 
tillegg vurdert som aktuelt å videreføre utbedringen av E39 mellom Ålesund og Trondheim, blant annet på 
strekningen Betna – Klett eva – Hestneset i Møre og Romsdal. I tillegg vurderes det som aktuelt å utbedre 
strekningene Leirvika – Renndalen i Møre og Romsdal og Staurset – Vinjeøra i Sør-Trøndelag. Videre 
prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

E39 Høgkjølen - Harangen

Eksisterende E39 mellom Høgkjølen og Forve i Orkdal kommune har dårlig kurvatur, dårlig bære-
evne og delvis mye randbebyggelse. På deler av strekningen er det sterk stigning og sidebratt  
terreng. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer mellom 1 000 og 2 000 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 7,5 km ny veg fra Høgkjølen på E39 til Stokkhaugen på 
rv 714. På rv 714 skal det bygges en om lag 800 m lang tunnel gjennom Harangshammeren. 
Derfra vil E39 følge dagens rv 714 og rv 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifi sering 
av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Det foreligger vedtatt  reguleringsplan 
for prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E39 Høgkjølen – Harangen

Kostnadsanslag 370 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 90 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 280 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 90 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 310 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 100 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 900 tonn
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4b

Handlingsprogram 2010-2019
E39 Ålesund - Trondheim

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 329 883 1212 103 204,0 120,0 45,0 82,0 10,0 20,0 80,0 339,0 222,0 895,0 -15,0 1234,0 207,0
E39 Knutset - Høgset M B 102 102 103 70,0 32,0 102,0 102,0
E39 Astad - Knutset, inkl refusjon M 30 105 135 50,0 15,0 50,0 20,0 15,0 120,0 15,0 -15,0 30,0 105,0
E39 Renndalen - Staurset M B 154 154 226 226 124,0 30,0 154,0 154,0
E39 Renndalen - Staurset, refusjon M B 80 80 80,0 80,0 80,0
E39 Betna - Kletteva - Hestneset M 400 400 411 411 400,0 400,0
E39 Leirvika - Renndalen M 100 100 103 103 100,0 100,0
E39 Staurset - Vinjeøra M 100 100 103 103 100,0 100,0
E39 Høgkjølen - Harangen M 370 370 103 267 370 10,0 80,0 90,0 280,0 370,0
Programområda 246 401 647 77,1 47,2 35,0 54,0 213,3 394,0 607,3
Mindre utbedringer 26,1 5,0 1,0 32,1 30,0 62,1
Gang- og sykkelveger 6,0 9,5 5,5 4,0 25,0 87,0 112,0
Trafikksikkerhetstiltak 36,0 20,0 4,0 26,0 86,0 185,0 271,0
Miljø- og servicetiltak 2,0 2,5 8,5 13,0 21,0 34,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 4,7 5,0 2,5 12,2 15,0 27,2
Planlegging 7,0 13,0 13,0 12,0 45,0 51,0 96,0
Grunnerverv 5,0 5,0
Sum 575 1284 1859 103 281,1 120,0 92,2 82,0 45,0 20,0 134,0 552,3 222,0 1289,0 -15,0 1841,3 207,0

2010 2011Kostnad/
restbehov stat

NTP 2010-2019 2010-20192012 2013 2010-2013 2014-2019

26.01.2010 09:34
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4b

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 4b E39 Ålesund - Trondheim

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E39 Kanestraum ferjekai F M Møre og Romsdal x 7,0 7,0 Rehabilitering av bruer B
E39 Gjemnessundbrua, restfinansiering B M Møre og Romsdal x 7,1 7,1 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E39 Dragsundbrua B M Møre og Romsdal 1,0 1,0 Rassikring R
E39 Molde ferjekai kryss Fv 400 F M Møre og Romsdal 5,0 5,0 Breddeutvidelser U
E39 Vestnes ferjekai F M Møre og Romsdal x 12,0 12,0 Ferjekaier F
Sum 26,1 5,0 1,0 32,1 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E39 Forvebrua S M Sør-Trøndelag 7,0 5,5 12,5 Sykkelveginspeksjoner I
E39 Silset - Batnfjordsøra S M Møre og Romsdal 2,0 2,5 4,5 Annet A
E39 Hjelsetbrua - Hjelset øst S M Møre og Romsdal x 4,0 4,0
E39 Strakstiltak, Sunnmøre I M Møre og Romsdal 1,5 1,5
E39 Strakstiltak, Nordm/Romsdal I M Møre og Romsdal 1,5 1,5
E39 Strakstiltak, Sør-Trøndelag I M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
Sum 6,0 9,5 5,5 4,0 25,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E39 Kviltorp - Årø M M Møre og Romsdal 3,0 12,0 15,0 Tiltak mot utforkjøring U
E39 Breivika - Ytterholen S M Møre og Romsdal 1,0 1,0 Annet A
E39 Ytterholen - Brusdalen S M Møre og Romsdal 10,5 10,5
E39 Brusdalen - Digernesskiftet S M Møre og Romsdal 2,0 2,0
E39 Årø x rv.64 - Røbekk V S M Møre og Romsdal 2,5 2,5
E39 Utbedring rekkverk U M 3,5 1,0 4,5
E39 Rundkjøring Årø x rv. 64 inkl. undergang A M Møre og Romsdal x 10,0 10,0
E39 Krysstiltak Lergrovika-Årø A M Møre og Romsdal 3,5 3,5 2
E39 Kryss Knausenvegen A M Møre og Romsdal 5,0 5,0 23
E39 Gangfeltsikring A M 1,5 1,5
E39 Beiteråsen, undergang A M Møre og Romsdal 4,0 4,0
E39 kryss med Rv710 A M Sør-Trøndelag 2,0 6,5 8,5
E39 Kjelbotn, kryssombygging A M Møre og Romsdal 1,0 1,0 1
E39 Kanestraum fk,  landareal A M Møre og Romsdal x 7,0 6,5 13,5
E39 Liabø A M Møre og Romsdal 3,5 3,5
Sum 36,0 20,0 4,0 26,0 86,0

2013 2010-2013

2013

2010-2013

2010-2013

2013ReKat

Trafikksikkerhetstiltak Kat Re

Gang- og sykkelveger Re

Mindre utbedringer

Kat

Fylke B

Fylke B

Fylke B

2010 2012

20122010

20122010

2011

2011

2011

26.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E39 Ivaretagelse av biologisk mangfold B M 2,5 2,5 5,0 Oppfølging av vanndirektivet V
E39 Kontrollplass Håheim A M 2,0 6,0 8,0 Miljøgater M
Sum 2,0 2,5 8,5 13,0 Hvileplasser for tungtrafikken H

Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E39 Breivika - Ørskogfj, 1 H M Møre og Romsdal 0,2 0,2 Kollektivfelt F
E39 Breivika - Ørskogfj, 2 H M Møre og Romsdal 1,0 1,0 2,0 Annet A
E39 Ørskogfj. - STgrense, 1 H M Møre og Romsdal 1,0 1,0 2,0
E39 Ørskogfj. - STgrense, 2 H M Møre og Romsdal 0,5 1,0 1,0 2,5
E39 Klett - MRgrense, pri 1 H M Sør-Trøndelag 0,5 0,5
E39 Klett - MRgrense, pri 2 H M Sør-Trøndelag 1,0 1,0 0,5 2,5
E39 Breivika - Ørskogfj, 1 K M Møre og Romsdal 0,5 0,5
E39 Ørskogfj - STgrense, 1 K M Møre og Romsdal 0,5 0,5 1,0
E39 Klett - MRgrense, pri 1 K M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
Sum 4,7 5,0 2,5 12,2

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 7,0 13,0 13,0 12,0 45,0
Region midt P M 7,0 13,0 13,0 12,0 45,0
Grunnerverv
Region midt G M
Sum 7,0 13,0 13,0 12,0 45,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2010-20132012 20132011Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010

20132012 2010-2013Kollektivtrafikktiltak  og universell utforming Kat Re Fylke 2011B 2010

2013 2010-20132010B 2011Miljø- og servicetiltak Kat Re Fylke 2012

26.01.2010
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Rute 4c - Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal – Voss – Hella – Sogndal 

Kort om ruta

Ruta omfatt er rv 9 fra Gartnerløkka i Kristiansand sentrum til kryss med E134 ved Haukeligrend og rv 
13 fra kryss med E134 i Jøsendal til kryss med E16 i Voss. Ruta omfatt er også ferjesambandet Bruravik – 
Brimnes som blir nedlagt når Hardangerbrua åpnes for trafi kk i 2013. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 13 
fra Vinje i Voss kommune og over Vikafj ellet til Vangsnes, ferjesambandet Vangsnes – Hella og rv 55 videre 
fra Hella til Sogndal. Rutas lengde er ett er dett e om lag 450 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode legges det opp til å fullføre utbedringen av rv 9 på strekningen Tveit – Langeid 
i Aust-Agder. Strekningen inngår i Setesdalspakka, og siste del av prosjektet forutsett es delvis bom-
pengefi nansiert. I tillegg fullføres omleggingen av rv 13 på strekningene Øvre Granvin – Voss grense 
og Mønshaug – Palmafoss i Hordaland. Strekningene er vedtatt  delvis bompengefi nansiert gjennom 
Vossepakken. I første fi reårsperiode fullføres også den delvis bompengefi nansierte byggingen av 
Hardangerbrua på rv 13/rv 7 i Ulvik og Ullensvang kommuner i Hordaland. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet tiltak mot utfor-
kjøringsulykker og utbedring av Meierisvingen i Hordaland. I tillegg prioriteres mindre utbedringer, 
blant annet utbedring av tunneler på rv 13 og tiltak på rv 9 i Setesdal.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 380 2 000

Programområdene 154

-   Mindre utbedringer 38

-   Gang- og sykkelveger 6

-   Trafi kksikkerhetstiltak 88

-   Miljø- og servicetiltak 3

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 7

-   Planlegging 12

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 534 2 000

Post 31 Rassikring 173

Antall km riksveg med gul midtstripe 18,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 8

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 5,9

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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I første fi reårsperiode fullføres rassikringen av rv 13 på strekningen Bugjelet – Brimnes i Hordaland. 
I tillegg er det satt  av midler til delfi nansiering av prosjektet rv 13 Øvre Granvin – Voss grense der 
sikring av det rasutsatt e partiet Skjervet inngår. Videre er det satt  av midler til refusjon i forbindelse med 
prosjektet rv 13 Ulvundsøyne som ble åpnet for trafi kk i 2008.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det forutsatt  statlige midler som bidrag til fullfi nansiering av Vossepakken. 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-
2009) er det også vurdert som aktuelt å rassikre rv 13 gjennom bygging av tunneler på strekningene Øvre 
Vassenden i Granvin kommune og Deildo i Ullensvang kommune i Hordaland.

Rv 9

E18

Rv 36

E134

E16

E16

E134

Rv 13

E39

E134

Rv 5

Rv 13 Øvre Granvin - Voss grense

Rv 13 Mønshaug - Palmafoss

BERGEN

KRISTIANSAND

E39 E134

Rv 9 Tveit - Langeid

Rv 9

Rv 41

Rv 13

Rv 42

Rv 13/7 Hardangerbrua
Rv 7

Rv 7

Rv 52

E16

E18

Rv 13 Skjervet
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Rv 13 Deildo Rv 13 Bugjelet - BrimnesRv 580
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§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4c

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal - Voss - Hella - Sogndal

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 431 103 534 1736 48,0 670,0 92,0 540,0 140,0 620,0 100,0 170,0 380,0 2000,0 150,0 -170,0 530,0 1830,0
Rv 13/7 Hardangerbrua V B 230 1560 1790 226 226 1438 500,0 370,0 90,0 540,0 90,0 150,0 180,0 1560,0 50,0 230,0 1560,0
Rv 9 Tveit - Langeid S B 90 30 120 92 92 31 28,0 22,0 30,0 10,0 10,0 20,0 90,0 30,0 90,0 30,0
Rv 13 Vossepakken, ekskl rassikring V B 210 240 450 113 103 216 267 20,0 170,0 70,0 170,0 20,0 70,0 110,0 410,0 100,0 -170,0 210,0 240,0
      Øvre Granvin - Voss grense, ekskl rassikring V B 140 150 290 130,0 60,0 90,0 10,0 70,0 70,0 290,0 70,0 -140,0 140,0 150,0
      Mønshug - Palmafoss V B 70 90 160 20,0 40,0 10,0 80,0 10,0 40,0 120,0 30,0 -30,0 70,0 90,0
Programområda 154 257 411 113 59,6 28,0 41,5 24,9 154,0 252,0 61,0 406,0 61,0
Mindre utbedringer 26,5 6,0 5,9 38,4 68,0 61,0 106,4 61,0
Gang- og sykkelveger 4,0 2,0 6,0 10,0 16,0
Trafikksikkerhetstiltak 26,5 17,5 26,5 17,0 87,5 123,0 210,5
Miljø- og servicetiltak 0,5 2,0 1,0 3,5 10,0 13,5
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 1,6 2,5 2,0 0,5 6,6 10,0 16,6
Planlegging 5,0 3,5 3,0 0,5 12,0 31,0 43,0
Grunnerverv
Sum 585 359 945 1849 107,6 670,0 120,0 540,0 181,5 620,0 124,9 170,0 534,0 2000,0 402,0 -109,0 936,0 1891,0

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Rv 13 Bugjelet - Brimnes V B 33 33 72 72 33,0 33,0 33,0
Rv 13 Bugjelet - Brimnes, refusjon V B 33 33 33,0 33,0
Rv 13 Ulvundsøyne, refusjon V B 30 30 15,0 15,0 30,0 30,0
Rv 13 Skjervet (Vossapakken) V B 190 190 103 82 185 70,0 30,0 10,0 110,0 80,0 190,0
Rv 13 Øvre Vassenden V 150 150 154 154 150,0 150,0
Rv 13 Deildo V 230 230 226 226 230,0 230,0
Mindre rassikringstiltak 31 41 72
Sum 205 503 709 103,0 30,0 25,0 15,0 173,0 493,0 666,0

2010-2013 2014-2019 2010-2019Post 30 Riksveginvesteringer
NTP 2010-2019 2010 2011 2012 2013stat

Kostnad/
restbehov

2011Post 31 Rassikring Re B
Kostnad/
restbehov 2010-2019stat 2012 2013 2010-2013 2014-2019NTP 2010-2019 2010

26.01.2010 09:50
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 4c

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 4c Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal - Voss - Hella - Sogndal

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 9 Fennefoss, restfinansiering B S Aust-Agder x 4,5 4,5 Rehabilitering av bruer B
Rv 9 Ose N-Tveit (merforbruk) A S Aust-Agder x 2,0 2,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 9 Rehabilitering tunnel T S 2,0 2,0 Rassikring R
Rv 9 Langåen B S Vest-Agder 3,0 3,0 Breddeutvidelser U
Rv 9 Utbedring Setesdalen A S Aust-Agder 4,9 4,9 Ferjekaier F
Rv 13 Lofthus S - Kinsarvik, sikring av murer, kanter V V Hordaland 1,0 1,0 2 Annet A
Rv 13 Tyssedalstunnelen T V Hordaland x 4,0 4,0
Rv 13 Vallaviktunnelen T V Hordaland x 16,0 16,0
Rv 13 Granvinvatnet, rassikringsnett R V Hordaland 1,0 1,0
Sum 26,5 6,0 5,9 38,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 9 Byglandsfjord S S S Aust-Agder 4,0 4,0 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 13 Odda S - Odda N S V Hordaland 2,0 2,0 Annet A
Sum 4,0 2,0 6,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 9 Høyekleiva-Homstean U S Vest-Agder 3,0 4,0 7,0 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 9 Rekkverk U S 1,5 3,5 2,0 7,0 Annet A
Rv 9 URF U S Aust-Agder 1,5 1,5
Rv 9 Tiltak etter TS-inspeksjon  Gangdalen-Hommeren A S Vest-Agder 3,0 4,0 7,0
Rv 9 Krysning myke trafikanter Evje skole A S Aust-Agder 3,0 2,0 5,0
Rv 9 Tiltak myke traf. Kr.sand A S Vest-Agder 3,0 2,0 5,0
Rv 9 Dalane kryssombygging A S Vest-Agder 2,0 2,0
Rv 9 Kryssombygging Dåsnes A S Aust-Agder 2,0 3,0 5,0
Rv 9 Kryssombygging rv 42/rv9 A S Aust-Agder 5,0 5,0
Rv 13 Meierisvingen A V Hordaland x 25,0 5,0 30,0
Rv 13 Jøsendal - Odda Sør, strakstiltak U V Hordaland 2,5 2,5
Rv 13 Tyssedal N - Hovland, strakstiltak U V Hordaland 1,5 1,5
Rv 13 Fresvik - Espe, strakstiltak U V Hordaland 1,0 1,0
Rv 13 Riving av to hus A V Hordaland 1,0 1,0
Rv 13 Bjørgum skole - avkjøring A V Hordaland 7,0 7,0 8
Sum 26,5 17,5 26,5 17,0 87,5

FylkeKat Re

Trafikksikkerhetstiltak Re BFylkeKat

Gang- og sykkelveger

2011

2010

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010Re

B 2013

B

20122010

2013

2011

2011

2010-2013

2012

2010-2013

2012

2013

2010-2013

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 4c

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 9 Støytiltak S S 0,5 0,5 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 9 Ivaretagelse av biologisk mangfold B S 0,5 0,5 1,0 Miljøgater M
Rv 9 Oppfølging av vanndirektivet V S 0,5 0,5 1,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
Rv 13 Støytiltak S V Hordaland 1,0 1,0 Annet A
Sum 0,5 2,0 1,0 3,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 9 Skarpengland H S Vest-Agder 0,6 0,6 Kollektivfelt F
Rv 9 Klappane H S Vest-Agder 2,0 2,0 Annet A
Rv 9 Vest-Agder H S Vest-Agder 1,0 2,0 3,0
Rv 9 Aust-Agder H S Aust-Agder 0,5 0,5 1,0
Sum 1,6 2,5 2,0 0,5 6,6

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 5,0 3,5 3,0 0,5 12,0
Region sør P S 2,0 2,0 2,0 6,0
Region vest P V 3,0 1,5 1,0 0,5 6,0
Grunnerverv
Region sør G S
Region vest G V
Sum 5,0 3,5 3,0 0,5 12,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

Kat Fylke

2012

2010Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Re

Planlegging og grunnerverv Kat 2011

B

2010Fylke

Miljø- og servicetiltak Kat Fylke 2010BRe 20132012

2010-20132013

2013 2010-20132011 2012

2011 2010-2013

26.01.2010
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Rute 5a - E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger 

Kort om ruta

Rute 5a omfatt er E134 fra kryss med E18 i Drammen til Haugesund. Som tilknytning til ruta inngår rv 36 
fra kryss med E18 ved Eidanger i Porsgrunn til kryss med E134 ved Vallar bru i Seljord. Fra 2010 er ruta 
utvidet med rv 41 fra kryss med E134 ved Brunkeberg i Kviteseid kommune til Kjevik i Kristiansand, 
rv 13 fra kryss med E134 ved Røldalsvatnet til Sandnes, inkl. ferjesambandene Nesvik – Hjelmeland i 
Hjelmeland kommune og Oanes – Lauvik i Sandnes kommune, og rv 47/rv 518 fra Haugesund til 
Karmøy fl yplass. Rutas lengde er ett er dett e om lag 950 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode er det forutsatt  statlige midler til oppfølging av den vedtatt e Haugalandspakka i 
Hordaland og Rogaland. I tråd med lokalpolitiske vedtak prioriteres blant annet prosjektet E134 Skjold – 
Solheim. I første fi reårsperiode er det også lagt til grunn statlige midler til å starte byggingen av ny E134 
på strekningen Damåsen – Saggrenda i Buskerud. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et 
opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet. I tillegg legges det opp til å starte byggingen av ny 
E134 på strekningen Gvammen – Århus i Telemark. Videre er det forutsatt  statlige midler til bygging av 
Stordalstunnelen på E134 i Hordaland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for 
delvis bompengefi nansiering av prosjektet. 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 630 610

Programområdene 425

-   Mindre utbedringer 152

-   Gang- og sykkelveger 50

-   Trafi kksikkerhetstiltak 118

-   Miljø- og servicetiltak 11

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 31

-   Planlegging 63

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 1 055 610

Post 31 Rassikring 37

Antall km riksveg med gul midtstripe 11,0

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 6,7

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 4

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 28,2

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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Innenfor rammen til programområdene prioriteres mindre utbedringer, blant annet forsterkning og 
breddeutvidelser. Videre prioriteres trafi kksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller forsterket 
midtoppmerking på E134 mellom Drammen og Kongsberg og på innfarten til Haugesund. I tillegg 
prioriteres bygging av gang- og sykkelveger.

I første fi reårsperiode legges det opp til å fullføre rassikringsprosjektet rv 13 Osberg i Rogaland. 
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det ikke forutsatt  statlige midler til rassikring på denne ruta.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det opp til å fullføre prosjektene E134 Damåsen – Saggrenda og E134 
Gvammen – Århus. I tillegg videreføres Haugalandspakka. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) vurderes det 
også som aktuelt å prioritere statlige midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifj ell 
og forbi Røldal i Hordaland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefi nansiering av utbyggingen. I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, 
inkl. planlegging.

E6

Rv 9

E39

E18

E18

Rv 23

Rv 36

E134

E134

Rv 13

E134

E16

E134 Haugalandspakken

E134 Damåsen - Saggrenda

E134 Gvammen - Århus

STAVANGER

KRISTIANSAND

E39

Rv 9

Rv 41

Rv 13

Rv 42

E134 Haukelitunnelane
E134 Stordalstunnelen

Rv 19

OSLO

DRAMMENHAUGESUND

Rv 35

Rv 47

Rv 518
Rv 13 Osberg

SANDNES

PORSGRUNN

BRUNKEBERG

§
0 5025 Km

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått = igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
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E134 Damåsen – Saggrenda

Dagens E134 går gjennom tett bebygde områder og gjennom bykjernen i Kongsberg. Sammen med 
lokaltrafi kken skaper gjennomgangstrafi kken miljø- og trafi kksikkerhetsproblemer, og strekningen 
er ulykkesbelastet. Standarden på eksisterende veg er dessuten utilfredsstillende både i forhold til 
vegbredde og kurvatur. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer fra om lag 4 000 til om lag 12 000 
kjøretøy.

Prosjektet omfatt er omlegging av E134 på en om lag 12 km lang strekning, hvorav om lag 4,5 km 
tunnel. Den nye vegen vil i hovedsak gå i ny trase utenom bykjernen. Prosjektet vil føre til at det 
etableres et bedre diff erensiert vegnett  der trafi kksikkerhets- og miljøproblemene langs eksisterende 
veg bedres ved at gjenomgangstrafi kken føres utenom sentrum og lokaltrafi kken overføres til deler 
av det nye hovedvegnett et. I tillegg blir framkommeligheten for gjennomgangstrafi kken bedret. 
Prosjektet vil medføre noen inngrep i naturmiljøet.

Det foreligger vedtatt  kommunedelplan for prosjektet, og arbeidet med reguleringsplaner 
er startet opp. Både Kongsberg og Øvre Eiker kommuner og Buskerud fylkeskommune har 
fatt et prinsippvedtak om delvis bompengefi nansiering av prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E134 Damåsen – Saggrenda

Kostnadsanslag 1 400 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 100 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 260 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 450 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 590 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 1 200 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 240 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 60 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 30 tonn
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E134 Gvammen – Århus

E134 mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord kommune er svingete, 
stedvis smal og med store stigninger, spesielt i Nutheimskleivene mellom Nutheim og 
Flatdal. Nutheimskleivene skaper problemer for tungtrafi kken, særlig vinterstid. Det er en del 
randbebyggelse og avkjørsler på strekningen, noe som fører til reduserte fartsgrenser fl ere steder. 
Ved Gvammen er årsdøgntrafi kken om lag 1 700 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av en 9,4 km lang tunnel øst for eksisterende veg ved Nutheim. Dett e 
vil føre til en innkorting av E134 på om lag 10 km. Prosjektet vil medføre nærføring til de vernede 
vassdragene Hjartdøla og Hjartsjåvatnet. Det vil også bli nærføring til en del kulturminner ved 
tunnelpåhuggene. Det foreligger vedtatt e reguleringsplaner for prosjektet fra 2003.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E134 Gvammen – Århus

Kostnadsanslag 1 100 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 350 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 750 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 500 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 700 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 200 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 2 000 tonn

E134 Stordalstunnelen

Eksisterende veg er smal og svingete. I tillegg er strekningen utsatt  for ras. Årsdøgntrafi kken er 
om lag 2 200 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 19 pst. Bygging av tunnel på denne 
strekningen var opprinnelig en del av bompengeprosjektet E134 Teigland – Håland langs 
Åkrafj orden i Etne kommune. På grunn av kostnadsøkninger ble byggingen utsatt .

Prosjektets omfatt er bygging av en om lag 1,4 km lang tunnel. I tillegg kommer ombygging 
av sideveger og nytt  kryss med rv 48. Eksisterende veg skal benytt es som lokalveg og gang- 
og sykkelveg. Det foreligger vedtatt  reguleringsplan for prosjektet fra 1996, men denne må 
revideres. Følgelig er det knytt et usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Arbeidet 
med revisjon av planen er startet opp, og planen ventes vedtatt  i løpet av 2010.

Det foreligger ikke lokalpolitiske vedtak om bompengefi nansiering av prosjektet, men Etne 
kommune har tatt  initiativ til en vurdering av å forlenge bompengeordningen i Åkrafj orden, evt. 
ny plassering av bomstasjonen med sikte på delvis bompengefi nansiering av prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E134 Stordalstunnelen

Kostnadsanslag 250 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 100 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 150 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 190 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 70 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 30 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 20 tonn
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5a

Handlingsprogram 2010-2019
E134 Drammen - Haugesund med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 709 1818 2526 2711 10,0 20,0 40,0 100,0 150,0 260,0 430,0 230,0 630,0 610,0 1770,0 2040,0 2400,0 2650,0
E134 Haugalandspakken V (B) 200 350 550 82 123 205 359 10,0 20,0 30,0 80,0 20,0 100,0 20,0 80,0 200,0 120,0 150,0 200,0 350,0

E134 Skjold - Solheim V 60 120 180 20,0 50,0 20,0 70,0 20,0 60,0 120,0 60,0 120,0
E134 Kryss Førrebotn/Furretjørn V 20 40 60 10,0 10,0 10,0 30,0 20,0 40,0 20,0 40,0
Rv 47 Bøkrysset/Norheim - Bøkrysset V 40 40 20,0 20,0 40,0 40,0
Andre delstrekninger V 120 150 270 120,0 150,0 120,0 150,0

E134 Damåsen - Saggrenda S 550 850 1400 113 462 575 863 30,0 60,0 70,0 200,0 100,0 260,0 450,0 590,0 550,0 850,0
E134 Gvammen - Århus S 1100 1100 411 719 1130 10,0 50,0 290,0 350,0 750,0 1100,0
E134 Haukelitunnelane (start/delstrekning) V 800 2200 3000 514 514 1335 450,0 1300,0 450,0 1300,0
E134 Stordalstunnelen V 100 150 250 103 103 154 20,0 50,0 100,0 50,0 30,0 100,0 150,0 100,0 150,0
Programområda 431 914 1345 -41 101,5 110,1 109,2 104,2 425,0 900,0 1325,0
Mindre utbedringer 45,0 52,5 36,0 19,0 152,5 128,0 280,5
Gang- og sykkelveger 9,0 6,0 7,0 28,2 50,2 177,0 227,2
Trafikksikkerhetstiltak 25,5 17,0 42,2 33,0 117,7 421,0 538,7
Miljø- og servicetiltak 1,0 2,5 4,5 3,0 11,0 41,0 52,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 3,0 6,1 10,0 11,5 30,6 31,0 61,6
Planlegging 18,0 26,0 9,5 9,5 63,0 92,0 155,0
Grunnerverv 10,0 10,0
Sum 1140 2732 3872 2670 111,5 20,0 150,1 100,0 259,2 260,0 534,2 230,0 1055,0 610,0 2670,0 2040,0 3725,0 2650,0

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Rv 13 Osberg V B 37 37 22,0 15,0 37,0 37,0
Sum 22,0 15,0 37,0 37,0

2010-20192011 2012 2013 2014-20192010-20132010statPost 30 Riksveginvesteringer
NTP 2010-2019Kostnad/

restbehov

Post 31 Rassikring Re B
Kostnad/ NTP 2010-2019 2010 2011 2012 2013 2010-2013 2014-2019 2010-2019restbehov stat

26.01.2010 10:05
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 5a E134 Drammen - Haugesund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E134 Nutheim inkl. Tverå bru V S Telemark 5,0 5,0 10,0 Rehabilitering av bruer B
E134 Grunge krk - Velemoen Forsterkn + bredde V S Telemark 10,0 31,0 10,0 51,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E134 Jerpetjern bru B S Buskerud 0,5 0,5 Rassikring R
E134 Kobbervoll bru A S Buskerud 4,0 4,0 11 Breddeutvidelser U
E134 x Fv.72, Ustabil mur, Kongsberg A S Buskerud 5,0 5,0 Ferjekaier F
Rv 13 Lauvvik og Oanes ferjekaiar F V Rogaland x 9,0 9,0 Annet A
Rv 13 Tysdalsvatnet, refusjon A V Rogaland x 4,0 3,0 7,0
Rv 13 Kilane - Osberg U V Rogaland x 32,0 32,0
E134 Austmannalitunnelen T V Hordaland 15,0 15,0
E134 Svandalsflonatunnelen, diverse tiltak T V Hordaland 7,7 7,7
E134 Røldalstunnelen, diverse tiltak T V Hordaland 1,6 1,6
E134 Håfoss bru, utbedring B V Hordaland 2,2 2,2
E134 Auen bru, rør som erstatning for gammel bru B V Hordaland 1,5 1,5
E134 Seljestad, rassikring R V Hordaland 1,5 1,5
E134 Sæteid, rassikring R V Hordaland 0,9 0,9
E134 Grostøl, kjettingplass A V Hordaland 0,5 0,5
E134 Mjølkestølstreet, kjettingplass A V Hordaland 0,5 0,5
E134 Seljestad vedlikehold rasoverbygg A V Hordaland 1,6 1,6
E134 Liamyrane, kjettingplass A V Hordaland 1,0 1,0
Sum 45,0 52,5 36,0 19,0 152,5

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 36 Stranda grendeveg S S Telemark x 6,5 6,5 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 36 Skien og Porsgrunn N S Telemark 3,0 7,0 10,0 Annet A
Rv 36 Mannebru - Beverøya S S Telemark x 2,5 2,5
E134 Sykkelby Kongsberg N S Buskerud 6,0 6,0
Rv 41 Lauvdalen - Treungen S S Telemark 7,5 7,5 8
E134 Ølensvåg - Ølen, gang- og sykkelveg S V Rogaland 4,0 13,7 17,7 7
Sum 9,0 6,0 7,0 28,2 50,2

Kat 2010

2011

Fylke

Re

ReGang- og sykkelveger

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010 2012

2011 2012B

B 2010-2013

2010-20132013

2013

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E134 Langebru - Skjøl M S Buskerud 6,0 11,0 17,0 Tiltak mot utforkjøring U
E134 Skjøl - Skjelbred gård M S Buskerud 23,0 19,0 42,0 Annet A
E134 Kongsberg - Notodden, diverse tiltak U S Buskerud 5,0 5,0 10,0
E134 Åmot - Hordaland gr. U S Telemark 2,0 2,0 ?
E134 Notodden - Seljord U S Telemark 2,0 2,0
Rv 36 Skien - Ulefoss, diverse tiltak U S Telemark 6,0 6,0
Rv 36 Ulefoss - Seljord U S Telemark 4,0 4,0
E134 Ombygging 2 kryss Mjøndalen - Losmoen A S Buskerud 3,0 3,0 6,0 ?
Rv 36 Sikring av gangfelt A S Telemark 2,0 2,0
Rv 36 Belysning A S Telemark 1,0 1,0
Rv 13 Undergang v/Tau A V Rogaland x 3,0 3,0
E134 Grindekrysset - restkostnad A V Rogaland x 6,0 6,0
E134 Frakkagjelet - Aksdal M V Rogaland 5,0 5,0 35
E134 Telemark - Ståvatn vest, punkttiltak, kurveutretting U V Hordaland 0,9 0,9
E134 Midtlæger - Nyastøl bru, kurveutbedring U V Hordaland 1,5 1,5
E134 Nyastøl bru - Håratun, kurveutbedring U V Hordaland 1,1 1,1
E134 x rv 514 Ølen, kurveutbedring A V Rogaland 5,0 3,2 8,2
Sum 25,5 17,0 42,2 33,0 117,7

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Støytiltak S S 1,5 1,5 Oppfølging av vanndirektivet V
Ivaretagelse av biologisk mangfold B S 1,5 1,5 Miljøgater M
Vanndirektivet V S 0,5 0,5 Hvileplasser for tungtrafikken H
E134 Hvileplasser for tungtransport Vest-Telemark H S Telemark 2,0 2,0 13 Annet A
E134 Støytiltak Haugesund - Fjæra S V Rogaland 1,0 1,0 1,0 3,0
Oppfølging av vanndirektivet V V 1,0 1,0
E134 Hvileplasser for tungtransport H V 1,5 1,5
Sum 1,0 2,5 4,5 3,0 11,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Oppgradering av holdeplasser for ekspressbuss H S 2,5 1,5 4,0 Kollektivfelt F
Oppgradering holdeplasser H S 2,0 2,0 3,5 4,0 11,5 Annet A
Rv 36 Porsgrunn - Skien, div. tiltak A S Telemark 4,0 6,0 10,0
E134 Dalen H V Hordaland 0,5 0,5
E134 Korlevold H V Hordaland 0,5 0,5
E134 Nyastøl bru - Etne kommunegr, leskur H V Hordaland 1,0 1,0
E134 Haugesund - Etne, opprusting nye leskur H V Rogaland 1,0 1,0
E134 Aksdal K V Rogaland 2,1 2,1
Sum 3,0 6,1 10,0 11,5 30,6

Kat

Miljø- og servicetiltak Kat Re

Trafikksikkerhetstiltak

B

B

B

20112010

Fylke 20112010

Re Fylke 2012

Kat FylkeReKollektivtrafikktiltak og universell utforming 2013

2010-20132013

2013 2010-2013

2011 2012

2012

2010-20132010

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 18,0 26,0 9,5 9,5 63,0
Region sør P S 15,5 21,5 5,0 5,0 47,0
Region vest P V 2,5 4,5 4,5 4,5 16,0
Grunnerverv
Region sør G S
Region vest G V
Sum 18,0 26,0 9,5 9,5 63,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010 2013 2010-201320122011

26.01.2010
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Rute 5b – Rv 7 Hønefoss – Brimnes og rv 52 Gol – Borlaug 

Kort om ruta

Rute 5b omfatt er rv 7 fra kryss med E16 like vest for Hønefoss til Gol og rv 52 fra kryss med rv 7 i Gol via 
Hemsedal til kryss med E16 ved Borlaug. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 7 fra Gol til Brimnes ferjekai ved 
Hardangerfj orden. Rutas lengde er ett er dett e om lag 360 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullføres omleggingen av rv 7 på strekningen Ramsrud – Kjeldsbergsvingene i 
Ringerike kommune i Buskerud. I tillegg er det forutsatt  statlige midler til å starte byggingen av ny rv 7 
på strekningen Sokna – Ørgenvika i Buskerud. I tråd med lokalpolitiske vedtak er det lagt til grunn at 
prosjektet forseres gjennom forskott ering av deler av forutsatt e statlige midler til prosjektet i perioden 
2014-2019. Prioriteringen er betinget av Stortingets tilslutning til det foreslått e bompengeopplegget for 
prosjektet.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak med vekt på bygging av midt-
rekkverk og etablering av forsterket midtoppmerking. I tillegg prioriteres mindre utbedringer, blant annet 
utbedring av jernbaneundergangen på rv 7 ved Svenkerud i Gol kommune som utgjør en fl askehals for 
tungtrafi kken.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 446 1 100

Programområdene 212

-   Mindre utbedringer 34

-   Gang- og sykkelveger 2

-   Trafi kksikkerhetstiltak 138

-   Miljø- og servicetiltak 8

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 10

-   Planlegging 20

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 658 1 100

Post 31 Rassikring 20

Antall km riksveg med gul midtstripe 0,2

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 1,5

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 25,0

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 1

Antall km tilrettelagt for gående og syklende

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av prosjektet rv 7 Sokna – Ørgenvika. 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

Rv 2

Rv 3E6

E6

E6

Rv 23

E16

E134

E16

Rv 4

Rv 52

Rv 5

E16

Rv 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene

Rv 7 Sokna - Ørgenvika

E134

Rv 35

Rv 7
BRIMNES

HØNEFOSS

BORLAUG

GOL

Rv 35

0 5025 Km
§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått = igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
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Rv 7 Sokna – Ørgenvika

Dagens rv 7 fra Sokna via Noresund og langs Krøderen til Ørgenvika går i en bue og har stort 
innkortingspotensial. I tillegg er vegen ulykkesbelastet. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer 
mellom 3 500 og 5 000 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 17 km ny tofelts veg mellom Sokna og Ørgenvika, inkl. to 
fj elltunneler på om lag 2,8 og 3,7 km. Prosjektet vil føre til en innkorting av rv 7 på om lag 20 km. 
Det foreligger vedtatt  reguleringsplan for prosjektet, og det er lokalpolitisk tilslutning til delvis 
bompengefi nansiering av prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 7 Sokna – Ørgenvika

Kostnadsanslag 1 500 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 90 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 1 100 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 630 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 - 320 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 1 400 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 2 400 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 1 200 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 11 000 tonn
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 5b

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 7 Hønefoss - Brimnes og rv 52 Gol - Borlaug

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 462 616 1078 719 150,0 100,0 120,0 110,0 470,0 86,0 510,0 446,0 1100,0 630,0 -320,0 1076,0 780,0
Rv 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene S B 356 356 359 359 150,0 100,0 80,0 26,0 356,0 356,0
Rv 7 Sokna - Ørgenvika, inkl refusjon S 720 780 1500 103 616 719 719 120,0 30,0 470,0 60,0 510,0 90,0 1100,0 630,0 -320,0 720,0 780,0
Programområda 236 349 585 48,0 65,0 62,5 36,0 211,5 344,0 555,5
Mindre utbedringer 3,0 11,5 20,0 34,5 57,0 91,5
Gang- og sykkelveger 1,5 1,5 51,0 52,5
Trafikksikkerhetstiltak 42,5 49,0 39,0 7,5 138,0 144,0 282,0
Miljø- og servicetiltak 0,5 4,5 2,0 1,0 8,0 31,0 39,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 1,0 2,5 3,0 3,0 9,5 10,0 19,5
Planlegging 4,0 6,0 5,5 4,5 20,0 46,0 66,0
Grunnerverv 5,0 5,0
Sum 698 965 1664 719 198,0 165,0 120,0 172,5 470,0 122,0 510,0 657,5 1100,0 974,0 -320,0 1631,5 780,0

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Mindre rassikringstiltak 21 51 72 10,0 10,0 20,0 50,0 70,0
Rv 52 Stongenuten S 20 10,0 10,0 20,0 20,0
Ikke spesifisert 20,0 20,0
Sum 21 51 72 10,0 10,0 20,0 50,0 70,0

2010-20192011 2012 2010-2013 2014-20192010stat
NTP 2010-2019Kostnad/

Post 31 Rassikring Re B stat 2012 2013NTP 2010-2019 2010 2011Kostnad/
restbehov

restbehov

2010-20192010-2013 2014-2019

2013

26.01.2010 10:36
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5b

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 5b Rv 7 Hønefoss - Brimnes og rv 52 Gol - Borlaug

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 52 Forsterkning V S Buskerud 2,5 2,5 Rehabilitering av bruer B
Rv 7 Svenkerud jernbaneundergang. A S Buskerud 0,5 4,5 5,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 7 Trøo jernbaneundergang, Geilo A S Buskerud 15,0 15,0 Rassikring R
Rv 52 Ny Venås bru med tilstøtende veg. A S Buskerud 5,0 5,0 26 Breddeutvidelser U
Rv 52 Hemsedalsfjellet, grøfter og skråninger A V Sogn og Fjordane 7,0 7,0 Ferjekaier F
Sum 3,0 11,5 20,0 34,5 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 7/Rv 52 Tiltak etter sykkelveginspeksjoner I S Buskerud 1,5 1,5 Sykkelveginspeksjoner I
Sum 1,5 1,5 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 7 Midtrekkverk i kurver M S Buskerud 17,5 4,0 21,5 Tiltak mot utforkjøring U
Rv.7 Flå - Kjerringvika S S Buskerud 20,0 40,0 60,0 Annet A
Rv.7 Kjerringvika - Bromma S S Buskerud 10,5 10,5
Rv.7  Gol øst - Gol vest S S Buskerud 12,0 12,0
Rv.7 Veme - x fv.76 S S Buskerud 11,0 11,0
Rv 7/Rv 52 Tiltak mot utforkjøringsulykker U S Buskerud 2,0 4,5 4,5 11,0
Rv 7/Rv 52 Tiltak etter TS-ispeksjoner A S Buskerud 1,0 3,0 4,0
Rv 7 Eidfjord-Brimnes U V Hordaland 5,0 5,0
Rv 52 Hemsedalsfjellet U V Sogn og Fjordane 3,0 3,0
Sum 42,5 49,0 39,0 7,5 138,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 7/Rv 52 Støytiltak S S Buskerud 1,0 1,0 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 7/Rv 52 Ivaretagelse av biologisk mangfold B S Buskerud 1,0 1,0 Miljøgater M
Rv 7/Rv 52 Oppfølging av vanndirektivet V S Buskerud 1,0 1,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
Rv 52 Miljøgate Hemsedal sentrum H S Buskerud 0,5 4,5 5,0 Annet A
Sum 0,5 4,5 2,0 1,0 8,0

2010

2012

2011

2013

2012 2013

Fylke

2010-2013

2010-2013

2010-2013

B

B

B 2010

2011Fylke

FylkeKat Re

FylkeReKat

Kat Re

Mindre utbedringer

Miljø- og servicetiltak

Trafikksikkerhetstiltak

Gang- og sykkelveger Kat Re

2010-2013B 2010

2010

2011 2012 2013

2011 2012 2013

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 5b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 7/Rv 52 Oppgradering av holdeplasser H S Buskerud 1,0 2,5 3,0 3,0 9,5 Kollektivfelt F
Sum 1,0 2,5 3,0 3,0 9,5 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 4,0 6,0 5,5 4,5 20,0
Region sør P S 2,5 4,0 4,0 3,5 14,0
Region vest P V 1,5 2,0 1,5 1,0 6,0
Grunnerverv
Region sør G S
Region vest G V
Sum 4,0 6,0 5,5 4,5 20,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2013 2010-2013

2010-2013

Fylke 2010 2011 2012

Fylke 2010 2011 20132012BKat

Planlegging og grunnerverv Kat

ReKollektivtrafikktiltak  og universell utforming

26.01.2010
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Rute 5c - E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 5c omfatt er E16 fra kryss med E18 i Sandvika til kryss med E39 i Vågsbotn nord for Bergen. Som 
tilknytning til ruta inngår rv 5 fra kryss med E16 på Håbakken i Lærdal via Sogndal, Skei og Førde til 
Florø, inkl. ferjesambandet Fodnes – Mannheller over Sognefj orden. Rutas lengde er om lag 670 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullfi nansieres prosjektet E16 Wøyen – Bjørum i Akershus som ble åpnet for trafi kk 
i 2009. I tillegg fullføres utbedringen av E16 på strekningen Seltun – Stuvane – Håbakken i Sogn og 
Fjordane. Videre er det forutsatt  statlige midler til omleggingen av E16 forbi Voss som er vedtatt  delvis 
bompengefi nansiert gjennom Vossepakken.

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008-2009) og handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det lagt til grunn 
oppstart på prosjektet E16 Sandvika – Wøyen i Akershus i første fi reårsperiode. I tillegg er det satt  av 
statlige midler til å starte utbedring av E16 på strekningen Fønhus – Bagn – Bjørgo i Oppland, inkl. 
rassikring ved Bergsund. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefi nansiering av utbyggingen. På rv 5 legges det opp til å starte byggingen av ny Loft esnesbru 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 628 880

Programområdene 415 24

-   Mindre utbedringer 63 3

-   Gang- og sykkelveger 62 9

-   Trafi kksikkerhetstiltak 179 7

-   Miljø- og servicetiltak 12 1

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 22 1

-   Planlegging 77 3

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 1 043 904

Post 31 Rassikring 221

Post 36 E16 over Filefjell 1 055

Antall km riksveg med gul midtstripe 21,1

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 2,2

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 4

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 13,2

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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i Sogndal i Sogn og Fjordane. På grunn av kostnadsøkninger er det lagt til grunn at prosjektet først blir 
fullført i siste seksårsperiode.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet bygging av midt-
rekkverk på E16 ved Hønefoss og på strekninger mellom Arna og Vågsbotn i Bergen samt kryssombygg-
inger i Leira og Voss. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og mindre utbedringer med 
vekt på tunnelsikring og forsterkning. I Akershus er det også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 
til tiltak innenfor programområdene.

I tillegg prioriteres utbedring av E16 fra Øye i Oppland til Borlaug i Sogn og Fjordane. For å se utbygg-
ingen i sammenheng og sikre mest mulig eff ektiv gjennomføring, er det i St.meld. nr. 16 (2008-2009) lagt
opp til å fi nansiere prosjektet E16 over Filefj ell over en egen post (post 36). Pågående arbeider på del-
strekningen Eidsbru – Varpe bru, vest for Øye, forutsett es fullført i første fi reårsperiode. I tillegg legges 
det opp til anleggsstart på strekningen Smedalsosen – Maristova – Borlaug i Sogn og Fjordane. I siste del 
av planperioden er det også aktuelt med anleggsstart på de gjenværende strekningene Øye – Eidsbru i 
Oppland og Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i Oppland og Sogn og Fjordane.

Rassikringsprosjektet rv 5 Hammarsgrovi – Stølsneset i Sogn og Fordane ble åpnet for trafi kk i november 
2009, men fullfi nansieres i 2010. I tillegg er det satt  av midler til enkelte mindre rassikringstiltak på E16, 
blant annet i Gudvangen i Sogn og Fjordane.

E6

E16

E134

E16

E16

E134

Rv 13

E39

E39

Rv 15

Rv 7

Rv 4

Rv 52

Rv 5

Rv 5

E16

E16 Omlegging forbi Voss

E16 Sandvika - Wøyen
E16 Bjørum - Skaret

E16 Øye - Eidsbru

E16 Løno-Voss

BERGEN

E39 E134

E16 Fagernes - Øye

Rv 35

Rv 13

E16 Seltun - Stuvane - Håbakken

Rv 5 Loftesnesbrua

Rv 7

OSLO

FLORØ

LÆRDAL E16 Kvamskleiva

E16 Bergsund
E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo

Rv 13

Rv 55

E16 Smedalsosen - Maristova - Borlaug

E16 Varpe bru - Otrøosen - Smedalsosen

E16 Eidsbru - Varpe bru

0 5025 Km
§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019
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Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av utbyggingen av E16 over Filefj ell. Videre legges 
det til grunn fullføring av prosjektene E16 Sandvika – Wøyen og E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo. I tillegg 
prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) 
er det videre vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  Bygging av fi refelts veg på strekningen E16 Bjørum – Skaret i Akershus og Buskerud.  
 Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering  
 av prosjektet.
  Utbedring av E16 Fagernes – Øye i Oppland. Prioriteringen forutsett es nærmere detaljert fram  
 mot neste revisjonen av Nasjonal transportplan, inkl. vurdering av delvis bompengefi nansiering  
 av utbyggingen.
  Utbedring av E16 på den smale og ulykkesbelastede strekningen Løno – Voss, øst for Voss 
 sentrum i Hordaland. Prosjektet vil være en videreføring av omleggingen av E16 utenom Voss  
 sentrum.
  Rassikring av E16 gjennom bygging av tunnel i Kvamskleiva i Vang kommune i Oppland.

•

•

•

•

E16 Sandvika – Wøyen

Trafi kkbelastningen tilsier at E16 bør bygges ut til fi refelts veg på hele strekningen Oslo – Hønefoss. 
Prosjektet Wøyen – Bjørum ble åpnet for trafi kk våren 2009, og utbygging av strekningen Sandvika 
– Wøyen er derfor en logisk videreføring av utbyggingen til fi refelts veg. Årsdøgntrafi kken 
er om lag 30 000 kjøretøy. Det er tidvis store forsinkelser i rushtidene og store støy- og 
luft forurensningsproblemer. Sammen med E18 utgjør E16 en barriere som begrenser mulighetene for 
videre byutvikling i Sandvika.

Prosjektet omfatt er bygging av 3,2 km ny fi refelts veg utenom sentrum. Videre omfatt er prosjektet 
ombygging av dagens veg som del av et samlevegnett  i Sandvika. Omleggingen av E16 er planlagt 
slik at den kan kombineres med ulike løsninger for framtidig E18 forbi Sandvika. Det foreligger 
vedtatt  kommunedelplan for prosjektet. Arbeidet med reguleringsplan pågår og ventes ferdig i løpet 
av 2010.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E16 Sandvika – Wøyen

Kostnadsanslag 1 500 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 100 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 300 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 300 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 800 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 1 100 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 400 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 100 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 4 000 tonn
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E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo

E16 på strekningen Fønhus – Bagn – Bjørgo i Sør- Aurdal og Nord-Aurdal kommuner er stedvis 
smal og svingete og med dårlig bæreevne. Sør for Bagn er det et rasutsatt  parti ved Bergsund. 
Ved Bagn er det et stigningsparti som fører til vanskelige forhold for tungtrafi kken vinterstid. 
Mellom Fønhus og Bagn går vegen parallelt med elva Begna på store deler av strekningen. Hele 
strekningen er om lag 23 km lang. Årsdøgntrafi kken er om lag 2 200 kjøretøy mellom Fønhus og 
Bagn og om lag 2 500 kjøretøy mellom Bagn og Bjørgo.

Prosjektet omfatt er utbedring av eksisterende veg, inkl. rassikring. Det pågår arbeid med 
reguleringsplan for strekningen Fønhus – Bagn. Forbi det rasutsatt e partiet Bergsund utredes 
alternative løsninger, herunder tunnelløsning. For strekningen Bagn – Bjørgo pågår arbeid med 
kommunedelplan. Også her utredes alternative løsninger, herunder tunnelløsning. I Begna 
er det registrert forekomster av elveperlemuslinger, noe som kan føre til strenge restriksjoner 
på anleggsarbeidene. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et stor usikkerhet til 
kostnadsanslag og virkningsberegninger.

Det foreligger ikke lokalpolitiske vedtak om bompengefi nansiering av utbyggingen, men det er 
lokalpolitisk tilslutning til å arbeide videre med et opplegg for delvis bompengefi nansiering av 
videre utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Øye. Det er aktuelt med etappevis utbygging 
av strekningen.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo

Kostnadsanslag 800 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 1) 230 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 200 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 270 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 100 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 400 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 300 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 200 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 2 400 tonn

1) Inkl. 100 mill. kr fra post 31 Rassikring
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E16 over Filefj ell

Strekningen Øye – Borlaug er om lag 40 km lang. Stigningene opp mot Filefj ell skaper fram-
kommelighetsproblemer for tungtrafi kken, særlig vinterstid. Dett e gjelder både strekningen fra 
Eidsbru til Otrøosen, vest for Tyinkrysset i Oppland, og strekningen Borlaug – Maristova i Sogn 
og Fjordane. I tillegg er vegen smal og svingete. Vegbredden er spesielt dårlig på strekningen 
Eidsbru – Varpe og i stigningspartiet opp mot Maristova, mens kurvaturen er dårligst fra Borlaug 
til Smedalsosen, øst for Maristova, og på strekningen Øye – Varpe. Deler av strekningen er 
dessuten rasutsatt . Årsdøgntrafi kken er om lag 1 200 kjøretøy øst for Tyinkrysset. Over Filefj ell er 
årsdøgntrafi kken vel 800 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 21 prosent.

Prosjektet omfatt er bygging av ny veg fra Øye til Otrøosen, vest for Tyinkrysset, i Vang kommune. 
Fra Eidsbru til Tyinområdet legges ny veg i nær tilknytning til dagens trase. Ved Tyinkrysset legges 
vegen i tunnel under rv 53 til Årdal. Fra Otrøosen til Smedalen i Lærdal kommune legges det i 
hovedsak opp til utbedring av eksierende veg. Fra Smedalen til Borlaug skal det bygges ny veg, 
hvorav om lag 4 km tunnel. Den nye vegen vil få slakere stigning enn eksisterende veg. I tillegg skal 
det blant annet bygges kjett ingplass, og forholdene skal legges bedre til rett e for venting i forbindelse 
med kolonnekjøring. Deler av den historiske Kongevegen blir ødelagt som følge av byggingen av 
ny E16 i Lærdal. Det blir derfor gjennomført avbøtende tiltak slik at de delene av Kongevegen som 
ikke blir berørt av utbyggingen, knytt es sammen gjennom etablering av nye turveger. Prosjektet vil 
medføre inngrep i eller nærføring til ett  kulturminne.

Det foreligger vedtatt e kommunedelplaner for hele strekningen. For strekningen Eidsbru – Varpe 
bru foreligger det også vedtatt  reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplaner for resten av 
strekningen pågår.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E16 Øye – Borlaug

Kostnadsanslag 1 785 mill. kr

Statlig fi nansiering 2006-2009 20 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 1 055 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 710 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 1 200 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 170 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 60 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 800 tonn
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 5c

Handlingsprogram 2010-2019
E16 Sandvika - Bergen med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 729 2126 2855 2598 103,0 50,0 90,0 180,0 155,0 280,0 280,0 370,0 628,0 880,0 2130,0 1750,0 2758,0 2630,0
E16 Wøyen - Bjørum Ø B 63 63 72 72 63,0 63,0 63,0
E16 Seltun - Stuvane - Håbakken V B 145 145 144 144 40,0 60,0 25,0 20,0 145,0 145,0
E16 Omlegging forbi Voss mm V B 100 380 480 103 103 390 40,0 10,0 130,0 20,0 160,0 70,0 50,0 100,0 380,0 100,0 380,0
E16 Sandvika - Wøyen Ø 400 1100 1500 103 308 411 1027 20,0 50,0 50,0 50,0 230,0 100,0 300,0 300,0 800,0 400,0 1100,0
E16 Bjørum - Skaret Ø/S 650 850 1500 668 668 873 650,0 850,0 650,0 850,0
E16 Fønhus - Bagn - Bjørgo, ekskl rassikring Ø 400 300 700 205 205 411 308 10,0 20,0 30,0 40,0 70,0 70,0 90,0 130,0 200,0 270,0 100,0 400,0 300,0
      Fønhus - Bagn,ekskl rassikring Ø 80 120 200 10,0 20,0 30,0 40,0 70,0 20,0 10,0 80,0 120,0 80,0 120,0
      Bagn - Bjørgo Ø 320 180 500 50,0 80,0 50,0 80,0 270,0 100,0 320,0 180,0
E16 Fagernes - Øye (start) Ø - - - 616 616 500,0 500,0
E16 Løno - Voss V 300 300 329 329 300,0 300,0
Rv 5 Loftesnesbrua V 200 200 103 103 20,0 70,0 90,0 110,0 200,0
Programområda 431 904 1335 -31 88,6 3,6 104,3 2,8 96,7 3,7 125,6 14,4 415,2 24,5 889,0 10,0 1304,2 34,5
Mindre utbedringer 16,6 6,4 2,0 3,0 38,1 63,1 3,0 146,0 10,0 209,1 13,0
Gang- og sykkelveger 9,3 0,8 4,1 28,0 20,4 8,6 61,8 9,4 66,0 127,8 9,4
Trafikksikkerhetstiltak 38,2 52,8 1,0 37,6 51,0 5,8 179,6 6,8 452,0 631,6 6,8
Miljø- og servicetiltak 3,0 4,6 1,4 3,7 0,5 11,8 1,4 31,0 42,8 1,4
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 4,5 10,7 0,4 5,3 0,7 1,5 22,0 1,1 92,0 114,0 1,1
Planlegging 17,0 2,8 25,7 20,1 14,1 76,9 2,8 92,0 168,9 2,8
Grunnerverv 10,0 10,0
Sum 1161 3030 4190 2568 191,6 53,6 194,3 182,8 251,7 283,7 405,6 384,4 1043,2 904,5 3019,0 1760,0 4062,2 2664,5

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Rv 5 Hammarsgrovi - Stølsneset V B 28 28 21 21 28,0 28,0 28,0
E16 Bergsund Ø 100 100 103 103 30,0 50,0 20,0 100,0 100,0
E16 Kvamskleiva Ø 280 280 277 277 280,0 280,0
Mindre rassikringstiltak 31 41 72 53,0 40,0 93,0 93,0
E16 Hettatunnelen V B 6 6,0 6,0 6,0
E16 Gudvangen V 80 80 40,0 40,0 80,0 80,0
E16 Kattagjelet V 7 7,0 7,0 7,0
Sum 154 318 472 81,0 70,0 50,0 20,0 221,0 280,0 501,0

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Øye - Eidsbru Ø 270 270 50,0 50,0 220,0 270,0
Eidsbru - Varpe bru Ø B 45 45 40,0 5,0 45,0 45,0
Varpe bru  - Otrøosen - Smedalsosen Ø/V 680 680 60,0 230,0 290,0 390,0 680,0
Smedalsosen - Maristova - Borlaug V 770 770 80,0 80,0 220,0 220,0 600,0 170,0 770,0
Planlegging og forberedende arbeider 12,0 20,0 20,0 18,0 70,0 -70,0
Sum 1765 1765 637 1089 1725 132,0 105,0 300,0 518,0 1055,0 710,0 1765,0

2014-2019

2010 2011 2012 2013 2010-2013 2014-2019

2010-2013

2010-2019stat 2011 2012 2013 2010-2013

2014-20192013

Post 30 Riksveginvesteringer

NTP 2010-2019 2010Kostnad/
restbehov

NTP 2010-2019 2010Kostnad/
restbehov

Post 36 E16 over Filefjell
NTP 2010-2019

stat
Kostnad/
restbehov 2010-2019

2011Post 31 Rassikring Re B 2010-2019stat 2012

26.01.2010 10:55
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 5c

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 5c E16 Sandvika - Bergen med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

O3 B etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E16 Kjørbotunnelen T Ø Akershus x 14,7 14,7 3 Rehabilitering av bruer B
E16 Avtjern I B Ø Akershus x 1,0 1,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E16 Avtjern II B Ø Akershus x 1,0 1,0 Rassikring R
E16 Div. bruer B Ø Oppland 3,2 3,2 Breddeutvidelser U
E16 Tveit bru B Ø Oppland 6,2 6,2 Ferjekaier F
E16 Bråtan bussholdeplass R Ø Akershus x 1,1 1,1 Annet A
E16 Aurdal – Leira R Ø Oppland 1,9 1,9
E16 Ved Buttingsrud V S Buskerud 11,0 11,0
E16 Nes tunnel, renovering sikring og oppgradering T S Buskerud 3,0 3,0 25
E16 Sollihøgda R S Buskerud 3,0 3,0
E16 Flenja - opprusting tunnel T V Sogn og Fjordane x 9,0 9,0
E16 Tunneler - etterarbeid T V S&Fj + Hordaland x 7,6 7,6
E16 Stanghelle T V Hordaland 0,4 0,4
Rv 5 Bomstasjon ombygging Fjærland A V Sogn og Fjordane 3,0 3,0
Sum 16,6 6,4 2,0 3,0 38,1 63,1 3,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

O3 B etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E16 Begnadalen skole S Ø Oppland 3,7 3,7 7 Sykkelveginspeksjoner I
E16 Onstadmarka – Leira S Ø Oppland 2,1 2,1 Annet A
E16 Vang – Bøflaten S Ø Oppland x 3,1 3,1
E16 Slidre N - km 3,2 S Ø Oppland 6,2 6,2
E16 Fagernes, gang- og sykkelveg + fortau S Ø Oppland 5,3 5,3
E16 Brenna gs-bru A Ø Akershus x 0,6 0,4 0,6 0,4
E16 Rustan gs-bru A Ø Akershus x 0,6 0,4 0,6 0,4
E16 Sandvika - Buskerud gr. I Ø Akershus x 3,2 0,5 8,6 3,7 8,6
E16 Undergang Hallingby S Ø Buskerud x 5,0 5,0
E16 Nes i Ådal S S Buskerud 2,5 2,5
E16 Skulestadmo, gangtunnel m.m S V Hordaland 17,0 10,0 27,0
Tiltak etter sykkelveginspeksjoner I V 2,0 2,0
Sum 9,3 0,8 4,1 28,0 20,4 8,6 61,8 9,4

2013Re

2010-20132011 2012

2010-2013

2013

2011 2012

Gang- og sykkelveger Kat Fylke 2010Re

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010

26.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 5c

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E16 Fagernes U Ø Oppland 0,7 0,7 Tiltak mot utforkjøring U
E16 Kvismo, kurveutbedring U Ø Oppland 1,0 1,0 5 Annet A
E16 Slidre S, forbikjøringslomme A Ø Oppland 0,4 0,4
E16 Leira, kryss med rv 51 ombygging til rundkjøring A Ø Oppland x 6,7 6,8 13,5
E16 Ulnes, veglys A Ø Oppland 0,6 0,6
E16 Røn, veglys A Ø Oppland 0,2 0,2
E16 IKT v/Kalplassen friteksttavle A Ø Oppland 0,5 0,5
E16 Diverse ITS-tiltak i Bærum A Ø Akershus x 5,8 5,8
E16 Div. tiltak Akershus A Ø Akershus x 1,0 1,0
E16 Div. tiltak Oppland A Ø Oppland 0,3 0,4 0,7
E16 Sollihøgda - Skaret M S Buskerud 12,0 5,0 17,0
E16 Vik - Ringerike gr. M S Buskerud 10,0 28,0 38,0 15
E16 Hønefoss - Oppland gr. U S Buskerud 1,0 6,0 7,0
E16 Tiltak etter TS-inspeksjoner A S 2,5 2,0 0,5 5,0
E16 Gaupås-Vågsbotn M V Hordaland 5,0 11,0 16,0
E16 Arna-Vågsbotn, rekkverk U V Hordaland 3,0 3,0
Rv 5 Sogn, rekkverk U V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
E16 Arna ATK A V Hordaland 2,0 2,0
E16 Skulestadmo, inkl. kryssombygging A V Hordaland 5,0 25,0 21,0 51,0
Rv 5 Sogndal-Kaup. A V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
Rv 5 Bergum A V Sogn og Fjordane 11,0 11,0 10
Rv 5 Sogndalsdalen, sanering ferister A V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
Sum 38,2 52,8 1,0 37,6 51,0 5,8 179,6 6,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E16 Støyskjerming iht forurensingsloven Akershus S Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Oppfølging av vanndirektivet V
E16 Støyskjerming iht forurensingsloven, Oppland S Ø Oppland 1,2 1,2 Miljøgater M
E16 Viltsikring i Bærum B Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Hvileplasser for tungtrafikken H
E16 Kontrollplass H Ø Oppland 0,5 0,5 Annet A
E16 Støytiltak S S Buskerud 1,0 1,0
E16 Ivaretagelse av biologisk mangfold B S Buskerud 0,5 0,5
E16 Oppfølging av vanndirektivet V S Buskerud 1,0 1,0
Støytiltak S V 4,0 4,0
Uspesifisert hvileplass H V 3,0 3,0
Sum 3,0 4,6 1,4 3,7 0,5 11,8 1,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E16 Stovihagen H Ø Akershus x 0,2 0,4 0,2 0,4 Kollektivfelt F
E16 Div busslommer Akershus H Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Annet A
E16 Div busslommer Oppland H Ø Oppland 0,5 1,5 2,0
E16 Leira K Ø Oppland 0,5 0,5
E16 Uspesifisert H S Buskerud 1,0 3,0 2,5 6,5
E16 Pendlerparkering Botilrud A S Buskerud 1,5 1,5
E16 Bussl. og pendlerpark. Ringerike sykehus A S Buskerud 2,0 2,0
Holdeplasser Førde - Florø og Voss - Vaksdal H V 2,0 2,0 2,0 6,0
Rv 5 Sogndal sentrum, kryssutbedring K V Sogn og Fjordane 3,0 3,0
Sum 4,5 10,7 0,4 5,3 0,7 1,5 22,0 1,1

O3 2012

2010-20132012B

Fylke 2010

Re

20132011 2010-2013

2011 2012

Re B

2011 2013Fylke 2010O3

Fylke 2010O3 B 2010-20132013ReTrafikksikkerhetstiltak Kat

Miljø- og servicetiltak Kat

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat

26.01.2010



169
Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 5c

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E16 Fagernes U Ø Oppland 0,7 0,7 Tiltak mot utforkjøring U
E16 Kvismo, kurveutbedring U Ø Oppland 1,0 1,0 5 Annet A
E16 Slidre S, forbikjøringslomme A Ø Oppland 0,4 0,4
E16 Leira, kryss med rv 51 ombygging til rundkjøring A Ø Oppland x 6,7 6,8 13,5
E16 Ulnes, veglys A Ø Oppland 0,6 0,6
E16 Røn, veglys A Ø Oppland 0,2 0,2
E16 IKT v/Kalplassen friteksttavle A Ø Oppland 0,5 0,5
E16 Diverse ITS-tiltak i Bærum A Ø Akershus x 5,8 5,8
E16 Div. tiltak Akershus A Ø Akershus x 1,0 1,0
E16 Div. tiltak Oppland A Ø Oppland 0,3 0,4 0,7
E16 Sollihøgda - Skaret M S Buskerud 12,0 5,0 17,0
E16 Vik - Ringerike gr. M S Buskerud 10,0 28,0 38,0 15
E16 Hønefoss - Oppland gr. U S Buskerud 1,0 6,0 7,0
E16 Tiltak etter TS-inspeksjoner A S 2,5 2,0 0,5 5,0
E16 Gaupås-Vågsbotn M V Hordaland 5,0 11,0 16,0
E16 Arna-Vågsbotn, rekkverk U V Hordaland 3,0 3,0
Rv 5 Sogn, rekkverk U V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
E16 Arna ATK A V Hordaland 2,0 2,0
E16 Skulestadmo, inkl. kryssombygging A V Hordaland 5,0 25,0 21,0 51,0
Rv 5 Sogndal-Kaup. A V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
Rv 5 Bergum A V Sogn og Fjordane 11,0 11,0 10
Rv 5 Sogndalsdalen, sanering ferister A V Sogn og Fjordane 4,0 4,0
Sum 38,2 52,8 1,0 37,6 51,0 5,8 179,6 6,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E16 Støyskjerming iht forurensingsloven Akershus S Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Oppfølging av vanndirektivet V
E16 Støyskjerming iht forurensingsloven, Oppland S Ø Oppland 1,2 1,2 Miljøgater M
E16 Viltsikring i Bærum B Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Hvileplasser for tungtrafikken H
E16 Kontrollplass H Ø Oppland 0,5 0,5 Annet A
E16 Støytiltak S S Buskerud 1,0 1,0
E16 Ivaretagelse av biologisk mangfold B S Buskerud 0,5 0,5
E16 Oppfølging av vanndirektivet V S Buskerud 1,0 1,0
Støytiltak S V 4,0 4,0
Uspesifisert hvileplass H V 3,0 3,0
Sum 3,0 4,6 1,4 3,7 0,5 11,8 1,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E16 Stovihagen H Ø Akershus x 0,2 0,4 0,2 0,4 Kollektivfelt F
E16 Div busslommer Akershus H Ø Akershus x 0,3 0,7 0,3 0,7 Annet A
E16 Div busslommer Oppland H Ø Oppland 0,5 1,5 2,0
E16 Leira K Ø Oppland 0,5 0,5
E16 Uspesifisert H S Buskerud 1,0 3,0 2,5 6,5
E16 Pendlerparkering Botilrud A S Buskerud 1,5 1,5
E16 Bussl. og pendlerpark. Ringerike sykehus A S Buskerud 2,0 2,0
Holdeplasser Førde - Florø og Voss - Vaksdal H V 2,0 2,0 2,0 6,0
Rv 5 Sogndal sentrum, kryssutbedring K V Sogn og Fjordane 3,0 3,0
Sum 4,5 10,7 0,4 5,3 0,7 1,5 22,0 1,1

O3 2012

2010-20132012B

Fylke 2010

Re

20132011 2010-2013

2011 2012

Re B

2011 2013Fylke 2010O3

Fylke 2010O3 B 2010-20132013ReTrafikksikkerhetstiltak Kat

Miljø- og servicetiltak Kat

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat

26.01.2010

Rute 5c

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 17,0 2,8 25,7 20,1 14,1 76,9 2,8
Region øst P Ø (x) 2,5 2,8 5,1 5,1 4,2 16,9 2,8
Region sør P S 9,1 12,0 7,0 1,9 30,0
Region vest P V 5,4 8,6 8,0 8,0 30,0
Grunnerverv
Region øst G Ø (x)
Region sør G S
Region vest G V
Sum 17,0 2,8 25,7 20,1 14,1 76,9 2,8

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

Fylke 2010 2010-20132011 2012 2013Planlegging og grunnerverv Kat

26.01.2010
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Rute 6a - E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger 

Kort om ruta

Rute 6a omfatt er E6 fra kryss med rv 190 ved Alnabru i Oslo til Ranheim øst for Trondheim. Som tilknyt-
ninger til ruta inngår rv 150 fra kryss med E6 ved Ulvensplitt en til kryss med E18 ved Lysaker (ring 3) i 
Oslo, rv 190 fra kryss med E6 ved Alnabru til kryss med E18 ved Loenga i Oslo og rv 4 fra kryss med 
rv 150 i Oslo til kryss med E6 ved Mjøsbrua. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 163 Østre Akervei fra kryss 
med rv 150 på Økern i Oslo til kryss med E6 ved Djupdalsbekken i Lørenskog, rv 191 fra kryss med E6 ved 
Alfaset til kryss med rv 163 Østre Akervei og rv 159 fra kryss med E6 ved Karihaugen i Oslo til kryss med 
rv 22 i Lillestrøm. Rutas lenge er med dett e om lag 890 km. 

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

Prosjektene E6 Hovinmoen – Dal i Akershus og Skaberud – Kolomoen i Hedmark ble åpnet for trafi kk 
høsten 2009, men slutt fi nansiering og noen restarbeider gjenstår til første fi reårsperiode. I første fi reårs-
periode fullføres dessuten den videre utbyggingen av E6 på strekningen Dal – Minnesund. I Sør-Trøndelag 
fullføres byggingen av prosjektene E6 Nordre avlastningsveg og E6 Nidelv bru i Trondheim. I tillegg 
videreføres prosjektet E6 Nidelv bru – Grillstad som er vedtatt  delvis bompengefi nansiert gjennom 
utvidelse av innkrevingsordningen for E6 Trondheim – Stjørdal. I Oslo videreføres prosjektet rv 150 
Ulvensplitt en – Sinsen. Prosjektet inngår i Oslopakke 3 og er planlagt åpnet for trafi kk i 2013.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 3 477 9 447

Programområdene 1 123 496

-   Mindre utbedringer 219

-   Gang- og sykkelveger 174 184

-   Trafi kksikkerhetstiltak 296 60

-   Miljø- og servicetiltak 95 55

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 168 108

-   Planlegging 169 89

-   Grunnerverv 2

Post 30 Riksveginvesteringer 4 600 9 943

Antall km riksveg med gul midtstripe

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk 25,9

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 19,0

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 30,4

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 2

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 40,7

Antall km kollektivfelt 3,0

mill. 2010-kr
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E6 Nidelv bru - GrillstadTRONDHEIM
E14

Rv 2

Rv 3

E6

E6

E6

E6

E6

E18

Rv 23

Rv 36

E39

E136

Rv 15

Rv 4

Rv 20

Rv 70

E16

E6 Nordre avlastningsveg

E6 Sluppen - Stavne

Rv. 150 Ulvensplitten - Sinsen

E6 Dal - Minnesund - Skaberud

E6 Øyer - Tretten

E6 Alnabruterminalen

E6 Kolomoen -  Lillehammer

E6 Ringebu - Otta

E6 Jaktøya - Sentervegen
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Stortinget vedtok våren 2009 et opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet E6 Øyer – Trett en 
i Oppland. På grunn av store kostnadsøkninger må saken legges fram for Stortinget til ny behandling. 
Oppland fylkeskommune har slutt et seg til et revidert forslag til fi nansieringsplan, der bompengeselskapet 
forskutt erer den statlige og fylkeskommunale delen av merkostnadene mot refusjon i 2014. Dett e forslaget 
til fi nansieringsplan er foreløpig lagt til grunn i handlingsprogrammet.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn oppgradering av atkomsten fra E6 til Alnabruterminalen 
i Oslo i første fi reårsperiode. På grunn av plansituasjonen er det i handlingsprogrammet lagt til grunn at 
prosjektet blir fullført i siste seksårsperiode. Dett e er i tråd med handlingsprogrammet for Oslopakke 3. 
Som forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008-2009) legges det opp til at arbeidene på den gjenstående strekningen av 
E6 mellom Gardermoen og Kolomoen, strekningen Minnesund – Skaberud, startes i første fi reårsperiode.
Videre er det forutsatt  statlige midler til å starte utbyggingen av E6 på strekningen Ringebu – Ott a i 
Oppland i første fi reårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
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bompengefi nansiering av utbyggingen. På grunn av kostnadsøkninger er det lagt til grunn økt statlig 
ramme til prosjektet i siste seksårsperiode i forhold til St.meld. nr. 16 (2008-2009). 

Kommunene lang E6 og rv 3 mellom Oppland grense og Trondheim har gått  inn for prinsippet om delvis 
bompengefi nansiert utbygging av E6 på denne strekningen. Foreløpig er det lagt til grunn statlige midler 
til strekningene Oppdal sentrum og Vindalsliene – Korporals bru i Soknedalen i første fi reårsperiode. 
Stortinget har vedtatt  trinn 1 av en miljøpakke for transport i Trondheim. Hele utbyggingen forutsett es 
avklart i forbindelse med behandlingen av trinn 2. Foreløpig legges det til grunn bompenger til å starte 
utbygging av E6 på deler av strekningene Jaktøya – Tonstad og Sluppen – Stavne i første fi reårsperiode. 

På rv 4 i Oppland er det i første fi reårsperiode vurdert som aktuelt å bygge forbikjøringsfelt og 
midtrekkverk på en 3,2 km lang strekning sør for Lygna. Prioriteringen er avhengig av at det blir 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av den videre utbyggingen av rv 4 på 
strekningen Gran – Jaren. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet etablering av 
midtrekkverk på fl ere strekninger mellom Hamar og Lillehammer og sør for Melhus i Sør-Trøndelag, tiltak 
mot utforkjøringsulykker og kryssombygginger. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger, 
mindre utbedringer med vekt på å ta igjen forfall samt kollektivtrafi kktiltak. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) 
er det lagt til grunn 400 mill. kr i statlige midler til tiltak innenfor Miljøpakke Trondheim, hvorav 200 
mill. kr i første fi reårsperiode. I tillegg kommer bompenger. Også i Oslo og Akershus er det lagt til grunn 
bompenger fra Oslopakke 3 til tiltak innenfor programområdene.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av prosjektene E6 Minnesund – Skaberud, Ringebu 
– Ott a og Vindalsliene – Korporals bru. I tillegg forutsett es videreføring av prosjektene Jaktøya – 
Tonstad og Sluppen – Stavne innenfor Miljøpakke Trondheim. Videre prioriteres tiltak innenfor de ulike 
programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det også vurdert som aktuelt å 
prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  Oslopakke 3. Som omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009) legges det til grunn et opplegg for   
 porteføljestyring av pakken. Dett e innebærer blant annet at prioriteringene ett er 2013 
 forutsett es nærmere vurdert i forbindelse med neste revisjon av Nasjonal transportplan og   
 ett erfølgende handlingsprogram.
  Oppstart på videre utbygging av E6 på strekningen Kolomoen – Lillehammer i Hedmark og 
 Oppland. Strekningen er ulykkesbelastet, og trafi kken er stor, spesielt mellom Hamar   
 og Brumunddal. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis  
 bompengefi nansiering av utbyggingen.
  Videre utbedring av E6 i Sør-Trøndelag. Omfanget på utbyggingen er avhengig av om det blir  
 tilslutning til et samlet opplegg for delvis bompengefi nansiering av E6 på strekningen Oppland 
 grense – Trondheim.
  Utbygging av rv 4 til fi refelts veg på strekningen Gran – Jaren i Oppland. Prioriteringen er betinget 
 av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av utbyggingen. 

•

•

•

•
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E6 Alnabruterminalen

Hovedtyngden av trafi kken fra E6 til jernbaneterminalen på Alnabru går i dag via rv 191 Tveten-
veien/ Nedre Kalbakkvei og Alfasetveien. Stor lokaltrafi kk i området fører til framkommelighets-
problemer for trafi kk til terminalområdet. Nedre Kalbakkvei har også stor gjennomgangsgrafi kk 
mellom E6 og rv 163 Østre Aker vei. 

Tvetenveien/Nedre Kalbakkvei har en årsdøgntrafi kk på 18 000-23 000 kjøretøy, med en tung-
trafi kkandel på om lag 20 prosent. Alfasetveien har en årsdøgntrafi kk på 7 000 kjøretøy og en 
tungtrafi kkandel på om lag 35 prosent. Terminalen har også adkomst fra sør via Strømsveien og 
Alnabruveien/Terminalveien. Denne adkomsten er uoversiktlig, har dårlig standard og forut-
sett er mye kjøring på lokalt vegnett . I tillegg er det en mindre adkomst via Strømsveien og Arveset-
veien. Alle vegene inn i terminalområdet er private. Det er ønskelig med en egen adkomstveg til
terminalområdet fra E6. På kort og mellomlang sikt vil imidlertid adkomsten fra E6 gå via eksister-
ende rv 191 Tvetenveien/Nedre Kaldbakkvei og Alfasetveien. Det er derfor behov for oppgradering 
av denne forbindelsen. Det er allerede bevilget midler til utvidelse av Nedre Kalbakkvei til fi refelts 
veg, men på grunn av manglende planavklaring er arbeidene ennå ikke gjennomført.

Prosjektet omfatt er oppgradering av Alfasetveien og etablering av ny vegarm inn til hovedport 
for jernbanen. Adkomstløsningen vil bli avklart gjennom reguleringsplan for terminalområdet. 
Denne planen vil omfatt e adkomstområde for jernbane, riksvegatkomst til adkomstområdet, 
private og kommunale veger i området, arealutviklingsmuligheter for samlasterne samt løsning for 
Alnaelva/grøntarealer. Foreløpig kostnadsanslag for riksvegdelen er basert på Statsbyggs forslag til 
reguleringsplan. På grunn av manglende planavklaringer er det knytt et stor usikkerhet til anslaget 
og tidspunkt for gjennomføring. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Alnabruterminalen

Kostnadsanslag 230 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 60 mill. kr

Annen fi nansiering 2013-2014 100 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 70 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 

samfunnsøkonomisk nytte 
av prosjektet

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)
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E6 Ringebu – Ott a

Dagens E6 går gjennom tett stedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. Strekningen 
er ulykkesbelastet, med mange møteulykker. På om lag 80 prosent av den vel 57 km lange 
strekningen er vegbredden under 8,5 m, og vel 50 prosent av strekningen har nedsatt  fartsgrense. 
Årsdøgntrafi kken varierer mellom 5 100 og 6 700 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på 16-20 prosent. 
Sommerdøgntrafi kken er vesentlig høyere. 

Prosjektet omfatt er bygging av ny tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Vegen skal 
legges i ny trasé utenom tett stedene. Dett e vil føre til bedre trafi kksikkerhet og miljø, samtidig som 
framkommeligheten bedres. Prosjektet vil, avhengig av valg av alternativ, føre til nedbygging av 
om lag 900–10000 daa dyrket eller dyrkbar jord. Videre vil det føre til inngrep i eller nærføring til 
om lag 500 daa naturreservat, og 25 kulturminner og 30 daa kulturmiljø vil gå tapt eller få redusert 
kvalitet. Det foreligger vedtatt e kommunedelplaner for deler av strekningen, og det arbeides 
med reguleringsplaner for hele strekningen. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et 
stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Berørte kommuner har slutt et seg til 
prinsippet om delvis bompengefi nansiering av utbyggingen.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Ringebu – Otta

Kostnadsanslag 4 500 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 420 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 1 300 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 1 180 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 1 600 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 1 700 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 2 300 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 1 000 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 1 800 tonn
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E6 Vindalsliene – Korporals bru

Eksisterende veg går gjennom Soknedal sentrum. Ei bru på strekningen er smal og går over i en 
svært krapp kurve der det også er et vanskelig kryss med en fylkesveg. Videre nordover er vegen 
smal og svingete. Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 3 100 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 7 km ny veg. Vegen legges utenom Soknedal sentrum, men 
på resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende trasé. Prosjektet vil føre til en vesentlig 
bedring av miljøforholdene i Soknedal, men den nye veglinjen vil føre til store terrenginngrep. 
Det foreligger vedtatt  reguleringsplan for deler av strekningen. For strekningen utenom Soknedal 
sentrum pågår arbeidet med reguleringsplan som ventes vedtatt  i løpet av vinteren/våren 2009. 
Det er derfor knytt et usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Vindalsliene – Korporals bru

Kostnadsanslag 380 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 70 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 310 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 40 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 190 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 40 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 260 tonn
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E6 Jaktøya – Tonstad

Strekningen fra Jaktøya ved Klett  i Melhus kommune til Tonstad i Trondheim kommune er om 
lag 10 km lang. Årsdøgntrafi kken på dagens tofelts veg varierer mellom 12 000 og 26 000 kjøretøy. 
Trafi kkbelastningen sammen med liten krysskapasitet og sterk stigning på deler av strekningen fører 
til dårlig framkommelighet i fl ere perioder av døgnet. I tillegg er strekningen ulykkesbelastet og 
støyutsatt .

Prosjektet omfatt er utbygging av E6 til fi refelts veg. På strekningen Jaktøya – Sandmoen følges i 
hovedsak dagens veg, men stigningen reduseres fra 7 til 6 prosent. På strekningen Sandmoen – 
Tonstad fl ytt es vegen østover og senkes på en stor del av strekningen. Det forutsett es ombygging av 
sidevegnett et og bygging av planskilte kryssinger for lokal-, landbruks- og gang- og sykkeltrafi kk. 
Dovrebanen skal legges om på ny bru over E6, og like nord for denne skal det bygges en 
viltovergang. Sandmoenkrysset og Tonstadkrysset vil bli bygd for å blant annet å legge til rett e for 
kollektivtransport, og det skal anlegges en kollektivterminal på strekningen. Prosjektet vil føre til 
nedbygging av om lag 230 daa dyrket eller dyrkbar jord.

Prosjektet inngår i planene for en miljøpakke for transport i Trondheim. Trinn 1 av miljøpakken 
ble vedtatt  i Stortinget sommeren 2009. Her inngår delstrekningenen Sentervegen – Tonstad. Hele 
utbyggingen i forbindelse med miljøpakken forutsett es avklart i forbindelse med behandling av 
trinn 2. Foreløpig er det lagt til grunn at hele prosjektet Jaktøyen – Tonstad fullfi nansieres med 
bompenger. Finansieringen må imidlertid vurderes nærmere i det videre arbeidet med miljøpakken 
for Trondheim. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Jaktøya - Tonstad

Kostnadsanslag 1 540 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 330 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 1 210 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 250 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 60 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 220 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 2 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 33 000 tonn
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E6 Sluppen – Stavne

Prosjektet omfatt er ny Osloveg fra Sluppen til Stavne, inkludert ny Sluppen bru og ombygging av 
Sluppenkrysset. Hensikten med prosjektet å fullføre stamvegringen rundt Trondheim slik at byen får 
et tilfredsstillende hovedvegnett  der gjennomgangstrafi kken føres utenfor Trondheim sentrum. 

Prosjektet inngår i trinn 1 av miljøpakken for transport i Trondheim som ble vedtatt  i Stortinget 
sommeren 2009. Arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning pågår og ventes vedtatt  
i løpet av 2010. Det utredes fl ere ulike alternativer for kryssutforming og standard. På grunn av 
manglende planavklaring, er det knytt et usikkerhet til kostnadsanslaget.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Sluppen - Stavne

Kostnadsanslag 1 000 mill. kr

Annen fi nansiering 2010-2013 250 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 300 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 450 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 
samfunnsøkonomisk 
nytte av prosjektet

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6a

Handlingsprogram 2010-2019
E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 3543 5166 8709 16001 813,4 2484,0 1173,0 1033,0 870,0 2690,0 620,0 3240,0 3476,4 9447,0 5345,0 6165,0 8821,4 15612,0
E6 Hovinmoen - Dal/Skaberud - Kolomoen, refusjon Ø B 170 170 175 175 120,0 50,0 170,0 170,0
E6 Øyer - Tretten (inkl bomstasjonar) Ø B 530 445 975 349 349 390 45,0 220,0 150,0 40,0 120,0 190,0 30,0 180,0 345,0 630,0 185,0 -185,0 530,0 445,0
E6 Nordre avlastningsveg M B 173 37 210 149 216 365 41 135,0 14,0 38,0 23,0 173,0 37,0 173,0 37,0
E6 Nordre avlastningsveg, refusjon M B 205 205 205,0 205,0
E6 Nidelv bru, inkl refusjon M B 39 39 36 36 39,3 39,3 39,3
Rv 4 Omlegging ved Raufoss Ø B 39 39 39,1 39,1 39,1
Rv 150 Ulvensplitten - Sinsen Ø B 720 1680 2400 616 103 719 1746 335,0 650,0 185,0 340,0 100,0 290,0 300,0 620,0 1580,0 100,0 100,0 720,0 1680,0
E6 Nidelv bru - Grilstad M B 605 1890 2495 544 62 606 1879 80,0 370,0 180,0 80,0 160,0 570,0 100,0 500,0 520,0 1520,0 85,0 370,0 605,0 1890,0
E6 Alnabruterminalen Ø 60 170 230 62 62 175 10,0 20,0 30,0 30,0 70,0 60,0 100,0 70,0 60,0 170,0
E6 Dal - Minnesund - Skaberud Ø (B) 2100 3310 5410 822 1284 2105 3595 20,0 1200,0 500,0 340,0 160,0 820,0 140,0 1300,0 820,0 3660,0 1280,0 -350,0 2100,0 3310,0
      Dal - Minnesund, inkl Skaberudkrysset Ø B 820 1340 2160 20,0 1100,0 500,0 240,0 160,0 140,0 820,0 1340,0 820,0 1340,0
      Minnesund - Skaberud, inkl refusjon Ø 1280 1970 3250 100,0 100,0 820,0 1300,0 2320,0 1280,0 -350,0 1280,0 1970,0
E6 Kolomoen - Lillehammer (start) Ø 1700 3300 5000 442 442 1027 300,0 700,0 300,0 700,0
E6 Ringebu - Otta Ø 1600 2900 4500 514 976 1489 2619 50,0 180,0 650,0 190,0 650,0 420,0 1300,0 1180,0 1600,0 1600,0 2900,0
E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia M 400 400 411 411 400,0 400,0
E6 Vindalsliene - Korporals bru M 380 380 72 308 380 10,0 60,0 70,0 310,0 380,0
E6 Jaktøya - Tonstad M 1540 1540 1541 30,0 210,0 90,0 330,0 1210,0 1540,0
      Sentervegen - Tonstad M 330 330 30,0 210,0 90,0 330,0 330,0
      Jaktøya - Sentervegen M 1210 1210 1210,0 1210,0
E6 Sluppen - Stavne M 300 700 1000 308 308 719 50,0 200,0 250,0 300,0 450,0 300,0 700,0
E6 Oppdal sentrum M 170 170 175 175 10,0 100,0 60,0 170,0 170,0
Rv 4 Lygna sør Ø 30 40 70 31 31 41 20,0 10,0 40,0 30,0 40,0 30,0 40,0
Rv 4 Gran - Jaren Ø 400 500 900 411 411 514 400,0 500,0 400,0 500,0
Oslopakke 3 (rv 4 Fossumdiagonalen) Ø 600 1700 2300 647 647 1715 600,0 1700,0 600,0 1700,0
Programområda 1284 2362 3646 637 194,6 144,3 344,6 147,1 305,0 111,5 278,9 92,9 1123,1 495,8 2322,0 1274,0 3445,1 1769,8
Mindre utbedringer 2,6 90,6 58,0 67,8 219,0 227,0 175,0 446,0 175,0
Gang- og sykkelveger 12,0 59,7 49,3 58,2 53,1 33,1 59,6 32,8 174,0 183,8 319,0 257,0 493,0 440,8
Trafikksikkerhetstiltak 98,5 5,1 77,1 14,9 73,6 18,9 47,1 21,1 296,3 60,0 1099,0 51,0 1395,3 111,0
Miljø- og servicetiltak 26,6 9,6 27,1 16,6 25,9 16,9 15,3 12,3 94,9 55,4 92,0 144,0 186,9 199,4
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 15,9 43,3 42,1 30,8 44,3 21,2 65,2 12,7 167,5 108,0 339,0 606,0 506,5 714,0
Planlegging 38,5 26,6 57,9 26,6 49,6 21,4 23,4 14,0 169,4 88,6 236,0 41,0 405,4 129,6
Grunnerverv 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 10,0 12,0
Sum 4827 7528 12355 16637 1008,0 2628,3 1517,6 1180,1 1175,0 2801,5 898,9 3332,9 4599,5 9942,8 7667,0 7439,0 12266,5 17381,8

Kostnad/
restbehovPost 30 Riksveginvesteringer stat

NTP 2010-2019 2010-2013 2014-2019 2010-20192010 2011 2012 2013

26.01.2010 12:20
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Rute 6a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6a E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Forsterkning av veg V

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T
E6 Hestskobakken-Øya U Ø Oppland x 2,6 2,6 Rehabilitering av bruer B
Rv 4 Bruflat-Reinsvoll V Ø Oppland 5,1 5,2 10,3 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Forsterkning Akershus V Ø Akershus x 6,6 2,1 4,7 13,4 Rassikring R
E6 Skarpsnotunnelen T Ø Hedmark 2,0 2,0 2 Breddeutvidelser U
Rv 150 Smestadtunnelen T Ø Oslo x 26,8 26,8 Ferjekaier F
Rv 150 Storolokket T Ø Oslo x 7,2 7,2 Annet A
Rv 190 Ekebergtunnelen T Ø Oslo x 3,2 39,6 42,8 64
Rv 150 Tunnelsikring T Ø Oslo x 1,0 1,0
E6 Stubberudmyra B Ø Oslo x 21,6 21,6 43,2
E6 bro v/Terminalveien B Ø Oslo x 5,3 5,3
E6 og Rv 4 Vegetasjonsrydding M Ø Akershus x 2,1 2,8 1,7 6,6
E6 og Rv4 Støyskjermer M Ø Akershus x 1,5 1,5 0,6 3,6
E6 Støyskjerm Oppland M Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Rekkverk Akershus M Ø Akershus x 1,6 1,6 3,2
E6 Gjerdesikring Skedsmov-Jessheim M Ø Akershus x 2,0 3,1 5,1
E6 Djupdalen og Eidsvoll R Ø Akershus x 3,1 3,5 6,6
E6 Fangvoller nett div sikring R Ø Oppland 0,6 0,5 1,0 2,1
E6 Ringebu rasvoll R Ø Oppland 1,0 1,0
E6 Driftsåpninger A Ø Oslo x 5,3 5,3
E6 Viltgjerder Akershus A Ø Akershus x 1,6 1,6 3,2
E6 Trøstaker viltgjerde A Ø Oppland 5,1 5,1
Annet A Ø Oslo x 0,4 0,4
E6 Forsterkning av veg V M Sør-Trøndelag 2,5 2,5
E6 Grillstadtunnelen (miljøpk. Tr.heim) T M Sør-Trøndelag 7,1 10,5 17,6
Sum 2,6 90,6 58,0 67,8 219,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S
Rv 150 Nydalen-Storo N Ø Oslo x x 16,4 16,4 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 163 Lørenskog-Grorud N Ø Oslo x x 3,3 23,4 3,3 23,4 Annet A
Rv 150 Vindern-Gaustad N Ø Oslo x 24,0 3,8 2,2 5,6 4,9 12,3 8,7 44,1 47
E6 Teisenkr-Hovin skole N Ø Oslo x 8,7 4,7 11,0 4,7 19,7
E6 Sykkelby Akershus N Ø Akershus x 3,0 3,0
E6 forbi Olrud (fv 84) S Ø Hedmark 3,1 5,5 8,6
E6 Sykkelby Hedmark N Ø Hedmark 3,1 1,9 5,0
E6 Sør for Hundorp S Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Lieng-Skitrekkvn S Ø Oppland 2,1 6,1 8,2
Rv 4 Bråstad-Kolberg S Ø Oppland 17,5 17,5
Rv 4 Bruflat-Reinsvoll S Ø Oppland 5,2 12,3 17,5
E6/Rv 4 Sykkelby Oppland N Ø Oppland 4,1 4,1 2,1 10,3
E6 Undergang Elstad A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 4 Oslo gr-Hakadal I Ø Akershus x 0,6 0,6 1,2
E6 Nasjonal sykkelrute 7 I Ø Akershus x 2,1 2,1
E6 (fv 454) Kløfta-Jessheim N Ø Akershus x 5,0 5,0 5,0 5,0 44
E6 Lørenskog-Bispegata I Ø Oslo x 9,9 9,9
E6 Hamar-Brumunddal i Ø Hedmark 1,0 1,0
E6 Fåvang og nordover I Ø Oppland 1,0 1,0
E6 Sykkelnett Trondheim, del1(miljøpk. Tr.heim) N M Sør-Trøndelag x 10,0 10,0 10,0 10,0
E6 Sykkelnett Trondheim, del2(miljøpk. Tr.heim) N M Sør-Trøndelag 10,0 21,0 14,0 15,5 14,0 15,5 38,0 52,0
E6 Skamfersvingen - Berkåk S M Sør-Trøndelag 3,3 5,7 9,0
E6 Hagen - Gyllan A M Sør-Trøndelag 10,0 5,0 15,0
E6 Sykkelveginspeksjoner I M Sør-Trøndelag 2,0 2,0 4,0
Sum 12,0 59,7 49,3 58,2 53,1 33,1 59,6 32,8 174,0 183,8

2010-20132012Fylke

2013

2013

2010-20132011 2012Fylke 2010O3 BMindre utbedringer Kat Re

Gang- og sykkelveger Kat 2010 2011Re BO3

26.01.2010

Rute 6a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6a E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Forsterkning av veg V

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T
E6 Hestskobakken-Øya U Ø Oppland x 2,6 2,6 Rehabilitering av bruer B
Rv 4 Bruflat-Reinsvoll V Ø Oppland 5,1 5,2 10,3 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Forsterkning Akershus V Ø Akershus x 6,6 2,1 4,7 13,4 Rassikring R
E6 Skarpsnotunnelen T Ø Hedmark 2,0 2,0 2 Breddeutvidelser U
Rv 150 Smestadtunnelen T Ø Oslo x 26,8 26,8 Ferjekaier F
Rv 150 Storolokket T Ø Oslo x 7,2 7,2 Annet A
Rv 190 Ekebergtunnelen T Ø Oslo x 3,2 39,6 42,8 64
Rv 150 Tunnelsikring T Ø Oslo x 1,0 1,0
E6 Stubberudmyra B Ø Oslo x 21,6 21,6 43,2
E6 bro v/Terminalveien B Ø Oslo x 5,3 5,3
E6 og Rv 4 Vegetasjonsrydding M Ø Akershus x 2,1 2,8 1,7 6,6
E6 og Rv4 Støyskjermer M Ø Akershus x 1,5 1,5 0,6 3,6
E6 Støyskjerm Oppland M Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Rekkverk Akershus M Ø Akershus x 1,6 1,6 3,2
E6 Gjerdesikring Skedsmov-Jessheim M Ø Akershus x 2,0 3,1 5,1
E6 Djupdalen og Eidsvoll R Ø Akershus x 3,1 3,5 6,6
E6 Fangvoller nett div sikring R Ø Oppland 0,6 0,5 1,0 2,1
E6 Ringebu rasvoll R Ø Oppland 1,0 1,0
E6 Driftsåpninger A Ø Oslo x 5,3 5,3
E6 Viltgjerder Akershus A Ø Akershus x 1,6 1,6 3,2
E6 Trøstaker viltgjerde A Ø Oppland 5,1 5,1
Annet A Ø Oslo x 0,4 0,4
E6 Forsterkning av veg V M Sør-Trøndelag 2,5 2,5
E6 Grillstadtunnelen (miljøpk. Tr.heim) T M Sør-Trøndelag 7,1 10,5 17,6
Sum 2,6 90,6 58,0 67,8 219,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S
Rv 150 Nydalen-Storo N Ø Oslo x x 16,4 16,4 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 163 Lørenskog-Grorud N Ø Oslo x x 3,3 23,4 3,3 23,4 Annet A
Rv 150 Vindern-Gaustad N Ø Oslo x 24,0 3,8 2,2 5,6 4,9 12,3 8,7 44,1 47
E6 Teisenkr-Hovin skole N Ø Oslo x 8,7 4,7 11,0 4,7 19,7
E6 Sykkelby Akershus N Ø Akershus x 3,0 3,0
E6 forbi Olrud (fv 84) S Ø Hedmark 3,1 5,5 8,6
E6 Sykkelby Hedmark N Ø Hedmark 3,1 1,9 5,0
E6 Sør for Hundorp S Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Lieng-Skitrekkvn S Ø Oppland 2,1 6,1 8,2
Rv 4 Bråstad-Kolberg S Ø Oppland 17,5 17,5
Rv 4 Bruflat-Reinsvoll S Ø Oppland 5,2 12,3 17,5
E6/Rv 4 Sykkelby Oppland N Ø Oppland 4,1 4,1 2,1 10,3
E6 Undergang Elstad A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 4 Oslo gr-Hakadal I Ø Akershus x 0,6 0,6 1,2
E6 Nasjonal sykkelrute 7 I Ø Akershus x 2,1 2,1
E6 (fv 454) Kløfta-Jessheim N Ø Akershus x 5,0 5,0 5,0 5,0 44
E6 Lørenskog-Bispegata I Ø Oslo x 9,9 9,9
E6 Hamar-Brumunddal i Ø Hedmark 1,0 1,0
E6 Fåvang og nordover I Ø Oppland 1,0 1,0
E6 Sykkelnett Trondheim, del1(miljøpk. Tr.heim) N M Sør-Trøndelag x 10,0 10,0 10,0 10,0
E6 Sykkelnett Trondheim, del2(miljøpk. Tr.heim) N M Sør-Trøndelag 10,0 21,0 14,0 15,5 14,0 15,5 38,0 52,0
E6 Skamfersvingen - Berkåk S M Sør-Trøndelag 3,3 5,7 9,0
E6 Hagen - Gyllan A M Sør-Trøndelag 10,0 5,0 15,0
E6 Sykkelveginspeksjoner I M Sør-Trøndelag 2,0 2,0 4,0
Sum 12,0 59,7 49,3 58,2 53,1 33,1 59,6 32,8 174,0 183,8

2010-20132012Fylke

2013

2013

2010-20132011 2012Fylke 2010O3 BMindre utbedringer Kat Re

Gang- og sykkelveger Kat 2010 2011Re BO3

26.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 6a

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Midtrekkverk M

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S
Rv 4 Rundkjøring Mo A Ø Akershus x x 3,1 3,1 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 191 Nedre Kalbakkvei A Ø Oslo x x 4,1 4,1 Annet A
E6 Rundkjøring Vinstra A Ø Oppland x 3,7 3,7
E6 Rundkjøring Dombås sentrum A Ø Oppland x 23,5 23,5
E6 Bergshøgda M Ø Hedmark 10,3 20,5 30,8
E6 Basterud-Kåterud midtdeler M Ø Hedmark 8,2 8,2
E6 Biri-Vingrom M Ø Oppland 20,5 20,5 193
Rv 4 Kjul-Slattum S Ø Akershus x 3,1 3,1
Rv 4 Røste-Roa S Ø Oppland 0,3 0,3
Rv 4 Gjøvik-Mjøsbrua S Ø Oppland 4,1 4,1
E6 Fåvang krk-Åttekanten S Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 4 Div strakstiltak Ak.hus A Ø Akershus x 1,0 1,6 2,6
E6 Tiltak etter TS-rev Kolomoen-Åkersvika A Ø Hedmark 2,5 2,6 5,1
E6 Tiltak etter TS-rev Vinstra-Kvam A Ø Oppland 3,1 3,1
E6 Tiltak etter TS-rev Sjoa-Ulekleiv A Ø Oppland 9,2 9,2
Rv 4 Tiltak etter TS-rev Stryken-Grua A Ø Oppland 3,4 2,8 6,2
Rv 4 Tiltak etter TS-rev Lunner-Gran N A Ø Oppland 2,6 2,6
Rv 4 Tiltak etter TS-rev Amundrud-Lygna A Ø Oppland 4,9 4,9
Rv 4 Tiltak etter TS-rev Gjøvik A Ø Oppland 0,5 0,5
Rv 4 Kryssutbedring Rotnes A Ø Akershus x 4,0 4,0 32
E6 Filterfelt rundkj Tvetenvn A Ø Oslo x 3,0 3,0
Rv 159 Div ts-tiltak A Ø Oslo x 2,1 2,1
Rv 163 Ø. Akerv X Vestbyvn A Ø Oslo x 8,7 8,7
E6 forbi Olrud (rundkj x fv 66/fv 84) A Ø Hedmark 6,2 6,2
E6 Veglys par.veg,fv 84 A Ø Hedmark 0,6 0,6
E6 Lysreg. Kryss med rv 213 Moelv S A Ø Hedmark 2,1 2,1
E6 Forbikjøringslomme Nord-Sel A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 4 Siktbedring Grua S A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 4 Lygna nytt kryss A Ø Oppland 6,2 6,2
Rv 4 Einavoll X fv 117 A Ø Oppland 3,1 3,1
Rv 4 Eina, sanering av kryss A Ø Oppland 2,6 2,6
Rv 4 Blili, sanering av kryss A Ø Oppland 0,2 0,2
Rv 4 Mohagen retard./aks.felt A Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Forbikjøringslommer 2 stk Gudbrandsdalen A Ø Oppland 4,5 0,6 5,1
Rv 4 Nytt lysarmatur A Ø Oslo x 0,1 0,1
Rv 4 veglys Strekan-Grua A Ø Oppland 8,2 8,2
Rv 4 veglys Jaren-Moen A Ø Oppland 2,1 2,1
Rv 4 veglys Moen-Lygna N A Ø Oppland 4,1 4,1
Rv 4 veglys Lygna N-Eina krk A Ø Oppland 9,2 9,2
E6 Friteksttavle Gardermoen A Ø Akershus x 0,5 0,5
E6 Friteksttavle Mjøsbrua A Ø Oppland 0,5 0,5
E6/ Rv 4 ITS-tiltak A Ø Akershus x 2,6 2,6
E6 Rampekontroll Oslo-Skedsmo A Ø Akershus x 1,5 1,6 3,1
E6 Friteksttavle Otta-Dombås A Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Fjernstyrt bom Dovrefjell A Ø Oppland 2,1 2,1
E6 Fjerne vannfeller Alfasetvn A Ø Oslo x 1,0 1,0
E6 Aks.felt nordover v/Biri A Ø Oppland 7,2 7,2
Rv 4 Div trafikksikkerhetstiltak A Ø (x) 3,1 4,1 3,1 4,1
E6 Div trafikksikkerhetstiltak A Ø (x) 1,5 2,1 1,5 2,1
E6 Hagen - Gyllan M M Sør-Trøndelag 5,0 26,0 31,0
E6 Prestteigen - Håggårønningen S M Sør-Trøndelag 2,0 2,0
E6 Korporalsbrua – Soknesøra S M Sør-Trøndelag 4,8 8,5 7,7 21,0
E6 Kurveutbedring v/Rønningen U M Sør-Trøndelag 8,0 8,0
E6 Utbedring ulykkespunkt utenom Trondheim A M Sør-Trøndelag 2,0 2,5 4,5
E6 Utbedr. ul.pkt Trondheim (miljpk. Tr.heim) A M Sør-Trøndelag 5,1 5,1 10,0 5,1 10,5 5,2 20,5 20,5
E6 Kløft bru S ("Farligheita") (B) A M Sør-Trøndelag x 5,0 5,0
E6 Gangfeltsikring A M Sør-Trøndelag 1,5 1,5
E6 Husinnløsing A M Sør-Trøndelag 1,5 1,5 3,0
Sum 98,5 5,1 77,1 14,9 73,6 18,9 47,1 21,1 296,3 60,0

Kat BO3Trafikksikkerhetstiltak FylkeRe 2010-20132010 2011 2012 2013

26.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 6a

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Støyskjermingstiltak S

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B
E6 Støytiltak iht forurensingsloven Gudbrandsdal S Ø Oppland 9,7 2,1 2,1 1,0 14,9 Oppfølging av vanndirektivet V
E6 Støyskjerming Hedmark S Ø Hedmark 5,1 5,2 10,3 Miljøgater M
E6 /Rv 4 Støyskjerming Vestoppland S Ø Oppland 5,2 4,6 9,8 Hvileplasser for tungtrafikken H
Rv 4/E6/Rv 159 Støytiltak iht forurensingsloven S Ø x 0,7 1,6 3,7 0,1 0,2 1,7 4,6 Annet A
E6 Rehab støyskjerm S Ø Akershus x 1,0 1,0
Rv 4 Rehab støyskjerm S Ø Akershus x 0,5 0,5
Rv 150 Støyskjerming iht forurensingsloven S Ø Oslo x 5,4 5,4
Rv 150 Rehabilitering av støyskjerm v/Slemdalssvingen S Ø Oslo x 2,1 4,7 2,1 4,7
E6/Rv 4 Ivaretagelse av biologisk mangfold B Ø (x) 1,0 0,2 1,0 0,2 2,1 0,5 4,1 0,9
E6/Rv 4 Oppfølging av vanndirektivet V Ø (x) 2,9 0,9 4,1 1,3 4,1 1,3 4,1 1,3 15,2 4,8
E6 Harpefoss M Ø Oppland 3,1 3,1
E6 Kontrollplass Alnabru H Ø Oslo x 3,0 3,0
E6 Atkomst stopp v/Mjøsbrua H Ø Oppland 5,1 5,1
E6 / Rv 4 Opprusting rastepl. Oppland H Ø Oppland 0,2 0,3 0,5
Rv 150 Reetablering av grøntanlegg A Ø Oslo x 0,5 1,0 0,5 1,0
E6/Rv 4 Reetablering grøntanlegg A Ø (x) 2,6 2,0 4,6
E6 Oppgrad rundkjøring Lillehammer A Ø Oppland 1,0 1,0
E6 Viltpassasje Ringebu A Ø Oppland 0,5 0,5
E6 Støytiltak på boliger S M Sør-Trøndelag 0,8 3,2 3,5 3,5 11,0
E6 Kontrollplass Storpynten, sluttfinansiering A M Sør-Trøndelag x 4,5 4,5
E6 Ivaretagelse av biologisk mangfold B M Sør-Trøndelag 3,0 3,0
E6 Oppfølging av vanndirektivet V M Sør-Trøndelag 1,5 1,5
E6 Miljøgate Trondheim (miljøpk. Tr.heim) M M Sør-Trøndelag 5,0 5,0 10,5 10,5 31,0
Sum 26,6 9,6 27,1 16,6 25,9 16,9 15,3 12,3 94,9 55,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori
etter Oppgradering av holdeplasser H

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K
E6 Olavsgaard K Ø Akershus x x 10,2 10,2 Kollektivfelt F
Rv 150 Holdeplassoppgraderinger H Ø Oslo x 4,7 3,1 0,5 1,0 5,2 4,1 Annet A
E6/Rv 4 Utbedring av holdeplasser H Ø (x) 2,0 2,5 2,1 2,6 3,5 4,4 7,6 9,5
E6/Rv 4 Mjøsbrua K Ø Oppland 5,1 5,1
Rv 159 Solheim koll.terminal, Lørenskog K Ø Akershus x x 14,0 14,0
Rv 163 Alna st-Vollebekk gangatkomst K Ø Oslo x 16,0 5,2 25,1 5,2 41,1
E6/Rv 4/Rv 190 Kollektivfelt i Oslo F Ø Oslo x 12,7 9,7 10,0 9,7 22,7
E6 Ramper Skedsmovollen F Ø Akershus x 4,3 4,3 32
Rv 150 Fremkommelighetstiltak A Ø Oslo x 2,6 2,5 3,7 1,6 6,3 4,1 10
E6 Nye holdeplasser/busslommer A Ø Hedmark/Oppland 1,0 2,1 2,5 5,6
E6/Rv 4 Div park- and ride A Ø (x) 0,5 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 2,0 2,3
E6 Oppland gr - Ranheim, 1 H M Sør-Trøndelag 2,0 2,0 2,0 6,0
E6 Trondheimsregionen H M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
E6 Oppland gr - Ranheim, 1 K M Sør-Trøndelag 2,0 2,0 4,0
E6 Oppland gr - Ranheim, 1 A M Sør-Trøndelag 4,0 4,0
E6 Signalprioritering Trheim (miljøpk. Tr.heim) A M Sør-Trøndelag 6,5 6,5
E6 Superbusstrase Trheim (miljøpk. Tr.heim) A M Sør-Trøndelag 3,0 3,0
E6 Koll.traf.tiltak Trondheim (miljøpk. Tr.heim) A M Sør-Trøndelag 3,9 21,1 26,0 41,0 92,0
Sum 15,9 43,3 42,1 30,8 44,3 21,2 65,2 12,7 167,5 108,0

2010-20132011 2012 2013B

O3Miljø- og servicetiltak Kat

O3Kat

B

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Re Fylke

Re Fylke 2011 2012

2010

2010 2013 2010-2013

26.01.2010
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 6a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re O3 B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 38,5 26,6 57,9 26,6 49,6 21,4 23,4 14,0 169,4 88,6
Region øst P Ø (x) 28,0 16,3 41,9 16,3 35,6 11,1 12,4 3,7 117,9 47,4
Region midt P M 10,5 10,3 16,0 10,3 14,0 10,3 11,0 10,3 51,5 41,2
Grunnerverv 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Region øst G Ø (x)
Region midt G M 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Sum 39,0 26,6 58,4 26,6 50,1 21,4 23,9 14,0 171,4 88,6

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

O3 (Oslopakke 3) x Oslopakke 3-tiltak

2010-20132012 2013Planlegging og grunnerverv FylkeKat 2010 2011

26.01.2010
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Rute 6b - Rv 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 6b omfatt er rv 3 fra kryss med E6 ved Kolomoen i Hedmark til kryss med E6 ved Ulsberg i 
Sør-Trøndelag. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 25 fra Hamar til kryss med rv 3 ved Ånestad i 
Løten kommune. Rutas lengde ett er dett e er om lag 310 km. 

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullføres arbeidene med breddeutvidelse av rv 3 på strekningen Søndre Bjorå bru –
Atna i Hedmark. I tillegg legges det opp til å videreføre utbedringen av rv 3 gjennom Østerdalen med 
blant annet bygging av ny bru over Åsta i Åmot kommune. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak med vekt på tiltak mot utfor-
kjøringsulykker. I tillegg prioriteres mindre utbedringer med vekt på breddeutvidelser og ombygging av 
Nåverdalsbrua.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 245

Programområdene 205

-   Mindre utbedringer 61

-   Gang- og sykkelveger 16

-   Trafi kksikkerhetstiltak 89

-   Miljø- og servicetiltak 5

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 5

-   Planlegging 23

-   Grunnerverv 6

Post 30 Riksveginvesteringer 450  

Antall km riksveg med gul midtstripe 0,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 11,3

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 7,7

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det opp til å videreføre utbedringen av rv 3 i Østerdalen, blant annet på 
strekningen Nordstumoen – Atnosen – Nesteby, sør for Alvdal. I tillegg legges det opp til å utbedre rv 3 
på strekningen Korsan – Gullikstad i Sør-Trøndelag. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det videre vurdert som 
aktuelt å legge om rv 3 fra Løten til Grundset, nord for Elverum. Prioriteringen er betinget av at det blir 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet. I tillegg prioriteres tiltak innenfor 
de ulike programområdene, inkl. planlegging.
 

Rv 3E6

E6

E6

E6

E16

E39

E136

Rv 15

Rv 4

Rv 52

Rv 20

Rv 70

Rv 3 Løten -  Grundset

Rv 3

Rv 3 Korsan - Gullikstad

Rv 3 Nordstumoen - Atnosen - Nesteby

Rv 3 Søndre Bjorå bru - Atna

Rv 3 Åsta bru med 
        tilstøtende veg

Rv 25

Rv 7

ULSBERG

KOLOMOEN

Rv 25

0 5025 Km §
Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019
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Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg

Eksisterende veg er smal på den om lag 6 km lange strekningen fra Gita bru til Skjærodden. Åsta bru 
med 6 m bredde og vektrestriksjoner utgjør en fl askehals på strekningen. I tillegg er det mange bratt e 
og uoversiktlige avkjørsler, og det mangler gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Eksisterende 
veg går gjennom tett stedet Åsta, noe som fører til sammenblanding av fj erntrafi kk og lokaltrafi kk. 
Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 4 300 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 20 
prosent.

Prosjektet omfatt er bygging av ny bru over Åsta og ny avkjørselsfri veg forbi Åsta sentrum. I tillegg 
inngår bygging av gang- og sykkelveg, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg mellom 
Åsta og Rena. Det foreligger vedtatt e reguleringsplaner for prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg

Kostnadsanslag 225 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 225 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 40 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 150 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 110 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 900 tonn
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Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 6b

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 226 616 842 1746 30,0 40,0 140,0 35,0 245,0 600,0 1700,0 845,0 1700,0
Rv 3 Søndre Bjorå bru - Atna Ø B 20 20 21 21 20,0 20,0 20,0
Rv 3 Løten - Grundset Ø 200 1700 1900 205 205 1746 200,0 1700,0 200,0 1700,0
Rv 3 Åsta bru med tilknytningsveg Ø 225 225 205 205 10,0 40,0 140,0 35,0 225,0 225,0
Rv 3 Nordstumoen - Atnosen - Nesteby Ø 300 300 308 308 300,0 300,0
Rv 3 Korsan - Gullikstad M 100 100 103 103 100,0 100,0
Programområda 216 401 616 30,0 53,1 68,1 53,5 204,7 395,0 599,7
Mindre utbedringer 21,7 29,1 9,8 60,6 56,0 116,6
Gang- og sykkelveger 2,4 9,2 4,8 16,4 41,0 57,4
Trafikksikkerhetstiltak 18,6 21,9 18,7 30,2 89,4 195,0 284,4
Miljø- og servicetiltak 1,0 1,0 1,0 1,6 4,6 21,0 25,6
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 2,0 1,5 1,6 5,1 21,0 26,1
Planlegging 5,0 6,5 7,1 4,0 22,6 51,0 73,6
Grunnerverv 1,0 2,0 1,5 1,5 6,0 10,0 16,0
Sum 442 1017 1458 1746 60,0 93,1 208,1 88,5 449,7 995,0 1700,0 1444,7 1700,0

2010-20192010 2014-20192012 2010-2013restbehov 2011 2013stat
NTP 2010-2019Kostnad/
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6b

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6b Rv 3 Kolomoen - Ulsberg med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 3 Opphus nord-Søkkunna bru V Ø Hedmark 3,3 3,3 6,6 Rehabilitering av bruer B
Rv 3 Søkkunna bru-Evenstad bru V Ø Hedmark 4,7 4,7 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 3 Uspesifiserte bruutbedringer B Ø Hedmark 1,0 1,0 Rassikring R
Rv 3 Opphus nord-Søkkunna bru U Ø Hedmark 4,1 6,2 10,3 Breddeutvidelser U
Rv 3 Søkkunna bru-Evenstad bru U Ø Hedmark 4,1 4,1 8,2 Ferjekaier F
Rv 3 Nåverdalsbrua m/veg A M Sør-Trøndelag 14,3 15,5 29,8 Annet A
Sum 21,7 29,1 9,8 60,6

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 3 Skurlaget-Alvdal u.skole, fotgjengerundergang S Ø Hedmark 4,5 4,5 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 3 Ulset S-lag-Kvikne Camping S Ø Hedmark 4,7 4,7 Annet A
Rv 3 Yset S-lag- Vollan bru S Ø Hedmark 4,8 4,8
Rv 3 Sykkelveginspeksjoner I Ø Hedmark 2,4 2,4
Sum 2,4 9,2 4,8 16,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 3 Kolomoen-Ommangsvollen S Ø Hedmark 13,4 13,4 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 3 Opphus nord-Søkkunna bru U Ø Hedmark 4,2 21,0 5,8 31,0 Annet A
Rv 3 Søkkunna bru-Evenstad bru U Ø Hedmark 8,8 14,6 23,4
Rv 3 Lappland - Hovda bru U Ø Hedmark 0,6 6,9 7,5
Rv 3 Tiltak etter TS-inspeksjoner A Ø Hedmark 1,0 0,9 2,5 2,2 6,6
Rv 3 Hanestad vegkryss A Ø Hedmark 5,5 5,5
Rv 3 Trafikantens opplevelser A Ø Hedmark 1,0 1,0 2,0
Sum 18,6 21,9 18,7 30,2 89,4

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 3 Støytiltak S Ø Hedmark 1,0 1,0 1,0 1,3 4,3 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 3 Oppgradering av hvileplasser H Ø Hedmark 0,3 0,3 ? Miljøgater M
Sum 1,0 1,0 1,0 1,6 4,6 Hvileplasser for tungtrafikken H

Annet A

B

2011Fylke 2010 2010-2013

2010-2013Miljø- og servicetiltak Kat 2013

2012

2010 2011

2013Trafikksikkerhetstiltak

Gang- og sykkelveger Kat Fylke 2010Re B

2010-20132012 2013Mindre utbedringer 2011Kat Fylke 2010

20132012 2010-20132011

2012

Kat

Re B

Re

Re Fylke

B
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 3 Oppgradering av holdeplasser hele ruta H Ø Hedmark 1,5 1,6 3,1 Kollektivfelt F
Rv 3 Romedal K Ø Hedmark 2,0 2,0 Annet A
Sum 2,0 1,5 1,6 5,1

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 5,0 6,5 7,1 4,0 22,6
Region øst P Ø 4,5 6,0 6,6 3,5 20,6
Region midt P M 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Grunnerverv 1,0 2,0 1,5 1,5 6,0
Region øst G Ø 1,0 2,0 1,5 1,5 6,0
Region midt G M
Sum 6,0 8,5 8,6 5,5 28,6

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2011

2010Fylke

BPlanlegging og grunnerverv Kat

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat 2010-2013

2010-2013

20132012

20132012Re Fylke 2010

B 2011Re

26.01.2010
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Rute 6c - Rv 15 Otta – Måløy

Kort om ruta

Rute 6c omfatt er rv 5 fra kryss med E6 på Ott a i Gudbrandsdalen og over Strynefj ellet til Måløy i 
Sogn og Fjordane. Fra 2010 er ruta forlenget med rv 617 gjennom Måløy sentrum til havneterminalen. 
Rutas lengde er ett er dett e om lag 280 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) legges det opp til å gjennomføre tiltak for å øke frihøyden til 4,2 m i Stryne-
fj ellstunnelene på fylkesgrensen mellom Oppland og Sogn og Fjordane. I den forbindelse legges det også
opp til å sikre et rasfarlig område mellom tunnelene i Grasdalen gjennom bygging av sammenhengende 
rasoverbygg mellom Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen. Dett e er også lagt til grunn i handlings-
programmet. I første omgang legges det imidlertid opp til å gjennomføre nødvendige strakstiltak ett er 
tunnelinspeksjoner. 

Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedring av rv 15 på strekningen Rise bru – Stryn aust 
i Sogn og Fjordane. I tillegg prioriteres trafi kksikkerhetstiltak, blant annet kryssutbedringer og tiltak mot 
utforkjøringsulykker, samt bygging av gang- og sykkelveger i Vågå, Lom og Skjåk. 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 230

Programområdene 258

-   Mindre utbedringer 98

-   Gang- og sykkelveger 52

-   Trafi kksikkerhetstiltak 71

-   Miljø- og servicetiltak 12

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 6

-   Planlegging 19

-   Grunnerverv

Post 30 Riksveginvesteringer 488

Post 31 Rassikring 50

Antall km riksveg med gul midtstripe 1,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 1

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 6,6

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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E6

E16

E39

E39

E136

Rv 15

Rv 5

Rv 5

Rv 15

E39

Rv 15

Rv 15 Strynefjellstunnelane

MÅLØY Rv 15 Grasdalen

Rv 15 Knutstugugrove

OTTA

Rv 13

Rv 55

0 5025 Km

§
Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det lagt til grunn at utbedringen av Strynefj ellstunnelene, inkl. rassikringen i 
Grasdalen, fullføres som forutsatt  i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Videre er det lagt til grunn at rv 15 vil bli 
sikret mot snøskred på strekningen Knustugugrove i Lom kommune i Oppland. I tillegg prioriteres tiltak 
innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.
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Rv 15 Strynefj ellstunnelene

Rv 15 over Strynefj ellet har en viktig funksjon som øst-vest-samband for Nordfj ord og søndre del av 
Sunnmøre. Årsdøgntrafi kken er om lag 800 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 25 prosent. 
Tunneler med frihøyde på 4,0 m og vegbredde ned mot 5,5 m utgjør fl askehalser for tungtrafi kken. 
I Grasdalen, mellom Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen, er vegen dessuten utsatt  for snøskred, 
noe som kan føre til stenging av vegen i fl ere døgn vinterstid. Prosjektet omfatt er utstrossing av 
tre tunneler for å oppnå 4,2 m frihøyde. I tillegg er det lagt til grunn bygging av om lag 1 100 m 
sammenhengende rasoverbygg mellom Grasdalstunnelen og Oppljostunnelen.

Det foreligger ikke formelle planer for prosjektet, men arbeidet med kommunedelplan og konse-
kvensutredning er startet opp. I Statens vegvesens verneplan er Strynefj ellsvegen tatt  med som et 
objekt for å skildre et veghistorisk miljø som inkluderer fl ere generasjoner høyfj ellsveger. Dett e vil 
særlig ha betydning for tiltak på veg i dagen og eksisterende rassikringstiltak som overbygg og 
raskjegler. Dett e sammen med manglende planavklaring innebærer at det er knytt et stor usikkerhet 
til kostnadsanslag og virkningsberegninger.

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 15 Strynefjellstunnelene

Kostnadsanslag 430 mill. kr

Statlig fi nansiering 2010-2013 1) 280 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 2) 150 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 400 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 20 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 130 tonn

1) Inkl. 50 mill. kr fra post 31 Rassikring
2) Inkl. 130 mill. kr fra post 31 Rassikring
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6c

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 15 Otta - Måløy

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 277 277 65,0 55,0 110,0 230,0 20,0 250,0
Rv 15 Strynefjellstunnelane, ekskl rassikring V 250 250 277 277 65,0 55,0 110,0 230,0 20,0 250,0
Programområda 257 411 668 59,2 90,8 59,0 49,3 258,3 383,0 641,3
Mindre utbedringer 15,0 50,2 22,2 10,4 97,8 58,0 155,8
Gang- og sykkelveger 24,6 12,2 11,3 3,8 51,9 119,0 170,9
Trafikksikkerhetstiltak 11,5 15,7 14,3 29,8 71,3 103,0 174,3
Miljø- og servicetiltak 1,0 4,6 6,1 0,5 12,2 31,0 43,2
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 3,1 3,0 6,1 31,0 37,1
Planlegging 4,0 5,1 5,1 4,8 19,0 41,0 60,0
Grunnerverv
Sum 534 411 945 59,2 155,8 114,0 159,3 488,3 403,0 891,3

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Rv 15 Grasdalen V 180 180 103 82 185 50,0 50,0 130,0 180,0
Rv 15 Knutstugugrove Ø 50 50 51 51 50,0 50,0
Sum 103 134 236 50,0 50,0 180,0 230,0

2010-20192010-2013 2014-20192012 2013

2011

2010 2011NTP 2010-2019Kostnad/
restbehov stat

Post 31 Rassikring Re B
Kostnad/
restbehov 2010-2019stat 2012 2013 2010-2013 2014-2019NTP 2010-2019 2010

26.01.2010 12:47
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6c

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6c Rv 15 Otta - Måløy

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 15 Div bruvedlikeholdsetterslep B Ø Oppland 2,1 2,1 Rehabilitering av bruer B
Rv 15 Byrbergtunnelen T Ø Oppland 2,1 2,1 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 15 Byrbergstunnelen, rasoverbygg / gjerde R Ø Oppland 6,2 6,2 Rassikring R
Rv 15 Krokabergtunnelen T V Sogn og Fjordane 2,1 2,1 Breddeutvidelser U
Rv 15 Kongenestunnelen T V Sogn og Fjordane 3,1 3,1 Ferjekaier F
Rv 15 Rise bru - Stryn aust A V Sogn og Fjordane 15,0 45,0 22,2 82,2 Annet A
Sum 15,0 50,2 22,2 10,4 97,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 15 Dønnfoss gang og sykkelbru S Ø Oppland x 5,1 5,1 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 15 Furuly-Dønnfoss S Ø Oppland 4,1 4,1 Annet A
Rv 15 Lalm vest S Ø Oppland 4,1 2,1 6,2
Rv 15 Lalm tettsted S Ø Oppland 1,5 1,5
Rv 15 Lom vest S Ø Oppland 9,2 9,2
Rv 15 Marlo-Vollungsbru S Ø Oppland 3,8 3,8 12
Rv 15 Sykkelveginspeksjoner I Ø Oppland 1,5 1,5
Rv 15 Haugland - Haugen S V Sogn og Fjordane x 15,4 5,1 20,5
Sum 24,6 12,2 11,3 3,8 51,9

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 15 Dønnfoss, utbedring av kryss A Ø Oppland x 1,0 1,0 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 15 Dønnfoss nord, kurveutbedring U Ø Oppland 3,1 7,1 10,2 Annet A
Rv 15 TS-inspeksjoner A Ø Oppland 2,1 4,6 6,7
Rv 15 Variable skilt, sikring av fjellovergang A Ø Oppland 4,1 2,1 6,2
Rv 15 x rv 51, kryssutbedring A Ø Oppland 2,6 8,2 10,8
Rv 15 Skjoret i Skjåk, kryssutbedring A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 15 Skjåk samvirkelag, kryssutbedring A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 15 Graffer, kryssutbedring A Ø Oppland 3,1 3,1
Rv 15 x fv 438, ny Vågårustveg A Ø Oppland 3,1 3,1
Rv 15 Bismo, kryssutbedring A Ø Oppland 0,7 4,4 5,1
Rv 15 Veglys A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 15 Rekkverk/sideterreng U V Sogn og Fjordane 1,0 3,0 4,0
Rv 15 X rv. 60 Kjøs bru, Rundkjøring og rasteplass A V Sogn og Fjordane 15,0 15,0 5
Rv 15 X fv. 664 Fossebakken A V Sogn og Fjordane 3,1 3,1
Sum 11,5 15,7 14,3 29,8 71,3

Gang- og sykkelveger

2013 2010-2013Trafikksikkerhetstiltak Kat Fylke 2010B 2011 2012

Mindre utbedringer Kat Fylke 2010Re B 2011

Kat Fylke 2010 2011

Re

Re

2012 2013 2010-2013

2012 2013 2010-2013B

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6c

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 15 Støytiltak i henhold til forurensingsloven S Ø Oppland 1,0 1,0 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 15 Rein på fjellet B Ø Oppland 0,5 0,5 Miljøgater M
Rv 15 Siktryddding elg/hjort B Ø Oppland 1,0 1,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
Rv 15 Miljøgate Lalm M Ø Oppland 1,0 1,0 Annet A
Rv 15 Landskapspleie M Ø Oppland 0,5 0,5
Rv 15 Kulturminner, Billingen A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 15 Rasteplasser Strynefjellet A Ø Oppland 2,1 3,1 5,2
Rv 15 Oppfølging av vanndirektivet V V Sogn og Fjordane 2,0 2,0
Sum 1,0 4,6 6,1 0,5 12,2

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 15 Holdeplasser for ekspressbuss H Ø Oppland 1,1 1,0 2,1 Kollektivfelt F
Rv 15 Andre holdeplasser H Ø Oppland 1,0 1,0 Annet A
Rv 15 Sanntidsinfo A Ø Oppland 1,0 1,0
Rv 15 Busslommer ved Ytre Eide og Scania H V Sogn og Fjordane x 2,0 2,0
Sum 3,1 3,0 6,1

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 4,0 5,1 5,1 4,8 19,0
Region øst P Ø 0,7 1,1 1,1 1,1 4,0
Region vest P V 3,3 4,0 4,0 3,7 15,0
Grunnerverv
Region øst G Ø
Region vest G V
Sum 4,0 5,1 5,1 4,8 19,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2010-2013

Re BFylke

B

2010Re 2012 2013

2013

2013 2010-20132010 2011

2010-2013

B

2010Fylke

Planlegging og grunnerverv Kat Fylke

Miljø- og servicetiltak Kat

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 2011Kat Re

2011

2012

2012

26.01.2010
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Rute 6d - E 136 Dombås – Ålesund med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 6d omfatt er E136 fra kryss med E6 i Dombås sentrum til Ålesund sentrum (Skutvika). 
Fra 2010 er ruta utvidet med rv 658 fra kryss med E136 ved sykehuset i Ålesund til Vigra fl yplass. 
Rutas lengde er ett er dett e om lag 200 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode er det forutsatt  statlige midler til bygging av ny bru over Tresfj orden i Møre og 
Romsdal. Prosjektet må ses i sammenheng med den planlagte utbyggingen av E136 på den smale og 
rasutsatt e strekningen Måndalstunnelen – Våge. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et 
opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektene.

Innenfor rammen til programområdene er det satt  av midler til fullfi nansiering av den gjennomførte 
oppgraderingen av Ålesundstunnelene på rv 658. I tillegg prioriteres trafi kksikkerhetstiltak samt bygging 
av gang- og sykkelveger i Lesja og Ålesund.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 290 290

Programområdene 206 9

-   Mindre utbedringer 85

-   Gang- og sykkelveger 49 9

-   Trafi kksikkerhetstiltak 35

-   Miljø- og servicetiltak 3

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 8

-   Planlegging 24

-   Grunnerverv 2

Post 30 Riksveginvesteringer 496 299

Post 31 Rassikring 130 160

Antall km riksveg med gul midtstripe 10,6

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 4

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 13,3

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det lagt til grunn utbedring av E136 på strekningen Flatmark – Monge – Marstein 
i Møre og Romsdal. Strekningen er smal og svingete og utgjør en fl askehals for tungtrafi kken. Videre er 
det lagt til grunn statlige midler til prosjektet E136 Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal som innbærer 
bygging av ny innfartsveg til Ålesund. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for 
delvis bompengefi nansiering av prosjektet. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) vurderes det også som aktuelt å 
sikre E136 mot snøskred på strekningen Dølsteinfonna i Rauma kommune i Møre og Romsdal. I tillegg 
prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

E6

E39

E39

E136

Rv 15

Rv 5

Rv 5

Rv 15

E39

Rv 15

Rv 70

E136 Flatmark - Monge - Marstein

E136 Tresfjordbrua

E136 Breivika - Lerstad
ÅLESUND

E136 Dølsteinfonna

E136 Måndalstunnelen - VågeRv 658

DOMBÅS

§ 0 5025 Km

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019
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E136 Tresfj ordbrua

Eksisterende E136 rundt Tresfj orden har mye randbebyggelse og er ulykkesbelastet. Store deler av 
strekningen har derfor fartsgrenser på 50 og 60 km/t. På østsiden av fj orden er det to svært smale 
partier. På det ene partiet er det også noen skarpe kurver. Årsdøgntrafi kken varierer mellom 1 900 
og 2 500 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 8 prosent.

Prosjektet omfatt er bygging av ei 1 150 m lang bru. I tillegg inngår blant annet ei 800 m lang 
fylling i fj orden der det skal benytt es overskuddsmasser fra tunnelprosjektet Måndalstunnelen – 
Våge. Videre inngår bygging av 900 m ny veg samt utbedring av eksisterende E136. Det skal også 
bygges lokalveger med tilbud for gående og syklende. Prosjektet vil føre til nedbygging av om 
lag 10 daa dyrket jord. Det foreligger vedtatt  reguleringsplan for prosjektet, og det er lokalpolitisk 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av dett e prosjektet og prosjektet E136 
Måndalstunnelen – Våge. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E136 Tresfjordbrua

Kostnadsanslag 640 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 290 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 290 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 30 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 30 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 340 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 900 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 500 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 3 400 tonn
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E136 Måndalstunnelen – Våge

Eksisterende E136 mellom Måndalstunnelen og Våge i Rauma kommune er smal, med vegbredde 
ned mot 5,8 m på deler av strekningen. I tillegg er det registrert fi re rasutsatt e punkt på strek-
ningen. Årsdøgntrafi kken er om lag 1 600 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på om lag 11 prosent.

Prosjektet omfatt er bygging av en om lag 3,6 km lang tunnel vestover fra den eksisterende 
Måndalstunnelen til Våge. I tillegg inngår om lag 0,4 km ny veg i dagen samt justering av 
eksisterende veg. Det foreligger vedtatt  reguleringsplan for prosjektet, og det er lokalpolitisk 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av dett e prosjektet og prosjektet E136 
Tresfj ordbrua. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E136 Måndalsfossen - Våge

Kostnadsanslag 320 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 130 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 160 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 30 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 300 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 20 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 10 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) 0 tonn



199
Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 6d

Handlingsprogram 2010-2019
E136 Dombås - Ålesund med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 298 616 914 1253 40,0 80,0 120,0 130,0 130,0 80,0 290,0 290,0 620,0 980,0 910,0 1270,0
E136 Tresfjordbrua M 320 320 640 298 298 298 40,0 80,0 120,0 130,0 130,0 80,0 290,0 290,0 30,0 30,0 320,0 320,0
E136 Flatmark - Monge - Marstein M 440 440 442 442 440,0 440,0
E136 Breivika - Lerstad M 150 950 1100 175 175 955 150,0 950,0 150,0 950,0
Programområda 226 431 657 -21 99,2 32,1 35,4 9,2 38,8 205,5 9,2 425,0 630,5 9,2
Mindre utbedringer 77,0 1,0 1,5 5,3 84,8 69,0 153,8
Gang- og sykkelveger 7,9 21,2 9,5 9,2 10,5 49,1 9,2 78,0 127,1 9,2
Trafikksikkerhetstiltak 10,3 1,0 13,0 10,3 34,6 185,0 219,6
Miljø- og servicetiltak 1,0 2,1 3,1 26,0 29,1
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 3,5 4,8 8,3 21,0 29,3
Planlegging 4,0 7,9 5,9 5,8 23,6 41,0 64,6
Grunnerverv 1,0 1,0 2,0 5,0 7,0
Sum 524 1048 1571 1232 99,2 72,1 80,0 155,4 139,2 168,8 80,0 495,5 299,2 1045,0 980,0 1540,5 1279,2

anna
stat anna sum 4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Måndalstunnelen - Våge M 160 160 320 164 164 164 30,0 60,0 55,0 70,0 45,0 30,0 130,0 160,0 30,0 160,0 160,0
E136 Dølsteinfonna M 100 100 103 103 100,0 100,0
Mindre rassikringstiltak M 41 41 20,0 20,0
Sum 164 144 308 164 30,0 60,0 55,0 70,0 45,0 30,0 130,0 160,0 150,0 280,0 160,0

20132012restbehov
NTP 2010-2019 2010-2013 2014-20192010

2010

stat
Kostnad/

Post 31 Rassikring Re B 2010-20192010-2013 2014-2019

2011

2011

2010-2019

stat 2012 2013NTP 2010-2019Kostnad/
restbehov

26.01.2010 12:58
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6d

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6d E136 Dombås - Ålesund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E136 Oppgradering brurekkverk B Ø Oppland 1,0 1,0 Rehabilitering av bruer B
E136 Ny membran diverse bruer B Ø Oppland 0,5 0,5 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E136 Utskifting brurekkverk B Ø Oppland 1,0 1,0 Rassikring R
E136 Innfjordtunnelen T M Møre og Romsdal 2,1 2,1 Breddeutvidelser U
E136 Hjelviktunnelen T M Møre og Romsdal 3,2 3,2 15 Ferjekaier F
Rv 658 Ålesundtunnelene T M Møre og Romsdal x 77,0 77,0 Annet A
Sum 77,0 1,0 1,5 5,3 84,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E136 Bottheim-Bø S Ø Oppland 3,9 16,6 20,5 Sykkelveginspeksjoner I
E136 Lesjaverk - Bryggen S Ø Oppland 1,0 1,0 Annet A
E136 HV-skolen-Skåtådalen S Ø Oppland 4,6 4,6
E136 Gjerdshaugen - Verma A M Møre og Romsdal x 3,0 3,0
E136 Ålesund, del 1 N M Møre og Romsdal 2,3 8,5 10,8 2
E136 Tresfjorden del 1 A M Møre og Romsdal 4,1 4,1 4,1 4,1
E136 Tresfjorden del 2 A M Møre og Romsdal 3,1 5,1 2,0 5,1 5,1
Sum 7,9 21,2 9,5 9,2 10,5 49,1 9,2

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E136 TS-inspeksjoner U Ø Oppland 1,6 2,6 4,2 Tiltak mot utforkjøring U
E136 Jora bru, ulykkespunkt A Ø Oppland 3,6 3,6 33 Annet A
E136 Bjorli, utbedring kryss m.m A Ø Oppland 1,0 10,4 2,0 13,4
E136 Kjøremsgrenda -Lora A Ø Oppland 2,1 2,1 27
E136 Hjelvikbruene A M Møre og Romsdal x 10,3 10,3
Gangfeltsikring A M Møre og Romsdal 1,0 1,0
Sum 10,3 1,0 13,0 10,3 34,6

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E136 Støytiltak iht forurensingsloven S Ø Oppland 1,0 1,0 Oppfølging av vanndirektivet V
E136 Landskap/grønt M Ø Oppland 0,5 0,5 Miljøgater M
E136 Kontrollplass A Ø Oppland 0,5 0,5 Hvileplasser for tungtrafikken H
Ivaretagelse av biologisk mangfold B M Møre og Romsdal 1,1 1,1 Annet A
Sum 1,0 2,1 3,1

2011B

2011

2010

2010

B

Fylke

B

FylkeReMiljø- og servicetiltak Kat B

Trafikksikkerhetstiltak Kat FylkeRe

Mindre utbedringer Kat Fylke

ReGang- og sykkelveger Kat

Re 2010

2013

2012

2011

2012

2013

20132012

2010

2011

2010-20132012 2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

26.01.2010



201
Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)
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Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E136 Holdeplasser for ekspressbuss H Ø Oppland 1,0 1,0 Kollektivfelt F
E136 Andre holdeplassser H Ø Oppland 2,1 2,1 Annet A
E136 Oppland gr - Kjelbotn H M Møre og Romsdal 1,0 1,0 2,0
E136 Breivika - Ålesund sentr. H M Møre og Romsdal 0,5 0,5 1,0
E136 Oppland gr - Kjelbotn K M Møre og Romsdal 1,0 0,5 1,5
E136 Breivika - Ålesund sentr. K M Møre og Romsdal 0,7 0,7 1
Sum 3,5 4,8 8,3

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 4,0 7,9 5,9 5,8 23,6
Region øst P Ø 0,3 0,5 0,6 0,6 2,0
Region midt P M 3,7 7,4 5,3 5,2 21,6
Grunnerverv 1,0 1,0 2,0
Region øst G Ø
Region midt G M 1,0 1,0 2,0
Sum 4,0 8,9 6,9 5,8 25,6

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2010-2013Fylke 2013Planlegging og grunnerverv Kat 2012Re 20112010B

2011B 2010Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat FylkeRe 2012 2013 2010-2013

26.01.2010
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Rute 6e - Rv 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 6e omfatt er rv 70 fra Oppdal i Sør-Trøndelag til Kristiansund i Møre og Romsdal. Fra 2010 er ruta 
utvidet med rv 681 fra kryss med rv 70 til Kvernberget fl yplass i Kristiansund. Rutas lengde er ett er 
dett e om lag 160 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode fullføres den delvis bompengefi nansierte utbyggingen av rv 70 på strekningen 
Brunneset – Øygarden i Tingvoll kommune i Møre og Romsdal. I tillegg fullføres oppgraderingen av 
Freifj ordstunnelen i Møre og Romsdal. Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kk-
sikkerhetstiltak samt bygging av gang- og sykkelveger ved Oppdal og Sunndalsøra. 

I første fi reårsperiode er det lagt til grunn rassikring av rv 70 langs Oppdølstranda i Møre og Romsdal. 
Den statlige rammen til post 31 er økt i forhold til St.meld. nr. 16 (2008-2009), med sikte på trafi kkåpning i 
første fi reårsperiode. I tillegg er det satt  av midler til å dekke forutsatt e utgift er til båtskyss på strekningen 
så lenge det er behov for alternativ transport, jf. Prop. 1 S (2009-2010).

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 226 213

Programområdene 95

-   Mindre utbedringer 5

-   Gang- og sykkelveger 28

-   Trafi kksikkerhetstiltak 30

-   Miljø- og servicetiltak 10

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 6

-   Planlegging 15

-   Grunnerverv 1

Post 30 Riksveginvesteringer 321 213

Post 31 Rassikring 644

Antall km riksveg med gul midtstripe 5,9

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 11

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 5,6

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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KRISTIANSUND

E6

E6

E39

E136

Rv 70

Rv 70 Freifjordtunnelen Rv 70 Brunneset -  Øygarden

TRONDHEIM

OPPDAL

Rv 70 Oppdølstranda

E39

§
0 5025 Km

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått = igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det forutsatt  midler til restarbeider på rv 70 langs Oppdølstranda. 
I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging.

Rv 70 Oppdølstranda

Det er tre tunneler og ett  rasoverbygg på eksisterende rv 70 mellom Sunndalsøra og Oppdøl i 
Sunndal kommune. I tillegg er det utført rassikringstiltak mellom tunnelene, blant annet oppsett ing 
av nett . Oppdølstranda er likevel vurdert som den mest rasutsatt e strekningen i Møre og Romsdal. 
En av tunnelene har dessuten frihøyde på 3,9 m, og en av tunnelene er så smal at det skaper 
problemer dersom store kjøretøy møtes. Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 2 500 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er i hovedsak bygging av  en ca 7 km lang tunnel til erstatning for de tre 
eksisterende på strekningen. Det foreligger ingen formelle planer, men det arbeides med 
reguleringsplan med sikte på godkjenning før sommeren 2010. På grunn av manglende plan-
avklaring er det knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger.

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 70 Oppdølstranda

Kostnadsanslag 620 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 580 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 40 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 530 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 80 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 30 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 170 tonn
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6e

Handlingsprogram 2010-2019
Rv 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 236 236 195 83,0 130,0 142,9 70,0 13,0 225,9 213,0 225,9 213,0
Rv 70 Brunneset - Øygarden M B 36 183 219 36 36 195 100,0 35,9 70,0 13,0 35,9 183,0 35,9 183,0
Rv 70 Freifjordtunnelen M B 140 30 170 200 200 83,0 30,0 57,0 140,0 30,0 140,0 30,0
Rv 70 Freifjordtunnelen, refusjon M B 50 50 50,0 50,0 50,0
Programområda 103 175 277 10 20,3 20,4 22,2 32,7 95,6 172,0 267,6
Mindre utbedringer 1,6 1,3 2,3 5,2 23,0 28,2
Gang- og sykkelveger 7,1 4,8 6,8 9,0 27,7 57,0 84,7
Trafikksikkerhetstiltak 9,7 2,0 7,5 10,6 29,8 46,0 75,8
Miljø- og servicetiltak 5,2 0,1 5,1 10,4 15,0 25,4
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 1,7 2,4 2,1 6,2 10,0 16,2
Planlegging 3,5 4,6 3,6 3,6 15,3 21,0 36,3
Grunnerverv 0,5 0,5 1,0 1,0
Sum 339 175 514 205 103,3 130,0 163,3 70,0 22,2 13,0 32,7 321,5 213,0 172,0 493,5 213,0

anna
stat anna sum 4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Oppdølstranda M 620 620 411 205 616 40,0 200,0 170,0 170,0 580,0 40,0 620,0
Rv 70 Oppdølstranda - båttransport M 18 18 18,0 18,0 18,0 10,0 64,0 64,0
Sum 411 205 616 58,0 218,0 188,0 180,0 644,0 40,0 684,0

2010Kostnad/
restbehov

Kostnad/ NTP 2010-2019

stat
NTP 2010-2019

Post 31 Rassikring Re B stat 201220112010restbehov

2011

2010-20192010-2013 2014-20192013

2012 2013 2010-2013 2014-2019 2010-2019

26.01.2010 13:06
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6e

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6e Rv 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 70 Forsterkning av svak veg Sør - Trøndelag V M Sør-Trøndelag 0,4 0,4 Rehabilitering av bruer B
Rv 70 Forsterkning av svak veg i Møre og Romsdal V M Møre og Romsdal 1,2 1,3 1,3 3,8 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 70 Lønset - Gråura, div tiltak A M Møre og Romsdal 1,0 1,0 Rassikring R
Sum 1,6 1,3 2,3 5,2 Breddeutvidelser U

Ferjekaier F
Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 70 Sunndalsøra, del 1 N M Møre og Romsdal x 3,0 3,0 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 70 Oppdal sentr-Sesshaug S M Sør-Trøndelag x 2,1 2,1 Annet A
Rv 70 Mo (Ålvundeid) - Åram S M Møre og Romsdal 5,0 9,0 14,0
Rv 70 Hoelsand S M Møre og Romsdal 2,0 2,0
Rv 70 Futura A M Møre og Romsdal x 2,0 2,0
Rv 70 Strakstiltak Nordm/Romsd I M Møre og Romsdal 1,8 1,8 3,6
Rv 70 Strakstiltak Sør-Trøndelag I M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
Sum 7,1 4,8 6,8 9,0 27,7

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 70 Slipran - grense M&R (Gråura) U M Sør-Trøndelag 2,7 2,7 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 70 Elverhøybrua A M Møre og Romsdal 7,5 7,9 15,4 3 Annet A
Rv 70 Atlanten undergang A M Møre og Romsdal 8,3 2,0 10,3
Rv 70 Gangfeltsikring hele ruta A M Sør-Trøndelag 1,4 1,4
Sum 9,7 2,0 7,5 10,6 29,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 70 Miljøgate Sunndalsøra M M Møre og Romsdal 5,2 5,2 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 70 Hvileplass Sunndalsøra H M Møre og Romsdal 0,1 5,1 5,2 3 Miljøgater M
Sum 5,2 0,1 5,1 10,4 Hvileplasser for tungtrafikken H

Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 70 Oppdal - MR grense, 1 H M Sør-Trøndelag 0,7 0,3 1,0 Kollektivfelt F
Rv 70 ST grense-Kristiansund, 1 H M Møre og Romsdal 1,0 1,2 1,2 3,4 Annet A
Rv 70 ST grense-Kristiansund, 1 K M Møre og Romsdal 0,9 0,9 1,8
Sum 1,7 2,4 2,1 6,2

B

Re B

B

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat Fylke 2010Re B

Miljø- og servicetiltak Kat Fylke 2010B

2010

2010-2013

2010-2013Gang- og sykkelveger Kat Fylke 2010 2011

Re

Re 2010-20132011 2012 2013Mindre utbedringer Kat Fylke

Trafikksikkerhetstiltak Kat Fylke

2012 2013

20122010 2011

2012

2013

Re

2010-201320132011

2013 2010-20132011 2012

26.01.2010
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 2010–
2013 (2019)

Rute 6e

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 6e Rv 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 70 Forsterkning av svak veg Sør - Trøndelag V M Sør-Trøndelag 0,4 0,4 Rehabilitering av bruer B
Rv 70 Forsterkning av svak veg i Møre og Romsdal V M Møre og Romsdal 1,2 1,3 1,3 3,8 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 70 Lønset - Gråura, div tiltak A M Møre og Romsdal 1,0 1,0 Rassikring R
Sum 1,6 1,3 2,3 5,2 Breddeutvidelser U

Ferjekaier F
Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

Rv 70 Sunndalsøra, del 1 N M Møre og Romsdal x 3,0 3,0 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 70 Oppdal sentr-Sesshaug S M Sør-Trøndelag x 2,1 2,1 Annet A
Rv 70 Mo (Ålvundeid) - Åram S M Møre og Romsdal 5,0 9,0 14,0
Rv 70 Hoelsand S M Møre og Romsdal 2,0 2,0
Rv 70 Futura A M Møre og Romsdal x 2,0 2,0
Rv 70 Strakstiltak Nordm/Romsd I M Møre og Romsdal 1,8 1,8 3,6
Rv 70 Strakstiltak Sør-Trøndelag I M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
Sum 7,1 4,8 6,8 9,0 27,7

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

Rv 70 Slipran - grense M&R (Gråura) U M Sør-Trøndelag 2,7 2,7 Tiltak mot utforkjøring U
Rv 70 Elverhøybrua A M Møre og Romsdal 7,5 7,9 15,4 3 Annet A
Rv 70 Atlanten undergang A M Møre og Romsdal 8,3 2,0 10,3
Rv 70 Gangfeltsikring hele ruta A M Sør-Trøndelag 1,4 1,4
Sum 9,7 2,0 7,5 10,6 29,8

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Rv 70 Miljøgate Sunndalsøra M M Møre og Romsdal 5,2 5,2 Oppfølging av vanndirektivet V
Rv 70 Hvileplass Sunndalsøra H M Møre og Romsdal 0,1 5,1 5,2 3 Miljøgater M
Sum 5,2 0,1 5,1 10,4 Hvileplasser for tungtrafikken H

Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

Rv 70 Oppdal - MR grense, 1 H M Sør-Trøndelag 0,7 0,3 1,0 Kollektivfelt F
Rv 70 ST grense-Kristiansund, 1 H M Møre og Romsdal 1,0 1,2 1,2 3,4 Annet A
Rv 70 ST grense-Kristiansund, 1 K M Møre og Romsdal 0,9 0,9 1,8
Sum 1,7 2,4 2,1 6,2

B

Re B

B

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat Fylke 2010Re B

Miljø- og servicetiltak Kat Fylke 2010B

2010

2010-2013

2010-2013Gang- og sykkelveger Kat Fylke 2010 2011

Re

Re 2010-20132011 2012 2013Mindre utbedringer Kat Fylke

Trafikksikkerhetstiltak Kat Fylke

2012 2013

20122010 2011

2012

2013

Re

2010-201320132011

2013 2010-20132011 2012

26.01.2010

Rute 6e

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 3,5 4,6 3,6 3,6 15,3
Region midt P M 3,5 4,6 3,6 3,6 15,3
Grunnerverv 0,5 0,5 1,0
Region midt G M 0,5 0,5 1,0
Sum 3,5 5,1 4,1 3,6 16,3

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2010-2013Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010Re 2013B 20122011

26.01.2010
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Rute 7 - E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger 

Kort om ruta

Rute 7 omfatt er E6 fra Ranheim ved Trondheim til Fauske i Nordland. Som tilknytninger til ruta inngår 
E14 fra Riksgrensen ved Storlien til kryss med E6 i Stjørdal, E12 fra Riksgrensen ved Umbukta til kryss 
med E6 ved Mo i Rana og rv 80 fra kryss med E6 i Fauske til Bodø sentrum. Fra 2010 er ruta utvidet med 
rv 73 fra Riksgrensen ved Krutvatn til kryss med E6 i Trofors i Grane kommune og rv 77 fra Riksgrensen 
ved Graddis til kryss med E6 ved Storjord i Saltdal kommune. Utvidelsen omfatt er også tilknytning til 
Toraneset havneterminal i Mo i Rana. Rutas lenge er med dett e om lag 940 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

Siste del av prosjektet E6 Vist – Jevika – Selli i Nord-Trøndelag ble åpnet for trafi kk i 2009, men slutt -
fi nansiering og noen restarbeider gjenstår til første fi reårsperiode. I tillegg gjennomføres prosjektet
E6 Værnes – Kvithammar som er vedtatt  delvis bompengefi nansiert gjennom utvidelse av innkrevings-
ordningen for E6 Trondheim – Stjørdal. I Nordland fullføres prosjektet E6 Majavatn i Grane kommune. 
I tillegg fullføres prosjektet rv 80 Røvika – Strømsnes i Fauske kommune, som en del av Vegpakke Salten, 
fase 1. I tillegg er det lagt til grunn omlegging av E6 på strekningen Harran – Nes bru med bygging av ny 
bru over Namsen i Grong kommune i Nord-Trøndelag.

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 1 113 1 275

Programområdene 499 7

-   Mindre utbedringer 45

-   Gang- og sykkelveger 80 7

-   Trafi kksikkerhetstiltak 196

-   Miljø- og servicetiltak 41

-   Kollektivtrafi kktiltak/universell utforming 39

-   Planlegging 86

-   Grunnerverv 12

Post 30 Riksveginvesteringer 1 612 1 282

Post 31 Rassikring 100

Antall km riksveg med gul midtstripe 6,7

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk 6,5

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger 8,7

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking 8,8

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 1

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 18,6

Antall km kollektivfelt 0,3

mill. 2010-kr
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I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn at utbedringen av E6 i Nordland videreføres gjennom 
oppstart på strekningen Brenna – Bratt ås – Lien i Grane kommune i første fi reårsperiode. Dett e er 
også lagt til grunn i handlingsprogrammet. På grunn av kostnadsøkninger er det foreløpig lagt til 
grunn omprioritering av statlige midler fra andre E6-prosjekter på Helgeland til dett e prosjektet i siste 
seksårsperiode. Lokalt arbeides det imidlertid med opplegg for delvis bompengefi nansiering av den 
videre utbyggingen av E6 på Helgeland. Prioriteringen/fordelingen av forutsatt e statlige midler til E6 på 
Helgeland vil følgelig bli nærmere avklart gjennom arbeidet med bompengeopplegget.

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det lagt til grunn at utbyggingen av rv 80 mellom Fauske og Bodø videre-
føres ved at det blir tilslutning til den planlagte Vegpakke Salten, fase 2. Prioriteringene innenfor pakken 
forutsett es nærmere detaljert gjennom arbeidet med bompengesaken og handlingsprogrammet. Det 
vurderes imidlertid som ønskelig at prosjektet Løding – Vikan blir gjennomført så raskt som mulig. Det 
arbeides derfor med et opplegg for deling av fase 2 der det legges opp til å etablere en egen bomstasjon 
i tilknytning til prosjektet Løding – Vikan. I Prop. 1 S (2009-2010) er det lagt til grunn anleggsstart på 
prosjektet i 2010, forutsatt  at det blir enighet om fi nansieringsopplegget. Dett e er også lagt til grunn i 
handlingsprogrammet. På grunn av kostnadsøkninger er det foreløpig lagt til grunn omprioritering 
av statlige midler fra andre prosjekter innenfor fase 2 av Vegpakke Salten til dett e prosjektet i siste 
seksårsperiode.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak som etablering av midt-
rekkverk på delstrekninger på E6 mellom Stjørdal og Steinkjer og tiltak mot utforkjøringsulykker på 
rv 80 mellom Fauske og Bodø. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger i byene Stjørdal og 
Steinkjer. Dersom det blir enighet om opplegg for delvis bompengefi nansiering av E6 på Helgeland og 
Vegpakke Salten fase 2, vil det også være aktuelt med bompenger til tiltak innenfor programområdene.

Perioden 2014-2019

Dersom det ikke blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av E6-utbyggingen på 
Helgeland, er det lagt til grunn fullføring av prosjektet E6 Brenna – Bratt ås – Lien med statlige midler 
i siste seksårsperiode. I tillegg legges det til grunn videreføring av Vegpakke Salten fase 2. Videre 
prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) 
vurderes det også som aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  Videre utbygging av E6 til fi refelts veg på strekningen Kvithammar-– Åsen i Stjørdal og Levanger 
 kommuner i Nord-Trøndelag. Det legges til grunn at en samordnet utbedring av E6 og  
 Trønderbanen i området blir utredet, inkludert opplegg for delvis bompengefi nansiering av 
 E6-utbyggingen.
  Videre utbygging av E6 på strekningen Selli – Asp – Sem i Steinkjer kommune i Nord- Trøndelag.
  Utbedring av E6 Mosjøen – Osen i Nordland. Strekningen har dårlig geometrisk standard og 
 dårlig bæreevne. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av 
 E6-utbyggingen på Helgeland, vil det være mulig å forsere utbedringen.
  Utbedring av E6 Mo – Bolna i Nordland. Strekningen er smal og har dårlig geometrisk standard 
 og dårlig bæreevne. Dersom det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefi nansiering av 
 E6-utbyggingen på Helgeland, vil det være mulig å forsere utbedringen.
  Utbedring av E6 Sørelva – Borkamo i Nordland. Strekningen har dårlig geometrisk standard.
  Rassikring av E6 gjennom bygging av tunnel i Langsetberga i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag. 
 

•

•
•

•

•
•
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Rv 80 Røvika - Strømsnes

E6 Værnes - Kvithammar

E6 Majavatn

E6 Brenna - Brattås - Lien

E6 Harran  - Nes bru

Rv 80 Vegpakke Salten - fase 2

TRONDHEIM

E6

E6

E14

E12

Rv 80

BODØ

E6

E6 Mo - Bolna

E6 Sørelva - Borkamo

E6 Mosjøen - Osen

E6 Kvithammar - Åsen

Rv 73

Rv 77

E6 Selli - Asp - Sem

Rv 80 Hopshamran

E6 Langnesberga

MOSJØEN

MO I RANA

STEINKJER

Rv 80 Løding - Vikan

0 10050 Km
§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019
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E6 Brenna – Bratt ås – Lien

Dagens E6 har dårlig standard med smal veg og dårlig bæreevne. Store deler av strekningen har 
dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Deler av strekningen har nedsatt  fartsgrense på grunn av 
randbebyggelse, og det er behov for avkjørselssanering. Årsdøgntrafi kken på strekningen varierer 
mellom om lag 1 500 og 1 900 kjøretøy. Tungtrafi kkandelen varierer mellom 20 og 27 prosent.

Prosjektet omfatt er dels utbedring og dels ombygging av E6 på en om lag 29 km lang strekning. 
På strekningen Brenna – Bratt ås vil prosjektet innebære nærføring til to kulturminner og fi re 
naturmiljøer. Det foreligger vedtatt e reguleringsplaner for strekningen Brenna – Bratt ås. For 
strekningen Bratt ås – Lien pågår arbeid med kommunedelplan som forventes vedtatt  rundt 
årsskift et 2009 / 2010. Det er derfor knytt et usikkerhet til valg av løsning på deler av strekningen. 
På grunn av manglende planavklaring er det også knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslag og 
virkningsberegninger. Det arbeides med opplegg for delvis bompengefi nansiering av den videre 
utbyggingen av E6 på Helgeland. Prioriteringen av prosjektet vil bli nærmere avklart gjennom 
dett e arbeidet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Brenna – Brattås - Lien

Kostnadsanslag 1 100 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 310 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 790 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 620 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 100 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 60 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 200 tonn
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E6 Løding - Vikan

Eksisterende rv 80 mellom Løding og Vikan i Bodø kommune har stedvis svært dårlig kurvatur. 
Gjennom Hopshamran er vegen utsatt  for stein- og isras. Hestsundet bru er i så dårlig forfatning at 
den mått e stenges for trafi kk, og en interimsbru ble tatt  i bruk i februar 2009.

Prosjektet omfatt er bygging av om lag 2,1 km ny veg, hvorav ny Tverlandet bru på om lag 700 
m. Prosjektet planlegges med fi re felt, midtrekkverk og gang- og sykkelveg. Ved Løding og 
Vikan bygges midlertidige tilknytninger til eksisterende veg. Prosjektet vil føre til en innkorting 
av rv 80 mellom Fauske og Bodø på om lag 2 km. Prosjektet vil eliminere et rasutsatt  punkt ved 
Hopshamran. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Prosjektet forutsett es delvis 
bompengefi nansiering som første del av Vegpakke Salten fase 2. Den lokale behandlingen av 
bompengeopplegget pågår. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger Rv 80 Løding – Vikan

Kostnadsanslag 510 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 1) 220 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 290 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 90 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 - 90 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 620 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 100 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 60 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 200 tonn

1) Inkl. 100 mill. kr fra post 31 Rassikring
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Rute 7

Handlingsprogram 2010-2019
E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger

Mill 2010-kr

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 1109 2793 3903 2136 370,0 245,0 303,1 230,0 250,0 385,0 190,0 415,0 1113,1 1275,0 2705,0 920,0 3818,1 2195,0
E6 Vist - Jevika - Selli M B 121 121 62 62 100,0 21,0 121,0 121,0
E6 Værnes - Kvithamar M B 175 505 680 92 82 175 514 10,0 205,0 30,0 120,0 30,0 105,0 20,0 75,0 90,0 505,0 85,0 175,0 505,0
E6 Majavatn N B 57 57 56 56 45,0 12,0 57,0 57,0
Rv 80 Røvika - Strømsnes, inkl bomstasjon N B 275 40 315 282 282 31 205,0 40,0 70,1 275,1 40,0 275,1 40,0
E6 Kvithamar - Åsen (start/delstrekning) M 514 514 450,0 450,0
E6 Selli - Asp - Sem M 200 200 205 205 200,0 200,0
E6 Harran - Nes bru M 140 140 144 144 10,0 90,0 40,0 140,0 140,0
E6 Brenna - Brattås - Lien N 1100 1100 359 359 719 40,0 120,0 150,0 310,0 790,0 1100,0

Brenna - Brattås N 200 200 40,0 90,0 70,0 200,0 200,0
Brattås - Lien N 900 900 30,0 80,0 110,0 790,0 900,0

E6 Mosjøen - Osen (start) N 900 900 514 514 100,0 100,0
E6 Mo - Bolna (start) N 1100 1100 514 514 500,0 500,0
E6 Sørelva - Borkamo N 350 350 359 359 350,0 350,0
Rv 80 Vegpakke Salten 2, ekskl rassikring N 113 246 359 1592 40,0 110,0 60,0 280,0 20,0 340,0 120,0 730,0 230,0 920,0 350,0 1650,0

Del 1: Løding - Vikan, ekskl rassikring N 210 200 410 40,0 110,0 60,0 130,0 20,0 50,0 120,0 290,0 90,0 -90,0 210,0 200,0
Del 2: Andre prosjekter N 150,0 290,0 440,0 140,0 1010,0 140,0 1450,0

Programområda 565 1171 1736 21 96,5 7,0 149,2 129,3 124,4 499,4 7,0 1152,0 1651,4 7,0
Mindre utbedringer 8,0 13,5 24,0 45,5 134,0 179,5
Gang- og sykkelveger 4,0 7,0 29,1 22,6 23,8 79,5 7,0 136,0 215,5 7,0
Trafikksikkerhetstiltak 68,5 63,0 33,5 31,0 196,0 585,0 781,0
Miljø- og servicetiltak 6,0 8,6 14,7 11,9 41,2 72,0 113,2
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 13,5 18,0 7,2 38,7 92,0 130,7
Planlegging 15,0 24,0 24,0 23,5 86,5 123,0 209,5
Grunnerverv 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 10,0 22,0
Sum 1674 3964 5638 2157 466,5 252,0 452,3 230,0 379,3 385,0 314,4 415,0 1612,5 1282,0 3857,0 920,0 5469,5 2202,0

anna
stat anna sum 4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Langnesberga M 100 100 103 103 100,0 100,0
Rv 80 Hopshamran N 100 100 103 103 50,0 50,0 100,0 100,0
Mindre rassikringstiltak 21 21 20,0 20,0
Sum 103 123 226 50,0 50,0 100,0 120,0 220,0

2010Kostnad/
restbehov

Kostnad/
Post 31 Rassikring Re B

stat
NTP 2010-2019

Post 30 Riksveginvesteringer

stat 2013NTP 2010-2019 2010 2011restbehov 2010-20192010-2013 2014-20192012

2011 2014-2019 2010-20192012 2013 2010-2013

26.01.2010 13:17
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Rute 7

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 7 E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E6 Stavsjøfjelltunnelen, stabilitetssikring T M Sør-Trøndelag 5,5 5,5 10 Rehabilitering av bruer B
E6 Rødhyllbrua B M Nord-Trøndelag 2,0 5,5 8,0 15,5 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Stavsjøfjelltunnelen, "EU-sikring" T M Sør-Trøndelag 3,5 3,5 7 Rassikring R
E6 Illhøllia                 T N Nordland 1,0 1,0 Breddeutvidelser U
E6 Saksenvik T N Nordland 5,0 8,0 7,0 20,0 1 Ferjekaier F
Sum 8,0 13,5 24,0 45,5 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E6/E14 Sykkelvegnett Stjørdal N M Nord-Trøndelag 3,6 4,1 7,7 Sykkelveginspeksjoner I
E6 Sykkelvegnett Steinkjer N M Nord-Trøndelag 2,5 2,6 5,1 Annet A
E6 Sparbu-Vist S M Nord-Trøndelag 2,0 7,0 14,5 23,5
E6 Kvithammer-Skatval S M Nord-Trøndelag 9,0 5,9 4,1 19,0
E6 Ranheim - Malvik gr S M Nord-Trøndelag 3,0 3,0
E6/E14 Strakstiltak I M Nord-Trøndelag 2,2 2,2
E6 Finneid N N Nordland 2,0 2,0
Rv 80 Stranda-Røvik S N Nordland 7,0 8,0 8,0 7,0
Stimuleringstiltak "Sykkelby" N N Nordland 1,0 2,0 2,0 5,0
Strakstiltak I N Nordland 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Sum 4,0 7,0 29,1 22,6 23,8 79,5 7,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E6 Svemarka M M Nord-Trøndelag x 17,0 18,0 1,0 36,0 Tiltak mot utforkjøring U
E6 Branes - Mule M M Nord-Trøndelag 21,0 21,0 Annet A
E6 Mære N - Vist M M Nord-Trøndelag 2,0 3,0 1,0 6,0
E6 Gråmyra - Branes M M Nord-Trøndelag 2,0 1,3 3,3 62
E6 Væretunnelen S M Sør-Trøndelag 0,7 0,7
E6 Stavsjøfjelltunnelen S M Sør-Trøndelag 0,7 0,7
E6 Helltunnelen (begge fylker) S M 1,0 1,0
E6/E14 Gangfeltsikring A M 0,6 0,6
E6 Langstein og nordover A M Nord-Trøndelag 2,0 1,1 3,1
E6 Bjørga - Vist A M Nord-Trøndelag 0,8 1,6 2,4 3
E6/E14 Titak etter TS-inspeksjoner U M 5,2 5,2
Strakstiltak etter TS-inspeksjoner U N Nordland 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Rv. 80 Mjøneskleiva, kurveutbedring U N Nordland x 9,0 9,0
Rv. 80 Sandvika-Sagelva, kurveutbedring U N Nordland 11,0 23,0 34,0 145
Rv. 80 Hestsundet bru A N Nordland 10,0 15,0 25,0
E6 Setså jernbaneundergang U N Nordland 24,0 10,0 34,0
Sikring av gangfelt A N Nordland 2,0 2,0
Sum 68,5 63,0 33,5 31,0 196,0

2010-20132013

2010-20132013

2010-2013

Re Fylke 2011

2012 2013

2010

2011

B

Mindre utbedringer Kat Re Fylke

Trafikksikkerhetstiltak Kat 2012B 2010

2010

2012

2011

B

Gang- og sykkelveger

FylkeRe

Kat

26.01.2010
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Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

E6/E14 Støytiltak S M 0,5 0,5 0,5 0,6 2,1 Oppfølging av vanndirektivet V
E6/E14 Ivaretagelse av biologisk mangfold B M 1,0 1,0 2,0 Miljøgater M
Oppfølging av vanndirektivet V M 1,0 1,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
E6 Miljøgate Namsskogan sentrum M M Nord-Trøndelag 1,3 1,3 6 Annet A
E6 Hvileplass Gråmyra H M Nord-Trøndelag 1,5 1,5
E6/E14 Rasteplasser mv A M 1,1 1,2 2,3
Støytiltak S N Nordland 2,0 2,0 4,0
Ivaretagelse av biologisk mangfold B N Nordland 2,0 2,0 4,0
Oppfølging av vanndirektivet V N Nordland 2,0 2,0 4,0
Hvileplasser H N Nordland 3,0 6,0 6,0 4,0 19,0
Sum 6,0 8,6 14,7 11,9 41,2

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E6/E14 Oppgrad. holdepl. i Nord-Trøndelag H M Nord-Trøndelag 2,0 3,0 2,0 7,0 Kollektivfelt F
E6 Kollektivknutepunkt E6 Øst K M Sør-Trøndelag 2,5 2,0 2,0 6,5 Annet A
E6 Knutepunkter Sør-Trøndelag K M Sør-Trøndelag 1,0 1,0
E6/E14 Knutepunkter Nord-Trøndelag K M Nord-Trøndelag 1,0 1,0 3,2 5,2
Rv 80 Bodø stasjon K N Nordland 5,0 5,0
Rv 80 ved Rensåsen-Gamle Rv til City N. A N Nordland 5,0 2,0 7,0
Rv 80 v/Jernbanest. i Bodø (rundkjøring) Kollektivfelt F N Nordland 3,0 4,0 7,0
Sum 13,5 18,0 7,2 38,7

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 15,0 24,0 24,0 23,5 86,5
Region midt P M 6,5 9,0 9,0 9,0 33,5
Region nord P N 8,5 15,0 15,0 14,5 53,0
Grunnerverv 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Region midt G M 1,0 1,0 2,0
Region nord G N 3,0 2,0 3,0 2,0 10,0
Sum 18,0 27,0 27,0 26,5 98,5

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

Fylke 2013

20132010Fylke

2010 2011 2012

2011

2010-20132012 2013

Re

Kat Fylke 2010 2011B

2010-2013

2012 2010-2013B

Re

Planlegging og grunnerverv Kat

Kollektivtrafikktiltak  og universell utforming Kat

Miljø- og servicetiltak

26.01.2010
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Rute 8a - E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger

Kort om ruta

Rute 8a omfatt er E6 fra Fauske i Nordland til Nordkjosbotn i Troms, inkl. ferjesambandet Bognes – 
Skarberget over Tysfj orden. Som tilknytninger til ruta inngår E10 fra Riksgrensen ved Bjørnefj ell til Å i 
Lofoten og E8 fra kryss med E6 i Nordkjosbotn til Tromsø sentrum. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 83 fra 
kryss med E10 ved Tjeldsundbrua til Harstad, rv 85 fra Lødingen til kryss med E10 ved Kåringen, rv 85 
fra kryss med E6 i Gullesfj ordbotn til Sortland og rv 827 fra kryss med E6 ved Sommerset til Kjøpsvik og 
videre til kryss med E6 ved Sørstraumen. Utvidelsen omfatt er også tilknytninger til Evenes fl yplass langs 
rv 833, Bardufoss fl yplass langs rv 853 og Langnes fl yplass i Tromsø langs rv 862. Fra 2010 inngår også 
ferjesambandene rv 80 Bodø – Moskenes, Røst og Værøy, rv 85 Bognes – Lødingen over Vestfj orden og rv 
827 Drag – Kjøpsvik over Tysfj orden. Rutas lengde er ett er dett e om lag 980 km. 

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode prioriteres oppstart på utbedringen av E6 over Kråkmofj ellet i Nordland. I tillegg 
er det lagt til grunn statlige midler til å starte omlegging av E6 ved Narvik gjennom bygging av ny bru 
over Rombaken. Prioriteringen er betinget av at det blir enighet om et fi nansieringsopplegg for prosjektet. 
Foreløpig er det lagt til grunn både statlige midler over vegbudsjett et, bompenger, tilskudd som følge av 
besparelser ved nedlegging av Narvik luft havn, Framnes, og tilskudd fra Narvik kommune. Videre er det 
lagt til grunn oppstart på utbyggingen av E6 gjennom Narvik sentrum som er forutsatt  fullfi nansiert med 
bompenger. I første fi reårsperiode er det også lagt til grunn statlige midler til å starte utbyggingen av E8 på 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 420 1 650

Programområdene 364

-   Mindre utbedringer 88

-   Gang- og sykkelveger 60

-   Trafi kksikkerhetstiltak 129

-   Miljø- og servicetiltak 38

-   Kollektivtrafi kktiltak og universell utforming 10

-   Planlegging 35

-   Grunnerverv 4

Post 30 Riksveginvesteringer 784 1 650

Post 31 Rassikring 253

Antall km riksveg med gul midtstripe 2,5

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 2

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 5,0

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr
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strekningen Sørbotn – Lauksett  inn mot Tromsø. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til
 et opplegg for delvis bompengefi nansiering av prosjektet.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak langs rv 83 mot Harstad samt 
tiltak mot utforkjøringsulykker langs E6, E8 og E10. Videre prioriteres mindre utbedringer med vekt 
på tunnelsikring og tiltak for å ta igjen forfall, blant annet i Tromsøysundtunnelen. I tillegg prioriteres 
bygging av gang- og sykkelveger. Det arbeides med et opplegg for en større bompengepakke for Harstad. 
Dett e kan også føre til større satsing på tiltak innenfor programområdene enn det som foreløpig er lagt
til grunn. 

I første fi reårsperiode er det lagt til grunn en omfatt ende satsing på rassikring av E10 i Vest-Lofoten med 
anleggsstart på prosjektet Solbjørnneset – Hamnøy i Flakstad og Moskenes kommuner. I tillegg prioriteres 
midler til mindre rassikringstiltak på E6 ved Sandnesbotn i Hamarøy kommune i Nordland.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode er det lagt til grunn fullføring av de prosjektene som er forutsatt  startet i første 
fi reårsperiode; E6 over Kråkmofj ellet, E6 over Rombaken, E6 gjennom Narvik sentrum, E8 Sørbotn – 
Lauksett  og E10 Solbjørnneset – Hamnøy. I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, 
inkl. planlegging. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det videre vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler 
til følgende større prosjekter:

  Bygging av ny veg, inkl. tunnel, på E6 på strekningen Sommerset – Ulvsvåg i Nordland der 
 eksisterende veg har sterk stigning og dårlig kurvatur.
  Oppstart på utbedring av E10 på strekningen Tjeldsund bru – Gullesfj ordbotn i Nordland.

E6 Narvik sentrum

E6 Bru over Rombaken

E8 Sørbotn - Laukslett

E6

E10

E10

Rv 80BODØ

TROMSØ

E6

E6

E6

E8

E8

E10 Tjeldsund bru - Gullesfjordbotn

Rv 85

Rv 83

Rv 827

E6 Sommerseth - Ulvsvåg

E6 Kråkmofjellet

Rv 85

Rv. 77

Å

SORTLAND

HARSTAD

E10 Leirvika

E10 Rassikring Vest-Lofoten

E10 Solbjørnneset - Hamnøy

0 10050 Km§

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019

•

•
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E6 Kråkmofj ellet

Dagens veg har sterk stigning i kombinasjon med en skarp kurve. Strekningen er derfor en 
fl askehals for tungtransporten. Årsdøgntrafi kken på strekningen er om lag 1 200 kjøretøy, med en 
tungtrafi kkandel på 25 prosent.

Det er tidligere forutsatt  en mindre omfatt ende omlegging av vegen med utjevning av stigning og 
kurvatur. Det vurderes nå som mer aktuelt med en større ombygging. Det forligger ikke formelle 
planer for prosjektet. Følgelig er det knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslaget.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Kråkmofjellet

Kostnadsanslag 200 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 50 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 150 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte
Det er ikke beregnet 
samfunnsøkonomisk 
nytte av prosjektet 

Reduksjon i samfunnets transportkostnader

Reduksjon i næringslivets transportkostnader

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket)

E6 Bru over Rombaken

E6 mellom Narvik og Bjerkvik har dårlig standard både når det gjelder vegbredde, kurvatur og 
bæreevne. Standarden er dårligst på sørsiden av Rombaken der vegen er svært ulykkesbelastet. 
Strekningen mellom Trældal og Leirvik på nordsiden av fj orden er rasutsatt . Som følge av at Narvik 
har utviklet seg til et knutepunkt for distribusjon av gods, har trafi kkveksten vært høy de siste årene. 
Årsdøgntrafi kken på strekningen er i dag om lag 2 900 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er bygging av ny bru over Rombaken med tilstøtende veger. Total veglengde er 
om lag 6,4 km der brua utgjør 1,5 km. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på eksisterende 
veg for å eliminere rasfaren på strekningen mellom Trældal og Leirvik. Prosjektet vil føre til en 
innkorting på 18 km, og reisetiden mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik luft havn Evenes 
blir redusert med om lag 20 minutt er. I tillegg elimineres rasfarlige og ulykkesutsatt e strekninger. 
Prosjektet har negative konsekvenser for natur- og kulturmiljø. Det foreligger vedtatt  reguleringsplan 
for prosjektet. Narvik kommune har fatt et prinsippvedtak om å gå videre med et opplegg for delvis 
bompengefi nansiering av prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Bru over Rombaken

Kostnadsanslag 2 250 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 200 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 1 100 mill. kr

Statlig fi nansiering 2014-2019 1) 540 mill. kr

Annen fi nansiering 2014-2019 410 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte + 1 200 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 4 000 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 2 000 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 4 500 tonn

1) Inkl. 150 mill. kr fra post 31 Rassikring
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E6 Narvik sentrum

Narvik sentrum er sterkt trafi kkbelastet. Utviklingen av Narvikterminalen/havna til trafi kkknute-
punkt for godstransport, kombinert med øvrig byutvikling, har ført til høy trafi kkvekst de siste 
årene. Mye av godstransporten ut fra Narvikterminalen foregår om natt en, noe som er til stor 
sjenanse for bosett ingen langs E6. Årsdøgntrafi kken på E6 gjennom byen er vel 5 000 kjøretøy, og 
strekningen er ulykkesbelastet.

Prosjektet omfatt er bygging av tunnel for gjennomgangstrafi kken. Arbeidet med kommunedelplan 
pågår. To alternative tunneltraseer med forskjellige kombinasjoner av tilleggstiltak er utredet. 
Tunnelinnslagene vil føre til inngrep i en park. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et 
usikkerhet til kostnadsanslag og virkningsberegninger. Narvik kommune har fatt et prinsippvedtak 
om å gå videre med et opplegg for bompengefi nansiering av prosjektet. 

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Narvik sentrum

Kostnadsanslag  450 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 150 mill. kr
Annen fi nansiering 2014-2019 300 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 110 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 220 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 80 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 300 tonn

E8 Sørbotn – Laukslett 

E8 er hovedinnfartsvegen til Tromsø. Vegen langs Ramfj orden er smal og går gjennom et område 
med randbebyggelse og mange direkte avkjørsler. Det er redusert fartsgrense på store deler av 
strekningen, og det mangler gang- og sykkelveg på det meste av strekningen. Årsdøgntrafi kken 
på strekningen er om lag 4 000 kjøretøy.

Prosjektet omfatt er omlegging av E8 utenom bebyggelsen gjennom bygging av vel 9 km ny veg,
inkl. ny bru over fj orden i nord. Det skal bygges gang- og sykkelveg langs den delen av eksist-
erende veg som blir en del av rv 91. Omleggingen vil føre til at kjørelengden mellom Balsfj ord 
og Tromsø kortes ned med om lag 2 km. Utbedring av strekningen vil forbedre forbindelsen til 
Breivika havn. Prosjektet har noen negative konsekvenser for landskapsbildet. I tillegg vil det føre 
til nedbygging av om lag 40 daa dyrket eller dyrkbar jord. Det foreligger vedtatt  kommunedelplan 
for prosjektet. Arbeidet med reguleringsplan er startet og det ventes planvedtak i løpet av 2010. 
Tromsø kommune har fatt et prinsippvedtak om delvis bompengefi nansiering av prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E8 Sørbotn – Laukslett

Kostnadsanslag 800 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 170 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 400 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 230 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 130 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 600 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 600 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 4 500 tonn
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E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Den vel 4 km lange strekningen fra Solbjørnneset i Flakstad kommune til Hamnøy i Moskenes 
kommune er utsatt  for snøskred og steinsprang. Prosjektet innbærer en videreføring av ras-
sikringen av E10 i Fjøsdalen der en 1,7 km lang tunnel stod ferdig i 2007. I tillegg vil prosjektet føre 
til standardhevning og forbedring av trafi kksikkerheten.

Prosjektet omfatt er fl ere rasoverbygg, brede grøft er og voller. På delstrekningen Akkarvikodden - 
Hamnøy, gjennom Hamnøyfj ellet, er det utarbeidet forslag til reguleringsplan i to alternativer, en 
kort tunnel på om lag 0,4 km samt rasoverbygg, og en lengre tunnel på vel 1,3 km. Det er derfor 
knytt et stor usikkerhet til kostnadsoverslaget for prosjektet.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Kostnadsanslag 350 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 248 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 102 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 320 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 30 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 100 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 100 tonn
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2013 (2019)

Rute 8a

Handlingsprogram 2010-2019
E6 Fauske  - Nordkjosbotn med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 472 1653 2126 2393 90,0 100,0 110,0 720,0 220,0 830,0 420,0 1650,0 1620,0 710,0 2040,0 2360,0
E6 Bru over Rombaken, ekskl rassikring N 590 1510 2100 205 380 585 1520 60,0 100,0 70,0 500,0 70,0 500,0 200,0 1100,0 390,0 410,0 590,0 1510,0
E6 Narvik sentrum N 450 450 462 20,0 130,0 150,0 300,0 450,0
E6 Kråkmofjellet N 200 200 62 144 205 50,0 50,0 150,0 200,0
E6 Sommerseth - Ulvsvåg N 700 700 719 719 700,0 700,0
E8 Sørbotn - Laukslett N 400 400 800 205 205 411 411 30,0 40,0 200,0 100,0 200,0 170,0 400,0 230,0 400,0 400,0
E10 Tjeldsund bru - Gullesfjorden (start) N 700 700 205 205 150,0 150,0
Programområda 431 893 1325 -31 96,0 75,0 81,8 111,0 363,8 880,0 1243,8
Mindre utbedringer 36,5 3,0 12,8 35,5 87,8 212,0 299,8
Gang- og sykkelveger 8,0 24,0 7,0 21,0 60,0 82,0 142,0
Trafikksikkerhetstiltak 39,5 20,0 36,0 33,5 129,0 349,0 478,0
Miljø- og servicetiltak 3,0 9,0 13,0 13,0 38,0 62,0 100,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 8,0 2,0 10,0 62,0 72,0
Planlegging 8,0 10,0 10,0 7,0 35,0 103,0 138,0
Grunnerverv 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 10,0 14,0
Sum 904 2547 3451 2362 96,0 165,0 100,0 191,8 720,0 331,0 830,0 783,8 1650,0 2500,0 710,0 3283,8 2360,0

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

E6 Leirvika N 150 150 154 154 150,0 150,0
E10 Rassikring Vest-Lofoten N 359 154 514 10,0 70,0 80,0 88,0 248,0 252,0 500,0

Solbjørnneset - Hamnøy N 350 350 10,0 70,0 80,0 88,0 248,0 102,0 350,0
Andre prosjekt N 150,0 150,0

Mindre rassikringstiltak N 21 51 72 5,0 5,0 68,0 73,0
E6 Sandnesbotn N 5 5,0 5,0 5,0
E10 Svolværfjellet N 20 20,0 20,0
Ikke spesifisert N 48,0 48,0
Sum 380 359 739 15,0 70,0 80,0 88,0 253,0 470,0 723,0

NTP 2010-2019
stat

Kostnad/
restbehov 2010 2011 2012 2013 2010-2013 2014-2019 2010-2019

2010-20192011 2012 2013 2010-20132010 2014-2019restbehov stat
NTP 2010-2019Kostnad/

Post 31 Rassikring Re B

26.01.2010 13:45
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 2010–
2013 (2019)

Rute 8a

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 8a E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

E10 Gimsøystraumen bru B N Nordland x 10,0 3,0 13,0 10 Rehabilitering av bruer B
Rv 85 Kåringen-Lødingen V N Nordland x 17,0 17,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
Rv 85 Bognes-Lødingen ferjekaier F N Nordland x 9,5 9,5 Rassikring R
E8 Tromsøysundtunnelen T N Troms 6,3 24,0 30,3 20 Breddeutvidelser U
E6 Rauhammaren T N Nordland 6,5 11,5 18,0 Ferjekaier F
Sum 36,5 3,0 12,8 35,5 87,8 Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E10 Gausvik S N Troms 7,0 21,0 28,0 Sykkelveginspeksjoner I
E10 Borg-Leknes S N Nordland 4,0 17,0 21,0 11 Annet A
Stimuleringstiltak "Sykkelby" N N 2,0 2,0 2,0 6,0
Tiltak etter sykkelinspeksjoner I N 1,0 1,0 1,0 2,0 5,0
Sum 8,0 24,0 7,0 21,0 60,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E6 Setermoen, sentrumstiltak A N Troms x 13,0 13,0 Tiltak mot utforkjøring U
E10XRv820 Kryssutbedring Sortland A N Nordland x 2,5 2,5 Annet A
E10 Haugen (Vestvågøy), kurveutbedring U N Nordland 5,0 5,0
E6 Brandvoll-Heia, rekkverk U N Troms 4,0 4,0
E8 Nordkjosbotn-Tromsø, rekkverk U N Troms 4,0 4,0
Uspes. Strakstiltak TS-inspeksjoner U N 3,0 5,0 6,0 5,0 19,0
Rv 83 Kanebogen-Byskillet Ny riksveg A N Troms 10,0 20,0 15,5 45,5 98
E6 Ulvsvåg, sentrumstiltak A N Nordland 4,0 4,0
E6 Innhavet, sentrumstiltak/rundkjøring A N Nordland 15,0 15,0
E6 Ballangen sentrum, fortau/veglys A N Nordland 5,0 5,0 10,0
E10 Borg-Leknes, avkjørselssanering, veglys A N Nordland 5,0 5,0 27
Sikring av gangfelt A N 2,0 2,0
Sum 39,5 20,0 36,0 33,5 129,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Støytiltak S N 4,0 4,0 4,0 12,0 Oppfølging av vanndirektivet V
Ivaretagelse av biologisk mangfold B N 1,0 1,0 2,0 4,0 Miljøgater M
Oppfølging av vanndirektivet V N 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
Hvileplasser for tungtransport H N 2,0 2,0 6,0 5,0 15,0 Annet A
Sum 3,0 9,0 13,0 13,0 38,0

2011 2012

2011

Fylke 2012 2013

2010BFylke

Kat

Gang- og sykkelveger

Mindre utbedringer

Kat Re

2010Re Fylke B

2012

20132012

2013

2013 2010-2013

2010-2013

2010-2013

2010-2013

B

B 2011Kat

20112010Trafikksikkerhetstiltak Kat Re

Re FylkeMiljø- og servicetiltak 2010

26.01.2010



222
Statens vegvesen – Handlingsprogram

 2010–
2013 (2019)

Rute 8a

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E6 Nordkjosbotn K N Nordland 5,0 5,0 Kollektivfelt F
E6 Bjerkvik S K N Nordland 3,0 3,0 Annet A
E10 Tjeldsundbrua K N Troms 2,0 2,0
Sum 8,0 2,0 10,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 8,0 10,0 10,0 7,0 35,0
Region nord P N 8,0 10,0 10,0 7,0 35,0
Grunnerverv 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Region nord G N 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Sum 9,0 11,0 11,0 8,0 39,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

Planlegging og grunnerverv Kat Fylke 2010

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat Re Fylke 2012 2013

2010-2013

2010-2013

201320122011

2010 2011B

26.01.2010
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Rute 8b - E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger 

Kort om ruta

Rute 8b omfatt er E6 mellom Nordkjosbotn i Troms og Kirkenes i Finnmark. Som tilknytninger til ruta
inngår E8 fra Riksgrensen ved Galgujavri til kryss med E6 i Skibotn, rv 92 fra Riksgrensen ved Karigas-
niemi til Karasjok, rv 93 fra Riksgrensen ved Kivilompolo til kryss med E6 i Alta, E69 fra kryss med E6 i
Olderfj ord til Nordkapp, E75 fra kryss med E6 i Varangerbotn til Vardø og E105 fra Riksgrensen ved 
Storskog til Kirkenes. Fra 2010 er ruta utvidet med rv 92 fra Karasjok til kryss med rv 93 ved Gæidno-
vuoppe nord for Kautokeino, rv 94 fra kryss med E6 ved Skaidi til Hammerfest og rv 893 fra Riksgrensen 
til kryss med E6 ved Neiden. Utvidelsen omfatt er også tilkomst til Alta fl yplass langs rv 881, Lakselv 
fl yplass langs rv 892 og Kirkenes fl yplass langs rv 887. Rutas lengde er ett er dett e om lag 1 570 km.

Økonomiske rammer for perioden 2010-2013

Endringer i infrastrukturstandard på ruta i perioden 2010-2013

Prioriteringer på ruta

Perioden 2010-2013

I første fi reårsperiode videreføres den pågående utbyggingen av E6 vest for Alta med sikte på fullføring 
i siste seksårsperiode. For å se utbyggingen av de gjenværende strekningene vest for Alta i sammenheng 
og sikre mest mulig eff ektiv gjennomføring, er det i St.meld. nr. 16 (2008-2009) lagt opp til å fi nansiere 
prosjektet E6 vest for Alta over en egen post (post 37). Alta kommune har fatt et prinsippvedtak om delvis 
bompengefi nansiering av tiltak på E6 og andre sentrumsnære tiltak. Det er derfor lagt til grunn delvis 
bompengefi nansiering av strekningen Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft . I tillegg fullføres utbyggingen på 
strekningen Jansnes – Halselv. I siste del av planperioden vurderes det også som aktuelt med anleggsstart 

2010-2013

Statlige midler Annen fi nansiering

Store prosjekt 415

Programområdene 329 70

-   Mindre utbedringer 61

-   Gang- og sykkelveger 51 29

-   Trafi kksikkerhetstiltak 144 31

-   Miljø- og servicetiltak 25

-   Kollektivtrafi kktiltak og universell utforming 12 5

-   Planlegging 30 5

-   Grunnerverv 6

Post 30 Riksveginvesteringer 744 70

Post 31 Rassikring 20

Post 37 E6 vest for Alta 710 160

Antall km riksveg med gul midtstripe 4,9

Antall km utbygd fi refelts veg med fysisk adskilte kjørebaner åpnet for trafi kk

Antall km midtrekkverk bygd på to- og trefeltsveger

Antall km riksveg der det er etablert forsterket midtoppmerking

Antall rasutsatte strekninger/punkt som er utbedret 1

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 9,3

Antall km kollektivfelt

mill. 2010-kr



224 Statens vegvesen – Handlingsprogram 2010–2013 (2019)

på strekningen Halselv – Møllnes. Dersom endelig avklaring av et bompengeopplegg viser seg å ta lang 
tid, kan det være aktuelt å gjennomføre byggingen av delstrekningen Møllnes – Kvenvik i første omgang, 
jf. Prop. 1 S (2009-2010). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til gjennomføringen av prosjektet 
når det foreligger nærmere avklaringer.

I første fi reårsperiode legges det også opp til oppstart på utbedringer av E6 over Sørkjosfj ellet og av E8 
på strekningen Riksgrensen – Skibotn i Troms. I tillegg prioriteres oppstart på utbedringen av E105 på 
strekningen Storskog – Hesseng i Finnmark.

Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafi kksikkerhetstiltak med særlig vekt på tiltak mot 
utforkjøringsulykker og kryssutbedringer. I tillegg prioriteres mindre utbedringer med vekt på å ta igjen 
forfall, herunder fullføring av prosjektet Skjåholmen bru – Kargenes på rv 94 mot Hammerfest. Det er også 
prioritert statlige midler til bygging av gang- og sykkelveger. En vesentlig del av satsingen på gang- og 
sykkelveger og trafi kksikkerhetstiltak er foreslått  i Altaområdet, der det også er lagt til grunn bompenger 
forutsatt  at det blir enighet om et fi nansieringsopplegg. I tillegg prioriteres mindre rassikringstiltak på E69.

Perioden 2014-2019

I siste seksårsperiode legges det til grunn fullføring av utbyggingen av E6 vest for Alta. Videre legges det 
til grunn fullføring av prosjektene E6 over Sørkjosfj ellet, E8 Riksgrensen – Skibotn og E105 Storskog – 
Hesseng. I tillegg prioriteres tiltak innenfor de ulike programområdene, inkl. planlegging. I St.meld. 
nr. 16 (2008-2009) er det også vurdert som aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:

  Utbedring av E6 på strekningen Nordkjosbotn – Hatt eng i Troms, som er den dårligste 
 strekningen på E6 mellom Nordkjosbotn og Skibotn.
  Bygging av ny Tana bru på E6 i Finnmark der eksisterende bru er smal og har dårlig bæreevne.
  Oppgradering av rv 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest i Finnmark. Etableringen av
 ilandføringsanlegg for gass på Melkøya har bidratt  til kraft ig trafi kkøkning på rv 94 som er 
 eneste innfartsveg til Hammerfest.
  Bygging av tunnel på E6 på strekningen Indre Nordnes – Skardalen i Troms. Prosjektet utgjør
 siste etappe på rassikringen av E6 i Kåfj ord kommune.
  Bygging av ny Skarvbergtunnel på E69 i Finnmark. Tilstanden til eksisterende tunnel og vegen i 
 området er så dårlig at det trolig vil være riktig å bygge ny tunnel framfor å utbedre eksisterende 
 tunnel. Trasé for ny tunnel forusett es å eliminere tilstøtende rasområder.

E6 Jansnes - Halselv

E6 Tana bru

TROMSØ

E6

E6

E6

E6

E8

E8

Rv 93

E69

E75

E105

KIRKENES

Rv 92

E6 Sørkjosfjellet

E105 Storskog - Hesseng

Rv 94

Rv 92

Rv 94 Skaidi - Hammerfest

E8 Riksgrensen - Skibotn

E6 Nordkjosbotn - Hatteng

E6 Indre Nordnes - Skardalen

E69 Skarvbergtunnelen

E6 Vassbergan

Rv 893

VARDØ

HONNINGSVÅG

ALTA

LAKSELV

VADSØ

HAMMERFEST

KAUTOKEINO

KARASJOK

E6 Møllnes - Hjemmeluft

E6 Storsandnes - Langnesbukt
E6 Halselv - Møllnes

§ 0 10050 Km

Prosjektnavn i svart

Prosjektnavn i grått

= igangværende / nye prosjekt 
   i 2010-2013
= nye prosjekt i 2014-2019

Prosjektnavn i blått

Prosjektnavn i lys blå

= igangværende / nye 
   rassikringsprosjekt i 2010-2013
= nye rassikringsprosjekt
   i 2014-2019

•

•
•

•

•
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E6 Møllnes – Kvenvik – Hemmeluft 

Eksisterende veg har til dels dårlig standard med smal og svingete veg. Noen partier med sterk 
stigning skaper tidvis problemer for tungtransporten. Prosjektet omfatt er delvis bygging av ny 
veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 km veg. Prosjektet vil føre til en 
innkorting av E6 på om lag 6 km. Fem bruer inkl. kryssing av Kåfj orden, tre tunneler, bygging av 
gang- og sykkelveg samt nødvendig omlegging av lokalvegnett et inngår i prosjektet. Brua over 
Kåfj orden er 390 m lang og bygges delvis som skråstagbru av estetiske hensyn.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Møllnes – Kvenvik - Hjemmeluft

Kostnadsanslag 590 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 430 mill. kr
Annen fi nansiering 2010-2013 160 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 190 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 370 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 110 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 1 000 tonn

E6 Sørkjosfj ellet

Dagens veg over Sørkjosfj ellet er smal med stor stigning på begge sider av fj ellet og uoversiktlige 
svinger. Den dårlige kurvaturen og stigningene fører til problemer særlig for tungtransporten om 
vinteren. Årsdøgntrafi kken på strekningen er omlag 1 500 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på 
19 prosent.

Prosjektet omfatt er bygging av tunnel på deler av den 14 km lange strekningen. Kommunedelplan 
er under utarbeidelse og vedtak ventes i løpet av 2010. Alle alternativene vil eliminere den dårlige 
kurvaturen og føre til innkorting av vegen. Hvor stor innkortingen blir, avhenger av valg av 
alternativ. På grunn av manglende planavklaring er det knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslag 
og virkningsberegninger.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E6 Sørkjosfjellet

Kostnadsanslag 500 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 80 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 420 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 400 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader + 50 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 10 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) - 20 tonn
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E8 Riksgrensen – Skibotn

E8 er en viktig godstransportrute mot Finland. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i 
Skibotn er om lag 38 km. Vegbredden varierer, og 10 km har mindre enn 7 m vegbredde. I tillegg 
er det lange partier med stigning. En spesiell problemstrekning er Halsbakken, med om lag 1 km 
sterk stigning, dårlig kurvatur, smal veg og manglende grøft er. Årsdøgntrafi kken på strekningen
er om lag 650 kjøretøy, med en tungtrafi kkandel på 18 prosent. 

Sammen med prosjektet E8 Sørbotn – Laukslett  vil opprustingen av E8 fra Skibotn til riksgrensen
gi en vesentlig bedre transportstandard på ruta mellom Tromsø og Finland. Dett e vil bidra til å 
styrke den økonomiske vekstevnen i regionen og Tromsøs rolle som knutepunkt mellom sjø og 
land i nordområdene. Prosjektet omfatt er i hovedsak breddeutvidelser og utbedring av kurvatur 
på de dårligste partiene, blant annet Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. 
Utbedring av strekningen vil kunne føre til mindre inngrep i naturmiljøet. Det foreligger ingen 
formelle planer for strekningen. Det er derfor knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslag og 
virkningsberegninger.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E8 Riksgrensen - Skibotn

Kostnadsanslag 290 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 145 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 145 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 140 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0-1 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) + 20 tonn
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E105 Storskog – Hesseng

E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større 
betydning ett er hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra riksgrensen 
til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 km lang. Vegbredden er mindre enn 7,5 m på 
halvparten av strekningen, med en enfelts bru ved Elvenes. Vegen har dessuten dårlig kurvatur. 
Årsdøgntrafi kken varierer mellom 640 og 1 100 kjøretøy. 

I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. 
På resten av strekningen legges det opp til kurveutbedringer og breddeutvidelse. Det foreligger 
ingen formelle planer for strekningen. Det er derfor knytt et stor usikkerhet til kostnadsanslag og 
virkningsberegninger. Reguleringsplan for strekningen Storskog-Elvenes forventes vedtatt  februar/
mars 2010. Det er aktuelt med etappevis utbygging av strekningen.

Nøkkeltall og virkningsberegninger E105 Storskog – Hesseng

Kostnadsanslag 280 mill. kr
Statlig fi nansiering 2010-2013 190 mill. kr
Statlig fi nansiering 2014-2019 90 mill. kr

Samfunnsøkonomisk nettonytte - 140 mill. kr

Reduksjon i samfunnets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i næringslivets transportkostnader 0 mill. kr

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i gjennomsnitt per år 0 personer

CO2-utslipp (sml. med forventet situasjon uten tiltaket) 0 tonn
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Rute 8b

Handlingsprogram 2010-2019
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

Mill 2010-kr

Post 30 Riksveginvesteringer Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

Store prosjekt 493 1869 2362 40,0 135,0 240,0 415,0 1895,0 2310,0
E6 Nordkjosbotn - Hatteng N 500 500 544 544 500,0 500,0
E6 Sørkjosfjellet N 500 500 103 411 514 80,0 80,0 420,0 500,0
E6 Tana bru N 300 300 298 298 300,0 300,0
E8 Riksgrensen - Skibotn N 290 290 185 103 288 45,0 100,0 145,0 145,0 290,0
E105 Storskog - Hesseng N 280 280 205 72 277 40,0 90,0 60,0 190,0 90,0 280,0
Rv 94 Skaidi - Hammerfest N 440 440 442 442 440,0 440,0
Programområda 339 503 842 41 97,0 72,0 19,2 86,0 12,0 74,0 39,0 329,0 70,2 495,0 30,0 824,0 100,2
Mindre utbedringer 40,0 16,0 2,0 3,0 61,0 74,0 135,0
Gang- og sykkelveger 1,0 18,0 9,0 19,0 10,0 13,0 10,0 51,0 29,0 51,0 102,0 29,0
Trafikksikkerhetstiltak 41,0 18,0 8,2 47,0 38,0 23,0 144,0 31,2 216,0 20,0 360,0 51,2
Miljø- og servicetiltak 3,0 6,0 8,0 8,0 25,0 41,0 66,0
Kollektivtrafikktiltak/universell utforming 2,0 2,0 8,0 5,0 12,0 5,0 36,0 48,0 5,0
Planlegging 8,0 10,0 2,0 8,0 2,0 4,0 1,0 30,0 5,0 67,0 10,0 97,0 15,0
Grunnerverv 2,0 2,0 2,0 6,0 10,0 16,0
Sum 832 2372 3204 41 97,0 112,0 19,2 221,0 12,0 314,0 39,0 744,0 70,2 2390,0 30,0 3134,0 100,2

annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

E6 Indre Nordnes - Skardalen N 580 580 585 585 580,0 580,0
E6 Vassbergan N 200 200 205 205 200,0 200,0
E69 Skarvbergtunnelen N 280 280 277 277 280,0 280,0
Mindre rassikringstiltak N 21 31 51 5,0 15,0 20,0 30,0 50,0
E69 Ytre Sortvik N 20 5,0 15,0 20,0 20,0
Ikke spesifisert N 30,0 30,0
Sum 21 1099 1119 5,0 15,0 20,0 1090,0 1110,0

Re B annen
stat annen sum 4 6 10 10 stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen stat annen

E6 Jansnes - Halselv, inkl refusjon N B 123 123 100,0 23,0 123,0 123,0
E6 Møllnes - Hjemmeluft N 430 160 590 50,0 180,0 60,0 170,0 70,0 30,0 30,0 430,0 160,0 430,0 160,0
E6 Halselv - Møllnes N 470 470 40,0 100,0 140,0 330,0 470,0
E6 Storsandnes - Langnesbrukt N 190 190 190,0 190,0
Planlegging , grunnerverv mm 7,0 5,0 5,0 17,0 10,0 27,0
Sum 1213 160 1373 668 401 1068 164 150,0 210,0 60,0 215,0 70,0 135,0 30,0 710,0 160,0 530,0 1240,0 160,0

2014-2019 2010-20192010 2010-20132011 2012 2013NTP 2010-2019Kostnad/
restbehov stat

Post 37 E6 vest for Alta
NTP 2010-2019

stat
Kostnad/
restbehov 2010 2011 2012 2013 2010-2013 2014-2019 2010-2019

Post 31 Rassikring Re B
NTP 2010-2019 2010stat

Kostnad/
restbehov 2011 2012 2014-2019 2010-20192013 2010-2013

26.01.2010 13:57
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Rute 8b

Handlingsprogram 2010-2013 - Spesifisering av programområdene
Rute 8b E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Forsterkning av veg V
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Tiltak i tunneler T

Rv 94 Skjåholmen bru-Kargenes ny riksveg V N Finnmark x 40,0 16,0 56,0 Rehabilitering av bruer B
Rv 892 oml. Banak terminal, refusjon, ny rv V N Finnmark x 2,0 2,0 Rehabilitering av vegutstyr og miljø M
E6 Larsbergtunnelen, sikring og rehabilitering T N Troms 3,0 3,0 8 Rassikring R
Sum 40,0 16,0 2,0 3,0 61,0 Breddeutvidelser U

Ferjekaier F
Annet A

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Sammenhengende nett i byer og tettsteder N
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Skoleveg S

E6 Alta sentrum (sammenhengende nett) N N Finnmark 10,0 10,0 10,0 10,0 Sykkelveginspeksjoner I
Rv 93 Øvre Alta N N Finnmark 9,0 9,0 9,0 9,0 Annet A
Rv 93 Eiby del I S N Finnmark 10,0 10,0 10,0 10,0
E6 Varangerbotn S N Finnmark 7,0 7,0
E75 Vestre Jakobselv S N Finnmark 4,0 4,0
E6 Hesseng S N Finnmark 2,0 2,0
Stimuleringstiltak "Sykkelby" N N 1,0 2,0 2,0 5,0
Sykkelveginspeksjoner I N 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Sum 1,0 18,0 9,0 19,0 10,0 13,0 10,0 51,0 29,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Midtrekkverk M
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Merket sperrefelt / midtmarkering S

E6 Elvebakken U N Finnmark x 3,0 3,0 Tiltak mot utforkjøring U
E6 Alta, rundkjøring til flyplassen A N Finnmark x 3,0 3,2 3,0 3,2 Annet A
E6 Kirkenes, rundkjøring Førstevann A N Finnmark x 3,0 3,0
Rv 94 Hammerfest sentrum A N Finnmark x 20,0 15,0 5,0 40,0 10
E6 Kvesmenes-Skibotn, rekkverk U N Troms 1,0 1,0
Rv 93 Øvre Alta-Eiby, kurveutbedring U N Finnmark 5,0 5,0 5,0 5,0
Rv 93 Øvre Alta, vegomlegging U N Finnmark 5,0 5,0 11,0 10,0 11,0 1
E6 Sarves, punktutbedring U N Finnmark 9,0 9,0 9,0 9,0
E69 Kjeftavatnbakken, bredde/rekkverk U N Finnmark 8,0 8,0
E6 Transfarelv, punktutbedring U N Finnmark 6,0 6,0
E6 Rafsnes-Rafsbotn, punktutbedring U N Finnmark 3,0 3,0 3,0 3,0
Strakstiltak TS-inspeksjoner U N 2,0 3,0 4,0 3,0 12,0
E6 Bossekop, kryssutbedring/sentrumstiltak A N Finnmark 5,0 5,0 26
E6 Lakselv, rundkjøring/avkjørselssanering A N Finnmark 4,0 4,0
E6 Skibotn, sentrumstiltak A N Troms 7,0 7,0
E6 Sálletjohkka bru A N Finnmark 10,0 10,0
E6 Okselv bru, Sennalandet A N Finnmark 13,0 13,0
Sikring av gangfelt A N 2,0 2,0
Sum 41,0 18,0 8,2 47,0 38,0 23,0 144,0 31,2

2011B 2010 2012 2013

Mindre utbedringer Kat Re Fylke

Kat Re Fylke

Trafikksikkerhetstiltak Kat Re Fylke

Gang- og sykkelveger

B 20112010

B 2010 2011

2010-2013

2010-20132012 2013

2010-201320132012

26.01.2010
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Rute 8b

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Støyskjermingstiltak S
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Ivaretagelse av biologisk mangfold B

Støytiltak Kirkenes, Hammerfest og Alta S N Finnmark 2,0 2,0 4,0 Oppfølging av vanndirektivet V
Ivaretagelse av biologisk mangfold B N 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Miljøgater M
Oppfølging av vanndirektivet V N 1,0 2,0 1,0 2,0 6,0 Hvileplasser for tungtrafikken H
Hvileplasser for tungtransport H N 1,0 3,0 4,0 3,0 11,0 Annet A
Sum 3,0 6,0 8,0 8,0 25,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

etter Oppgradering av holdeplasser H
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Oppgradering av knutepunkter K

E6 Alta K N Finnmark 5,0 5,0 5,0 5,0 Kollektivfelt F
E6 Storslett K N Troms 2,0 2,0 Annet A
E6 Skaidi K N Finnmark 2,0 3,0 5,0
Sum 2,0 2,0 8,0 5,0 12,0 5,0

Mill 2010-kr
Behov Kategori

Re B etter Planlegging P
stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna 2013 Grunnerverv G

Planlegging 8,0 10,0 2,0 8,0 2,0 4,0 1,0 30,0 5,0
Region nord P N 8,0 10,0 2,0 8,0 2,0 4,0 1,0 30,0 5,0
Grunnerverv 2,0 2,0 2,0 6,0
Region nord G N 2,0 2,0 2,0 6,0
Sum 10,0 12,0 2,0 10,0 2,0 4,0 1,0 36,0 5,0

Re (Region) Ø Øst
S Sør
V Vest
M Midt
N Nord

B (Bindinger) x Binding fra 2009

2010-2013

2010

2011 2012

2011

2010

2013 2010-2013

Miljø- og servicetiltak Kat Re Fylke

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming Kat

2012

2013Re Fylke

FylkePlanlegging og grunnerverv Kat

B

2011 201320122010B 2010-2013

26.01.2010



Skaffe beslutningsunderlag for overordnet myndighet

Gjennomføre vedlikeholdsprosjekter

Gjennomføre utbyggingsprosjekter

Vedta forskrifter, håndheve lover og forskrifter for trafi kanter

Vedta forskrifter, håndheve lover og forskrifter for kjøretøy

Ivareta sektoransvaret

    

  
  

  
Vedta forskrifter og normaler. Håndheve lover og forskrifter
og normaler for riksvegnettet  
Ivareta eierskap til infrastruktur og grunn

Drifte vegnettet

  
  
  
    

  

  
  
  

  
  

Planlegge vegprosjekter etter PBL

Mandat
for SVV

(Lov og
instruks)

Fagorgan

Myndighets-
organ

Veg og 
vegtrafi kk - 

forvalter

Utøve ledelse og styring

Yte generell støtte Yte kjernerelatert støtte

Hovedprosesser – Statens vegvesen
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