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Visjon 

 På veg for et bedre samfunn 

 

Verdier 

 

Statens vegvesen - profesjonell, framtidsrettet og inkluderende  

 Med profesjonell menes faglig styrke, kvalitet, handlekraft og løsningsorientert når vi 

løser forvaltnings- og utviklingsoppgaver, og når vi kommuniserer og samarbeider. 

 Med framtidsrettet menes et bærekraftig, nyskapende og helhetlig perspektiv når vi 

bidrar til utvikling av nye transportløsninger og nye brukerløsninger i forvaltningen. 

 Med inkluderende menes at vår atferd skal være preget av imøtekommenhet, omtanke og 

god tilgjengelighet. 

 

Formål 
 

Statens vegvesen skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet 
transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling. I 
samsvar med gjeldende rammebetingelser skal Statens vegvesen ivareta ansvar for riksveger, 
riksvegferjeforbindelser og vegtransport. 

Statens vegvesen har ansvar for en kompetent og effektiv felles vegadministrasjon i samsvar 
med veglov § 10. 

Statens vegvesen har et samlet ansvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele 
vegtransportsystemet (sektoransvar), herunder delansvar på miljøområdet og for 
fagkompetanse på helhetlig bypolitikk og kollektivtransport. Sektoransvar innebærer også å 
bidra til at det blir utviklet ny kunnskap og bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennomfører 
programmer som sikrer faglig kvalitet og rekruttering til sektoren. 
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Forord 
 

Stortinget behandlet stortingsmeldingen om 
Nasjonal transportplan 2014-2023 den 18. juni 
2013. Nasjonal transportplan 2014-2023 medfører 
en historisk opptrapping av midler til 
transporttiltak. De neste ti årene skal Statens 
vegvesen forvalte over 300 mrd. kr i statlige midler. 
I tillegg kommer 100 mrd. kr i ekstern finansiering.  

Handlingsprogrammet er en konkretisering av 
Nasjonal transportplan 2014-2023 og beskriver de tiltak som etaten skal gjennomføre i 
perioden 2014-2017 på riksvegnettet og tiltak knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet. 
Handlingsprogrammet har hovedfokus på første fireårsperioden av Nasjonal transportplan, 
men beskriver også planprogrammet for store prosjekter for siste seksårsperiode. 
Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringer i de årlige budsjettene. De 
økonomiske rammene i handlingsprogrammet er gitt i Meld. St. 26 Nasjonal transportplan 
2014-2023. For 2014 er statsbudsjettet for 2014 lagt til grunn. For 2015, 2016 og 2017 er det 
lagt til grunn en lineær opptrapping av totalrammen. Faktisk bevilgning vil bli vedtatt i 
forbindelse med de årlige statsbudsjettene. 
 
Statens vegvesen sendte handlingsprogrammet til fylkeskommunal uttalelse 20. september 
2013. Fylkeskommunene og andre fikk frist til 20. desember til å uttale seg. Fylkeskommunene 
har uttrykt stor grad av enighet om de foreslåtte prioriteringer innenfor de økonomiske 
rammene gitt i Meld. St. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023.  
 
Som riksvegeier har Statens vegvesen ansvar for 10 500 km riksveg og 16 riksvegferjesamband.  
 
I tillegg til riksvegnettet skal Statens vegvesen bistå fylkeskommunene med å forvalte et 
fylkesvegnett på om lag 44 300 km på oppdrag fra fylkeskommunene. Her inngår 
forvaltningsoppgaver, planlegging og byggherreoppgaver knyttet til drift, vedlikehold og 
investering av fylkesvegnettet.  Fylkeskommunene utarbeider egne planer for fylkesvegnettet.   
 
Statens vegvesen vil samarbeide med de andre transportetatene for å bygge, drifte og 
vedlikehold transportinfrastrukturen effektivt. 
 
I tråd med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet stadfestes med dette Statens 
vegvesens handlingsprogram for perioden 2014-2017. 
 

 
Terje Moe Gustavsen 
Vegdirektør  
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Sammendrag 
 
Transportpolitikken for de neste ti årene er beskrevet i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal 
transportplan 2014-2023 og Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport- og 
kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Det overordnede målet for 
transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem 
som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.  
 
Som en konkretisering av virksomheten de første fire årene utarbeider transportetatene 
etatsvise handlingsprogrammer for perioden 2014-2017. Statens vegvesens handlingsprogram 
viser hvordan midler til investeringer, drift, vedlikehold og riksvegferjedrift på riksvegnettet 
samt trafikant- og kjøretøyvirksomhet er prioritert for fireårsperioden. Videre framgår det 
hvordan innsatsen bidrar til måloppnåelse for de fire hovedmålene i Nasjonal transportplan.   
 
Sterk befolkningsvekst i storbyområdene og dermed økt transportbehov er en utfordring. Det 
er satt et mål i Nasjonalt transportplan 2014-2023 om at all vekst i persontransporten i 
tiårsperioden skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing i disse områdene. I 
handlingsprogrammet styrkes innsatsen for kollektivreisende, syklister og fotgjengere blant 
annet gjennom bymiljøavtalene og videreføring av belønningsordningen. 
 
Utenfor de store byene er det en utfordring å sikre en god standard og holde vegene åpne til 
enhver tid. Forfallet på riksvegnettet er anslått til i størrelsesorden 31-47 mrd. kr, og det er et 
stort behov for midler til å innfri kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriftene i 
løpet av 2019. 
 
Prioriteringene i handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 er i store trekk gitt i Nasjonal 
transportplan 2014-2023. For 2014 er statsbudsjettet lagt til grunn. For 2015, 2016 og 2017 er 
det lagt til grunn en lineær opptrapping av totalrammen.  
 
Veksten i forfallet vil stoppe tidlig i perioden 2014-2023. Det er forutsatt at gevinsten av 
effektiviseringen etaten er pålagt i Nasjonal transportplan 2014-2023 i første del av perioden, 
kanaliseres til å styrke vedlikeholdet. Innenfor rammen prioriteres vedlikehold av tunneler 
høyt. Midler til drift prioriteres slik at dagens standard opprettholdes, men med noe høyere 
standard for vinterdrift, drenering og vegoppmerking.   
 
Det er betydelige bindinger til oppfølging av igangsatte og vedtatte investeringsprosjekter. 
Vedtatte prosjekter skal gjennomføres med rasjonell anleggsdrift. Kostnadsøkninger på enkelte 
prosjekter har medført at byggingen av noen prosjekter starter senere enn opprinnelig 
planlagt. Det legges likevel opp til at alle store prosjekter som i Nasjonal transportplan 2014-
2023 er forutsatt startet opp i perioden 2014-2017, blir startet opp i løpet av fireårsperioden.  

For å nå målsettingen om å ta trafikkveksten i de største byområde med kollektivtransport, 
sykling og gåing, er bymiljøavtaler avgjørende. I rammen til programområdene er 3,1 mrd. kr 
avsatt til slike avtaler. Disse midlene kan brukes både til statlige tiltak, hovedsakelig innenfor 
kollektivtransport og universell utforming, og til større fylkeskommunale kollektivprosjekter 
som bybaner og superbussløsninger.  
 
Innenfor programområdene for øvrig prioriteres blant annet bygging av midtrekkverk og, 
sammenhengende nett for gående og syklende i byer og tettsteder og gang- og sykkelveger 
langs skoleveg. Det er avsatt midler til tiltak mot støy, dårlig vannkvalitet og konflikter med 



9 
 

naturmiljø og til servicetiltak som rasteplasser og hvileplasser for tungtrafikken, samt til 
utbedringer av kurvatur og breddeutvidelser.  
 
Innenfor rammen til trafikant- og kjøretøytilsyn økes innsatsen til kontroll av tunge kjøretøy 
med manglende vinterutrustning, utenlandske sjåfører med manglende kompetanse på 
vinterføre, ulovlig kabotasjekjøring og sosial dumping i transportsektoren for å sikre like 
konkurransevilkår. Det er avgjørende for trafikksikkerheten å fortsette fokuset på bilbeltebruk, 
fart og rus. Statens vegvesen ser også et økende behov for å øke tilgjengeligheten på 
tjenestene, noe som innebærer at det vil jobbes med flere selvbetjeningsløsninger innenfor 
trafikant- og kjøretøyområdet.   
 
Med innsatsen i fireårsperioden vil 107 km ny firefelts veg bli åpnet for trafikk, i tillegg får 141 
km midtrekkverk og 150 km riksveg vil få gul midtlinje. Det bygges 220 km gang- og sykkelveg, 
hvorav 47 km er en del av sammenhengende sykkelnett i byer og tettsteder. Det bygges 11 km 
kollektivfelt. Om lag 310 holdeplasser og 68 knutepunkter langs riksveg vil bli universelt 
utformet. Tiltak innenfor bymiljøavtalene kommer i tillegg.  
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Kapittel 1 Hovedutfordringer 
 
Med utgangspunkt i standarden på eksisterende riksvegnett, er det utfordrende å utvikle et 
sikkert, miljøvennlig og universelt utformet vegsystem som har nødvendig kapasitet og kvalitet 
i løpet av perioden 2014 - 2023. Dette forsterkes gjennom globalisering, inntektsvekst, kraftig 
befolkningsvekst og en endret befolkningssammensetning med flere eldre. Dette medfører 
spesielt store utfordringer for transportavviklingen i de største byene. 

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et mål om at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Det er en 
utfordring å gjøre miljøvennlig transport så attraktiv at den foretrekkes framfor privatbil. 
Gående og syklende må komme trygt og raskt fram. Samtidig må det utvikles et kollektivtilbud 
med høy kvalitet og kapasitet. Arealbruken må bli mer konsentrert for å legge til rette for et 
bedre kollektivtilbud og kortere reiseavstander til daglige gjøremål, slik at andelen 
miljøvennlige reiser kan øke. Utenfor byene må trafikksystemet tilpasses økt trafikk.  
 
Det er et mål å få mer gods over på sjø og bane, blant annet ved å utbedre vegforbindelser til 
havner og terminaler.  
 
De prognosene for utvikling i trafikkvekst som ble utarbeidet i forbindelse med 
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023, er også lagt til grunn for 
handlingsprogrammet 2014-2017. Årlig trafikkvekst for lette kjøretøy er 1,2 prosent og 2,1 
prosent for tunge kjøretøy.  
 
Riksvegene er hovedårene i vegtransportsystemet og omfatter om lag 10 500 km veg og 16 
ferjesamband. Av den samlede lengden på riks- og fylkesvegnettet utgjør riksvegene om lag 20 
prosent, men om lag halvparten av trafikkarbeidet foregår på riksveg. Om lag 65 prosent av 
næringstransport med tunge kjøretøyer skjer på riksvegene.  
 
Ved utgangen av 2013 er 540 km av riksvegnettet firefelts veg. Det er etablert midtrekkverk på 
240 km riksveg med to eller tre felt. I henhold til vegnormalene skal nye veger planlegges for 
fire kjørefelt når årsdøgntrafkk (ÅDT) overstiger 12 000 kjøretøyer i prognoseåret (20 år etter 
forventet vegåpning). Ut fra den forutsatte trafikkutviklingen i Nasjonal transportplan 2014-
2023 vil det derfor være behov for ytterligere 650 km firefelts veg. Krav om lik standard over 
lengre strekninger gjør at behovet er noe høyere. Det er behov for ytterligere 1 200 km 
midtrekkverk på to- og trefelts veger. Om lag 1 700 km eller 16 prosent av riksvegnettet er 
smalere enn 6 meter og mangler gul midtlinje. 
 
Stengte veger fører til ekstra kostnader og ulemper for næringslivet. Fjelloverganger med 
ustabile kjøreforhold vinterstid og skredutsatte strekninger fører til redusert 
framkommelighet. Selv om antallet stengninger ventes redusert som følge av tiltak på 
vegnettet, skyldes de fleste stengningene forhold som det er vanskelig å gardere seg mot, som 
uvær, skred og trafikkuhell. Statens vegvesen er opptatt av å sikre framkommelighet vinterstid.  
 
Statens vegvesen samarbeider med NVE om videreutvikling av en regional 
skredvarslingstjeneste som innebærer deling av informasjon, ressurser og kompetanse.  Målet 
er å få en best mulig beredskap slik at trafikantene ikke utsettes for skredfare, sikre at 
eventuelle stenginger blir effektivt avviklet og at relevant informasjon kommer fram i rett tid. 
Varslene publiseres blant annet på www.varsom.no.  
 

http://www.varsom.no/
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Det er et stort behov for å utbedre forfallet på vegnettet. Forfallet øker blant annet 
sannsynligheten for at det kan oppstå akutte skader som må utbedres og at tunneler må 
stenges. Skadeutviklingen fører til økte kostnader fordi reparasjonene vil bli mer omfattende jo 
lenger det ventes med å utføre vedlikehold. Forfallet fører til høyere kostnader til drift og 
vedlikehold, blant annet fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å holde vegene frie for 
snø og is. Forfallet gjør det også nødvendig med hyppig reasfaltering av veger med telehiv og 
dårlig bæreevne.  
 
Riksvegnettet har 500 tunneler, og for mange av disse er det behov for å gjennomføre 
omfattende tiltak. Behovet for tiltak i tunneler er kostnadsberegnet til i størrelsesorden 16-26 
mrd. kr. Om lag 40 prosent av dette gjelder tiltak for å oppfylle krav i tunnelsikkerhets- og 
elektroforskriftene. Det vil være en betydelig utfordring med hensyn til kostnader og 
gjennomføringsevne å innfri kravene i tunnel- og elektroforskriftene. 
 
Ekstremvær, flom og skred gjør stor skade og medfører store konsekvenser, også i områder 
som tidligere har blitt vurdert som forholdsvis sikre. De forventede klimaendringene vil kreve 
økt innsats knyttet til forebyggende investeringer, drifts- og vedlikeholdstiltak, beredskap, 
varsling og krisehåndtering. For å sikre liv, helse og samfunnsinvesteringer er det er viktig å 
bygge opp et fellesgrunnlag for klimatilpasning i samarbeid med andre samfunnsaktører. Dette 
vil kreve utstrakt samarbeid mellom offentlige institusjoner og andre samfunnsaktører i 
arealforvaltningen.  
 
I flere ferjesamband har det vært en vekst i trafikken som langt overstiger den generelle 
trafikkveksten. I handlingsprogrammet 2014-2017 legges det opp til å vurdere kapasiteten i 
hvert enkelt ferjesamband individuelt ved nye kontraktsutlysninger. Det vil bli en utfordring å 
tilpasse tilbudet til den økte trafikken. 
 
Antall omkomne og hardt skadde i trafikken er sterkt redusert de senere årene. Selv om 
trenden er klart positiv, viser statistikken en markant økning i antall omkomne det siste året, 
fra 145 i 2012 til et foreløpig tall på 187 i 2013.  Alvorlige trafikkulykker er fortsatt en betydelig 
utfordring.  Analyser av dødsulykkene viser at høy fart, bruk av rusmidler og manglende bruk 
av bilbelte er viktige årsaker til ulykker og ulykkenes alvorlighetsgrad. Unge bilførere er mest 
utsatt. Bilbeltebruken har økt jevnt over tid, og fartsnivået er noe redusert. Nærmere 40 
prosent av alle ulykker med drepte og hardt skadde skjer på riksvegnettet, mens vel 60 prosent 
skjer på fylkesveger og kommunale veger.  I perioden 2007 – 2012 var møteulykker og 
utforkjøringsulykker årsaken til henholdsvis 47 og 28 prosent av alle drepte og hardt skadde på 
riksvegnettet. 
 
Klimagassutslippene fra vegtrafikken har de siste årene ligget på om lag 10 mill. tonn. Om lag 
halvparten av innenlands godstransport går på veg, og utgjør en økende andel av klimagass-
utslippene. Økt trafikk og mer vegutbygging fører til økte klimagassutslipp og økt press på 
natur- og landskapsverdier.  Dårlig luftkvalitet forekommer først og fremst om vinteren i de 
største byene , og vegtrafikk er den viktigste årsaken. Bymiljøavtalene vil ha positiv virkning for 
både klimagassutslipp og luftforurensning i de største byene. Vegtrafikken er fortsatt den 
største kilden til støyplage. De nasjonale støymålene er vanskelige å overholde. Statens 
vegvesen foretar nå en ny vurdering av problemomfanget knyttet til forurensningsforskriftens 
krav. 
 
Mesteparten av transportsystemet ble bygget før det ble innført krav om universell utforming. 
I et universelt utformet transportsystem kommer alle mennesker seg frem uavhengig av 
funksjonsevne. Behovet for oppgraderinger og ombygginger er omfattende. Det er om lag 
6 500 bussholdeplasser og kollektivknutepunkter på riksvegnettet. En vesentlig andel av disse 
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har behov for oppgradering slik at de blir universelt utformet. Det er krevende å gjøre hele 
reisekjeder universelt utformet og tilgjengelige hele året. Dette krever blant annet samarbeid 
mellom forvaltningsnivåene. 
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Kapittel 2 Mål, rammer og hovedprioriteringer 
 

2.1 Mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 
Det overordnede målet for transportpolitikken i Nasjonalt transportplan 2014-2023 er: 
 
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport og fremmer regional utvikling.  
 
Det er fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell 
utforming: 
 

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

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

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

 Et transportsystem som er universelt utformet 
 
I kapittel 13 om virkninger er det omtalt hvordan Statens vegvesens innsats i perioden 2014-
2017 skal bidra til å nå hvert av målene.  
 

2.2 Økonomiske rammer  
Tabell 2.1 viser rammene i Nasjonalt transportplan 2014-2023, omregnet til 2014-kr.  
 
Tabell 2.1 Statlige økonomiske rammer til vegformål pr. post i Nasjonal transportplan 2014-2023 (mill. 2014-kr) 
 

 
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det forutsatt bevilget i gjennomsnitt på 30 mrd. 2014-kr 
pr. år til vegformål, en økning på om lag 38 prosent i forhold til 2013. Det er lagt til grunn 
lineær opptrapping i perioden 2014-2017. I perioden 2014-2017 er den årlige rammen i 

 Post 2014-2017 2018-2023 2014-2023

Post 23 Dri ft og vedl ikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøyti l syn 

m.m.
38 891             70 092             108 983           

Post 26 Vegti l syn 66                    99                    165                  

Post 29 Vederlag ti l  OPS-pros jekter 1 892               2 838               4 730               

Post 30 Riksveginvesteringer 54 374             114 002           168 376           

Post 31 Skreds ikring 3 719               5 161               8 880               

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 113 0 113

Post 36 E16 over Fi lefjel l 1 946               418                  2 364               

Post 37 E6 vest for Al ta 1 323               295                  1 618               

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 1 954               2 931               4 885               

Sum kap 1320 ekskl. postene 61 og 62 104 278           195 836           300 114           

Post 61 Rentekompensas jon for transportti l tak i  fylkene 860                  1 416               2 276               

Post 62 Ti l skudd ti l  skreds ikring på fylkesvegnettet 2 626               5 056               7 682               

Ekstern finans iering av riksveg 39 117             61 440             100 557           

Totalsum 146 881           263 748           410 629           
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gjennomsnitt på 26 mrd. 2014-kr. Dette tilsvarer 20 prosent av den totale rammen for 
perioden 2014-2023. Rammen til post 23 (drift, vedlikehold, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m.) 
øker med 5 prosent i forhold til 2013, mens rammen til i investeringspostene øker med om lag 
35 prosent.  
 
Ved omregning fra 2013- til 2014-prisnivå er det lagt til grunn en prisstigning på 3,5 prosent for 
post 23 og post 72, samt 2,4 prosent for investeringspostene og 2,6 prosent for post 29.  
 

2.3 Effektiviseringsprogrammet i Statens vegvesen 
 
Effektiviseringsprogrammet for Statens vegvesen skal redusere de interne kostnadene og gi 
økt innsats på vegene. Bakgrunnen for effektiviseringen er oppdraget i Nasjonal transportplan 
2014-2023. Her stilles det krav om at Statens vegvesen skal effektivisere internt på følgende 
områder med 10 – 15 prosent: 
 

 Byggherrefunksjonen 

 Planlegging 

 Trafikant- og kjøretøytjenester  

 Forvaltning av riks- og fylkesveger 

 Administrasjon og interne støtteprosesser  

I tillegg til denne interne effektiviseringen er det et mål å tilrettelegge for effektivisering i 
anleggsmarkedet.  
 
Effektiviseringen skal måles i forhold til en referansebane for den interne virksomheten i 
etatene. Referansebanen viser en forventet kostnadsutvikling uten effektiviseringstiltak. 
Beregning av effektiviseringsgevinstene er gjort ut fra sammenligning med referansebanen, 
som vist i figur 2.3: 
 
Innsparingen av midler fordeler seg slik i det enkelte år sammenlignet med 2013:  

 2014: 100 mill. kr 

 2015: 300 mill. kr  

 2016: 600 mill. kr  

 2017: 1000 mill. kr  

Dette utgjør til sammen 2 mrd. kr i fireårsperioden. 
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Figur 2.3: Illustrasjon av forholdet mellom utviklingen av totalrammen, referansebanen og målbanen 
 

 
 
Det er utviklet egne referansebaner for hver driftsenhet, og disse er lagt til grunn for 
fordelingen av effektiviseringskravet pr. år. Effektiviseringsprogrammet inneholder forslag til 
konkrete effektiviseringstiltak innenfor de ulike hovedprosessene.  
 
Effektiviseringsprogrammet skal oppdateres som en del av den årlige styringsprosessen, og det 
skal innarbeides som en del av årlige budsjetter og resultatavtaler. Midlene som frigjøres i 
effektiviseringen, skal benyttes innenfor vedlikehold for å stoppe videre økning i forfallet. Når 
det er omprioritert tilstrekkelig med midler til å stoppe forfallet, skal videre 
effektiviseringsgevinst i hovedsak prioriteres innenfor de områdene der de realiseres.  
 
Effektiviseringskravene er utarbeidet uten at det er tatt hensyn til endringene i eksterne 
betingelser som blant annet er signalisert i Solbergregjeringens politiske plattform. Disse 
endringene vil kunne medføre endringer i rollen og oppgavene til Statens vegvesen. Eventuelle 
følger av slike endringer vil håndteres undervegs i perioden.   
 
Budsjettåret 2014 
For budsjettåret 2014 skal budsjettposten for vedlikehold styrkes med 100 mill. kr 
sammenliknet med 2013. Reduksjonene skal primært gjennomføres innenfor områdene: 
 

 Tiltak uavhengig av arbeidsoppgaver, som reduksjoner i møte- og reisevirksomhet 

 Kritisk kostnadsgjennomgang for utvalgte områder; som f. eks kompetanseutvikling  

 Gjennomføring av utbyggingsprosjekter 

 HR-prosesser og administrative prosesser 

Budsjettåret 2015 
For budsjettåret 2015 skal Statens vegvesen omfordele ytterligere 200 mill. kr sammenliknet 
med endelig budsjett for 2014. Midlene skal disponeres til å styrke vedlikehold. Reduksjonene 
skal primært gjennomføres innenfor områdene: 
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 Prosessovergripende tiltak som for 2014 

 Ledelse og styring 

 Planlegging etter plan- og bygningsloven 

 Drift av vegnettet 

 Forskrifter og normaler 

 IKT 

 HR-prosesser 

 Administrative prosesser 

Budsjettåret 2016 
For budsjettåret 2016 skal det omfordeles ytterligere 300 mill. kr sammenliknet med endelig 
budsjett for 2015. Reduksjonene skal primært gjennomføres innenfor områdene: 
 

 Prosessovergripende som for 2015, avtakende opptrapping 

 Ledelse og styring 

 Planlegging etter plan- og bygningsloven 

 IKT 

 Administrative prosesser 

Budsjettåret 2017  
For budsjettåret 2017 skal det omfordeles ytterligere 400 mill. kr sammenliknet med endelig 
budsjett for 2016. Reduksjonene skal primært gjennomføres innenfor områdene: 
 

 Ledelse og styring 

 Forskrifter og normaler 

 IKT 

 HR-prosesser 

Perioden 2018-2023 
I siste del av perioden 2014-2023 fram til utgangen av 2023 skal Statens vegvesen redusere de 
påvirkbare kostnadene med ytterligere 1 mrd. kr sammenliknet med status ved utgangen av 
2017.  
 

2.4 Hovedprioriteringer 
 
Grunnlaget for prioriteringene i handlingsprogrammet for perioden 2014-2017 er gitt i 
Nasjonal transportplan 2014-2023.  

Dagens driftsstandard opprettholdes i hovedsak, men standarden for vinterdrift, drenering og 
vegoppmerking vil bli noe høyere. Dette forventes å gi bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet for trafikantene. Effekten for trafikantene vil gradvis øke ved utlysning av 
nye driftskontrakter de nærmeste årene. I løpet av 2017 vil alle driftskontrakter ha krav til 
samme standard. 
 
Behovet for midler til vedlikehold er stort. Det er lagt til grunn at veksten i forfallet vil stanses i 
slutten av perioden 2014-2017 dersom gevinsten av effektivisering av virksomheten 
kanaliseres inn mot styrking av vedlikeholdet.  
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Forfallet i tunneler medfører store behov for tiltak. Arbeidet med å oppgradere og utbedre 
tunneler blir derfor prioritert høyt i perioden 2014-2017. En vesentlig del av rammen til 
fornying på post 30 på nærmere 4,2 mrd. kr vil bli benyttet til slike tiltak. I tillegg vil noe bli 
finansiert innenfor rammene til programområdet utbedringstiltak på post 30 og rammen til 
vedlikehold på post 23. Statens vegvesen legger til grunn at kravene i 
tunnelsikkerhetsforskriften skal innfris for hele riksvegnettet senest innen utgangen av 2019. 
Nærmere omtale av opplegget for oppgradering og utbedring av tunnelene, samt omtalte av 
noen unntak fra gjennomføringskravet i forskriften der det forutsettes bygd ny veg, er 
nærmere omtalt i kapittel 6. Utover tiltak i tunneler prioriteres oppgradering og utbedring av 
bruer innenfor rammen til fornying på post 30.  
 
Mange vegprosjekter er under bygging eller vedtatt startet ved inngangen til 2014. Det betyr 
at det er store bindinger innenfor post 30 Riksveginvesteringer og post 31 Skredsikring. Alle 
prosjekter som startes opp, skal gjennomføres med rasjonell anleggsdrift.  
 
I arbeidet med handlingsprogrammet er det framkommet kostnadsøkninger på enkelte 
prosjekter. Dette medfører at enkelte prosjekter får noe senere oppstart enn forutsatt i 
Nasjonal transportplan 2014-2023. Statens vegvesen legger likevel opp til at alle store 
prosjekter som i følge Nasjonal transportplan 2014-2023 skal starte opp i perioden 2014-2017, 
blir startet opp i løpet av fireårsperioden. Post 35 E18 Bjørvikaprosjektet, post 36 E16 over 
Filefjell og post 37 E6 vest for Alta følges opp. For å sikre raskest mulig gjennomføring av E16 
over Filefjell og post 37 E6 vest for Alta er det overført vel 505 mill. kr fra rammen til store 
prosjekter på post 30 til postene 36 og 37.  
 
Den samlede rammen til programområdene er 13,4 mrd. kr i 2014-2017 eller om lag 
90 prosent mer enn i handlingsprogrammet 2010-2013. Av dette er om lag 3,1 mrd. kr satt av 
til bymiljøavtaler. Disse midlene kan brukes både til statlige tiltak, hovedsakelig innenfor 
kollektivtransport og universell utforming, og til større fylkeskommunale kollektivprosjekter 
som bybaner og superbussløsninger. Innenfor programområdene for øvrig er det rom for noe 
midler til kollektivtrafikktiltak og universell utforming på riksveg, særlig på stamruter og i 
viktige knutepunkter, men mye av midlene til slike tiltak er lagt inn i rammen for 
bymiljøavtalene.  
 
Rammene til trafikksikkerhetstiltak øker.  Etablering av midtrekkverk er høyt prioritert, men 
det vil også pågå et systematisk arbeid for å redusere risikoen for alvorlige 
utforkjøringsulykker. Tiltak for gående og syklende, som sammenhengende nett i byer og 
tettsteder og skoleveg, prioriteres. Dessuten prioriteres tiltak mot støy, dårlig vannkvalitet og 
konflikter med naturmiljø, servicetiltak som rasteplasser og hvileplasser for tungtrafikken, og 
utbedringer som kurvatur og bredde.  
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det opp til å utbedre lengre sammenhengende 
strekninger, hvor programområdetiltak, tiltak for å ta igjen forfall og vedlikeholdstiltak 
gjennomføres samlet.  
 
Innenfor rammen til trafikant- og kjøretøytilsyn prioriteres flere selvbetjeningsløsninger og 
kontrollvirksomheten, særlig knyttet til tunge kjøretøyer. 
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Kapittel 3 Drift og vedlikehold av riksveger, 

trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. 

3.1 Økonomiske rammer 
 
Tabell 3.1 Økonomisk ramme for post 23 (mill. 2014-kr)  

 

* Forskning og utvikling (FoU) finansieres også over post 30. 

** Effektiviseringsgevinsten vil bli benyttet til vedlikehold fram til vekst i forfallet stanser, med tilsvarende reduksjon 
på øvrige poster.  

*** Økning/reduksjon per underpost fra 2014-2015 er ikke fullt ut et resultat av kostnadsendringer. En 
gjennomgang av forutsatt nivå for 2014 per underpost viser behov for å gjøre endringer i inndelingen fra og med 
2015. 

 

3.2 Forvaltning av riks- og fylkesveg 
 
Det er lagt til grunn en ramme på om lag 8 880 mill. kr til forvaltning av riks- og fylkesveg i 
perioden 2014-2017. Aktivitetsnivået innen veg- og trafikkforvaltning videreføres på om lag 
samme nivå som i 2013. Det er forutsatt noe økning til bemanning og oppgradering av 
støttesystemer for vegtrafikksentralene, samt videreutvikling av sentrale systemer for 
innsamling og bearbeiding av trafikkdata. 
 
Forvaltning av riks- og fylkesveg omfatter Statens vegvesens oppgaver med Nasjonal 
transportplan, handlingsprogram, budsjett, ivaretakelse av sektoroppgaver, ledelse- og 
styringsoppgaver og kommunikasjon. Bistand til fylkeskommunene med utredninger og andre 
faglige underlag i deres arbeid med strategier, økonomiplaner, handlingsprogrammer og 
budsjetter for fylkesvegene inngår også.  Etter vegloven har staten ansvaret for forvaltning av 
riksvegene og fylkeskommunen ansvaret for forvaltningen av fylkesvegene. Statens vegvesen 
forvalter vegene for både staten og fylkeskommunene. Statens vegvesen har i tillegg oppgaver 
etter vegtrafikkloven både på riks- og fylkesveg.  
 
Eksempler på oppgaver: 

 vedta og gjennomføre trafikkregulerende tiltak, fastsette veglister, behandle dispensasjon 
for spesialtransporter 

 drifte vegtrafikksentralene som overvåker og styrer vegtrafikken og tunneler på riks- og 
fylkesveger 

 forvaltning av grunneiendommer 

Post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, 

trafikant- og kjøretøytilsyn m.m
2 014 2 015 2 016 2 017 2014-2017

23.1 Forvaltning av riks - og fylkesveg 2 054 2 243 2 273 2 312 8 882

23.2 Trafikant- og kjøretøyti l syn 1 824 1 825 1 825 1 716 7 190

23.3 FoU * 50 50 50 50 200

23.4 Norsk vegmuseum 36 36 36 36 144

23.6 Dri ft av riksveger 3 020 2 974 3 054 3 155 12 203

23.7 Vedl ikehold av riksveger 2 284 2 170 2 170 2 170 8 794

23.8 Byggherrekostnader innenfor dri ft og 

vedl ikehold av fylkesveg
354 374 375 375 1 478

Sum 9 622 9 672 9 783 9 814 38 891
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 avgi eller bistå ved uttalelser til andres planer etter plan- og bygningsloven 

 behandle eller bistå ved behandling av søknader om dispensasjon fra byggegrense, 
avkjørsel, gravetillatelse 

 samle inn eller bistå ved innsamling og bearbeiding av veg- og vegtrafikkdata og ivareta 
arkivfunksjoner  

 etablere og drifte automatisk trafikkontroll (ATK) i samarbeid med politiet 

 inspisere, ha tilsyn med og sikkerhetskontrollere veg og vegrelaterte elementer 

 ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap 
 
 

 
Ansatte ved vegtrafikksentralen blir intervjuet av media i forbindelse med påsketrafikken. 
Foto: Henriette Erken Busterud 
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3.3 Trafikant- og kjøretøytilsyn  
 
Det er lagt til grunn en ramme på 7 190 mill. kr til trafikant- og kjøretøytilsyn i perioden 2014-
2017. 
 
Innenfor trafikant- og kjøretøyområdet utøves myndighet og forvaltning i hovedsak innenfor 
vegtrafikklovgivningen. Fagområdet ivaretar hensynet til trafikksikkerhet, framkommelighet og 
miljø. Dette gjøres blant annet gjennom kontroll av kjøretøyer og tilsyn med virksomheter som 
omfattes av regelverket og krav til føreropplæringen. Dette er ordinære driftsoppgaver og 
endrer seg i liten grad fra år til år. Prioriteringen mellom ulike oppgaver og utviklingen i 
omfang kan imidlertid endre seg over år som følge av f.eks. nye EØS-forpliktelser, politiske 
føringer eller generell endring i samfunnsutviklingen. 
 

Hovedutfordringer 

Stadig flere tyngre kjøretøy på vegene i kombinasjon med hyppigere tilfeller av ekstremvær, 
skaper utfordringer i trafikken, både med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 
Tunge kjøretøy uten tilstrekkelig vinterutrustning og med en konstruksjon som gjør dem lite 
egnet til norske vinterveger, sammen med sjåfører som mangler kompetanse til å takle 
vanskelige vær- og kjøreforhold er en tilbakevendende og økende utfordring på vegnettet. Like 
konkurransevilkår for transportørene, ulovlig kabotasjekjøring og utfordringer knyttet til sosial 
dumping i transportsektoren er også områder hvor det stadig skjer en utvikling som medfører 
behov for økt innsats fra myndighetene sin side.    
 
Til tross for at bilbeltebruken generelt er på et høyt nivå, er det likevel slik at om lag halvparten 
av de som omkom i trafikken ikke brukte bilbelte. Feil bruk av bilbelte er også en utfordring 
som er blitt tydeligere. I tillegg er for høy fart og bruk av rusmidler årsak til mange av ulykkene. 
Det er også flere eldre trafikanter som er involvert i ulykker enn tidligere. 
 
Økende omfang av svindel med selve kjøretøyet, juks under førerprøver og forfalskning av 
førerkort er utfordringer som øker i omfang.  
 
Brukerne av Statens vegvesens tjenester stiller større krav til tilgjengelighet, kvalitet, 
effektivitet og service, samtidig som etterspørselen øker. Innenfor trafikant- og 
kjøretøyområdet er ventetider på enkelte av tjenestene en tilbakevendende utfordring. 
 

Prioriteringer innen tilsyns- og kontrollvirksomhet  

Formålet med tilsyns- og kontrollvirksomheten er å styrke trafikksikkerheten og 
framkommeligheten. Den skal også ivareta miljøhensyn og bidra til å sikre like 
konkurransevilkår og forbrukerrettigheter. 
 
Arbeidet med utvikling av metoder og ny kontrollteknologi som kan bidra til mer effektive og 
treffsikre kontroller skal prioriteres. Innen 2015 skal Statens vegvesen ha gjennomført en 
vurdering av om hjemmelsgrunnlaget er tilstrekkelig for å innføre ny kontrollteknologi. 
 
Utekontrollen skal legges til tider og steder der trafikksikkerhetsgevinsten forventes å være 
høy. Kontroll- og informasjonsaktiviteten skal rettes mot de trafikantgruppene som har høyest 
risiko, som unge og eldre bilførere, samt utenlandske førere av tunge kjøretøy.  Statens 
vegvesen vil ta initiativ til et samarbeid med EU for å presisere behovet for særlig kunnskap om 
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vinterkjøring for sjåfører av tunge biler som skal kjøre i Norge om vinteren. Krav til 
kompetanse om kjøring på norske vinterveger ved bestilling av transport vil også vurderes. 
 
Kontroll med vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy skal prioriteres, særlig på utsatte 
strekninger og ved riksgrenser. Statens vegvesen vil innen utgangen av 2014 utrede 
døgnkontinuerlig bemanning ved sentrale grenseoverganger.  Minst 10 prosent av alle 
kontroller av tunge kjøretøy skal innebefatte kontroll av bremser. Mot slutten av perioden vil 
det avgjøres om det skal stilles skjerpede krav til bruken av vinterdekk på tunge kjøretøy, 
herunder krav til vinterdekk på henger.  

 

 
Tungbilkontroll på E16 over Filefjell. 
Foto: Håkon Aurlien 

 
I løpet av 2015 skal regelverket på tilsynsområdet gjennomgås. Statens vegvesen vil så langt 
det er praktisk mulig samarbeide med andre kontroll- og tilsynsmyndigheter, herunder å 
utveksle informasjon og gjennomføre felles kontroller. Dialogen og samarbeidet med de ulike 
bransjene skal også styrkes. 
 
Stikkprøvekontroller av periodiske kjøretøykontroller skal prioriteres i første del av 
handlingsprogrammet. Videre prioriteringer og ressursbehov innenfor tilsynsområdet må 
vurderes i lys av nye forventinger om oppgaver som skal løses som en konsekvens av krav og 
føringer fra EU. Ressursinnsatsen på tilsyn for øvrig skal ikke reduseres.  
 
En forutsetning for at tilsyn- og kontrollvirksomheten skal fungere etter intensjonen er at 
Statens vegvesen har hensiktsmessige hjemler som gir anledning til ta i bruk effektive 
virkemidler. Bruk av hjullås på tunge kjøretøy som er gitt kjøreforbud er et eksempel på dette. 
Det skal også gjennomføres en kartlegging for å se om det foreligger tilstrekkelige hjemler for 
utveksling av informasjon, både innad i Norge og med andre land.  
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Statens vegvesen vil videreføre arbeidet for å avdekke svindel og juks, for blant annet å hindre 
ulovlig føreropplæring utført av ikke-godkjente virksomheter og svindel knyttet til godkjenning 
og registrering av kjøretøy.  
 
Store nasjonale trafikksikkerhetskampanjer, i sammenheng med andre virkemidler, har bidratt 
til færre drepte og hardt skadde. Det vil bli vurdert å øke innsatsen til kampanjer i 
planperioden. Statens vegvesens vil konsentrere seg om få og store kampanjer, og 
gjennomføre disse over flere år. For å få mest mulig effekt av kampanjene er det avgjørende at 
de sees i sammenheng med andre virkemidler, slik som kontrollvirksomheten både fra Statens 
vegvesen og Politi. 
 
Statens vegvesen vil i perioden 2014-2017 gjennomføre kampanjer innenfor temaene fart, 
bilbelte og samspill mellom syklister og bilister. Kampanjene om fart og bilbelte har pågått 
over flere år, og det er behov for nyutvikling med hensyn til valg av budskap og målgruppe. 
Samspillskampanjen startet sommeren 2013 og vil bli videreført i 2014-2017.  
 
Statens vegvesen vil i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene videreutvikle konseptet 
Trygg Trailer. Konseptet vil bidra til bedret fremkommelighet og trafikksikkerhet ved at 
involverte bedrifter stiller sikkerhetskrav til sine transportører, og derigjennom bygger en 
sikkerhetskultur.  
 

Prioriteringer innen føreropplæring 

Et høyt nivå på føreropplæringen er avgjørende for trafikksikkerheten. Statens vegvesen vil 
bidra til dette gjennom revisjon av læreplaner og forskrifter. Som en følge av endringene i 
kravene til føreropplæringen, vil dagens kvalitetskrav og førerprøvens innhold og omfang 
vurderes. Det kan blant annet bli aktuelt å innføre særskilte kompetansekrav til lærere som 
underviser i deler av den obligatoriske opplæringen og en mer hensiktsmessig organisering av 
trafikkskoledriften. Endringene vil bli iverksatt i slutten av perioden.  
 
Statens vegvesen vil i løpet av 2015 arbeide med tiltak som skal motvirke mulighetene for juks 
på den teoretiske førerprøven, blant annet gjennom å videreutvikle datasystemet som 
formidler teoriprøven. For å effektivisere, og som en del av kvalitetssikringen av førerprøven, 
vil Statens vegvesen i løpet av 2016 se på mulighetene for å utvikle støttesystemer for 
sensorer til den praktiske førerprøven.  
 
I løpet av 2016 skal alle yrkessjåfører som er omfattet av yrkessjåførdirektivet ha gjennomført 
etterutdanning i henhold til nye krav. Utdanningen vil bli evaluert innen utgangen av 2017. 
Statens vegvesen vil innen utgangen av 2015 vurdere om det bør innføres krav om yrkesrettet 
utdanning for dem som driver yrkesmessig transport med lette kjøretøyer, og som ikke 
omfattes av yrkessjåførdirektivet. Dette gjelder blant annet drosjesjåfører og budbilsjåfører.  
 
Privat øvingskjøring før man skal ta førerkortet er et viktig bidrag for bli en sikker sjåfør. 
Statens vegvesen anbefaler at man øvelseskjører minst 140 timer før oppkjøring. Vegvesenet 
skal overfor trafikkskolene, foresatte og elevene styrke informasjonsarbeidet om virkningen av 
privat øvingskjøring.  
 
Andel av befolkningen over 65 år som har førerkort vil øke i årene framover. Innen utgangen 
av 2015 skal Statens vegvesen vurdere om det skal innføres obligatoriske oppfriskningskurs for 
bilførere over 75 år.  
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Prioriteringer innen tjenestetilbud 

En egen brukerstrategi for trafikant- og kjøretøyområdet skal implementeres i 
handlingsprogramperioden for å avklare hva brukerne kan forvente av service, kvalitet og 
tilgjengelighet på tjenestene. Utvikling av selvbetjeningsløsninger for tjenester som ikke krever 
personlig oppmøte på en trafikkstasjon er et viktig tiltak i dette og skal prioriteres. 
Konsekvenser og gevinster av implementerte tiltak vil komme mot slutten av 
programperioden.  
 

 
Foto: Knut Opeide 

 
For å redusere ventetidene skal trafikkstasjonene planlegge oppgavene slik at 
sesongsvingninger i etterspørselen etter tjenestene ikke får betydelige utslag for brukerne. 
 
Arbeidet med av modernisering av førerkort- og motorvognregisteret, Autosys, er en prioritert 
oppgave i programperioden. 
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Øvrig regelverksutvikling og miljø  

Statens vegvesen vil arbeide for å få til smidige løsninger ved innføring av regelverk som er 
initiert av EU, slik at håndhevelse forenkles og unødvendige byrder for bransjen i størst mulig 
grad unngås. Tilstrekkelig informasjon til publikum om nye regler og endringer i regelverk er 
viktig.  
 
I løpet av 2014 skal det gjennomføres en evaluering av prøveprosjektet med modulvogntog 
med tanke på om modulvogntog kan gi en mer effektiv og miljøvennlig godstransport uten at 
trafikksikkerheten forverres. Revisjon av regelverket om sikring av last og ansvarsforhold 
knyttet til lastsikring skal vurderes. Revidert kapittel 5 i forskrift om bruk av kjøretøy (vekter og 
dimensjoner) skal fastsettes.  
 
Statens vegvesen vil tilrettelegge for gradvis implementering og utbredelse av 
kjøretøyteknologi som har gunstig påvirkning på trafikantenes adferd og regeloverholdelse. 
Hensiktsmessighet ved bruk av fartssperre (ISA) for unge bilførere skal utredes, herunder om 
tvungen ISA kan være et alternativ til inndragning av førerretten ved fartsgrenseovertredelse.  
 
Nye kjøretøyer har bedre kollisjonssikkerhet og lavere utslipp enn eldre, men det er likevel 
store forskjeller også mellom nye kjøretøyer. Statens vegvesen vil fortsatt bidra med 
informasjon og veiledning på dette området gjennom blant annet «Nybilvelgeren» på 
internett.  
 
Statens vegvesen vil i 2014 utrede hvilke særlige utfordringer vi har i Norge på grunn av utslipp 
fra kjøretøy.  
 

Effektivisering  

For å kunne gjennomføre de tiltakene som prioritert i handlingsprogrammet vil det være 
nødvendig med mer effektiv og riktig utnyttelse av ressursene. Virksomheten skal på lik linje 
med resten av Statens vegvesen iverksette tiltak for å innfri effektiviseringskrav i tråd med 
effektiviseringsprogrammet. I første del av handlingsprogramperioden vil det arbeides med 
flere utredninger som på sikt skal bidra til mer effektiv drift og oppgaveløsing og reduserte 
kostnader. I effektiviseringsarbeidet skal det legges til grunn en betydelig økning i utnyttelse av 
kontrollhallene.  
 

3.4 Forskning og utvikling  
 
Det er lagt til grunn en ramme på 400 mill. kr til forskning og utvikling (FoU) i perioden 2014-
2017, fordelt mellom post 23 og post 30. Om lag 10 prosent av midlene benyttes til 
internasjonal FoU og 5 prosent til tverretatlig FoU. Det øvrige går til diverse FoU-prosjekter i 
regi av Statens vegvesen. 
 
Handlingsprogrammet for forskning og utvikling er forankret i «Grunnlagsdokument for 
forskning og utvikling i Statens vegvesen». Områder som Statens vegvesen prioriterer skal 
bidra til å løse utfordringene som er omtalt i Nasjonal transportplan, andre stortingsmeldinger 
og offentlige utredninger eller til å innfri internasjonale pålegg gjennom for eksempel nye EU-
direktiver. 
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Etatsprogrammer 

Statens vegvesen avslutter ni etatsprogrammer innenfor ulike fagområder i løpet av 2017. 
Programmene er vist i tabellen nedenfor.  
 
Tabell 3.2 Statens vegvesens etatsprogrammer i perioden 2010-2017 

 

 

 
 
Det skal ikke startes nye forprosjekter i 2014.  I perioden 2015-2017 er det aktuelt å starte opp 
for prosjekter innen noen av følgende fagområder/temaer: 

 datafangst og databehandling 

 jord og vegetasjon 

 levetidskostnader for veger 

 klima og klimatilpasning 

 regionale virkninger i nytte/kostnadsanalyser  

 støy 

 trafikkteknikk, trafikkstyring og trafikkavvikling 
 

Internasjonal FoU 

Internasjonalt prioriterer Statens vegvesen det nordiske samarbeidet innenfor NordFoU og det 
europeiske samarbeidet organisert gjennom CEDR Task Group Research. I NordFoU legges det 
størst vekt på nordiske temaer og fagområder, eller temaer der Norden kan utøve en betydelig 
rolle i europeisk sammenheng. Etaten vil også følge nøye med i utlysninger i Horizon 2020 med 
tanke på prosjektdeltagelse for norske fagmiljøer i relevante prosjektsøknader. 
 

Tverretatlig FoU 

I forarbeidet til Nasjonal transportplan 2014-2023 utviklet Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
Kystverket og Avinor en tverretatlig FoU-strategi. I perioden 2014-2017 skal etatene definere 
prosjekter som er egnet for samarbeid, først og fremst innenfor følgende fagområder: 
 

 transportanalyser 

 teknologi 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Varige veger

Varige konstruksjoner

Smartere vegtrafikk med ITS (SMITS)

Naturfare - Infrastruktur, flom og skred (NIFS)

NORWAT

Lavere energibruk i Statens vegvesen (LEIV)

Bedre sikkerhet i trafikken (BEST)

Etatsprogram Vinterdrift

Bedre kunnskapsgrunnlag for endret 

transportmiddelfordeling i byer  (Bedre By)

Utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken (EMIROAD)

Vegutforming

Etatsprogram
Programperiode

Forprosjekt Prosjektperiode
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 klima og miljø 

 kapasitet og framkommelighet 
 
Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å gjennomføre en bred 
analyse av godstransport innen våren 2015. Analysen skal omfatte innhenting av 
faktagrunnlag, vurdering av havnestruktur og vurdering av tiltak og virkemidler.  
 

Annen FoU-satsing 

En ikke ubetydelig del av Statens vegvesens FoU-virksomhet skjer ved at Statens vegvesen 
kjøper FoU-tjenester av eksterne aktører som forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler 
og andre aktører med aktuell kompetanse. De viktigste områdene er: 
 

 metoder innen arkeologiske undersøkelser 

 arkitektur 

 effektivitet i planlegging og realisering av anlegg/vedlikeholdstiltak 

 klimagassutslipp. Tiltak for reduksjon av CO2 (carbon footprint) 

 kollektivtransport 

 naturmangfold – effekter og konsekvenser 

 samfunnsøkonomisk nytte og virkningsberegninger 

 skredvarsling 

 tilpasning til endringer i vær og klima 

 tilrettelegging for effektiv og bærekraftig transport og drift av veg 

 trafikksikkerhet 

 universell utforming 
 
Prosjektet Ferjefri E39 skal fortsette i perioden 2014-2017. I prosjektet ligger det en vesentlig 
FoU-innsats. Midler til dette kommer i tillegg til det som er avsatt til andre FoU prosjekter. Det 
vil bli benyttet om lag 30 mill. kr årlig til utviklingsarbeid knyttet til Ferjefri E39.  
 

Norges forskningsråd 

Statens vegvesen samarbeider med Norges forskningsråd, som blant annet yter finansiell 
støtte til relevante forskningsprogrammer og deltar i styringen av enkelte programmer. Et nytt 
transportforskningsprogram starter i 2015. Statens vegvesen har bidratt i planleggingen 
sammen med de andre transportetatene og vil spille en aktiv rolle i det nye programmet 
gjennom prosjektdeltagelse og oppfølging av programmet. 
 

Samarbeid med entreprenør- og rådgiverbransjen 

Det er et betydelig potensial for å gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til 
kontrakter både innenfor drift, vedlikehold og anlegg. Et systematisk samarbeid med 
bransjeaktørene vil kunne videreutvikle dette potensialet.  
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3.5 Norsk vegmuseum 
 
Det er lagt til grunn en ramme til Norsk vegmuseum i perioden 2014-2017 på144 mill. kr. 
 
Norsk vegmuseum (NVM) koordinerer Statens vegvesens arbeid med å ta vare på egne 
kulturminner, som gamle kongeveger og postveger samt maskiner, kjøretøyer, teknologi og 
arkivalia knyttet til virksomheten. Museet bevarer, forsker på og formidler minner om veger og 
vegtrafikk gjennom utstillinger og museumsmagasiner i regionene, så vel som i egne 
utstillinger. Etter mer en 20 år i drift vil den gamle basisutstillingen på NVM bli erstattet med 
en ny i 2014. Denne vil bli bygget opp på en pedagogisk og formidlingsteknisk plattform som vil 
gjøre den attraktiv de neste 15-20 årene. Museets formidlingsansvar ovenfor samfunnet vil bli 
vesentlig styrket som følge av dette. 
 
Det er lagt vekt på at muséets utstillinger skal bidra til mer kunnskap om trafikksikkerhet og 
infrastrukturens betydning for demokratiets utvikling. Norsk vegmuseum har også lagt vekt på 
å vise teknologisk utvikling innenfor anleggsvirksomheten i vegsektoren. I samarbeid med 
anleggsbransjen er det derfor etablert et eget fjellsprengningsmuseum som muséet drifter. 
 
Norsk vegmuseum ble opprettet i 1984 og den første utstillingen ble åpnet i 1992. Muséet 
ligger på Hunderfossen i Lillehammer kommune og består av utstillinger, magasiner, kontorer, 
verksteder, et friluftsmuseum og et fjellsprengningsmuseum. Vegmuseet tar vare på veg- og 
trafikkhistorien i tråd med nasjonal kulturminnepolitikk, og viser betydningen den har hatt for 
samfunnet. 
 

3.6 Drift av riksvegnettet  
 
Det er lagt til grunn en ramme på om lag 12 200 mill. kr til drift av riksveg i perioden 2014-
2017. Det er beregnet en gradvis kostnadsøkning i perioden 2014-2017 blant annet som følge 
av nye veganlegg, økt trafikk og innføring av nye driftsstandarder.  
 
Drift av vegnettet omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at vegnettet skal 
fungere godt for trafikantenes daglige bruk og for å holde god miljøstandard. Dette er 
aktiviteter som brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, oppretting 
av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafikkstyring, trafikantinformasjon med mer. 
 
Riksvegnettet utgjør om lag 10 500 km. I tillegg kommer 1300 km gang- og sykkelveg. Det 
omfatter om lag 500 tunneler med en samlet lengde på om lag 550 km og om lag 350 bruer 
med brulengde på over 100 meter.  

 
Statens vegvesen inngår driftskontrakter innenfor geografiske områder for mesteparten av 
driften. Driftskontraktene omfatter daglig drift på riksveg, inklusive fortau og gang- og 
sykkelveger.  Statens vegvesen inngår også  elektrokontrakter og andre spesialkontrakter. 
Dette er kontrakter som benyttes til tunnelutstyr, vegbelysning og vegoppmerking. 
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Foto: Knut Opeide 

 

Utfordringer 

Driftskontraktene har stor spennvidde i oppgavene, som skal utføres i forskjellige geografiske 
områder. Områdene er svært ulike, fra byer til høyfjell, og har varierende klima. Kravene i 
driftskontraktene er strenge med hensyn til å håndtere ulike forhold, særlig vinterforhold. 
 
For å redusere den risikoen som entreprenørene får på grunn av oppgaver som er knyttet til 
varierende værforhold, er kontraktene utformet slik at risikoen i vesentlig grad ligger på 
Statens vegvesen. Ved nedbør ut over en normalvinter eller temperaturer som medfører 
saltbruk ut over en normalvinter, vil entreprenøren bli kompensert for økte kostnader som 
følge av dette. 
 
Økt veglengde, mer trafikk, mer komplisert teknisk og sikkerhetsmessig utstyr og 
klimaendringer fører til et økende behov for midler til drift. Riksvegnettet preges av et 
betydelig forfall. Forfallet medfører høyere kostnader til drift enn hvis vegnettet hadde en 
tilfredsstillende standard, fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å holde vegene frie for 
snø og is. Teleutsatte veger med dårlige grøfter og stikkrenner krever også økt driftsinnsats for 
å opprettholde framkommeligheten og trafikksikkerheten. 
 

Prioriteringer 

Midler til drift vil i perioden 2014-2017 prioriteres slik at dagens standard kan opprettholdes, 
men med noe høyere standard for vinterdrift, drenering og vegoppmerking for kontrakter med 
oppstart fra og med 1. september 2013. Standarden innføres gradvis ved utlysning av 
driftskontrakter. Endringen i standarden forventes å gi bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet for trafikantene. Standarden vil ha virkning i alle kontrakter i løpet av 2017. 
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Målet for driften er at alle trafikantgrupper skal tilbys sikker og pålitelig framkommelighet hele 
året, samtidig som natur og miljøforhold langs vegene ivaretas. Tiltak som ivaretar 
trafikksikkerheten prioriteres. Dette gjelder spesielt vinterdriften, der brøyting, salting og 
strøing er de viktigste oppgavene. Strekninger med mange og alvorlige ulykker vil bli fulgt opp 
spesielt. Samtidig prioriteres driftsoppgaver som har direkte konsekvenser for 
framkommeligheten, med fokus på å legge til rette for forutsigbar transport for næringslivet.  
 
Det etterstrebes at aktivitetene gir minst mulig forurensning av miljøet og ivaretar hensynet til 
vegens naboer. Saltforbruk og annen avrenning skal tilpasses slik at vannforskriften og 
drikkevannforskriften overholdes. Dette innebærer blant annet at forbruket av salt skal være 
på et lavest mulig nivå, samtidig som kravene til friksjon i kontraktene ivaretas. 
 
Driften skal gjennomføres slik at forurensningsforskriften og reguleringsbestemmelser i 
henhold til plan- og bygningsloven overholdes. Dette omfatter blant annet støvfeiing, drift av 
støytiltak, driftsmessige utbedringer av konflikter mellom vegen og biologisk mangfold, tiltak 
mot uønskede arter og drift av målestasjoner for luftkvalitet.  Drift av objekter som er statens 
ansvar i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner skal gjennomføres 
slik at den kulturhistoriske verdien opprettholdes.  
 
Driftsoppgaver skal vurderes med tanke på å redusere klimagassutslipp. Det prioriteres å 
bedre forholdene for de som velger miljøvennlige transportformer, som kollektivtransport, 
sykkel og gåing. 
 
Nye driftskontrakter får en økning i arbeidsomfang på grunn av økt veglengde, større andel 
firefelts veger, tunneler, rasteplasser og liknende som har høyere driftsutgifter enn de 
kontraktene de avløser. Trafikkmengden har også økt, og det er stilt høyere krav til standard 
og kvalitet. Disse forholdene gjør det derfor krevende å sammenligne prisene i nye kontrakter 
med de kontraktene som avløses. Kontraktene med oppstart høsten 2013 hadde om lag 
samme prisnivå som inngåtte kontrakter med oppstart høsten 2012.  Prisene flater ut, 
sammenlignet med økningen i perioden 2008-2011, selv om kontraktsinnhold og veglengde 
har økt. 
 
Det arbeides kontinuerlig med forbedringer av driftskontraktene. I 2012 ble det gjennomført 
en ekstern utredning av byggherrevirksomheten i tilknytning til drift av veger, med vekt på 
marked og videreutvikling av kontraktene. Noen av forslagene til forbedringer og forenklinger 
er tatt inn i konkurransegrunnlagene for kontrakter som ble inngått i 2013. Bransje-
organisasjonene Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg og Maskinentreprenørenes forbund 
har fått utredningene til uttalelse. Det vil bli gjort endringer for driftskontraktene som inngås 
fra 2015, og ytterligere endringer for kontrakter som inngås fr a 2016. Endringene er forventet 
å gi større klarhet i hvordan kontraktene skal forstås, kalkuleres og gjennomføres. 
 
Det vil også bli arbeidet med utvikling av elektrokontrakter og andre spesialkontrakter der 
dette er nødvendig. 
 
I Innst. 450 S (2012-2013) til Meld St. 26 (2012-2013) er det pekt på behovet for å øke antall 
døgnhvileplasser. I tillegg til utbygging av døgnhvileplasser finansiert over 
investeringsbudsjettet, er det ønskelig at døgnhvileplasser også kan bygges ut og/eller driftes 
av private med årlige tilskudd over post 23.6. Det er ikke tatt høyde for kostnader til dette i 
rammen til post 23 i Nasjonal transportplan 2014-2023. Det er usikkert hvor stort omfang 
dette kan få i perioden 2014-2017, og det er ikke tatt hensyn til dette i handlingsprogrammet. 
Dette vil bli avklart nærmere i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015. 
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3.7 Vedlikehold av riksvegnettet  
 
Det er lagt til grunn en ramme på om lag 8 800 mill. kr til vedlikehold i perioden 2014-2017. 
Vedlikehold av vegnettet består av tiltak for å ta vare på den fysiske infrastrukturen. Dette 
innebærer tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker og vegfundament, grøfter, bruer, 
tunneler, støyskjermer, kulverter og andre tekniske anlegg. Tiltakene skal være i tråd med 
fastsatte kvalitetskrav. Vedlikeholdet skal bidra til å sikre god trafikksikkerhet, god 
framkommelighet, godt miljø og god tilgjengelighet inklusive universell utforming for alle 
trafikantgrupper. 
 
Tiltak for å bedre tilgjengeligheten og framkommeligheten for gående og syklende ivaretas ved 
gjennomføring av vedlikeholdstiltak. Slik bidrar vedlikeholdstiltakene til hele reisekjeder med 
universell utforming og bedret framkommelighet for gående og syklende. 
 
 

 
Foto: Knut Opeide 

 

Utfordringer 

Det er store utfordringer innen vedlikehold og behovene for midler er store. I Nasjonal 
transportplan 2014-2023 forutsettes det at midlene til vedlikehold skal trappes opp utover i 
perioden. I handlingsprogrammet er det lagt til grunn at veksten i forfallet vil stanse i perioden 
2014-2017, noe som forutsetter at gevinsten av effektivisering av virksomheten i perioden 
2014-2017 disponeres til å styrke vedlikeholdet. De første årene i perioden vil ikke midlene til 
vedlikehold dekke behovet og forfallet vil øke.   
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Statens vegvesen har anslått et behov på 31-47 mrd. til å utbedre forfall med tilhørende 
oppgraderinger på riksvegnettet. Forfallet på vegnettet medfører behov for akutte tiltak, blant 
annet for å holde tunneler og bruer åpne. I tillegg medfører det økt behov for inspeksjoner på 
vegnettet, for å sikre at trafikksikkerhet og framkommelighet opprettholdes gjennom 
kortsiktige avbøtende tiltak og økt drift av vegnettet. Skadeutviklingen vil føre til økte 
kostnader på sikt, fordi reparasjonene vil bli mer omfattende jo lenger det ventes med å utføre 
disse. 
 

Prioriteringer 

Innen vedlikehold prioriteres å: 

 rette opp skader som kan føre til at vegen blir akutt trafikkfarlig eller at 
framkommeligheten reduseres vesentlig 

 rette opp skader og slitasje som kan føre til konsekvenser for trafikksikkerhet og 
framkommelighet 

 rette opp skader som kan være starten på en akselererende skadeutvikling der 
kostnadene kan bli store dersom ingenting gjøres 

 gjennomføre tiltak som forlenger levetid og reduserer framtidige vedlikeholdskostnader 
slik at nåverdien av vedlikeholdskostnader blir lavere 

 
I det etterfølgende omtales forutsatt gjennomføring av vedlikeholdstiltak. 
 
Tunneler 
Det er lagt til grunn en ramme til tunneler på om lag 1 990 mill. kr. En stor del av tunnelene på 
riksvegnettet er mer enn 20-40 år gamle. Det har siden 1985 blitt bygget flere lange tunneler 
med mye teknisk utstyr og høy trafikk. Statens vegvesen har erfart at levetiden til det tekniske 
utstyret har vært overvurdert. Dette medfører store og økende kostnader til reparasjon og 
vedlikehold. 
 
Statens vegvesen gjennomfører systematiske inspeksjoner av tunneler og bruer for at 
vedlikeholdet skal bli gjort til rett tid. Dette sikrer at skader blir oppdaget, overvåket eller 
rettet, slik at alvorlige hendelser ikke oppstår. 
 
Midler til vedlikehold av tunneler har over en lengre periode vært betydelig lavere enn 
behovet. Statens vegvesen har anslått et behov på 16-26 mrd. kr til å utbedre og oppgradere 
tunnelene på riksvegnettet slik at de møter kravene i tunnel- og elektroforskriftene. I tillegg er 
det behov for å øke nivået til vedlikehold av tunneler. I de første årene av perioden 2014-2017 
vil det hovedsakelig bli gjennomført vedlikeholdstiltak som er kritiske for at tunnelene kan 
holdes åpne for normal trafikk og for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften. For å innfri 
kravene i tunnelsikkerhetsforskriften i løpet av 2019 er det nødvendig å benytte midler fra 
både vedlikehold og fornying til utbedring av tunneler. 
 
Drenering 

Det er lagt til grunn en ramme til vedlikehold av grøfter, kummer og rør på om lag 370 mill. kr i 
perioden 2014-2017. God drenering er avgjørende for vegens bæreevne og vedlikehold av 
vegkroppen. Manglende drenering er et problem for vedlikehold av vegene. Dette gjelder 
spesielt manglende grøfting og utskifting av stikkrenner. Vegfundamentets bæreevne er 
avhengig av at det holdes fritt for vann. Vannansamlinger i grøftene fører til skader i 
vegfundamentet, og dette svekker vegens bæreevne. Vann i vegfundamentet gir økt risiko for 
telehiv som ødelegger vegdekket, noe som gir dårligere framkommelighet og trafikksikkerhet. 
Tiltak på drenssystemet kan også være nødvendig for å ivareta vannforskriftens krav om at 
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fisken skal vandre i elver og bekker under vegen og drift av renseløsninger for å redusere 
vannforurensningen. 
 
Statens vegvesen vil i perioden 2014-2017 vurdere nødvendige tiltak for at blant annet grøfter, 
kummer og rør skal sees i sammenheng med asfaltering, og dermed forlenge levetiden for 
vegdekkene.  
 
Vegdekker 
Forfallet på vegdekkene er betydelig. Spordybde og ujevn vegbane kan få konsekvenser for 
trafikksikkerhet og framkommelighet. Forfall på drenssystemet og manglende bæreevne fører 
til for kort dekkelevetid på deler av vegnettet. Spor- og jevnhetsmålinger viser at det har vært 
en liten forbedring i tilstandsutviklingen for vegdekkene i 2011, 2012 og 2013. 
 
Ny standard for vedlikehold av vegdekker er innført fra og med 2014. Hovedtrekket i 
endringen i standard er at det stilles krav om maksimalt 20 mm spordybde i stedet for 25 mm 
spordybde for ÅDT over 5000 kjøretøy før tiltak skal gjennomføres. 
 
Midler til vedlikehold av vegdekker prioriteres høyt i perioden 2014-2017, og er forutsatt å 
være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet i 2014 etter innføring av ny standard. Det 
er lagt til grunn en ramme til vedlikehold av vegdekker på om lag 4 070 mill. kr i perioden 
2014-2017. 
 
Vegutstyr og miljøtiltak 
Det er lagt til grunn en ramme til vedlikehold av vegutstyr og miljøtiltak på om lag 820 mill. kr i 
perioden 2014-2017. Av dette er om lag 250 mill. kr knyttet til inntekter som følge av blant 
annet refusjoner fra forsikringsselskaper. Det er usikkert hvordan disse midlene vil bli fordelt 
mellom ulike vedlikeholdsoppgaver, men det er forutsatt at det i stor grad vil tilfalle 
vedlikehold av vegutstyr. Vegutstyret omfatter blant annet skilt, rekkverk, oppmerking, murer, 
belysning, signalanlegg, stabilitetssikring, støyskjermer, rasteplasser, grøntarealer og 
skråninger. Vedlikehold av vegutstyr er viktig av hensyn til trafikksikkerhet, framkommelighet 
og miljø. 
 
Vedlikeholdet skal sikre at eksisterende miljøkvaliteter opprettholdes og at juridiske miljøkrav 
oppfylles. 
 
I 2014-2017 skal det gjennomføres drifts- og vedlikeholdsrettede strakstiltak etter 
trafikksikkerhetsinspeksjoner. Nivået videreføres på om lag samme nivå som i 2013. Tiltak kan 
omfatte alle vegelementer, men er hovedsakelig knyttet til vegutstyr, blant annet oppretting 
av rekkverk, justering av fartsgrenser, oppsetting av fareskilt eller bakgrunnsoppmerking og 
oppsetting av signalanlegg. 
 
Bruer og ferjekaier 
Det er lagt til grunn en ramme til vedlikehold av bruer og ferjekaier på om lag 980 mill. kr i 
perioden 2014-2017. Tilstandsutviklingen for bruer og ferjekaier har vært negativ over en lang 
periode, og det er behov for å øke innsatsen. Mange av bruene på riksvegnettet ble bygget på 
1960- og 1970-tallet. Disse har nådd en levealder hvor det er behov for omfattende 
vedlikehold og rehabilitering for å opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet. 
 
Vedlikehold av ferjekaier, herunder oppretting av skader etter uforutsette hendelser, er viktig 
for å ivareta regulariteten i ferjedriften. Store deler av midlene til vedlikehold av bruer og 
ferjekaier må benyttes til akutte tiltak, noe som gir redusert mulighet for å sette i gang 
forebyggende tiltak i så stor grad som ønskelig tidlig i 2014-2017. 
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Byggherrekostnader innenfor vedlikehold av riksveger 

Det er lagt til grunn en ramme på om lag 570 mill. kr i perioden 2014-2017 for å ivareta 
byggherreoppgaver innenfor vedlikehold av riksveger. Dette omfatter blant annet planlegging 
av tiltak, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhenting og behandlingen av tilbud, 
kontraktsinngåelse, oppfølging og kontroll av entreprenørens leveranser, ivareta byggherrens 
HMS-ansvar m.m. 
 
Samordning med fornying 

For å utnytte ressursene effektivt og sikre rasjonell gjennomføring av tiltak, skal det lages 

samordnede, langsiktige planer for vedlikeholdet som viser prioriteringer for det enkelte år. 

Tilstrekkelige og forutsigbare rammer til vedlikehold er en forutsetning for slik samordnet 

planlegging. Samordning skjer både mellom ulike vedlikeholdstiltak og mellom 

vedlikeholdstiltak, utbedringstiltak og fornyingstiltak. For eksempel er det behov for å se 

dekkelegging og forsterking av vegkroppen i sammenheng. Vegkroppen brytes ned over tid, og 

i flere tilfeller vil det være nødvendig å forsterke og reetablere bæreevne i tillegg til å legge 

vegdekke. Videre skal ulike tiltak langs samme vegrute samordnes, og tidspunkt for tiltak skal 

samordnes, for at eksempel dreneringstiltak utføres året før dekkelegging. 

 

3.8 Byggherrekostnader innenfor drift og vedlikehold 

av fylkesveg  
 
Gjennom forvaltningsreformen tok staten på seg ansvaret for byggherrekostnader for drift og 
vedlikehold på fylkesvegnettet. Fra 2014 er utgiftene skilt ut på en egen underpost. Det er 
forutsatt at disse utgiftene vil utgjøre om lag 1 480 mill. kr i perioden 2014-2017.  
 
Byggherreoppgaver innenfor drift og vedlikehold av fylkesveg omfatter blant annet: 

 planlegging av tiltak 

 utarbeidelse av konkurransegrunnlag 

 innhenting og behandling av tilbud 

 kontraktsinngåelse 

 oppfølging og kontroll av entreprenørenes leveranser 

 ivaretakelse av byggherrens HMS-ansvar gjennom hele prosessen 

 overtakelsesforretning og oppfølging i garantiperioden  
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Kapittel 4 Vegtilsynet 
 
Tabell 4.1 Økonomisk ramme til Vegtilsynet (mill. 2014-kr) 

 
 
Etablering av et statlig vegtilsyn for offentlig veg er omtalt i tidligere proposisjoner til 
Stortinget, sist i Prop. 1 S (2013–2014). Vegtilsynet er et risikobasert systemtilsyn, som skal 
føre tilsyn med at Statens vegvesen har etablert og bruker tilstrekkelige styringssystemer for å 
ivareta sikkerheten på riksvegnettet. Samferdselsdepartementet har fastsatt en egen instruks 
for Vegtilsynet.  

  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 26 Vegtilsynet 16 16 17 17 66



35 
 

Kapittel 5 Vederlag til OPS-prosjekter  
 
Tabell 5.1 Økonomisk ramme til vederlag til OPS-prosjekter (mill. 2014-kr) 
 

 
 
Post 29 Vederlag til prosjekter med offentlig privat samarbeid (OPS-prosjekter) omfatter 
forutsatt statlig andel av kontraktsfestede vederlag til OPS-prosjektene E39 Klett – Bårdshaug i 
Sør-Trøndelag, E39 Lyngdal – Flekkefjord i Vest-Agder og E18 Grimstad - Kristiansand i Aust- og 
Vest-Agder. OPS-selskapene får betalt for en totalleveranse av veg, inklusive drift og 
vedlikehold. Deler av vederlaget til prosjektene E39 Klett – Bårdshaug og E18 Grimstad – 
Kristiansand finansieres med bompenger. 
 
Rammen på 1 655 mill. kr for perioden 2014-2017 er 237 mill. kr lavere enn den som er lagt til 
grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023. Midlene er flyttet til post 72 Kjøp av 
riksvegferjetjenester. Behovet på post 29 vil øke igjen i perioden 2018-2023, på grunn av 
bortfall av bompengebidragene. 

  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 29 Vederlag til OPS-prosjekter 433 419 407 396 1 655
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Kapittel 6 Riksveginvesteringer 
 

 
Bygging av Hardangerbrua langs rv.7. 
Foto: Geir Brekke 

6.1 Økonomiske rammer 
 
Tabell 6.1 Økonomisk ramme til post 30 Riksveginvesteringer (mill. 2014-kr)  
 

  2014 2015 2016 2017 2014-2017 

30.1 Store prosjekter 6 374 7 408 8 035 9 164 30 981 

30.4 Programområdene 2 126 2 822 3 923 4 538 13 409 

30.4.1 Bymiljøavtalene 0 400 1 173 1 552 3 125 

30.4.2 Utbedringstiltak 495 603 611 722 2 431 

30.4.3 Tilrettelegging for gående  
            og syklende 

517 566 619 673 2 375 

30.4.4 Trafikksikkerhetstiltak 938 983 1 136 1 154 4 211 

30.4.5 Miljøtiltak 49 96 106 149 400 

30.4.6 Kollektivtrafikktiltak og  
            universell utforming 

90 129 199 177 595 

30.4.7 Servicetiltak 37 45 79 111 272 

30.5 Nasjonale turistveger 150 150 150 150 600 

30.6 Fornying 405 970 1 233 1 552 4 160 

30.7 Planlegging 702 731 857 935 3 225 

30.8 Grunnerverv 61 169 141 159 530 

30.9 Ikke rutefordelte midler 464 185 155 155 959 

Sum 10 282 12 435 14 494 16 653 53 864 

 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det gitt føringer for hvilke store prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. I tillegg er det gitt føringer for den økonomiske rammen for tiltak 
innenfor hvert programområde.  I forhold til rammene for perioden 2014-2017 i Nasjonal 
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transportplan 2014-2023 er det flyttet 95 mill. kr fra store prosjekter til kollektivtrafikk og 
universell utforming for å finansiere bindinger. I tillegg er det flyttet 55 mill. kr fra store 
prosjekter til utbedringstiltak pga. bindinger. Videre er det flyttet 600 mill. kr fra ikke 
rutefordelte midler til fornying. I tillegg er det flyttet 525 mill. kr fra store prosjekter til postene 
36 og 37, fordelt med 235 mill. kr til post 36 og 290 mill. kr til post 37.  
 
Tabell 6.2 Post 30 Riksveginvesteringer – fordeling av økonomiske rammer i perioden 2014-2017 (mill. 2014-kr) 
 

Korridor/rute 
Statlige  
midler 

Annen  
finansiering 

1. Oslo - Svinesund/Kornsjø 
E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger 1 202  630  

2. Oslo - Ørje/Magnor 
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 
E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – Hokksund med 
tilknytninger 

1 549 
1 384 

 

1 320 
1 480 

 

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger 
E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger 7 426 8 660 

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 

5 099 
1 085 

528 

6 110 
20 

120 

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

4 924 
1 176 
3 071 

7 970 
 

2 230 

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

9 830 
928 
265 

1 099 
164 

8 850 
1 700 

 
270 

20 

7. Trondheim – Bodø med armer mot Sverige 
E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger 3 444 2 130 

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 

3 153 
2 854 

1 050 
 

Sum rutefordelte midler 49 180 42 560 

Bymiljøavtaler 3 125  

Nasjonale turistveger 600 160 

Ikke rutefordelte midler 959  

Sum post 30 53 864 42 720 
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6.3 Store prosjekter  

 

 
Anleggsmaskiner i arbeid på strekningen E6 Minnesund – Labbdalen, delparsell Langset – Brøhaug. 
Foto: Knut Opeide 

 
Det er lagt til grunn om lag 31 mrd. kr i statlige midler til store prosjekter i perioden 2014-
2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 40 mrd. kr i annen finansiering, i all hovedsak 
bompenger. Bompengefinansiering skal være basert på lokalpolitisk tilslutning og vedtas av 
Stortinget. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn bompengefinansiering av 
mange prosjekter der slik tilslutning ennå ikke foreligger. Tilslutning til bompengeopplegg kan 
dessuten gjøre det mulig å framskynde anleggsstart for noen prosjekter som først er prioritert i 
siste seksårsperiode. Det er derfor knyttet noe usikkerhet til prioriteringene av 
bompengeprosjekter. I handlingsprogrammet er det tatt utgangspunkt i prioriteringene i Meld. 
St. 26 (2012-2013). Det er imidlertid lagt til grunn bompenger til framskyndet anleggsstart for 
to prosjekter; E16 Bjørum – Skaret og rv 4 Roa – Gran grense, jf. nærmere omtale i kapittel 16. 
 
Prioriteringene i Nasjonal transportplan 2014-2023 følges opp. Kostnadsøkninger på enkelte 
store prosjekter samt overføring av midler til postene 36 og 37 har medført at byggingen av 
noen prosjekter starter senere enn opprinnelig planlagt. Det legges likevel opp til at alle 
prosjekter som i Nasjonal transportplan er forutsatt startet opp i perioden 2014-2017, blir 
startet opp i løpet av denne perioden.  
 
I løpet av perioden 2014-2017 vil flere store prosjekter med kostnadsoverslag over 500 mill. kr 
bli åpnet for trafikk eller startet opp/videreført, jf. tabell 6.3. 
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Tabell 6.3 Store prosjekter på post 30 med kostnad over 500 mill. kr som henholdvis åpnes for trafikk og  

                  startes opp/videreføres i perioden 2014-2017. 

 

Prosjekt > 500 mill. kr Korridor Fylke 

Åpnes for trafikk i 2014-2017 
   

Rv 22 Lillestrøm – Fetsund 1 Akershus 

E18 Melleby – Momarken 2 Østfold 

E18 Sydhavna 2 Oslo 

E18 Knapstad – Retvet 2 Østfold og Akershus 

E18 Riksgrensen – Ørje 2 Østfold 

E16 Kongsvinger – Slomarka  2 Hedmark 

E18 Gulli – Langåker  3 Vestfold 

E18 Bommestad – Sky 3 Vestfold 

Rv 509 Sømmevågen 3 Rogaland 

E39 Vågsbotn – Hylkje 4 Hordaland 

E39 Drægebø – Grytås og Birkeland – Sande 4 Sogn og Fjordane 

E39 Harangen – Høgkjølen 4 Sør-Trøndelag 

Rv 7 Sokna – Ørgenvika 5 Buskerud 

E16 Fønhus – Bagn 5 Oppland 

E6 Minnesund – Skaberud  6 Akershus og Hedmark 

Rv 706 Nidelv bru – Grillstad 6 Sør-Trøndelag 

E6 Frya – Sjoa 6 Oppland 

Rv 4 Lunner grense – Jaren, inkl Lygna sør 6 Oppland 

E136 Tresfjordbrua 6 Møre og Romsdal 

E6 Hålogalandsbrua 8 Nordland 

E6 Sørkjosfjellet 8 Troms 

  
 

  

Anleggsstart/videreføring i 2014-2017 
   

Rv 110 Simo – Ørebekk 1 Østfold 

E16 Herbergåsen – Nybakk 2 Akershus 

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum 2 Oppland og Buskerud 

E39 Eiganestunnelen 3 Rogaland 

E18 Lysaker – Ramstadsletta 3 Akershus 

E18 Rugtvedt – Dørdal 3 Telemark 

E18 Tvedestrand – Arendal 3 Aust-Agder 

E18 Varoddbrua 3 Vest-Agder 

E39 Søgne – Lyngdal 3 Vest-Agder 

E39 Ålgård – Sandved 3 Rogaland 

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 3 Akershus og Buskerud 

Rv 23 Dagslett – Linnes 3 Buskerud 

E39 Svegatjørn – Rådal 4 Hordaland 

E39 Rogfast 4 Rogaland 

E39 Bjørset – Skei 4 Sogn og Fjordane 

Rv 555 Sotrasambandet 4 Hordaland 

E39 Betna - Vinjeøra – Stormyra         4 Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

Rv 9 Setesdal 4 Aust-Agder 

E134 Gvammen – Århus 5 Telemark 

E134 Damåsen – Saggrenda 5 Buskerud 

Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand 5 Telemark 

Rv 13 Ryfast 5 Rogaland 

E16 Sandvika – Wøyen 5 Akershus 

E16 Bjørum – Skaret 5 Akershus og Buskerud 

E16 Bagn – Bjørgo 5 Oppland 

E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelene 5 Hordaland 

E6 Vindalsliene – Korporals bru 6 Sør-Trøndelag 

E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen 6 Sør-Trøndelag 

Rv 4 Roa – Gran grense 6 Oppland 

Rv 3/rv25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 6 Hedmark 
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Prosjekt > 500 mill. kr Korridor Fylke 

Rv 3 i Østerdalen 6 Hedmark 

E6 Helgeland 7 Nordland 

Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset 7 Nordland 

 

Ferjefri E39 

E39 er om lag 1 100 km mellom Kristiansand og Trondheim. Standarden er meget varierende, 
fra firefelts veg på enkelte strekninger ved de største byene, til smal tofelts veg uten gul 
midtlinje på noen strekninger med lav trafikk. Det er sju ferjesamband på strekningen. I 
Nasjonal transportplan 2014-2023 er det forutsatt at Vestlandet skal bindes sammen gjennom 
en opprustet og ferjefri E39 i løpet av en tjueårsperiode. Dette vil gi store reisetidsgevinster, 
bedre trafikksikkerheten, bidra til regionforstørring og mer robuste bo- og arbeidsmarkeder. 
Totalt vil reisetidsgevinsten på hele strekningen bli 7-8 timer. Utbyggingen vil knytte sammen 
bo- og arbeidsmarkedene i Stavanger og Bergen, i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane. 

I den kommende tiårsperioden skal en rekke prosjekter langs E39 starte, og andre planlegges. 
Gjennom utbyggingen av tunnel under Boknafjorden, Rogfast, vil ett av de syv gjenstående 
ferjesambandene bli erstattet av fast forbindelse. Dette vil gi stor reisetidsgevinst og knytte 
sammen bo- og arbeidsmarkedene på Nord-Jæren og Haugalandet. For øvrig vil innsatsen i 
tiårsperioden konsentreres om utbygging og utbedring av viktige strekninger mellom ferje-
sambandene. Totalt sett vil utbyggingene i tiårsperioden gi en reisetidsgevinst på 75 minutter, 
samtidig som påliteligheten og trafikksikkerheten blir vesentlig bedre. 

Statens vegvesen vil i utviklingsprosjektet «Ferjefri E39» arbeide videre med forsknings- og 
utviklingsarbeid for blant annet flytebruer og bruer med ekstremt lange spennvidder. Det må 
også utvikles et regelverk som grunnlag for gjennomføring av forprosjekt og 
detaljprosjektering av slike bruer. Dette må omfatte dimensjoneringskriterier, lastforskrifter, 
prosjekteringsregler, sikkerhetsforskrifter med mer. 

6.4 Programområdene  
 
Tiltak innenfor programområdene er målrettede tiltak innenfor ett av disse temaene: 

 bymiljøavtaler 

 utbedringstiltak 

 tilrettelegging for gående og syklende  

 trafikksikkerhetstiltak 

 miljøtiltak 

 kollektivtransporttiltak og universell utforming 

 servicetiltak 

Det er lagt til grunn om lag 13,4 mrd. kr i samlet rammen til programområdene i perioden 
2014-2017. Nedenfor er økonomiske rammer for hvert programområde omtalt, sammen med 
en oppsummering av hva som oppnås ved gjennomføring av de tiltakene som hører til 
programområdet. Deler av effekten oppnås innenfor store prosjekter og ikke kun av innsatsen 
innenfor programområdet. Det er ikke kjent hvilke tiltak som vil inngå i bymiljøavtalene, og 
virkninger fra disse midlene er derfor ikke omtalt. 
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Bymiljøavtalene 

I Nasjonal transportplan 2014-2023 styrkes innsatsen for kollektivreisende, syklister og 
fotgjengere. Det er lagt til grunn 3 125 mill. kr i statlig bidrag til helhetlige bymiljøavtaler i 
perioden 2014-2017. Bymiljøavtalene er ett av statens viktigste virkemidler for å nå målet om 
å ta veksten i persontransporten i storbyområdene med kollektivtransport, sykkel og gåing.  
 

 
Illustrasjon: Jon Opseth  

 
De ni byområdene som er en del av programmet Framtidens byer, kan forhandle om midler til 
bymiljøavtaler:  
 

 Osloregionen 

 Bergensområdet 

 Trondheimsområdet 

 Nord-Jæren 

 Kristiansandsområdet 

 Tromsø 

 Buskerudbyen 

 Nedre Glomma 

 Grenland 

De statlige midlene i de helhetlige bymiljøavtalene kan brukes til tiltak på riksveg eller 
fylkeskommunal infrastruktur av nasjonal interesse. Midlene kan ikke brukes til drift av 
kollektivtransport. Avtalen forutsetter samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, der alle 
avtaleparter bidrar med finansiering. Midler kan også komme fra bompenger. I tillegg kommer 
statlige midler som er satt av til sykkelsatsing i byområdene innenfor programområdene og 
belønningsmidler.  
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Midlene til bymiljøavtaler er ikke fordelt, og de aktuelle kommunene, fylkeskommunene og 
staten skal forhandle om fordelingen fra 2014. Staten kan ta initiativ til slike forhandlinger. 
Kommunene og fylkeskommunene kan også ta slikt initiativ. Kommune, fylkeskommune og 
staten skal være likeverdige avtaleparter, med gjensidige forpliktelser. 
 
Kravene til bymiljøavtalene er omtalt i kapittel 9 i Nasjonal transportplan 2014-2023 (boks 9.1). 
Klimaforlikets mål om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gåing skal legges til grunn i forhandlingene. Nullvekstmålet for biltrafikken gjelder 
persontransport, noe som betyr at næringstransport skal unntas. Målet vil gjelde hele 
avtaleområdet. Restriktive tiltak for biltrafikk og arealplanlegging som bygger opp under 
nasjonale mål, skal inngå i bymiljøavtalene. Trafikksikkerheten skal bedres. 
 
En koordineringsgruppe samordner Statens vegvesens arbeid med bymiljøavtaler og bypakker. 
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det vekt på at resultatene fra bymiljøavtalene skal 
dokumenteres. Statens vegvesen har fått i oppdrag å utvikle et felles minimum indikatorsett 
for oppfølging av avtalene. 1. mars 2014 skal Statens vegvesen sende en anbefaling til 
Samferdselsdepartementet, etter en høringsrunde blant berørte kommuner, fylkeskommuner, 
KS, Helsedirektoratet og Miljødirektoratet. 
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 videreføres og styrkes belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk. Totalt er det satt av 9,2 mrd. kr til belønningsordningen 
for hele tiårsperioden 2014-2023. Belønningsavtalen for Buskerudbyen (Buskerud 
fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) løp ut i 
2013 (2010-2013). Bergen (Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune) har en fireårig 
avtale som løper til og med 2014. Fra 2013 er fireårige belønningsavtaler inngått med: 
 

 Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan) 

 Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune  

 Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune 

 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 

 Nord Jæren (Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola) 
 
Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har inngått 
en fireårig avtale som gjelder fra 2014.  
 
Det er lagt opp til at belønningsordningen skal samordnes med bymiljøavtalene, blant annet 
når det gjelder krav til dokumentasjon og indikatorer. Samferdselsdepartementet vil komme 
tilbake til hvordan denne samordningen skal håndteres.  
 

Utbedringstiltak 

Det er lagt til grunn om lag 2 430 mill. kr i statlige midler til utbedringstiltak i perioden 2014-
2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 760 mill. kr i annen finansiering.   
 
Programområdet omfatter blant annet forsterkning av veg, utbedring av tunneler, bruer og 
ferjekaier, utbedring av vegutstyr og miljøinstallasjoner, mindre skredsikringstiltak, 
breddeutvidelser samt diverse andre mindre tiltak. Hovedinnsatsen i perioden 2014-2017 er på 
breddeutvidelser, tiltak i tunneler og rehabilitering av bruer. 
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Tilrettelegging for gående og syklende 

 

Syklist ved Økern i Oslo.  
Foto: Henriette Erken Busterud 

 
Det er lagt til grunn om lag 2 380 mill. kr i statlige midler til tilrettelegging for gående og 
syklende i perioden 2014-2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 700 mill. kr i annen 
finansiering.  
 
Programområdet omfatter i hovedsak bygging av et sammenhengende hovednett for 
sykkeltrafikken i byer og tettsteder og utbygging av strekninger knyttet til skoleveg. I tillegg 
omfatter det tiltak i etterkant av sykkelveginspeksjoner og andre tiltak for å legge til rette for 
gående og syklende. Sykkelveginspeksjoner er en systematisk gjennomgang av eksisterende 
sykkelveganlegg for å identifisere mangler og feil. Hele sykkelvegnettet skal være ferdig 
inspisert i løpet av 2019, hvorav 80 prosent skal være inspisert og eventuelt utbedret i løpet av 
2017. 
 

Trafikksikkerhetstiltak 

Det er lagt til grunn om lag 4 210 mill. kr i statlige midler til trafikksikkerhetstiltak i perioden 
2014-2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 370 mill. kr i annen finansiering. 
 
Selv om innsatsen til bygging av møtefrie veger er trappet opp de senere årene, er det fortsatt 
møteulykker som fører til størst antall drepte og hardt skadde på riksvegnettet. 
Hovedinnsatsen innenfor programområdet trafikksikkerhetstiltak er på etablering av 
midtrekkverk. I perioden 2014-2017 satses det på videre utbygging av midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt. Forsterket midtoppmerking er også et viktig virkemiddel for å redusere antall 
møteulykker.  
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Andre prioriterte innsatsområder er tiltak mot utforkjøringsulykker, utbedring av kryss og 
strakstiltak i etterkant av trafikksikkerhetsinspeksjoner. Det vil også bli bygd eller utbedret et 
større antall kontrollstasjoner- og plasser.  
 

Miljøtiltak 

Det er lagt til grunn om lag 400 mill. kr i statlige midler til miljøtiltak i perioden 2014-2017. I 
tillegg er det lagt til grunn om lag 20 mill. kr i annen finansiering. 
 
Hovedinnsatsen i perioden 2014-2017 rettes mot støyskjerming og fasadetiltak for å innfri 
kravene i forurensningsforskriften om maksimalt 42 dB innendørs støy. Ved inngangen til 
perioden vil om lag 13 000 personer langs riksvegnettet være utsatt for innendørs støy over 
det nasjonale målet på 38 dB. Arbeidet med kilderettede tiltak og rehabilitering av 
støyskjermer skal fortsette.  
 
Konflikter mellom veger og naturmangfold skal utbedres gjennom programområdetiltak i 
perioden 2014-2017. 71 innsjøer har ikke tilfredsstillende kjemisk kvalitet på grunn av salt eller 
annen vegavrenning, og arbeidet med renseløsninger for overvann fra veger skal fortsette. 
Vannforskriften skal følges opp med tiltak innenfor tidsfristen.  
 

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming 

Det er lagt til grunn om lag 600 mill. kr i statlige midler til kollektivtrafikktiltak og universell 
utforming i perioden 2014-2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 300 mill. kr i annen 
finansiering. 
 
Et universelt utformet kollektivtransportsystem er en viktig del av satsingen på universell 
utforming av hele reisekjeder i Nasjonal transportplan 2014-2023. Oppgradering av 
holdeplasser og knutepunkter langs riksvegnettet er derfor en prioritert oppgave. I tillegg skal 
det bygges kollektivfelt for å redusere forsinkelsene og øke hastigheten for kollektivtransport 
på veg i rushtiden. I perioden 2014-2017 skal det bygges kollektivfelt i de største byene. 
Stamrutene for kollektivtransporten prioriteres. Kollektivtrafikktiltak som er en del av 
bymiljøavtalene kommer i tillegg. 
 
Universell utforming legges til grunn ved bygging av alle nye riksveg anlegg. 
 
Et viktig bidrag for å fremme bruk av kollektivtransport er å forbedre informasjonstilgang og 
brukervennlighet. I perioden vil Statens vegvesen, i samarbeid med fylkeskommunene, 
etablere en landsdekkende, konkurransenøytral reiseplanlegger og videreutvikle rammeverk 
for samordnet, moderne elektronisk billettering. 
 

Servicetiltak 

Det er lagt til grunn om lag 270 mill. kr i statlige midler til servicetiltak i perioden 2014-2017.  
Behovet for døgnhvileplasser er om lag 80 plasser langs riksvegnettet. Ved utgangen av 2013 
var det etablert 15 døgnhvileplasser. Transportnæringen har i lengre tid vært misfornøyd med 
utbyggingstakten. Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023, påpekte 
et flertall i komitéen at målet om å bygge ut 35 nye plasser i løpet av perioden 2014-2023 med 
statlig finansiering ikke er tilstrekkelig. Komitéens flertall uttalte at det bør legges til rette for 
et samarbeid mellom det offentlige og private aktører, som har til hensikt å øke antallet 
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hvileplasser for godstransporten. Statens vegvesen vil derfor se nærmere på mulighetene for å 
finansiere et større antall avtaler med private innenfor de økonomiske rammene til post 23, og 
hvordan et slikt samarbeid kan organiseres for at det skal bli tilstrekkelig attraktivt for private 
drivere. Slike plasser vil komme i tillegg døgnhvileplassene som finansieres over 
programområdet servicetiltak og som del av store prosjekter. 
 

6.5 Nasjonale turistveger 
 

 
Trollstigen 
Foto: Jarle Wæhler 

 
Det er lagt til grunn 600 mill. kr i statlige midler til nasjonale turistveger i perioden 2014-2017. I 
tillegg er det lagt til grunn 163 mill. kr som finansielt bidrag fra andre aktører til store 
attraksjoner og øvrige samarbeidstiltak, jf. tabell 6.4. 
 
Nasjonale turistveger er et viktig virkemiddel i den nasjonale reiselivsstrategien for å styrke 
Norges konkurransekraft i den internasjonale konkurransen om turistene. Målet er at innen 
2023 skal alle de atten strekningene få fullgod standard som Nasjonale turistveger. Ved 
utgangen av 2013 var 128 av om lag 250 planlagte tiltak gjennomført, fra små rasteplasser til 
store attraksjoner. Ytterligere 41 tiltak vil være på plass før 2018. Disse fordeler seg på de 18 
strekningene og omfatter:  

 tre store attraksjoner - Steinsdalsfossen, Eldhusøya og Almannajuvet  

 26 rasteplasser og utsiktspunkter 

 fire kunstverk 

 samarbeid om ferjeleiene Horn og Forvik (planbistand) i Nordland 

 seks tiltak i samarbeid med næringsaktører  
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I tillegg er det ventet at vil Statens vegvesen vil være i gang med å oppgradere reiselivsikonene 
Vøringsfossen og Gjende. 
 
Nasjonal turistveger omfatter 2 059 km veg, hvorav 427 km er riksveg og 1632 km fylkeveg. 
Statens vegvesen vil i samråd med fylkeskommunene finne fram til et opplegg som sikrer god 
og ensartet kvalitet på drift, vedlikehold og forvaltning av turistvegtiltak og turistvegenes 
øvrige kvaliteter.  
 
Tabell 6.4 Midler til turistvegtiltak i perioden 2014-2017, fordelt på statlige turistvegmidler og bidrag andre 
(mill. 2014-kr). 

 

 2014 2015 2016 2017 2014-2017 

Statlige midler 150 150 150 150 600 

Annen finansiering 37 74 35 19 163 

Totalt 187 224 185 169 763 

 

6.6 Fornying   
 
Lav vedlikeholdsinnsats over lang tid har ført til et betydelig forfall på deler av riksvegnettet. 
En kartlegging som Statens vegvesen foretok i 2011-2012 viste at det vil koste 31-47 mrd. å 
fjerne forfallet og gjøre tilhørende nødvendige utbedringer på riksvegnettet. Om lag 
halvparten av behovet er knyttet til tunneler og om lag en fjerdedel til vegdekker,  
vegfundament og drenering. Det resterende er knyttet til bruer og ferjekaier (15 prosent) samt 
vegutstyr og miljøtiltak (10 prosent).  
 
Det er lagt til grunn om lag 4 160 mill. kr i statlige midler til til fornying i perioden  2014-2017. 
Tiltak knyttet til rehabilitering av tunneler prioriteres høyest. Øvrige tiltak er i stor grad knyttet 
til rehabilitering av bruer samt vegfundament og vegdekker med tilhørende drenerings- og 
avløpsanlegg. Det er lagt vekt på å samordne tiltak for å fjerne forfall med gjennomføring av 
store prosjekter, programområdetiltak og vedlikeholdstiltak der hvor det er fornuftig. 
 

Utbedring av tunneler 

Basert på kartleggingen av forfallet på riksvegnettet er det beregnet et behov til vegtunneler 
på 16-26 mrd. kr for å følge opp kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene og utbedre 
alt forfall som følge av utilstrekkelig vedlikehold over mange år. 
  
Formålet med tunnelsikkerhetsforskriften er å forebygge og redusere konsekvensene av 
kritiske hendelser i vegtunneler. Kravene i forskriften gjelder for alle riksvegtunneler lengre 
enn 500 meter. Flere av kravene er avhengig av tunnelenes lengde og trafikkmengde. 
Forskriften stiller strengere krav til nye tunneler enn til eksisterende tunneler som er åpnet for 
trafikk før desember 2006. Alle nye tunneler (åpnet for trafikk etter november 2006) er 
bygd/bygges i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften og Håndbok 021 Vegtunneler. I 
eksisterende tunneler som er åpnet for trafikk før desember 2006, skal det gjennomføres 
nødvendige tiltak i samsvar med forskriftens krav. 
 
Til sammen 255 riksvegtunneler omfattes av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Om lag 200 
av disse tunnelene har ulike avvik fra forskriftskravene, større og mindre, som utløser behov 
for tiltak. I de senere årene har det vært en betydelig innsats for å sikre et godt sikkerhetsnivå i 
samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften i høytrafikkerte tunneler. 
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Statens vegvesen legger til grunn at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften kan innfris for 
tunnelene innen utgangen av 2019, men med unntak for noen tunneler som er nærmere 
omtalt nedenfor. 
 
Tiltak som utløses av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften for eksisterende tunneler, er først 
og fremst montering av sikkerhetsutstyr som mangler eller supplering/utskifting når utstyret er 
mangelfullt eller nedslitt. Med sikkerhetsutrustning menes belysning, ventilasjon, 
nødstrømsanlegg, ledelys, nødstasjoner, ulike typer skilting, slokkevann, rødt stoppsignal og 
bommer for stenging av tunnel, kjørefeltsignaler, videoovervåking, kommunikasjon og 
oppkobling til vegtrafikksentral. Kravene til montering av sikkerhetsutstyr er avhengig av 
tunnelens lengde og trafikkmengde. 
 
Samtidig som det gjennomføres tiltak i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften, vil det bli 
gjennomført tiltak i samsvar med krav i elektroforskriftene, blant annet utskifting av ex-kabler. 
Det er fortsatt en del tunneler med usikret vann- og frostsikring (PE-skum). Dette vil også bli 
utbedret, med unntak av punktsikring som ikke representerer fare for at en eventuell brann 
sprer seg. 
 
Tunnelsikkerhetsforskriften stiller bare krav til ventilasjon i tunneler lengre enn 1 000 meter og 
som har en årsdøgntrafikk større enn 4 000 kjøretøyer. Ventilasjon er vesentlig for å redusere 
de alvorlige konsekvensene av brann i tunnel. Statens vegvesen har derfor i flere år lagt til 
grunn montering av ventilasjon i alle nye tunneler lengre enn 1 000 meter og som har større 
årsdøgntrafikk enn 1 000 kjøretøyer. Dette vil også bli lagt til grunn ved utbedring av 
eksisterende tunneler. Det vil bli lagt særlig vekt på oppgradering av ventilasjonskapasitet i 
forhold til brann. 
 
Selv om en tunnel har sikkerhetsutrustning i samsvar med forskriften, kan den være så gammel 
og nedslitt at det kreves hyppig kontroll/inspeksjon og kostbart vedlikehold. Dette omtales 
vanligvis som forfall eller vedlikeholdsetterslep. I mange tunneler er forfallet så omfattende at 
det kan representere en vesentlig svekkelse av sikkerheten på grunn av ustabil drift av 
sikkerhetsutrustningen. De økonomiske rammene gir ikke rom for å utbedre alt forfall samtidig 
med tiltak i henhold til forskriftene. I de fleste tunnelene legges det derfor opp til å utbedre 
bare deler av forfallet (kritisk forfall) samtidig med tiltak i henhold til tunnelsikkerhets- og 
elektroforskriftene. Øvrig forfall må utbedres i et byggetrinn to etter 2019. I tunneler med høy 
trafikk og i tunneler med dårlige omkjøringsmuligheter legges det opp til å utføre alle tiltak 
samtidig.  
 
Mange av riksvegtunnelene er bygd for mange år siden med andre krav til bredde, kurvatur, 
stigning mm. Med noen unntak som omtales nedenfor, legges det ikke opp til å bygge om slike 
tunneler. Dette er heller ikke et krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Ombygging ville medført 
svært store kostnader til strukturelle tiltak. Forskriften stiller imidlertid krav til at avbøtende 
tiltak vurderes med hjelp av risikoanalyser. Avbøtende tiltak kan være fartsreduserende tiltak, 
lavere fartsgrense, automatisk trafikkontroll, forbikjøringsforbud, videoovervåking, automatisk 
detektering av hendelser, styrket beredskap, spesielle tiltak rettet inn mot tunge kjøretøyer i 
tunneler med sterk stigning m.m. Slike tiltak er en viktig del av den utbedringen som skal 
gjennomføres i tunnelene. 
 
Det er igangsatt arbeid med en konseptvalgutredning for E16 på strekningen Voss – Arna i 
Hordaland. Strekningen har mange tunneler med dårlig standard. E6 gjennom Sørfold nord for 
Fauske i Nordland har også mange tunneler med dårlig standard. Tunnelene har 
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kjørebanebredde på 5,5-5,7 meter. Også her vil det bli startet et utredningsarbeid med tanke 
på bygging av nye tunneler der deler av strekningen vurderes lagt i ny trasé.  
 
For tunnelene på E16 Voss – Arna og E6 gjennom Sørfold legges det til grunn minimumstiltak 
med hovedvekt på avbøtende tiltak som sikrer et akseptabelt sikkerhetsnivå i påvente av 
løsninger som erstatter dagens tunneler. Tilsvarende legges også til grunn for andre tunneler 
som vil bli erstattet av nye tunneler eller nye vegtraséer som følge av prioriterte vegprosjekter 
i Nasjonal transportplan 2014-2023. Det kan også bli aktuelt med minimumstiltak i de 
tunnelene der det er prioritert å bygge et ekstra tunnelløp i perioden 2018-2023, dersom 
trafikkavviklingshensyn tilsier at en omfattende utbedring av dagens løp ikke bør gjøres før 
tunnelløp nr. to står ferdig. 
 
I og med at flere av de nye tunnelene/tunnelløpene blir ferdigstilt etter april 2019, kan det, til 
tross for at det gjennomføres tiltak i eksisterende tunneler, bli behov for å søke om fravik fra 
forskriften for en begrenset periode. Dette vil bli tatt opp med Samferdselsdepartementet og 
EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt inn midler til ekstra tunnelløp i nærmere 15 
tunneler på grunn av høy trafikk. I tillegg til tryggere trafikkavvikling vil dette sikre effektiv 
evakuering ved eventuell brann. I påvente av at ekstra løp bygges ut, gjennomføres avbøtende 
tiltak. For de tunnelene som er lengre enn 1 000 meter, vil dette være videoovervåking med 
automatisk detektering av hendelser (AID) og fjernstyrte bommer. Dette vil sikre rask 
oppdagelse av hendelser og varsling av redningsetatene, samt hurtig stenging av tunnelen. I 
tillegg vil det også bli etablert automatisk trafikkontroll (ATK) for å kontrollere kjørefarten.  
 
Av hensyn til sikker evakuering vil det fram mot neste revisjon av Nasjonal transportplan gjøres 
en vurdering av behovet for ekstra tunnelløp i ytterligere om lag 15 tunneler. Dette er tunneler 
som antas å få en årsdøgntrafikk høyere enn 8 000 kjøretøyer i løpet av neste planperiode 
(2018-2027). Også i disse tunnelene vil det bli gjennomført avbøtende tiltak som beskrevet i 
foregående avsnitt i påvente av eventuell utbygging av et ekstra løp. 
 
Etter at tunnelene er utbedret i samsvar med forskriftskravene, samtidig som kritisk forfall 
utbedres, vil det fortsatt stå igjen mange tunneler med forfall som må utbedres. I tillegg vil det 
gjenstå et stort antall tunneler kortere enn 500 meter som også må utbedres. Disse omfattes 
ikke av tunnelsikkerhetsforskriften, men i flere av disse vil det likevel være behov for skifte ut 
gammelt sikkerhetsutstyr, lukke eventuelle avvik mot elektroforskriftene og utbedre annet 
forfall.  
 
Utbedring av tunnelene representerer en stor utfordring for Statens vegvesen i planleggings- 
og gjennomføringsfasen. Etablering av en prosjektorganisasjon for hele tunnelporteføljen er 
derfor under etablering i regionene med et nasjonalt forum ledet av Vegdirektoratet som skal 
sikre gode og enhetlige løsninger for alle utfordringer/problemstillinger som vil dukke opp i 
plan- og gjennomføringsfasen. Arbeidet vil også stille store krav til gode løsninger for 
midlertidig trafikkavvikling mens utbedringsarbeidene pågår for å minimalisere ulempene for 
trafikantene og samfunnet mest mulig. Utbedring av tunnelene representerer også en stor 
utfordring med hensyn til kapasitet og kompetanse i konsulent- og entreprenørmarkedet. Det 
nasjonale forumet vil bidra med god informasjon til de ulike aktørene slik at de kan bygge opp 
nødvendig kapasitet/kompetanse. 
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6.7 Planlegging  
 
Det er lagt til grunn om lag 3 230 mill. kr i statlige midler til planlegging i perioden 2014-2017. I 
tillegg er det lagt til grunn om lag 280 mill. kr i annen finansiering 
 
Planleggingsoppgavene spenner fra konseptvalgutredninger til samordnede utbedringer 
gjennom mindre tiltak langs eksisterende vegnett. Statens vegvesen skal planlegge for en 
opptrapping av investeringene i perioden 2014-2017 og for en ytterligere opptrapping i neste 
planperiode. Større prosjekter som skal være aktuelle i perioden 2018-2021 må ha vedtatt 
kommunedelplan i løpet av 2016.  
 
Statens vegvesen vil legge opp til sterkere styring av planleggingsvirksomheten. Bedre 
organisering av planleggingsoppgaver er utredet i 2013, og utredningen vil danne grunnlag for 
gjennomføring av tiltak i 2014. 
 
Styringen av de interne planressursene gjennom regionvise planleggingsprogrammer vil bli 
forsterket i perioden 2014-2017, både som grunnlag for gjennomføring av 
handlingsprogrammet, de årlige budsjettene og Nasjonal transportplan 2018-2027. Statens 
vegvesen skal utvikle kontraktstyper og samarbeidsformer med leverandører av 
konsulenttjenester i samarbeid med Rådgivende ingeniørers forening, og arbeidet er ventet å 
gi effekt i 2014. I tillegg kan en del oppnås gjennom mange mindre tiltak som gir intern 
effektivisering. Forsøket med å la Fylkesmannen samordne statlige innsigelser i seks fylker vil gi 
nyttige erfaringer. Mer bruk av statlig plan er signalisert av regjeringen og vil kunne gi noe 
innsparing av tid. KS1-ordningen kan gi føringer som forenkler planlegging etter plan- og 
bygningsloven i neste fase. Mer sammenhengende planlegging og bygging og over lengre 
strekninger gir erfaringsmessig god effektiviseringsgevinst. 
 

6.8 Grunnerverv  
 
Det er lagt til grunn om lag 530 mill. kr i statlige midler til strategisk grunnerverv i perioden 
2014-2017. Normalt er grunnerverv en del av prosjektkostnadene men i noen tilfeller er det 
hensiktsmessig å foreta strategiske grunnerverv tidligere ved å løse inn boliger mm i fremtidige 
veglinjer. 
 

6.9 Ikke rutefordelte midler  
 
Det er lagt til grunn om lag 960 mill. kr i statlige midler til ikke rutefordelte tiltak i perioden 
2014-2017. Rammen til ikke rutefordelte midler er om lag 600 mill. kr lavere enn den som er 
lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023. Disse midlene er overført til fornyingsposten 
for å delfinansiere utbedring av forfallet i tunnelene i tillegg til alle tiltakene som er nødvendig 
i forhold til tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. 
 
Midler til ikke-rutefordelte tiltak skal dekke kostnader ved å etablere digitalt nødnett og DAB i 
tunneler, forskning og utvikling, innkjøp og oppgradering av reservebrumateriell, 
utviklingskostnader innenfor prosjektet Ferjefri E39 samt utforutsatte statlige forpliktelser, 
blant annet tilskudd til fv 714 Dolmsundet bru og erstatning etter skredet i Kattmarka i 
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Namsos. I tillegg finansieres utskifting av ex-kabler over denne posten i 2014. Fra 2015 
finansieres disse over fornyingsposten.  
 
Innen første kvartal 2015 skal Statens vegvesen installere digitalt nødnett i riksvegtunneler 
som i dag har analogt nødnett, og i alle nye tunneler over 500 meter. Statens vegvesen har 
som mål å få alle riksvegtunneler som i dag har installert FM, over til DAB innen FM-
sendingene opphører i 2017. I alle nye riksvegtunneler over 500 meter installeres DAB.  
 
Rammen til forskning og utvikling er 100 mill. kr pr. år. Midlene finansieres dels over de ikke 
rutefordelte midlene på post 30 og dels over post 23. Se omtale i kapittel 3.4.  
 
Statens vegvesen har et nasjonalt ansvar for bruberedskap. Dette omfatter bistand, mot 
vederlag og så langt som mulig, til fylkeskommunene med reservebruer og mobile ferjekaier 
med tilhørende systemer og kompetanse, ved brutte veg- og ferjeforbindelser på fylkesveg. 
Videre utveksler Statens vegvesen utstyr og kompetanse med Jernbaneverket og samarbeider 
med Forsvaret og Trafikverket i Sverige. Statens vegvesen forbedrer stadig utstyr, logistikk og 
forvaltning. I perioden 2014-2017 vil om lag 40 prosent av reservebrumateriellet bli 
oppgradert og eldre lagre bli rustet opp. Dette vil gi en raskere og mer effektiv bruberedskap.  
 
Det settes av 120 mill. kr til å dekke utviklingskostnader innenfor prosjektet Ferjefri E39 i 
perioden 2014-2017.  
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Kapittel 7 Skredsikring 
 
Tabell 7.1 Økonomisk ramme til skredsikring på riksvegnettet (mill. 2014-kr) 

 
 
Det er lagt til grunn en statlig ramme til skredsikring på 3 722 mill. kr i perioden 2014-2017. I 
tillegg er det lagt til grunn om lag 230 mill. kr i annen finansiering.Videre  forutsettes det 
benyttet om lag 90 mill. kr til mindre skredtiltak innenfor programområdet utbedringstiltak på 
post 30.  Prioriteringene i Nasjonal transportplan 2014-2023 er lagt til grunn. Tabell 7.2 viser 
den rutevise fordelingen av de økonomiske rammene til riksveger innenfor post 31.  
 
Tabell 7.2 Post 31 Skredsikring– rutevis fordeling av økonomisk ramme i perioden 2014-2017 (mill. 2014-kr) 
 

Korridor/rute 
Statlige 
midler 

Annen 
finansiering 

3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger 
E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger 70  

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

70 
845 130 

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

360 
39 

121  

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

261 
280 

100 
 

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 

574 
1 102  

Sum post 31 3 722 230 

 
I løpet av perioden 2014-2017 vil flere store prosjekter med kostnadsoverslag over 500 mill. kr 
bli åpnet for trafikk eller startet opp, jf. tabell 7.3. 
  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 31 Skredsikring 1 150 1 002 725 845 3 722
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Tabell 7.3 Store prosjekter på post 31 med kostnad over 500 mill. kr som henholdvis åpner for trafikk og starter opp i 
perioden 2014-2017  
 

Prosjekt > 500 mill. kr Korridor Fylke 

Åpnes for trafikk i 2014-2017 
   

E39 Hjartåberga 4 Møre og Romsdal 

E136 Vågstrandstunnelen 6 Møre og Romsdal 

Rv 70 Oppdølstranda 6 Møre og Romsdal 

E10 Solbjørnneset – Hamnøy 8 Nordland 

E6 Indre Nordnes – Skardalen 8 Troms 

   

Anleggsstart i 2014-2017   

Rv 13 Vik – Vangsnes 4 Sogn og Fjordane 
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Kapittel 8 Vegutbygging i Bjørvika 
 

 
Illustrasjon av Bjørvika. 

 
Tabell 8.1 Økonomisk ramme til vegutbygging i Bjørvika (mill. 2014-kr) 
 

 
 
Det er lagt til grunn en statlig ramme til E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo på 113 mill. kr i perioden 
2014-2017. I tillegg er det lagt til grunn om lag 260 mill. kr i annen finansiering. 

Operatunnelen ble åpnet for trafikk høsten 2010. Rammen vil bli benyttet til å fullføre 
byggingen av nytt lokalt vegsystem i området. Utbyggingen av Dronning Eufemias gate vil bli 
ferdigstilt i 2015 (åpnes for trafikk i 2014). Ombygging av Bispegata er avhengig av utbyggingen 
av Follobanen og planlegges derfor gjennomført i 2016-2017. 

  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 18 65 30 0 113
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Kapittel 9 E16 over Filefjell  
 
Tabell 9.1 Økonomisk ramme til E16 over Filefjell (mill. 2014-kr) 
 

 

 
Det er lagt til grunn en statlig ramme til E16 over Filefjell på 2 181 mill. kr i perioden 2014-
2017. I forhold til forhold til rammen i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det flyttet 235 mill. 
kr fra post 30 Riksveginvesteringer til post 36.  
 
Prosjektet Smedalsosen – Maristova – Borlaug er planlagt åpnet for trafikk i 2014. Prosjektene 
Varpe bru – Smedalsosen og Øye – Eids bru, som utgjør de siste delene av utbyggingen, ventes 
også å bli åpnet for trafikk i perioden 2014-2017.  

  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 36 E16 over Filefjell 427 584 640 530 2 181
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Kapittel 10 E6 vest for Alta  
 
Tabell 10.1 Økonomisk ramme til E6 vest for Alta (mill. 2014-kr) 
 

 
 
Det er lagt til grunn en statlig ramme til E6 vest for Alta på 1 611 mill. kr i perioden 2014-2017. 
I forhold til forhold til rammen i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det flyttet 290 mill. kr fra 
post 30 Riksveginvesteringer til post 37.  
 
Prosjektene Jansnes – Halselv og Halselv – Møllnes åpnes for trafikk i perioden 2014-2017. 
Også prosjektet Storsandnes - Langnesbukt, som utgjør siste del av utbyggingen, ventes å bli 
åpnet for trafikk i første fireårsperiode.  
 

  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 37 E6 vest for Alta 380 405 500 326 1 611
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Kapittel 11 Kjøp av riksvegferjetjenester 
 

 
Gassferje MF Moldefjord i sambandet Molde-Vestnes på E39. 
Foto: Knut Opeide 

 
Tabell 11.1 Økonomisk ramme til kjøp av riksvegferjetjenester (mill. 2014-kr) 
 

 
 
Det er lagt til grunn en ramme til kjøp av riksvegferjetjenester på 2 191 mill. kr i 2014-2017. I 
forhold til rammene i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det flyttet 237 mill. kr fra post 29 
Vederlag til OPS-prosjekter til post 72.  
 
Det er 16 riksvegferjesamband; rv 19 Moss – Horten, E39 Mortavika – Arsvågen, E39 Halhjem – 
Sandvikvåg, E39 Lavik – Oppedal, E39 Anda – Lote, E39 Festøya – Solevåg, E39 Molde – 
Vestnes, E39 Halsa – Kanestraum, rv 13 Lauvvik – Oanes, rv 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik, 
rv 5 Mannheller – Fodnes, rv 55/rv 13 Hella – Vangsnes – Dragsvik, rv 80 Bodø – Værøy – Røst-
Moskenes, E6 Bognes – Skarberget, rv 85 Bognes – Lødingen og rv 827 Drag – Kjøpsvik.. Alle 
sambandene er under anbudsdrift ved inngangen til perioden 2014-2017. 
 

Utfordringer 

Hovedutfordringene i perioden 2014–2017 er at trafikkveksten i enkelte samband har vært 
langt høyere enn forutsatt da kontraktene med ferjeselskapene ble inngått. De fleste 
kontraktene inngås mellom 11 og 13 år før driftsperioden går ut. Det er en utfordring å tilpasse 
tilbudet til den store trafikkveksten som kan komme i disse årene. Som grunnlag for 
konkurransene settes derfor større krav til trafikkvurderinger. I tillegg vil det i hvert enkelt 
tilfelle vurderes bruk av opsjoner knyttet til kapasitet.  

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 516 570 570 535 2 191
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De siste fem årene har det vært en foruroligende utvikling i antall uønskede hendelser i 
innenriks ferjedrift. Statens vegvesen har som en følge av dette, i dialog med 
Sjøfartsdirektoratet og næringen, et særskilt fokus på sikkerhet. Sikkerhet blir tillagt betydelig 
oppmerksomhet både ved oppfølgingen av de løpende ferjekontraktene og i framtidige 
anbudsutlysninger. 
 

Prioriteringer 

Rammen er tilstrekkelig til å opprettholde dagens rutetilbud i riksvegferjedriften og til å dekke 
utgifter til økt tilbud i sambandet E39 Lavik – Oppedal fra 2015. Ved vurdering av forbedret 
service vil økt frekvens på de mest trafikkerte strekningene prioriteres. Det vil bli lagt vekt på 
næringslivets behov. Det er imidlertid lite rom for å øke tilbudet innen rammen for 
handlingsprogrammet. 
 
Det vil bli utviklet AutoPASS-løsning for ferjer som forutsettes kunne være i bruk fra 2016. Det 
vil bli vurdert ved hver anbudsutlysning om AutoPASS skal innføres for sambandet. Dette er 
også aktuelt i inngåtte kontrakter, dersom ferjeselskapene ønsker det. 
 
I perioden 2014-2017 er 10 samband planlagt reutlyst med ny anbudsperiode. Oversikten 
nedenfor viser utlysningsplan for disse sambandene: 
 
Tabell 11.2 Riksvegferjesamband som det skal inngås nye kontrakter for i perioden 2014-2017 
 

Samband 
Oppstart ny 

anbudsperiode 

Rv 19 Moss – Horten 1.1.2076 

Rv 13 Lauvvik – Oanes 1.1.2016* 

Rv 13 Hjelmeland – Nesvik – Ombo 1.1.2016* 

Rv 5 Manheller – Fodnes 1.1.2016* 

Rv 55/rv 13 Hella – Vangsnes – Dragsvik 1.1.2016* 

E39 Mortavika – Arsvågen 1.1.2017 

E39 Halhjem – Sandvikvåg 1.1.2017 

E39 Anda – Lote 1.1.2017* 

Rv 827 Drag – Kjøpsvik 1.1.2017* 

E6 Bognes – Skarberget 1.1.2017* 
*Dagens løpende kontrakter inneholder opsjoner for utvidelse av kontraktsperioden. Eventuell innløsing av slik 
opsjon for enkeltkontrakter vil medføre endringer i tidsplanen.  

 
Dialog med brukerorganisasjoner har gitt ny kjennskap til hvordan en best mulig kan møte 
behovene ved ulike funksjonshemninger. Dette medfører at kravene om universell utforming 
skjerpes for riksvegsambandene. Det legges opp til en fortløpende innfasing av de nye kravene 
til universell utforming, i takt med reutlysning av sambandene. For å bidra til å nå målet om at 
hele reisekjeder skal være universelt utformet, er det satt i gang et arbeid med å se nærmere 
på utforming av kaianleggene. 
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Kapittel 12 Forutsetninger for gjennomføring av 

handlingsprogrammet 
 

12.1 Kompetanse og kapasitet i Statens vegvesen 
 
Statens vegvesen skal ha rett og tilstrekkelig kompetanse for å løse oppgavene i 
handlingsprogrammet 2014-2017. For å sikre dette og få nødvendig forutsigbarhet i arbeidet 
med å utvikle denne kompetansen har etaten utarbeidet Strategisk kompetanseplan. 
 
Handlingsprogramperioden 2014-2017 innebærer en gradvis opptrapping av totalrammen. En 
slik økning utløser et ytterligere behov for kompetanse og kapasitet innenfor kjerneområdene 
planlegging, utbygging, drift og vedlikehold. Ut ifra behovsanalyser og sett i sammenheng med 
etatens forestående effektiviseringsprogram, forventer vi likevel en mer moderat vekst i 
bemanning enn tidligere. En vesentlig del av det økte behovet vil bli dekket gjennom kjøp av 
tjenester fra private.  
 
I 2012 sluttet 322 medarbeidere i Statens vegvesen. Av de som sluttet gikk 138 av med 
alderspensjon, AFP og uførepensjon. Det forventes en tilsvarende personalomsetning i årene 
som kommer. Tallene viser at avgang til andre i stor grad er kritisk kjernekompetanse. Dette gir 
en utfordring i å nå målet om rett og tilstrekkelig kompetanse. 
 
Statens vegvesens strategisk kompetanseplan viser at noen områder er mer kritisk enn andre 
for å håndtere veksten i midler. Dette gjelder innenfor: 

 Planlegging 

 Vegteknisk kompetanse innen utbygging, drift og vedlikehold  

 Prosjekt-/Byggeledelse 

 Byggherrestøtte 

 Spisskompetanse innenfor bru og geologi 

 Transport i byområder som kollektiv, sykling og gange 

Endringer i tjenestetilbud og arbeidsoppgaver på trafikant- og kjøretøyområdet vil i kreve 
tilpasninger og dreiing av kompetanseprofilen. 
 
I takt med veksten i antall ansatte i foregående handlingsprogramperiode, har 
støttefunksjonene også tilpasset seg en større organisasjon. Sentralisering av landsdekkende 
funksjoner som IKT, arkiv, sentralbord, lønn og regnskap skal gi bedre ressursutnyttelse i 
etaten som helhet. Det settes derfor krav til at ytterligere behov innenfor støttefunksjonene i 
perioden 2014-2017 tas gjennom effektivisering. 
 
For å sikre at behovet til Statens vegvesen dekkes i perioden 2014-2017, vil etaten legge vekt 
på tre innsatsområder:  

 Økt gjennomføringsevne som følge av effektiviseringstiltak i Statens vegvesen 

 Kompetanseutvikling av egne medarbeidere  

 Rekruttering 
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Økt gjennomføringsevne som følge av effektiviseringstiltak i 

Statens vegvesen 

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt klare føringer om at etaten skal gjennomføre en 
intern effektivisering tilsvarende om lag 2 mrd. kr. En konkret tiltaksplan vil iverksettes i 2014. 
Disse tiltakene forventes å bidra til økt gjennomføringsevne innenfor flere av fagområdene og 
som på sikt har som mål å redusere behovet for kapasitet. 
 

Kompetanseutvikling av egne medarbeidere 

Den sterke konkurransen om ingeniører og sivilingeniører og omfattende nye krav til 
kompetanse innenfor trafikant- og kjøretøyområdet, gjør det nødvendig å arbeide systematisk 
med kompetanseutvikling.  
 
Statens vegvesen har i dag en rekke interne tiltak og satsingsområder for å utvikle og sikre 
kompetanse på fagområder som er viktige for etaten.  
 
Trafikant- og kjøretøystudiet er et viktig kompetansehevingstiltak som i programperioden vil 
bli videreutviklet. Undervisningen skal tilrettelegges slik at den i større grad kan gjennomføres 
via nettbasert læring. I første del av perioden skal kompetanseløft for de som tidligere ikke har 
hatt studietilbud prioriteres. Dette gjelder merkantilt ansatte og tilsynspersonell på 
trafikantområdet. I begynnelsen av perioden vil det også vurderes om det skal etableres en 
godkjenningsordning for å kunne utføre ulike oppgaver innenfor trafikant- og kjøretøy-
området. Etterutdanning av sensorer og kvalitetssikring av førerprøveavviklingen skal også 
iverksettes.  
 
Behov for interne kompetansetiltak er særlig stort innenfor byggherre og planlegging. I 
perioden 2014-2017 vil interne tiltak som planleggerstudiet, tunnelstudiet og byggherrestudiet 
videreføres. Etaten har også et omfattende samarbeid med universiteter og høgskoler for å 
sikre kompetanseutvikling for ansatte med teknisk utdannelse. Statens vegvesen tilbyr i dag 
medarbeidere som ikke har en mastergrad fra før, mulighet til å ta en erfaringsbasert master i 
ved NTNU. Mastergraden inneholder blant annet fag som vegteknologi, drift og vedlikehold og 
trafikkteknikk og trafikksikkerhet. I 2014 vil tilbudet bli utvidet med kurs i kollektivtrafikk og 
videregående kurs innen bru og geoteknikk. 
 

Rekruttering 

Innenfor kjerneområdene planlegging, utbygging, drift og vedlikehold må deler av 
kapasitetsbehovet dekkes gjennom rekruttering av nye medarbeidere. Det er estimert et 
rekrutteringsbehov i størrelsesorden 700 årsverk i perioden 2014-2017. En del av behovet blir 
møtt med effektiviseringstiltak og kompetansedreiningstiltak på eksisterende bemanning. 
 
Statens vegvesen arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og skape et 
samfunn uten diskriminering.  Både i rollen som arbeidsgiver og som tjenesteyter skal vi 
opptre inkluderende og bidra til at ingen mennesker diskrimineres, verken på bakgrunn av 
deres kjønn, nedsatte funksjonsevne, etnisitet eller seksuelle orientering. I 
handlingsprogramperioden 2014-2017 vil satsingen på mangfold innenfor rekruttering 
videreføres og innsatsen for å levere likeverdige tjenester for alle vil bli styrket.  
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12.2 Effektivisering av planlegging 
 
Regjeringen har som ambisjon å halvere tiden for planlegging av samferdselsprosjekter og 
Statens vegvesen vil sette i gang tiltak som beskrevet i det etterfølgende. Målet innebærer at 
Statens vegvesen skal kunne utføre planleggingen for store prosjekter som krever 
kommunedelplan og reguleringsplan i løpet av 5-6 år: 
 

 Regjeringen reviderer rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging 

 retningslinjene erstattes av statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomgår innsigelsesordningen  

 KMD har laget ny veileder for tidsfrister for saksbehandling etter plan- og bygningsloven 
(veileder om tidlig involvering og praktisering av innsigelsesordningen)  

 KMD startet forsøk med at Fylkesmannen samordner innsigelser fra statlige etater i tre år 
fra 1.september 2013, i seks fylker (Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-
Trøndelag og Nordland)  

 Regjeringen vil bruke statlig plan mer aktivt, i tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023, 
når det er; 
- behov for rask gjennomføring 
- flere kommuner er involvert og det er uenighet mellom dem 
- konflikter mellom lokale, regionale og statlige interesser 
- ønske om statlig plan fra lokale myndigheter   

 
Konseptvalgutredning/KS1 gjennomføres før planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Gjennom utredningen og valg av konsept forenkles senere planlegging etter plan- og 
bygningsloven, for eksempel ved at hovedkorridor og standard er bestemt. Statens vegvesen 
vil utarbeide mer konkrete forslag i konseptvalgutredning for hvordan planleggingsprosessen 
etter plan- og bygningsloven bør legges opp, for eksempel forslag om når det bør brukes statlig 
plan, forslag til innhold i planprogram og forslag om når det er aktuelt å gå rett på 
reguleringsplan. 
 
For strekninger der det ikke er fattet vedtak om konsept gjennom Konseptvalgutredning/KS1, 
tas det sikte på at riksvegutredningene, som er under forberedelse til Nasjonal transportplan 
2018-2027, blir utviklet videre som grunnlag for arbeid med disse strekningene. Dette vil 
kunne gjøre planlegging etter plan- og bygningsloven enklere og redusere behov for 
Konseptvalgutredning/KS1, særlig der utbedring av eksisterende veg er hovedstrategien. 
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 legges det opp til at gjennomføring av 
programområdetiltak i større grad skal skje samordnet for lengre strekninger. Dette vil bli 
påbegynt i perioden 2014-2017. Dette åpner for mer effektiv planlegging og bygging av 
programområdetiltak. Statens vegvesen vil prøve ut forenklede reguleringsplaner for slike 
samordnede utbedringer. Statens vegvesen legger opp til å planlegge og bygge lengre 
strekninger sammenhengende. Planleggingen blir da mer effektiv. En slik strategi gir mer 
effektiv gjennomføring med hensyn til tid og anleggskostnader. 
 
Statens vegvesen la i 2012 fram en rapport om hvordan planlegging etter plan- og 
bygningsloven kan bli mer effektiv, med vekt på tiltak etaten selv i stor grad kan styre. 
Tiltakene omfatter i hovedsak organisering, ansvar, styring og samarbeid internt i Statens 
vegvesen og er under gjennomføring. 
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12.3 Gjennomføring 
 
Oppgavevolumet vil øke gjennom handlingsprogramperioden og vil øke ytterligere i den siste 
delen av transportplanperioden. Dette skjerper kravene til forutsigbar og kostnadseffektiv 
gjennomføring av virksomheten samtidig som kravene til kvalitet, sikkerhet og ytre miljø 
ivaretas. 
 
Det må derfor legges opp gjennomførings- og kontraktsformer som øker effektiviteten, og 
sikrer at den samlede kompetanse og kapasitet hos alle ledd i anleggsmarkedet utnyttes og 
utvikles. Det gjelder både byggherre, rådgivere, entreprenører og underleverandører. 
 
Den økende internasjonaliseringen gir muligheter i form av økt konkurranse og 
kompetansetilførsel, men byr på utfordringer i forhold til lønns- og arbeidsforhold. Sosial 
dumping er et internasjonalt problem som både norske og utenlandske entreprenører møter, 
og der skillet går mellom seriøse og useriøse aktører. Statens vegvesen har iverksatt tiltak og 
skjerpet kontraktbestemmelsene, men dette er meget krevende, og krever målrettet innsats 
fra myndigheter, byggherrer og bransje. 
 
Det har vært en økning i dødsulykker og alvorlige ulykker i Vegvesenets entreprisedrift, og det 
er iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Dette arbeidet videreføres i nært 
samarbeid med bransjen, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidstilsyn. 
 
Staten vegvesen har opparbeidet erfaringer med ulike kontrakttyper gjennom OPS-prosjekter, 
konkurransepreget dialog der det konkurreres om løsninger på kompliserte oppgaver, og det 
er gjennomført flere totalentrepriser på ulike typer anlegg. Det er også utarbeidet et opplegg 
for utviklingskontrakter som omfatter prosjektering, bygging, utbedring, drift og vedlikehold av 
en lengre vegstrekning. Når ansvaret for drift og vedlikehold over en lengre tidsperiode kobles 
til byggingen slik som i OPS-prosjektene og utviklingskontrakten som planlegges brukt på E6 
Helgeland gir dette større fokus på totalkostnader i et livsløpsperspektiv.  
 
De tradisjonelle anleggskontraktene er forbedret og videreutviklet, og mange store prosjekter 
drives rasjonelt med effektiv planlegging og korte byggetider med store kontrakter som gir få 
grensesnitt. Store utbyggingskontrakter setter store krav til planlegging, logistikk og 
tilrettelegging for å sikre arbeidsmiljø og sikkerhet. 
 
Det har skjedd en betydelig utvikling i drifts- og vedlikeholdskontraktene. Kostnadene har 
stabilisert seg og tilbakemeldingene fra trafikantene om standard er forbedret. Det er lagt 
betydelig vekt på kvalitet og standard, og det gjennomføres en omfattende opplæring i 
tilknytning til driftskontraktene. Det er etablert en del forsøk med ulike kontrakttyper, og det 
vil bli arbeidet med ytterligere utvikling av kontraktene som en del av effektiviseringsarbeidet.  
 
Samhandling er innført i alle nye entreprenørkontrakter både på anlegg, drift og vedlikehold, 
og innføres nå i rådgiverkontrakter. Samhandlingsopplegget er under videreutvikling og vil bli 
ytterligere systematisert. Samhandling kan brukes i alle typer kontrakter. 
 
Planlegging og utbygging av lengre strekninger med forutsigbar finansiering gir mulighet for å 
ta ut stordriftsfordeler ved at strekningen kan planlegges under ett, og at det kan legges opp 
en utbyggingsstrategi med flere angrepspunkter. Utbygging av strekninger gir også mulighet 
for å samordne byggingen med andre mindre tiltak langs strekningen slik at dette 
gjennomføres under en samlet prosjektledelse (samordningsstrekninger). 
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Dette gir muligheter for god utnyttelse av byggherreressurser samtidig som det kan legges opp 
en kontraktstrategi som gir rasjonell anleggsdrift og legger til rette for å utnytte kompetanse 
og ressurser hos rådgivere og entreprenører. Det kan brukes ulike entrepriseformer innenfor 
samme strekning for å utnytte markedssituasjon og øke konkurransen. 
 
Det ligger også et effektiviseringspotensiale ved å samle mindre tiltak under felles 
prosjektledelse som gir god utnyttelse av byggherreressurser og mer effektiv gjennomføring 
ved at det kan legges opp en samlet gjennomføringsplan. 
 
For spesielle segmenter med likeartede oppgaver vil det legges opp landsdekkende strategier 
for å sikre standardisering og rasjonell gjennomføring samtidig som det gir forutsigbarhet og 
mulighet for å utvikle og spesialisere et leverandørmarked for disse oppgavene. Rehabilitering 
av tunneler er eksempel på et slikt område. 
 
Statens vegvesen har lagt vekt på å utvikle et differensiert anleggsmarked. Dette har bidratt til 
et godt utviklet maskinentreprenørmarked ut over landet, og flere maskinentreprenører har 
utviklet seg slik at de kan konkurrere om større oppgaver. Det er stor spennvidde i oppgavene i 
handlingsprogrammet, og det vil innenfor ulike segmenter være oppgaver både for store, 
mellomstore og mindre aktører. 
 
Det vil bli lagt opp til strategier tilpasset de ulike prosjekters og oppgavers egenart, men 
økningen i omsetningsvolum vil gi flere store kontrakter, mer samhandlingsorientering og mer 
bruk av totalentreprisemodeller der utførende får større ansvar for detaljutforming og 
løsninger. 
 
Samarbeidet med bransjen om videreutvikling av sikre og effektive entrepriseformer vil 
fortsette og forsterkes, og vil knyttes opp mot de føringer som er lagt i NTP om forutsigbarhet 
og effektivisering. Det vil ligge en spesiell utfordring på rekrutterings- og opplæringssiden for å 
utvikle og ivareta kritisk kompetanse på alle nivå hos rådgivere, entreprenører og byggherrer. 
 
Styringen av de interne planleggingsprogrammene vil bli forsterket. Planressursene vil bli 
prioritert til prosjekter som skal gjennomføres i 2014- 2023, og prosjekter som skal inn i 
Nasjonal transportplan 2018-2027. Det vil bli lagt vekt på porteføljestyring for intern styring og 
for å gi forutsigbarhet for bransjen ved informasjon om kommende prosjekter og kontrakter. 
 
Kapasitet og kompetanse i rådgivningsbransjen er avgjørende for å omsette den økte satsingen 
innenfor vegsektoren. I dag utfører rådgivningsbransjen om lag 60 pst. av arbeidet knyttet til 
planlegging og prosjektering av vegprosjekter. Det forutsettes at bransjen minst vil utføre den 
samme andelen i tiden fremover. I dialogen med bransjen i forbindelse med utarbeidelsen av 
Nasjonal transportplan for 2014-2023, har bransjen bekreftet at en økning på rundt 50 pst. vil 
de håndtere. 
 
Frem mot 2019 vil oppgradering av tunneler øke betydelig for å innfri kravene i tunnel- og 
elektroforskriftene. Hovedtyngden av dette oppgraderingsarbeidet vil gjennomføres i 
handlingsprogramperioden. Dette er entrepriser innenfor et marked som har hatt et 
beskjedent omfang frem til nå. Statens vegvesen vil søke å tilpasse og samordne 
konkurranseutsettingen av tunneloppgraderingene, og stimulere til utviklingen av markedet på 
dette fagområdet. 
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Kapittel 13 Virkninger av handlingsprogrammet 

13.1 Virkninger av handlingsprogrammet 
 
I det etterfølgende er virkninger av tiltakene i handlingsprogrammet vist innenfor hvert av de 
fire hovedmålene i Nasjonal transportplan 2014-2023. For hvert hovedmål er det omtalt kort 
hva som er strategien i perioden 2014-2017 og hvordan handlingsprogrammet bidrar til 
måloppnåelse.  
 
Virkningene i handlingsprogrammet omfatter ikke midler til bymiljøavtalene ettersom det ikke 
er inngått noen. Tiltakene i bymiljøavtalene kan få betydelig innvirkning på måloppnåelsen for 
enkelte indikatorer. 
 

Samfunnsøkonomisk nytte 

Transportsystemet skal være effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig og dekke 
samfunnets behov for transport samt fremme regional utvikling.  Den samfunnsøkonomiske 
effekten av prosjekter som åpner for trafikk i 2014-2017 framgår av tabell 13.1. 
 
Tabell 13.1 Samfunnsøkonomisk nytte 
 
Indikatorer markert med kursiv betyr at indikatoren ikke er en del av målstrukturen i Nasjonal transportplan 2014-
2023.  

Indikatorer for samfunnsøkonomisk nytte 
Forventet virkning i 
handlingsprogram 
2014-2017 

Samfunnsøkonomisk netto nytte 1 890 mill. kr 

Reduserte transportkostnader for samfunnet  54 100 mill. kr 

Reduserte bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet  15 400 mill. kr 

Reduserte samfunnets transportkostnader for distriktene  14 400 mill. kr 

 
Samlet sett er den samfunnsøkonomiske netto nytten i 2014-2017 om lag 1,9 mrd. kr, 
Reduserte transportkostnader er en viktig del av samfunnsnytten og utgjør 54,1 mrd. kr for 
prosjekter og tiltak som åpner for trafikk i 2014-2017. Transportkostnadene består av 
tidskostnader, kjøretøykostnader, ferjekostnader og nytte av nyskapt trafikk. Av dette utgjør 
reduserte bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet 15,4 mrd. kr og reduserte 
transportkostnader for distriktene 14,4 mrd. kr. 
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Framkommelighet 

 
Virkninger for indikatorer knyttet til framkommelighet 
 
Tabell 13.2 Virkninger, framkommelighet 
 
Indikatorer markert med kursiv betyr at indikatoren ikke er en del av målstrukturen i Nasjonal transportplan 2014-
2023. 
 

Indikatorer for framkommelighet og avstandskostnader 
Forventet virkning i 
handlingsprogram 

2014-2017 

Antall timer de viktigste vegrutene for godstransport er 
stengt 

  

Antall km kollektivfelt på riksveg * 11 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende i byer og 
tettsteder (riksveg) 

47 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende totalt (riksveg) 175 

Antall km ny riksveg som åpnes for trafikk  490 

Antall skredutsatte punkter som blir utbedret  52 

Antall km riksveg som får gul midtlinje  150 

*Kollektivfelt som bygges som en del av bymiljøavtalene kommer i tillegg.  

 
Det forutsettes åpnet 107 km firefeltsveg i perioden 2014-2017 
 
Reisetid for bil 
Reisetiden mellom ulike regioner vil bli redusert som følge av prosjekter som åpner for trafikk i 
2014-2023, jf. tabell 13.3.  
 
Tabell 13.3 Reisetidsgevinster i minutter på utvalgte strekninger på riksvegnettet. Dagens situasjon og endring i  
                   2014-2023 
 

Strekning Dagens reisetid 
Redusert reisetid 

i minutter,  
2014–2017 

E18 Oslo – Kristiansand 4:57 3,9 

E39 Kristiansand – Stavanger 3:59 0,7 

E39 Stavanger – Bergen 4:49 0 

E39 Bergen – Ålesund 7:06 4,9 

E39 Ålesund – Trondheim 6:01 1,7 

E6/rv 80/E8 Trondheim – Bodø 11:20 7,4 

E6 Bodø – Tromsø 9:19 19,9 

E6 Tromsø – Alta
1
 6:15 20,8 

E6 Oslo – Trondheim 8:16 12 

E6 / rv 3 Oslo – Trondheim 7.37 3,8 

E6/E136 Oslo – Ålesund 8:44 12,5 

E16 Oslo – Bergen 8:20 6,4 

E16/rv7/rv52 Oslo-Bergen 8:07 17,1 

E16 Riksgrensa (Riksåsen) – Hønefoss 2:35 4,2 

E134 Oslo – Haugesund 7:26 13,6 

E18 Oslo – Ørje (Sverige) 1:22 2,5 

 

Reduserte avstandskostnader mellom regioner er viktig for konkurranseevnen til næringslivet 
og for å utvikle robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Indikatoren «transportkostnader for 
en gjennomsnittlig tungtransport på utvalgte strekninger på riksvegnettet» viser hvordan 
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avstandskostnader for tungtrafikk mellom de store byene forutsettes å utvikle seg. Tabell 13.4 
viser status for indikatoren ved inngangen til perioden 2014–2023 og forventede endringer i 
inngangen til perioden 2014-2017. Negative tall er innsparinger for transportene. Eksempler på 
tiltak som reduserer kostnadene, er vegutbedringer som gir kortere kjørelengde, jevnere 
kjøring og større fart. Bompenger er et eksempel på tiltak som øker transportkostnadene. 
 
Tabell 13.4 Transportkostnader for en gjennomsnittlig tungtransport på utvalgte strekninger på riksvegnettet.  
                     Status i 2014 og virkning i perioden 2014-2023 (mill. kr)  
 

Rute Fra – til 
Status 2014 

i kr pr. 
strekning 

Endring 2014–2017  
i kr pr. strekning  

(Meld. St. 26  
(2012–2013)) 

Hovedstrekninger    

E18 Ørje – Kristiansand 3 940 108 

E39 Kristiansand – Trondheim 18 750 –343 

E6/rv 3/E6 Svinesund – Trondheim 7 080 74 

E6 Trondheim – Kirkenes 22 760 –380 

E16 Oslo – Bergen 5 960 –51 

E134 Drammen – Haugesund 4 800 –71 

Andre strekninger    

E16/rv 7/rv 52/E16 Oslo – Bergen 5 660 –248 

E16/rv 7/rv 52/rv 5 Oslo – Florø 6 370 –249 

E6/E136 Oslo – Ålesund 6 380 271 

E6/rv 70 Oslo – Kristiansund 7 680 170 

E10 Å – Riksgrensen 4 200 86 

 
Kollektivtrafikk 
Nasjonal transportplan 2014-2023 har et mål om at veksten i persontransporten i de ni største 
byregionene skal tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling. Dette innebærer at kollektivtrafikken 
må bygges ut for å møte den forventede befolkningsveksten. Også utenfor byregionene har 
kollektivtrafikken en viktig oppgave for å bidra til effektiv transport, levedyktige samfunn og 
sosial velferd.  
 
Etappemålet i perioden 2014-2023 er at rushtidsforsinkelser for kollektivtransport i de fire 
største byområdene skal reduseres. Redusert reisetid er en av de viktigste faktorene for å øke 
kollektiv-transportens attraktivitet sammenliknet med personbil. For å nå målene må det 
arbeides videre med å øke hastigheten for kollektivtransport på veg i rushtiden, blant annet 
ved å bygge flere kollektivfelt på riksvegnettet. Videre vil nåværende ordning med bypakker og 
framtidig ordning med helhetlige bymiljøavtaler være viktige virkemidler for å styrke 
kollektivtransporten i byområdene. Jf. egne omtaler i kapittel 6 og 14. 
 
Strekningsvis oppgradering av holdeplasser for kollektivtransporten, med tilgjengelige 
atkomster og etablering av et enkelt, finmasket og sammenhengende gangvegnett i byer og 
tettsteder, vil bidra til en generell styrking av kollektivtilbudet. Tiltak for universell utforming 
må derfor sees i sammenheng med utvikling og forbedring av kollektivtransporttilbudet. 
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Oppfølging av Nasjonal sykkelstrategi 
Statens vegvesen vil ha årlige dialogmøter med lokale myndigheter om tiltak for å nå nasjonalt 
mål om mer sykling og oppfølging av sykkelstrategien generelt. Det er aktuelt å samarbeide om 
å gjennomføre sammenhengende hovednett for sykkel i byer og tettsteder, lage planer for 
gjennomføring, drift og vedlikehold, følge opp oppfølging av sykkelbyavtaler og drive 
opplæring og erfaringsutveksling gjennom Sykkelbynettverket. Sykkelbyavtaler mellom Statens 
vegvesen, fylkeskommuner og kommuner videreføres i 2014-2017. Det vil bli opprettet nye 
sykkelbyavtaler slik at vi som minimum har en sykkelbyavtale i hvert fylke. Å bli enige om mål 
for sykkelandel og samlet innsats vil være en viktig del av grunnlaget for slike avtaler.  Det 
oppfordres til å bruke sykkelregnskap for felles oppfølging av innsatsen som nedlegges i 
sykkelbyavtalene, slik at innsatsen kan justeres om nødvendig for å nå målene i den enkelte 
by/tettsted, og gjennom dette bidra til det nasjonale målet. 
 
I 2014 har de fleste byer og tettsteder med over 5 000 innbyggere utarbeidet og vedtatt planer 
for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. Arbeidet er gjennomført i et samarbeid 
mellom fylkeskommuner, kommuner og Statens vegvesen. Enkelte byer og tettsteder gjenstår, 
og for disse tas det sikte på å utarbeide plan i 2014-2017. 
 
Statens vegvesens ansvar for nasjonale sykkelruter vil bli klargjort i dialog med 
fylkeskommunene. Vegloven ligger til grunn og hver vegeier har ansvar for den delen av rutene 
som går langs deres veger. Statens vegvesen bistår med faglige råd med hensyn til hvilke ruter 
som er egnet for skilting, og ved gjennomføring av skilting. Prosess for hvordan rutene skal 
fastlegges vil bli avklart i samråd med fylkeskommuner og kommuner. 
 
Vedlikehold av gang- og sykkel-anlegg bør prioriteres høyt, slik at disse blir attraktive å bruke. 
 
Oppfølging av Nasjonal gåstrategi 
Statens vegvesen utarbeidet i 2012 en Nasjonal gåstrategi med seks innsatsområder. Arbeidet 
videreføres med en konkretisering av hvordan foreslåtte innsatsområder kan følges opp. Det 
vil bli utarbeidet en nasjonal tiltaksplan for gåing for 2014-2017.   
 
Statens vegvesen skal ellers følge opp Nasjonal gåstrategi gjennom blant annet å samarbeide 
med fylkeskommuner og kommuner for å utarbeide lokale gåstrategier i byer/tettsteder. 
 
Tilrettelegging for gående og syklende bidrar til hele reisekjeder med universell utforming. 
 

Trafikksikkerhet  

Fra 2000 til 2012 ble tallet på drepte og hardt skadde nær halvert. Antall drepte i 2012 var 145. 
Foreløpige tall for 2013 er 187, det vil si en økning på om lag 30 prosent.  
 
Hovedmålet for trafikksikkerhet er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Ambisjonsnivået er nærmere konkretisert i 
etappemålet, som innebærer at tallet på drepte og hardt skadde skal halveres innen 2024, 
sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2008-2011. I 2024 skal maksimalt 500 
personer bli drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i Norge. Figuren nedenfor viser 
utviklingen i drepte og hardt skadde fra år 2000 og målkurve i Nasjonal transportplan.  
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Figur 13.5 Utvikling i antall drepte og hardt skadde – registrert situasjon og mål for utviklingen fram til 2024 
 

 
 
Det er beregnet at investeringer i riksvegnettet i perioden 2014-2017 vil gi til sammen 33 færre 
drepte og hardt skadde per år fra 2018. I tillegg kommer bidrag fra Statens vegvesens 
trafikant- og kjøretøyrettede virksomhet, som kampanjer, tilsyn, kontroller og tiltak i 
tilknytning til føreropplæringen. 
 
Statens vegvesen sine tiltak alene vil ikke være tilstrekkelige til å sikre at antall drepte og hardt 
skadde reduseres i samsvar med målet. Det er helt avgjørende at alle sentrale aktører i 
trafikksikkerhetsarbeidet bidrar med målrettet innsats innenfor sine ansvarsområder, og at 
arbeidet blir godt samordnet. I mars 2014 vil det foreligge en nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg for perioden 2014-2017. Statens vegvesen, Trygg Trafikk, politiet, 
Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, fylkeskommunene, sju storbykommuner og en 
rekke interesseorganisasjoner deltar i arbeidet. Tiltaksplanen vil gi en samlet framstilling av 
planlagt trafikksikkerhetsarbeid i perioden 2014-2017. I tillegg til omtale av tiltak fastsettes 
mål for utviklingen i tilstander som påvirker tallet på drepte og hardt skadde, blant annet 
overholdelse av fartsgrenser og bruk av bilbelte.  
 
Møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker der fotgjengere blir påkjørt står til sammen for 
mer enn 75 prosent av alle drepte og hardt skadde i vegtrafikken. På riksvegnettet er 
møteulykker den største utfordringen, og bygging av møtefrie veger er derfor et høyt prioritert 
innsatsområde. I perioden 2014-2017 vil det bli åpnet 107 km firefelts veg og det etableres 141 
km midtrekkverk på nye og eksisterende to- og trefelts veger. I tillegg etableres det 22 km 
midtrekkverk på eksisterende firefelts veg på E18 i Nordre Vestfold. Det vil bli 
bygd/oppgradert 21 kontrollstasjoner og kontrollplasser, samt etablert forsterket 
midtoppmerking. Det er grunn til å anta antall km med forsterket midtoppmerking blir noe 
høyere, som følge av etablering i tilknytning til reasfaltering. 
 
Statens vegvesen vil videreføre innsatsen for å nå et langsiktige mål om at alle riksveger med 
fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle krav til utforming og omfang av siderekkverk, 
ettergivende master og profilert kantlinje. I tillegg skal overraskende og farlige kurver utbedres 
eller skiltes. Der det ikke er siderekkverk skal det utføres nødvendig utbedring. Statens 
vegvesen vil igangsette en systematisk gjennomgang av riksvegnettet, og gjennomføre 
nødvendige tiltak for at vegene skal tilfredsstille de angitte minimumskravene.  
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Risikoen for å bli drept eller hardt skadd per transportert kilometer er betydelig høyere som 
fotgjenger og syklist enn i bil. Det er likevel viktig å tilrettelegge for at flere går og sykler, særlig 
i de største byene. Dette gir viktige utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet. Bygging av et 
sammenhengende hovedvegnett for sykkeltrafikk, sikring av krysningspunkter for gående og 
syklende og holdningsskapende arbeid for å bedre samspillet mellom ulike trafikantgrupper er 
sentrale innsatsområder for å bidra til økt sikkerhet for gående og syklende. 
 
Vegsikkerhetsforskriften setter krav til at det skal gjennomføres trafikksikkerhetsmessige 
konsekvensanalyser og trafikksikkerhetsrevisjoner for alle vegprosjekter på TEN-T-vegnettet 
(Trans-European Transport Network). Dette vil bidra til at å sikre at nye veger holder god 
sikkerhetsmessig standard når de åpnes for trafikk. I tillegg vil Statens vegvesen fortsette med 
å gjennomføre strakstiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon og sikkerhetsrangering av 
eksisterende veger. 
 
Kontinuerlige fartsmålinger viser at andelen som overholder fartsgrensene økte hvert år i 
perioden 2009-2012. For høy fart er likevel fortsatt en medvirkende faktor i mange alvorlige 
trafikkulykker, Statens vegvesen vil bidra til økt respekt for fartsgrensene gjennom 
holdningsskapende arbeid og automatisk trafikkontroll (ATK). Automatisk måling av 
gjennomsnittsfart (streknings-ATK) er nå etablert på 23 strekninger, hvorav 8 i tunnel.  
 
Statens vegvesens trafikant- og kjøretøyrettede virksomhet vil være et viktig bidrag i arbeidet 
med å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Etatens hovedprioriteringer er 
omtalt i kapittel 2.3. Det er mange aktører som bidrar i arbeidet for bedre trafikantadferd og 
sikrere kjøretøyer. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 gir en samlet 
omtale av planlagt innsats i perioden, herunder en mer detaljert beskrivelse av Statens 
vegvesens trafikant- og kjøretøyrettede tiltak.  
 
Intelligente transportsystemer og -tjenester (ITS) vil kunne bidra til redusert antall drepte og 
hardt skadde. Dette gjelder både førerstøttesystemer, trafikantinformasjon og ITS på veg. 
Potensialet for økt trafikksikkerhet er særlig stort når det gjelder utbredelse av 
førerstøttesystemer som ISA (Intelligent speed adaptation), atferdsregistrator, alkolås og eCall 
(europeisk nødanropssystem). Statens vegvesen sine prioriteringer innenfor ITS-området er 
omtalt i kapittel 15.4. 
 
Status og virkninger for indikatorer knyttet til trafikksikkerhet framgår av tabell 13.6 nedenfor. 
  



69 
 

Tabell 13.6 Status og virkninger, trafikksikkerhet 
 
Indikatorer markert med kursiv betyr at indikatoren ikke er en del av målstrukturen i Nasjonal transportplan 2014-
2023. 

Indikatorer for trafikksikkerhet 
Forventet virkning i 
handlingsprogram 

2014-2017 

Statens vegvesens beregnede bidrag til redusert antall 
drepte eller hardt skadde i vegtrafikkulykker* 

33 

Antall km riksveg med midtrekkverk på to- og trefeltsveg** 141 

Antall km ny firefelts riksveg med fysisk adskilte kjørebaner 
åpnet for trafikk 

107 

*Virkning av investeringer. Andre tiltak kommer i tillegg 
**I tillegg etableres det 22 km midtrekkverk på eksisterende firefelts veg på E18 i Nordre Vestfold 

 

Miljø 

Mål for miljø i Nasjonal transportplan 2014-2023 er å begrense klimagassutslippene, redusere 
miljøskadelige virkninger av trafikken, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges 
internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.  
 
Miljøutfordringene fra vegbygging og trafikk henger sammen med aktivitetsnivået i samfunnet. 
Økt trafikk gir mer forurensning og støy, og økt utbyggingsaktivitet gir større inngrep i natur og 
dyrket jord. 
 
De mest alvorlige miljøkonsekvensene fra veger og vegtrafikk er klimagassutslipp, reduksjon i 
naturmangfoldet og omdisponering av dyrket jord, fordi disse påvirkningene er vanskelige å 
reversere. De skal derfor ivaretas spesielt i planlegging, bygging og drift av veger. Dette gjøres 
gjennom å følge opp klimamålet og naturmangfoldloven. Lokal luftforurensning og støy kan gi 
helseskader, og forurensning av vann og jordsmonn kan gi skader på vegetasjon, innsjøer og 
drikkevann. Inngrep i eller ødeleggelse av kulturminner og kulturlandskap er også irreversible 
skader, og også disse verdiene skal ivaretas i planlegging, bygging og drift av veger. Statens 
vegvesen er forpliktet til å følge opp intensjonene i Den europeiske landskapskonvensjonen i 
både planlegging, drift og vedlikehold av anlegg både i rurale og urbane områder. 
 
Redusert utbyggingsstandard kan vurderes der det er store konflikter med naturmangfold, 
jordvern, landskap, kulturminner eller andre verneformål. Før- og etterundersøkelser brukes 
for å kontrollere at tiltak virker som forventet for naturmangfold og 
kulturminner/kulturlandskap. Der avbøtende tiltak ikke er tilstrekkelig for å ivareta 
naturmangfoldet eller hensynet til dyrket jord, kan det opprettes fysiske 
kompensasjonsområder som ivaretar de samme funksjonene som de områdene som blir 
ødelagt. 
 
Klimagassutslippene fra vegsektoren forutsettes å være tilnærmet konstante gjennom 
perioden 2014-2017. Vegprosjektene som bygges vil isolert sett bidra til økning av CO2-
utslippene både på kort sikt, gjennom utslipp i byggefasen, og på lang sikt, gjennom økt 
vegtransport. 
 
Det er et mål at veksten i persontransporten i de største byene skal tas med kollektivtrafikk, 
sykkel og gåing i løpet av 2023, og det skal samarbeides med kommunene for å planlegge for 
klimavennlig arealbruk. Det skal arbeides for å få mer gods over på sjø og bane, blant annet 
ved å utbedre vegforbindelser til havner og terminaler. Utslippene fra anleggsvirksomheten 
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øker med økende utbygging, både som direkte utslipp fra anleggsmaskiner og som indirekte 
utslipp fra produksjonen av stål, betong og asfalt. Disse kan reduseres gjennom bevisste 
materialvalg og redusert frakt av masser.  
 
Det største potensialet for reduksjon av klimagassutslippene ligger i teknologi- og 
drivstoffendringer i kjøretøyparken. Statens vegvesen vil bidra med kunnskapsoppbygging om 
utslipp og tiltak, og Transnova med utprøving og etablering av infrastruktur for alternative 
drivstoffer.  
 
NO2-utslippene forventes å stige i den første halvdelen av perioden 2014-2017, og uten 
omfattende trafikkreduserende tiltak vil forurensningsforskriftens grenseverdier overskrides. 
Statens vegvesen vil arbeide videre med å øke kunnskapen om tiltak og framtidige utslipp, som 
grunnlag for beslutninger om tiltak. Avgiftsinnretninger for nye biler, køprising og andre 
avgifter for å redusere utslippene i sårbare byområder kan redusere problemomfanget. 
Forurensningsforskriftens grenser for støvforurensning vil overholdes de fleste steder. Det må 
fortsatt gjøres tiltak som piggdekkavgift, støvbinding og feiing, samt miljøfartsgrenser i 
problemområder for å overholde kravene.  
 
Vegtrafikkstøy vil fortsatt være et stort miljøproblem i perioden 2014-2017. Det nasjonale 
målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 i antall personer med mer enn 38 dB innendørs 
støynivå er utfordrende. Antallet er nå om lag 13 000 personer. Reduksjonen på riksvegnettet i 
perioden 2014-2017 vil være på 1450 personer. Arbeidet med kilderettede tiltak og 
rehabilitering av støyskjermer skal fortsette. I tillegg skal det legges vekt på miljøhensyn ved 
fastsetting av fartsgrenser på riksvegnettet. 
 
I perioden 2014-2017 skal det utbedres 35 konflikter mellom veger og naturmangfold. Det er 
kartlagt at 71 innsjøer ikke har tilfredsstillende kjemisk kvalitet på grunn av salt eller annen 
vegavrenning, og arbeidet med renseløsninger for overvann fra veger skal fortsette. 
 
Det innføres ny driftsstandard fra 2014 som åpner for salting av et større vegnett, men med 
mindre saltkrevende metoder. Saltforbruket skal følges opp og reduseres der det er fare for 
uakseptable miljøskader. Vannforskriften skal følges opp med ferdigstilling av tiltak innen 
2018. Uønskede arter skal bekjempes i samarbeid med andre berørte parter. Det skal sikres at 
det blir tatt særlige hensyn til verneområder, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og annen 
truet eller verdifull natur gjennom alle planfaser, byggefasen og ved drift og vedlikehold av 
vegnettet.   
 
Det forutsettes at om lag 2100 daa dyrket jord vil bli omdisponert til vegformål i perioden 
2014-2017. Hensynet til dyrket jord skal ivaretas i planleggings-prosesser, og vurderes både 
når det gjelder arealbruk, trasévalg og utbyggingsstandard. Det kan bli aktuelt å opprette 
kompensasjonsarealer for dyrket jord og økologiske funksjoner, der tiltak ikke kan unngås og 
avbøtende tiltak ikke reduserer problemomfanget tilstrekkelig. 
 
Statens vegvesen skal i perioden 2014-2017 ivareta objektene i Nasjonal verneplan slik at den 
kulturhistoriske verdien opprettholdes. Dette gjelder fredede objekter og objekter i statlig eie 
eller med uavklart eierskap. 
 
Veger, gater og plasser skal planleggers, prosjekteres, utformes, bygges og vedlikeholdes i tråd 
med statens arkitekturpolitikk og Statens vegvesens egen arkitekturstrategi.  
 
Drifts- og vedlikeholdstiltak skal planlegges og utføres slik at natur-, kultur-, nærmiljø- og 
estetiske verdier ivaretas. 
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Status og virkninger for indikatorer knyttet til miljø framgår av tabell 13.7. 
 
Tabell 13.7 Status og virkninger, miljø 
 
Indikatorer markert med kursiv betyr at indikatoren ikke er en del av målstrukturen i Nasjonal transportplan 2014-
2023.  

 
Indikatorer for miljø 

Forventet virkning i 
handlingsprogram 

2014-2017 

Timemiddelkonsentrasjoner av NO2 over 
nasjonal mål 

 

Døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over 
nasjonal mål 

 

Endring i antall personer utsatt for 
innendørs døgnekvivalent støynivå over 
38 dB 

1450 

Antall prosjekter med meget stor negativ 
konsekvens for naturmiljø 

0 

Antall utbedrede registrerte konflikter 
mellom transportnettet og naturmangfold 

35 

Antall dekar dyrket jord omdisponert til 
transportformål 

2100 

Antall personer utsatt for innendørs 
støynivå over 42 dB 

326 

Antall byer/tettsteder med overskridelse 
av forskriftsfestet grenseverdi for NO2 

 

Antall byer/tettsteder med overskridelse 
av forskriftsfestet grenseverdi for PM10 

 

Antall daa inngrep i eller nærføring til 
nasjonalparker og landskapsvernområder 

0 

Antall daa inngrep i eller nærføring til 
naturreservater 

0 

Antall daa inngrep i eller nærføring til 
kulturlandskap av nasjonal og regional 
verdi 

0 

Antall daa kulturmiljøer som går tapt eller 
får redusert verdi som følge av nyanlegg 

250 

Antall kulturminner som går tapt eller får 
redusert verdi som følge av nyanlegg 

201 

 
Servicetiltak 
I perioden 2014-2017 vil det bli bygd 21 døgnhvileplasser for tungtransporten. Det pågående 
arbeidet med å etablere/drifte døgnhvileplasser gjennom avtaler med private vil bli intensivert 
med finansiering av statlige tilskudd over post 23. Det er vanskelig å anslå hvor mange avtaler 
som vil komme på plass i løpet av fireårsperioden, men døgnhvileplasser som etableres på 
denne måten vil komme i tillegg til de 21 plassene som finansieres over investeringsbudsjettet. 
 
I fireårsperioden vil det også bli bygd 41 rasteplasser, inkludert større oppgradering og 
utbedring av noen eksisterende plasser, og 9 kjettingplasser. 
 

Universell utforming 

Hovedmålet i Nasjonal transportplan er at transportsystemet skal være universelt utformet. 
Etappemålet i perioden 2014-2023 er å bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet. 
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Universell utforming er et virkemiddel for å oppnå funksjonell, sikker og attraktiv infrastruktur 
og dermed en forutsetning for at flest mulig skal kunne bruke transportsystemet og delta på 
ulike samfunnsarenaer. For å sikre hele reisekjeder med universell utforming, kreves bevisst 
innsats fra mange fagområder i Statens vegvesen, samt samarbeid på tvers av 
forvaltningsnivåer mellom flere vegeiere, og andre transportformer. 
 
Strekningsvis oppgradering av holdeplasser og knutepunkter for kollektivtransporten, med 
tilgjengelige atkomster og etablering av et enkelt, finmasket og sammenhengende 
gangvegnett i byer og tettsteder, er to eksempler på bidrag til hele reisekjeder med universell 
utforming, og oppfølging av Nasjonal gåstrategi. 
 
Universell utforming skal inngå i alle planer for oppgradering og bygging av ny infrastruktur i 
Statens vegvesens regi.  Kvalitets- og dimensjoneringskrav fastsettes gjennom etatens 
håndbøker og veiledere. Nye krav til universell utforming i drift og vedlikehold innarbeides 
fortløpende ved inngåelse av nye funksjonskontrakter. 
 
Statens vegvesen har pr i dag ikke tilstrekkelig oversikt over graden av universell utforming på 
egen infrastruktur, herunder alle holdeplasser. Det pågår et kartleggingsarbeid for å bedre 
oversikten. Arbeidet er tidkrevende og vil fortsette i perioden. Data om tilgjengeligheten skal 
være tilgjengelig for bruk i reiseplanleggere og for andre interesserte. 
 
Tabell 13.8 Status og virkninger, universell utforming 

 

Indikator for universell utforming 
Forventet virkning i 
handlingsprogram 

2014-2017 

Antall viktige knutepunkter for kollektivtransporten som er 
universelt utformet 

 68 

Antall holdeplasser på riksvegnettet som er universelt 
utformet 

 308 
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Kapittel 14 Fylkesvegnettet 

14.1 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene  
 
Ordningen videreføres med en låneramme på 2 mrd. kr i året.  
 

14.2 Tilskudd til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet  
 
Tabell 14.2 Økonomisk ramme til tilskudd til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet (mill. 2014-kr) 

 

 

 
Den statlige tilskuddsrammen til skredsikring på fylkesvegnettet er 2 626 mill. kr for perioden 
2014-2017. Den enkelte fylkeskommune utarbeidet høsten 2013 forslag til prioritering av 
skredsikringstiltak på fylkesvegnettet innenfor tildelte planleggingsrammer. For å sikre 
fylkeskommunene størst mulig grad av forutsigbarhet stadfestes tilskuddsprogrammet av 
Samferdselsdepartementet, selv om tildelingene først blir endelig avklart i forbindelse med de 
årlige budsjettene. 
 

14.3 Særskilte tilskudd til kollektivtransport  
 
Statens vegvesen har et ansvar for å bistå Samferdselsdepartementet ved tildeling av enkelte 
tilskudd som ligger utenfor riksvegbudsjettet. Dette gjelder: 

 belønningsordningen  

 tilskudd til tilgjengelighetstiltak  
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 videreføres og styrkes belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk, og totalt er det satt av 9,2 mrd. kr i 2014-2023. Formålet 
med ordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten 
i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av privatbil. I 
2013 ble det tildelt midler til Grenlandsregionen, Trondheimsregionen, Kristiansandsregionen, 
Stavangerregionen, Osloområdet, Buskerudbyen og Bergen. Det er lagt opp til at ordningen 
skal samordnes med bymiljøavtalene, blant annet når det gjelder krav til dokumentasjon og 
indikatorer. Det vil komme nye retningslinjer i 2014. 
 
Statens vegvesen administrerer tilskudd til tilgjengelighetstiltak innenfor kommunenes og 
fylkeskommunenes ansvarsområde. Tilskuddet delfinansierer tiltak som støtter opp under 
statlig innsats for bedre tilgjengelighet, og det kreves en lokal egenandel på minst 25 prosent. 
Formålet med ordningen er at arbeidet med å gjøre hele reisekjeden universelt utformet skal 
skje på en raskere og bedre koordinert måte enn i dag. Ordningen ble evaluert i 2012, og 
evalueringen viser at samarbeid og helhetlig planlegging gir gode resultater. Det er satt inn 
tiltak for å sikre tilstrekkelig framdrift i å gjennomføre tiltakene.  Samferdselsdepartementet 
tar sikte på å videreføre tilskuddsordningen. 
 

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Post 62 Tilskudd til skredsikringstiltak på fylkesvegnettet 564 650 690 722 2 626
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Kapittel 15 Særskilte tema 

15.1 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Statens vegvesen skal som en viktig samfunnsaktør, fagetat og forvalter av kritisk infrastruktur 
utvikle og ta vare på et miljøriktig, effektivt og sikkert vegnett. I dette ligger også et overordnet 
mål om å forebygge uønskede hendelser, og minske følgene av disse hvis de skulle oppstå, for 
å sikre samfunnets behov for transport. For å ivareta dette har Statens vegvesen en strategi for 
samfunnssikkerhet og beredskap, beredskapsplaner og kriseorganisasjon tilpasset etaten og de 
hendelsene som kan oppstå innenfor etatens ansvarsområde. Dette er basert på 
Samferdselsdepartementets ”Strategi for samfunnssikkerhet og beredskap i 
samferdselssektoren” 
 
Samfunnssikkerhetsarbeidet i Statens vegvesen har mange kontaktflater og berører alle 
fagområder i etaten og mange eksterne samarbeidspartnere. Arbeid med å få etablert 
samfunnssikkerhet og beredskap på alle nivåer vil videreføres og forsterkes i perioden 2014-
2017. 
 

Ressursbruk 

Samfunnets fokus og forventning til disse fagområdene er økende og klimaendringer gjør at 
det er flere klimarelaterte hendelser å håndtere. Dette krever kompetanse og ressurser på 
mange fagområder på alle nivåer. 
 
Videreutvikling og drift av etatens beredskaps- og krisehåndteringsverktøy VegCIM prioriteres, 
bl a med å få etablert off-line løsning for dette kriseverktøyet. Det vil i perioden2014-2017 bli 
etablert fagnettverk innen samfunnssikkerhetsområdet i etaten for å sikre kompetanse og 
læring. 
 
Det vil bli arbeidet for en systematisk oppfølging av arbeidet med forebyggende sikkerhet, 
beredskap og krisehåndtering. Hoveddelen av arbeid og ressursbruk belastes den ordinære 
organisasjonen. Statens vegvesen vil videreføre dagens arbeid og sikre gjennomføring av de 
prioriteringene som regjeringen har lagt opp til. 
 
Det er behov for en kontinuerlig oppfølging av SAMROS (risiko- og sårbarhetsanalyser i 
samferdselssektoren). Dette vil gi et bedre helhetsbilde av sårbarheten i veginfrastrukturen. I 
framtiden skal SAMROS oppdateres for alle riksveger i forkant av arbeide med 
handlingsprogrammet, slik at analysene kan gi innspill til ressursprioriteringene. 
 

Utfordringer 

Statens vegvesen står ovenfor et bredt og sammensatt risiko-, trussel- og sårbarhetsbilde, hvor 
klimaendringer, ulykker, angrep på energiforsyningen, angrep på IKT-systemer og andre 
terrortrusler er eksempler. Vegsystemets sikkerhet kan ved denne type hendelser påføres 
belastninger som det ikke er dimensjonert for. Naturskapte trusler kan være ekstremvær som 
utsetter vegsystemet for store belastninger. Eksempelvis påvirker flom, og skredhendelser 
Statens vegvesen for å sikre framkommelighet og sikkerhet i vegnettet. Store ulykker, branner 
eller andre kriser på eller langs vegnettet vil også kunne påvirke framkommeligheten. 
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Statens vegvesen vil fortsette arbeidet med å øke kompetansen og forbedre rutinene i hele 
organisasjonen slik at etaten er mer robust, proaktiv og i stand til både å forebygge og 
håndtere uønskede hendelser. 
 

Prioriteringer 

I perioden 2014-2017 vil risiko og sårbarhetsanalyser, øvelser, beredskapsplaner og 
kriseplanverk i Statens vegvesen kontinuerlig evalueres, øves og revideres. God 
kommunikasjon både i etaten og mot publikum, herunder mediehåndtering av hendelser er 
viktig. Erfaringer og læring fra faktiske hendelser vil inngå i arbeidet. 
 
Samarbeidet med andre samferdselsetater, Samferdselsdepartementet og andre aktører som 
er relevant for Statens vegvesens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap nasjonalt og 
internasjonalt, vil bli videreført i perioden. 
 
Arbeidet med å forbedre systemer, rutiner og retningslinjer for å forebygge og håndtere 
uønskede hendelser vil bli prioritert. Resultatene innarbeides i beredskapsplaner. Her inngår 
planer for omkjøringsveger, som er med på å sikre framkommeligheten, og kartlegging av 
samfunnskritiske objekter som må sikres adkomst. 
 
Krisehåndtering 
Etatens system for krisehåndtering skal videreutvikles og brukes ved reelle hendelser og 
øvelser. Det er viktig at systemet for krisehåndtering øves og evalueres, for å kunne stå best 
mulig rustet til å håndtere kriser og uønskede hendelser på vegnettet. Beredskaps- og 
krisestøtteverktøyet VegCIM skal implementeres på alle relevante enheter. 
 
Fylkeskommunene 
Fylkeskommunene som vegeiere er viktige samarbeidspartnere innenfor samfunnssikkerhet og 
beredskap. Samarbeidet med fylkeskommunene vil bli prioritert og forsterket. 
 
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 sikkerhetsatferd. Det er behov for å videreutvikle sikkerhetskulturen i 
Statens vegvesen. 
 
Forebyggende sikkerhetstjeneste 
Statens vegvesen har forpliktelser som eier av sensitiv og skjermingsverdig informasjon og skal 
følge sikkerhetsloven med forskrifter. Statens vegvesens systemer må håndtere forebyggende 
sikkerhet for både tilsiktede og utilsiktede trusler rettet mot objekter og informasjon som 
etaten har ansvar for. 
 
Som forvalter av viktig infrastruktur utsettes Statens vegvesen for trusler, tilsiktede og 
utilsiktede. Tilsiktede handlinger kan handle om utro medarbeidere, spionasje og terror. Det er 
derfor viktig at alle lokasjoner har en god grunnsikring i samsvar med gjeldende føringer. Dette 
innebærer at det må gjøres vurderinger av om det er objekter som må ha en trinnvis 
opptrapping av beredskapstiltak, avhengig av trusselbilde. 
 
Statens vegvesen har egen sikkerhetsorganisasjon og alt sikkerhets- og beredskapsarbeid 
forankres i etatsledelsen som behandler alle rutiner og strategier som skal gjelde for etaten. 
Det vil bli gjennomført sikkerhetsinspeksjoner/-revisjoner i enhetene. 
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Informasjonssikkerhet 
Statens vegvesen har mye informasjon som må beskyttes både mot eksterne og interne 
trusler. Det er derfor viktig at det etableres kontroll over all informasjon og at det blir gjort 
risikovurderinger og verdivurdering som grunnlag for å lage en god policy og gode rutiner. 
Dette arbeidet vil ha prioritet siden det berører alle ledd i etaten. Informasjonssikkerhet er alle 
tiltak som sikrer at;  
 

 informasjon og systemer er tilgjengelig ved behov  

 informasjon er korrekt og pålitelig  

 informasjon kun er tilgjengelig for dem som skal ha tilgang 
 
Tiltakene skal være planlagte, systematiske, dokumenterte, - samt at det kreves et system for 
internkontroll i ulike sammenhenger. I tillegg kan det forekomme egne krav direkte knyttet til 
informasjonssikkerhet. Dette arbeidet er påbegynt i 2013 og vil bli videreført i perioden. 
 
Statens vegvesen har i samarbeid Skatteetaten etablert et nøddriftssenter for de viktigste 
datasystemene.  
 

Risikostyring 

Risikostyring for å oppnå tilfredsstillende samfunnssikkerhet handler om å kartlegge og 
kontrollere trusler, for å sikre at ressursene brukes på de mest effektive tiltakene på de mest 
kritiske områdene. I etterkant av risikoanalysen defineres sikkerhetsnivå, ressursbruk og valg 
av virkemidler og tiltak for å få etablert et akseptabelt risikonivå. Risikoreduksjon har alltid en 
kostnad og risikostyring vil være en balanse mellom sikkerhet og kostnader. Risikoanalyser skal 
danne et beslutningsgrunnlag for et kunnskapsbasert og bevisst valg av risiko. Risikoanalyser 
med hensyn til samfunnssikkerhet vil naturlig inngå i konseptvalgutredninger som 
gjennomføres for store statlige prosjekter (mer enn 750 mill. kroner), og etter plan- og 
bygningslovens krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. 
 

Reservebrumateriell 

Bruberedskapens hovedfokus er å gjenopprette brutte vegforbindelser på en rask og effektiv 
måte. Dette krever godt og oppdatert beredskap med hensyn til materiell, personell og 
logistikk. En viktig utfordring er opplæring av nøkkelpersonell for å kunne takle 
krisesituasjoner.  
 
Statens vegvesen har en velfungerende bruberedskap som er avgjørende for å gjenopprette 
brutte vegforbindelser. Den store økningen i antall hendelser gjør at mye av Statens vegvesens 
beredskapsmateriell til enhver tid er i bruk. For å opprettholde og videreutvikle Statens 
vegvesens kompetanse er det viktig med kontakt og samarbeid med utviklingsmiljøer. Statens 
vegvesen og Jernbaneverket samarbeider blant annet om utveksling av utstyr og kompetanse. 
Videre har Statens vegvesen tilsvarende samarbeidsavtaler med Forsvaret og Trafikverket i 
Sverige.  
 

Klimatilpasning 

Fokus på klimarelaterte hendelser endringer må ivaretas allerede i planleggingsfasen av nye 
prosjekter, og det skal inngå i enhver risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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En landsdekkende skredvarsling er etablert i 2013 og bidrar allerede som et effektivt 
sikkerhets- og beredskapstiltak (http://www.varsom.no/). Statens vegvesen, Norges vassdrags- 
og energidirektorat og Jernbaneverket har i fellesskap etablert prosjektet: Naturfare, 
infrastruktur, flom og skred (NIFS). Målene er et tryggere samfunn med mer robust 
infrastruktur, trygg bebyggelse, trygg samferdsel og god skred- og flomvarsling 
(http://www.naturfare.no/). Deling av erfaringer fra hendelser og tiltak har allerede vist seg å 
være samfunnsnyttig og svært effektiv ressursbruk. Dette samarbeidet vil videreutvikles i 
perioden. 
 

15.2 Transnova 
 

Parkeringsplass for El-bil ved Vestbanen i Oslo. 
Foto: Knut Opeide 

Transnova ble etablert som et prosjekt i 2009 som et av tiltakene knyttet til klimaforliket. 
Transnova er fra 2013 organisert som en egen enhet i Statens vegvesen. 

I 2014 har Transnova en bevilgning på 89,6 mill. kr. Midlene blir bevilget over Kap. 1301 
Forskning og utvikling mv. - post 72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet. 

Transnovas formål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Dette 
skal oppnås gjennom:  

 å erstatte fossile drivstoffer med andre drivstoffer med lavere eller ingen klimagassutslipp 

 overgang til mer miljøvennlige transportformer 

 å redusere transportomfanget 

 energieffektivisering 

http://www.naturfare.no/
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Transnovas virkemidler for å nå målsetningene er: 

 Tilskudd til pilot- og demonstrasjonsprosjekter med formål å redusere 
klimagassutslippene fra transportsektoren. 

 Tilskudd til prosjekter som bidrar til raskere implementering av ny og mer klimaeffektiv 
transportløsninger, inklusive infrastruktur for elektrifisering og alternative drivstoff. 

 Standardisering og koordinering. 

 Informasjon og analyse.  

I løpet av fem driftsår har Transnova mottatt over 600 søknader og gitt tilskudd til nesten 200 
prosjekter. Transnova har mottatt søknader på 1,3 mrd. kr. og tildelt 350 mill. kr.  Det er tre 
klare trender som medfører utfordringer som Transnova må bidra til å løse: 

1. Økt elektrifiseringsgrad både innenfor vei- og sjøtransport nødvendiggjør økt innsats 
innen etablering og utvikling av ladeinfrastruktur for elektriske biler og infrastruktur for 
landstrøm for sjøtransporten. 

2. Befolkningsvekst og økt urbanisering gjør det nødvendig å finne effektive tiltak for å øke 
andelen som går, sykler og reiser kollektivt i byene.  

3. Økt godstransportbehov må løses ved at mer av godstrafikken overføres fra veg til sjø og 
bane. 15.3  

15.3 Statens vegvesens internasjonale virksomhet 

Formål  

Statens vegvesen deltar i flere internasjonale organisasjoner og samarbeider med andre land 
som en del av den internasjonale virksomheten. Som statsinstitusjon er Statens vegvesen 
pålagt oppgaver av overordnede myndigheter, eksempelvis å påvirke og følge opp forhold 
knyttet til Statens vegvesens ansvarsområder når det gjelder EØS-avtalen. Det internasjonale 
arbeidet er også viktig for kompetanseutviklingen i etaten og som et ledd i arbeidet med å 
rekruttere og beholde medarbeidere. 
 

Deltakelse i internasjonale organisasjoner og fora 

I perioden 2014-2017 vil Statens vegvesen delta i EUs arbeidsgrupper og komitéer, der hvor 
etaten kan påvirke, har kompetanse og kan motta viktig informasjon. Aktuelle saker vil blant 
annet være å lage spesifikasjoner til direktivet om intelligente transportløsninger (ITS) og 
revidere retningslinjer for TEN-T-vegnettet. Etaten er videre involvert i arbeidet med å utvikle 
og implementere regelverk på utvalgte områder som for eksempel, utslipp og støy fra 
kjøretøyer, markedstilsyn, fartsskrivere i tunge kjøretøyer, periodisk kjøretøykontroll og 
teknisk vegkantkontroll av kjøretøyer. 
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Foto: Henriette Erken Busterud 

 
Statens vegvesen vil fortsatt delta i de tre store, tverrfaglige organisasjonene Nordisk 
vegforum (NVF), Conference of European Directors of Roads (CEDR) og World Road Association 
(PIARC).  I tillegg deltar Statens vegvesen i mer spesialiserte organisasjoner etter behov. 
Statens vegvesen er engasjert i flere internasjonale forsknings- og utviklingsfora i forlengelse 
av nasjonale FoU-prioriteringer. 
 

Samarbeid med andre land 

Statens vegvesen leder Nordisk vegforum (NVF) i perioden 2012-2016 og leder også mer 
uformelle nordiske samarbeidsfora. Det nordiske samarbeidet vil for øvrig endre innhold og 
form noe, fordi de nordiske landene har valgt ulike organisasjonsformer de siste årene. Statens 
vegvesen har et bistandssamarbeid med Botswana fram til 2016. Botswanske myndigheter 
finansierer samarbeidet. Etaten har også avtaler om kunnskapsutveksling med 
vegadministrasjonene i USA/Minnesota (vegteknologi) og Sør-Korea (bruer), og har en avtale 
med Indonesia, som skal åpne for eksport av norsk tunnelteknologi og -kompetanse. 
 
I lyset av den økte interessen for Nordområdene og forventet vekst i næringsutviklingen har 
the Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA) styringskomité tatt initiativ til å utarbeide en 
felles transportplan for Barentsregionen, Joint Barents Transport Plan. Statens vegvesen fikk i 
oppdrag å koordinere transportetatene og Avinor på norsk side, og lede en ekspertgruppe med 
representanter for transportmyndighetene i Finland, Norge, Russland og Sverige. Arbeidet er 
gjennomført i perioden januar til september 2013. Et forslag til transportplan ble presentert 
for BEATAs styringsgruppe og transportministrene 24. september 2013. Joint Barents 
Transport Plan vil bli lagt ut til høring/ konsultasjoner i de fire landene. Det vil derfor være 
behov for å fortsette analysene og utarbeide en ny versjon. Dette vil bli gjort under finsk 
ledelse, og planen er å ha et revidert forslag ferdig til høsten 2015. Statens vegvesen er innstilt 
på å ta aktivt del også i det videre arbeidet med en felles transportplan for Barentsregionen. 
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15.4 Intelligente transportsystemer (ITS) 
 

 
Foto: Henriette Erken Busterud 

 
ITS omfatter løsninger som benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i et 
trafikk- eller transportsystem. Hensikten er å bedre informasjonstilgang, påvirke atferd og 
forbedre transportløsninger og trafikkavvikling slik at man oppnår bedre fremkommelighet, 
trafikksikkerhet, miljø, tilgjengelighet og brukertilfredshet. 
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 pekes det på ITS som et viktig virkemiddel og verktøy for å 
nå de transportpolitiske målene. Etatens ITS-handlingsplan omhandler etatens bruk av ITS og 
tiltak for å legge til rette for at andre kan lage tjenester basert på Statens vegvesens data. ITS-
direktivet, som er inntatt i EØS-avtalen, gir viktige føringer. Målet er å få til sammenhengende 
ITS-tjenester over landegrensene i Europa.  
 
Statens vegvesens handlingsplan for ITS for 2014-2017 omfatter: 
 

 Innarbeide spesifikasjoner hjemlet i ITS-direktivet for samordnet reiseplanlegging, 
sanntids trafikkinformasjon, trafikksikkerhetsrelaterte meldinger, varslingstjenesten eCall, 
informasjon og om sikre hvileplasser for tunge biler i Statens vegvesens virksomhet 

 Medvirke internasjonalt for å samordne ITS med datautveksling og kontinuitet i 
tjenestetilbudet  

 Bygge ut språkuavhengig formidlingstjeneste for dynamiske data (Datex) 

 Utvikle en felles trafikkportal for multimodal reiseplanlegging (dit.no)  

 Forbedre registrering av reisetid/forsinkelse, web-kamerabilder og andre dynamiske data 
fra vegtrafikken og gjøre dem lett tilgjengelige 

 Gjennomføre etatens handlingsplan for trafikkdata med oppgradering av vegkantutstyr og 
systemløsninger 

 Forbedre rutiner som sikrer ITS-systemene korrekte, oppdaterte grunnlagsdata fra NVDB  
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 Etablering av en nasjonal reiseplanleggingstjeneste med datafangst og organisering av 
nasjonalt selskap for drift av rutedatabaser 

 Effektivisere Statens vegvesens trafikkberedskap med oppdaterte retningslinjer, 
beredskapsrutiner og systemer 

 Videreutvikle Vegvær-systemet for bedre beslutningsstøtte i vinterdriften 

 Bidra til etablering av mottaksapparat for eCall, felles europeisk nødmeldetjenste fra bil 

 Innføre nytt operatør-grensesnitt for vegtrafikksentralene, med bedre funksjonalitet for 
hendelseshåndtering og prioriterte operative oppgaver  

 Videreutvikle rammeverket for e-billetering i kollektivtrafikken, inkludert standarder for 
bruk av smartmobil-teknologi   

 Prøve ut trafikkstyring på hovedveger. Det innebærer styring med variable skilter, 
dynamiske fartsgrenser og kjørefeltsignaler.  

 Utvikle bedre trafikkstyring i byområder. Klargjøre, etablere og videreutvikle løsning for 
miljøbasert trafikkstyring og utarbeide en tiltakskatalog for ITS som bidrar til effektiv og 
miljøriktig transport. Delta i internasjonalt samarbeid for å utvikle ny intelligens i 
signalanlegg med standardiserte grensesnitt og forbedrede prioriteringsløsninger for 
kollektivtrafikken 
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Kapittel 16 Rutevise omtaler av investeringer på 

riksvegnettet 

16.1 Innledning 
I det etterfølgende gis en nærmere beskrivelse av prioriteringene innenfor 
investeringsrammene til de enkelte riksvegrutene i perioden 2014-2023, med hovedvekt på 
første fireårsperiode. Omtalen omfatter prioriteringene innenfor rammene til post 30 
Riksveginvesteringer, post 31 Skredsikring, post 35 Vegutbygging i Bjørvika, post 36 E16 over 
Filefjell og post 37 E6 vest for Alta.  
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet på grunnlag av de føringene som er gitt i Meld. St. 26 
(2012-2013) Nasjonal transportplan 2014 - 2023. I handlingsprogrammet er prioriteringene for 
de store vegprosjektene ytterligere konkretisert gjennom forslag til årlige tildelinger. I tillegg er 
prioriteringene innenfor programområdene og fornying konkretisert og detaljert.  
 

16.2 Nærmere omtale av prioriteringene innenfor de 

enkelte riksvegruter 

Rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 1 omfatter E6 fra Riksgrensen ved Svinesund til Alnabru i Oslo via Ulvensplitten. Den 
delen av Operatunnelen som ligger mellom Ryen og Lodalen (tidl. Svartdalstunnelen) inngår i 
ruten som vegarm til E6. Den interregionale forbindelsen rv 111/rv 22 mellom Borg havn i 
Fredrikstad via indre Østfold til Lillestrøm og videre fram til E6 på Hvam er en viktig tilknytning 
til ruten. Øvrige tilknytninger til ruten omfatter rv 21 fra E6 til Halden, rv 110 fra E6 i Råde til 
Fredrikstad og rv 120 fra Lillestrøm til E6 på Skedsmovollen. Den totale lengden til rute 1 er om 
lag 330 km inkludert armer og ramper. 
 
Rute 1 er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo – København – Stockholm. Om lag 60 
pst. av importen og vel 50 pst. av eksporten over land fraktes over Svinesund. Om lag 55 pst. 
av tunge kjøretøyer som frakter gods på E6 fra Norge mot Sverige eller det øvrige Europa har 
startpunkt i Oslo, Østfold og Akershus. Motsatt veg har om lag 70 pst. av tunge kjøretøy med 
gods fra Sverige eller det øvrige Europa målpunkt i Oslo, Østfold og Akershus. Rv rv 111/rv 22 
mellom Sarpsborg og Lillestrøm har en viktig funksjon som alternativ rute for transport som 
ikke skal innom Oslo. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
KVU/KS1 for Transportsystemet for Nedre Glommaregionen ble behandlet av regjeringen i 
2012. Regjeringen har på bakgrunn av KVU/KS1 fastlagt prinsipper for videre utvikling av 
transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Videre planlegging etter plan- og bygningsloven 
skal ta utgangspunkt i et konsept som samsvarer med vedtatt bypakke i Fredrikstad og det 
anbefalte konseptet i konseptvalgutredningen som omfatter tiltak i Sarpsborg og Fredrikstad. 
Dette innebærer satsing på miljøvennlig transport og fokus på formålstjenlig håndtering av 
kollektivtrafikken. Det skal startes med tiltak som er felles i de to konseptene. Planleggingen 
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skal ses i sammenheng med planene for utviklingen av togtilbudet på Østfoldbanen. Videre 
planlegging skal ta hensyn til dyrket mark.  
 
Det er gjennomført KVU/KS1 for hovedvegsystemet i Moss og Rygge, jf. omtale under rute 3. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 

Statlige midler Annen finansiering 

Store prosjekter 321 508 

Programområdene 297 119 

   Utbedringstiltak 19  

   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

127 46 

   Trafikksikkerhetstiltak 82  

   Miljøtiltak 22  

   Servicetiltak 9  

   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

38 73 

Tiltak for å ta igjen forfall 366  

Planlegging og grunnerverv  218  

Post 30 Riksveginvesteringer  1 202 627 

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 

                                                                                             Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 5,3 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

4,6 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 0,5 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 10,2 
Antall km kollektivfelt 4,4 

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbygging av rv 22 til firefelts veg mellom Lillestrøm og Fetsund i Akershus som startet i 2013, 
ventes åpnet for trafikk i 2015. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av rv 110 Simo – Ørebekk i 
Østfold til firefelts veg. Ett av feltene i hver retning reserveres for kollektivtrafikk, eventuelt 
som sambruksfelt. Prosjektet inngår i forslag til en bypakke for Nedre Glomma. Det er lokalt 

gjort vedtak om bompengefinansiering av bypakke Nedre Glomma. Bompengeinnkrevingen i 
Fredrikstadområdet igangsettes når prosjektet rv 110 Simo – Ørebekk er ferdigstilt.  
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres tilrettelegging for gående og syklende og 
trafikksikkerhetstiltak med vekt på kryssutbedring og kontrollplasser. Videre prioriteres 
utbedringstiltak på bruer, miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning og 
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kollektivtrafikktiltak. I Oslo og Akershus er det lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til 
tiltak innenfor programområdene. 
 
Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av tunneler, forsterkning av 
vegfundament og rehabilitering av bruer. 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektet rv 110 Simo – Ørbekk. I tillegg legges det opp til å 
bygge ny bru på rv 22 over Glomma med tilstøtende veg. Prioriteringen er betinget av at det 
blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Prosjektet ligger i 
forlengelsen av prosjektet rv 22 Lillestrøm – Fetsund som fullføres i første fireårsperiode. 
Dagens tofelts veg har en årsdøgntrafikk på om lag 16 000 kjøretøy. Prosjektet vil løse 
køproblemene fra Garderveien og østover mot Kringenkrysset.  
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte byggingen av E6 Manglerudprosjektet. 
Prosjektet er prioritert i revidert avtale om Oslopakke 3. I tillegg til bedre framkommelighet for 
kollektivtrafikken og redusert miljøbelastning i boligområdene, gir prosjektet bedre forhold for 
godstrafikken til Alnabru og Sydhavna, samt avlastning av E18 Mosseveien. Prosjektet inngår i 
KVU/KS1 for Oslopakke 3 som ble fulgt opp av regjeringen gjennom blant annet St.meld. nr. 17 
(2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2. Prosjektet forutsettes delfinansiert med egen 
bompengeordning i tillegg til statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 22 Lillestrøm - Fetsund x 51 51 348 51 343 30 160 21 160 23 51 343 51 343

Rv 110 Simo - Ørebekk 399 399 164 400 165 30 100 130 35 140 270 165 130 400 165

E6 Manglerudprosjektet (start) 430 430 818 2 250 3 900 200 800 200 800

Rv 22 Bru over Glomma (start) 338 338 614 330 600 200 600 200 600

Sum 450 767 1 217 1 944 3 031 5 008 30 190 21 260 130 58 140 321 508 530 1 400 851 1 908

2018-2023 2014-2023
Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e

2016

stat

2017 2014-2017
NTP 2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Sandesund øst, betongrehabilitering B Østfold x 4,0 4,0

Rv 111 Lille Ruds bru B Østfold x 7,5 7,5

Rv 22 Ombygging av kryss rv 22/Gamle Fetvei A Akershus 7,5 7,5 23

Sum 11,5 7,5 19,0 23

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Fv 118 Valaskjold gate - Statsminister Kolstads vei (alternativ til E6) O Østfold 12,0 12,0 13

Fv 118 Sandbakken - Skjeberg, Sarpsborg (alternativ til E6) G Østfold 5,0 5,0 50

Fv 119 Melløs, sykkelfelt (alternativ til E6) O Østfold 7,0 7,0 7

Rv 21 Rødsveien - Marcus Thranes gate, sykkelfelt A Østfold 13,5 13,5

Rv 22 Trømborg - Trømborg kirke O Østfold 6,0 6,0

Rv 110 x fv 359 Enebekkveien - Karlshus G Østfold 8,0 8,0 26

Rv 111 Sykkelby Fredrikstad og Sarpsborg, kryssutbedring og sykkelparkering A Østfold 1,5 1,5

Rv 111 Torp, undergang og fortau (refusjon) O Østfold x 5,5 5,5

Rv 111 Sarpsborgveien - Torpegata O Østfold 6,0 6,0

Rv 111 Nygårdshaugen - Engsmyrveien O Østfold 7,0 7,0

Rv 111 Nygårdshaugen dagsenter - Holmegil O Østfold 5,0 5,0 12

E6 Sykkelby Oppegård (kryssutbedring og sykkelparkering) A Akershus 1,0 1,0 2,0

Fv 152 Vevelstadveien - Smedsrudveien (alternativ til E6) G Akershus 24,0 11,5 12,0 9,5 36,0 21,0

E6 Gamle Brennavei O Oslo 4,5 4,5

E6 Konowsgate: Ryen - Ekebergtunnelen O Oslo 6,4 6,4 21 20

E6 Enebakkveien (Abildsø) O Oslo x 23,3 23,3
Tiltak etter GS-veginspeksjoner I 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Sum 6,5 23,3 13,0 1,0 44,5 12,5 63,4 9,5 127,4 46,3 129 20

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

F
y
lk

e

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 111 x E6 Kryssutbedring Årum X Østfold 10,0 10,0

Rv 111 Kryssutbedring Rådhusvegen X Østfold 11,2 11,2

Rv 111 Rundkjøring Navestadveien X Østfold 12,0 12,0

E6 Kontrollplass Taraldrud A Akershus 12,0 12,0

E6 ITS-tiltak i Oslo og Akershus A Oslo/Akershus 5,0 5,0

E6 Ryen - Teisen A Oslo x 24,0 24,0

E6 Ryen - Klemetsrud, TS-tiltak A Oslo 7,0 7,0
E6 Tiltak etter TS-inspeksjoner I Oslo 1,0 1,0

Sum 37,0 23,2 12,0 10,0 82,2

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2017201620152014

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Østfold 1,5 1,5

Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 40 dB S Østfold 2,0 2,0

E6 Rensetiltak tunnelvaskevann (Eidettunnelen/Visterflo) V Østfold 2,3 2,3

Utbedring av rensebassenger V Østfold 3,5 3,5

E6/fv 156 Oppsamling og bortledning av overflatevann (Tussetjern) V Akershus 2,9 2,9

E6 Oppsamling og bortledning av overflatevann (Assuren) V Akershus 2,9 2,9

E6 Oppsamling av overvann (Svarttjern) V Akershus 2,5 2,5

E6 Oppsamling og bortledning av overflatevann (Gjersrudtjern og Steinrudtjern) V Oslo 0,5 0,5
E6 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Oslo 4,0 4,0

Sum 0,5 2,0 18,1 1,5 22,1

2014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Utvidelse av døgnhvileplasser, Svingenskogen og Storebaug D Østfold 9,0 9,0 10

Sum 9,0 9,0 10

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

2014 2015

Fylke

B
u

n
d

n
e

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Utbedring av knutepunkt/Park & Ride ved Svingenskogen K Østfold 1,2 1,2

E6 Utvidelse av Park & Ride ved Lekevollkrysset A Østfold x 6,0 6,0

Rv 110 Oppgradering av knutepunkt i Karlshus K Østfold 2,3 2,3

Rv 111 Kollektivfelt Sundløkka F Østfold 6,5 6,5

E6 Kollektivfelt Sandstuveien - Ryen (inngående) F Oslo x 13,0 1,0 14,0

E6 Kollektivfelt Klemetsrud F Oslo x 16,4 8,2 8,2 16,4

Kollektivfelt Sandstuveien - Ryen etappe 2 (utgående) F Oslo 7,8 46,0 53,8

Kollektivfelt Sandstuveien - Ryen etappe 1 (utgående), filterfelt for kollektivtrafikk F Oslo 3,0 3,0

Sum 13,0 16,4 15,2 8,8 10,8 1,2 46,0 38,2 73,2

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te
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o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172015 2016 20172014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 32,0 55,0 56,0 75,0 218,0

Planlegging og grunerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Utbedring av brusøyler B Østfold 8,8 8,8

Rv 22 Torp syd - Trømborg, forsterkning V Østfold 4,7 4,7

Rv 22 Jørgentvedt - Skjønhaug x fv 115, forsterkning V Østfold 1,2 1,8 3,0

Rv 22 Solberg - Akershus grense, forsterkning V Østfold 3,4 3,4

Rv 110 Ørmen - Seut, kantforsterkning  V Østfold 0,5 0,5 1

Rv 110 Steffensjordet, brurehabilitering B Østfold 6,6 6,1 12,7

Rv 110 Fredrikstadbrua,  rehabiltering av verneverdig bru B Østfold 14,0 9,0 23,0 36

Rv 111 Dondern x rv 118 - Rakkestad, kantforsterkning V Østfold 1,0 1,0 3

E6 Oslo grense - Østfold grense, utbedring veglys M Akershus 7,5 7,5

Rv 22 Fjellsrud - Krokedal, forsterkning V Akershus 13,0 13,0

E6 Utskifting av kantstein og rekkverk M Oslo 2,8 2,8

Tunnelsikkerhetstiltak 30,0 229,5 26,0 285,5

E6 Nordbytunnelen T Akershus 30,0 229,5 259,5

E6 Brynstunnelen T Oslo  26,0 26,0 96

Sum 30,0 282,7 7,9 45,3 365,9 40

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 2a E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 

 
Kort om ruten 
Rute 2a omfatter E18 fra Riksgrensen ved Ørje til kryss med arm av E6 ved Loenga i Oslo. Den totale 
lengden til rute 2a er om lag 110 km inkludert armer og ramper. 
 
Rute 2a er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo – København – Stockholm. Om lag 20 pst. av 
det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes over Ørje. For godstransporter til og fra Sverige, 
Finland og de baltiske landene er ruten en av de viktigste vegforbindelsene. Næringslivet i indre 
Østfold og sørlige deler av Akershus og Oslo er preget av eksport- og importvirksomhet som utnytter 
rutens tilknytning til havn og terminaler i Oslo og den direkte forbindelsen til og fra Sverige over Ørje. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 1 233 1 322 
Programområdene 216  
   Utbedringstiltak   
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

33  

   Trafikksikkerhetstiltak 176  
   Miljøtiltak 5  
   Servicetiltak   
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

2  

Tiltak for å ta igjen forfall 6  
Planlegging og grunnerverv  94  
Post 30 Riksveginvesteringer 1 549 1 322 

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 22,0 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

6,4 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 14,5 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 3,5 
Antall km kollektivfelt 1,0 
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Prioriteringer på ruten 

Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E18 i Østfold på strekningen Melleby – Momarken som startet i 2011, ventes åpnet 
for trafikk høsten 2014. Utbygging av ny atkomst fra E18 i Oslo ned til Sydhavna som startet i 2013, 
inkludert kollektivfelt og gang- og sykkelveg på E18, ventes åpnet for trafikk i 2015. 
 
I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Knapstad – Retvet 
(planlagt anleggsstart i februar 2014) og som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på 
strekningen Riksgrensen – Ørje (planlagt anleggsstart i oktober 2014). Utbyggingen er vedtatt delvis 
bompengefinansiert som en del av Østfoldpakka, jf. Prop. 176 S (2012-2013). Med oppstart på 
bygging av midtrekkverk på strekningen Ørje – Melleby innenfor rammen av programområdene, vil 
E18 gjennom Østfold bli møtefri i perioden 2018-2023. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på midtrekkverk 
og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og 
vannforurensning og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av 
støttemurer. 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E18 til firefelts veg fra Retvet til 
Vinterbro i Akershus. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av utbyggingen. Utbyggingen innebærer at E18 blir møtefri veg på hele 
strekningen fra riksgrensen og fram til Fiskevollbukta i Oslo. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 
Knapstad – E6 i Follo som ble behandlet av regjeringen i 2009.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 2a E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Krosby - Knapstad x 10 10 10 10

E18 Melleby - Momarken x 246 246 313 12 170 143 12 313 12 313 12

E18 Sydhavna x 102 102 215 96 223 70 100 26 100 23 96 223 96 223

E18 Knapstad - Retvet x 819 358 1 178 696 530 705 50 300 180 200 200 180 100 25 530 705 530 705

E18 Knapstad - Retvet, refusjon x | | | | 230 230 230

E18 Riksgrensen - Ørje x | | | | 284 382 20 50 70 180 160 152 34 284 382 284 382

E18 Riksgrensen - Ørje, refusjon x | | | | 130 130 130

E18 Retvet  - Vinterbro (start) 614 614 819 2 500 2 600 350 800 350 800

Sum 1 167 973 2 140 1 731 4 093 3 922 310 450 429 492 360 355 134 25 1 233 1 322 710 800 1 943 2 122

NTP 2014-2023

stat

2018-2023 2014-2023
Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e

2014 2015

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2016 2017 2014-2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Trafikksikre kryssningspunkter på parallelt vegnett A Østfold 1,0 1,0

Fv 128 Brennemoen (alternativ til E18) G Østfold 3,5 3,5

Fv 128 Slitu - Sekkelsten (alternativ til E18) G Østfold 7,0 20,0 27,0 27
Tiltak etter GS-veginspeksjoner I 1,2 1,2

Sum 1,2 1,0 10,5 20,0 32,7 27

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta
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Fylke
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e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Ørje – Melleby, midtrekkverk M Østfold 167,0 167,0 235

E18 Tiltak etter TS-inspeksjoner I Akershus 0,5 2,0 1,0 3,5

E18 ITS-tiltak i Oslo og Akershus A Oslo 3,0 3,0

E18 Oslo TS-tiltak, gangfelt A Oslo 3,0 3,0

Sum 3,5 5,0 168,0 176,5 235

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Overvåkning av vann, Østensjøvannet V Akershus 2,9 2,9

E18 Støytiltak etter f-loven, Akershus S Akershus 0,4 0,4

E18 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Østfold 0,8 0,8

E18 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Oslo 1,0 1,0

Sum 3,3 1,8 5,1

2014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke
B

u
n

d
n

e

Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 22 Etablering av kollektivterminal på Mysen K Østfold 2,0 2,0 3

Sum 2,0 2,0 3

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 36,4 24,0 24,0 10,0 94,4

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
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Fylke
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e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Støttemurer ved Bekkelaget M Oslo 6,0 6,0

Sum 6,0 6,0

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 2b E16 Riksgrensen/Riksåsen – Hønefoss og rv 35 Hønefoss – 

Hokksund med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 2b omfatter E16 fra Riksgrensen ved Riksåsen via Kongsvinger til E6 på Kløfta, E16 videre fra E6 
på Jessheim til Hønefoss og rv 35 videre fra Hønefoss til Hokksund. Tilknytningene til ruten omfatter 
rv 2 fra Riksgrensen ved Magnor via Kongsvinger til Elverum og rv 25 fra Elverum til Riksgrensen ved 
Støa. Den totale lengden til rute 2b er om lag 470 km inkludert armer og ramper. 
 
Ruten inngår i transportkorridoren mot utlandet og er viktig i sammenbindingen av riksvegnettet på 
Østlandet. Rv 35/E16 fra Hokksund via Hønefoss og Jessheim og videre til Kongsvinger er en viktig 
tverrforbindelse nord for Oslo. Denne ble sammen med den etablerte tverrforbindelsen sør for Oslo, 
Oslofjordforbindelsen, lansert som begrepet ”Ytre Ring” rundt det sentrale Oslo-området, og vil 
kunne avlaste Oslo som nav i transportsystemet. Dette gjelder både for internasjonal og nasjonal 
næringsrelatert transport. I tillegg genererer de mange tettstedene langs ruten en betydelig andel 
lokal trafikk  
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for rv 35/E16 Hokksund – Åmot – Jevnaker. Til grunn for videre 
planlegging legges utbygging til vegnormalstandard med firefelts veg på strekningen Hokksund – 
Åmot og tofelts veg på strekningen Nymoen – Jevnaker som første etappe. Andre etappe omfatter 
utbygging av strekningen Åmot – Vikersund – Nymoen. Det skal legges til rette for økt 
kollektivtransport. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 824 1 480 
Programområdene 413  
   Utbedringstiltak 183  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

79  

   Trafikksikkerhetstiltak 108  
   Miljøtiltak 14  
   Servicetiltak 11  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

18  

Tiltak for å ta igjen forfall 13  
Planlegging og grunnerverv  134  
Post 30 Riksveginvesteringer 1 384 1 480 
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 17,4 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

16,5 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 1,2 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 7,8 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E16 til firefelts veg mellom Kongsvinger og Slomarka i Hedmark som startet i 2011, 
ventes åpnet for trafikk høsten 2014. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E16 til firefelts veg på strekningen 
Herbergåsen – Nybakk i Akershus. I tillegg legges det opp til å starte utbyggingen av E16 til tofelts veg 
med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Eggemoen – Jevnaker – Olum i Oppland og 
Buskerud. For begge prosjektene er prioriteringen betinget av lokal tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering.  
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på midtrekkverk 
og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres utbedringstiltak på bruer, miljøtiltak 
rettet mot støy- og vannforurensning og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying 
prioriteres forsterkning av vegfundament på noen strekninger. 
 
E16 Herbergåsen – Nybakk  
Utbygging av strekningen Herbergåsen – Nybakk er tredje og nest siste etappe i utbyggingen av E16 
til firefelts veg mellom E6 på Kløfta og Kongsvinger. Den siste etappen er utbygging av strekningen 
Slomarka – Herbergåsen. 
 
Eksisterende veg har dårlig framkommelighet og regularitet, som følge av stor trafikk, nedsatt 
fartsgrense og landbrukstrafikk i kombinasjon med lokal- og fjerntrafikk. Randbebyggelse med mange 
avkjørsler skaper store problemer i forhold til framkommelighet, regularitet og trafikksikkerhet. 
Årsdøgntrafikken varierer fra 8 400 kjøretøy i Vormsund til 13 000 kjøretøy ved Nybakk.  
 
Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg med 16,5 meter vegbredde over en strekning på om lag 
17,5 km gjennom kommunene Nes og Ullensaker i Akershus. Det er nødvendig med omlegginger og 
utbedringer av sekundært og avlastet vegnett, samt bygging av gang- og sykkelveger langs omlagte 
og eksisterende veger. Ved Herbergåsen skal det bygges planskilt kryss med kobling til dagens veg. 
 
Det foreligger godkjent kommunedelplan for prosjektet fra 2007. Arbeidet med reguleringsplan 
pågår, og planen forventes godkjent i 2014. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av 
prosjektet med bompenger. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Herbergåsen – Nybakk 

Kostnadsanslag/styringsramme 2 500 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 50 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 600 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 150 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 700 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 1 650 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 1 270 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 660 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 1 270 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år + 0,1 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 2 300 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 7 800 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 800 daa 

 
 
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum 
Prosjektet er forlenget med om lag 3 km fram til Eggemoen i forhold til prosjektet Jevnaker – Olum 
som er omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019.  
 
Årsdøgntrafikken ligger mellom 6 700 og 7 700 kjøretøy med 12-14 pst. tunge kjøretøy. Standarden 
på dagens veg varierer. Mellom Eggemoen og Nesbakken har vegen relativt bra standard. Fra 
Hadeland glassverk og videre østover går vegen under en jernbanebru med 3,9 meter 
høydebegrensning. Vegen går gjennom tettbebyggelse, og opp mot Olum er stigningen nesten 7 pst. 
Deler av strekningen er svært smal (mangler gul midtlinje) og svingete. 
 
Prosjektet ligger i Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland og omfatter 
bygging av om lag 12 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet medfører at 
gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i åssiden 
bak sentrum med ny adkomst via fv 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny trasé med 
kryssing av Randselva med lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på avlastet vegnett 
som får ny funksjon som lokalveg. 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for rv 35/E16 Hokksund – Åmot – Jevnaker som ble behandlet av 
regjeringen i 2012. Den siste av to kommunedelplaner for prosjektet ble godkjent av de to 
kommunene i januar/februar 2013. Arbeidet med reguleringsplan for hele prosjektet pågår, og 
planen forventes godkjent høsten 2014. 
 
Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. 
 
  



97 
 

Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum 

Kostnadsanslag/styringsramme 2 300 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 50 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 730 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 910 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 610 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 820 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 1 580 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 560 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,3 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år – 1 100 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 3 300 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 62 daa 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektene som starter opp i første fireårsperiode; E16 Herbergåsen – 
Nybakk og E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E16 på strekningen Slomarka – 
Herbergåsen til firefelts veg. Prosjektet som er siste delparsell i utbyggingen av sammenhengende 
firefelts veg mellom Kongsvinger og E6 på Kløfta, vil bli fullført etter 2023. Det er lagt til grunn delvis 
bompengefinansiering av prosjektet. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

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

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Kongsvinger - Slomarka x 522 522 154 522 150 410 150 112 522 150 522 150

E16 Kongsvinger - Slomarka, refusjon x 205 205 202 70 70 62 202 202

E16 Herbergåsen - Nybakk 195 1 034 1 229 1 331 1 200 1 300 80 120 50 400 50 600 1 150 700 1 200 1 300

E16 Slomarka - Herbergåsen (start) 532 532 563 1 050 1 150 310 560 310 560

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum 195 768 963 1 341 960 1 340 80 250 50 400 50 730 910 610 960 1 340

Sum 1 116 2 335 3 451 3 389 3 934 3 940 410 150 182 160 70 370 162 800 824 1 480 2 370 1 870 3 194 3 350

2014-2017 2018-2023 2014-2023
NTP 2014-2023

stat

2014 2015

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014
Post 30 Store prosjekt
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2016 2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Kongevegen - x rv 2 Vingersnoret U Hedmark x 50,0 83,0 48,0 181,0

Rv 2 Rymoen rørkanal A Hedmark x 2,0 2,0

Sum 52,0 83,0 48,0 183,0

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Øiset - Langeland G Hedmark 16,0 16,0

E16 Kongevegen - x rv 2 Tjernsbergsveg G Hedmark x 8,0 5,0 13,0

Rv 2 Sykkelby Kongsvinger, Rasta S - Sundehjørnet, utbedringer O Hedmark 1,0 1,0 8

Rv 2 Morokulien - Magnormoen G Hedmark 6,0 6,0 25

Rv 2 Brynn - Grue kirke G Hedmark 10,0 10,0 16

Rv 25 Elverum - Nybergsund, punktvis utbedring G Hedmark 0,5 0,5

E16 Toso - Prestmoen G Oppland x 11,0 5,0 16,0

Rv 35 Bjørndalssvingen - Åmot S G Buskerud x 11,0 11,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region øst) I 1,0 1,0 1,0 3,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 2,0 2,0

Sum 22,0 14,5 6,0 36,0 78,5 49

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Kneppe - Herva, forsterket midtoppmerking S Akershus 1,0 1,0

E16 Passeringslomme Ullern Kirke X Hedmark 1,0 1,0

E16 Korsmo, kryss med kommunal veg X Hedmark x 8,7 8,7

Rv 2 Magnormoen - Lier S Hedmark x 5,0 5,0

Rv 2 Nor - Haslemoen, tiltak mot utforkjøring U Hedmark 6,0 4,0 10,0

Rv 2 Spulsåsen - Rokkerud, sideterreng U Hedmark x 2,4 2,4

Rv 2 Passeringslomme x rv 2/fv 455 X Hedmark x 7,3 7,3

Rv 2 og E16 Veglys A Hedmark 2,5 7,5 10,0

Rv 25 Kontrollplass ved kryss med fv 536 A Hedmark 2,0 2,0

Diverse vegbelysning A Hedmark x 3,0 3,0

E16 Tiltak etter TS-inspeksjoner, Samsmoen - Jevnaker I Oppland x 1,0 1,0

Rv 35 Langerudbakken, midtrekkverk M Buskerud 50,0 50,0

Rv 35 Langerud - Åmot, diverse TS-tiltak I Buskerud 7,0 7,0

Sum 27,4 11,5 62,5 7,0 108,4

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 201720172014 2015 2016

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Miljøgate Kongsvinger M Hedmark 2,0 2,0 14

Rv 2 Rasta - Sundehjørnet, støytiltak S Hedmark 5,0 5,0 9

Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Hedmark 3,0 3,0

Rehabilitering av støyskjermer S Buskerud 1,5 1,5

Støytiltak på enkeltboliger S Buskerud 1,0 1,0

Biologisk mangfold - vandringstiltak for fisk V Buskerud 1,0 1,0

Sum 4,5 9,0 13,5 23

2014 2015 2016 2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Kjettingplasser, Fransbråtaberget A Hedmark 1,2 1,6 2,8
Rv 2 Hovedrasteplass Sørpebøl Sør R Hedmark 2,9 2,9
Rv 2 Hovedrasteplass Sørpebøl Nord R Hedmark 2,9 2,9
Rv 25 Hovedrasteplass Julussa R Hedmark 1,2 1,2
Rv 25 Kjettingplass Nybergsund A Hedmark 1,2 1,2

Sum 2,4 2,8 5,8 11,0

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-20172014 2015 2016 2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Skarnes terminal K Hedmark x 1,2 0,8 2,0

E16 Kongsvinger skysstasjon K Hedmark 8,0 8,0 7

Rv 2 Knutepunkt Flisa K Hedmark 2,8 2,8

Rv 35 Knutepunkt (Hokksund eller Vikersund) K Buskerud 3,0 3,0

Holdeplasser H Buskerud 2,0 2,0

Sum 1,2 0,8 2,0 13,8 17,8 7

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 13,0 37,0 44,0 40,0 134,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 2 Nor bru - Føttaskjæra, forsterkning V Hedmark 2,1 2,1

E16 Utbedring av pelefundamentering Kalvsjø V Oppland 11,0 11,0

Sum 2,1 11,0 13,1

2014-2017 Behov etter 2017

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te
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o

ri

Fylke
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u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017
Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 3 E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med 

tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 3 omfatter E18 fra Loenga i Oslo til Kristiansand og E39 videre fra Kristiansand til Harestad like 
nord for Stavanger. Tilknytningene til ruten omfatter rv 162 Ring 1 i Oslo, rv 23 fra Vassum i Akershus 
til Lier i Buskerud, rv 19 Moss – Undrumsdal, rv 282 til Drammen havn, rv 40 Bommestad – Larvik 
havn, rv 41/451 Timenes – Kristiansand lufthavn Kjevik, rv 42 Krossmoen – Egersund havn, rv 44 
Stangeland – Ganddal og rv 509 Forus nord – Risavika – Kiellandsmyra inkludert arm til Stavanger 
lufthavn Sola. Arm av E18 til Sandefjord lufthavn Torp inngår også i ruten. Ruten omfatter ett 
ferjesamband; rv 19 Moss – Horten over Oslofjorden. Den totale lengden til rute 3 er om lag 860 km 
inkludert armer og ramper og ekskl. ferjesambandet. 
 
Ruten forventes i perioden å opprettholde og styrke sin funksjon som strategisk ferdselsåre. 
Prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk peker i retning av fortsatt betydelig 
vekst, både for virksomheter i samfunnet som benytter ruten og i regioner og distrikter som sokner 
til ruten. Næringsutviklingen er preget av framvekst av nye virksomheter, etablering av 
næringsparker og modernisering. Rute 3 vil i årene framover fungere som en hovedtransportåre i en 
del av landet som i nasjonalt perspektiv forventes å forbli et pressområde i sterk utvikling.   
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet flere KVU/KS1 på denne ruten. En oppsummering av regjeringens føringer 
for videre planlegging er gjengitt nedenfor. 
 
KVU/KS1 for byområdet Grenland: Det er lagt til grunn at videre utvikling av transportsystemet i 
byområdet skal ta utgangspunkt i trinnvis utvikling. I første fase inngår optimalisering av dagens 
transportsystem. Prosjektet rv 36 Skjelbredstrand – Skyggestein (korridor 5) inngår i det anbefalte 
konseptet. 
 
KVU/KS1 for Kristiansandsregionen: Videre planlegging skal ta utgangspunkt i et konsept som 
omfatter E18/E39 Ytre ringveg. Utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, 
kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre samferdselstiltak skal inngå i planleggingen. 
 
KVU/KS1 for strekningen E18 Langangen – Grimstad: Videre planlegging skal i hovedsak ta 
utgangspunkt i dagens trasé med utvidelse fra to til fire felt. 
 
KVU/KS1 for strekningen E39 Søgne – Ålgård: Midtrekkverks-konseptet skal legges til grunn for 
utbygging av strekningen. Videre planlegging skal ta utgangspunkt i utvikling til vegnormalstandard, 
men det skal bygges midtrekkverk også på lavtrafikkerte strekninger. Tunneler som ikke bygges med 
midtrekkverk, skal planlegges for to løp. Det settes i gang sammenhengende planlegging fra 
Kristiansand til Handeland. Videre planlegging for Drangsdalen – Heskestad og Vikeså vurderes i 
samråd med lokale myndigheter. Det vurderes midlertidige utbedringstiltak på øvrige strekninger.  
 
KS1/KVU for transportsystemet på Jæren: Videre utvikling av transportsystemet på Jæren skal 
baseres på konsept K3A Busway, dvs. en buss- og jernbanebasert videreutvikling av 
transportsystemet. For utbygging av hovedtraséen for kollektivtrafikken mellom Stavanger, Forus, 
Sandnes og Sandnes Øst, legges det til rette for en mulig omlegging til bybane på sikt. For 
utbyggingen av Sandnes Øst legges det til grunn at det etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt 
med utbyggingen av området. Så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig, legger 
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regjeringen til grunn at det bygges sammenhengende kollektivtraséer slik at man sikrer punktlighet, 
høy kapasitet, samt forutsigbarhet for byutvikling langs traséene. Jernbaneverket skal gjennomføre 
en KVU for transportløsninger på strekningen Sandnes – Egersund med tanke på en videreutvikling av 
togtilbudet mot Egersund, jf. nærmere omtale i kapittel 15.3.3.7 i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal 
transportplan. 
 
Det er gjennomført KVU/KS1 for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Det er utredet fem konsepter 
der Statens vegvesen anbefaler et konsept sammensatt av de beste tiltakene fra de andre 
konseptene. Statens vegvesen anbefaler en omfattende satsing på gang- og sykkeltiltak og 
kollektivtrafikktiltak kombinert med en nordgående havneveg som hovedsakelig er ny firefelts rv 19 
mellom havna og E6, hovedsakelig i tunnel gjennom sentrum. De fysiske tiltakene anbefales 
kombinert med parkeringsrestriksjoner og trafikantbetaling. Det er bred lokal enighet om Statens 
vegvesens anbefaling. Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av konsept. 
 
Fast forbindelse over Oslofjorden, primært til erstatning for ferjeforbindelsen Moss – Horten, er et 
gammelt ønske og har vært utredet og vurdert lenge. I det pågående arbeidet med KVU for kryssing 
av Oslofjorden utredes det flere konseptuelt ulike løsninger som forbedret ferjeforbindelse med eller 
uten flytting av ferjeleiet i Moss, ulike varianter av fast veg- og/eller jernbaneforbindelse mellom 
Moss og Horten og utvikling av rv 23 Oslofjordforbindelsen mot E18 i Sande i Vestfold. Også bygging 
av bru som alternativ til nytt tunnelløp på rv 23 Oslofjordforbindelsen blir vurdert i KVU’en.  
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 4 586 8 421 
Programområdene 1 535 75 
   Utbedringstiltak 305 21 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

382 54 

   Trafikksikkerhetstiltak 688  
   Miljøtiltak 74  
   Servicetiltak 22  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

64  

Tiltak for å ta igjen forfall 481  
Planlegging og grunnerverv  824 165 
Post 30 Riksveginvesteringer 7 426 8 661 
Post 31 Skredsikring 70  
Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 113 260 
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 33,2 
Antall km riksveg med gul midtstripe 0,6 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

33,2 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger* 16,7 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

2 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 28,2 
Antall km kollektivfelt  

*I tillegg etableres det 22 km midtrekkverk på eksisterende firefelts veg på E18 i Nordre Vestfold. 

 
Prioriteringer på ruten 

Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av andre etappe av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo som startet i 2011, ventes åpnet for 
trafikk i 2015 med unntak av Bispegata som på grunn av utbyggingen av Follobanen vil bli ombygd i 
2016-2017. Utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Gulli – Langåker i Vestfold som startet 
i 2011, ventes åpnet for trafikk høsten 2014. Muligheten for tidligere åpning vurderes. 
 
Ved behandling av Prop. 36 S (2012-2013) sluttet Stortinget seg til utbyggings- og finansieringsplanen 
for prosjektet E39 Eiganestunnelen. Prosjektet delfinansieres med bompenger gjennom den vedtatte 
forlengelsen av bompengeinnkrevingen for Nord-Jærenpakken, jf. Prop. 28 S (2011-2012). 
Anleggsarbeidene starter i februar 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. 
 
Prosjektet E18 Bommestad – Sky er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 123 S (2012-2013). 
Dette er siste etappe i utbyggingen av E18 i Vestfold til firefelts veg, og vil føre til sammenhengende 
firefelts veg fra Oslo til Langangen i Telemark. Anleggsarbeidene startet i januar 2014, og hele 
prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. 
 
Utbyggingen av strekningen E39 Ålgård – Sandved i Rogaland til firefelts veg gjennomføres i to 
utbyggingsetapper. For første etappe, Hove – Sandved, er det lagt opp til anleggsstart i 2014, og 
strekningen ventes åpnet for trafikk i 2016. Andre etappe, Ålgård – Hove, bygges ut i siste 
seksårsperiode. Det er avklart at Hove – Sandved skal delfinansieres med bompenger innenfor den 
godkjente forlengelsen av Nord-Jærenpakken, mens finansieringen av Ålgård – Hove er avhengig av 
at det blir tilslutning til en Jærenpakke 2.  
 
I 2014 er det også lagt opp til anleggsstart på rv 509 Sømmevågen i Rogaland. Det er avklart at 
prosjektet skal delfinansieres med bompenger innenfor den godkjente forlengelsen av Nord-
Jærenpakken. Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg fra Solasplitten til Sømmevågen vest, samt 
ombygging av Flyplassvegen til firefelts veg (hvorav to av feltene reserveres for kollektivtrafikk) inn 
mot Stavanger lufthavn Sola. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. 
 
Utbyggingen av E18 Vestkorridoren startes opp i første fireårsperiode på strekningen Lysaker – 
Ramstadsletta i Akershus. Prosjektet forutsettes delfinansiert med egen bompengeordning i tillegg til 
statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3. 
 
Regjeringen legger opp til å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg videre sørover fra Vestfold. 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbygging av firefelts veg på strekningene Rugtvedt – 
Dørdal i Telemark og Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder. Prioriteringene er betinget av at det blir 
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektene. 
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I Vest-Agder legges det opp til å starte byggingen av ny Varodd bru på E18 i Kristiansand og 
skredsikringen av E39 på strekningen Holmenfoss – Try.  
 
Med grunnlag i regjeringens behandling av KVU/KS1 for E39 Søgne – Ålgård, legger regjeringen opp 
til å starte en trinnvis utbygging av hele strekningen. I planperioden 2014-2023 prioriteres utbygging 
på strekningen Søgne – Lyngdal i Vest-Agder med oppstart i første fireårsperiode på første etappe, 
Livold – Fardal. 
 
 
I første fireårsperiode er det satt av midler til å starte utbyggingen av rv 23 Oslofjordforbindelsen, 
byggetrinn 2. Prosjektet omfatter bygging av nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen og utvidelse av rv 23 
til firefelts veg mellom Oslofjordtunnelen og E6 i Akershus. Dette er imidlertid betinget av utfallet av 
KVU/KS1 for kryssing av Oslofjorden som også vil utrede bygging av bru som et mulig alternativ til 
nytt tunnelløp. Det forventes at dette blir avklart i 2015. 
 
Det legges også opp til å starte utbyggingen av rv 23 til firefelts veg på strekningen Dagslett – Linnes i 
Buskerud. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av prosjektet. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på utbygging av 
midtrekkverk og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres utbedringstiltak spesielt på 
bruer og i tunneler, miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning, servicetiltak som 
døgnhvileplasser, og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av 
tunneler og bruer. 
 
 
E18 Lysaker – Ramstadsletta 
E18 i Bærum (Lysaker – Slependen) har en årsdøgntrafikk på 80 000 - 90 000 kjøretøy. Vegen er 
overbelastet med store forsinkelser, spesielt i morgenrushet. Den ligger som en barriere gjennom 
kommunen, og lokalmiljøet er sterkt plaget av støy og luftforurensning. Det forventes en vekst i 
antall boliger og arbeidsplasser i dette området på 25-30 pst. fram til 2030, noe som vil forsterke 
problemene. Bærum mangler gode forbindelser på tvers av kommunen. Dette bidrar til store 
framkommelighetsproblemer, spesielt for bussene i morgenrushet. Dagens E18 gjennom Bærum har 
to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt i retning mot Oslo, mens det i motsatt retning er tre 
ordinære kjørefelt uten kollektivfelt. 
 
E18 gjennom Bærum er om lag 9 km lang og planlegges utbygd som gjennomgående seksfelts veg 
med høystandard bussveg/kollektivfelt og sykkelfelt lang E18. Store deler av strekningen vil ligge i 
tunnel. Strekningen kan bygges ut i to etapper med Lysaker – Ramstadsletta (4,5 km) som en naturlig 
første etappe og videre utbygging fram til Slependen som neste etappe.  
 
Utbyggingen av Lysaker – Ramstadsletta omfatter også utbygging på fylkesveg; en tverrforbindelse 
fra E18 til Gjønnes/Bekkestua i en toløps tunnel på 1,5 km og en ny atkomst til Fornebu. Dessuten 
inngår en fullstendig ombygging for bedre tilrettelegging for bussene i kollektivknutepunktet på 
Lysaker. Alle busstopp i begge retninger samles på samme side av E18 som jernbanen, med god 
overgang til jernbane og eventuell framtidig baneløsning til Fornebu. 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Oslopakke 3 som ble fulgt opp av regjeringen i St.meld. nr. 17 (2008-
2009) Om Oslopakke 3 trinn 2. Kommunedelplanen ble lagt fram for offentlig ettersyn sommeren 
2013, og forventes godkjent i løpet av første halvår 2014. Prosjektet forutsettes delfinansiert med 
egen bompengeordning i tillegg til statlige midler og bompenger fra Oslopakke 3. 
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Det meste av kostnadene i perioden 2014-2017 vil være til grunnerverv og prosjektering. Foreløpig 
legges det opp til at selve utbyggingen kan starte i 2017/2018. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E18 Lysaker – Ramstadsletta 

Kostnadsanslag/styringsramme 11 500 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 550 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 0 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 700 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 9 250 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 1 980 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 10 210 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 5 190 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,9 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 3 300 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet (ikke beregnet) --- tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

 
 
E18 Rugtvedt – Dørdal 
Prosjektet inngår i utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand, og er første 
delprosjekt på strekningen Langangen – Dørdal som er omtalt i Nasjonal transportplan 2010-2019.  
 
Prosjektet ligger i Bamble kommune i Telemark. Strekningen har en årsdøgntrafikk mellom 10 000 og 
12 000 kjøretøy. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse og mange kryss og 
avkjørsler. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig 
framkommelighet, særlig i helgene. 
 
Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg med vegbredde 20 meter. I tillegg vil det bli 
bygd 1,1 km tofelts veg med midtrekkverk som overgang til eksisterende veg vest for Dørdal 
(Bakkevannet), der det planlegges etablering av midtrekkverk videre vestover. Prosjektet omfatter 
flere store bruer, døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Det er planlagt tre 
miljøtunneler. To av disse er viltkryssinger. Prosjektet innebærer en innkorting av E18 med 1,6 km. 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Langangen – Grimstad som ble behandlet av regjeringen i 2010. 
Reguleringsplan med konsekvensutredning ble godkjent i april 2013. Det foreligger lokale 
prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E18 Rugtvedt – Dørdal 

Kostnadsanslag/styringsramme  4 090 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 320 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 640 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 * 2 110 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023  190 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 660 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 3 190 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 1 130 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,5 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år – 400 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 8 100 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 20 daa 

* Inkl. 170 mill. kr i forutsatt refusjon til bompengeselskapet. 

 
 
E18 Tvedestrand – Arendal 
Prosjektet inngår i utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand. Prosjektet ligger i 
kommunene Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Strekningen har en årsdøgntrafikk mellom 10 000 
og 11 000 kjøretøy. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse, mange kryss og 
om lag 100 avkjørsler. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig 
framkommelighet. 
 
Prosjektets lengde er om lag 21 km og omfatter utbygging av firefelts veg med vegbredde 20 meter 
fram til krysset i Arendal øst og 23 meter vegbredde videre fram til krysset på Stølen. I prosjektet 
inngår bygging av tre tuneller med lengder fra 200 til 800 meter og seks større bruer. Det er planlagt 
to nye planskilte kryss på strekningen med kobling til dagens E18. I tilknytning til et av kryssene 
planlegges det døgnhvileplass for tunge kjøretøy og et kollektivknutepunkt med parkering.  
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Langangen – Grimstad som ble behandlet av regjeringen i 2010. 
Kommunedelplanen ble godkjent i 2012. Arbeidet med reguleringsplan pågår, og planen forventes 
godkjent i første halvår 2014. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet 
med bompenger.  
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E18 Tvedestrand – Arendal  

Kostnadsanslag/styringsramme 4 510 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 150 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 700 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 3 200 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 460 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 120 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 2 820 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 720 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 3,3 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 10 300 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 9 300 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

 
 
E39 Søgne – Lyngdal  
Med grunnlag i regjeringens behandling av KVU/KS1 for E39 Søgne – Ålgård prioriteres i første 
omgang etappevis utbygging av strekningen Søgne – Lyngdal i Vest-Agder. 
 
Dagens årsdøgntrafikk ved Lindelia i Søgne er om lag 8 800 kjøretøy og litt i underkant av 7 000 
kjøretøy ved Oftedal i Lyngdal. Fra Lindelia til Livold er det dårlig kurvatur og bredde og stedvis mye 
randbebyggelse med nedsatt fartsgrense. Strekningen er svært ulykkesbelastet. Videre til Oftedal er 
det flere parti med dårlig vegstandard som gir store framkommelighetsproblemer vinterstid for 
tungtrafikken. 
 
Prosjektet starter ved Lindelia i Søgne kommune og fortsetter gjennom kommunene Mandal og 
Lindesnes fram til Oftedal i Lyngdal kommune. Fra Fardal til Udland er det allerede bygd om lag 3,9 
km ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2011.  
 
Hele prosjektet innebærer bygging av om lag 28 km firefelts veg vestover til Livold (Vigeland) og om 
lag 8,5 km tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk videre fram til Oftedal. Hele strekningen 
bygges ut i ny trasé og vil korte inn E39 med vel 5 km. Omfang av tunneler og større bruer er ennå 
ikke avklart. 
 
Prosjektet Søgne – Lyngdal vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper. Første etappe er Livold – 
Fardal (1,5 km) med oppstart i første fireårsperiode og ferdigstillelse i seksårsperioden. Resten av 
utbyggingen starter i siste seksårsperiode.  
 
For første etappe, Livold – Fardal, foreligger det godkjent reguleringsplan fra 2012. For strekningen 
Lindelia – Døle bru – Livold pågår det arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning.  
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Prioriteringen av Lindelia – Døle bru – Livold og Udland – Oftedal er betinget av lokal tilslutning til et 
opplegg for delvis bompengefinansiering. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Søgne – Lyngdal  

Kostnadsanslag/styringsramme 8 230 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 190 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 0 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 520 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 1 080 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 1 110 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 8 360 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 2 820 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,6 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 16 800 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet   + 18 200 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 20 daa 

 
 
E39 Ålgård – Sandved  
Årsdøgntrafikken er i dag om lag 13 000 kjøretøy ved Ålgård og litt over 30 000 kjøretøy ved 
Kvelluren bru ved Sandved. Dagens tofelts veg med mange kryss i plan og mange avkjørsler gir svært 
dårlig trafikkavvikling og mange ulykker. Mellom Hove og Sandved er det bygd midtrekkverk som har 
fjernet de alvorlige ulykkene, men det er store køer i rushtidene, noe som også medfører 
trafikklekkasje til det lokale vegnettet. Dagens veg går gjennom tettstedene Ålgård og Figgjo med 
mye randbebyggelse, noe som gir dårlig bomiljø med mye støy- og luftforurensning. 
 
Prosjektet ligger i kommunene Gjesdal og Sandnes i Rogaland. Utbyggingen omfatter om lag 15,5 km 
firefelts veg hvorav om lag 5 km er foreslått lagt i tunnel. Det vil bli bygd fem planskilte kryss. Om lag 
1,3 km av rv 13 og fv 325 vil bli ombygd. Utbygging av om lag 2 km gang- og sykkelveg med tre 
gangbruer vil sikre sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen mellom 
Ålgård og Sandved. Det vil også bli gjennomført støytiltak i form av støyvoller/-skjermer og 
fasadetiltak. Ved Kvelluren vil det bli bygd en ny og større bru med om lag 350 meters lengde. 
 
Prosjektet vil bli gjennomført i to utbyggingsetapper med Hove – Sandved (1,6 km) som første etappe 
med utbygging i første fireårsperiode og Ålgård – Hove (14 km) som andre etappe med utbygging i 
siste seksårsperiode. 
 
For første utbyggingsetappe, Hove – Sandved, foreligger det godkjent reguleringsplan fra 2010. 
Kommunedelplanen for Ålgård – Hove har vært på offentlig ettersyn for andre gang (november 2013 
– januar 2014) som følge av innsigelser til det første planforslaget.  
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Det er avklart at Hove – Sandved skal delfinansieres med bompenger innenfor den godkjente 
forlengelsen av Nord-Jærenpakken, mens finansieringen av Ålgård – Hove er avhengig av at det blir 
tilslutning til en Jærenpakke 2. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Ålgård – Sandved  

Kostnadsanslag/styringsramme 3 185 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 180 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 335 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 150 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 1 520 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 2 450 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 5 660 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 1 620 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,9 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 4 900 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet + 26 000 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 140 daa 

 
 
Rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 
Stortinget har vedtatt at rv 23 Oslofjordforbindelsen i Buskerud og Akershus skal bygges ut i to 
byggetrinn. Det første byggetrinnet var ferdig i 2000. Ut fra sikkerhetsmessige årsaker har Statens 
vegvesen igangsatt planleggingen av andre byggetrinn med ny undersjøisk tunnel parallelt med den 
eksisterende og utvidelse av rv 23 til firefelts veg mellom Oslofjordtunnelen og E6. 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede bygging av bru som et mulig 
alternativ til nytt tunnelløp. Dette vil bli gjort i det pågående arbeidet med KVU for kryssing av 
Oslofjorden. Regjeringen prioriterer midler til rv 23 Oslofjordforbindelsen i første fireårsperiode. 
Oppstart i første fireårsperiode vil bare være aktuelt ved bygging av nytt tunnelløp. 
 
Prosjektet vil øke sikkerheten for trafikantene når tunnelen må evakueres ved eventuell brann. I 
tillegg vil det gi bedre trafikksikkerhet og kapasitet, samt bedre forutsigbarheten for trafikantene 
gjennom færre stengninger av tunnelen som følge av hendelser, ulykker, drift og vedlikehold.  
 
Årsdøgntrafikken gjennom Oslofjordtunnelen er i dag i overkant av 7 000 kjøretøy med en 
tungtrafikkandel på om lag 15 pst., mens strekningen Vassumkrysset – Måna har en årsdøgntrafikk 
på om lag 11 300 kjøretøy. Det forventes at årsdøgntrafikken gjennom tunnelen vil øke betydelig når 
bompengeinnkrevingen avsluttes. 
 
Reguleringsplanene for dagens Oslofjordforbindelse ble godkjent med firefelts veg fra Vassum til 
Måna, to tunnelløp under Oslofjorden og tofelts veg på vestsiden av fjorden. Det er behov for 
endringer av reguleringsplanene. Planprogram for reguleringsplanarbeidet ble godkjent av Frogn og 
Hurum kommuner våren 2013. Det er lagt opp til at reguleringsplan med konsekvensutredning 
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godkjennes i løpet av 2015. Prosjektering av nytt tunnelløp pågår parallelt med 
reguleringsplanarbeidet og utredningen av en mulig brukryssing av Oslofjorden.  
 
Bompengelånet for første byggetrinn ble nedbetalt i 2013. Stortinget har godkjent at dagens 
bompengeordning kan forlenges med inntil tre år i påvente av at et detaljert opplegg for bygging og 
finansiering av andre byggetrinn kan legges fram for Stortinget, jf. Prop. 170 S (2012-2013). 
 
Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadene og virkningene for prosjektet, ettersom det ennå ikke er 
tatt stilling til om det skal bygges bru eller nytt tunnelløp. På den bakgrunn oppgis det foreløpig ikke 
virkninger for prosjektet. 
 
Nøkkeltall for rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 (nytt tunnelløp) 

Kostnadsanslag/styringsramme 3 380 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 100 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 350 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 880 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 2 050 mill. kr 

 
 
Rv 23 Dagslett – Linnes 
Prosjektet ligger i kommunene Røyken og Lier i Buskerud. Årsdøgntrafikken på strekningen varierer 
fra 14 000 til 18 000 kjøretøy. Dagens tofelts veg har svært dårlig standard med krappe svinger, smal 
vegbane og boliger nær vegen. Vegen framstår som en flaskehals, særlig for tungtrafikken. Utbedring 
av rv 23 vil kunne avlaste trafikksystemet i Oslo. 
 
Prosjektet omfatter bygging av om lag 4 km firefelts veg inkludert en tunnel på om lag 2 km og en 
300 meter lang betongkulvert på Linnes. 
 
Godkjent reguleringsplan fra 2003 har blitt revidert med ny kryssløsning på Linnes og strengere krav 
til sikt og kurvatur enn tidligere. Revidert reguleringsplan ble godkjent av kommunene Røyken og Lier 
i juni 2013. Det pågår behandling av innkomne klager på reguleringsplanvedtakene. Det arbeides 
med forslag til finansieringsplan og bompengeordning for prosjektet. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for rv 23 Dagslett – Linnes 

Kostnadsanslag/styringsramme 1 890 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 120 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 150 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 560 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 60 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 3 640 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 5 770 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 2 160 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,3 personer 
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Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 11 200 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 1 450 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

90 daa 

Inngrep i dyrket jord 117 daa 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektene som starter opp i første fireårsperiode; E18 Lysaker – 
Ramstadsletta, E18 Rugtvedt – Dørdal, E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Varoddbrua, E39 Holmenfoss 
– Try, E39 Livold – Fardal, E39 Eiganestunnelen, rv 23 Dagslett – Linnes og rv 23 
Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 (med forbehold). 
 
I tillegg videreføres utbyggingen av E39 Søgne – Lyngdal som starter opp i første fireårsperiode. Hele 
strekningen ferdigstilles etter planperioden. Også etappevis utbygging av E39 Ålgård – Sandved som 
starter opp i første fireårsperiode, fullføres i siste seksårsperiode med oppstart og ferdigstillelse av 
andre etappe, Ålgård – Hove. Prioriteringen er betinget av lokal tilslutning til et bompengeopplegg 
for utbyggingen. 
 
På grunn av tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, legges det opp 
til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i tunnelene på E18 mellom Langangen og Rugtvedt i 
Telemark. De statlige midlene kan være bidrag til en mer omfattende utbygging av denne 
strekningen, forutsatt at det blir lokalpolitisk tilslutning til bompengeopplegg for en slik utbygging. 
Dette er avhengig av hvilken planløsning som blir valgt for strekningen. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å gjennomføre prosjektet E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset, 
forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet innenfor fase 2 av 
Samferdselspakke Kristiansand. Prosjektet er viktig for trafikkforholdene og miljøet i byen, for 
atkomstforholdene til Kristiansand havn og for framkommeligheten for kollektivtrafikken. Prosjektet 
inngår i KVU/KS1 for Samferdselspakke Kristiansandsregionen som ble behandlet av regjeringen i 
2012. 
 
Det prioriteres statlige midler til utbygging av firefelts veg på strekningen E39 Smiene – Harestad i 
kommunene Stavanger og Randaberg, forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering 
innenfor en Jærenpakke 2. Prosjektet sikrer god framkommelighet og trafikksikkerhet på E39 mellom 
Eiganestunnelen som bygges i sør og den prioriterte utbyggingen av tunnel under Boknafjorden i 
nord (Rogfast). Prosjektet vil avlaste lokalvegnettet og gi et bedre bo- og nærmiljø i området. 
 
I Vest-Agder legges det opp til å bygge om atkomsten fra E18 til Kristiansand lufthavn Kjevik via rv 41 
og rv 451. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av 
utbyggingen innenfor fase 2 av Samferdselspakke Kristiansand. 
 
I Buskerud legges det opp til utbygging av firefelts veg på rv 23 mellom Linnes og kryss med E18. 
Prioriteringen er betinget av lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering. Prosjektet løser dagens 
problemer med framkommelighet og trafikksikkerhet. En sammenhengende god standard på rv 23 vil 
kunne bidra til å avlaste trafikksystemet i Oslo. 
 
I siste seksårsperiode settes det av statlige midler (tilskudd) til delfinansiering av den planlagte 
utvidelsen av Bussterminalen i Oslo. Prosjektet vil bidra til bedre avvikling av ekspressbusstrafikken 
til og fra hovedstaden. Bussterminalen i Oslo er et svært viktig kollektivtransportprosjekt. 
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I Oslo legges det også opp til å starte byggingen av E18 Filipstad i 2018-2023. Prosjektet er prioritert i 
revidert avtale om Oslopakke 3, hvor det er satt av 680 mill.kr i bompenger til prosjektet, resten er 
forutsatt finansiert av grunneierne. Prosjektet omfatter ombygging av E18 i kulvert mellom dagens 
Hjortneskryss og Operatunnelen. Prosjektet skal tilrettelegge for byutvikling på Filipstad og er en 
forutsetning i Oslo kommunes forslag til områderegulering. Her inkluderes både hovedsykkelveg og 
to gjennomgående kjørefelt for buss og to for bil på Ring 1.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 3 E18 Oslo - Kristiandsand og E39 Kristiansand - Stavanger med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Vestkorridoren (Omlegging ved Høvik og planlegging) x 5 102 5 102 5 102 5 102

E18 Kopstad - Gulli x 23 19 4 23 23

E18 Gulli - Langåker x 625 625 246 699 371 510 348 135 23 33 21 699 371 699 371

E18 Gulli - Langåker, refusjon x 236 236 234 80 80 74 234 234

E18 Sky - Langangen x 41 41 59 32 27 59 59

E39 Eiganestunnelen x 963 174 1 137 1 126 1 293 1 182 100 325 200 100 250 210 250 210 800 845 493 337 1 293 1 182

E18 Bommestad - Sky x 922 256 1 178 2 560 1 176 2 556 70 530 170 780 300 650 310 400 850 2 360 326 196 1 176 2 556

Rv 509 Solasplitten x 15 18 15 18 15 18 15 18

Rv 509 Sømmevågen 113 548 30 272 70 230 13 46 113 548 113 548

E18 Lysaker - Ramstadsletta 563 1 690 2 253 8 090 2 250 9 250 100 450 550 1 700 9 250 2 250 9 250

E18 Rugtvedt - Dørdal 348 1 741 2 089 1 311 2 260 1 830 120 50 150 120 470 150 900 320 1 640 1 940 190 2 260 1 830

E18 Rugtvedt - Dørdal, refusjon 170 170 170

E18 Tvedestrand - Arendal 154 3 195 3 348 1 157 3 350 1 160 100 70 100 80 500 150 700 3 200 460 3 350 1 160

E18 Varoddbrua 184 543 727 750 20 160 180 570 750

E39 Søgne - Lyngdal

Livold - Fardal 205 236 440 450 20 170 190 260 450

Lindelia - Døle bru - Livold (start) 563 563 512 5 150 1 300 500 510 500 510

Udland - Oftedal 758 758 573 760 570 760 570 760 570

E39 Ålgård - Sandved

Hove - Sandved 195 195 369 178 337 20 130 80 207 78 178 337 178 337

Ålgård - Hove 1 147 1 147 1 516 1 150 1 520 1 150 1 520 1 150 1 520

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 307 594 901 1 997 980 2 400 50 100 300 100 350 880 2 050 980 2 400

Rv 23 Dagslett - Linnes 143 532 676 1 208 680 1 210 150 30 450 90 550 120 1 150 560 60 680 1 210

E18 Tunneler Langangen - Rugtvedt (løp nr 2) (start) 563 563 1 600 300 300

E39 Gartnerløkka - Breimyrkrysset 870 870 1 690 870 1 690 870 1 690 870 1 690

E39 Smiene - Harestad 758 758 573 760 580 760 580 760 580

Rv 23 Linnes - x E18 1 126 1 126 2 253 1 130 2 250 1 000 2 250 1 000 2 250

Rv 41/rv 451 Adkomst Kristiansand lufthavn, Kjevik 246 246 758 250 760 250 760 250 760

Bussterminalen i Oslo (tilskudd) 246 246 250 250 250

E18 Filipstad (start) - - 80 500 80 500

Sum 4 884 15 237 20 122 25 938 26 605 29 634 801 1 845 816 1 740 1 114 1 976 1 855 2 860 4 586 8 421 16 019 20 923 20 605 29 344

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Holmenfoss - Try 72 113 184 180 70 70 110 180

Sum 72 113 184 180 70 70 110 180

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Bjørvikaprosjektet x 113 113 256 113 255 18 42 65 143 30 70 113 255 113 255

Sum 113 113 256 113 255 18 42 65 143 30 70 113 255 113 255

2014-2023

stat

2014 2015 2016 2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014-2017 2018-2023

stat

NTP 2014-2023

2016 2017 2014-2017

2014-2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

NTP 2014-2023
Kostnads-
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Utbedringstiltak
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Fylke
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d

n
e

Rv 19 Moss ferjekai, utbedringer og oppstart nytt ferjeleie F Østfold 10,0 34,4 44,4 44,4 1 1 1 3 Rv 19 1 1 3 940 1 1 4 140

E18 Nordre Vestfold, nedlegging bomstasjon (mva-kompensasjon) A Vestfold x 3,6 3,6 3,6 1 2 7 3 E V 18

Rv 420 Sangereid, utbedring av ras/utglidning R Aust-Agder 5,0 25,0 30,0 30,0 1 Rv 420 Sangereid, utbedring av ras/utglidning 2 9 3 Rv Rv 420 9 12 2 940 9 12 3 390

E39 OPS Lyngdalen, erosjonssikring R Vest-Agder x 13,0 13,0 13,0 1 E39 OPS Lyngdalen, erosjonssikring 2 10 3 Ev Ev 39 10 11 4 950 10 11 5 500

E39 Hannevik, to felt mot byen (restfinansiering) A Vest-Agder x 2,0 2,0 2,0 1 2 10 3 Ev Ev 39

Reisetidssystemet A 1,4 1,4 1,4 1 Reisetidssystemet

E39 Eigestad næringspark, kryss A Rogaland x 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 1 E39 Eigestad næringspark, kryss 3 11 3 E 39 11

E39 Friteksttavler A Rogaland 2,9 2,9 5,8 5,8 1 E39 Friteksttavler 3 11 3 E 39 11

E39 Høiesvingene, breddeutvidelse U Rogaland 1,2 1,2 1,2 1 E39 Høiesvingene, breddeutvidelse 3 11 3 V E 39 11 09 5 200 11 09 6 200

E39 x fv 286 Gjesdal, breddeutvidelse og venstresvingefelt U Rogaland 2,4 2,4 2,4 1 3 11 3 V E 39 11 05 21 325 11

E39 Skurve sør - Skurve nord, breddeutvidelse U Rogaland 2,0 2,0 2,0 1 E39 Skurve sør - Skurve nord, breddeutvidelse

E39 Drangsdalen vest, breddeutvidelse U Rogaland 5,0 5,0 5,0 1 E39 Drangsdalen vest, breddeutvidelse 3 11 3 V E 39 11 01 16 600 11 01 17 800

E39 x fv 14 Refsland i Lund, venstresvingefelt A Rogaland 15,5 15,5 15,5 1 E39 x fv 14 Refsland i Lund, venstresvingefelt 3 11 3 V E 39 11 02 8 960 11

E39 x fv 16 Heskestad i Lund, venstresvingefelt A Rogaland 5,8 5,8 5,8 1 E39 x fv 16 Heskestad i Lund, venstresvingefelt 3 11 3 V E 39 11 02 2 900 11 02 3 300

E39 Tronåsen, forvaltning av kulturminne A Rogaland 2,5 2,5 2,5 1 E39 Tronåsen, forvaltning av kulturminne 3 11 3 E 39 11 01 1 700

Fv 42 Terland klopp, forvaltning av kulturminne A Rogaland 2,5 0,7 3,2 2 5,0 2 Fv 42 Terland klopp, forvaltning av kulturminne 3 11 3 Fv 42 11 01 17 060

Rv 502 Eigerøy bru, utbedring B Rogaland 20,0 20,0 20,0 1 Rv 502 Eigerøy bru, utbedring

Reisetidssystemet A 0,7 0,7 0,7 1 Reisetidssystemet
Tunnelsikkerhetstiltak 1,1 43,0 81,0 125,1 141,1

E18 Baneheia tunnel T Vest-Agder 74,0 74,0 16 90,0 2 E18 Baneheia tunnel 2 10 3 Ev Ev 18 10 470 57 10 4

E18 Utbedring av tuneller T 7,0 7,0 7,0 1 E18 Utbedring av tuneller 2 Ev Ev 18

E39 Byhaugtunnelen T Rogaland 36,0 36,0 36,0 1 E39 Byhaugtunnelen 3 11 3 E V 39 11 9 3 069 11 9 3 768

E39 Auglendshøydtunnelen (360 m), utskiftning av belysning T Rogaland 1,1 7,0 8,1 8,1 1 3 11 3 E 39 11

Sum 46,7 21,0 58,1 112,3 87,5 304,6 21,0 2 322,4 21,0 Sum

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 19 Moss, trafikksikre kryssningspunkt A Østfold 1,0 1,0

Rv 19 Mosseporten - Noreløkka O Østfold 20,0 20,0 10

E18 Sykkelby Asker, kryssutbedring og sykkelparkering A Akershus 1,0 1,0 2,0

Fv 156 Markveien - gml. Drammensvei (alternativ til E18) O Akershus 10,0 17,5 14,0 2,0 24,0 19,5 57

E18 Rådhusplassen - Skippergata, delparsell 2 O Oslo 5,0 5,0 23 20

E18 Munkedamsveien - Rådhusplassen, delparsell 1 O Oslo 5,0 6,0 10,0 11,0 10,0 10

E18 Maxbo - Maritim O Oslo x 6,0 8,8 6,0 8,8

E18 Skøyen, sykkeltiltak i rundkjøring O Oslo x 3,4 3,4

Rv 23 Gilhusvegen - Amtmannsvingen (restfinansiering) O Buskerud x 7,2 7,2

Rv 19 Midtgard - Jernbanegata O Vestfold 5,0 12,0 17,0

Rv 40 Yttersøveien - Gjærdal  O Vestfold 4,8 4,8 16

Fv 30 Porsgrunn - Nystrandvegen (alternativ til E18) O Telemark 10,0 10,0

E18 Bjørkenes - Lillevåje (Aust-Agder pakka) G Aust-Agder  4,0 6,4 9,0 10,4 9,0

E18 Goderstad - Skålandsvegen (restfinansiering) G Aust-Agder x 0,4 0,4

Fv 420 Stølen - Torsbudalen (alternativ til E18) G Aust-Agder 2,0 26,5 28,5

E39 Xtrata, kryssing for sykkelekspressveg O Vest-Agder 10,0 2,0 12,0

E39 Skjerpe - Krossmoen G Rogaland 7,0 7,0 39

E39 Ålgård, gang- og sykkelvegbru O Rogaland 11,2 2,7 13,9

E39 Stavanger - Sandnes, sykkelstamveg O Rogaland 55,0 63,0 62,0 180,0

Rv 502 Nyåskaiveien - rundkjøring ved Eigerøy bru O Rogaland 10,5 10,5 20

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 3,0 4,0 2,0 9,0

     Tiltak etter GS-veginspeksjoner I Buskerud 2,0 2,0

     Tiltak etter GS-veginspeksjoner I Telemark 2,0 2,0

     Tiltak etter GS-veginspeksjoner I Aust-Agder 3,0 3,0

     Tiltak etter GS-veginspeksjoner I Vest-Agder 2,0 2,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 1,4 1,4 1,4 1,5 5,7

     Tiltak etter GS-veginspeksjoner I Rogaland 1,4 1,4 1,4 1,5 5,7

30,2 8,8 86,9 10,0 100,4 17,5 164,3 18,0 381,8 54,3 174 20
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Tilrettelegging for gående og syklende
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2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Akershus, utskifting av drifts- og nødåpninger A Akershus 4,9 4,9

E18 Hjortnes - Lysaker, køvarsling (ITS) A Oslo 12,0 12,0

Rv 162 TS-tiltak i forhold til gangfelt A Oslo 3,0 3,0

E18 x rv 23 Kjelstadkrysset X Buskerud 2,0 28,0 30,0

Rv 23 Bjørnstad - Dagslett, midtrekkverk (forberedende arbeider) M Buskerud 10,8 10,8

Rv 23 Krokodden - Bjørnstad, midtrekkverk M Buskerud x 9,0 3,0 12,0

Rv 23 Rundkjøring Gullaug (restfinansiering) X Buskerud x 1,5 1,5

E18 Buskerud grense - Gulli, midtrekkverk M Vestfold 23,0 17,0 40,0

E18 Kontrollplass Sande (ifm. nedlegging av bomstasjon) A Vestfold 4,6 4,6

Rv 40 Øyakrysset, refusjon X Vestfold x 6,0 6,0

E18 Langangen - Telemarksporten, midtrekkverk M Telemark x 8,3 8,3

E18 Tangen vest - Aust-Agder grense, midtrekkverk M Telemark 40,0 157,0 197,0

E18 Akland - Song, midtrekkverk (forberedende arbeider) M Aust-Agder 5,0 5,0
E18 Stølen - Harebakken, midtrekkverk M Aust-Agder 6,0 6,0
E18 Temse - Frivoll, midtrekkverk (restfinansiering) M Aust-Agder x 17,0 17,0

E18 Aust-Agder, midtrekkverk (restfinansiering) M Aust-Agder x 1,1 1,1

E18 Svarthøl bru, breddeutvidelse A Aust-Agder x 8,0 8,0

E39 Tjersland - Nuland, midtrekkverk (forberedende arbeider) M Vest-Agder 5,0 5,0

E39 Osestadbakken, midtrekkverk M Vest-Agder 25,0 25,0

E39 Rosseland - Tangvall, midtrekkverk M Vest-Agder x 40,5 63,2 14,5 118,2

E39 Trybakken, midtrekkverk M Vest-Agder x 12,0 2,0 14,0

E39 Ime gangbru (restfinansiering) A Vest-Agder x 5,0 5,0

E39 Drangsdalen vest, midtrekkverk M Rogaland 27,0 27,0

E39 Skurve sør - Skurve nord, midtrekkverk M Rogaland 10,0 10,0 25

E39 x Torvmyrvegen i Randaberg, kryssutbedring (refusjon) X Rogaland x 17,4 17,4

E39 Moi hotell, passeringslomme X Rogaland 1,2 1,2

E39 x fv 1 ved Moi, utbedring av kryssområde X Rogaland 1,2 1,2

E39 Stavanger - Sandnes, trafikkstyring A Rogaland 2,5 2,5

E39 Kontrollstasjon Krossmoen A Rogaland 23,2 23,2

Rv 42 Krossmoen - Slettebø, veglys A Rogaland 9,3 9,3

Rv 42 Slettebø - Hestvad bru, fartsmålingstavle A Rogaland 1,2 1,2

Rv 44 Stangeland - Ganddal, kontrollplass A Rogaland 5,0 5,0 12

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region øst) I 1,0 1,0 2,0

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region sør) I 12,0 7,0 19,0

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region vest) I 8,7 8,7 8,7 8,7 34,8

Sum 180,3 192,5 232,2 83,2 688,2 37

2017 Behov etter 20172014 2015 2016

Trafikksikkerhetstiltak
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2014-2017

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 19 Diverse miljøtiltak, støytiltak i Moss S Østfold 0,3 0,3 1

E18 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Akershus 2,5 2,5 4,0 9,0 15

E18/rv 162 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Oslo 2,0 2,0

E18 Støytiltak, enkeltboliger S Buskerud 0,5 0,5

E18 Støytiltak S Buskerud 3,3 3,3

E18 Støyvoll Liertoppen S Buskerud 1,7 1,7

E18 Støyskjerm Brastad S Buskerud 3,2 3,2

Rehabilitering av støyskjermer S Buskerud 1,0 1,0

E18 Viltgjerd, Buskerud Q Buskerud 1,5 1,5

Rv 23 Viltgjerde Q Buskerud 4,5 4,5

E18 Tangen - Aust-Agder grense, støytiltak S Telemark 6,0 6,0

E18 Vandringstiltak fisk, Telemark V Telemark 2,3 2,3

E18 Viltgjerde Brokelandsheia - Akland Q Aust-Agder 2,0 2,0

E18 Rensebasseng Stordalen V Aust-Agder x 5,0 5,0

E18 Vandringstiltak fisk, Aust-Agder V Aust-Agder 2,0 2,0

E39 Vandringstiltak fisk, Vest-Agder V Vest-Agder 1,0 1,0

E39 Oppfølging av vannforskriften, rensing tunnellvann  V Vest-Agder 2,0 2,0

Støytiltak i hht. forurensningsloven S Vest-Agder 3,0 3,0

Støytiltak enkeltboliger S 1,0 1,0

Diverse støytiltak S Rogaland 4,0 2,0 1,0 7,0

E39 Stavanger - Sandnes, rehabilitering av støyskjermer S Rogaland 5,0 5,0 2,0 12,0

E39 Målestasjon/utstyr for overvåking av lokal luftkvalitet A Rogaland 1,0 1,0 6

Oppfølging av vanndirektivet V Rogaland 1,0 1,0

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q 2,0 2,0

Sum 16,5 28,2 29,6 74,3 22
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2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E18 Døgnvileplass Aust-Agder D Aust-Agder 2,0 3,0 2,5 7,5

E39 Døgnvileplass Fasseland (Søgne - Vigeland) D Vest-Agder 2,0 6,0 8,0

E39 Døgnkvileplass Skurve D Rogaland

E39 Rasteplass Gjedlakleiv R Rogaland 3,5 3,5

E39 Rasteplass Tronvik R Rogaland 2,6 2,6 3

Sum 2,0 8,5 11,1 21,6 3

2017201620152014 Behov etter 2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 19 Universell utforming på ferjekai i Moss A Østfold 2,2 2,2 4

Rv 162 Kollektivprioritering SIS Ring 1 A Oslo 0,8 0,8

E18 Pendlerparkering Lierskogen (restfinansiering) A Buskerud x 1,7 1,7

E18 Fokserød knutepunkt inkl. Bike&Ride og Park&Ride K Vestfold 1,0 10,0 11,0

Rv 40 Oppgradering holdeplasser Kverken H Vestfold 1,0 1,0

E18 Kollektivtrafikktiltak/parkering Nedenes A Aust-Agder 5,0 5,0

E18 Oppgradering holdeplasser A Aust-Agder 1,0 1,0

E18 Øygardsdalen (inkl grunnerverv) K Aust-Agder 15,0 15,0

E18 Kollektivfelt Brennåsen - Rossland  A Vest-Agder x 11,5 11,5

E39 Oppgradering knutepunkter og Park&Ride K Vest-Agder 2,5 2,5

E39 Oppgradering holdeplasser H Vest-Agder 1,5 3,5 5,0

Oppgradering andre knutepunkt K 5,0 5,0

Universell utforming av holdeplasser, leskur etc. H Rogaland 1,0 1,0 2,0

Sum 14,0 8,5 22,0 19,2 63,7 4

2014 2015 2016 2017

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
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2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 231,4 124,0 210,0 41,0 188,0 194,2 823,6 165,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv
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2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 19 Moss ferjekai (fenderpanel/erosjonsutsatte konstruksjoner) F Østfold x 4,0 4,0

Rv 19 Moss ferjekai, rehabilitering av hovedferjeleie F Østfold 14,5 14,5

E18 Oslo grense - Buskerud grense, utskifting av rekkverk M Akershus 17,0 17,0

E18 Brevikbrua og Trosvikbrua, samordning B Telemark 22,0 20,0 42,0

E39 Lyngdalen (OPS), dekke og erosjonssikring V Vest-Agder x 5,0 5,0

E39 Vaula bru - Skurve, GS-veg  (refusjon) V Rogaland 5,0 5,0

Tunnelsikkerhetstiltak 6,0 35,0 180,0 173,0 394,0 116

Rv 162 Vaterland- og Hammersborgtunnelene T Oslo 5,0 10,0 15,0 56

E18 Fosskolltunnelen T Buskerud 30,0 150,0 90,0 270,0

Rv 420 Tunneler (omklassifiseringstiltak) T Aust-Agder 6,0 6,0

E18 Baneheiatunnelen T Vest-Agder 13,0 13,0

Andre tunneler i Region sør T 30,0 60,0 90,0 60

Sum 38,0 90,5 180,0 173,0 481,5 116
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2017 2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 4a E39 Stavanger – Bergen – Ålesund med tilknytninger 
 
Kort om ruten 
Rute 4a omfatter E39 fra Harestad like nord for Stavanger via Bergen til kryss med E136 ved 
Spjelkavik i Ålesund. Tilknytningene til ruten omfatter rv 555 fra Nygårdstangen i Bergen til kryss med 
fv 561/fv 555 på Kolltveit på Sotra og rv 580 fra Hop til Bergen lufthavn Flesland. Ruten omfatter seks 
ferjesamband på E39; Mortavika – Arsvågen over Boknafjorden, Sandvikvåg – Halhjem over 
Bjørnefjorden, Oppedal – Lavik over Sognefjorden, Anda – Lote over Nordfjorden, Volda – Folkestad 
over Voldsfjorden og Festøya – Solavågen over Storfjorden. Ferjesambandet Folkestad – Volda over 
Voldafjorden er forutsatt omklassifisert til fylkesvegsamband i forbindelse med den planlagte 
flyttingen av E39 til Kvivsvegen når Hjartåbergtunnelen åpnes for trafikk våren 2014. Den totale 
lengden til rute 4a er om lag 590 km inkludert armer og ramper og ekskl. ferjesambandene. 
 
E39 knytter Vestlandet sammen, og ruten er viktig for bosetting og videre utvikling av det sterke 
næringslivet langs kysten. Det er stor trafikk nær byene (Stavanger, Bergen, Førde og Ålesund), men 
også lange strekninger med lave trafikkmengder og til dels dårlig standard. Ferjestrekningene blir 
oppfattet som barrierer for trafikantene. Trafikkmengden varierer sterkt. Det er stor trafikkvekst 
langs hele ruten, og framtidige ferjeavløsningsprosjekter vil forsterke trafikkveksten. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Etter at KVU for E39 Aksdal – Bergen ble lagt fram, ble det gjennomført en tilleggsutredning der 
midtre linje med bru over Bjørnafjorden og indre linje gjennom Fusa er vurdert nærmere. 
Regjeringen besluttet i desember 2013 at midtre linje med kryssing av Bjørnefjorden med bru 
mellom Tysnes og Os skal legges til grunn for videre planlegging. Regjeringen legger til grunn at 
kommunedelplanen skal utarbeides og behandles som statlig plan. Om det er behov for statlig 
reguleringsplan vil bli vurdert senere. 
 
I KVU for E39 Skei – Ålesund drøftes flere alternativer for kryssing av Nordfjorden og videre trasé 
nordover via Stigedalen eller Kvivsvegen. Statens vegvesen anbefaler å flytte E39 på strekningen 
Byrkjelo – Volda ved å legge traséen lenger øst i tunnel under Utvikfjellet, i bru over indre del av 
Nordfjord, videre til Hornindal og Kvivsvegen til Volda. Fra Volda til Ålesund foreslås det stort sett å 
følge dagens trasé, men med omlegging forbi Ørsta. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig teknisk 
grunnlag til å kunne ta stilling til kryssing av Sulafjorden via Hareid eller kryssing av Storfjorden ved 
Festøya. I første omgang tilrår Statens vegvesen å ruste opp ferjesambandet Festøy – Solavågen over 
Storfjorden. Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av konsept. 
 
Det er gjennomført KVU/KS1 for Bergensregionen. Regjeringen legger til grunn at videre utvikling av 
transportsystemet i Bergensregionen ikke skal basere seg på en regionpakke med felles organisering 
og finansiering på nåværende tidspunkt. På sikt bør det likevel vurderes å samordne prosjekter og 
tiltak til en samlet pakke der rammeverket for helhetlige bymiljøavtaler legges til grunn. Aktuelle 
prosjekter og tiltak må vurderes trinnvis, og samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal vektlegges ved 
prioritering av prosjekter. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 2 924 5 800 
Programområdene 1 147 239 
   Utbedringstiltak 289 160 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

314 57 

   Trafikksikkerhetstiltak 297 22 
   Miljøtiltak 26  
   Servicetiltak 26  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

195  

Tiltak for å ta igjen forfall 700  
Planlegging og grunnerverv  328 70 
Post 30 Riksveginvesteringer 5 099 6 109 
Post 31 Skredsikring 70  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 21,9 
Antall km riksveg med gul midtstripe 14,2 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

1,7 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 7,9 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

2 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 12,9 
Antall km kollektivfelt 2,2 

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E39 Vågsbotn – Hylkje i Hordaland som startet i 2012, ventes åpnet for trafikk høsten 
2014. Bygging av ny Lavik ferjekai som startet i 2013, ventes åpnet for trafikk i desember 2014 før 
den nye batteriferjen settes i drift fra januar 2015. Tilstøtende omlegging av E39 forbi Lavik sentrum 
ventes åpnet for trafikk i 2015. Utbyggingen av E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande nord som 
startet i 2013, ventes åpnet for trafikk i 2016. 
 
Det legges opp til å starte utbyggingen av tre store prosjekter på ruten i første fireårsperiode; E39 
Rogfast med ferjefri kryssing av Boknafjorden i Rogaland, E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland og rv 
555 Sotrasambandet i Hordaland. Prioriteringene er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg 
for delvis bompengefinansiering.  
 
Utbedring av E39 Bjørset – Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane vil bli startet opp i første 
fireårsperiode. Dagens veg er svingete og er så smal at den mangler gul midtlinje. Prosjektet omfatter 
også utbedring av et skredpunkt. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E39 Lavik – Skei som ble behandlet 
av regjeringen i 2009. 
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Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på utbygging av 
midtrekkverk, utbedring av kryss og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres 
utbedringstiltak spesielt på ferjekaier og breddeutvidelse, miljøtiltak rettet mot støy- og 
vannforurensning, servicetiltak som døgnhvileplasser og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til 
fornying prioriteres rehabilitering av tunneler. 
 
E39 Rogfast 
Regjeringen har som langsiktig ambisjon å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri 
standard. Utbyggingen av en ferjefri forbindelse mellom Nord-Jæren og Haugalandet, E39 Rogfast, er 
starten på det langsiktige arbeidet med å utvikle E39 til en effektiv og rask transportåre som binder 
sammen de store vekstregionene langs kysten. 
 
Prosjektet omfatter en undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden mellom kommunene 
Randaberg og Bokn i Rogaland, med en tunnelarm opp til Kvitsøy. Tunnelen blir nesten 27 km lang, 
mens armen til Kvitsøy blir om lag 4 km lang. Med en planlagt dybde på 392 meter under 
havoverflaten vil Rogfast bli både verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen 
planlegges nå med en maksimal stigning på 5 pst., mot 7 pst. som opprinnelig planlagt. Maksimal 
stigning i tunnelarmen opp til Kvitsøy opprettholdes uendret på 7 pst.  
 
I tillegg til at ferjesambandene E39 Mortavika – Arsvågen og fv 521 Mekjarvik – Kvitsøy legges ned 
når Rogfast åpnes for trafikk, er det forutsatt at dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til 
Mortavika blir omklassifisert til fylkesveg. 
 
Det er beregnet at prosjektet vil få en årsdøgntrafikk på om lag 5 900 kjøretøy i åpningsåret og som 
vil stige til over 13 000 kjøretøy når bompengeinnkrevingen avsluttes.  
 
KVU/KS1 for prosjektet ble behandlet av regjeringen i 2009. Kommunedelplanene for Rogfast ble 
godkjent av kommunene Randaberg og Kvitsøy i 2009 og av Bokn kommune i 2010. 
Reguleringsplanene i kommunene Randaberg og Kvitsøy ble godkjent sommeren 2013. Beslutningen 
om å redusere tunnelens maksimale stigning, medfører at tunnelen blir om lag 1 km lengre og 
tunnelpåhugget i Bokn må flyttes. Dette førte til behov for å lage nytt forslag til reguleringsplan i 
Bokn kommune. Den nye reguleringsplanen forventes godkjent senest før sommeren 2015. 
 
Det foreligger lokale prinsippvedtak om at prosjektet kan delfinansieres med bompenger. Stortinget 
har godkjent forhåndsinnkreving av bompenger til å finansiere planlegging og prosjektering av E39 
Rogfast, jf. Prop. 117 S (2012-2013). Bompengene kreves inn i ferjesambandet E39 Mortavika – 
Arsvågen i inntil tre år fra september 2013 da fv 47 T-sambandet ble åpnet for trafikk.  
 
Det legges opp til at E39 Rogfast skal kunne åpnes for trafikk innen 2023. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Rogfast 

Kostnadsanslag/styringsramme 13 400 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 100 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 2 650 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 2 400 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 8 000 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte *) + 7 750 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 25 010 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 8 250 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 12 510 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år + 1,1 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år **) + 16 900 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 40 900 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

*) Dette er et kvalitetssikret tall for samfunnsøkonomisk netto nytte for Rogfast. I Meld. St. 26 (2012-2013) ble dette tallet 
feilaktig oppgitt til + 18 390 mill. kr. 
**) Endring i CO2-utslipp fra drift og vedlikehold per år inkludert ferje: – 1 817 130 tonn 

 
 
E39 Svegatjørn – Rådal 
E39 mellom Os og Bergen har svært dårlig standard i forhold til vegens funksjon og trafikkbelastning. 
Årsdøgntrafikken på strekningen er om lag 15 000 kjøretøy. Tungtrafikkandelen er høy. Vegen går 
gjennom boligstrøk med skoletrafikk på og langs vegen på det meste av strekningen, og 
ulykkesfrekvensen er høy. Det er framkommelighetsproblemer flere steder, og fartsgrensen er i 
hovedsak 50 og 60 km/t. Kjøretiden mellom Os og Bergen (29 km) er i dag om lag 35 minutter 
utenfor rushtiden. Utbyggingen gir en beregnet reduksjon i kjøretid på om lag 17 minutter. 
 
Prosjektet ligger i kommunene Os og Bergen og omfatter bygging av om lag 16 km firefelts veg i ny 
trasé vest for Nesttun med om lag 13 km i tunnel. I tillegg legges om lag 3 km av rv 580 i ny trasé, og 
fylkesvegen i Lysefjordområdet vil bli rustet opp. Det skal etableres to kryss i Os kommune og ett i 
Bergen. E39 og rv 580 kobles sammen på Nordås i et kryss som ligger delvis i fjell. 
 
På grunn av nye krav i vegnormalen og nye vurderinger av trafikksikkerhet og naturmiljø, har 
reguleringsplanene fra 2006/2007 blitt revidert. Endringene ble vedtatt av begge kommunene i 2012.  
 
Det er lokalpolitisk tilslutning til delvis bompengefinansiering av prosjektet. Ekstern kvalitetssikring 
(KS2) er gjennomført. Per januar 2014 pågår det arbeid med utbyggings- og finansieringsplan som 
grunnlag for bompengeproposisjonen. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Svegatjørn – Rådal 

Kostnadsanslag/styringsramme * 6 340 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 1 450 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 2 300 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 2 230 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 360 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 1 030 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 7 260 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 2 900 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 1 450 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,8 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år  – 600 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 59 400 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

1 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

* Ekskl. tildelte midler før 2014. 

 
 
Rv 555 Sotrasambandet 

Dagens rv 555 fra kryss med fv 562 til Askøy og videre til Straume på Sotra er en tofelts veg av 
varierende standard. Over Sotrabrua er det ingen tilbud for gående og syklende. Årsdøgntrafikken 
over Sotrabrua er om lag 25 000 kjøretøy. Trafikken er sterkt økende på grunn av stor økning i 
næringsutvikling og bosetting på Sotra, særlig i Fjell kommune som følge av økt oljerelatert 
virksomhet. Det er store framkommelighetsproblemer også for kollektivtrafikken. Transportsystemet 
er dessuten ekstremt sårbart med dagens Sotrabru som eneste adkomst til kommunene Fjell, Sund 
og Øygarden, inkludert Ågotnesbasen og Stureterminalen. 
 
Prosjektet omfatter bygging av firefelts veg fra kryss med fv 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss 
med fv 561 på Kolltveit på Sotra. Prosjektet inkluderer en ny firefelts bru. Ett kjørefelt i hver retning 
reserveres for kollektivtrafikk mellom Straume og kryss med fv 562 i Bergen. Dagens bru vil inngå i 
vegsystemet for lokaltrafikk. Det vil også bli bygd ekstra tunnelløp i Kolltveittunnelen (om lag 1 km). 
Total veglengde for prosjektet er om lag 9 km. Prosjektet vil gi bedre forutsigbarhet og 
framkommelighet for både næringslivet og bosettingen på Sotra og i Øygarden. Forholdene blir 
betydelig bedre for gående, syklende og kollektivreisende som følge av separate traséer for disse 
trafikantgruppene.  
 
KVU/KS1 for Sotrasambandet ble behandlet av regjeringen i 2009. Kommunedelplanen ble godkjent 
av kommunene Fjell og Bergen i 2012. Reguleringsplanarbeidet er startet opp våren 2013, og planene 
ventes godkjent i 2015. Muligheten for finansiering av prosjektet med bompenger er ikke avklart 
lokalt. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for rv 555 Sotrasambandet 

Kostnadsanslag/styringsramme 7 250 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 150 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 850 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 900 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 4 350 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 820 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 9 150 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 4 150 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 1 830 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,1 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 7 400 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 30 900 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 30 daa 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektene som starter opp i første fireårsperiode; E39 Rogfast, E39 
Svegatjørn – Rådal, E39 Bjørset - Skei og rv 555 Sotrasambandet.  
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å utbedre Kjøs bru – Grodås (tidligere fv 60) som vil inngå i ny 
trasé for E39 Kvivsvegen. Det legges også opp til å videreføre arbeidet med utbedring av flere 
delstrekninger på E39 i Sogn og Fjordane. Dette er delstrekninger som har så liten vegbredde at det 
stort sett mangler gul midtlinje. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å gjennomføre utbyggingen av E39 Eikefet – Romarheim bru i 
Hordaland. Strekningen er svinget og så smal at den mangler gul midtlinje. Dagens veg har ett 
skredpunkt og de mange tunnelene på strekningen har svært dårlig standard. Strekningen er den 
dårligste mellom Bergen og Sognefjorden. Utbyggingen består i hovedsak av en om lag 7 km lang 
tunnel. 
 
I siste seksårsperiode legges det også opp til å starte utbyggingen av firefelts veg på strekningen 
Nyborg – Klauvaneset i Hordaland. Prosjektet korter inn E39 med nesten 4 km og fører til bedre 
bomiljø og trafikksikkerhet ved at dagens veg flyttes ut av boligområdene i deler av Åsane. Prosjektet 
består av en ny toløps tunnel på om lag 6 km, nytt planskilt kryss og en større ombygging av 
lokalvegsystemet i Åsane sentrum. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Transportsystemet i 
Bergensområdet. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av prosjektet.  
 
På grunn av tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, legges det opp 
til bygging av ekstra tunnelløp i Blindheimstunnelen på E39 i Møre og Romsdal. Forutsatt at det blir 
lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering i forbindelse med en bypakke 
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for Ålesund, vil vegstrekningene utenfor tunnelen bli utvidet til firefelts veg for å sikre en 
gjennomgående standard med god framkommelighet.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 4a E39 Stavanger - Bergen - Ålesund med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Jektevik - Sandvikvåg (rest) x 20 20 41 20 20 20 20

E39 Nyborgkrysset, refusjon x 31 31 30 10 10 10 30 30

E39 Vågsbotn - Hylkje x 113 113 108 108 108 108

E39 Lavik ferjekai x 174 174 161 100 61 161 161

E39 Torvund - Teigen x 10 10 15 15 15 15

E39 Drægebø - Grytås og Birkeland - Sande x 553 553 558 225 200 100 33 558 558

E39 Anda ferjekai x 9 9 9 9

E39 Kvivsvegen x 20 20 93 19 40 34 93 93

E39 Kvivsvegen, refusjon x 51 51 44 44 44

E39 Svegatjørn - Rådal 1 331 2 150 3 482 2 662 3 680 2 660 50 400 400 400 400 700 600 800 1 450 2 300 2 230 360 3 680 2 660

E39 Rogfast 256 2 253 2 509 9 728 2 750 10 650 70 90 1 240 100 1 250 100 2 650 2 400 8 000 2 500 10 650

E39 Bjørset - Skei 358 338 696 660 50 180 230 430 660

Rv 555 Sotrasambandet 205 1 843 2 048 5 120 2 050 5 200 100 150 750 150 850 1 900 4 350 2 050 5 200

E39 Nyborg - Klauvaneset (start) 410 410 512 1 160 2 070 300 500 300 500

E39 Eikefet - Romarheim bru 1 362 1 362 1 360 1 360 1 360

E39 i Sogn og Fjordane (andre strekningar) 1 229 1 229 1 200 1 200 1 200

E39 Kjøs bru - Grodås 184 184 200 200 200

E39 Blindheimstunnelen (løp nr 2) 553 553 420 560 560 560 560 560 560

Sum 3 072 10 373 13 445 18 483 14 658 21 140 526 470 731 490 594 2 040 1 073 2 800 2 924 5 800 10 624 13 770 13 548 19 570

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Hjartåberga x 72 72 70 66 4 70 70

Sum 72 72 70 66 4 70 70

2014 2014-2017 2018-2023 2014-2023

2017 2014-2017

2015 2016

2015 2016

2017
NTP 2014-2023

stat

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

B
u

n
d

n
e

NTP 2014-2023

stat

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

B
u

n
d

n
e

2018-2023 2014-20232014

Post 31 Skredsikring

Post 30 Store prosjekt
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna

Reisetidssystemet A 1,0 1,0
E39 Aksdalskrysset A Rogaland 11,6 11,6 39
E39 Stord, parsell Engevik sør, breddeutvidelse U Hordaland x 24,1 24,1
Rv 580 Sandslikrysset A Hordaland 30,0 80,0 30,0 80,0 60,0 160,0
E39 Oppedal ferjekai F Sogn og Fjordane x 31,2 31,2
E39 Loteberget, skredsikring R Sogn og Fjordane x 8,3 8,3
E39 Geitvika - Årset, breddeutvidelse U Møre og Romsdal x 30,0 30,0
Tunnelsikkerhetstiltak 26,0 32,0 65,4 123,4

E39 Hordviktunnelen T Hordaland

E39 Nestuntunnelen T Hordaland

E39 Hopstunnelen T Hordaland

E39 Trodalstunnelen T Hordaland 50,4 50,4
E39 Mundalsbergtunnelen T Hordaland 26,0 12,0 38,0
E39 Jernfjelltunnelen T Hordaland 20,0 15,0 35,0

Sum 70,5 80,1 80,0 73,6 80,0 65,4 289,6 160,0 39
T
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ta
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s
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te

g
o

ri

Fylke

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Gismarvik - Aksdal G Rogaland 6,0 40,0 6,0 40,0 70

E39 Grov, undergang G Hordaland x 14,9 14,9

E39 Ulvenvegen (refusjon) G Hordaland x 14,0 14,0

E39 Minde allé - Fabrikkgaten O Hordaland x 33,0 16,0 49,0

E39 Fjøsangervegen/Solheimsgaten, kryssing O Hordaland 27,0 17,0 16,0 43,0 17,0

E39 Fjøsanger - Danmarksplass, sikring av gangveg mot støy/sølesprut A Hordaland 2,0 2,0

E39 NHH - Gjensidige, sikring av gangveg mot støy/sølesprut A Hordaland 1,0 1,0

Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konowsgate O Hordaland 34,0 35,0 69,0 24

Rv 580 Osbanen, Nesttunbrekka - Skjoldvegen O Hordaland 28,0 28,0 140

Rv 580 Kokstad - Flesland (restfinansiering) G Hordaland x 11,5 11,5

E39 Farsund - Kusslid (restfinansiering) G Sogn og Fjordane x 4,1 4,1

E39 Klokkargarden - Hjelle G Sogn og Fjordane x 16,8 20,0 36,8

E39 Hafstad - Kronborg O Sogn og Fjordane 11,6 11,6

Sykkelbyavtaler, oppfølging (Region vest) O 5,0 5,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 4,0 5,4 3,5 4,7 17,6

Sum 56,3 75,4 92,1 17,0 89,7 40,0 313,5 57,0 234

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke
B

u
n

d
n

e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Førlandkrysset, midtrekkverk og nytt kryss Eikeskog M Rogaland x 10,0 10,0 12,0 12,0 22,0 22,0
E39 x fv 519 Nordbøkrysset, kryssutbedring X Rogaland 1,2 1,2
E39 Ognøykrysset, kryssutbedring X Rogaland 9,3 9,3
E39 Knarvik, rundkjøring X Hordaland x 15,0 15,0
E39 Tuft - Flatøy, midtmidtrekkverk M Hordaland x 20,0 33,6 53,6

E39 Vabakken, rundkjøring X Hordaland x 17,0 17,0
E39 Ådland bru, kryssutbedring X Hordaland 5,0 5,0
E39 Lepsøykrysset, kanalisering X Hordaland 6,0 6,0 14
E39 Knarvik - Andås, dobbelt ATK-punkt A Hordaland 2,3 2,3
E39 Knarvik - Oppedal, veglys på delstrekningar A Hordaland 5,0 5,0 7,4 17,4
E39 x fv 47 Førlandkrysset, kryssutbetring X Hordaland 5,5 5,5
E39 Hjelmås, siktutbedring og kryssjustering A Hordaland 2,3 2,3
E39 Kontrollplass nord for Bergen A Hordaland 10,0 10,0 20,0
E39 Vestlikrysset - Boravik, veglys A Hordaland 5,8 5,8

Rv 555 Valenkrysset, lysregulering X Hordaland 3,0 3,0
Rv 555 Alvehagen, kryss, refusjon til Storm eiendom X Hordaland x 12,0 12,0
E39 Instefjordkrysset, fullkanalisering X Sogn og Fjordane x 12,0 12,0
E39 Vassenden, veglys (restfinansiering) A Sogn og Fjordane 2,5 2,5
E39 Førde, lyssetting av gangfelt A Sogn og Fjordane 0,7 0,7
E39 Førde, skiltstyring for tungtrafikkontroll A Sogn og Fjordane 2,3 2,3
E39 Hafstad - Kronborg, veglys A Sogn og Fjordane 1,2 1,2
E39 x fv 609 Askvollkrysset, kryssutbetring X Sogn og Fjordane 5,0 5,0 24
E39 Kronborg - Farsund, veglys A Sogn og Fjordane 6,4 6,4

E39 Volda sentrum A Møre og Romsdal x 1,0 1,0

E39 Ekset, undergang A Møre og Romsdal 8,0 14,0 22,0

E39 Furene - Flyplasskrysset, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal x 0,5 0,5

E39 Flyplasskrysset - Ose, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal x 0,5 0,5

E39 Barstadvik, kryssombygging X Møre og Romsdal 4,0 4,0 1

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region vest) I 12,7 8,2 8,2 8,0 37,1

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region midt) I 4,0 4,0

Sum 75,1 63,6 10,0 93,1 12,0 64,8 296,6 22,0 39,0

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014-2017 Behov etter 2017

B
u

n
d

n
e

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Oppfølging vanndirektivet Rogaland V Rogaland 1,0 1,0

E39 Støyutbedringer Rogaland S Rogaland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

E39 Oppfølging vanndirektivet Hordaland V Hordaland 1,0 2,0 3,0

E39 Oppfølging vanndirektivet Sogn og Fjordane V Sogn og Fjordane 1,0 1,0 2,0

Støyutbetring etter ny kartlegging S 3,0 8,0 9,0 20,0

Sum 0,1 3,1 10,1 13,1 26,2

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Behov etter 2017

Miljøtiltak

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Sokn bomstasjon, ombygging til døgnhvileplass D Rogaland 3,0 3,0

E39 Døgnhvileplass Aksdal D Rogaland 2,0 2,0

E39 Døgnhvileplass Bergen/Os D Hordaland 5,8 5,8

E39 Rasteplass Svidalsneset R Sogn og Fjordane 5,8 5,8

E39 Døgnhvileplass Furene D Møre og Romsdal 2,0 7,0 9,0 9

Sum 3,0 9,8 12,8 25,6 9

2014 2015 2016 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Oppgradering holdeplassar, Rogaland H Rogaland 0,9  0,9

E39 Oppgradering holdeplassar, Hordaland H Hordaland 0,5 0,5 1,0

E39 Bergen busstasjon (refusjon) K Hordaland x 30,0 30,0 60,0

E39 Os - Nestun, kollektiv- og TS-tiltak (restfinansiering) K Hordaland 2,5 2,5

Rv 555 Breivikskiftet - Drotningsvik, kollektivfelt F Hordaland x 8,0 8,0

Rv 555 Breivikskiftet - Drotningsvik (refusjon) F Hordaland x 35,0 65,0 100,0

Rv 555 Olsvik - Storavatn, kollektivfelt F Hordaland 5,8 5,8

Rv 580 Tilpasning buss/bybane ved Lagunen K Hordaland x 5,8 5,8

E39 Oppgradering holdeplassar, Sogn og Fjordane H Sogn og Fjordane 1,2 1,2

E39 Busslomme ved Mo videregående skole i Førde H Sogn og Fjordane x 2,5 2,5

E39 Oppgradering holdeplasser H Møre og Romsdal 2,0 3,0 5,0

E39 Oppgradering knutepunkt K Møre og Romsdal 2,0 2,0

Sum 20,0 42,2 97,0 35,5 194,7

2017201620152014

B
u

n
d

n
e

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 63,0 70,0 60,0 95,0 110,0 328,0 70,0

20172014 2015 2016

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv Fylke

B
u

n
d

n
e

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Nordhordlandsbrua  B Hordaland 14,0 13,0 13,0 40,0

Tunnelsikkerhetstiltak 143,1 106,0 187,8 223,0 659,9 130

E39 Byfjordtunnelen T Rogaland 53,0 27,0 80,0

E39 Mastrafjordtunnelen T Rogaland 48,0 31,0 79,0

E39 Hordviktunnelen T Hordaland 19,5 0,5 20,0

E39 Nestuntunnelen T Hordaland 8,0 8,0

E39 Hopstunnelen T Hordaland 13,0 13,0

E39 Bømlafjordtunnelen T Hordaland 31,0 19,0 50,0

E39 Matrebergtunnelen T Hordaland 67,0 9,0 76,0

E39 Masfjordtunnelen T Hordaland 27,0 92,0 119,0

E39 Jernfjelltunnelen T Hordaland 42,0 42,0 40

E39 Bjørsviktunnelen T Hordaland 59,0 59,0

Andre tunneler i Region vest T 80,0 80,0 90

E39 Blindheimstunnelen T Møre og Romsdal 0,1 10,4 10,5

E39 Moatunnelen T Møre og Romsdal 1,4 8,4 9,8

E39 Rotsethorntunnelen T Møre og Romsdal 0,2 8,0 5,4 13,6

Sum 143,1 120,0 200,8 236,0 699,9 130

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 4b E39 Ålesund – Trondheim 

 
Kort om ruten 
Rute 4b omfatter E39 fra kryss med E136 ved Spjelkavik i Ålesund til kryss med E6 ved Klett like sør 
for Trondheim. Ruten omfatter to ferjesamband på E39; Vestnes – Molde over Moldefjorden og 
Kanestraumen – Halsa over Halsafjorden. Den totale lengden av rute 4b er om lag 270 km inkludert 
armer og ramper og ekskl. ferjesambandene. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Det er gjennomført KVU/KS1 for E39 Ålesund – Bergsøya og E39 Bergsøya – Valsøya. Regjeringen har 
ikke tatt stilling til valg av konsept.  
 
I KVU for E39 Ålesund – Bergsøya anbefaler Statens vegvesen dagens korridor til Ørskogfjellet, ny veg 
til Tomrefjorden, tunnel under Romsdalsfjorden til Otrøya og bru over til Julneset, herfra videre til 
Molde og i dagens trasé til Bergsøya. 
 
I KVU for E39 Bergsøya – Valsøya anbefaler Statens vegvesen å ruste opp dagens veg. Over 
Halsafjorden foreslås innkorting av fergestrekningen i første fase ved å flytte fergeleiene lenger vest. 
I neste fase foreslås det å bygge bru i området ved de nye fergeleiene. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 627 3 
Programområdene 289 20 
   Utbedringstiltak 56 20 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

66  

   Trafikksikkerhetstiltak 131  
   Miljøtiltak 2  
   Servicetiltak 15  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

19  

Tiltak for å ta igjen forfall   
Planlegging og grunnerverv  169  
Post 30 Riksveginvesteringer 1 085 23 
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 10,4 
Antall km riksveg med gul midtstripe 10,4 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 2,7 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E39 i ny trasé mellom Høgkjølen og Harangen i Sør-Trøndelag som startet i 2012, 
ventes åpnet for trafikk i 2015. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte byggingen av krabbefelt på E39 Ørskogfjellet i Møre 
og Romsdal. I tillegg blir det oppstart på utbedring av flere delstrekninger på E39 mellom Betna i 
Møre og Romsdal og Stormyra i Sør-Trøndelag.  
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak, utbedringstiltak og 
tilrettelegging for gående og syklende. Det er ikke satt av midler til fornying. 
 
 
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra 
Prosjektet ligger i Halsa kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Sør-Trøndelag, fra kryss 
med fv 65 mot Surnadal på Betna til kryss med fv 680 mot Kyrksæterøra på Stormyra. Store deler av 
strekningen har til dels svært lav standard med smal veg uten gul midtlinje, mange krappe svinger og 
mange avkjørsler. Strekningen er en flaskehals for tungtrafikk og busstrafikk mellom Møre og 
Trøndelag. Årsdøgntrafikken på strekningen varierer fra 1 000 til 1 400 kjøretøy. 
 
Strekningen mellom Betna og Stormyra er om lag 50 km lang. Den 14 km lange strekningen 
Renndalen – Staurset på fylkesgrensen ble åpnet for trafikk i 2010. Prosjektet omfatter de resterende 
strekningene mellom Betna og Stormyra med unntak av dagens veg over Valsøya som har brukbar 
standard.  
 
Prosjektet omfatter bygging av om lag 30 km ny tofelts veg med vegbredde 8,5 meter. Utbyggingen 
mellom Valsøya og Vinjeøra vil i hovedsak skje i eksisterende trasé, mens resten av strekningen 
legges i ny trasé. Mellom Betna og Klettelva vil en innkorting forbi Liabø bli vurdert nærmere.  
 
Den vestre delen av prosjektet fram til Valsøya inngår i KVU/KS1 for E39 Bergsøya – Valsøya. Arbeid 
med kommunedelplan for strekningen Betna – Klettelva startet opp i 2013. For Klettelva – Valsøya 
foreligger det godkjent kommunedelplan fra 2012, og reguleringsplanen forventes godkjent i 2014. 
Øst for Valsøya ble reguleringsplanene for Stokkjølen – Renndalen og Staurset – Haukvika godkjent i 
henholdsvis 2010 og 2011. For de øvrige utbyggingsstrekningene mellom Valsøya og Stormyra ble 
reguleringsplanen for Haukvika – Vinjeøra godkjent våren 2013, mens Leirvika – Stokkjølen og 
Vinjeøra - Stormyra forventes godkjent i 2014. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til 
kostnadsoverslaget for prosjektet på grunn av planstatus. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E39 Betna – Vinjeøra - Stormyra 

Kostnadsanslag/styringsramme 1 900 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 120 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 400 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 1 050 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 660 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 230 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 660 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,2 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år – 400 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 4 600 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 170 daa 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres krabbefeltet på E39 Ørskogfjellet og utbedringen av E39 mellom Betna 
og Stormyra videreføres. I tillegg prioriteres utbygging av E39 på strekningen Lønset – Hjelset i Møre 
og Romsdal. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av utbyggingen. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)  

Rute 4b E39 Ålesund - Trondheim 

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Astad - Knutset x 28 5 23 28 28

E39 Astad - Knutset, refusjon x 20 20 17 17 17 17

E39 Harangen - Høgkjølen x 297 297 342 3 219 3 70 53 342 3 342 3

E39 Harangen - Høgkjølen, refusjon x 102 102 100 30 30 40 100 100

E39 Ørskogfjellet - krabbefelt 123 123 120 20 20 100 120

E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (start) 174 1 464 1 638 1 900 20 100 120 1 400 1 520

E39 Lønset - Hjelset 410 410 317 430 430 330 430 330 430

Sum 717 1 874 2 591 317 2 937 433 241 3 123 103 160 627 3 1 830 430 2 457 433

2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2018-202320162014 2015 2017 2014-2017
Post 30 Store prosjekt

NTP 2014-2023

stat

B
u

n
d

n
e



136 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Gjemnessundbrua B Møre og Romsdal 5,0 10,0 15,0

E39 Molde ferjekai, reservekai F Møre og Romsdal 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0 10

E39 Krifast, ombygging av kryss på Bergsøya A Møre og Romsdal x 1,5 0,5 2,0

E39 Vestnes ferjekai, utbedring av hovedkai F Møre og Romsdal 10,0 10,0

E39 Skaun, mindre utbedringer av gamle E39 (omklass.tiltak) A Sør-Trøndelag x 9,0 9,0

Sum 10,5 5,5 30,0 10,0 20,0 56,0 20,0 10

2014 2015 2016 2017

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014-2017

Utbedringstiltak

B
u

n
d

n
e

Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Bypakke Molde: Elvegata - Kviltorp, sykkelveg med fortau O Møre og Romsdal 10,0 10,0 40 50

E39 Bjerkeset - Silset G Møre og Romsdal 8,0 2,0 10,0

E39 Hjelset G Møre og Romsdal 8,0 10,0 7,0 25,0 7

E39 (fv 710) Bårdshaug, GS-vegbru over Orkla G Sør-Trøndelag x 5,0 5,0 11,0 21,0

Sum 13,0 15,0 21,0 17,0 66,0 47 50

2017201620152014

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Svorta - Håhjem, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 2,0 2,0
E39 Bypakke Molde, diverse TS-tiltak A Møre og Romsdal 30,0 30,0 60,0

E39 Kristisætra, avkjørselsregulering/sideveg A Møre og Romsdal 1,0 4,5 5,5

E39 Kjelbotn - Vestnes rundkjøring, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 2,5 1,5 4,0

E39 x E136 Kjelbotn, kryssutbedring X Møre og Romsdal 2,5 0,5 3,0

E39 Brastad, undergang A Møre og Romsdal 4,0 10,0 14,0 6

E39 Brastad, kryssombygging X Møre og Romsdal 1,0 2,5 3,5

E39 Årø - Myrvegen, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 2,0 2,0

E39 Myrvegen - Røbekk øst, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 3,5 3,5

E39 Røbekk øst - Strande, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 4,0 4,0

E39 Strande - Lønset, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 3,5 3,5

E39 Liabøen (restfinansiering) A Møre og Romsdal x 1,0 1,0

E39 Veglys A M&R/Sør-Trøndelag 3,0 3,0

E39 Klett - Bårdshaug (tunnelene), forsterket midtoppmerking S Sør-Trøndelag 5,0 5,0

E39 Kontrollplass Krifast (restfinansiering) A Møre og Romsdal x 5,9 5,9
E39 Tiltak etter TS-inspeksjoner I M&R/Sør-Trøndelag 4,0 7,0 11,0

Sum 12,9 11,0 44,5 62,5 130,9 6

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Tiltak mot støy S M&R/Sør-Trøndelag 1,0 1,0 2,0

Sum 1,0 1,0 2,0

2014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Aspøya, døgnhvileplass D Møre og Romsdal 6,5 6,5 1

E39 Digernes, døgnhvileplass D Møre og Romsdal x 7,3 0,7 8,0

Sum 7,3 0,7 6,5 14,5 1

2014-20172015 2016 2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e 2014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E39 Oppgradering holdeplasser H M&R/Sør-Trøndelag 4,0 13,0 17,0

E39 Krifast, knutepunkt (restfinansiering) K Møre og Romsdal x 2,0 2,0

Sum 2,0 4,0 13,0 19,0

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e 2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 28,1 28,0 48,9 64,0 169,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Rute 4c Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal –  

Voss – Hella – Sogndal 

 
Kort om ruten 
Rute 4c omfatter rv 9 fra Gartnerløkka i Kristiansand sentrum til kryss med E134 ved Haukeligrend, rv 
13 fra kryss med E134 i Jøsendal via Voss og Vinje til ferjeleiet på Hella på nordsiden av Sognefjorden 
og rv 55 fra Hella til Sogndal. Ruten omfatter ett ferjesamband; rv 13/rv 55 Vangsnes – Hella – 
Dragsvik. Den totale lengden til rute 4c er om lag 440 km inkludert armer og ramper og ekskl. 
ferjesambandet. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Se omtale av KVU/KS1 for Kristiansandsregionen under rute 3. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 195 125 
Programområdene 210  
   Utbedringstiltak 37  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

50  

   Trafikksikkerhetstiltak 94  
   Miljøtiltak 10  
   Servicetiltak 10  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

9  

Tiltak for å ta igjen forfall   
Planlegging og grunnerverv  123  
Post 30 Riksveginvesteringer 528 125 
Post 31 Skredsikring 845 130 

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 7,0 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

2 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 6,5 
Antall km kollektivfelt  
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Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
I første fireårsperiode legges det opp til å videreføre arbeidet med utbedring av delstrekninger på rv 
9 i Setesdal i Aust-Agder. 
 
I fireårsperioden legges det opp til å gjennomføre skredsikring av rv 13 gjennom terrengtiltak ved 
Deildo og bygging av tunnel ved Joberget (Øvre Vassenden) i Hordaland. Det er lagt til grunn at 
tunnelen ved Joberget delvis bompengefinansieres gjennom en utvidelse av Vossapakken. Videre 
legges det opp til å starte arbeidene med skredsikring av rv 13 mellom Vik og Vangsnes i Sogn og 
Fjordane. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og 
syklende og utbedringstiltak. Det er ikke satt av midler til fornying.  
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres arbeidene med utbedring av rv 9 i Setesdal og skredsikring av rv 13 
mellom Vik og Vangsnes. I tillegg vil det bli gjennomført flere skredsikringstiltak på rv 13 mellom 
Jøsendal, Odda og Tyssedal på rv 13 i Hordaland. 
 
Regjeringen legger stor vekt på å bedre regulariteten over Vikafjellet vinterstid, fordi dagens 
omfattende vinterstenginger hemmer utviklingen av næringslivet i regionen. I siste seksårsperiode 
legges det derfor opp til å starte byggingen av tunnel gjennom Vikafjellet på rv 13 i Sogn og Fjordane. 
 



140 
 

  



141 
 

 
 

Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

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

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Krokå - Langeid x 10 10 12 12 12 12

Rv 9 Krokå - Langeid, refusjon x 10 10 10 10 10 10

Rv 13 Hardangerbrua x 61 61 82 57 85 57 85 57 85 57 85

Rv 13 Hardangerbrua, refusjon x 60 4 4 4 4 16 44 60

Rv 13 Vossapakken x 20 20 0

Rv 9 Setesdal 133 481 614 102 610 100 10 40 15 60 15 100 40 510 60 610 100

Rv 13 Vikafjellet (start) 102 102 - 100 100

Sum 236 584 819 184 749 185 83 85 4 10 44 15 64 15 195 125 654 60 849 185

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 13 Skjervet, refusjon x 92 92 95 40 55 95 95

Rv 13 Deildo 297 297 298 50 120 100 270 28 298

Rv 13 Joberget (Øvre Vassenden) 276 276 154 220 130 40 50 90 120 50 220 130 220 130

Rv 13 Vik - Vangsnes 297 184 481 580 50 210 260 320 580

Rv 13 Jøsendal - Odda - Tyssedal 594 594 - 440 440

Sum 963 778 1 741 154 1 193 130 40 140 90 345 360 845 130 788 1 633 130

Post 31 Skredsikring
B

u
n

d
n

e

Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e

2014-2017 2018-2023

2014-2023

2014-2023

2014-2017 2018-2023

2017

2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015 2016

2014 2015 2016

NTP 2014-2023

stat

NTP 2014-2023

stat

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 55 Bondevik - Fardal, kurvatur/forsterkning inkl. sykkelfelt A Sogn og Fjordane 37,0 37,0 38

Sum 37,0 37,0 38

2014 2015 2016 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

B
u

n
d

n
e

2014-2017

Fylke

Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Byglandsfjord S (restfinansiering) G Aust-Agder x 1,1 1,1

Rv 9 Harstadberget - Valle G Aust-Agder 8,0 8,0

Rv 13 Ullensvang, sikring utenfor Fresviktunnelen G Hordaland 2,3 2,3

Rv 13 Tyssedalstunnellen, signalanlegg A Hordaland 2,3 2,3

Rv 55 Fardal - Ylvisåker G Sogn og Fjordane 12,1 12,7 24,8 2

Rv 55 Kløvi - Njøs G Sogn og Fjordane 4,6 4,6

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 3,0 3,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 2,0 1,0 1,0 4,0

Sum 1,1 11,2 13,1 24,7 50,1 2

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-20172014 2015 2016 2017 Behov etter 2017

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Evje N (restfinansiering) I Aust-Agder x 3,1 3,1

Rv 9 Diverse TS- tiltak I Aust-Agder 4,0 4,0

Rv 9 Skarpengland - Aust-Agder grense, diverse TS-tiltak I Vest-Agder 7,0 7,0

Rv 13 Bjørgum skole, gangbru, avkjørsel, m.m. A Hordaland x 6,5 11,5 18,0

Rv 13 Granvin - Voss, Enconkrysset A Hordaland x 9,3 9,3

Rv 13 Ullensvang, sikring av tunnel A Hordaland 1,0 1,0

Rv 13 Bømoen, fjernstyrt skilting for kjøretøykontroll A Hordaland 3,5 3,5

Rv 13 Kinsarvik - Berget, delstrekning, breddeutvidelse/kurvatur A Hordaland 10,0 10,0 70

Rv 13 Vangsnes, fjerning av sikthindringer A Sogn og Fjordane 2,3 2,3

Rv 55 Leitevegen, kryssombygging X Sogn og Fjordane 9,3 9,3

Rv 55 Stedje, fotgjengersikring A Sogn og Fjordane 7,0 7,0

Rv 55 Kontrollstasjon Sogndal A Sogn og Fjordane 2,3 2,3

Rv 55 Leikanger, sentrumstiltak A Sogn og Fjordane 1,2 3,5 4,7

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region vest) I 1,0 3,6 3,6 3,4 11,6

Sum 18,6 34,2 19,9 20,4 93,1 70

2017

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A



143 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Vandringstiltak fisk Telemark V Telemark 0,5 0,5

Rv 9 Vandringstiltak fisk Vest-Agder V Vest-Agder 1,0 1,0

Rv 9 Miljøgate  Stray M Vest-Agder 6,0 6,0

Rv 13 Støyutbetringer Hordaland S Hordaland 2,0 2,0

Sum 2,0 7,5 9,5

2014 2015 2016 2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Rasteplass Storstraumen R Aust-Agder 5,0 5,0

Rv 13 Rasteplass Vangsnes ferjekai R Sogn og Fjordane 2,7 2,7 3

Rv 13 Rasteplass Hella R Sogn og Fjordane 2,3 2,3

Sum 7,3 2,7 10,0 3

2017201620152014 Behov etter 20172014-2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 9 Holdeplass Bygland (restfinansiering) H Aust-Agder 0,4 0,4

Rv 9 Utbedring holdeplasser Greni, Bykle, Hornes og Byglandsfjord H Aust-Agder 1,8 1,8 3,6

Rv 9 Miljøgate Stray M Vest-Agder 1,0 1,0

Rv 9 Utbedring holdeplasser Gartnerløkka - Aust-Agder grense H Vest-Agder 1,8 1,8

Rv 13 Holdeplass Bjørgum H Hordaland 1,0 1,0

Rv 13 Holdeplass Buplatået - Tyssedal H Hordaland 0,5 0,5 3

Rv 13 Utbetring holdeplassar H Sogn og Fjordane 0,5 0,5

Rv 55 Busslommer Hermansverk sentrum H Sogn og Fjordane 1,0 1,0

Sum 2,4 5,1 2,3 9,8 3

2014 2015 2016 2017

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 23,0 32,0 30,0 38,0 123,0

B
u

n
d

n
e

2017

Planlegging og grunnerverv

201620152014

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Rute 5a E134 Drammen – Haugesund med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 5a omfatter E134 fra kryss med E18 i Drammen til Haugesund og videre til Haugesund lufthavn 
Karmøy. Tilknytningene til ruten omfatter rv 13 fra kryss med E39 i Sandnes til kryss med E134 ved 
Røldalsvatnet, rv 36 fra kryss med E18 på Ørstveit i Bamble til kryss med E134 i Seljord og rv 41 fra 
kryss med rv 451 i Kjevik til kryss med E134 ved Brunkeberg. Ruten omfatter to ferjesamband på rv 
13; Lauvvik – Oanes og Hjelmeland – Nesvik. Den totale lengden til rute 5a er om lag 940 km 
inkludert armer og ramper og ekskl. ferjesambandene. 
 
Når prosjektet rv 13 Ryfast åpnes for trafikk, sannsynligvis i 2019, vil søndre del av rv 13 bli flyttet til 
Stavanger/Eiganes – Solbakk samtidig som ferjesambandene rv 13 Lauvvik – Oanes og fv 13 
Stavanger – Tau legges ned.  
 
E134 er den sørligste av høyfjellsovergangene mellom Østlandet og Vestlandet og er en av hoved-
veiene mellom Øst- og Vestlandet. E134 har forbindelse til kyst- og fjordstrøk i Sunnhordland og 
Nord-Rogaland. På østsiden av fjellet har ruten tilknytning til folkerike områder i Grenland og nedre 
Buskerud, samt til større og mindre tettsteder i Telemark for øvrig. E134 har nasjonal betydning for 
næringslivet med en tungtrafikkandel over Haukeli på om lag 20 pst. Rv 13 mellom Sandnes og 
Røldalsvatnet har primært en regional og lokal betydning for Ryfylke. Vegen er adkomst til turistmål i 
Ryfylke, blant annet Preikestolen. Rv 36 har blant annet en funksjon som forbindelse mellom E134 og 
Grenlandsområdet. Rv 41 er en del av transportkorridoren mellom Telemark og Sørlandet. Vegen er 
viktig for turisme. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet to KVU/KS1 i denne ruten. En oppsummering av regjeringens føringer for 
videre planlegging er gjengitt nedenfor. 
 
KVU/KS1 for E134 over Haukelifjell: Grunnlaget for videre planlegging er utbygging av om lag 14 km 
tofelts veg i dagen og om lag 30 km med nye ettløps tunneler som erstatter eksisterende tunneler 
med for lav standard. Utbyggingen vil korte inn E134 med om lag 11 km. 
 
KVU/KS1 for E134 Kongsberg – Gvammen: Videre planlegging skal ta utgangspunkt i ny veg fra 
Kongsberg til Ørvella, med ny trasé nord for Notodden. 
 
KVU/KS1 for Grenland er omtalt under rute 3. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017  
                                                                                                Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 3 942 7 936 
Programområdene 711 30 
   Utbedringstiltak 226  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

125 30 

   Trafikksikkerhetstiltak 303  
   Miljøtiltak 20  
   Servicetiltak 22  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

15  

Tiltak for å ta igjen forfall 42  
Planlegging og grunnerverv  229  
Post 30 Riksveginvesteringer 4 924 7 966 
Post 31 Skredsikring 360  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 39,3 
Antall km riksveg med gul midtstripe 9,6 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

7,2 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 9,6 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

1 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 15,0 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av Ryfylkesambandet (Ryfast) på rv 13 i Rogaland som startet i 2012, ventes åpnet for 
trafikk i 2019. Utbyggingen av E134 Skjold – Solheim i Rogaland som startet i 2013, ventes åpnet for 
trafikk i 2015.  
 
Prosjektet E134 Gvammen – Århus i Telemark omfatter en tunnel på om lag 9,5 km og fører til at 
E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes inn med om lag 11 km. Det er lagt opp til anleggsstart 
sommeren 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018. 
 
Prosjektet E134 Stordalstunnelen i Hordaland er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 156 S 
(2012-2013). Prosjektet omfatter omlegging av E134 mellom Lauareid og Bakka i Etne kommune. 
Anleggsarbeidene startet høsten 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å bygge ut E134 Damåsen – Saggrenda i Buskerud til delvis 
firefelts veg og tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prioriteringen er betinget av at det 
blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.  
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Det legges også opp til å bygge ut E134 Seljord – Åmot i løpet av fireårsperioden. Prosjektet ble 
opprinnelig foreslått fullfinansiert med bompenger, jf. Prop. 194 S (2012-2013), men regjeringen 
legger nå opp til at prosjektet i sin helhet skal finansieres med statlige bevilgninger. Prosjektet 
omfatter utbedring av bæreevne, vegbredde og kurvatur på en 9,4 km lang strekning fordelt på fire 
delstrekninger.  
 
Det legges videre opp til å starte utbyggingen av rv 36 på strekningen Skyggestein – Skjelbredstrand i 
Telemark i fireårsperioden. Dagens veg har randbebyggelse og er svært smal (mangler gul midtlinje) 
med flere krappe kurver. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Grenland som ble behandlet av regjeringen i 
2012. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiering 
av en bypakke Grenland.  
 
Lokalt arbeides det med en søknad om bompengefinansiering for utbedring av rv 36 Slåttekås – 
Gvarv i løpet av fireårsperioden. Det legges til grunn en liten statlig andel som kompensasjon for økt 
merverdiavgift. 
 
I tillegg settes det av statlige midler til videre oppfølging av Haugalandspakka og midler til refusjon av 
forskutterte midler i forbindelse med skredsikringsprosjektet rv 13 Tysdalsvatnet i Rogaland som ble 
åpnet for trafikk i 2013. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på utbygging av 
midtrekkverk, utbedringstiltak og tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres miljøtiltak 
rettet mot støy- og vannforurensning, servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til 
fornying prioriteres rehabilitering av vegfundament og bruer. 
 
E134 Damåsen – Saggrenda 
Prosjektet ligger i kommunene Kongsberg og Øvre Eiker i Buskerud. Dagens E134 går gjennom 
tettbebygde områder og bykjernen i Kongsberg. Sammen med lokaltrafikken skaper gjennomgangs-
trafikken framkommelighets-, trafikksikkerhets- og miljøproblemer og strekningen er en flaskehals 
for tungtrafikken. Standarden på eksisterende veg er utilfredsstillende både i forhold til vegbredde 
og kurvatur. Årsdøgntrafikken varierer fra vel 4 000 til om lag 17 000 kjøretøy.  
 
Prosjektet gir et differensiert vegnett der trafikksikkerhets- og miljøproblemene langs eksisterende 
veg bedres ved at den nye vegen føres utenom sentrum. Framkommeligheten blir bedre for alle 
trafikantgrupper. 
 
Prosjektet omfatter omlegging av E134 på en om lag 13 km lang strekning, hvorav fire tunneler med 
en samlet lengde på om lag 4,5 km. Prosjektet planlegges utbygd som firefelts veg på 8,5 km av 
strekningen og som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på de siste 4,7 km. Prosjektet 
omfatter også bygging av Darbunedføringen som er en omkjøringsveg rundt tettstedet Darbu i Øvre 
Eiker kommune, og Teigenundergangen for kryssing av jernbanen på fv 286. 
 
Det foreligger godkjente reguleringsplaner for hele prosjektet fra 2003 og 2012. Det er fattet lokale 
prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet. Det arbeides med forslag til 
finansieringsplan som grunnlag for lokalpolitisk behandling av bompengesaken. 
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Nøkkeltall og virkningsberegninger for E134 Damåsen – Saggrenda 

Kostnadsanslag/styringsramme * 3 850 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 1 000 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 2 760 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 ** 690 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 910 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 5 720 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 1 690 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,7 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 4 500 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 14 300 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

* Ekskl. tildelte midler før 2014. 
** Inkl. 600 mill. kr i forutsatt refusjon til bompengeselskapet. 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode ferdigstilles prosjektene rv 13 Ryfast, E134 Gvammen – Århus og rv 36 
Skyggestein – Skjelbredstrand som starter opp i første fireårsperiode.  
 
For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, legges det 
opp til å bygge ekstra tunnelløp i E134 Strømsåstunnelen i Buskerud. Det vil bli vurdert om det er 
aktuelt å benytte de foreslåtte midlene som bidrag til en mer omfattende utbygging av vegnettet i 
tilknytning til tunnelen, forutsatt at det blir lokal tilslutning til et bompengeopplegg for en større 
utbygging. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell 
mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning 
til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Utbyggingen vil korte inn E134 med 
om lag 11 km, stigningene blir vesentlig redusert og kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med 
inntil 40 minutter. KVU/KS1 for E134 Haukelifjell ble behandlet av regjeringen i 2011. 
Kommunedelplanen ble godkjent i kommunene Vinje og Odda i 2008, og det pågår nå arbeid med 
reguleringsplaner for prosjektet.  
 
I Samferdselsdepartementets retningslinjer for arbeidet med handlingsprogrammet blir Statens 
vegvesen bedt om å vurdere om bompengegrunnlaget gir mulighet for forsering av prosjektet. Etter 
vårt syn er potensialet for lite til at forhånds- eller parallellinnkreving av bompenger vil gjøre det 
mulig å framskynde prosjektet i vesentlig grad.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 5a  E134 Drammen - Haugesund med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Skjold - Solheim x 123 123 123 71 216 50 125 21 81 10 71 216 71 216

E134 Kryss Førresbotn x 10 10 7 14 7 14 7 14 7 14

Rv 13 Ryfast x 573 195 768 4 690 768 4 682 150 1 025 120 750 130 1 000 130 1 200 530 3 975 238 707 768 4 682

E134 Gvammen - Århus x 1 679 236 1 915 1 920 266 300 580 420 1 566 354 1 920

E134 Stordalstunnelen x 184 184 154 250 182 25 125 180 57 45 250 182 250 182

E134 Damåsen - Saggrenda 768 655 1 423 1 853 1 090 2 760 50 200 200 600 300 1 050 450 910 1 000 2 760 90 1 090 2 760

E134 Damåsen - Saggrenda, refusjon 600 600 600

E134 Seljord - Åmot 323 35 100 100 88 323 323

E134 Haugalandspakken, andre delstrekningar 113 113 82

Kryss Førrestjørn 20 74 50 20 14 10 20 74 20 74

Andre delstrekningar 90 40 50 90 90

Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand 133 123 256 246 130 370 20 200 30 150 30 370 100 130 370

Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand, refusjon 125 125 125

Rv 36 Slåttekås - Gvarv 55 345 20 150 20 150 35 25 55 345 55 345

E134 Strømsåstunnelen (løp nr 2) 727 727 730 730 730

E134 Haukelitunnelane (start) 922 922 1 024 5 500 1 000 650 1 000 650 1 000

Sum 3 584 2 857 6 441 8 172 11 679 9 643 583 1 559 941 1 672 1 215 2 420 1 203 2 285 3 942 7 936 2 887 1 707 6 829 9 643

1 339

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 13 Osbergtunnelen x 10 10 14 14 14 14

Rv 13 Tysdalsvatnet x 72 72 74 74 74 74

Rv 13 Tysdalsvatnet, refusjon x 256 256 272 136 136 272 272

Sum 338 338 360 224 136 360 360

2014-2017
NTP 2014-2023

stat

2014 2015 2016 2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

Post 31 Skredsikring

Post 30 Store prosjekt

B
u
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d

n
e

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

stat

2018-2023

2018-2023 2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2014-20232015 2016 2017 2014-2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Nutheim - Tverå bru U Telemark x 5,0 5,0

E134 Grunge kirke - Velemoen, utbedring/breddeutvidelse U Telemark x 43,4 14,6 58,0

E134 Grungedal - Grunge kirke, utbedring/breddeutv. (inkl. refusjon) U Telemark 10,0 60,0 70,0

E134 Ny Ørvella bru B Telemark 7,5 15,0 22,5

E134 Raglamyrkrysset, utbedring av ramper A Rogaland 3,5 3,5

E134 Hiksdal - Ølen, kantforsterkning og vegutbedring A Rogaland 4,4 4,4 17

E134 Hiksdalskrysset A Rogaland 4,6 4,6

E134 Torskatjørn, veglys M Rogaland 1,2 1,2

E134 Sjurseike - Blikra, veglys M Rogaland 1,2 1,2

Rv 13 Suldalsosen - Helganes, breddeutvidelse (masser fra Statkraft) U Rogaland 1,2 1,2

Rv 13 Ingvaldstad nord, kurveutbedring A Rogaland 2,3 2,3

Rv 13 Ingvaldstad sør, kurveutbedring A Rogaland 2,3 2,3

Rv 13 Riskedalsbakkande, kurvutbedring A Rogaland 2,3 2,3

Rv 13 x fv 530 Vastveit, kryssutbedring A Rogaland 2,3 2,3

Rv 13 Bratlandsdalen, kulturminne A Rogaland 3,0 3,0

Rv 13 x fv 508 Høle, kryssutbedring A Rogaland 3,5 3,5

Rv 13 Suldal, rekkverk M Rogaland 1,2 1,2

Rv 13 Kvam - Bjørheimsbygd, nytt veglys M Rogaland 5,0 5,0

Rv 13 Utsikten/Kleppa, Hjelmeland, rekkverk M Rogaland 0,5 0,5

Rv 13 Askvik - Mjølhus, nytt rekkverk M Rogaland 0,6 0,6

E134 Rullestad, kryssutbedring A Hordaland 1,2 1,2

E134 Mørkelikrysset (trafikksikring, utbedring, busslomme) A Hordaland 8,0 9,1 17,1

E134 Etne, trafikksikring (MPG) A Hordaland 1,7 1,7

E134 Svandalsflonatunnelen T Hordaland x 10,0 1,6 11,6

Sum 58,4 33,6 39,4 94,8 226,2 17

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Fv 28 Øvre Eikerveien - Gulskogen - Rød (alternativ til E134) O Buskerud 2,0 20,0 22,0

Rv 41 Lauvdalen - Treungen G Telemark x 8,5 8,5

Fv 601 Heddalsveien, Notodden (alternativ til E134) O Telemark 2,0 9,0 11,0

E134 Ølen - Ølensvåg G Rogaland 7,0 16,2 23,2

E134 Hiksdal - Ølen G Rogaland 10,0 10,0 9

Fv 923 Salhusvegen, første byggetrinn (alternativ til E134) A Rogaland 15,0 5,0 15,0 9,0 14,0 30,0

Rv 13 Bjørheimsbygd - Vatne (refusjon) G Rogaland x 6,0 6,0

Sykkelby Haugesund O Rogaland 2,0 6,0 6,0 6,0 20,0

Rv 13 Åvegen, gangfelt (nytt intensivlys) A Rogaland 0,1 0,1

Rv 13 Skolebakke, gangfelt (nytt intensivlys) A Rogaland 0,1 0,1

Rv 13 Bedehusvegen, gangfelt (nytt intensivlys) A Rogaland 0,2 0,2

Rv 13 Stålverksvegen, gangfelt (nytt intensivlys) A Rogaland 0,1 0,1

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 2,0 2,0 4,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 1,5 2,1 1,2 1,2 6,0

Sum 18,0 21,6 15,0 59,4 15,0 26,2 125,2 30,0 9

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Mjøndalen - Langebru, midtrekkverk M Buskerud 5,0 80,0 26,0 111,0

E134 Darbu - Damåsen, midtrekkverk (restfinansiering) M Buskerud x 18,0 18,0

E134 Seljord - Hordaland grense, diverse TS-tiltak  A Telemark 9,0 8,0 17,0
E134 Buskerud grense - Gvammen, diverse TS-tiltak A Telemark 12,0 12,0
Rv 36 Ulefoss - Seljord, tiltak etter TS-inspeksjon A Telemark 8,0 8,0

Rv 36 Tollneskrysset (refusjon) X Telemark x 10,0 10,0

Rv 41 Telemark, diverse TS-tiltak A Telemark 10,0 10,0

Rv 41 Birkeland - Hynnekleiv, diverse TS-tiltak A Aust-Agder 9,0 9,0

E134 x fv 514 Kryss ved Ølen X Rogaland 5,0 5,0 18

E134 Aksdal - Frakkagjerd, midtrekkverk M Rogaland 19,7 20,9 40,6

Rv 13 Oanes - Høllesli (refusjon) A Rogaland x 9,6 9,6

Rv 13 Berge - Håra (merforbruk) A Hordaland x 5,0 5,0

Rv 13 Berge - Håra (refusjon) A Hordaland x 13,0 13,0
Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region vest) I 6,4 9,4 9,4 9,7 34,9

Sum 34,4 71,7 148,3 48,7 303,0 18

FylkeTrafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Mjøndalen - Langebru, støytiltak S Buskerud 5,0 5,0

Støytiltak enkeltbolig S Buskerud 1,5 1,5

Rehabilitering av støyskjerm S Buskerud 0,5 0,5

E134 Vandringstiltak fisk Telemark V Telemark 5,1 5,1

Rv 36 Vandringstiltak fisk Telemark V Telemark 3,0 3,0

Rv 41 Vandringstiltak fisk Aust-Agder V Aust-Agder 2,0 2,0

Oppfølging vassdirektivet Rogaland V Rogaland 0,4 0,4 0,4 1,2

Støyutbetringar Rogaland S Rogaland 0,6 0,6 0,6 1,8

Sum 1,0 3,0 16,1 20,1

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Rasteplass Morgedal, toalettanlegg R Telemark 2,5 2,5

E134 Døgnhvileplass Høydalsmo D Telemark 2,0 2,0

Rv 36 Rasteplass Ulefoss, toalettanlegg R Telemark 2,5 2,5

Rv 41 Rasteplass Steane, toalettanlegg R Telemark 2,5 2,5

Rv 41 Rasteplass Herefossfjorden R Aust-Agder 2,5 2,5

E134 Døgnhvileplass Røldal D Hordaland 2,0 2,0

E134 Rasteplass Langfoss R Hordaland 4,0 3,0 7,0

E134 Rasteplass Austbøhammar R Hordaland 1,0 1,0 2

Sum 2,0 14,0 6,0 22,0 2

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2017201620152014

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Stoppsignal Darbu H Buskerud 0,5 0,5

E134 Oppgradering kollektivknutepunkt Åmot K Telemark 2,5 2,5

Rv 36 Oppgradering holdeplasser Sjelsvik - Moflata - Sauherad H Telemark 3,5 3,5

Oppgradering holdeplasser Telemark H Telemark 4,7 4,7

Rv 41 Oppgradering holdeplasser Aust-Agder H Aust-Agder 1,0 1,0

E134 Oppgradering haldeplassar Rogaland H Rogaland 0,7 0,3 1,0

E134 Oppgradering holdeplassar Hordaland H Hordaland 0,5 0,5

E134 Knutepunkt Seljestad K Hordaland 0,5 0,5 5

E134 Meieriplassen knutepunkt, Etne K Hordaland 0,5 0,5 4

Sum 1,2 3,0 4,7 5,8 14,7 8

2016 2017

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 42,5 53,0 60,0 73,0 228,5

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv
T

il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri
Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E134 Grunge kirke - Velemoen, dekke V Telemark 5,0 5,0

E134 Ørvella bru B Telemark 10,0 10,0

Rv 41 Treungen - Steane, forarbeid og dekke V Telemark 13,0 12,0 25,0

Rv 41 Forberedelser av forfallstiltak A 2,0 2,0

Sum 18,0 12,0 2,0 10,0 42,0

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2017

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 5b Rv 7 Hønefoss – Bu og rv 52 Gol – Borlaug 

 
Kort om ruten 
Rute 5b omfatter rv 7 fra kryss med E16 like vest for Hønefoss via Gol fram til kryss med rv 13 ved 
Hardangerbrua på Bu, og rv 52 fra kryss med rv 7 i Gol via Hemsedal til kryss med E16 ved Borlaug. 
Den totale lengden til rute 5b er om lag 360 km inkludert armer og ramper.  
 
Ruten er en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet og er viktig for blant annet 
næringslivets transporter. Turisttrafikken er framtredende, med store sesongvariasjoner. Ruten har 
også en viktiglokal betydning for næringsliv og befolkning i Hallingdal og Hemsedal. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 785  
Programområdene 276  
   Utbedringstiltak 77  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

36  

   Trafikksikkerhetstiltak 118  
   Miljøtiltak 15  
   Servicetiltak 21  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

9  

Tiltak for å ta igjen forfall 62  
Planlegging og grunnerverv  53  
Post 30 Riksveginvesteringer 1 176  
Post 31 Skredsikring 39  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017 

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 17,0 
Antall km riksveg med gul midtstripe 0,5 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 7,5 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

2 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 2,7 
Antall km kollektivfelt  
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Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av rv 7 Sokna – Ørgenvika som startet i 2011, ventes åpnet for trafikk sommeren 2014. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedringstiltak på bruer og 
jernbaneunderganger, trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging for gående og syklende. Videre 
prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning, villreinkryssing, servicetiltak og 
kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres utbedring av tunneler og rehabilitering 
av bruer. 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode legges det opp til å gjennomføre skredsikring av Kyskredo på rv 7 i Hordaland 
som en forlengelse av eksisterende skredoverbygg. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 5b Rv 7 Hønefoss - Brimnes og rv 52 Gol - Borlaug

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene x 10 10 8 8 8 8

Rv 7 Sokna - Ørgenvika x 461 461 184 382 350 32 382 382

Rv 7 Sokna - Ørgenvika, refusjon x 369 369 318 100 100 118 318 318

Rv 7 Bugjelet - Bu, refusjon x 72 72 77 30 47 77 77

Sum 911 911 184 785 358 162 147 118 785 785

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 13 Bugjelet - Brimnes, andre byggetrinn x 4 4 4 4

Rv 13 Bugjelet - Brimnes, refusjon x 41 41 35 35 35 35

Rv 7 Kyskredo, utvida overbygg 61 61 60 60 60

Sum 41 61 102 99 4 35 39 60 99

2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2017 2014-2017

Post 31 Skredsikring
2014-2023

Post 30 Store prosjekt

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014
B

u
n

d
n

e NTP 2014-2023

stat

2014

B
u

n
d

n
e

2018-2023

2017 2014-2017

2015 2016

2018-20232015 2016
NTP 2014-2023

stat
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 52 Ny Venås bru, bredde/kurvatur/forsterkning V Buskerud 5,0 7,5 12,5

Rv 7 Trøo jernbaneundergang A Buskerud x 40,0 40,0

Rv 7 Svenkerud jernbaneundergang A Buskerud x 8,0 8,0

Rv 7 Storlia, skredsikring R Hordaland 4,0 4,0 5

Rv 52 Hemsedalsfjellet (Eldrevatn), fresegrøft U Sogn og Fjordane 12,7 12,7

Sum 48,0 17,7 7,5 4,0 77,2 5

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 52 Trøim - Holde bru G Buskerud 2,0 23,0 25,0

Rv 7 Eidfjord sentrum, gangfelt A Hordaland 1,2 1,2

Rv 7 Eidfjordvatnet O Hordaland 5,6 5,6 24

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 2,0 2,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 1,2 1,2 2,4

Sum 1,2 6,4 28,6 36,2 24

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 7 Ørgenvika - Gulvik, diverse tiltak I Buskerud 2,0 44,0 46,0

Rv 7 x fv 176 Veme, midtoppmerking S Buskerud x 25,0 13,0 38,0

Rv 7 Flå - K jerringvika (restfinansiering) S Buskerud x 15,0 15,0

Rv 52 Ny Venås bru, TS-tiltak A Buskerud 12,4 12,4

Rv 52 Hemsedalsfjellet, kolonnelys A Sogn og Fjordane 7,0 7,0

Sum 47,0 25,4 2,0 44,0 118,4

B
u

n
d

n
e

Fylke

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Støytiltak enkeltbolig S Buskerud 1,0 1,0

Vandringstiltak fisk Buskerud V Buskerud 0,9 0,9

Rehabilitering av støyskjermer S Buskerud 1,5 1,5

Rv 7 Skiftesjøen, villreinkryssing Q Hordaland 12,0 12,0 26

Sum 2,5 12,9 15,4 26

2014 2015 2016 2017 Behov etter 20172014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A



157 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 7 Døgnvileplass Gol D Buskerud 2,0 10,0 12,0

Rv 7 Rasteplasser Gulsvik og Tuve R Buskerud 1,0 4,5 5,5

Rv 52 Kjettingplass Breistølen A Sogn og Fjordane 3,5 3,5

Sum 3,5 3,0 14,5 21,0

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
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F
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e
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e

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna 1,0 anna stat anna stat anna

Rv 7 Kollektivtiltak A Buskerud 1,0 2,0 3,0

Rv 7 Veme x fv 176 Oppgradering holdeplasser H Buskerud  1,5 1,5

Rv 7 Kollektivterminal Geilo K Buskerud 4,0 4,0

Sum 1,0 1,5 2,0 4,0 8,5

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 10,0 15,0 14,0 14,0 53,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
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ta
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ri

Fylke
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u

n
d

n
e

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 52 Venås - Skøyten, brurehabilitering B Buskerud 5,0 5,0 10,0

Forberedelser av forfallstiltak A 1,0 1,0 2,0

Tunnelsikringstiltak i Region vest T 50,0 50,0

Sum 55,0 6,0 1,0 62,0

2014 2015 2016 2017

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke
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u
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n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 5c E16 Sandvika – Bergen med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 5c omfatter E16 fra kryss med E18 i Sandvika til kryss med E39 ved Vågsbotn nord for Bergen. 
Ruten har en tilknytning som er rv 5 fra kryss med E16 på Håbakken i Lærdal via Sogndal, Skei og 
Førde til Florø. Ruten omfatter ett ferjesamband; rv 5 Fodnes – Mannheller over Sognefjorden. Den 
totale lengden til rute 5c er om lag 670 km inkludert armer og ramper og ekskl. ferjesambandet. 
 
Ruten er en av flere hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Fjellovergangen over Filefjell 
er den som har færrest vinterstengte timer og minst kolonnekjøring. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for E16 Bjørgo – Øye. Utgangspunkt for videre planlegging er 
utbygging av om lag 17 km tofelts veg på strekningen E16 Fagernes – Hande i Oppland. Med 
forbehold om planavklaring gjennom kommunedelplan, kan den nye vegen bli lagt utenom Fagernes, 
Ulnes og Røn, og med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på om lag 6 km av strekningen.  
 
For strekningen Voss – Arna pågår arbeidet med en felles KVU for veg og jernbane i samarbeid 
mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Konklusjonene vil kunne få betydning for hvor 
omfattende tiltak som må gjøres i eksisterende tunneler i forhold til tunnelsikkerhetsforskriften, og 
vil også danne grunnlag for å vurdere prioriteringer i NTP 2018-2027. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 1 590 2 220 
Programområdene 542 10 
   Utbedringstiltak 109 10 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

141  

   Trafikksikkerhetstiltak 262  
   Miljøtiltak  4  
   Servicetiltak 15  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

11  

Tiltak for å ta igjen forfall 641  
Planlegging og grunnerverv  298  
Post 30 Riksveginvesteringer 3 071 2 230 
Post 31 Skredsikring 121  
Post 36 E16 over Filefjell 2 181  
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 45,7 
Antall km riksveg med gul midtstripe 10,0 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

7 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 14,2 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug vest for Filefjell i Sogn og Fjordane som 
startet i 2011, ventes åpnet for trafikk sommeren 2014. Utbyggingen av E16 Fønhus – Bagn i Oppland 
som startet i 2012, ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2014/2015. Skredsikringen av Bergsund 
gjennomføres som en del av dette prosjektet. Bygging av ny rv 5 Loftesnes bru i Sogndal i Sogn og 
Fjordane vil starte i 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Tunnelen for omlegging av 
E16 forbi Voss ble åpnet for trafikk i desember 2013, mens opprusting av dagens E16 gjennom Voss 
sentrum vil bli gjennomført i 2014.  
 
Utbyggingen av E16 over Filefjell fra Øye i Oppland til Borlaug i Sogn og Fjordane vil bli videreført ved 
å gjennomføre utbyggingen av Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen i første fireårsperiode. Det er 
lagt opp til anleggsstart i mai 2014, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2017. I tillegg legges det 
opp til å bygge ut strekningen Øye – Eids bru i første fireårsperiode.  
 
Det legges opp til å starte utbyggingen av E16 til firefelts veg på strekningen Sandvika – Wøyen i 
Akershus i første fireårsperiode. Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger innenfor 
Oslopakke 3.  
 
Med bakgrunn i et bredt flertall på Stortinget ved behandling av Nasjonal transportplan 2014 – 2023, 
legges det opp til å starte utbyggingen av E16 til firefelts veg på strekningen Bjørum – Skaret i 
Akershus og Buskerud i første fireårsperiode, og ikke i siste seksårsperiode som foreslått i 
stortingsmeldingen. Det legges til grunn at finansieringen i fireårsperioden dekkes med bompenger. 
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. 
 
Det er ønskelig med en sammenhengende utbygging av E16 helt frem til Hønefoss. Dette forutsetter 
at strekningen Skaret – Hønefoss blir prioritert ved neste revisjon av Nasjonal transportplan. Det 
foreligger forslag til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss, men det er flere innsigelser til 
planforslaget. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen og Jernbaneverket i oppdrag å 
avklare hvordan jernbane (Ringeriksbanen) og ny E16 gjennom Hole og Ringerike kan planlegges i 
forhold til hverandre, for å sikre en mest mulig effektiv videre framdrift av de to prosjektene. 
 
Det legges også opp til å starte utbygging av E16 fra Bagn til Bjørgo i Oppland i første fireårsperiode. 
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
utbyggingen.   
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For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, foreslås det 
midler i første fireårsperiode til å starte utbygging av ekstra tunnelløp i Sætretunnelen og 
Bjørkhaugtunnelen på E16 i Hordaland. Prosjektet planlegges gjennomført på en slik måte at de nye 
tunnelløpene passer inn i en framtidig utbygging av strekningen til firefelts veg. Tilleggskostnadene 
for en slik tilrettelegging finansieres på programområdet for trafikksikkerhetstiltak (E16 Orfallet – 
Gaupås). 
 
I tillegg settes det av midler til refusjon av forskutterte midler fra bompengeselskapet til prosjektene 
innenfor Vossapakken i Hordaland. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på tiltak mot 
utforkjøring og kryssutbedringer. Videre prioriteres tilrettelegging for gående og syklende, 
utbedringstiltak og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av 
tunneler og forsterkning av vegfundament. 
 
E16 Sandvika – Wøyen 
Dagens E16 mellom Sandvika og Wøyen i Bærum kommune i Akershus er en av landets mest 
trafikkerte tofelts veger med om lag 35 000 kjøretøy. E16 går gjennom Sandvika sentrum og 
representerer en betydelig barriere og belastning i Sandvika. Prosjektet er en videreføring av den om 
lag 5 km lange strekningen Wøyen – Bjørum som ble åpnet som firefelts veg i 2009. 
 
Strekningen som er 3,6 km lang, er planlagt utbygd som firefelts veg i tunnel under Sandvika fra 
Kjørbo til Bærumsveien og videre som veg i dagen fra Bærumsveien til Vøyenenga. Prosjektet 
omfatter i tillegg en betydelig ombygging av lokalvegsystemet i Hamangområdet i Sandvika, der 
dagens E16 fjernes og deler av “Sandvikaringen” rustes opp. Nord for Hamang får dagens E16 
funksjon som lokalveg og som omkjøringsveg når vedlikehold eller hendelser gjør dette nødvendig. 
Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og reduserer lokale 
miljøproblemer. Den nye E16-tunnelen er forberedt for å kunne kobles til en eventuell framtidig E18 i 
tunnel under Sandvika. 
 
Det foreligger godkjent reguleringsplan fra 2011. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av 
prosjektet (KS2). Prosjektet finansieres med statlige midler og bompenger innenfor Oslopakke 3. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Sandvika – Wøyen 

Kostnadsanslag/styringsramme * 3 720 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 760 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 020 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 570 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 1 370 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 2 730 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 1 620 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 660 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,2 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 1 800 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet (ikke beregnet)  --- tonn 
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Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 0 daa 

* Ekskl. tildelte midler før 2014. 

 
 
E16 Bjørum – Skaret  
Dagens veg mellom Bjørum og Skaret er smal i forhold til den store trafikkmengden og har stor 
stigning opp mot Sollihøgda. Dette medfører trafikkavviklingsproblemer, særlig vinterstid. 
Strekningen mangler trygge forbikjøringsmuligheter, og har mange avkjørsler og flere kryss i plan. 
Ved hendelser er eneste omkjøringsmulighet via Lier i Drammen. Tidligere var strekningen 
ulykkesbelastet, men dette har blitt betydelig bedre gjennom bygging av midtrekkverk i stigningene 
på begge sider av Sollihøgda. I tettbebyggelsen på Sollihøgda er det miljøproblemer knyttet til 
utrygghet, barriere, støy og lokal luftforurensning. 
 
Årsdøgntrafikken på Sollihøgda er om lag 11 000 kjøretøy. Planlagt boligutbygging på Avtjerna vil 
medføre betydelig trafikkøkning i et 20-års perspektiv. 
 
Prosjektet ligger i Bærum kommune i Akershus og i Hole kommune i Buskerud og omfatter bygging 
av om lag 8,5 km firefelts veg. Det vil bli bygd en tunnel på om lag 3,4 km under Sollihøgda og en 
tunnel på om lag 0,8 km under Bukkesteinshøgda. I tillegg skal det bygges tre planskilte kryss, en 
døgnhvileplass for tungtransporten, en rasteplass og holdeplasser for ekspressruter i tilknytning til de 
planskilte kryssene. I tillegg vil det bli etablert et sammenhengende tilbud for gående og syklende på 
hele strekningen. I krysset ved Bjørum sag legges det til rette for adkomst til en eventuell togstasjon i 
tilknytning til den planlagte Ringeriksbanen. Dagens E16 vil inngå i et lokalvegsystem. 
 
Det foreligger godkjent kommunedelplan fra 2007 for den delen av prosjektet som ligger i Hole 
kommune. Kommunedelplanen for resten av strekningen ble stadfestet av Bærum kommune i 2010 
etter at innsigelser til planen var behandlet av Miljøverndepartementet . Reguleringsplanene ble 
godkjent i begge kommunene sommeren 2013. 
 
Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. Det arbeides 
med å ferdigstille nødvendig dokumentasjon som grunnlag for endelig behandling av 
bompengesaken lokalt og ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Bjørum – Skaret  

Kostnadsanslag/styringsramme 3 480 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 0 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 500 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 840 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 1 140 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 350 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 3 120 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 1 080 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,9 personer 
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Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 1 030 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet (ikke beregnet)  3 700 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 3 daa 

 
 
E16 Bagn – Bjørgo 
Prosjektet er andre etappe av prosjektet E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo som ble omtalt i Nasjonal 
transportplan 2010-2019. Utbyggingen av Fønhus – Bagn startet opp i 2012 og ventes åpnet for 
trafikk tidlig i 2015. 
 
Prosjektet ligger i kommunene Sør-Aurdal og Nord-Aurdal i Oppland. Dagens veg er smal og svingete, 
og det mangler gul midtlinje på nesten hele strekningen. Spesielt vinterstid kan forholdene være 
vanskelige for tunge kjøretøy, særlig i et stigningsparti ved Bagn. Årsdøgntrafikken er om lag 2 500 
kjøretøy. 
 
Strekningen som er om lag 11 km, vil bli bygd ut som tofelts veg med 8,5 meter bredde for å oppnå 
bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper. I sørenden av prosjektet 
legges vegen om med ny bru på 200 meter over Begna og en 4,3 km lang tunnel med maksimal 
stigning på 5 pst.  
 
Kommunedelplanen for prosjektet ble godkjent i 2011. Reguleringsplanen ble godkjent i 2013. Det er 
fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. I ettertid har Nord-
Aurdal kommune og Oppland fylkeskommune gått i mot det foreslåtte bompengeopplegget. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E16 Bagn – Bjørgo 

Kostnadsanslag/styringsramme 1 320 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 200 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 620 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 * 700 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 1 130 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 690 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 170 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 690 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,1 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 7 200 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 4 050 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 9 daa 

* Inkl. 200 mill. kr i forutsatt refusjon til bompengeselskapet. 
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Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjekter som starter opp i første fireårsperiode; E16 Sandvika – 
Wøyen, E16 Bjørum – Skaret, E16 Bagn – Bjørgo, og ekstra tunnelløp i E16 Sætretunnelen og E16 
Bjørkhaugtunnelen. 
 
Videre legges det opp til å starte utbygging av E16 på strekningen Fagernes – Hande i Oppland. 
Strekningen er svært smal uten gul midtlinje. Prosjektet vil også bidra til bedre trafikkforhold i 
Fagernes. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av prosjektet. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E16 Bjørgo – Øye som ble 
behandlet av regjeringen i 2011. 
 
Det legges også opp til å starte utbygging av E16 på delstrekninger mellom Oppheim og Voss 
(Skulestadmo).  
 
Videre settes det av statlige midler til skredsikring av E16 Kvamskleiva i Oppland og oppstart av to 
skredsikringsprosjekter i Sogn og Fjordane, E16 Nærøydalen og rv 5 Kjøsnesfjorden.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 5c Sandvika - Bergen med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Nestunnelen x 82 82 84 84 84 84

E16 Fønhus - Bagn (ekskl Bergsund) x 92 92 51 96 52 45 50 51 2 96 52 96 52

E16 Seltun - Stuvane x 10 10 5 3 2 5 5

E16 Omlegging ved Voss x 51 51 102 68 25 68 25 68 25 68 25

E16 Omlegging ved Voss, refusjon x 123 123 106 50 56 106 106

Rv 5 Loftesnesbrua x 246 246 249 76 88 70 15 249 249

E16 Sandvika  - Wøyen 819 328 1 147 2 028 1 330 2 390 52 23 90 260 300 330 320 410 762 1 023 568 1 367 1 330 2 390

E16 Bagn - Bjørgo 225 676 901 328 700 620 160 50 200 150 260 200 620 500 700 620

E16 Bagn - Bjørgo, refusjon 200 200 200

E16 Sætre- og Bjørkhaugtunnelane (løp nr 2) 123 358 481 500 20 20 480 500

E16 Bjørum - Skaret 1 843 1 843 1 638 1 840 1 640 100 400 500 1 840 1 140 1 840 1 640

E16 Fagernes - Hande (start) 1 004 1 004 717 1 340 890 650 700 650 700

E16 Oppheim - Skulestadmo (start/delstrekning) 236 236 1 800 230 230

Sum 1 772 4 444 6 216 4 864 8 318 5 617 328 98 231 422 470 630 561 1 070 1 590 2 220 4 468 3 207 6 058 5 427

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Bergsund x 123 123 121 80 41 121 121

E16 Kvamskleiva 379 379 380 380 380

E16 Nærøydalen (start) 850 850 1 270 850 850

Rv 5 Kjøsnesfjorden (start) 727 727 1 200 720 720

Sum 123 1 956 2 079 2 971 80 41 121 1 950 2 071

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Eids bru - Varpe bru x 6 1 5 6 6

E16 Smedalsosen - Maristova - Borlaug x 420 420 325 226 99 325 325

E16 Varpe bru - Smedalsosen x 1 331 154 1 485 1 488 200 430 420 380 1 430 58 1 488

E16 Øye - Eidsbru 195 266 461 450 50 220 150 420 30 450

Sum 1 946 420 2 365 2 269 427 584 640 530 2 181 88 2 269

NTP 2014-2023
Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

NTP 2014-2023

stat

stat

NTP 2014-2023
Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2018-2023 2014-2023

stat

2017 2014-2017 2018-2023

2014 2015 2016 2017 2014-2017

2014-20232014 2015 2016

B
u

n
d

n
e

Post 31 Skredsikring

Post 35 E16 over Filefjell

B
u

n
d

n
e

2014-20232014 2015 2016
Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e

2017 2014-2017 2018-2023
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Ny Tveit bru B Oppland 28,0 28,0
E16 Skromle - Vinje, flomsikring A Hordaland 12,8 12,8

E16 Voss - Arna, skredsikring R Hordaland 12,0 14,1 26,1 74

E16 Voldum - Borlaug (sluttfinansiering) A Sogn og Fjordane x 2,0 2,0

Rv 5 Stølsnestunnelen vest, skredsikring R Sogn og Fjordane 5,8 5,8

Rv 5 Frudals- og Bergstunnelene, nødnett T Sogn og Fjordane 9,5 9,5

Rv 5 Tylden, forbikjøringsfelt U Sogn og Fjordane 20,0 20,0

Rv 5 Fodnestunnelen, vann- og frostsikring T Sogn og Fjordane 2,3 2,3

Rv 5 Mannheller, hvilekai F Sogn og Fjordane 12,0 12,0

Sum 2,0 9,5 28,1 52,8 26,1 109,0 9,5 74

2014 2015 2016 2017

Utbedringstiltak

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Begnadalen skole G Oppland 5,0 10,0 15,0

E16 Hausåker - Kvåle G Oppland x 16,4 17,6 34,0

E16 Nes i Ådal (restfinansiering) I Buskerud x 1,8 1,8

E16 Skulestadmoen, gangtunnel m.m. O Hordaland x 38,0 38,0

E16 Indre Arna skole O Hordaland 3,6 3,6

E16 Dalegården, gangtunnel G Hordaland 5,0 12,4 17,4

Rv 5 Gravensteinsgata, Sogndal O Sogn og fjordane 5,5 15,0 20,5 10

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region øst) I 2,0 2,0 4,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region sør) I 1,0 1,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 2,2 3,3 5,5

Sum 56,2 24,8 32,8 27,0 140,8 10

2017201620152014 Behov etter 2017

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Tiltak mot utforkjøring U Oppland 5,0 2,0 7,0

E16 x fv 51 Leira, kryss X Oppland x 11,7 11,7

E16 Kvismo, kurveutbedring U Oppland x 13,9 13,9

E16 Steinsåsen - Giljetoppen, forsterket midtoppmerking S Buskerud 2,0 60,0 25,0 87,0

E16 Skulstadmoen, ombygging av vegen inkl. kryssombygging S Hordaland x 50,0 15,0 65,0

E16 Orfallet - Gaupås, tilpasn. til nye tunnelløp (Sætre og Bjørkhaug) M Hordaland 6,4 6,4 98

Oppstillingsplasser for fartskontroller, Hordaland A Hordaland 3,5 3,5

E16 Holten og Jordøla bruer (restfinansiering) A Sogn og Fjordane 1,2 1,2

Rv 5 x fv 211 Sogndal, kryssombygging X Sogn og Fjordane x 6,0 6,0

Rv 5 Bergum, kryssombygging X Sogn og Fjordane 5,8 32,4 38,2

Rv 5 Sogndalsdalen, sanering av ferist A Sogn og Fjordane 2,6 2,6

Rv 5 Oppstillingsplasser for fartskontroller, Sogn og Fjordane A Sogn og Fjordane 3,5 3,5

Tiltak etter TS-inspeksjoner (Region vest) I 4,6 4,6 3,5 3,6 16,3

Sum 87,5 31,1 74,3 69,4 262,3 98

Fylke

Behov etter 20172014 2015 2016 2017

B
u

n
d

n
e

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri 2014-2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Støytiltak enkeltbolig S Buskerud 1,0 1,0

E16 Rehabilitering støyskjermer S Buskerud 0,5 0,5

Støytiltak Hordaland S Hordaland 2,0 2,0

Støytiltak Sogn og Fjordane S Sogn og Fjordane 1,0 1,0

Sum 0,5 3,0 1,0 4,5

Behov etter 20172014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2016 201720152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Rasteplass Muggedalen og Grihamar, oppgradering R Oppland 6,0 6,0

E16 Kjettingplassar Hordaland (Vinje) A Hordaland 3,5 3,5

E16 Rasteplass/kolonnetoalett Borlaugkrysset R Sogn og Fjordane 5,8 5,8

Sum 5,8 9,5 15,3

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Park & Ride Botilrud (restfinansiering) K Buskerud x 2,0 2,0

E16 Oppland grense - Hønefoss, oppgradering holdeplasser H Buskerud 3,0 3,0

E16 Park & Ride Ringerike sykehus K Buskerud x 2,0 2,0

E16 Vik - Botilrud, oppgradering holdeplasser H Buskerud 2,5 2,5

E16 Terminal Voss K Hordaland 1,0 1,0 14

Rv 5 Terminal  Sogndal og Florø K Sogn og Fjordane 1,0 1,0 5

Sum 4,0 2,5 3,0 2,0 11,5 19

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

B
u

n
d

n
e

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

2014-20172017201620152014

Fylke

Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 45,0 74,8 87,0 91,3 298,1

Behov etter 20172014-2017

FylkePlanlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2017201620152014

B
u

n
d

n
e

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E16 Fagernes S - Fagernes N, forsterkning V Oppland 0,5 0,5

E16 Ulnes - Rudland, stedvis  forsterkning V Oppland 2,8 2,8

E16 Husaker N - Ryfoss S, forsterkning V Oppland 2,7 2,7

Tunnelsikkerhetstiltak 65,0 258,0 312,0 635,0

E16 Stavenestunnelen T Hordaland 15,0 60,0 75,0

E16 Gudvangatunnelen T Sogn og Fjordane 50,0 90,0 207,0 347,0 30

E16 Flenjatunnelen (restarbeid) T Sogn og Fjordane 33,0 33,0

Andre tunneler i Region vest T 75,0 105,0 180,0

Sum 71,0 258,0 312,0 641,0

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 6a E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 6a omfatter E6 fra kryss med E18 i Bjørvika i Oslo til Ranheim øst for Trondheim og rv 4 fra kryss 
med Mailundveien ved Sinsen i Oslo til kryss med E6 ved Mjøsbrua nord for Gjøvik. Ruten har fire 
tilknytninger i Oslo-området (rv 150, rv 159, rv 163 og rv 191) og en tilknytning i Trondheim (rv 706 
Nordre avlastningsveg). Den totale lengden til rute 6a er om lag 890 km inkludert armer og ramper. 
 
I tillegg til å være en hovedforbindelse nord-sør i landet og mot Sverige og Europa, er vegen også en 
viktig del av forbindelsen mellom Nordvestlandet og det sentrale Østlandsområdet. Ruten er den 
aller viktigste for godstransporten med koblinger til store nasjonale terminaler som Oslo og 
Trondheim havn, Alnabruterminalen og Oslo lufthavn. Rv 4 har stor betydning for næringslivet i Vest-
Oppland og arbeidspendling inn mot Oslo/Akershus. Øvrige tilknytninger spiller en viktig rolle i et 
helhetlig transportnett i Oslo og Trondheim. 
 
Utfordringene på ruten i Oslo/Akershus er først og fremst knyttet til framkommelighet, særlig for 
tungtransporten, kollektivtrafikken og syklister; adkomst til noen av de viktige gods- og 
personknutepunktene; trafikksikkerhet, særlig for syklister; miljøbelastning og barrierevirkninger; 
tunnelsikkerhet; og arealknapphet.  
 
På E6 mellom Oslo og Jessheim er utfordringene først og fremst knyttet til framkommelighet for 
kollektivtrafikken til/fra Gardermoen i rushperiodene og kapasitet rundt Jessheim, kryss til 
Gardermoen og næringsområdet. Videre nordover mot Øyer er utfordringene knyttet til manglende 
lokalvegnett på noen delstrekninger, dårlig trafikkavvikling og mange møteulykker. Fra Øyer fram til 
Støren er utfordringene knyttet til vegbredde og kurvatur, høy trafikk om sommeren, manglende 
tilbud til gående og syklende på mange strekninger, manglende lokalvegnett som fører til blandet 
trafikk, mange møteulykker og nedsatt kjørehastighet på grunn av mye randbebyggelse. Fra Støren 
inn mot Trondheim er det stort sett de samme utfordringene med tillegg av økte problemer med 
møteulykker og trafikkavvikling inn mot Trondheim fra Melhus. 
 
Fra Melhus til Ranheim er det i tillegg utfordringer knyttet til støy, barrierevirkninger og 
framkommelighet for tungtransport og kollektivtrafikk. På rv 706 i Trondheim er utfordringene 
knyttet til framkommelighet for tungtransporten til/fra Trondheim havn og Brattøra 
jernbaneterminal, framkommelighet for kollektivtrafikken og syklister, trafikksikkerhet, miljø og 
tunnelsikkerhet. 
 
For rv 4 utenfor Oslo-området er de viktigste utfordringene knyttet til blandet trafikk, tilrettelegging 
for gående og syklende, miljø i tettstedene, trafikksikkerhet og stor trafikk med kapasitetsproblemer 
på delstrekninger. 
 
I Oslo-området og Trondheimsområdet er hovedutfordringen å håndtere vekst på en bærekraftig 
måte. Hittil har vi i stor grad hatt en etterspørselsbasert areal- og transportplanlegging med kraftig 
vekst i biltrafikken som resultat. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan indre bys attraktivitet som 
bosted, arbeidssted og kultur- og handelssentrum bli svekket. Det er et mål å redusere eller stanse 
trafikkveksten ved å overføre mer trafikk fra bil til kollektivtrafikk, gåing og sykling. Det må derfor 
legges opp til at utviklingen av infrastrukturen fokuserer på tiltak som gir økt kapasitet og 
framkommelighet for varetransport, kollektivreisende, syklende og gående samtidig som det ikke gir 
ytterligere kapasitet for vanlig biltrafikk. Andre viktige tiltak er effektive og tilgjengelige gods- og 
personknutepunkter og holdeplasser, og bedre stedskvalitet, miljø, trafikksikkerhet og 
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tunnelsikkerhet. Utvikling av vegnettet må kompletteres med andre typer virkemidler som kan 
begrense biltrafikken. 
 
For utvikling av ruten utenfor sentrumsområdene i Oslo og Trondheim legges det opp til en utvikling 
basert på følgende hovedstrategi: 
- Utbedring av tofelts veger og utbygging av to/trefelts veger og firefelts veger med 
midtrekkverk som samsvarer med trafikkmengdene. 
- Tiltak som reduserer miljøbelastningen i tettsteder/randbebyggelse og som samtidig 
reduserer andelen av ruten med nedsatt fartsgrense. 
- Etablering av midtrekkverk i påvente av utbygging til vegnormalstandard. 
- Bedre framkommelighet for kollektivtransporten mellom Oslo og Gardermoen og inn mot 
Trondheim. 
- Etablere høystandard sykkelforbindelser på noen strategiske strekninger. 
- Fjerne viktige flaskehalser for tungtransporten. 
- Bedre tunnelsikkerhet og redusert teknisk forfall. 
- Viktige tiltak innenfor programområdene mht. trafikksikkerhet, sykkel, miljø og universell 
utforming. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for E6 Oppland grense – Jaktøya/Melhus og rv 3 Hedmark grense 
– Ulsberg. Utgangspunkt for videre planlegging er utbygging med sammenhengende midtrekkverk på 
E6 Ulsberg – Jaktøya der det forutsettes to-/trefelts veg på strekningen Ulsberg – Støren og firefelts 
veg på strekningen Støren – Jaktøya. For E6 Oppland grense – Ulsberg planlegges utbedringer.  
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 7 196 8 218 
Programområdene 1 853 585 
   Utbedringstiltak 57 90 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

548 337 

   Trafikksikkerhetstiltak 1 052 8 
   Miljøtiltak 81 23 
   Servicetiltak 18  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

97 127 

Tiltak for å ta igjen forfall 317  
Planlegging og grunnerverv  464 47 
Post 30 Riksveginvesteringer 9 830 8 850 
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 76,1 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

36,9 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 64,9 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 50,7 
Antall km kollektivfelt 3,2 

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E6 Minnesund – Skaberud (E6-delen av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) i Akershus 
og Hedmark som startet i 2012, ventes ferdigstilt i 2015 etter at det meste av prosjektet åpnes for 
trafikk høsten 2014. Utbyggingen av E6 Nidelv bru – Grillstad i Trondheim som startet i 2009, ventes 
åpnet for trafikk sommeren 2014 etter at deler av prosjektet ble åpnet i 2012 og 2013. Omlegging av 
E6 forbi Oppdal sentrum som startet opp høsten 2013, ventes åpnet for trafikk i 2015. Utbyggingen 
av rv 150 Ulvensplitten – Sinsen i Oslo startet opp i 2008. Hovedvegsystemet ble åpnet høsten 2013 
og lokalvegsystemet vil bli ferdigstilt i 2014. 
 
Utbyggingen av E6 Frya – Sjoa i Oppland som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, er 
vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. Prop. 51 S (2012-2013). Utbyggingen startet opp sommeren 
2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016. Prosjektet er første utbyggingsetappe av E6 
Ringebu – Otta. 
 
Utbyggingen av rv 4 i Oppland til firefelts veg på strekningen Lunner grense – Jaren inkludert tofelts 
veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt sør for Lygna, er vedtatt delvis bompengefinansiert, jf. 
Prop. 50 S (2012-2013). Anleggsarbeidene på Lygna sør startet opp våren 2013, og strekningen 
ventes åpnet for trafikk sommeren 2014. På Lunner grense – Jaren startet anleggsarbeidene høsten 
2013, og strekningen ventes åpnet for trafikk i 2016.  
 
I Meld. St. 26 (2012-2013) er det lagt opp til utbygging av naboparsellen rv 4 Roa – Gran grense i siste 
seksårsperiode. For å sikre kontinuerlig utbygging, foreslår Statens vegvesen oppstart i slutten av 
fireårsperioden med bompenger. Forslaget forutsetter lokal tilslutning til delvis finansiering med 
bompenger gjennom en utvidelse av bompengeordningen som er vedtatt for rv 4 Lunner grense – 
Jaren og Lygna sør. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E6 til firefelts veg på strekningen 
Jaktøya – Klett – Sentervegen sør for Trondheim i Sør-Trøndelag. Det legges også opp til å starte 
utbyggingen av E6 til tofelts veg med midtrekkverk på strekningen Vindalsliene – Korporalsbrua i Sør-
Trøndelag. For begge prosjektene er prioriteringen betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for 
delvis bompengefinansiering. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres trafikksikkerhetstiltak med vekt på bygging av 
midtrekkverk og tiltak mot utforkjøringsulykker. Videre prioriteres tilrettelegging for gående og 
syklende, og utbedringstiltak på bruer og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying 
prioriteres rehabilitering av drenering og støyskjermer, og utbedring av tunneler. 
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E6 Vindalsliene – Korporalsbrua 
Prosjektet ligger i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Dagens veg går gjennom Soknedal 
sentrum. En bru på strekningen er smal og ligger i tilknytning til en krapp kurve og et uoversiktlig 
kryss med en fylkesveg. Videre nordover er vegen smal og svingete. Årsdøgntrafikken er om lag 5 000 
kjøretøy. 
 
Strekningen er om lag 7,5 km og bygges ut i eksisterende trasé med unntak av en vegomlegging forbi 
Soknedal sentrum som kobles til E6 i et planskilt kryss like sør for sentrum. Strekningen bygges ut 
med midtrekkverk. Nærføringen til Sokna som er en del av det vernede Gaula-vassdraget, og et 
relativt trangt og svingete dalføre, gjør at vegen bygges uten forbikjøringsfelt, parallelt lokalvegnett 
og gang- og sykkelveg. Vegen er derfor planlagt med bred vegskulder for gående og syklende og 
mange stopplommer. Det er forbikjøringsfelt på tilstøtende veg i sør og forbikjøringsmuligheter i 
nord. 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E6 Oppland grense – Jaktøya/Melhus og rv 3 Hedmark grense – 
Ulsberg som ble behandlet av regjeringen i 2012. En tidligere reguleringsplan har blitt revidert og ble 
godkjent i 2012. 
 
Det er gjort en utredning av et opplegg for delvis bompengefinansiering av store deler av E6 mellom 
Ulsberg og Melhus. De berørte kommunene og fylkeskommunen sluttet seg i 2013 til et opplegg for 
bompengefinansiert utbygging, deriblant for Vindalsliene – Korporalsbrua. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E6 Vindalsliene – Korporalsbrua 

Kostnadsanslag/styringsramme 820 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 200 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 360 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 * 380 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 140 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 580 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 180 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 580 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 0,2 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 850 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 1 250 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 10 daa 

* Inkl. 120 mill. kr i forutsatt refusjon til bompengeselskapet. 
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E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen 
Prosjektet er en videreføring av prosjektet Jaktøya – Tonstad i Trondheim som ble prioritert i 
Nasjonal transportplan 2010-2019. Den nordligste delen, Sentervegen – Tonstad, ble åpnet for trafikk 
høsten 2013. 
 
Dagens veg mellom Jaktøya og Sentervegen er en tofelts veg med årsdøgntrafikk på 14 500 kjøretøy i 
sør og 24 000 kjøretøy i nord. Den store trafikkbelastningen sammen med liten krysskapasitet og 
sterk stigning mellom Klett og Sandmoen, fører til dårlig framkommelighet i flere perioder av døgnet. 
I tillegg er strekningen ulykkesbelastet og har mange støyutsatte boliger. 
 
Prosjektet omfatter utbygging av E6 til firefelts veg over en strekning på 8,2 km. Fra Jaktøya til 
Sandmoen følges i hovedsak dagens vegtrasé. På den første delen vil det bli bygd parallell lokalveg, 
og opp til Sandmoen blir stigningen slakket ut fra 7 til 6 pst. Fra Sandmoen til Sentervegen flyttes E6 
litt østover. Dovrebanen legges om med ny jernbanebru over E6, og like nord for denne bygges en 
viltovergang. Prosjektet omfatter også bygging av planskilte kryss på Klett og Hårstad og ombygging 
av dagens planskilte kryss på Sandmoen. Tilrettelegging for gående og syklende ivaretas ved bygging 
av 3,5 km gang- og sykkelveg fra Klett og nordover til Heimdal langs fv 900 (Heimdalsvegen). 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Vegsystemet på Sluppen som ble behandlet av regjeringen i 2009. I 
tillegg inngår prosjektet i en tilleggsutredning for Miljøpakke Trondheim (trinn 2). Reguleringsplaner 
for prosjektet ble godkjent i 2009.  
 
Stortinget har godkjent at prosjektet kan delfinansieres med bompenger fra Miljøpakke Trondheim 
trinn 2, jf. Prop. 172 S (2012-2013). 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen 

Kostnadsanslag/styringsramme 2 560 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 700 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 170 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 530 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 160 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 1 050 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 2 870 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 960 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,2 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år 10 600 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 4 100 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 230 daa 
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Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres utbyggingen av prosjektene E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen, E6 
Vindalsliene – Korporalsbrua og rv 4 Roa – Gran grense.  
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbygging av E6 til firefelts veg på strekningen 
Kolomoen – Brumunddal i Hedmark. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E6 Kolomoen – Lillehammer som 
ble behandlet av regjeringen i 2009. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg 
for delvis bompengefinansiering av prosjektet.  
 
Utbyggingen av E6 i Oppland fra Ringebu til Otta som starter opp i 2013 med prosjektet Frya – Sjoa, 
videreføres i siste seksårsperiode med utbygging av Ringebu – Frya og Sjoa – Otta. Strekningene 
bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektene inngår i KVU/KS1 for E6 
Lillehammer – Otta som ble behandlet av regjeringen i 2009. 
 
I Sør-Trøndelag settes det av statlige midler til å starte utbygging av E6 til tofelts veg med 
midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Ulsberg – Berkåk – Løklia og til firefelts veg på 
strekningen Støren – Skjerdingstad. Utbedring av strekningen Ulsberg – Berkåk – Løklia eliminerer en 
flaskehals for trafikken som kommer både fra E6 og rv 3, og øker trafikksikkerheten vesentlig. På 
strekningen Støren – Skjerdingstad vil de nordligste 16 km mellom Røskaft og Skjerdingstad bli lagt i 
ny trasé på vestsiden av Gaula. Dette gir vesentlig bedre trafikksikkerhet i tettstedene Lundamo, Ler 
og Kvål, samt bedre framkommelighet for gjennomgangstrafikken. Prosjektene inngår i KVU/KS1 for 
E6 Oppland grense – Jaktøya/Melhus og rv 3 Hedmark grense – Ulsberg som ble behandlet av 
regjeringen i 2012. For begge prosjektene er prioriteringen betinget av at det blir tilslutning til 
opplegg for delvis bompengefinansiering. 
 
Det legges også opp til utbygging av rv 706 på strekningen Sluppen – Stavne i Trondheim. Prosjektet 
forutsettes delfinansiert med bompenger fra Miljøpakke Trondheim. 
 
I Oslo legges det opp til en videreutvikling av eksisterende riksvegtilknytning til Alnabruterminalen. 
Prioriteringen er betinget av tilslutning til delfinansiering med bompenger fra Oslopakke 3. 
 
På grunn av tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, vil det bli bygd 
ekstra tunnelløp i Hagantunnelen på rv 4 i Akershus.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 6a  E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Hovinmoen - Dal og Minnesund - Skaberud, refusjon  x 28 28 28 28

E6 Dal - Minnesund, inkl Skabdalen, refusjon  x 143 143 192 71 71 50 192 192

E6 Minnesund - Skaberud x 1 116 1 116 1 372 1 515 2 045 400 1 700 900 345 215 1 515 2 045 1 515 2 045

E6 Minnesund - Skaberud, refusjon x 645 645 645 300 345 645 645

E6 Øyer - Tretten x 31 31 71 33 38 71 71

E6 Oppdal sentrum x 287 287 288 180 100 8 288 288

E6 Sentervegen - Tonstad x 10 10 113 13 109 13 109 13 109 13 109

Rv 706 Nordre avlastningsveg, refusjon x 215 215 213 50 50 50 150 63 213

Rv 706 Nidelv bru - Grillstad x 164 164 317 158 321 60 177 98 144 158 321 158 321

Rv 150 Ulvensplitten - Sinsen x 133 133 266 135 262 135 262 135 262 135 262

E6 Frya - Sjoa x 2 140 205 2 345 1 679 2 340 2 410 170 1 030 430 1 000 920 380 820 2 340 2 410 2 340 2 410

E6 Frya - Sjoa, refusjon x 600 600 600

Rv 4 Lunner grense - Jaren, inkl Lygna sør x 707 123 829 1 085 709 1 217 50 590 170 480 410 147 79 709 1 217 709 1 217

Rv 4 Lunner grense - Jaren, inkl Lygna sør, refusjon x 120 120 120

E6 Kryss Flyplassvegen (x) 50 120 60 20 60 30 50 120 50 120

E6 Kryss Flyplassvegen, refusjon (x) 123 123 120 120 120

Rv 4 Roa - Gran grense 256 256 492 300 680 20 180 200 300 480 300 680

E6 Ulsberg - Skjerdingstad

E6 Vindalsliene - Korporalsbrua 205 379 584 236 459 360 60 50 200 150 100 200 360 259 459 360

E6 Vindalsliene - Korporalsbrua, refusjon 120 120 120

E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia (start) 1 024 1 024 512 2 000 1 070 800 510 800 510

E6 Støren - Skjerdingstad (start) 1 096 1 096 1 536 1 790 2 400 1 000 1 540 1 000 1 540

E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen 922 307 1 229 1 331 1 230 1 330 2 84 150 250 150 450 400 390 702 1 174 530 160 1 232 1 334

E6 Kolomoen - Brumunddal (start) 2 048 2 048 2 099 2 920 2 100 2 050 2 100 2 050 2 100

E6 Ringebu - Frya 1 280 1 280 1 370 1 370 1 370

E6 Sjoa - Otta 1 106 1 106 1 110 1 040 1 040

Rv 4 Hagantunnelen (løp nr 2) 614 614 610 610 610

Rv 191 Adkomst Alnabruterminalen, trinn 1 154 154 256 150 260 150 260 150 260

Rv 706 Sluppen - Stavne 430 430 420 430 420 430 420 430 420

Sum 6 717 9 144 15 862 11 715 19 686 15 104 1 142 3 952 1 909 2 195 2 271 1 401 1 874 670 7 196 8 218 9 562 5 470 16 758 13 688

2014 2015

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2016 2014-20232014-2017 2018-2023
Post 30 Store prosjekt

2017

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

stat
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Reisetidssystemet A x 1,7 1,7

E6 Trondheim, etablering av bomstasjoner (Miljøpakken) A Sør-Trøndelag x 90,0 12,3 12,3 90,0

E6 Fossum, støttemur A Sør-Trøndelag x 5,5 5,5

E6 Brattørbrua, oppgradering B Sør-Trøndelag 38,0 38,0 22

Sum 1,7 90,0 17,8 38,0 57,5 90,0 22

Fylke

B
u

n
d

n
e

2017201620152014 2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Fv 383/260 Trondheimsvn, Kjellerholen - Hekseberg (alternativ til E6) O Akershus 3,0 15,0 56,0 56,0 18,0 19

Fv 454 Kløfta - Jessheim (alternativ til E6) G Akershus x 19,3 5,7 15,5 13,5 34,8 19,2

E6 Sykkelby Jessheim, kryssutbedring og sykkelparkering A Akershus 1,0 1,0

E6 Sykkelby Lillestrøm, kryssutbedring og sykkelparkering A Akershus 1,0 1,0 2,0

E6 Ole Deviksvei - Teisenveien O Oslo 15,0 25,5 25,5 15,0 10

Rv 150 Ullevål, kryssing O Oslo 5,0 24,0 35,0 25,0 6,0 49,0 46,0

Rv 150 Vindern - Gaustad: Ris skole - Holmenveien, etappe 2 O Oslo x 10,0 22,0 10,0 4,0 20,0 26,0

Rv 150 Nydalen - Storo inkl. kollektivfelt O Oslo x 30,0 61,0 91,0

Rv 150 Vindern - Gaustad: Gaustad - Ris skole, etappe 1 O Oslo x 13,0 13,0 13,0 13,0

Rv 163 Veitvedt - Grorud stasjon O Oslo 5,0 10,0 15,0 45 20

Rv 163 Lørenskog - Grorud O Oslo x 7,0 10,0 10,0 7,0

E6 Olrud  O Hedmark x 15,5 15,5

Fv 84 x jernbanen - x fv 212 (alternativ til E6) O Hedmark 6,0 6,0 12

Fv 312 Skurva - fv 213 Lillehammer helsehus (alternativ til E6) O Oppland 12,0 12,0

Fv 213 Skurva - Skysstasjonen (alternativ til E6)  O Oppland 4,0 4,0 12

E6 Pilgrimsleden Rosten (alternativ for E6) G Oppland 5,0 5,0

E6 Toftemo - Dovre bensin G Oppland 10,0 10,0

E6 Dombås sentrum - x fv 491 G Oppland 10,0 3,0 13,0

E6 Lillehammer skysstasjon inkl. tilkoblinger O Oppland x 4,0 4,0

E6 Lillehammer skysstasjon inkl. tilkoblinger  O Oppland 5,0 5,0 20

E6 Lieng - Tverrbekken  G Oppland x 2,0 2,0

E6 Hundorp sør G Oppland x 5,0 5,0

Rv 4 Bråstad - Kolberg G Oppland 15,0 15,0 41

Rv 4 Bruflat - Reinsvoll  G Oppland x 2,0 2,0

Fv 172 Gjøvik sentrum - Raufossvegen (alternativ til rv 4) O Oppland 10,0 10,0 35

Fv 172 Gjøvik nord (Bråstad) - Gjøvik sentrum (alternativ til rv 4)  O Oppland 5,0 5,0 40

Rv 706 Skansen, GS-vegbru over Skansenløpet O Sør-Trøndelag x 70,0 5,0 75,0

E6 Klett - Heimdal (langs fv 900 ) G Sør-Trøndelag x 51,9 53,4 53,6 30,8 105,5 84,2

E6 Rosten O Sør-Trøndelag 25,0 25,0

E6 Driva - Hevle G Sør-Trøndelag 10,0 6,0 16,0

E6 og rv 4 Strakstiltak etter GS-veginspeksjoner I Oppland 1,0 2,0 2,0 5,0

Sum 217,7 109,1 139,1 99,3 118,0 57,0 73,5 72,0 548,3 337,4 224 30

Tilrettelegging for gående og syklende
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2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Djupdalen - Hvam, køvarsling, infotavle og ITS A Akershus 3,0 3,0

E6 Hvam - Skedsmovollen, køvarsling, infotavle og ITS A Akershus 3,0 3,0

E6/rv 4 Mindre TS-tiltak I Akershus 1,0 1,0 2,0

E6 Alnabru - Akershus grense, kørvarsling og ITS A Oslo 10,0 10,0

E6/rv 150 Varslingsskilt i tunneler A Oslo 4,0 4,0

Rv 4 TS-tiltak i forhold til gangfelt A Oslo 3,0 3,0

Rv 163 Strakstiltak etter TS-inspeksjoner, Østre Akervei I Oslo 2,0 2,0

Rv 191 Nedre Kaldbakkvei (Alfasetvn. - Strømsvn.) (restfinansiering) A Oslo x 11,6 11,6

ITS-tiltak i Oslo og Akershus A Oslo 3,0 3,0 2,0 8,0

E6 Biri x rv 4 - Vingrom x fv 250, midtrekkverk M Oppland 130,0 285,0 415,0

E6 Vingrom x fv 250 - Lillehammer N, midtrekkverk M Oppland 93,0 122,0 215,0

E6 Lillehammer N - Ensby, midtrekkverk M Oppland 20,0 25,0 45,0

E6 Fåvang, veglys A Oppland 1,0 1,0

E6 Selsverket, kryssutbedring X Oppland 15,0 20,0 35,0

E6 Nord-Sel, kryssutbedring X Oppland x 4,0 4,0

E6 Kontrollplasser Vingrom og Fåvang A Oppland x 1,0 1,0

E6 Tiltak mot utforkjøringsulykker U Oppland 3,6 5,0 8,6

Rv 4 Kontrollplass Varpet A Oppland 10,0 9,0 19,0

Rv 4 Gjøvik - Mjøsbrua, TS-tiltak A Oppland 10,0 10,0

Rv 4 Blili - Bruflat, veglys A Oppland 7,0 7,0 6

Rv 4 Tiltak mot utforkjøringsulykker U Oppland 6,4 6,4

E6 Ulsberg - Storpynten, sideterreng U Sør-Trøndelag 4,4 4,4

E6 Oppland grense - Støren, diverse mindre tiltak A Sør-Trøndelag 0,8 0,8 0,8 2,4

E6 Kontrollplass Storpynten, nordgående A Sør-Trøndelag 8,7 8,7

E6 Rostad - Håggån, midtrekkverk M Sør-Trøndelag 11,0 19,0 30,0

E6 Håggån - Gyllan, midtrekkverk M Sør-Trøndelag 13,1 16,9 30,0

E6 Gyllan - Hovin, midtrekkverk M Sør-Trøndelag 41,9 5,0 70,1 3,0 112,0 8,0

E6 Rosten, TS-tiltak A Sør-Trøndelag 25,0 15,0 40,0

E6 Driva - Havle, TS-tiltak A Sør-Trøndelag 6,8 4,0 10,8

Sum 209,7 330,7 228,5 5,0 283,0 3,0 1051,9 8,0 6
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2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak
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Fylke

2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Eidsvolltunnelen, vanntiltak/rensebasseng V Akershus 1,0 1,0

Rv 4 Sletteløkka - Veitvedt , støytiltak og estetisk opprustning S Oslo 8,0 8,0 75

Rv 4/rv 150 Variable skilt (miljøfartsgrense) A Oslo 14,0 14,0

Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dba S Oslo 4,0 4,5 8,5

E6 Miljøgate Dombås M Oppland 9,0 9,0

E6/rv 4 Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dba S Oppland 4,0 4,0

E6 Okstad - Kroppan bru, støyskjerming S Sør-Trøndelag 9,4 20,0 20,6 2,9 30,0 22,9

E6 Tiltak mot støy S Sør-Trøndelag 4,5 1,5 6,0

Sum 23,4 20,0 29,6 2,9 9,0 18,5 80,5 22,9 75

2014-2017

Miljøtiltak
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Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Rasteplass Dovrefjell R Oppland 5,0 5,0

E6 Rasteplass Krekke R Oppland 13,0 13,0

Sum 5,0 13,0 18,0

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak
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2017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 150 Ombygging og kollektivfelt i Dag Hammarskjølds vei F Oslo x 10,0 16,0 7,0 48,0 24,0 17,0 88,0

Rv 150 Bussrampe Ulvensplitten F Oslo x 10,0 9,0 9,0 10,0

Rv 150 Kollektivfelt Ulvenkrysset - Teisen F Oslo 16,2 16,2

E6 Brumunddal skysstasjon K Hedmark 4,6 4,6

E6 Bussterminal Dombås K Oppland 6,0 6,0

Rv 4 Gjøvik skysstasjon (tilskudd) K Oppland 4,0 4,0

Rv 4 Kollektivgate i Gjøvik F Oppland 20,0 20,0

E6 Støren - Klett, oppgradering holdeplasser H Sør-Trøndelag x 2,6 2,6

E6 Oppland grense - Ranheim, oppgraderinh holdeplasser H Sør-Trøndelag 2,8 2,9 5,2 10,9

E6 Oppland grense - Ranheim, oppgradering knutepunkter K Sør-Trøndelag 7,5 7,5

E6 Kollektivtrafikktiltak (Miljøpakke Trondheim) K Sør-Trøndelag 0,3 13,0 0,3 13,0

E6 Prinsenkrysset (Miljøpakke Trondheim) K Sør-Trøndelag x 15,3 15,3

Sum 28,2 39,0 18,8 48,0 12,9 40,2 37,3 97,2 127,2

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
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2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 100,8 24,5 108,0 122,0 132,7 22,0 463,5 46,5

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv
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2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Hvam - Gardermoen N, reparasjon av drenering D Akershus 37,0 33,0 45,0 115,0

E6 Stubberudmyra, restbehov og sluttbevilgning B Oslo 21,4 21,4

E6 Rehabilitering støyskjerm ved Kleiva M Oslo 19,1 19,1

E6 Ekebergtunnelen - Ulvensplitten/Teisen, rehabilitering veglys M Oslo 4,9 4,9

Rv 4 Bjerke - Årvoll, sammenhengende forsterkning V Oslo 1,6 1,6

Rv 4 Lunden - Linderud, sammenhengende forsterkning V Oslo 1,2 1,2

E6 Ulekleiv - Dombås, forarbeid dekkefornyelse V Oppland 2,6 2,6

Tunnelsikkerhetstiltak 35,0 72,3 44,0 151,3

E6 Vålerengatunnelen T Oslo 4,0 44,0 48,0 6

Rv 150 Smestadtunnelen T Oslo 35,0 65,0 100,0

E6 Grillstadtunnelen T Sør-Trøndelag 3,3 3,3

Sum 93,4 108,1 69,0 46,6 317,1

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 6b Rv 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 6b omfatter rv 3 fra kryss med E6 på Kolomoen i Hedmark til kryss med E6 på Ulsberg i Sør-
Trøndelag. Ruten har en tilknytning som er rv 25 fra Hamar sentrum til kryss med rv 3 på Ånestad. 
Den totale lengden av rute 6b er om lag 310 km inkludert armer og ramper. 
 
Ruten inngår i transportkorridoren mellom Østlandsområdet og Midt-Norge. Sammen med E6 sør for 
Kolomoen utgjør rute 6b korteste og raskeste forbindelse mellom Oslo og Trondheim. Så mye som 
80-90 pst. av semitrailere og vogntog mellom Oslo og Trondheim foretrekker denne ruten når de ikke 
har oppdrag mellom Kolomoen og Ulsberg. Dette skyldes ikke bare at ruten er noe kortere, men 
særlig fordi fjellovergangen over Kvikne er om lag 300 meter lavere enn Hjerkinn på E6. Sammen 
med E6 er rv 3 hovedforbindelsen fra Trøndelag, Møre og deler av Nord-Norge til Sør-Sverige og 
kontinentet. Rv 3 i kombinasjon med E16 og rv 2 har dessuten økende betydning for tungtransporten 
mellom Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og landene videre østover. For øvrig er rv 3 
hovedaksen nord-sør i Hedmark og er derfor viktig for næringslivet i Nord- og Sør-Østerdal, samt 
turisttrafikken mot Trysilfjellet. 
 
Hovedutfordringen på det meste av ruten er vegbredde og kurvatur på det meste av ruten, noe som 
er spesielt problematisk på grunn av mye tungtransport. Om lag 70 pst. av ruten har vegbredde 
mindre enn 8,5 meter, men ingen strekninger smalere enn 6 meter. På deler av ruten er det 
problemer med blandet trafikk, samt miljøbelastning og framkommelighet gjennom tettsteder og 
randbebyggelse. Det er også problemer knyttet til manglende tilrettelegging for gående og syklende, 
samt noen strekninger med mange alvorlige ulykker. På rv 25 er det mye blandet trafikk og dårlig 
framkommelighet i rushperiodene. 
 
Hovedstrategien for rv 3 nord for Rena er utbedring av eksisterende veg med hovedfokus på 
vegbredde og kurvatur og bedre tilrettelegging for tungtransporten. Sør for Rena vil bygging av ny 
veg og ombygging i eksisterende korridor bidra til å nå mål om forbedret trafikksikkerhet. Samtidig vil 
framkommeligheten bedres. For rv 3/rv 25 legges det opp til ombygging til firefelts veg med 
midtrekkverk. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for E6 Oppland grense – Jaktøya/Melhus og rv 3 Hedmark grense 
– Ulsberg. Utgangspunkt for videre planlegging for rv 3 Hedmark grense – Ulsberg, er utbygging til 
tofelts veg med bredde 8,5 meter. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 516 1 700 
Programområdene 353  
   Utbedringstiltak 157  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

41  

   Trafikksikkerhetstiltak 106  
   Miljøtiltak 25  
   Servicetiltak   
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

24  

Tiltak for å ta igjen forfall   
Planlegging og grunnerverv  59  
Post 30 Riksveginvesteringer 928 1 700 

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 19,6 
Antall km riksveg med gul midtstripe  
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 6,0 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 7,5 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av Åsta bru med tilstøtende veg på rv 3 i Hedmark som startet i 2012, ventes åpnet for 
trafikk høsten 2014. 
 
Rv 3 gjennom Østerdalen er en viktig rute for tungtrafikken, men særlig vegbredden er et problem 
for god framkommelighet og trafikksikkerhet. Det legges derfor opp til å starte utbedring av rv 3 i 
Østerdalen i første fireårsperiode med videreføring i siste seksårsperiode.  
 
I første fireårsperiode legges det også opp til å starte byggingen av ny rv 3 på strekningen 
Ommangsvollen – Grundset i Hedmark, inkludert ny rv 25 fra kryss med rv 3 ved Åkroken til 
Basthjørnet (Elverum). Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering av prosjektet. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedringstiltak på bruer, trafikksikkerhetstiltak 
med vekt på tiltak mot utforkjøringsulykker og kryssutbedringer og tilrettelegging for gående og 
syklende. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning og kollektivtrafikktiltak. 
Det er ikke satt av midler til fornying. 
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Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 
Dagens veg har tidvis framkommelighetsproblemer, randbebyggelse og mangelfullt tilbud til gående 
og syklende. Mellom Ånestad og Elverum er det ingen alternative veger, noe som gjør strekningen 
svært sårbar i forhold til hendelser, særlig for utrykningskjøretøy.  
 
Prosjektet ligger i kommunene Elverum og Løten i Hedmark og omfatter utbygging av om lag 16,5 km 
firefelts veg og 9,5 km tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Den nye vegen legges 
utenom Elverum og tettstedene Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og 
trafikksikkerhet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og 
syklende mellom Hamar og Elverum. De to reguleringsplanene for prosjektet ble godkjent i 2012. 
 
Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 

Kostnadsanslag/styringsramme 4 100 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 230 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 700 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 230 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 940 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 3 460 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 6 820 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 3 470 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene 0 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,3 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år + 5 300 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 7 400 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 310 daa 

 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektet rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. I tillegg 
videreføres arbeidet med å utbedre rv 3 gjennom Østerdalen. Videre legges det opp til ombygging og 
delvis omlegging av rv 3 på strekningen Korsan – Gullikstad i Sør-Trøndelag. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 6b  - Rv 3 Kolomoen - Ulsberg med tilknytninger

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 3 Åsta bru med tilstøtende veg x 266 266 266 190 76 266 266

Rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet 256 1 004 1 260 2 017 1 460 2 640 100 50 800 180 800 230 1 700 1 230 940 1 460 2 640

Rv 3 i Østerdalen 123 471 594 - 20 20 570 590

Rv 3 Korsan - Gullikstad 184 184 180 180 180

Sum 645 1 659 2 304 2 017 1 906 2 640 190 76 100 50 800 200 800 516 1 700 1 980 940 2 496 2 640

2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

NTP 2014-2023

stat

2016 2017 2014-2017 2018-20232014 2015

B
u

n
d

n
e

Post 30 Store prosjekt
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 3 Opphus N - Søkkunna bru, breddeutvidelse U Hedmark x 11,0 2,0 13,0

Rv 3 Søkkunna bru - Evenstad bru, breddeutvidelse U Hedmark 21,0 13,0 34,0

Rv 3 Alvdal, ny Steien bru med tilstøtende veg B Hedmark 41,5 68,5 110,0

Sum 73,5 83,5 157,0

2014 2015 2016 2017

Fylke
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e

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 3 Ulset handel - Storeng bru G Hedmark x 1,0 1,0

Rv 3 Yset S-lag - Vollan bru G Hedmark x 1,0 1,0

Rv 25 x St. Olavsgate - Ringgata O Hedmark 10,0 15,5 9,0 34,5

Rv 25 Sykkelby Hamar, Grønnegata - x rv 25 O Hedmark 1,0 0,5 0,5 2,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region øst) I 1,0 1,0 1,0 3,0

Sum 12,0 17,5 10,5 1,5 41,5

2017201620152014

Tilrettelegging for gående og syklende
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2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 3 Kontrollplass Husum, utvidelse A Hedmark 10,0 10,0

Rv 3 Lappland - Hovda bru, forsterket midtoppmerking S Hedmark x 8,0 7,0 15,0

Rv 3 Hanestad vegkryss X Hedmark 8,0 8,0

Rv 3 Fåsetkrysset X Hedmark 1,7 1,7

Rv 3 Motrøakrysset X Hedmark 23,0 23,0

Rv 3 Motrøa - Sør-Trøndelag grense, tiltak mot utforkjøringsulykker U Hedmark 9,0 3,0 12,0

Rv 3 Alvdal - Tynset, tiltak mot utforkjøringsulykker U Hedmark 9,0 2,0 11,0

Rv 3 Innset - Gullikstad, tiltak mot utforkjøringsulykker U Sør-Trøndelag 8,1 0,9 9,0

Rv 3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua, kurveutrettinger U Sør-Trøndelag 8,6 7,3 15,9

Sum 16,1 19,6 34,6 35,3 105,6

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 25 x St. Olavsgate - Ringgata M Hedmark 13,0 10,4 23,4

Støytiltak på boliger med innendørs støynivå over 42 dB S Hedmark 1,7 1,7

Sum 13,0 12,1 25,1

2014 2015 2016 2017 2014-2017

Miljøtiltak

T
il
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te
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Fylke

B
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n
e

Behov etter 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A



185 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 25 Hamar skysstasjon K Hedmark 5,0 19,0 24,0

Sum 5,0 19,0 24,0

2014 2015 2016 2017

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 8,0 20,5 14,5 16,0 59,0

2014-2017 Behov etter 201720172014 2015 2016

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Rute 6c Rv 15 Otta - Måløy 

 
Kort om ruten 
Rute 6c omfatter rv 15 fra kryss med E6 på Otta i Oppland og over Strynefjellet til havna i Måløy i 
Sogn og Fjordane. Ruten har ingen tilknytninger. Den totale lengden av rute 6c er om lag 280 km 
inkludert armer og ramper. 
 
Rv 15 sammen med E6 er hovedtransportåren mellom Nordvestlandet og Østlandet og har stor 
betydning for industrien på Sunnmøre, særlig for fiskeforedlingsbedriftene langs kysten. Den har i 
tillegg en viktig funksjon som rute mellom Trøndelag og Vestlandet sør for Sunnmøre siden E39 fra 
Ålesund til Trondheim har dårlig standard med mange ferjer. Ruten har større andel tungtrafikk enn 
normalt, om lag 24 pst. på strekningen over Strynefjellet. Rv 15 har stor betydning for bosetting i 
distriktene gjennom god tilgjengelighet til arbeidsplasser i regionen. I tillegg er den også viktig for 
turisttrafikken med en sommerdøgntrafikk som ligger på 150-200 pst. av gjennomsnittet over året. 
Etter at Kvivsvegen åpnet for trafikk, vil sannsynligvis trafikken mellom deler av Sunnmøre og 
Østlandet i større grad gå via rv 15 over Stryn. Hvorvidt dette blir en permanent situasjon er avhengig 
av hvilken fremtidig trasé som blir valgt for E39 mellom Kjøs bru og Byrkjelo. 
 
Utfordringene på ruten er knyttet til framkommelighet for tungtrafikken. Dette skyldes lange 
strekninger med smal og svingete veg, lange og bratte stigninger og nedsatt fart på grunn av 
randbebyggelse. Hele ruten er smalere enn 8,5 meter, og om lag 20 km er smalere enn 6 meter. På 
vinteren er det dårlig framkommelighet over Strynefjellet, i stigninger og på strekninger utsatt for 
skred. Per 2014 vil det gjenstå utbedring av vel 20 kjente skredpunkter med høy og middels prioritet. 
I tillegg er de tre Strynefjellstunnelene en flaskehals for tungtransporten på grunn av 4 meters 
høydebegrensning og bredde litt under 6 meter. Andre utfordringer er knyttet til mange møte- og 
utforkjøringsulykker, manglende tilrettelegging for gående og syklende, tunnelsikkerhet og teknisk 
forfall i forhold til bæreevne, tunnel og bruer. 
 
For ruten legges det opp til en utvikling basert på følgende hovedstrategi: 
- Tiltak for bedre sikkerhet og framkommelighet over Strynefjellet. 
- Tiltak for bedre framkommelighet på vegstrekninger med dårlig standard. 
- Tiltak for bedre sikkerhet langs hele ruten i forhold til trafikkulykker, skred og tunnel. 
- Etablering av gang- og sykkelvegnett i tettsteder og randbebyggelse. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Det er gjennomført KVU/KS1 for rv 15 Strynefjellet. Det er utredet både utbedring av eksisterende 
tunneler, bygging av nye tunneler i eksisterende korridor og bygging av nye tunneler i andre 
korridorer. Statens vegvesen anbefaler at eksisterende tunneler på kort sikt utbedres i samsvar med 
tunnelsikkerhetsforskriften kombinert med rassikringstiltak i Grasdalen. På lang sikt anbefales 
bygging av nye tunneler i eksisterende korridor. Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av konsept. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter   
Programområdene 219  
   Utbedringstiltak 42  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

94  

   Trafikksikkerhetstiltak 66  
   Miljøtiltak 6  
   Servicetiltak 3  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

8  

Tiltak for å ta igjen forfall   
Planlegging og grunnerverv  46  
Post 30 Riksveginvesteringer 265  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk  
Antall km riksveg med gul midtstripe 1,9 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

2 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 3,9 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres tilrettelegging for gående og syklende, 
trafikksikkerhetstiltak som tiltak mot utforkjøringsulykker og kryssutbedringer og utbedringstiltak. 
Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning og kollektivtrafikktiltak. Det er ikke 
satt av midler til fornying. 
 
Perioden 2018-2023 
Det er satt av midler til å utbedre de eksisterende Strynefjellstunnelene. I tillegg er det satt av midler 
til oppstart av den permanente løsningen både innenfor post 30 og post 31. Regjeringens valg av 
konsept ved behandling av KVU Strynefjellet vil avgjøre hvordan disse midlene skal benyttes. Videre 
legges det opp til å gjennomføre skredsikringsprosjektet rv 15 Knutstugugrove i Oppland. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 6c  - Rv 15 Otta - Måløy

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Strynefjellet (strakstiltak og start) 461 461 - 460 460

Sum 461 461 460 460

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Knutstugugrove 82 82 80 80 80

Rv 15 Strynefjellet (start) 358 358 - 360 360

Sum 440 440 80 440 440

2014

2016

2014-2023

2014 2015

2015 2016 2017 2014-2017 2018-2023

2017 2014-2017

stat

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2018-2023 2014-2023
NTP 2014-2023

stat

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

Post 31 Skredsikring

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Knutstugugrove, skredsikring R Oppland 5,0 5,0

Rv 15 Byrbergtunnelen T Oppland x 7,5 7,5

Rv 15/E39 Nor bru - Hjelle, breddeutvidelse U Sogn og Fjordane 13,0 16,1 29,1

Sum 7,5 18,0 16,1 41,6

2014-20172017201620152014

Fylke

B
u

n
d

n
e

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Lom vest - Nørdre Vike G Oppland 36,0 36,0

Rv 15 Bukkodden - Furuly G Oppland 10,0 10,0 57

Rv 15 Lalm vest G Oppland x 4,5 4,5

Rv 15 Haugland - Haugen (restfinansiering) G Sogn og Fjordane x 1,0 1,0

Rv 15/E39 Nor bru - Hjelle G Sogn og Fjordane 17,4 17,4 34,8

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region øst) I 3,0 3,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region vest) I 1,0 1,3 1,2 1,1 4,6

Sum 6,5 54,7 21,6 11,1 93,9 57

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014

B
u

n
d

n
e

2015 2016 2014-2017 Behov etter 20172017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Tiltak mot utforkjøringsulykker U Oppland 7,0 7,0

Rv 15 Graffer, kryssutbedring X Oppland x 6,0 6,0

Rv 15/E39 Nor bru - Hjelle, diverse TS-tiltak A Sogn og Fjordane 10,0 10,0 16,8 36,8
Rv 15 x rv 60 Kjøs bru, rundkjøring X Sogn og Fjordane 5,8 5,8
Rv 15 Tiltak etter TS-inspeksjoner I Sogn og Fjordane 1,5 3,0 3,0 2,5 10,0

Sum 7,5 13,0 13,0 32,1 65,6

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Støytiltak S Oppland 2,0 2,0

Rv 15 Miljøgate Lalm inkl. støytiltak M Oppland x 1,2 1,2

Rv 15 Miljøgate Lom M Oppland 2,0 2,0 16

Rv 15 Mogrenda, forberedelser (Nor bru - Hjelle) A Sogn og Fjordane x 0,8 0,8

Sum 2,0 4,0 6,0 16

2014 2014-2017201720162015

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Behov etter 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Rasteplass Lefdalsneset R Sogn og Fjordane 3,5 3,5

Sum 3,5 3,5

2016 20172014 2015 2014-2017

B
u

n
d

n
e

Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 15 Bussterminal Lom K Oppland 7,0 7,0

Rv 15 Kollektivknutepunkt Kjøs bru K Sogn og Fjordane 1,0 1,0 3

Sum 7,0 1,0 8,0 3

2017201620152014

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 7,5 11,5 13,8 13,8 46,6

2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Rute 6d E136 Dombås – Ålesund med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 6d omfatter E136 fra kryss med E6 på Dombås i Oppland til Ålesund sentrum. Ruten har en 
tilknytning som er rv 658 til Ålesund lufthavn, Vigra. Den totale lengden til rute 6b er om lag 193 km. 
Rutens lengde er eksklusiv strekningen E39 Kjelbotn – Breivika (48 km) på rute 4b som er ”felles” 
med rute 6d.  
 
Rute 6d sammen med E6 gjennom Gudbrandsdalen er den viktigste vegforbindelsen mellom Møre og 
Romsdal og det sentrale Østlandsområdet og videre til Sverige og kontinentet. Ruten er viktig for den 
betydningsfulle eksportnæringen i Møre og Romsdal, noe som forventes å vedvare selv med en 
storstilt utbygging av E39 langs kysten. Gjennom Romsdalen passerer det om lag 460 tunge kjøretøy 
per døgn. Dette er om lag 26 pst. av gjennomsnittlig årsdøgntrafikk, noe som er høyt sammenlignet 
med mange andre vegstrekninger. Omfang av framtidig godstransport med tog mellom Åndalsnes og 
Dombås er usikkert. Ruten er viktig for varedistribusjon mellom Åndalsnes og Ålesund. Den har også 
stor betydning for turistnæringen året rundt. Rutens betydning for en robust bo- og 
arbeidsmarkedsregion vil bli ytterligere styrket når Tresfjordbrua åpnes for trafikk. 
 
Om lag 90 pst. av ruten har vegbredde mindre enn 8,5 meter. Selv om bare 10 km er smalere enn 6 
meter, er vegbredden en utfordring på grunn av den store trafikken med tunge kjøretøy. Det er også 
noen partier med krappe kurver, særlig på strekningen Flatmark – Skiri og i området ved Jorabrua. 
Den 3,5 km lange og bratte stigningen i Brustulia opp mot Bjorli er en alvorlig flaskehals som ofte 
påfører tungtransporten forsinkelser på vinteren. Per 2014 vil det gjenstå utbedring av vel 20 kjente 
skredpunkter med høy og middels prioritet. Ellers er det mye randbebyggelse som gjør om lag 25 pst. 
av strekningen har nedsatt fartsgrense. I områdene Breivika, Ålesund og Vigra er det problem med 
kapasitet, ulykker og miljøbelastning. Dette gjelder særlig på strekningen Breivika – Lerstad, der fv 
Lerstadvegen er mest brukt i stedet for E136 Borgundvegen. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Det er utarbeidet KVU for transportsystemet i Ålesund der Statens vegvesen anbefaler konsept 4 som 
inneholder en rekke kollektivtiltak, et sykkelvegnett og vegprosjektene E136 Breivika – Lerstad, E39 
Blindheim – Moa og fv 390 Sentrum – Skarbøvika. Regjeringen har ikke tatt stilling til valg av konsept. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 472 216 
Programområdene 165 52 
   Utbedringstiltak 27  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

39 25 

   Trafikksikkerhetstiltak 85 27 
   Miljøtiltak   
   Servicetiltak 11  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

3  

Tiltak for å ta igjen forfall 395  
Planlegging og grunnerverv  67  
Post 30 Riksveginvesteringer 1 099 268 
Post 31 Skredsikring 261 100 

 

Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 8,0 
Antall km riksveg med gul midtstripe 10,4 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

6 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 14,0 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E136 Tresfjordbrua og skredsikringsprosjektet E136 Vågstrandtunnelen i Møre og 
Romsdal som startet i 2012, ventes åpnet for trafikk henholdsvis mot slutten av 2014 og i 2015. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte bygging av krabbefelt på E136 på strekningen 
Oppland grense – Rødstøl i Møre og Romsdal. I tillegg gjennomføres skredsikring av Dølsteinfonna og 
Fantebrauta på E136. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres tilrettelegging for gående og syklende, 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringstiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av 
tunneler. 
 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres byggingen av krabbefelt på strekningen Oppland grense – Rødstøl. I 
tillegg legges det opp til å starte utbyggingen av E136 til firefelts veg på strekningen Breivika – 
Lerstad i Møre og Romsdal. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 
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bompengefinansiering av prosjektet innenfor Bypakke Ålesund. Utbyggingen gir bedre 
framkommelighet for alle trafikantgrupper, samt bedre lokalmiljø og trafikksikkerhet, ved at fv 398 
Lerstadvegen og dagens E136 gjennom bydelene Moa og Åse avlastes for trafikk. 
 
I siste seksårsperiode prioriteres også ombygging av E136 på strekningen Flatmark – Monge – 
Marstein i Møre og Romsdal. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 6d E136 Dombås - Ålesund med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Tresfjordbrua x 410 410 205 452 216 223 201 200 6 29 9 452 216 452 216

E136 Oppland grense - Rødstøl, krabbefelt 123 123 130 20 20 110 130

E136 Flatmark - Monge - Marstein 727 727 730 730 730

E136 Breivika - Lerstad (start) 666 666 1 485 670 1 500 450 1 500 450 1 500

Sum 532 1 393 1 925 1 690 1 982 1 716 223 201 200 6 29 9 20 472 216 1 290 1 500 1 762 1 716

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Vågstrandstunnelen x 133 133 102 141 104 83 97 58 7 141 104 141 104

E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta 92 31 123 130 30 90 120 10 130

Sum 225 31 256 102 271 104 83 97 58 7 30 90 261 104 10 271 104

NTP 2014-2023

stat

2014-2023

stat

2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015 2016

2014 2015

Post 31 Skredsikring

2016

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

B
u

n
d

n
e

Post 30 Store prosjekt
2017 2014-2017 2018-2023

2018-20232017 2014-2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Kurveutbedring og ny bru ved Jora A Oppland 20,0 20,0 41

E136 Jora bru B Oppland x 2,0 2,0

E136 Hjelvikbruene (nye bruer) B Møre og Romsdal x 4,9 4,9

Sum 6,9 20,0 26,9 41

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Riise bru - Lesjaverk G Oppland 8,0 8,0

E136 Bottheim - Bø  G Oppland x 2,4 2,4

E136 Jora Bru - Bottheim  G Oppland x 3,8 3,8

E136 Moa - Ålesund, delstrekning hovednett sykkel O Møre og Romsdal 25,0 25,0 25

Rv 658 Gjøsund - Røysa (refusjon) G Møre og Romsdal x 25

Rv 658 Gjøsund - Røysa (forskottering, Avinor) G Møre og Romsdal x 10,0 15,0 25,0

Sum 6,2 10,0 8,0 15,0 25,0 39,2 25,0 50

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Tiltak mot utforkjøringulykker U Oppland 2,0 2,0 4,0

E136 Flatmark - Skiri, tiltak mot utforkjøringsulykker U Møre og Romsdal 7,0 7,0

E136 Kontrollplass Romsdal A Møre og Romsdal 15,0 13,0 28,0

E136 Hellebrua, kryssombygging X Møre og Romsdal 7,7 7,7

E136 Tresfjorden, TS-tiltak A Møre og Romsdal x 4,2 4,2 3,2 3,1 7,0 4,1 14,4 11,4

Rv 658 Gjøsund, undergang A Møre og Romsdal 2,9 12,1 15,0

Rv 658 Kverve, kryssombygging X Møre og Romsdal 2,0 3,0 7,0 13,0 9,0 16,0

Sum 7,1 4,2 15,3 3,1 33,7 7,1 29,0 13,0 85,1 27,4

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke
B

u
n

d
n

e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Rasteplass Lora R Oppland 6,0 6,0

E136 Åndalsnes, døgnhvileplass D Møre og Romsdal 5,0 5,0

Sum 6,0 5,0 11,0

Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-20172017201620152014

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E136 Oppgradering holdeplasser  H Møre og Romsdal 3,0 3,0

Sum 3,0 3,0

20172016

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
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Fylke

B
u
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e

2014-2017 Behov etter 201720152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 9,3 12,9 18,5 26,2 66,9

Behov etter 2017
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ta
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Fylke

2014-2017
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e

2014 2015 2016 2017

Planlegging og grunnerverv

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Tunnelsikkerhetstiltak 12,0 36,6 130,0 216,0 394,6

E136 Hjelviktunnelen T Møre og Romsdal 5,2 5,2

E136 Innfjordtunnelen T Møre og Romsdal 66,8 99,9 166,7

E136 Måndalstunnelen T Møre og Romsdal 12,0 24,8 36,1 31,4 104,3

Rv 658 Ellingsøytunnelen T Møre og Romsdal 1,6 1,6

Rv 658 Ellingsøytunnelen - arm til Flatholmen T Møre og Romsdal 10,2 12,6 22,8

Rv 658 Valderøytunnelen T Møre og Romsdal 19,5 19,5

Andre tunneler i Region midt T 14,5 60,0 74,5 20

Sum 12,0 36,6 130,0 216,0 394,6

2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Fornying
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Fylke
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n
d

n
e

2014

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 6e Rv 70 Oppdal – Kristiansund med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 6e omfatter rv 70 som går fra kryss med E6 i Oppdal i Sør-Trøndelag til havna Kristiansund i 
Møre og Romsdal og en tilknytning på rv 681 til Kvernberget lufthavn. E39 på rute 4b fra Bergsøya til 
Øygarden deler rute 6e i to deler. Den totale lengden til rute 6e er om lag 160 km inkludert armer og 
ramper. 
 
Rute 6e er, sammen med E6, hovedforbindelsen mellom Nordmøre og Østlandet. Rv 70 har lange 
strekninger med smal veg og uoversiktlige kurver. Tunnelene langs Oppdølstranda har fri høyde på 
3,9 meter og dette hindrer noe av tungtransporten. Dette hinderet vil bli utbedret når skredsikring av 
Oppdølstranda er ferdig i 2014. Deler av ruten har en del arbeidspendling. På strekningen fra Frei inn 
mot sentrum i Kristiansund er det i dag noen forsinkelser i rushtiden. Oppdal har jernbanetilknytning, 
mens Sunndalsøra og Kristiansund har havnetilknytning. Kristiansund har stamnetthavn.  
 
Utfordringene på ruten er først og fremst knyttet til dårlig vegstandard. Deler av vegen er smal, har 
dårlig kurvatur og dårlig bæreevne. 10 km av rv 70 er smalere enn 6 meter. Lange strekninger på 
ruten har nedsatt fartsgrense på grunn av mye randbebyggelse. I tillegg er den 4 km lange stigningen 
opp Gråura øverst i Sunndalen en flaskehals for godstransporten vinterstid. Den skredutsatte 
strekningen langs Oppdølstranda utbedres nå og vil være ferdig i 2014. I tillegg er det registrert flere 
skredpunkter i Sunndalen og langs Tingvollfjorden hvor det går skred av og til.    
 
I et langsiktig perspektiv legges det opp til å utbedre vegstandarden på ruten ved breddeutvidelse og 
utbedring av kurvatur. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 20  
Programområdene 105 20 
   Utbedringstiltak 15  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

27  

   Trafikksikkerhetstiltak 53 20 
   Miljøtiltak 7  
   Servicetiltak   
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

3  

Tiltak for å ta igjen forfall 5  
Planlegging og grunnerverv  34  
Post 30 Riksveginvesteringer 164 20 
Post 31 Skredsikring 280  
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  
Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 13,5 
Antall km riksveg med gul midtstripe 1,0 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

12 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 7,5 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av skredsikringsprosjektet rv 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal som startet i 2011, 
ventes åpnet for trafikk sommeren 2014. 
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte arbeidene med utbedring og delvis omlegging av rv 
70 på strekningen Tingvoll – Meisingset i Møre og Romsdal. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres tilrettelegging for gående og syklende og 
trafikksikkerhetstiltak. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning og 
kollektivtiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres rehabilitering av tunneler. 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres utbedringen/omleggingen av rv 70 Tingvoll – Meisingset. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 6e Rv 70 Oppdal - Kristiansund med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Meisingset - Tingvoll 133 236 369 380 20 20 360 380

Sum 133 236 369 380 20 20 360 380

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Oppdølstranda x 297 297 280 240 40 280 280

Sum 297 297 280 240 40 280 280

NTP 2014-2023

stat

2017

2014-2023

stat

2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015 2016 2017

2018-20232014-2017

2014-2017 2018-2023
Post 31 Skredsikring

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

Post 30 Store prosjekt
2016

B
u

n
d

n
e

2014 2015
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Lihjellbrua, utbedring B Møre og Romsdal 6,4 6,4

Rv 70 Gjørabrua, utbedring B Møre og Romsdal 3,3 3,3

Rv 70 Rensviksundbrua, utbedring B Møre og Romsdal 5,0 5,0

Sum 9,7 5,0 14,7

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak
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2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Mo (Ålvundeid) - Åram G Møre og Romsdal x 21,6 0,4 22,0

Rv 70 Rensvik - sentrum, delstrekning hovedvegnett sykkel O Møre og Romsdal 5,0 5,0 15

Sum 21,6 0,4 5,0 27,0 15

Tilrettelegging for gående og syklende

T
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e
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2014-2017 Behov etter 20172017,02016,02015,02014,0

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Freifjordtunnelen - Svenskesvingen, forsterket midtoppmerking S Møre og Romsdal 2,0 2,0

Rv 70 x fv 313 Fale, kryssombygging A Møre og Romsdal 8,0 8,0 16,0

Rv 70 Rimstadkrysset X Møre og Romsdal 2,0 2,0

Rv 70 Rensvik - sentrum X Møre og Romsdal 10,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0

Rv 70 Strakstiltak etter TS-inspeksjoner I 8,0 5,0 13,0

Sum 8,0 10,0 20,0 10,0 15,0 10,0 53,0 20,0

Trafikksikkerhetstiltak
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2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Tiltak mot støy, Kristiansund S Møre og Romsdal 3,0 3,0 9

Rv 70 Tiltak mot støy S x 1,0 2,0 3,0

Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Q 0,5 0,5

Oppfølging av vanndirektivet  V 0,5 0,5 1

Sum 1,0 2,0 1,0 3,0 7,0 10

Miljøtiltak
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2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Rv 70 Oppgradering holdeplasser H x 2,6 2,6

Sum 2,6 2,6

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming
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Fylke
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d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172017201620152014

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 2,0 9,0 11,0 12,0 34,0

Behov etter 2017
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2014-20172017201620152014
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Planlegging og grunnerverv

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Tunnelsikkerhetstiltak 1,6 1,0 2,5 5,1

Rv 70 Vulviktunnelen T Møre og Romsdal 1,6 1,0 2,5 5,1

Sum 1,6 1,0 2,5 5,1

Fornying
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Behov etter 20172014 2015 2016 2017 2014-2017

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 7 E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Rute 7 omfatter E6 fra Ranheim øst for Trondheim til kryss med rv 80 i Fauske i Nordland. Ruten har 
seks tilknytninger. Riksvegforbindelsene til grensen med Sverige; E14 Stjørdal – Storlien, rv 73 Trofors 
– Krutvatn, E12 Mo i Rana – Umbukta og rv 77 Storjord – Graddis,  samt rv 12 til Mo i Rana havn 
(Toraneset) og rv 80 Fauske – Bodø. Den totale lengden til rute 7 er om lag 930 km inkludert armer 
og ramper. 
 
Foruten betydningen som hovedforbindelse mellom landsdelene har de enkelte deler av ruten viktige 
regionale funksjoner. E6 på strekningene Trondheim – Stjørdal, Levanger – Steinkjer og Mosjøen – 
Mo, samt rv 80 Fauske – Bodø, har stor betydning som interne forbindelser i bolig-, arbeids- og 
serviceregioner (BAS-regioner). E6 er sammen med jernbanen viktig for at strekningen Trondheim – 
Steinkjer skal utvikle seg til en slik region. Næringslivet langs kysten, med fiskeindustrien, er i stor 
grad avhengig av E6 for rask og pålitelig transport. Trafikken er størst på strekningen Trondheim – 
Steinkjer og rundt Bodø. 
Utfordringene på ruten er sammensatte. Enkelte steder er det for liten kapasitet, og trafikkmengden 
tilser at firefelts veg bør bygges. Andre strekninger har lav geometrisk standard og/eller dårlig 
bæreevne. Om lag 80 pst. av ruten har en årsdøgntrafikk på mindre enn 4 000 kjøretøy. Ruten 
omfatter høyfjellsproblematikk. Deler av ruten har relativt høye ulykkestall. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer. Videre 
planlegging skal ta utgangspunkt i Moderniseringskonseptet. Det innebærer for jernbanen 
elektrifisering, dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, tunell gjennom Forbordfjellet og bygging av 
krysningsspor. For E6 planlegges møtefri veg med fire felt på strekningen Trondheim – Stjørdal og 
to/tre felt med midtrekkverk på strekningen Stjørdal – Steinkjer. 
 
Regjeringen har også behandlet KVU/KS1 for rv 80 Løding – Bodø sentrum. Det er besluttet at 
Kombinasjonskonseptet skal legges til grunn for videre planlegging. Konseptet omfatter blant annet 
utvidet vegkapasitet fra Bertnes til Bodø havn, styrket kollektivtilbud, nye holdeplasser på jernbanen 
og tilrettelegging for sykkel og gange. 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 1 994 2 006 
Programområdene 726 123 
   Utbedringstiltak 313 85 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

92 8 

   Trafikksikkerhetstiltak 245  
   Miljøtiltak 25  
   Servicetiltak 28  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

23 30 

Tiltak for å ta igjen forfall 429  
Planlegging og grunnerverv  295  
Post 30 Riksveginvesteringer 3 444 2 129 
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Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 69,5 
Antall km riksveg med gul midtstripe 40,5 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 2,4 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

1 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 15,1 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Hele E6-delen av prosjektet Værnes – Kvithammar i Nord-Trøndelag ble åpnet for trafikk høsten 
2013. Prosjektet ferdigstilles i 2014 med Ringveg nord og kompletterende arbeider på nordre del til 
Kvithammar.  
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbygging og utbedring av E6 på Helgeland til 
sammenhengende god og enhetlig standard. Det foreligger lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for 
delvis bompengefinansiering. Utbyggings- og finansieringsplan for E6 Helgeland nord ble lagt frem for 
Stortinget i oktober 2013, jf. Prop. 201 S (2012-2013), men ble senere trukket tilbake for å foreta en 
ny gjennomgang av prosjektet, jf. Meld. St. 18 (2013-2014).   
 
I første fireårsperiode legges det også opp til oppstart på videre utbygging av E6 nord for Steinkjer i 
Nord-Trøndelag på strekningen Selli – Asp. Strekningen bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk. 
 
Det legges også opp til å starte utbyggingen av rv 80 på strekningen Hunstadmoen – Thallekrysset i 
Bodø. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av en 
Bypakke Bodø, der dette prosjektet inngår. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak med vekt 
på midtrekkverk og tiltak mot utforkjøringsulykker og tilrettelegging for gående og syklende. 
Utbedringstiltak på rv 80 mellom Bodø og Fauske er planlagt som oppstart på samordnet bygging/ 
utbedring av denne strekningen. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy- og vannforurensning, 
samt servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. Innenfor rammen til fornying prioriteres 
sikkerhetsutrusting i tunneler og utbedrings- og fornyingstiltak innenfor Vegpakke Helgeland. 
 
E6 Helgeland 
E6 Helgeland er en utbyggingspakke inndelt i tre delprosjekter, E6 Helgeland nord, Helgeland sør og 
Brattås – Lien. Pakken er utviklet i samarbeid med kommunene Grane, Vefsn, Hemnes og Rana i 
Nordland. Den 260 km lange strekningen fra Nord-Trøndelag grense til Bolna, Saltfjellet har 
gjennomgående dårlig standard. Det er lange delstrekninger med smal veg uten gul midtlinje, i tillegg 
til trafikkfarlige kurver og omfattende forfall av vegnettet. Årsdøgntrafikken på E6 gjennom 
Helgeland, utenom byene Mosjøen og Mo i Rana, varierer fra 1 000 til 4 000 kjøretøy med en andel 
tunge kjøretøy på om lag 25 pst. 
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Brattås – Lien er en del av prosjektet Brenna – Brattås – Lien som er omtalt i Nasjonal transportplan 
2010-2019. Utbedring av Brenna – Kappskarmo vil bli ferdigstilt i 2013, og strekningen videre fram til 
Brattås vil inngå i E6 Helgeland sør.  
 
E6 Helgeland nord omfatter strekningen Korgfjellet – Bolna. E6 Helgeland sør omfatter strekningen 
Nord-Trøndelag grense – Korgfjellet med unntak av E6 Brattås – Lien. De tre delprosjektene utgjør til 
sammen nesten 200 km veg som skal bygges om til 8,5 meter bred tofelts veg. Av dette er om lag 50 
km bygging av ny veg, mens det resterende er utbedring av eksisterende veg. Prosjektet Brattås – 
Lien omfatter bygging av E6 i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på om 
lag 15 km, samt ombygging av lokalt vegnett. I prosjektet inngår to korte tunneler på 250 meter og to 
bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalselva.  
 
For Helgeland sør og nord legges det opp til å gjennomføre utbyggingen med en ny kontraktsform, 
vegutviklingskontrakt, der entreprenøren er ansvarlig også for drifts- og vedlikeholdsfasen samt deler 
av prosjekteringsfasen etter en totalentreprisemodell.  
 
For Helgeland nord foreligger det godkjente reguleringsplaner fra 2008, 2009 og 2012 for alle 
delstrekninger som inngår i vegutviklingskontrakten. 
 
For Helgeland sør ble det fattet reguleringsplanvedtak på de siste reguleringsplanene i juni 2013. 
Dermed er det også her godkjente reguleringsplaner for alle delstrekningene innenfor området til 
vegutviklingskontrakten. Det er i tillegg satt av midler innenfor programområdene og fornying som 
inngår i E6 Helgeland sør. 
 
For Brattås – Lien i Grane kommune ble reguleringsplanen godkjent våren 2013. 
 
Det foreligger lokal tilslutning fra tre av fire berørte kommuner, samt Nordland fylkeskommune, til 
delvis bompengefinansiering av E6 Helgeland. Utbyggings- og finansieringsplan for E6 Helgeland nord 
ble lagt frem for Stortinget i oktober 2013, jf. Prop. 201 S (2012-2013), men ble senere trukket tilbake 
for å foreta en ny gjennomgang av prosjektet, jf. Meld. St. 18 (2013-2014). 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for E6 Helgeland 

Kostnadsanslag/styringsramme  3 980 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 1 380 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 950 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 1 500 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 150 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte – 2 050 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 1 670 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 780 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 1 570 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,3 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år  – 965 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 33 000 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 0 daa 
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landskapsvernområde og naturreservat) 

Inngrep i dyrket jord 16 daa 

 
 
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset 
Prosjektet er en del av Bypakke Bodø som er utarbeidet i samarbeid mellom Bodø kommune, 
Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Årsdøgntrafikken mellom 
Hunstadmoen og Bodøelv ligger på 22 000 – 27 500 kjøretøy. Videre mot Thallekrysset er 
årsdøgntrafikken om lag 18 000 kjøretøy, og på riksvegarmen mot flyplassen om lag 11 000 kjøretøy. 
 
Total lengde av prosjektet er 5,4 km. Mellom Hunstadmoen og Bodøelv legges vegen i en 2,8 km lang 
toløps tunnel. Tunnelen vil redusere trafikken på dagens veg med om lag 17 000 kjøretøy. Dette vil 
eliminere køproblemene på dagens veg samtidig som det gir bedre trafikksikkerhet og miljø for 
beboerne og de myke trafikantene. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – City nord 
(riksvegarm mot flyplassen) bygges om til firefelts veg med rundkjøringer. Dette vil fjerne køer i alle 
kryss og gi god framkommelighet for kollektivtrafikken. Alle kryssinger av riksvegen for gående og 
syklende vil bli planskilte. Parallelt med riksvegen bygges nye gang- og sykkelveger og eksisterende 
forbedres. 
 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for rv 80 Løding – Bodø sentrum som ble behandlet av regjeringen i 
2012. Det foreligger godkjent reguleringsplan fra 2010. Det arbeides med bompengeproposisjon for 
Bypakke Bodø. 
 
Nøkkeltall og virkningsberegninger for rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset 

Kostnadsanslag/styringsramme 2 080 mill. kr 

Statlig finansiering 2014-2017 380 mill. kr 

Annen finansiering 2014-2017 1 050 mill. kr 

Statlig finansiering 2018-2023 100 mill. kr 

Annen finansiering 2018-2023 550 mill. kr 

Samfunnsøkonomisk netto nytte + 310 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader – 1 810 mill. kr 

Endring i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet – 670 mill. kr 

Endring i samfunnets transportkostnader for distriktene – 1 810 mill. kr 

Endring i antall drepte og hardt skadde per år – 1,1 personer 

Endring i CO2-utslipp fra trafikken per år – 4 000 tonn 

Totale CO2-utslipp i byggefasen inkludert utslipp i utlandet 11 500 tonn 

Inngrep i eller nærføring til vernede naturområder (sum nasjonalpark, 
landskapsvernområde og naturreservat) 

0 daa 

Inngrep i dyrket jord 90 daa 
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Perioden 2018-2023 
Utbyggingen av E6 Selli – Asp, E6 Helgeland og rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset fullføres i siste 
seksårsperiode. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E6 til tofelts veg med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt på strekningen Kvithammar – Åsen i Nord-Trøndelag. Prioriteringen er betinget av at 
det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for 
transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer som er behandlet av regjeringen. 
 
Det legges også opp til å gjennomføre skredsikring av E6 ved Langnesberga. I tillegg vil det bli startet 
opp et arbeid med utbedring av E6 mellom Grong og Nordland grense. Omfanget må utredes 
nærmere. 
 
For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, legges det 
opp til å starte byggingen av ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelene på E6 øst for 
Trondheim i siste seksårsperiode. Forutsatt at det blir lokal tilslutning til et opplegg for delvis 
bompengefinansiering, vil vegstrekningene mellom tunnelene bli utvidet til firefelts veg for å sikre en 
gjennomgående standard med god framkommelighet. 
 
I Nordland gjennomføres utbygging av E6 på strekningen Sørelva – Borkamo. Prioriteringene er 
betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. I tillegg prioriteres 
omlegging av rv 77 med bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet i Nordland. Tunnelen vil erstatte 
dagens veg som har svært dårlig standard og er en flaskehals for tungtrafikken. For å få god 
utnyttelse av overskuddsmasser bør prosjektet bygges samtidig med E6 Sørelva – Borkamo.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 7 E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Værnes - Kvithammar x 61 61 10 61 6 45 1 16 5 61 6 61 6

E6 Harran - Nes bru x 72 72 57 57 57 57

E6 Brenna - Kappskarmo x 7 7 7 7

Rv 80 Løding - Vikan x 41 41 11 11 11 11

Rv 80 Løding - Vikan, refusjon  x 51 51 48 32 16 48 48

E6 Helgeland

Helgeland nord 922 133 1 055 317 1 060 620 170 220 200 300 150 410 100 930 620 130 1 060 620

Helgeland sør 307 512 819 420 820 170 50 150 50 150 50 300 150 520 20 820 170

Brattås - Lien 154 850 1 004 307 1 000 310 80 150 100 150 180 850 130 1 000 310

E6 Selli - Asp 123 236 358 350 50 50 300 350

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset 420 420 1 464 480 1 600 210 100 160 100 290 180 390 380 1 050 100 550 480 1 600

E6 Være-, Stavsjø- og Helltunnelene, inkl. fire felt (start) 1 843 1 843 1 536 2 400 2 000 1 600 1 500 1 600 1 500

E6 Kvithammar - Åsen (start) 952 952 717 2 400 1 800 700 700 700 700

E6 Grong - Nordland grense 358 358 350 350 350

E6 Sørelva - Borkamo og rv 77 Tjernfjellet

E6 Sørelva - Borkamo 461 461 154 460 150 460 150 460 150

Rv 77 Tjernfjellet (Storjord - Junkerdalen) 410 410 410 50 410 50 410 50

Sum 2 150 5 755 7 905 4 925 9 914 6 706 152 381 352 415 550 570 940 640 1 994 2 006 5 420 3 100 7 414 5 106

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Langnesberga 246 246 240 240 240

Sum 246 246 240 240 240

Post 30 Store prosjekt
2016

2016
Post 31 Skredsikring

2014 2015

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

stat

stat

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014-2017 2018-2023 2014-2023

2014-2017 2018-2023 2014-2023

2017

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Reisetidssystemet A x 0,3 0,3

E6 Langstein, strakstiltak A Nord-Trøndelag 5,0 5,0

E14 Ny Forra bru B Nord-Trøndelag 50,0 15,0 65,0

E14 Breddeutvidelse/kantforsterkning V Nord-Trøndelag 2,0 3,5 5,5
E6 Helgeland sør U Nordland 30,0 40,0 70,0
E12 Umskartunnelen T Nordland x 47,0 47,0
Rv 80 Sandvika - Sagelva, del 1, tiltak mot utforkjøringsulykker U Nordland 27,0 60,0 87,0
Rv 80 Vestmyra - Klungset, omkjøringsveg A Nordland 25,0 30,0 55,0
Rv 80 Bodøpakken, etablering av bomstasjoner A Nordland 26,0 4,0 30,0
Tunnelsikkerhetstiltak 33,0 33,0

E6 Korgfjelltunnelen T Nordland 33,0 33,0

Sum 47,3 40,0 26,0 110,5 25,0 115,0 34,0 312,8 85,0

2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Nedre Fiskumfoss - Fiskemelv (Harran) G Nord-Trøndelag x 24,0 8,0 32,0

E6 Mære - Vist G Nord-Trøndelag x 7,5 10,0 14,5 32,0

Rv 80 Stranda - Røvika  G Nordland x 17,0 17,0

Rv 80 Bodøpakken, undergang ved Hunstadsenteret O Norland 8,0 8,0 21

Tiltak etter GS-veginspeksjoner (Region nord) I 1,0 3,0 3,0 4,0 11,0

Sum 32,5 21,0 34,5 4,0 8,0 92,0 8,0 21

Tilrettelegging for gående og syklende
T

il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri
Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Mære - Vist, midtrekkverk M Nord-Trøndelag x 19,6 22,4 6,0 48,0

E6 Kjæran - Fleskhus, midtrekkverk M Nord-Trøndelag 45,0 45,0 126

E6 Verdalsøra - Fleskhus, veglys A Nord-Trøndelag 3,0 3,3 6,3

E6 Kontrollplass Mære - Vist A Nord-Trøndelag 2,0 1,9 3,9

E6 Mære - Vist, veglys A Nord-Trøndelag x 1,0 1,0

E6 Vintermyr jernbaneundergang A Nord-Trøndelag 10,0 10,0 54

E14 Forra bru - Sona, tiltak mot utforkjøringsulykker U Nord-Trøndelag 3,0 3,0

E14 Sona - Flora, tiltak mot utforkjøringsulykker U Nord-Trøndelag 2,0 1,0 3,0
E6 Kontrollstasjon Trofors A Nordland 6,0 6,0 10
E6 Leivset - Fauske, avkjørsler og sikring A Nordland 4,0 4,0
Rv 80 Sandvika - Sagelva, del 1, tiltak mot utforkjøringsulykker A Nordland 10,0 30,0 55,0 95,0
Diverse veglys A Nordland 1,0 1,0 1,0 3,0
Diverse rekkverk og sideterreng U Nordland 2,0 3,0 4,0 9,0

Tiltak etter TS-inspeksjoner I Nordland 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Sum 30,6 41,4 48,3 124,9 245,2 190

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172016 20172014 2015

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Støytiltak S Nord-Trøndelag 1,0 3,0 4,0

E6 Saltfjellet, ny bru på gammel E6 A Nordland 1,0 1,0

E6/rv 80/rv 77 Tiltak mot rein/elgpåkjørsler Q Nordland 2,0 1,0 1,0 4,0

Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Q Nordland 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Støytiltak S Nordland 3,0 2,0 3,0 8,0

Oppfølging av vanndirektivet V Nordland 2,0 1,0 1,0 4,0

Sum 2,0 9,0 8,0 6,0 25,0

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Oppgradering av rasteplasser R Nord-Trøndelag 3,5 2,5 6,0

E14 Oppgradering av rasteplasser R Nord-Trøndelag 3,5 3,5

Rv 80 Bodø, døgnhvileplass D Nordland 2,0 2,0

E6 Saltdal turistsenter, døgnhvileplass D Nordland 7,0 7,0

Oppgradering av rasteplasser R 3,0 3,0 4,0 10,0

Sum 7,0 7,5 10,0 4,0 28,5

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Oppgradering av holdeplasser H Nord-Trøndelag 1,5 1,5 3,0 6,0

E6 Stjørdal stasjon K Nord-Trøndelag 1,0 1,0 2,0 4

E6 Oppgradering av knutepunkt K Nord-Trøndelag 2,0 2,0

E14 Oppgradering av holdeplasser H Nord-Trøndelag 1,5 1,5

E6 Bjerka, knutepunkt K Nordland 2,0 2,0

E6 Kollektivknutepunkt Saldal turistsenter (Storjord) og/eller Røkland stasjon K Nordland 1,0 1,0 5

Rv 80 Bodø stasjon K Nordland 4,0 4,0

Rv 80 Bodøpakken, kollektivknutepunkt ved flyplassen K Nordland 4,5 4,5

Rv 80 Bodøpakken, kollektivknutepunkt ved jernbanen K Nordland 4,0 4,0

Rv 80 Bodøpakken, utbedring holdeplasser Løpsmark - Tverlandet H Nordland 7,0 7,0 6

Rv 80 Bodøpakken, Løding ved kryss fv 17 (Essostasjonen) A Nordland 5,0 5,0

Rv 80 Bodøpakken, utbedring av Grønnåsenkrysset A Nordland 9,0 9,0

Oppgradering av holdeplasser/busslommer H Nordland 2,0 1,0 2,0 5,0

Sum 7,5 8,5 5,0 14,0 11,0 7,0 23,5 29,5 15

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 61,3 71,7 77,4 84,6 295,0

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Helgeland sør V Nordland 130,0 190,0 320,0

Tunnelsikkerhetstiltak 26,9 55,2 27,0 109,1

E6 Stavsjøfjelltunnelen T Sør-Trøndelag 16,8 16,8

E6 Væretunnelen T Sør-Trøndelag 9,5 9,5

E6 Helltunnelen T Sør/Nord-Trøndelag 11,7 11,7

E6 Eggetunnelen T Nord-Trøndelag 0,6 4,5 5,1

E6 Finneidfjordtunnelen T Nordland 10,0 10,0 10

E6 Nessettunnelen T Nordland 9,0 9,0 5

E6 Illhølitunelen T Nordland 4,0 4,0 5

E6 Saksenviktunnelen T Nordland 17,0 17,0 27

E6 Kvenflågtunnelen T Nordland 13,0 13,0 9

E12 Umskartunnelen T Nordland 13,0 13,0 4

Sum 26,9 55,2 130,0 217,0 429,1

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017
Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 8a E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger 

 
Kort om ruten 
Ruten omfatter E6 fra Fauske til Nordkjosbotn. Ruten har 9 tilknytninger; rv 827 Sætran – Kjøpsvik – 
Sommerset, rv 833 Harstad/Narvik lufthavn, E10 Bjørnfjell – Å, rv 83 Tjeldsundbrua – Harstad, rv 85 
Lødingen – Kåringkrysset, rv 85 Gullesfjordbotn – Sortland, rv 853 Bardufoss lufthavn, E8 
Nordkjosbotn – Tromsø og rv 862 Tromsø lufthavn. Ruten omfatter også ferjesambandene E6 Bognes 
– Skarberget, rv 827 Drag – Kjøpsvik, rv 85 Bognes – Lødingen, rv 80 Bodø – Moskenes – Værøy – 
Røst og rv 80 Bodø – Moskenes. Den totale lengden til rute 8a er om lag 980 km inkludert armer og 
ramper og ekskl. ferjesambandene. 
 
E6 er eneste innenlands vegforbindelse mellom de nordligste fylkene. E10 er hovedvegforbindelsen 
mellom E6 og Lofoten og også en viktig forbindelse mellom E6 nord for Narvik og Sverige. 
Strekningene E6/E8 Narvik – Tromsø og E10 Bjerkvik – Å har viktige regionale funksjoner som 
transportårer for gods til og fra Ofotbanen.  
 
De fleste strekningene på ruten har trafikk under 4 000 kjøretøy pr døgn. Unntakene er E6 nord for 
Fauske, E6 gjennom Narvik, rv 83 inn mot Harstad, E8 inn mot Tromsø og rv 862 Breivika – Tromsø 
lufthavn med trafikk mellom 8 000 og 20 000 kjøretøy per døgn. 
 
I Narvik gir tungtrafikk inn mot godsknutepunktet framkommelighetsproblemer. Godstransporten til 
og fra ARE-togene (Arctic Rail Express) og andre godstog fører til høy tungtrafikk på E6 nord for 
Narvik i forbindelse med togankomstene. Denne trafikken forventes å øke når godskapasiteten på 
Ofotbanen økes. Stor trafikk på E6 gjennom Narvik sentrum medfører utfordringer knyttet til 
luftkvalitet, støy og støvplager. 
 
De mest kritiske strekningene i forhold til sikkerhet og framkommelighet er strekninger med smal veg 
på det lavtrafikkerte vegnettet. Om lag 120 km av vegnettet på ruten mangler gul midtlinje, i 
hovedsak på E10, og om lag 610 km av ruten har vegbredde mindre enn 8,5 meter. På en 53 km lang 
strekning mellom Fauske og Bognes ligger 16 tunneler (Sørfoldtunnelene), som har kjørebanebredde 
5,5 meter. På deler av rute 8a forsterkes behovet for vedlikeholdstiltak ved at vegnettet benyttes 
som øvingsområde for forsvaret. De største utfordringene på ruta med hensyn til trafikksikkerhet 
knytter seg til utforkjøringer som utgjør om lag 40 pst. av trafikkulykkene. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet flere KVU/KS1 på denne ruten. En oppsummering av regjeringens føringer 
for videre planlegging er gjengitt nedenfor. 
 
KVU/KS1 for transportsystemet i Tromsø: Utgangspunktet for videre planlegging er prioritering av 
planlegging for styrket kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner, tiltak for gående og syklende samt 
oppgradering av gatemiljøet i sentrum og av de mest belastede vegene. I tillegg kommer planlegging 
av tunnel Breivika – Langnes. 
 
KVU/KS1 for Vegpakke Harstad: Det er besluttet at kollektiv- og gang/sykkelkonseptet med tunnel 
skal legges til grunn for videre planlegging. I konseptet forutsettes det at rv 83 skal være tofelts veg, 
med blant annet ny tunnel fra Seljestad til Sama, kryssutbedringer, styrket kollektivtilbud og 
tilrettelegging for gåing og sykling. 
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KVU/KS1 for E10/rv 85 Evenes – Sortland: Videre planlegging skal ta utgangspunkt i innkorting av 
Kanstabotn – Fiskfjord, og Sandtorg – Evenes flyplass. Aktuelle traséer for ny kryssing av Tjeldsundet 
og ny veg til Evenes lufthavn skal ikke gå gjennom vernede områder. 
 
KVU/KS1 for E6 Mørsvikbotn – Ballangen: Videre planlegging skal ta utgangspunkt i utbygging i 
dagens korridor med fortsatt ferje over Tysfjorden. 
 
Det vil bli startet opp arbeid med KVU for E10 Å – Fiskebøl. 
 
 
Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 1 920 143 
Programområdene 739 898 
   Utbedringstiltak 303 377 
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

123 142 

   Trafikksikkerhetstiltak 205 300 
   Miljøtiltak 43  
   Servicetiltak 29  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

36 79 

Tiltak for å ta igjen forfall 318  
Planlegging og grunnerverv  176 5 
Post 30 Riksveginvesteringer 3 153 1 046 
Post 31 Skredsikring 574  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 24,3 
 

Antall km riksveg med gul midtstripe 4,0 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger 9,6 
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

8 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 6,8 
Antall km kollektivfelt  

 

Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E6 Hålogalandsbrua i Nordland som startet opp i 2013, ventes åpnet for trafikk i 
2017. Prosjektet omfatter også skredsikringsprosjektet E10 Trældal – Leirvik som ventes åpnet for 
trafikk høsten 2014. Utbyggingen av skredsikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy som startet 
opp i 2011, ventes åpnet for trafikk mot slutten av 2014 (Hamnøytunnelen ble åpnet for trafikk i 
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desember 2013). Omleggingen av E6 nord for Kråkmofjellet som startet opp i 2013, ventes åpnet for 
trafikk i 2015.   
 
I første fireårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E6 i Ballangen i Nordland. Vegen 
legges utenom sentrum. Det legges også opp til å starte utbyggingen av E6 sør for Kråkmofjellet i 
Nordland. 
 
Oppstart av ombyggingen av atkomsten fra E8 til nordre del av Tromsø havn i Breivika er også 
prioritert. Hele prosjektet videreutvikles i samarbeid med Tromsø kommune og Tromsø Havn. De 
totale kostnadene inkluderer også kommunale anlegg og tiltak i tilknytning til havna som forutsettes 
dekket av Tromsø kommune og Tromsø havn. Kostnadene er fortsatt usikre. 
 
Innenfor rammen til programområdene prioriteres utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og 
tilrettelegging for gående og syklende. Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy og estetikk, 
servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. 
 
Deler av midlene til programområdene er prioritert som statlig andel til en delvis 
bompengefinansiert Vegpakke Harstad. Vegpakken omfatter en rekke tiltak for å bedre trafikk-
sikkerhet og framkommelighet på riksvegnettet, omlegging av rv 83 i tunnel forbi Harstad sentrum 
for å forbedre framkommelighet og miljø, utbygging av gang- og sykkelvegnettet både langs riks-, 
fylkes- og kommunalt vegnett samt tiltak for å forbedre forholdene for kollektivtrafikken. Pakken er 
planlagt i samsvar med KVU/KS1 for Vegpakke Harstad. Det er lokal tilslutning til delvis 
bompengefinansiering. Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av finansieringsopplegget.  
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres utbedringen av E6 sør for Kråkmofjellet, utbyggingen av E6 forbi 
Ballangen sentrum og ombyggingen av atkomsten til Tromsø havn, Breivika. 
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å gjennomføre omleggingen av E8 på strekningen Sørbotn – 
Laukslett inn mot Tromsø. Miljøverndepartementet besluttet i september 2013 å starte 
forberedelsene for statlig planvedtak for prosjektet. Prioriteringen er betinget av at det blir 
lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet. 
 
Videre prioriteres bygging av tunnel på E6 i Ulvsvågskaret, samt skredsikring av flere delstrekninger 
på E10 i Vest-Lofoten i Nordland.  
 
I siste seksårsperiode legges det opp til å starte utbyggingen av E10/rv85 på strekningen Tjeldsund – 
Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms. Det er lagt til grunn delvis 
bompengefinansiering av utbyggingen. Prosjektet vil redusere reisetiden fra Lofoten/Vesterålen til 
Lødingen, Evenes flyplass, Narvik og Harstad og eliminere flere flaskehalser for tungtransporten. 
Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E10/rv 85 Evenes – Sortland. 
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 8a E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Hålogalandsbrua x 1 638 133 1 772 82 1 755 93 415 55 560 7 400 31 220 1 595 93 160 1 755 93

E6 Kråkmofjellet nord x 205 205 205 102 85 18 205 205

E6 Kråkmofjellet sør 51 133 184 185 40 40 145 185

E6 Omlegging forbi Ballangen sentrum 61 61 60 20 20 40 60

E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika 72 72 143 102 145 100 60 50 60 50 85 50 145 100

E6 Ulvsvågskaret 553 553 550 550 550

E8 Sørbotn - Laukslett 748 748 532 750 530 750 530 750 530

E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjord - Langvassbukt (start) 1 044 1 044 717 1 690 1 080 900 700 900 700

Sum 2 028 2 683 4 710 1 434 5 340 1 803 517 55 645 7 418 31 340 50 1 920 143 2 630 1 280 4 550 1 423

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E10 Trældal - Leirvik x 205 205 207 50 157 207 207

E10 Solbjørnneset - Hamnøy x 369 369 367 320 47 367 367

E10 Vest-Lofoten (andre delstrekninger) 389 389 - 390 390

Sum 573 389 963 574 370 204 574 390 964

2014-2023

2014-2017 2018-2023 2014-2023

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

stat

2014-2017

stat

2016 2017 2018-2023

20172016

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014
Post 30 Store prosjekt

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015

2014 2015

B
u

n
d

n
e NTP 2014-2023

Post 31 Skredsikring
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Ny Strømmen bru B Nordland 33,0 33,0

E6 Kråkmo - Sandnesbotn, utbedring langs eksisterende veg V Nordland 10,0 50,0 62,0 122,0

E6 Merkforrbakkan, utbedring langs eksisterende veg V Nordland 33,0 33,0

E10 Lofasttunnelene (restfinansiering) T Nordland x 1,0 1,0

Rv 80/E10 Moskenes ferjekai, utbedring av innseiling og støttekai F Nordland x 19,0 19,0

E6 Brandvoll - Heia, breddeutvidelse U Troms 48,0 48,0 122

Rv 83 Vegpakke Harstad, utbedring/ombygging av flere kryss A Troms 16,0 2,0 21,0 18,0 70,0 55,0 72,0

Rv 83 Vegpakke Harstad, tunnel Seljestad - Sama A Troms 33,0 51,0 60,0 65,0 24,0 116,0 117,0 15

Rv 83 Vegpakke Harstad, etablering av bomstasjoner A Troms 33,0 33,0

Rv 862 x Huldervegen, rundkjøring (refusjon) A Troms x 3,0 3,0

Tunnelsikkerhetstiltak 28,0 28,0

   Rv 827 Brattlitunnelen (inkl. også utbedring etter tunnelbrann) T Nordland x 28,0 28,0

Sum 48,0 49,0 78,0 72,0 110,0 134,0 189,0 303,0 377,0 137

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Vestmyra, undergang og fortau O Nordland 12,0 14,0 26,0
E10 Borg - Leknes, delstrekning 1.2 Rishaugen - Leknes G Nordland 9,0 9,0 9
Rv 85 Sortlandsbrua, fortau G Nordland 5,0 31,0 5,0 31,0 25
E8 Ramfjord (refusjon) G Troms x 9,0 9,0
E10 Gausvik, parsell 2 G Troms x 4,0 4,0
Rv 83 Vegpakke Harstad, tiltak for gående og syklende O Troms 15,0 35,0 21,0 35,0 15,0 41,0 51,0 111,0
Sykkelby Tromsø O Troms x 2,0 2,0
Tromsøpakke 2 (mva-kompensasjon) O Troms x 8,0 8,0
Tiltak etter GS-veginspeksjoner I 1,0 2,0 3,0 3,0 9,0

Sum 7,0 25,0 35,0 45,0 35,0 46,0 72,0 123,0 142,0 34

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Ulvsvåg, sentrumstiltak A Nordland x 1,0 1,0

E10 Borg - Leknes, delstrekning 1.1 (restfinansiering) A Nordland x 2,0 2,0

E10 Leknes nord, rundkjøring  X Nordland 1,5 1,5

E10 Dragvik - Osmarka, tiltak mot utforkjøringsulykker U Nordland 2,0 2,0

E8 Lavangsdalen, midtrekkverk M Troms x 73,0 20,0 93,0

Rv 83 Vegpakke Harstad, ombygging av kryss m.m. A Troms 6,0 21,0 35,0 61,0 3,0 35,0 44,0 117,0

Rv 83 Vegpakke Harstad, tunnel Seljestad - Sama A Troms 19,0 21,0 31,0 30,0 133,0 51,0 183,0

Diverse veglys A 1,0 1,0 2,0

Strakstiltak etter TS-inspeksjoner I 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0

Sum 78,0 32,5 40,0 59,0 92,0 35,0 168,0 204,5 300,0

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014 2015 2016 2017

B
u

n
d

n
e

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Fauske nord, tiltak mot elgpåkjørsler Q Nordland 3,0 3,0

E6 Estetisk opprydding, ferjekaier A Nordland 3,0 3,0

E10 Estetisk opprydding Raftsundet (Lofast) A Nordland 1,0 1,0

E10 Vannhinder for fisk (Hundeelva) V Nordland 1,0 1,0

Rv 83 Vegpakke Harstad, støytiltak S Troms 5,0 13,0 18,0

Oppfølging av vanndirektivet V Troms 1,0 2,0 3,0

Diverse støytiltak S 1,0 2,0 2,0 5,0
Tiltak for å ivareta biologisk mangfold Q 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Diverse oppryddingstiltak ift. estetikk A 1,0 2,0 2,0 5,0

Sum 2,0 9,0 12,0 20,0 43,0

2014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Døgnhvileplass Fauske D Nordland 5,0 5,0

E6/E10 Døgnhvileplass Bjerkvik D Nordland 11,0 11,0

E10 Rasteplasser Lofast R Nordland 2,0 2,0

Oppgradering av rasteplasser R 3,0 4,0 4,0 11,0

Sum 7,0 3,0 4,0 15,0 29,0

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Kollektivknutepunkt Fauske stasjon K Nordland 2,0 2,0

E10 Narvik nord (Bjerkvik), knutepunkt K Nordland 4,0 4,0

Oppgradering av holdeplasser/busslommer H Nordland 1,0 2,0 3,0

E6 Fossbakken kollektivknutepunkt K Troms 6,0 6,0

Rv 83 Vegpakke Harstad, kollektivtrafikktiltak A Troms 10,0 28,0 5,0 21,0 6,0 30,0 21,0 79,0

Sum 16,0 28,0 6,0 21,0 14,0 30,0 36,0 79,0

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 26,0 42,0 5,0 53,0 55,0 176,0 5,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

E6 Kjerringstraumen bru B Nordland 3,0 5,0 8,0 7

E10 Gimsøystraumen bru B Nordland 5,0 15,0 10,0 30,0

E10 Breisundet bru B Nordland 8,0 10,0 7,0 25,0

E10 Storvalen bru B Nordland 8,0 10,0 7,0 25,0

E10 Tjeldsundbrua B Nordland 8,0 9,0 10,0 27,0 18

E6 Brandvoll - Heia V Troms 10,0 20,0 10,0 40,0 20

Tunnelsikkerhetstiltak 42,0 54,0 67,0 163,0

E6 Fagernestunnelen T Nordland 7,0 7,0 3

E6 Tømmernestunnelen T Nordland 38,0 38,0

E6 Forsåtunnelen T Nordland 10,0 10,0 15

E6 Leirviktunnelen T Nordland 9,0 9,0 5

E10 Sløverfjordtunnelen T Nordland 18,0 18,0 20

E10 Nappstraumtunnelen T Nordland 10,0 10,0 20

Rv 85 Sigerfjordtunnelen T Nordland 29,0 29,0 14

E8 Tromsøysundtunnelen T Troms 42,0 42,0 67

Sum 42,0 93,0 67,0 116,0 318,0 45

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Fornying

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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Rute 8b E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger  

 
Kort om ruten 
Rute 8b omfatter E6 fra Nordkjosbotn til Kirkenes. Ruten har 11 tilknytninger. Dette omfatter 
riksvegforbindelsene til grensen med Finland; E8 Skibotn – Galgujavri, rv 93 Alta – Kivilompolo, rv 92 
Karigasniemi – Gievdneguoikka, E75 Utsjoki – Vardø og rv 893 Nedre Neiden – Neiden. De andre 
tilknytningene er E105 Hesseng – Storskog til grensen med Russland, rv 94 Skaidi – Hammerfest, E69 
Olderfjord – Nordkapp, rv 881 Alta lufthavn, rv 887 Kirkenes lufthavn og rv 892 Banak lufthavn. Den 
totale lengden til rute 8b er om lag 1 570 km inkludert armer og ramper. 
 
E6 er den ene viktige transportåren for næringstransporter og turisttrafikk til og fra Finnmark og 
Nord-Troms og den eneste innenlandske vegforbindelsen mellom Finnmark og det øvrige Nord-
Norge. 
 
På rute 8b går store deler av godstransporten inn og ut av Finnmark og Nord-Troms over de fem 
grenseovergangene mot Finland og grenseovergangen mot Russland over Storskog. Størst 
transportmengder transporteres over grenseovergangen Helligskogen/Galgujavri på E8 i Troms og 
over Kivilompolo på rv 93 i Finnmark. På ruten representerer Alta, Hammerfest og Kirkenes viktige 
godsknutepunkter med terminalfunksjoner for omlasting mellom forskjellige transportformer. 
 
Trafikkmengdene på rute 8b er lave bortsett fra i byer og tettsteder, der det lokalt kan være større 
trafikk. Tungtrafikkandelen er på rundt 20 pst. på de gjennomgående rutene på E6. De fleste 
riksvegstrekningene på ruten har en sommerdøgntrafikk som er betydelig høyere enn 
årsdøgntrafikken. 
 
De mest kritiske strekningene i forhold til sikkerhet og framkommelighet er strekninger med smal veg 
på det lavtrafikkerte vegnettet. Om lag 641 km av vegnettet på ruten mangler gul midtlinje. I tillegg 
er det to bruer og en tunnel med fri høyde lavere enn 4,2 meter samt enkelte stigninger som 
representerer flaskehalser for næringstransporten. Om lag 610 km av ruten har vegbredde mindre 
enn 8,5 meter. 
 
Konseptvalgutredninger med ekstern kvalitetssikring (KVU/KS1) 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for avlastningsveg på E6 ved Alta. Det legges til grunn at videre 
planlegging av avlastningsveg gjennom Alta skal ta utgangspunkt i vedtatt kommunedelplan, dvs. ny 
veglinje nær sentrum, sør for dagens E6. 
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Økonomiske rammer for perioden 2014-2017             Mill. 2014-kr 

 2014-2017 
Statlige midler Annen 

finansiering 
Store prosjekter 1 837  
Programområdene 488  
   Utbedringstiltak 216  
   Tilrettelegging for gående og     
   syklende 

58  

   Trafikksikkerhetstiltak 140  
   Miljøtiltak 21  
   Servicetiltak 32  
   Kollektivtrafikktiltak og  
   universell utforming 

21  

Tiltak for å ta igjen forfall 385  
Planlegging og grunnerverv  144  
Post 30 Riksveginvesteringer 2 854  
Post 31 Skredsikring 1 102  
Post 37 E6 vest for Alta 1 611  

 
 
Endringer i standard på ruten i perioden 2014-2017  

Virkninger 

Antall km veg åpnet for trafikk 63,1 
Antall km riksveg med gul midtstripe 47,3 
Antall km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte 
kjørebaner åpnet for trafikk 

 

Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger  
Antall skredutsatte strekninger/punkter som er 
utbedret 

7 

Antall km tilrettelagt for gående og syklende 12,8 
Antall km kollektivfelt  

 
 
Prioriteringer på ruten 
 
Perioden 2014-2017 
Utbyggingen av E6 Sørkjosfjellet som startet høsten 2013, ventes åpnet for trafikk i 2016. Vest for 
Alta er det ventet at utbyggingen av E6 Jansnes – Halselv som startet i 2009, vil bli åpnet for trafikk 
høsten 2014. Utbyggingen av Halselv – Møllnes som startet høsten 2013, ventes åpnet for trafikk i 
2016. Utbyggingen av skredsikringsprosjektet E69 Ytre Sortevik som startet høsten 2013, ventes 
åpnet for trafikk høsten 2014. Utbedringsarbeidene på E8 Skibotn – Riksgrensen som startet høsten 
2013, ventes åpnet for trafikk i 2015.  
 
Det er lagt opp til anleggsstart på skredsikringsprosjektet E6 Indre Nordnes – Skardalen i Troms 
høsten 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017. Prosjektet omfatter bygging av en 8 km 
lang tunnel gjennom Nordnesfjellet med tilstøtende veg, og vil korte inn E6 med 9-10 km. 
 
Utbedringsprosjektet E105 Storskog – Elvenes ble åpnet for trafikk høsten 2013. Det er lagt opp til at 
utbyggingen videreføres slik at hele strekningen Elvenes – Rundvannet – Hesseng (kryss med E6) blir 
ferdig utbedret i første fireårsperiode. 
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I første fireårsperiode legges det opp til å fullføre utbedringen av E6 vest for Alta med utbygging av 
den siste delstrekningen Storsandnes – Langnesbukt. I tillegg vil det bli oppstart på bygging av ny 
Tana bru på E6 i Finnmark til erstatning for dagens hengebru fra 1948. Brua er en stor flaskehals for 
tungtransporten på grunn av begrensninger i vegbredde og bæreevne. 
 
Midlene til programområdene prioriteres til sammenhengende utbedring av rv 94 og E8. I tillegg 
prioriteres utbedringstiltak på E6 Kvænangsfjellet og E6/E8 i Nordkjosbotn, trafikksikkerhetstiltak 
med vekt på tiltak mot utforkjøring og kryssutbedring og tilrettelegging for gående og syklende. 
Videre prioriteres miljøtiltak rettet mot støy, vannforurensing og vilt, servicetiltak og kollektivtiltak. 
Innenfor rammen til fornying prioriteres sikkerhetsutrustning i tunneler i tillegg til vegfundament på 
rv 94 og E8. 
 
Perioden 2018-2023 
I siste seksårsperiode fullføres prosjektet E6 Tana bru. 
 
I siste seksårsperiode legges det også opp til å utbedre rv 94 mellom Skaidi og Hammerfest i 
Finnmark og starte opp utbedringen av E6 mellom Nordkjosbotn og Hatteng i Troms. I tillegg 
videreføres utbedringen av E8 mellom Riksgrensen og Skibotn. Skredsikringsprosjektene E69 
Skarvbergtunnelen ut mot Honningsvåg og rv 93 Kløfta like sør for Alta i Finnmark prioriteres også.  
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Handlingsprogram 2014-2017 (2023)

Rute 8b E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

 
Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Sørkjosfjellet x 717 205 922 896 250 320 270 56 896 896

E8 Riksgrensen - Skibotn, del 1 x 236 236 236 170 66 236 236

E105 Storskog - Elvenes x 16 16 16 16

E105 Rundvannet - Hesseng x 307 307 45 45 45 45

E6 Tana bru 266 143 410 420 50 200 250 170 420

E105 Elvenes - Rundvannet 394 200 150 44 394 394

E6 Nordkjostbotn - Hatteng (start) 614 614 820 500 500

E8 Riksgrensen - Skibotn, del 2 82 82 80 80 80

Rv 94 Skaidi - Hammerfest 543 543 550 550 550

Sum 1 526 1 587 3 113 3 457 481 586 470 300 1 837 1 300 3 137

Mill 2014-kr

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E69 Ytre Sortvik x 47 33 14 47 47

E6 Indre Nordnes - Skardalen 1 014 1 014 1 075 50 330 350 325 1 055 20 1 075

E69 Skarvbergtunnelen 604 604 600 600 600

Rv 93 Kløfta 543 543 550 550 550

Sum 1 014 1 147 2 161 2 272 83 344 350 325 1 102 1 170 2 272

anna

4 6 10 10 stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Jansnes - Halselv x 20 20 51 51 51 51

E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft x 51 51 90 65 25 90 90

E6 Halselv - Møllnes x 891 891 860 264 330 240 26 860 860

E6 Storsandnes - Langnesbukt 358 297 655 655 50 260 300 610 45 655

Sum 1 321 297 1 618 1 656 380 405 500 326 1 611 45 1 656

2018-2023 2014-2023

stat

2018-2023 2014-2023

Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2016 2017 2018-2023 2014-2023

2015 2016 2017 2014-2017

NTP 2014-2023
Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014 2015

NTP 2014-2023
Kostnads-

overslag/rest pr 

1.1.2014

2014-2017

2014-2017

stat

NTP 2014-2023

stat

2014

2014

2015

B
u

n
d

n
e

Post 31 Skredsikring

B
u

n
d

n
e

Post 37 E6 vest for Alta

Post 30 Store prosjekt

B
u

n
d

n
e

2016 2017
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Nordkjosbotn, rundkjøring A Troms 30,0 30,0

E6 Kvænangsfjellet, regularitetstiltak A Troms 15,0 14,0 7,0 36,0 61

E8 Perskogen - Didnijok bru, utbedring langs eksisterende veg V Troms 35,0 35,0 10

Rv 94 Skaidi - Hammerfest (Skaidi - Arisberg), utb. langs eksist. veg U Finnmark 10,0 64,0 30,0 25,0 129,0

Rv 94 Storsvingen (refusjon) A Finnmark x 16,0 16,0

Sum 10,0 79,0 74,0 83,0 246,0 71

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017 2014-2017 Behov etter 2017

Utbedringstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Numedal G Troms 6,0 6,0

E6 Varangerbotn G Finnmark 4,0 4,0

Rv 93 Salkobekken - øvre Alta G Finnmark 11,0 11,0

Rv 94 Kvalsund G Finnmark 7,2 5,8 13,0

Rv 94 Skaidi G Finnmark 12,0 12,0

Sykkelbyer, oppfølging A 1,0 1,0 2,0

Tiltak etter GS-veginspeksjoner I 1,0 2,0 3,0 4,0 10,0

Sum 9,2 35,8 3,0 10,0 58,0

Tilrettelegging for gående og syklende

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Olderelva bru, ny bru og kurveutbedring U Troms 12,0 12,0 45

E6 Skibotn, sentrumstiltak A Troms 15,0 7,0 22,0

E6 Førstevann (Kirkenes), rundkjøring X Finnmark x 1,0 1,0 2,0

E6 Okselv bru (Sennalandet) A Finnmark 26,0 26,0

E6 Karasjok sentrum, avkjørselsanering A Finnmark 4,0 4,0

E6 Tømmervegen i Alta (refusjon) A Finnmark x 1,0 1,0

E6 Kontrollstasjon Kvenvikmoen, Alta A Finnmark 13,0 13,0 26,0

Rv 93/rv 94/E75 Punkttiltak mot utforkjøringsulykker A Finnmark 1,0 6,0 7,0

Rv 93 Salkobekken - Øvre Alta (samfinans. av gs-veg) A Finnmark 24,0 24,0

Rv 94 Rekkverks- og sideterrengstiltak U Finnmark 3,0 3,0

Rv 94 Hammerfest sentrum A Finnmark x 4,0 4,0

Kontrollstasjoner/-punkter A Finnmark 2,0 2,0

Siktrydding ved snøscooterkryssinger A 1,0 1,0 1,0 3,0

Strakstiltak etter TS-inspeksjoner I 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Sum 57,0 56,0 5,0 22,0 140,0 45
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e

2014-2017 Behov etter 2017

Trafikksikkerhetstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

2014 2015 2016 2017

Kategori

Forsterkning av veg V

Tiltak i tunneler T

Rehabilitering av bruer B

Rehabilitering av vegutstyr og miljø M

Mindre skredsikringstiltak R

Breddeutvidelser U

Ferjekaier F

Annet A

Kategori

Tilrettelegging i byer og tettsteder O

Tilrettelegging utenfor byer og tettsteder G

Sykkelveginspeksjoner I

Annet A

Kategori

Midtrekkverk M

Forsterket midtoppmerking S

Tiltak mot utforkjøring U

Kryssutbedring X

Tiltak etter TS-inspeksjoner I

Annet (kontrollplasser/-stasjoner mm) A



226 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Nord Troms, støytiltak S Troms 1,0 1,0

E6 Nord Troms, konfliktpunkt vilt/veg Q Troms 1,0 1,0 2,0

E6 Siktrydding Karasjok - Tana bru A Finnmark 1,0 1,0 2,0

Støytiltak S Finnmark 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0

Tiltak etter vanndirektivet V Finnmark 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0

Konfliktpunkt vilt/veg Q Finnmark 1,0 1,0

Diverse opprydding massetak o.l. A Finnmark 1,0 2,0 3,0

Sum 2,0 7,0 8,0 4,0 21,0

2014-2017

Miljøtiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u
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d

n
e

Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Tana bru, døgnhvileplass D Finnmark x 2,0 2,0

E6 Alta og/eller rv 93 Kautokeino, døgnhvileplass D Finnmark 8,0 2,0 10,0

E6 Karasjok - Tana bru, rasteplasser/hvileplasser R Finnmark 4,0 4,0

E6 Døgnhvileplass Nordkjosbotn D Troms 5,0 5,0

Oppgradering av rasteplasser (rv 92, rv 93 og rv 94) R Finnmark 3,0 3,0 5,0 11,0

Sum 10,0 11,0 11,0 32,0

2014-2017 Behov etter 2017

Servicetiltak

T
il
ta
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a
te
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ri

Fylke
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d

n
e

2014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E6 Kollektivknutepunkt Olderfjord K Finnmark 5,0 5,0

E6/E75 Kollektivknutepunkt Varangerbotn K Finnmark 3,0 3,0

E6 Nordkjosbotn kollektivknutepunkt K Troms 10,0 10,0 10

Oppgradering av knutepunkt og holdeplasser K Finnmark 3,0 3,0

Sum 8,0 13,0 21,0 10

Kollektivtrafikktiltak og universell utforming

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014-2017 Behov etter 20172014 2015 2016 2017

Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

Sum 24,0 36,0 41,0 43,0 144,0

2014-2017 Behov etter 2017

Planlegging og grunnerverv

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
o

ri

Fylke

B
u

n
d

n
e

2014 2015 2016 2017

Kategori

Støyskjermer og fasadetiltak S

Ivaretagelse av biologisk mangfold Q

Forskrift om rammer for vannforvaltningen V

Miljøgater M

Annet A

Kategori

Hvileplasser D

Rasteplasser R

Annet (kjettingplasser mm) A

Kategori

Oppgradering av holdeplasser H

Oppgradering av knutepunkter K

Kollektivfelt F

Annet (innfartsparkering mm) A

Kategori

Planlegging P

Grunnerverv G
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Mill 2014-kr

stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna stat anna

E8 Perskogen øst - Didnijok bru V Troms 20,0 45,0 65,0

E8 Halsebakken - Brennfjell - Skibotn V Troms 15,0 45,0 60,0

Rv 94 Skaidi - Hammerfest, strekningen Skaidi - Arisberg V Finnmark 10,0 30,0 40,0 80,0

Rv 94 Kvalsundbrua B Finnmark 13,0 13,0 9,0 35,0

Tunnelsikkerhetstiltak 73,0 72,0 145,0

E6 Larsbergtunnelen T Troms 35,0 35,0

E6 Skardaltunnelen T Troms 18,0 18,0

E6 Isfjelltunnelen T Troms 21,0 21,0

E69 Nordkapptunnelen T Finnmark 38,0 38,0 52

E75 Vardøtunnelen T Finnmark 17,0 17,0 28

Rv 94 Stallogargotunnelen T Finnmark 16,0 16,0 26

Sum 38,0 181,0 166,0 385,0

2014-2017 Behov etter 2017

Forfallstiltak

T
il
ta

k
s
k
a
te

g
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ri

Fylke

B
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d

n
e

2014 2015 2016 2017

Kategori

Tiltak i tunneler T

Bru B

Vegfundament og vegdekke V

Drens- og avløpsanlegg D

Vegutstyr og miljøtiltak M

Ferjekaier F

Annet A
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