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Framdriftsplan
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Overordna mål
Nasjonal transportplan 2018-2029
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REGJERINGA SITT OVERORDNA MÅL:

Eit transportsystem som er sikkert, fremjar verdiskaping og bidreg til omstilling til lågutsleppssamfunnet

FRAMKOMST

Betre framkomst for personar og 
gods i heile landet

TRANSPORTTRYGGLEIK

Redusere transportulykkene i tråd 
med nullvisjonen

KLIMA OG MILJØ

Redusere klimagassutsleppa i tråd 
med ei omstilling mot eit 

lågutsleppssamfunn og redusere 
andre negative miljøkonsekvensar



Rammer og fordeling
Nasjonal transportplan 2018-2029

• Høg ramme inneber ein auke i nivået på over 40 % i høve til NTP 
2014-2023

• Bompengane kjem i tillegg
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Økonomiske rammer

Lav

574

NTP 2014-23

664

Basis

716

Middels

860

Høy

932

0 13 69 129

Til nye investeringer ( milliarder kroner)

Nye Veier AS Drift, vedlikehold Etterslep

Bundne prosjekter Bymiljøavtaler, belønningsordningØvrige poster

Prioriterte områder og føringer

Milliarder kroner
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Temautredninger

• Klimastrategi
• Langsiktig jernbanestrategi
• Ferjefri E-39
• Framdriftsplan for InterCity-

utbygging
• Motorvegplan
• Framtidig kapasitet på Oslo 

lufthavn
• Ny lufthavn i Bodø

Foto: Knut Opeide
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Vi må ta vare på det vi allerede har

• Drift og vedlikehold ivaretar samfunnets
investeringer

• Prioritet før investeringer

• Ta igjen etterslep og hindre nytt

• Økt trafikk og nye anlegg gir økt behov

• Klimaendringer gir nye utfordringer

Foto: Knut Opeide

Foto: Øystein Grue
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Byer - Bymiljøavtaler

• 66,5 mrd. kr i middels og høy ramme
– 23,6 mrd. til kollektivprosjekter (50% statlig andel)
– 18,5 mrd. til kollektiv, gåing og sykling
– 7,8 mrd. til sykkelekspressveger
– 16,6 mrd. belønningsmidler

• Nullvekstmålet for personbiltrafikk foreslås utvidet

• Rammeverket for bymiljøavtalene bør endres
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Oppdraget frå Samferdsledepartementet 

Nasjonal transportplan 2018-2029

• Stor vekt på samfunnsøkonomisk nytte

• Utgreie og rangere prosjekt basert på
– Netto nytte pr. budsjettkrone

• Ta omsyn til samfunnssikkerheit og beredskap

• Ta omsyn til samanhengande utbygging og 
standard

• Ta omsyn til prosjekt som er særleg viktige for å 
oppnå dei overordna måla 9
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Investeringstiltak på veg
Nasjonal transportplan 2018-2029

• 120 milliardar kroner til store prosjekt
– 57 milliardar kroner i bindingar
– 63 milliardar kroner til nye store prosjekt

• 95 milliardar kroner i bompengar kjem i tillegg

• Nye Veier AS sine investeringar kjem i tillegg

• Skredsikring 13 milliardar kroner
– Auke på ca. 20 %
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Når vert prosjekta starta?
Nasjonal transportplan 2018-2029

• Avgrensa plass til å starte nye prosjekt første 
åra.
– Svær store bindingar på veg og jernbane frå 

inneverande NTP (til saman over 175 
milliardar kroner).

– Nye Veier AS (62 milliardar kroner).

– Prioritering av byområde, drift og vedlikehald, 
fornying og programområde
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Riksveg - bundne prosjekter
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Riksveg - store nye prosjekter (rangert etter NNB)
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Riksveg - store nye prosjekter (rangert etter NNB++)
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Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Motorvegplan
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Prioriteringen lagt frem 3. mars 2016
Nye Veier AS
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Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39
Nasjonal transportplan 2018-2029

• Stortinget: Ambisjon om ferjefri 
og utbetra E39 innan 20 år.

• Svarar på korleis den kan 
realiserast.

• Stor nytte, teknisk og 
planmessig mogeleg, men 
utfordrande økonomisk
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Hva er en opprustet og ferjefri E39?

● Hovedtransportåre på Vestlandet
– Mellom Kristiansand og 

Trondheim

● Reisetiden halveres 
– Fra drøyt 20 timer til knapt 11 

timer

● Døgnåpen veg 
– 7 ferjesamband fjernes

07.03.2016



Plan for ferdigstilling innen 20 år
Opprustet og ferjefri E39 innen 2035
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Utfordringer i dag

● Ferjer
– Hindringer for bo- og 

arbeidsmarkeder 
– Lang transporttid
– Vegen er ikke 

døgnåpen

● Vegene
– Dårlig standard
– Gjennom bygd og by
– Vinterproblematikk

Opprustet og ferjefri E39 innen 2035
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Det er teknisk mulig

● Ny teknologi utvikles for de 
fem største fjordkryssingene

● Vi har teknologi for de andre 
fjordkryssingene

● Jobber etter «offshore-
metodikk» for å utvikle ny 
teknologi på en sikker måte

Opprustet og ferjefri E39 innen 2035
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Det er finansielt utfordrende

● Bompengepotensial på 110 milliarder kroner

● Avhengig av tidlig og forutsigbar finansiering av 
teknologiutvikling og planlegging

● Det er utfordrende å oppfylle ambisjonen på 20 år innenfor 
rammene for plangrunnlaget

Opprustet og ferjefri E39 innen 2035

Prosjekt Milliarder kroner

Prosjekt som bygges ut av Nye veier AS 50

Bindinger etter 2017 på igangsatte prosjekter 6

Prosjekter inn og ved byer 30

Nye prosjekter 254

Totalt opprustet og ferjefri E39 340
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Slik kan det ferdigstilles i løpet av 20 år
Opprustet og ferjefri E39 innen 2035

Delstrekning/parsell 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kristiansand-Søgne
Søgne-Lyngdal
Lyngdal-Ålgård
Ålgård-Hove
Hove-Sandved
Sandved-Smiene
Smiene-Harestad
Harestad-Arsvågen Rogfast
Arsvågen-Våg
Våg-Heiane Bømlafjorden
Heiane-Ådland
Ådland-Svegatjørn Bjørnafjorden
Svegatjørn-Rådal
Rådal-Vågsbotn
Vågsbotn- Knarvik
Knarvik-Ostereide
Ostereide-Oppedal
Oppedal-Lavik Sognefjorden
Lavik-Torvund
Bogstunnelen-Gaular gr.
Dregebø-Sande N
Sande N-Storehaug
Storehaug-Vassenden
Vassenden-Byrkjelo
Byrkjelo-Grodås Nordfjorden
Grodås-Volda
Volda-Furene
Furene-Hareid Eiksund/Vartdalsfjorden
Hareid-Sulesund Sulafjorden
Sulesund-Vegsund
Vegsund-Breivika
Ålesund-Molde Romsdalsfjorden
Molde-Årø
Årø-Hjelset
Hjelset-Bergsøya
Bergsøya-Betna Halsafjorden
Betna-Stormyra
Stormyra-Thamshamn
Thamshamn-Klett
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