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Sammendrag 

Bakgrunn. Norge er et utfordrende land både når det gjelder å få etablert et 

tidsmessig og landsdekkende hovedveinett og få vedlikeholdt dette nettet. Både 

geografi, topografi, klima og landets utstrekning bidrar til utfordringene. Ved 

utgangen av andre verdenskrigen hadde landet en nedslitt og utilstrekkelig 

infrastruktur. I flere tiår satset myndighetene betydelige mindre på å bygge ut 

infrastrukturen i samferdsel enn land det har vært naturlig å sammenligne Norge 

med. I tillegg har myndighetene latt infrastrukturen forfalle. Som følge av denne 

politikken har logistikkostnadene blitt betydelig høyere enn ønskelig både ut fra 

konkurransen i næringslivet og befolkningens levekår. I det siste tiåret har 

myndighetene økt takten i bygging av infrastruktur og vedlikehold av den for å ta 

igjen forsømmelsene som det likevel vil ta flere tiår å innhente. 

 

Aksjon bedre vei (ABV) ønsker med dette veipolitiske programmet å gi et bidrag til 

gjennomføring av den nødvendige satsing i samferdsel. Først og fremst behandler 

ABV hovedveinettet og har lagt et 20-30 års perspektiv til grunn for myndighetenes 

satsing. I løpet av et slikt tidsrom bør forsømmelsen være innhentet og landet ha fått 

et moderne og tidsmessig hovedveinett og vedlikeholdet økt slik at standarden kan 

opprettholdes. 

 

Behov for realistisk beslutningsstøtte. Regjeringen anvender den såkalte nytte-

kostnadsanalysen (NKA) som grunnlag for beregning av samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet ved nasjonal transportplanlegging. Hittil er det laget fire versjoner av 

Nasjonal transportplan (NTP), og den femte vil bli lagt frem av regjeringen våren 

2016. De to første anvendte urealistisk høy kalkulasjonsrente og urealistisk lav 

transportfremskriving. Følgelig ble svært få prosjekter lønnsomme, og Stortinget la 

disse to NTP til side ved sin prioritering. NKA ble forbedret ved de neste to 

transportplanene, men ved den siste, lagt frem av regjeringen Stoltenberg før 

regjeringen måtte gå av ved stortingsvalget høsten 2013, er regjeringen opptatt av 

de svakhetene som ennå ikke var rettet opp, se kapittel 2.4 Metodeutvikling og bruk 

av samfunnsøkonomiske analyser i Meld.St.26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 

2014-2023.  

 

ABV vil fremheve noen forhold som tilsier at regjeringen bør ha et mer beskjedent 

siktemål med NKA enn den har lagt opp til selv om den tar hensyn til forhold som er 

listet opp i kapittel 2.4. Regjeringen har lagt seg på en kalkulasjonsrente på 4 %. Den 
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bør være lavere. Investeringenes evne til å påvirke arbeidsmarked og bosetting 

regionalt har ikke blitt tatt inn i noen NTP. Samferdselstiltak i tettsteder kan få 

betydelige byplanmessige konsekvenser som er ukjente når NTP lages. Dette tilsier 

at NKA først og fremst bør anvendes på prosjekter utenfor de større tettstedene. 

ABV vil også nevne at sammenhengende utbygging av lengre strekninger må være 

et grunnleggende krav til fremtidig veibygging. Det er derfor essensielt at regjeringen 

gjennomfører sitt uttalte ønske om en slik praksis. Da vil det imidlertid kunne være 

delstrekninger som med dagens analyseopplegg kan være ulønnsomme. Hensyn til 

blant annet ensartet standard på hele strekningen innebærer likevel at den samlede 

lønnsomhet for hele strekningen må være retningsgivende. 

 

Reformering av planprosessen. Planprosessen ved investering i hovedveier tar i 

dag ofte mer enn 10 år, og regjeringen arbeider med en vesentlig reduksjon i 

planleggingstiden, helt ned til 5 år. ABV arbeider også med denne problemstillingen, 

og her følger forslaget fra ABV for en vesentlig reduksjon i planleggingstid. Tidlig i 

planprosessen foregår en såkalt konseptvalgutredning (KVU) og en tilhørende 

kvalitetssikring betegnet (KS 1). Med unntak for noen prosjekter anser ABV disse 

trinnene for overflødige. Mot slutten av planprosessen foregår nok en kvalitetssikring, 

betegnet (KS 2). Denne delen bør bare anvendes ved kompliserte veiprosjekter. Ved 

hovedveiprosjekter bør i fremtiden anlegg foregå samlet for lengre strekninger. Da 

bør også planleggingen gjennomføres etter reglene for statlig plan, og 

kommunedelplaner for samferdselsanlegg bør vedtas av Samferdselsdepartementet.  

 

I dag har et tyvetalls instanser formell rett til å klage på en planlegging. Dette gir det 

lokale demokratiet rett til å komme med innvending. ABV ønsker å stramme inn på 

spillereglene. Det bør være slik at formelle frister bør overholdes om innvendinger 

skal bli tatt hensyn til, og at det ikke skal være innenfor spillereglene å oppnå 

”omkamp” etter at et vedtak er lovlig fattet.  

 

Omorganisering i veisektoren. Regjeringen Solberg har med høyt tempo etablert 

et statlig veiselskap som med en startportefølje skal bygge ut spesifiserte strekninger 

i løpet av 20 år innenfor 130 milliarder kroner (2015-priser). Selskapet er etablert, 

lokalisert til Kristiansandsområdet, har annonsert etter nøkkelpersoner, og det et er 

utlyst anbud om strategisk rådgivning. Tempoet tilsier ar regjeringen tar sikte på 

komme i gang med prosjektarbeidet fra og med 2016. ABV har gjennom hele 

prosessen støttet denne organisatoriske nyskapingen og antar at det nå er investert 

så mye politisk prestisje i prosjektet at det i det store og det hele vil bli gjennomført 
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etter intensjonene. Forslaget til ABV om finansiering av veiselskapets virksomhet 

følger nedenfor  

 

I og med etablering av et statlig veiselskap for utbygging av viktige 

hovedveiprosjekter, bør organisering av den resterende delen av Statens vegvesen 

også vurderes. Således bør det være aktuelt å skille ut tilsynsoppgaver i et eget 

selskap som blir lagt direkte under Samferdselsdepartementet slik veiselskapet er 

det. Dermed blir Statens vegvesen en mer rendyrket planleggings- og 

byggherreorganisasjon enn i dag.  

 

Finansiering av veioppgaver. Veibygging og veivedlikehold er hittil blitt finansiert 

stykkevis og delt og fullstendig utilstrekkelig innenfor budsjetter årlig vedtatt av 

Stortinget. I fremtiden vil lengre strekninger bli bygd ut under ett og sikret tilstrekkelig 

finansiering for slike lengre strekninger. Dette kan på sikt føre til større institusjonelle 

forandringer både for Storting og Regjering. ABV støtter reformer på dette området 

og har markert seg med strukturerte og gjennomtenkte forslag til reformer. 

 

Sentralt i forslaget står etablering av et infrastrukturfond for samferdselstiltak lagt inn 

under Folketrygdfondet og finansiert med tilstrekkelige midler fra Statens 

pensjonsfond utland. Infrastrukturfondet skal oppfylle de vanlige betingelser 

pensjonsfondet legger til grunn for plassering av sine midler. Disse lånene med 

renter og avdrag kan tilbakebetales på flere måter ved for eksempel bompenger, 

veiprising, øremerkede statlige bevilgninger for eksempel deler av 

motorvognavgiftene, eller ved ordinære statlige bevilgninger. 

 

Effektiv styring av trafikkstrømmer må bli tatt på alvor. Styring av 

trafikkstrømmer er blitt gjennomført like stykkevis og delt som investeringer i 

infrastruktur. ABV ønsker å bidra med sin kompetanse til at trafikken på 

hovedveinettet blir best mulig styrt. Det innebærer at mange virkemidler for 

trafikkstyring må settes inn koordinert. Disse virkemidlene kan være økonomiske (for 

eksempel avgifter, bompenger, veiprising), elektroniske (for eksempel adgangs- og 

rampekontroll, overvåking), tekniske (skilting), administrative (for eksempel utnyttelse 

av kjørefelt avhengig av antall personer i et kjøretøy, reservering av kjørefelt for 

bestemte kjøretøyer, kontroll med kjøretøyers tekniske stand og føreres 

kompetanse), driftstiltak i hovedveinettet samt differensiering av kjøretøyer og 

separering av trafikanter. Det foreligger mye kunnskap om hvert av disse tiltakene, 
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som imidlertid bør settes inn koordinert. Det er lite fruktbart å analysere investeringer 

i hovedveinettet og trafikkstrømmen på det som to uavhengige tiltak.  

 
 
1. BEHOVET FOR VEIPOLITISK SATSING 
Norge har dårligere veistandard enn de fleste av OECD-landene. Logistikkostnadene 

regnet i forhold til verdiskaping er høyere enn hos viktige konkurrentland. Det gir 

Norge et handikap i konkurransen om markeder.  

• Det er ikke knapphet på kapital som har gitt denne situasjonen, men den 

samferdselspolitikken som er ført gjennom mange år.  

• Forholdene blir ikke i avgjørende grad bedre etter utløpet av den nåværende 

nasjonale transportplan for årene 2014-2023. 

• Norge trenger en kraftfull og langvarig satsing for bedre fremkommelighet, 

tilgjengelighet og transportstandard  

 
1-1. Bakgrunn 
Norges inntekter fra olje og gass vil trolig falle i årene fremover på grunn av 

avtagende produksjon. Inntektsfallet kan forsterkes ved et eventuelt varig lavere 

prisnivå, og av miljøkrav som kan innebære at påviste ressurser må bli liggende 

uutnyttet.  

 

Norge blir dermed i økende grad avhengig av de delene av næringslivet som ikke er 

tilknyttet offshore-næringen for å kunne opprettholde levestandard og velferdsnivå. 

Samtidig er Norge allerede i utgangspunktet et høykostland med stor avstand til de 

viktigste eksportmarkedene. Hittil har to forhold gjort at eksportnæringene har kunnet 

leve med de høye logistikkostnadene: Konkurransedyktige produksjonskostnader, og 

at mye av eksporten har foregått med skip, som har lave transportkostnader. Uansett 

hvilken rolle disse to forholdene kan komme til å spille i fremtiden, bør det logistiske 

handikapet reduseres vesentlig. ABVs veipolitiske program bør ses som et bidrag for 

å oppnå dette målet.  

 

De høye logsitkkkostnadene kan i vesentlig grad forstås i lys av myndighetenes 

forsømmelse gjennom flere tiår med hensyn til å bygge et tidsmessig 

samferdselsnett. Myndighetene har skjønnmalt forsømmelsen ved å kalle den 

etterslep. For å gjøre vondt verre er veinettet forfalt gjennom mange år, noe som har 

økt både risiko og transportkostnader.  
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• For norske bilbrukere betyr dette at en uforholdsmessig stor del av tiden må 

brukes bak rattet, og at størrelsen av potensielle arbeids- og bosettingsområder 

blir mindre enn den kunne vært. 

• For norsk næringsliv betyr den dårlige veistandarden at konkurranseevnen 

svekkes. I følge statistikk fra NHO bruker norske bedrifter gjennomsnittlig ca. 5,6 

prosent av omsetningen på transport. Gjennomsnittet for Europa er 2,7 prosent – 

altså under halvparten. For bedrifter i distriktsnorge er forskjellen enda større. I et 

bilde preget av sterk utenlandsk konkurranse er både kostnader, tidsfaktoren og 

leveringspåliteligheten som oftest avgjørende. På alle disse områdene er 

veistandarden viktig. 

 

Hvis det skal være mulig å opprettholde en relativt høy grad av bosetting utenfor 

sentrale strøk, vil veitransport også i fremtiden måtte utgjøre den alt overveiende 

delen av både gods- og persontransport. ABV ser behovet for et forsterket 

jernbanenett på visse hovedstrekninger, men topografi og spredt bosetting gjør det 

økonomisk og ressursmessig urealistisk at jernbane skal kunne overta vesentlige 

transportvolumer fra veinettet. 

 

Et godt hovedveinett er i tillegg viktig for å bedre mulighetene for arbeidsreiser, enten 

disse skjer kollektivt eller forutsetter bruk av egen bil. Dette styrker arbeidsmarkedet 

og næringslivets rekrutteringsgrunnlag, og er viktig for å kunne opprettholde 

mulighetene til desentralisert bosetting. Det er også verdt å nevne at gode veier gir 

tryggere og mindre slitsomme arbeidsreiser, både for busspassasjerer og reisende 

som er avhengig av bil. 

 
• Av persontransportarbeidet utgjør bil 81 prosent, buss 7, fly 6 og bane 5 prosent 
•  Av godstransportarbeidet står vei for 50 prosent, sjø for 42 prosent og jernbane for 7 prosent 
 (Kilde: TØI-rapport 1227 2012) 
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2. PREMISSER FOR EN NY VEIPOLITIKK 
ABV mener at en ny og fremtidsrettet veipolitikk må bygges på noen grunnleggende 

premisser som hittil ikke har vært til stede eller tilstrekkelig klargjort. 

 
2–1. Investering, ikke forbruk 
ABV ser et moderne og rasjonelt hovedveinettet som en lønnsom og fremtidsrettet 

investering i Norges infrastruktur, og som en viktig forutsetning for en sunn og 

bærekraftig økonomi nå og i fremtiden. Likevel er veiinvesteringer tradisjonelt 

behandlet som kostnader i norske statsbudsjetter. Dette er en praksis ABV mener 

det er viktig å komme bort fra.  

 
 

2–2. Realistisk beregning av samfunnsmessig lønnsomhet 
Med samfunnsøkonomisk lønnsomhet som et viktig kriterium i vurderingen av 

veiprosjekter er det avgjørende at beregningene foretas ut fra rasjonelle og 

realistiske prinsipper. Dette er ikke tilfelle i dag. 

• I Norge stilles det i dag et krav om at infrastrukturprosjekter skal gi en avkastning 

på fire prosent for å betraktes som samfunnsøkonomisk lønnsomme 

(kalkulasjonsrenten). ABV ser det som urimelig at kravet er likt avkastningsmålet 

for oljefondet, og vesentlig høyere enn avkastningen fondet faktisk oppnår. Det 

må antas at investeringer i innenlandsk infrastruktur innebærer lavere risiko enn 

utenlandske verdipapirer. Dette tilsier lavere avkastningskrav, ikke høyere.  

• Lønnsomhetsberegningene gjøres ut fra et lite antall kriterier, som økonomisk 

levetid for veiene, verdien av innspart tid for trafikantene og reduksjon i antall 

ulykker. Flere av kriteriene er imidlertid urealistiske, og det legges ikke vekt på 

prosjektenes positive innvirkning på bosetting, nærings- og arbeidsliv. Det 

opereres også med urealistisk lave tall for fremskriving av trafikk. Resultatet er at 

nær sagt alle prosjekter blir ulønnsomme på papiret, særlig i byer og bynære 

områder. De norske beregningsmodellene er da også i utakt med modellene som 

benyttes i land vi kan sammenligne oss med.  

• ABV understreker at det må tas tilstrekkelig hensyn til at enkeltstrekninger inngår 

i et sammenhengende nasjonalt nett. De kan dermed ha betydning for 

lønnsomheten for en større del av nettet, uten nødvendigvis å være lønnsomme 

isolert sett. 
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2–3. Skille lønnsomme og ulønnsomme veiprosjekter 
Det bør innføres et skille i behandlingen av samfunnsøkonomisk lønnsomme og 

ulønnsomme veiprosjekter.  

• Samfunnsøkonomisk bærekraftige prosjekter må primært prioriteres ut fra 

økonomisk argumentasjon, og kan bygges ut gjennom flere ulike 

finansieringsformer, forutsatt at finansieringskostnadene er forsvarlige ut fra en 

vurdering av lønnsomheten.  

• I tilfeller der distriktspolitiske eller andre hensyn gjør at Stortinget ønsker å 

prioritere mindre lønnsomme/ulønnsomme prosjekter, må finansieringen av disse 

skje gjennom ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Dette skaper ryddighet 

og synliggjør politiske prioriteringer. 

 
2–4. God ressursutnyttelse 
ABV mener god ressursutnyttelse må innføres som en grunnleggende premiss i 

veipolitiske beslutninger og prosesser. Dette kan kanskje virke selvsagt, men i 

praksis er det svært utbredt at lokale særinteresser, kortsiktighet og manglende 

helhetstenkning, politisk hestehandel, klagemuligheter løsrevet fra økonomiske 

konsekvenser, og en rekke andre forhold får bestemme. Hvis Norge skal ha en 

realistisk mulighet til å bygge ut det veinettet landet vil trenge i fremtiden, må det 

være et overordnet prinsipp at mulighetene til fortsatt sløsing med begrensede 

ressurser fjernes.  

 
2–5. Store, helhetlige og fullfinansierte prosjekter 
En avgjørende premiss for god ressursutnyttelse er at veistrekninger bygges ut 

helhelhetlig og sammenhengende i form av store prosjekter, og at disse er 

fullfinansiert eller har en forutsigbar finansiering. Hittil har en stykkevis og delt 

utbygging, finansiert gjennom ettårige statsbudsjetter vedtatt i Stortinget, vært 

normalen. Resultatet er at prosjektene forsinkes, og at både planlegging og bygging 

fordyres i betydelig grad. 
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2–6. Miljøhensyn 
ABV ønsker en veipolitikk som er miljømessig forsvarlig. Dette gjelder for utslipp av 

klimagasser, trafikkbelastning i tettbygde strøk, og at man søker å unngå veibygging 

på dyrket mark. 

 

2–6–1. Miljøkonsekvenser av bedre veistandard 

• Forskning viser at bedre veistandard normalt gir en økning i trafikkvolumet. Om 

dette medfører økte utslipp av klimagasser, er imidlertid avhengig av i hvilken 

grad økningen skjer på bekostning av kollektive reisetilbud og jernbane, og hvor 

mye som skyldes redusert flytrafikk og overføring av trafikk fra lengre og dårligere 

veistrekninger.  

• Høyere hastighet på motorvei medfører at klimagassutslippet fra 

forbrenningsmotorer øker noe per kilometer. Effekten av dette reduseres ved at 

motorvei gir jevnere hastighet med færre oppbremsinger og akselerasjoner, og 

ofte også mindre høydevariasjoner i veitraseen. Dette gir særlig utslag for tunge 

biler, der merforbruket ved dårlig vei kan være dramatisk.  

• Bedre veier reduserer omfanget av stillestående trafikk, som gir uforholdsmessig 

store utslipp av miljøskadelige gasser. 

• Bedre veistandard vil gjøre ekspressbusser til et mer attraktivt reisetilbud, 

sammenlignet med både fly og privatbil. 

 
• SINTEF-rapporten Miljømessige konsekvenser av bedre veier (STF50 A07034, datert 

28.02.07) konkluderer med ”at det er en nær sammenheng mellom veiutforming, 
trafikkavvikling og forurensende utslipp av avgasser,” og at man ”får store reduksjoner i utslipp 
når veiene utbedres eller erstattes av bedre veier slik at trafikken flyter jevnere.” Rapporten 
bekrefter hypotesen om at bedre veier totalt sett fører ”til mindre utslipp og er positivt for 
miljøet”. 

 
2–6–2. Konsekvenser for byer og nærmiljø 

• All erfaring fra Norge og andre land viser at det ikke er mulig å bygge seg ut av 

trafikkproblemene i større byer, samtidig som stor biltrafikk er en betydelig 

miljøbelastning for innbyggerne. ABV mener at bruken av privatbil inn i større 

byer må begrenses gjennom utbygging av attraktive kollektive transportsystemer, 

og i den grad det er nødvendig også med restriktive virkemidler.  

• ABV ser det som vesentlig at hovedveier legges utenom byer og tettsteder, men 

likevel i en slik nærhet at det blir en viss avlasting på byen/tettstedets veinett. 

Riktig trasévalg er viktig både for å unngå lokal trafikkbelastning og for at 

gjennomgangstrafikken skal kunne gå raskt og uhindret. Lokale økonomiske 
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særinteresser må ikke gis mulighet til å hindre at dette overordnede prinsippet 

legges til grunn. 

• Så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig må nye veitraseer legges 

utenom dyrket mark og verdifulle jordbruksarealer. 

 

2–6–3. Miljømessig bærekraft i et fremtidsperspektiv 

• Det er i dag bred aksept for at verdens totale utslipp av CO2 og andre 

klimagasser må reduseres i årene som kommer. Vi ser da også en sterk 

teknologiutvikling for både null-/lavutslippskjøretøyer og generell 

energiproduksjon.  

• Motorer drevet med fossilt brennstoff vil i de nærmeste tiår etter alt å dømme bli 

faset ut, og erstattet av ny teknologi. Direkte utslipp av miljøskadelige gasser fra 

biler, busser og lastebiler vil neppe være et reelt problem i et lengre 

tidsperspektiv. Energien som trengs for å produsere elektrisk kraft, hydrogen og 

andre energibærere for fremtidens biler vil også i økende grad bli produsert uten 

bruk av fossilt brennstoff, i takt med at fornybare energikilder utvikles og tas i 

bruk. 

• Det må tas hensyn til denne forventede langsiktige utviklingen i vurderingen av 

nye veiprosjekter. Vi kan ikke la dagens utslippsproblemer styre planleggingen av 

veier som skal brukes i generasjoner fremover.  

• Store avstander og spredt bosetning innebærer at veitrafikk vil stå for 

hovedtyngden av gods- og persontrafikk også i fremtidens Norge. Det vil derfor gi 

større uttelling å legge til rette for en kraftig utslippsreduksjon for veitrafikken enn 

å bruke store ressurser på andre og vesentlig mer kostnadskrevende 

transportformer. ABV støtter bygging av jernbane der det er et forsvarlig 

trafikkgrunnlag, men om tog totalt sett gir lavere utslipp enn biler i dag, vil ikke 

dette nødvendigvis være tilfelle i fremtiden. 

• ABV støtter både avgiftspolitiske tiltak og utbygging av infrastruktur som gjør det 

attraktivt å benytte el-biler, hydrogendrevne biler, eller biler med annen teknologi 

som gir null- eller lavutslipp av klimagasser. Dette gjelder for både for personbiler 

og tungtransport.  
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2–7 Sikkerhet 
Dårlige veier betyr flere ulykker, med menneskelige lidelser og store 

samfunnsmessige kostnader som følge. Det finnes solid dokumentasjon for at bedre 

veistandard gir færre ulykker, til tross for økt trafikk og høyere hastighet. 

• Ifølge leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, 

reduserer motorveiutbygging antall dødsulykker med 80–90 prosent.  

• Transportøkonomisk institutt oppgir i en undersøkelse av ulykkesrisiko på norske 

riksveier i perioden 1971–94 at motorveier har et risikonivå som ligger 70–90 

prosent lavere enn for vanlige landeveier, og møtefrie veier (motortrafikkveier 

med to eller tre kjørefelter) 40–80 prosent lavere 

• I rapporten ”Risiko i veitrafikken 2009–2010”, utarbeidet av Transportøkonomisk 

institutt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, påvises det at antall 

trafikkdrepte bilførere er redusert med 21 prosent mellom 2005 og 2010, mens 

nedgangen for fotgjengere er nær femti prosent. I rapporten nevnes følgende 

momenter som avgjørende for redusert ulykkesrisiko: 

- Kontinuerlig utbedringer av veinettet 
- Farlige kryss fjernes 
- Det bygges omkjøringsveier rundt byer og tettsteder 
- Standarden på veiene blir bedre 
- Det bygges fysiske midtdelere og veirekkverk, og det ryddes langs veiene 
- Sikrere biler 

 

 

3. HOVEDVEINETTET  
3–1. Motorveiplan 
ABV ønsker en generell heving av både veistandard og vedlikeholdsnivå. Vi mener 

imidlertid at et motorveinett som binder sammen større byer og viktige knutepunkter i 

alle regioner skal prioriteres.  

• Vi ser det som positivt at Samferdselsdepartementet arbeider med en helhetlig 

motorveiplan. Dette veinettet må planlegges ut fra overordnede nasjonale 

hensyn, ikke ut fra lokale særinteresser. Hittil har særinteresser, lokale initiativer 

og politisk tautrekking fått dominere norsk veipolitikk, med feilprioriteringer, 

ressurssløsing og et veinett uten funksjonell og logisk indre sammenheng som 

resultat. 

• Prioriteringene i motorveiplanen må primært gjøres ut fra samfunnsnytte. 
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3–2. Krav til veistandard 
Nye hovedveier må planlegges med en standard som møter fremtidens behov. 

Fremskriving av dagens trafikkmengde er alene utilstrekkelig som metode for valg av 

standard. Valget bør treffes på en av to måter: Etter rutedefinisjon, eller avhengig av 

trafikkgrunnlaget på de enkelte strekninger.  

• Rutedefinisjon brukes på de viktigste forbindelsene og for å unngå sprang i 

veistandard.  

• Ved trafikkgrunnlag som metode må en se på lange strekninger av gangen, delt 

opp mellom større knutepunkter, regionale sentre eller landsdelssentre. 

 

Planleggingshorisonten må være lengre enn fremskriving av gjeldende beregnet 

trafikkmengde (ÅDT) for 20–25 år etter åpningsdato. Horisonten bør være lengre 

dess større inngrep og anlegg en eventuell fremtidig standardheving vil kreve. Det vil 

si at om man velger lavere geometrisk standard enn motorvei, må det være 

overveiende sannsynlig at det i løpet av i størrelsesorden 40–60 år ikke vil være 

behov for å utvide til motorvei. For kort planleggingshorisont kan føre til 

underdimensjonering, og at én og samme strekning må bygges igjen og igjen med 

store naturinngrep og økonomiske konsekvenser. 

 
 

 

3–3. Veiklasser 
ABV arbeider for at hovedveinettet skal ha gjennomgående enhetlig standard på 

strekningene. Vi ser for oss tre veiklasser i hovedveinettet: motorvei, møtefri vei og 

god landevei. 

 

3–3–1 Motorvei 

• Motorveistandard gjennomføres for hele strekningen mellom de største byene 

(rutedefinisjon) og på strekninger med høyt trafikkgrunnlag, det vil si med 

beregnet ÅDT > 12 000 ( > 8 000 for lengre tunneler). 

• Planskilte kryss, midtrekkverk / adskilte kjøreretninger. 2+2 felt eller mer. 18,5 m / 

20 m / 23+ m bredde.  

• Linjeføring og geometrisk standard som muliggjør fartsgrense på 110 km/t eller 

høyere. Fortrinnsvis bedre geometrisk standard enn minimum, slik at strekninger 

om ønskelig senere kan få en høyere fartsgrense.  
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3–3–2 Møtefri vei 

• Møtefri vei (motortrafikkvei) gjennomføres for middels trafikkerte strekninger og 

helhetlige strekninger etter rutedefinisjon. Trafikkgrunnlag beregnet ÅDT 6 000–

12 000. 

• Midtrekkverk, to og trefeltsvei med vekslende forbikjøringsfelt. Kan skiltes som 

motortrafikkvei og bør da ha planskilte kryss. 1+1 eller 2+1 felt, 10,5 m /14,5 m 

bredde. 

• Der slik vei bygges som første byggetrinn for motorvei, må geometrisk standard 

være som for motorvei. Ellers linjeføring og geometrisk standard som stort sett 

muliggjør fartsgrense på 100 km/t. 

 

3–3–3 God landevei 

• Standard for lavt trafikkerte strekninger i hovedveinettet. Beregnet ÅDT < 6 000. 

• Forsterket midtoppmerking, stedvis midtrekkverk. 2 felt, stedvis 2+1 felt. 9 m 

standard bredde, 12,5 m ved 2+1 felt. 

• Der slik vei bygges som første byggetrinn for motorvei, må geometrisk standard 

være som for motorvei. Ellers linjeføring og geometrisk standard som helst 

muliggjør fartsgrense på 90 km/t. 

 

 

4. REFORM AV PLANPROSESSEN  
Planlegging av hovedveiprosjekter er i dag en komplisert, ineffektiv, tidkrevende, 

kostbar og lite forutsigbar prosess. ABV mener at planprosessen må forenkles og 

gjøres ryddigere, og at bruken av statlig planlegging økes.  

• Normen bør være statlige planer for statlige veier, fylkesplaner for fylkesveier. 

• I dag er vanlig planleggingstid for et større prosjekt ti år, og i altfor mange tilfeller 

mer. ABV mener at denne tiden bør reduseres til maksimalt fem år.  

 
4–1. Dagens planprosess 
I dag starter større prosjekter med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) med 

kvalitetssikring (KS1). Etter plan- og bygningsloven (PBL) gjennomføres planprogram 

og kommune(del)planer, så kommer en prosess for å få tillatelse til å utføre 

nødvendige undersøkelser i marka, deretter reguleringsplan. Etter denne delen 

kommer nok en ny kvalitetssikring (KS2) og til slutt proposisjon/budsjett, anbud og 
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grunnerverv. Inne i denne rekken av planer kommer planlegging for nasjonal 

transportplan (NTP) med egne prosesser. Andre planprosesser kan også være med. 

Omtrent 25 myndigheter har rett til å komme med innsigelser til et planprodukt. De 

gjør det for ofte uten å ta hensyn til formelle frister, og krever tilleggsutredning selv 

om fristene er utløpt. Når hensyn til medborgerlig innflytelse og lokale konflikter går 

for langt, kan det medføre at planleggingsprosesser går i stå eller resulterer i urimelig 

kostbare løsninger. Det er også en tendens til at noen organer med innflytelse prøver 

å få til omkamp om en valgt løsning. Det er et stort behov for å stramme inn på en 

langdryg, kostbar og ineffektiv planprosess.  

 
4–2. Nasjonal transportplan (NTP) 
ABV mener at NTP fortsatt skal være det sentrale styringsdokumentet for 

samferdselsutbyggingen i Norge, men da på et mer overordnet og strategisk nivå 

enn i dag. Dette innebærer at NTP må forenkles og gjøres mindre detaljert, med 

hovedvekt på sammenhengende transportkorridorer. Planen må også åpne et 

betydelig handlingsrom for etatene og det nye statlige veiselskapet.  

• Frem til nå har det vært en alvorlig svakhet ved NTP at gjennomføringen er 

avhengig av Stortingets årlige budsjettvedtak og regjeringens løpende 

prioriteringer. Dette har medført at planen i realiteten er lite forpliktende, og bare 

delvis er blitt fulgt.  

• ABV ser det som et mål at planen gjøres forpliktende, slik at den ikke endres uten 

eksplisitt stortingsvedtak.  

 
4–3. En mer hensiktsmessig planprosess 
ABV mener at det kan være nyttig å analysere reformbehovet ut fra for eksempel at 

hele prosessen skal være gjennomførbar på fem år. Her følger en liste som skisserer 

hvordan ABV ser for seg en effektivisering som kan gi en slik halvering av dagens 

planleggingstid: 

• KVU/KS 1 skal bare unntaksvis kreves for vei- og jernbanebygging 

• Alle planer for riks-, fylkesvei og jernbane fremmes av Statens vegvesen, det 

statlige veiselskapet med foreløpig navn Nye veier AS eller Jernbaneverket 

• Det er viktig at lengre strekninger og planer for flere tiltak kan behandles i samme 

planprosess.  

• Den som sitter med det økonomiske ansvaret skal også ha planansvaret. Det 

betyr at alle kommunedelplaner for riksvei og jernbane vedtas av 

Samferdselsdepartementet, fylkesveier av fylkestinget.  
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• KS2-prosesser gjennomføres av Vegdirektoratet som stikkprøvekontroll, og bare 

for svært kompliserte prosjekter. Bare unntaksvis gjennomføres KS2 av 

Samferdsels-/Finansdepartementet  

 

Gjennomføring av punktene foran vil føre til færre men større prosjekter, og 

konsentrasjon om hovedlinjer og langsiktige utviklingstrekk. En mengde bortkastede 

detaljanalyser vil forsvinne. Et nytt planregime vil føre til at planresultatene fremtrer 

mer synlige og kan vurderes opp mot overordnede politiske mål.  

 
4–4. Nytte-/kostnadsanalyse 
Formelle planleggingsmodeller virker styrende på planleggingsprosessene. Nytte-

/kostnadsanalyser (NKA) står i en særstilling siden Samferdselsdepartementet har 

lagt denne metoden til grunn for nasjonal transportplanlegging (NTP). Hittil har 

imidlertid de fire NTP’er som er laget, vært beheftet med betydelige svakheter. ABV 

anbefaler at NKA konsentreres om de problemer metoden er best egnet for, det vil si 

tiltak utenfor større tettsteder. Det er dessuten viktig at analysen gjøres for en hel 

rute og ikke bare for en parsell. I byområder er metoden mye mindre anvendbar, slik 

Vegdirektoratet selv skrev i arbeidet med Norsk vegplan utenfor byer og tettsteder 

allerede på 1970-tallet. NKA er sannsynligvis enda mindre egnet i dag enn på 

syttitallet i slike områder.  

 

 

5. ORGANISERING  
Tatt i betraktning de mange årene med statlig forsømmelse med veibygging og 

veivedlikehold, er det behov for en ny organisering av veisektoren.  

 
5–1. Nytt statlig utbyggingsselskap 
Solberg-regjeringen har annonsert at deler av den videre utbyggingen av det 

nasjonale hovedveinettet skal overlates til statsaksjeselskapet som har fått foreløpig 

navn Nye veier AS, og som nå er under oppbygging med hovedkontor i Kristiansand. 

Selskapet får også ansvar for vedlikehold av strekningene det bygger ut.  

• ABV mener at det med dette kan være et skritt i riktig retning. Et utbyggingsmiljø 

ved siden av Statens vegvesen vil kunne medføre noe mer administrasjon i 

sektoren totalt sett, men dette antas å bli oppveid av større bredde i 

arbeidsformer og metoder, og av at man får en referanse som gjør det enklere å 
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vurdere effektivitet og organisatoriske valg i utbyggingsorganisasjonene. 

Nyskapningen må dessuten antas å kunne klare seg med en relativt liten sentral 

stab, og ellers hente inn kompetanse etter behov. 

• Det er positivt at strekningene som inngår i regjeringens forslag til 

oppstartsportefølje for selskapet synes å være blant de samfunnsøkonomisk mer 

lønnsomme, og valgt ut fra et nasjonalt perspektiv heller enn lokale 

distriktsmessige hensyn. 

• ABV mener at veiselskapets portefølje primært bør omfatte helhetlige ruter. 

• Regjeringen forespeiler en finansiell ramme for veiselskapet på 130 milliarder 

2015-kroner over 20 år. En utbygging i dette tempo er ikke godt nok. Etter ABVs 

oppfatning må derfor rammen økes slik at den foreslåtte utbygging kan 

gjennomføres i løpet av en tiårsperiode.  

• Bevilgningene til selskapet skal gis over det ordinære statsbudsjettet, og innenfor 

den delen av dette som inngår i beregningsgrunnlaget for bruk av overskudd fra 

Statens pensjonsfond utland (kfr. Handlingsregelen). Dette innebærer at 

bevilgningene til veiselskapet sidestilles med statlig forbruk, og ikke med statlige 

investeringer. Dette er etter ABVs oppfatning uheldig. ABV savner nytenkning på 

finansieringssiden, basert på en forståelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme 

hovedveier som investeringer til beste for både vår tid og kommende 

generasjoner. 

• Samferdselsdepartementet skal i følge regjeringens forslag kunne be Stortinget 

om fullmakt til å forplikte staten overfor selskapet med et fast beløp som sikrer 

selskapet forutsigbarhet til å inngå utbyggingskontrakter som går over flere år. 

Fullmakten skal forutsetningsvis gis innenfor foreliggende statsrettslige rammer, 

og må fornyes hvert år. Her ligger det et usikkerhetsmoment, i og med at et nytt 

stortingsflertall vil kunne avslå å gi en slik fornyelse. Det er derfor usikkert om 

forslaget vil kunne gi den nødvendige forutsigbarheten i rammevilkårene. 

• Det foreslås også at en andel av årsavgiften for biler øremerkes veiselskapets 

utbyggingsprosjekter, sammen med avkastning fra det nyopprettede 

infrastrukturfondet. Årsavgiften utgjør 10 milliarder kroner i 2015, og fondet skal 

etter hvert få en forvaltningskapital på100 milliarder kroner. Med dette vil de 

totale veibevilgningene kunne få en økning, forutsatt at øremerkingen ikke fører 

til et tilsvarende kutt i de øvrige veibevilgningene.  
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5–2. Omorganisering av Statens vegvesen 
Statens vegvesen skal stå for vedlikehold og utbygging av de delene av veinettet 

som ikke hører inn under det nye veiselskapet. I tillegg vil etaten ha ansvar for 

trasévalg gjennom konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring på konseptnivå 

(KS1), samt kommunedelplan i de fleste tilfeller.  

• I regjeringens forslag ser fordelingen av oppgaver mellom Statens vegvesen og 

det nye utbyggingsselskapet ut til å kunne variere noe fra prosjekt til prosjekt. 

Som hovedregel skal selskapet imidlertid ha ansvar for å gjennomføre utbygging 

fra og med oppstart av reguleringsplan. 

• Organiseringen av Statens vegvesen bør vurderes nærmere. Det kan for 

eksempel være aktuelt å skille ut planlegging fra og med kommunedelplan, 

utbygging og vedlikehold i et nytt statsaksjeselskap, mens den eksisterende 

statlig etaten fortsatt ivaretar de forvaltningsmessige oppgavene. 

• Etter en eventuell omorganisering bør etter ABVs oppfatning både etat, utskilt 

statsaksjeselskap og det nye veiselskapet fortsatt være direkte underlagt 

Samferdselsdepartementet. 

• På lengre sikt bør det etter ABVs oppfatning arbeides for et to-delt veinett i 

Norge: ett statlig og ett kommunalt. 

 

5–2–1. Uavhengig veitilsyn 

En omorganisering av Statens vegvesen vil åpne for etablering av et frittstående 

veitilsyn etter samme modell som oppsplittingen av Luftfartsverket i Avinor AS og 

Luftfartstilsynet. Det nye tilsynet fører en uavhengig kontroll med alt veinett i Norge. 

 

 

6. FINANSIERING 
Hittil har bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av det norske veinettet vært 

for små. Dette har før til klattvis utbygging og forfall av veiene. ABV ser det som 

nødvendig at man nå finner finansieringsløsninger som oppfyller visse overordnede 

krav: 

• Finansieringen må ha en forutsigbarhet som sikrer kontinuerlig gjennomføringen 

av prosjekter, og dermed vesentlig mer vei for pengene.  

• Finansieringen må få et omfang som er tilstrekkelig til både forsvarlig vedlikehold 

og utbygging av hovedveinettet innenfor en akseptabel tidsramme. Det vil kreve 
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langt høyere årlige beløp enn det som hittil har vært tilgjengelig, også etter 

Solberg-regjeringens forsterkede satsing.  

 

ABV er åpen for alle finansieringsløsninger som kan bidra til at målet om en rask 

utbygging av motorveinettet kan gjennomføres. I dette kapitlet gjennomgår vi ulike 

forslag fra regjeringen og andre politiske miljøer. I tillegg lanserer vi et nytt forslag 

som vi mener er en løsning som bør vurderes av regjeringen og norske veipolitikere, 

se avsnitt 6–4. 

 
6–1. Behovet for nye løsninger  
Bil- og veiavgifter gir inntekter til statskassen som er langt høyere enn bevilgningene 

til bygging, vedlikehold og drift av veinettet. Det er likevel neppe politisk realistisk at 

tilstrekkelige midler til utbygging innenfor en akseptabel tidsramme vil kunne 

innpasses i statsbudsjettet som ordinære bevilgninger. Når man ser på 

alternativ/supplerende finansiering er det imidlertid noen momenter som må være 

med i vurderingen: 

• I tillegg til vei- og bilavgiftene betaler bilbrukerne bompenger som alene utgjør et 

større beløp enn de totale statlige veibevilgningene. Man bør derfor unngå 

ordninger som belaster brukerne ytterligere. 

• Finansieringen må skje etter prinsipper som gir mest mulig vei for pengene. Det 

betyr lavest mulig finansieringskostnader, og minst mulig byråkrati i forbindelse 

med kredittgiving og innkreving av bompenger. 

• Et hovedproblem i norsk veibygging har vært at finansiering i form av 

bevilgninger over statsbudsjettet bare kan vedtas med bindende virkning for ett år 

av gangen. Alternativ finansiering må bidra til den forutsigbarheten og 

langsiktigheten som bevilgninger over statsbudsjettet ikke kan gi. 

 
6–2. Øremerkede avgifter  
For å skape en sikrere finansiering foreslår regjeringen at årsavgiften – i 

størrelsesorden 10 milliarder kroner årlig – øremerkes for veiformål gjennom at 

midlene stilles til rådighet for det nye statlige utbyggingsselskapet. ABV ser i og for 

seg dette som et sunt prinsipp, og vil gjerne at også andre motorvognavgifter 

øremerkes for utbygging eller vedlikehold av hovedveinettet. Særlig vil vi foreslå at 

vedlikehold og drift finansieres gjennom drivstoffavgiften. Det er god logikk i dette, i 

og med at det da blir en kobling mellom bruk og vedlikehold. Dette er en løsning som 
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vil bli oppfattet som fornuftig og rasjonell av store deler av befolkningen, og som det 

derfor kan være grunn til å tro at det er mulig å få gjennomslag for i politiske miljøer.  

 

ABV vil imidlertid påpeke to problemer ved å basere seg på avgiftsfinansiert 

utbygging og vedlikehold: For det første vil slike ordninger til enhver tid være 

avhengig av støtte fra et flertall i Stortinget. For det annet er det neppe realistisk at 

øremerkede bilavgifter i sin helhet vil komme i tillegg til de ordinære bevilgningene. 

Bilavgiftene har hittil gått direkte inn i statskassen; i den grad dette endres vil det 

oppstå behov for inndekning. Det er grunn til å frykte at inndekningen i hovedsak vil 

bli tatt fra de ordinære bevilgningene til veiformål. 

 

• Oversikt over avgiftene i 2013 og prognose for 2015:

 
• Til sammenligning brukes det i 2015 vel 26 milliarder kroner til 

riksveiinvesteringer over statsbudsjettet. 3,1 milliarder kroner bevilges til drift 
(brøyting, strøing etc.), og 2,9 milliarder kroner til vedlikehold av riksveiene.  

 
6–3. Finansiering via oljeformuen 
Det er vanskelig å se hvordan man kan sikre et tilfredsstillende utbyggingstempo for 

hovedveinettet uten å benytte seg av oljeformuen. ABV vil i denne sammenheng 

understreke at petroleumsinntektene har gitt Norge et historisk økonomisk 

handlingsrom. Vi bør utnytte dette handlingsrommet til å bygge ut hovedveinettet, og 

dermed legge forholdene bedre til rette for utvikling av ny næringsvirksomhet. 

Tidsmomentet er spesielt viktig fordi inntektene fra olje og gass vil avta, slik at 

handlingsrommet over tid blir mindre. 

 

6–3–1. Avkastning av fond 

Også regjeringens ønsker å utnytte noe av oljeformuen til å investere i veier og 

annen infrastruktur. Som et ledd i dette har den opprettet et statlig infrastrukturfond 

som skal få en forvaltningskapital på 100 milliarder kroner, bygget opp over inntil fem 

år. Avkastningen skal i statsbudsjettet reserveres for vei-, jernbane- og 
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kollektivnettet, dessuten til bredbånd og IKT-infrastruktur. I praksis er det snakk om 

en øremerking innenfor Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet. 

• Det som skal brukes til vei og de mange øvrige formål er altså bare avkastningen 

av fondet. Hvor stor den blir vet vi ikke, men tre milliarder årlig er trolig et rimelig 

anslag. Dette er ikke et beløp som isolert sett vil gjøre stor forskjell for utviklingen 

av norsk infrastruktur. 

• Tilsvarende gjelder for andre forslag til fond der avkastningen skal benyttes til 

veiformål: Fondet må ha urealistisk store dimensjoner om avkastningen skal 

kunne være en viktig faktor i norsk veibygging. 

 

6–3–2. Vei som investeringsobjekt 

ABV mener at det finnes en vesentlig mer hensiktsmessig modell for å utnytte 

oljeformuen til å bygge infrastruktur: Ved å plassere noe av inntektene fra 

petroleumsvirksomheten i et moderne hovedveinett investerer vi i realkapital. Dette 

er ikke forbruk, men investeringer som vil gi sikker og langsiktig avkastning for både 

nålevende og kommende generasjoner.  

• Investeringer i et lønnsomt hovedveinett må derfor vurderes på linje med 

oljefondets investeringer i utlandet. Med realistiske beregningskriterier vil en stor 

del av hovedveinettet gi en samfunnsøkonomisk avkastning som tåler 

sammenligning med oljefondets, samtidig som risikoen er lavere.  

• Oljefondets mål er i dag fire prosent årlig avkastning. Sentralbanksjefen mener at 

dette tallet bør nedjusteres til tre prosent. Faktisk oppnådd netto avkastning fra 

1998 til 31. desember 2015 er 3,8 prosent, men fondet venter at den vil bli lavere 

i årene fremover.  

 
6–4. Ny modell gir veier og pensjonssparing med dobbel 

effekt 
I mange andre land er det vanlig at både offentlige og privateide pensjonsfond 

investerer store deler av forvaltningskapitalen i infrastruktur, deriblant veiprosjekter. 

Det er ingen grunn til at ikke også norske pensjonsfond skulle kunne gjøre dette – 

det er verdt å merke seg at Oljefondet allerede har gjort det i andre land, blant annet 

i Danmark. 

 

ABV foreslår ut fra dette følgende: Deler av statens oljeformue plasseres i et 

pensjonsfond, som så investerer direkte i lønnsom infrastruktur. Dermed oppnår man 

pensjonssparing med dobbel effekt:  
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• For det første bidrar sparepengene til å bygge landet, og dermed til å legge 

grunnlaget for fremtidig næringsutvikling og inntekter for både staten og landets 

innbyggere.  

• For det annet gir disse investeringene staten en direkte avkastning som over tid 

vil bidra til å dekke samfunnets pensjonsforpliktelser overfor en aldrende 

befolkning. 

 

6–4–1. Hvem skal stå for forvaltningen? 

ABV ser det som ønskelig at forvaltningen kan ivaretas med lave omkostninger og et 

minimum av nytt byråkrati, og at den derfor bør legges til en eksisterende statlig 

aktør. 

• Statens pensjonsfond utland – oljefondet – vil neppe være hensiktsmessig. Da 

fondet ble opprettet var formålet at investeringene utelukkende skal foretas i 

utlandet, og en endring her vil skape uklarhet rundt fondets virksomhet. Fondets 

kompetanse er dessuten konsentrert om verden utenfor Norge, og det er grunn til 

å tro at forvaltningskostnadene ville ligge høyt etter norsk målestokk. 

• Statens pensjonsfond Norge forvalter i likhet med Statens pensjonsfond utland 

statlige verdier, men mandatet begrenser seg til investeringer i aksjer og 

obligasjoner i de nordiske landene. Verdien av porteføljene var ved årsskiftet 186 

milliarder kroner. Den er dermed for liten til å kunne spille noen avgjørende rolle i 

utviklingen av norsk samferdsel, selv om mandatet skulle åpne for å plassere noe 

av midlene i norsk infrastruktur. Det er dessuten et "lukket fond", det vil si at det 

ikke kan tilføres nye midler ut over avkastningen fra eksisterende investeringer. 

• Folketrygdfondet er et statlig selskap som eies av Finansdepartementet, og får 

sine oppdrag gjennom mandater derfra. I øyeblikket har fondet bare ett oppdrag 

– å forvalte Statens pensjonsfond Norge. Tidligere omfattet imidlertid mandatet 

også et annet statlig fond som nå er avviklet, og det er ikke noe i veien for at 

regjeringen kan beslutte å etablere et nytt fond som legges inn under 

Folketrygdfondet, og forvaltes parallelt med Statens pensjonsfond Norge.  

 

6–4–2. Statens pensjonsfond infrastruktur, SPI 

La oss for eksempel kalle et slikt nytt mandat under Folketrygdfondet for Statens 

pensjonsfond infrastruktur (SPI) – et fond som skal investere i lønnsomme norske 

hovedveiprosjekter, og om det skulle vurderes som hensiktsmessig, kanskje også i 

jernbaneprosjekter, havneutbygging, flyplasser og digital infrastruktur. Modellen gir 

en høy grad av forutsigbarhet og sikkerhet. Noe av statens sparing flyttes fra utlandet 

til Norge, mens politikerne blir bundet både hva sparing og veifinansiering angår. 
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6–4–3. SPI, fondskapital 

Fondsmidlene kommer ved at SPI tilføres en andel av statens sparepenger. I dag 

plasseres disse i hovedsak i utenlandske aksjer, obligasjoner og 

næringseiendommer gjennom Statens pensjonsfond utland (oljefondet).  

• Én mulighet er at en andel av oljefondets avkastning allokeres til 

Folketrygdfondet og SPI.  

• Alternativt ville det være en mulighet å fordele netto kontantstrøm fra 

petroleumsvirksomheten mellom Oljefondet (som i dag tilføres hele beløpet) og 

Folketrygdfondet, etter en nærmere fastsatt nøkkel. 

 

6–4–4. SPI, investeringer 

La oss forutsette at Folketrygdfondet/SPI tilføres i størrelsesorden 35 milliarder 

kroner årlig. Da vil det kunne finansiere det aller meste av utbyggingen av 

hovedveinettet. Etter hvert som avkastningen av disse investeringene øker, kan 

tilførslene av ny kapital til fondet reduseres – i den utstrekning avkastningen ikke må 

tas ut for å dekke pensjonsforpliktelser. 

• Rent praktisk kan man se for seg at fondet investerer i prosjekter som bygges av 

statsselskapet Nye veier AS gjennom obligasjonslån eller andre 

låneinstrumenter.  

• Eventuelt kan også andre veibyggere finansieres på samme vis eller gjennom 

egenkapitalinnskudd: Utlån fra fondet til OPS-prosjekter vil for eksempel 

overflødiggjøre private investorer og finansinstitusjoner på finansieringssiden. 

Dermed unngås unødvendige overføringer fra staten til private interesser, noe 

som hittil har gjort OPS-veier uforholdsmessig kostbare for samfunnet.  

• Tilsvarende gjelder for bompengefinansierte veier: Fondet vil også kunne 

refinansiere kostbare eksisterende lån, og eventuelt finansiere nye prosjekter, om 

dette fortsatt skulle være aktuelt. 

 

 

 

6–4–5. SPI, betjening av gjelden 

Folketrygdfondets veiinvesteringer må selvsagt forrentes, slik at de fungerer som en 

reell pensjonssparing for staten, med et rentenivå i forhold til hva som er realistisk 

avkastning for alternative investeringer med tilsvarende risiko. Og lånene innfris, 

enten gjennom avdrag eller etter en definert løpetid, i begge tilfeller med et 

tidsperspektiv som står i forhold til levetiden for prosjektene som finansieres. For at 
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fondet skal kunne investere i veisektoren må følgelig det nye statlige 

utbyggingsselskapet – og eventuelt andre veibyggere som finansieres – ha en 

inntektsside som setter dem i stand til betjene sin gjeld. Her er det flere muligheter 

som kan tas i bruk:  

• Motorvognavgifter øremerket for utbyggingsselskapet vil trolig være det sikreste 

og mest praktiske. 

• Veiselskapet og andre utbyggerne kan tilføres midler via ordinære bevilgninger 

over statsbudsjettet.  

• Midler tilføres via bompenger eller veiprising der dette er aktuelt.  

 

6–4–6. SPI, forholdet til handlingsregelen  

De fleste politiske partier er opptatt av å forholde seg til den såkalte 

handlingsregelen, som skal begrense hvor stor andel av olje- og gassinntektene som 

staten hvert år kan bruke innenlands. Regelen innebærer at beløpet skal tilsvare den 

forventede realavkastningen av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Denne 

avkastningen er skjønnsmessig anslått til gjennomsnittlig fire prosent per år. De siste 

årene har det imidlertid vært bred enighet om at bruken av oljepenger må ligge 

lavere. I revidert budsjett for 2015 anslås bruken av oljepenger å svare til 2,6 prosent 

. 

• Handlingsregelen har to hovedformål: Det ene er å sikre at inntektene fra olje og 

gass også kommer fremtidige generasjoner til gode. Dette er i høy grad oppfylt 

gjennom investeringer i lønnsom infrastruktur. Det andre er å hindre at en for 

sterk aktivitet og etterspørsel gjør at Norges økonomi blir overopphetet.  

• Men for tiden gjør fallende oljepris at vi trolig tvert imot står foran en periode med 

redusert aktivitetsnivå og stigende arbeidsledighet. Samtidig har ingeniører, 

prosjektledere og mange andre som mister jobben i oljeindustrien kompetanse 

fra gjennomføring av store, krevende prosjekter. Mye av denne kompetansen kan 

også utnyttes til å gjennomføre veiprosjekter. Det bør vi benytte oss av, til beste 

for alle parter. 

• Hvis tidene senere skulle snu igjen i oljebransjen kan veier ”importeres”. Det 

finnes en rekke toppkvalifiserte veibyggere i både Europa og Asia som kan 

prosjektere og bygge norske veier, uten å bidra nevneverdig til å øke et eventuelt 

press i norsk økonomi. Utenlandske selskaper spiller allerede en stor rolle i norsk 

veibygging, noe som bidrar både til reduserte kostnader og mer fleksibel 

kapasitetsutnyttelse. 
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6–4–7. SPI, oppsummering 

• En andel av Norges oljeformue plassert i et nytt pensjonsfond under 

Folketrygdfondet vil være et substansielt bidrag til å løse to av de store 

utfordringene Norge står overfor: Statlig sparing for å ivareta samfunnets 

fremtidige pensjonsforpliktelser, og finansieringen av infrastrukturen som trengs 

for at Norge skal ha et livsgrunnlag også når petroleumsinntektene tar slutt.  

• De grunnleggende motivene bak handlingsregelen og forvaltningen av 

oljeformuen ivaretas samtidig vesentlig bedre enn i dag, samtidig som staten 

faktisk vil kunne virkeliggjøre et fullt utbygd og godt vedlikeholdt hovedveinett. 

• En omfattende satsing på nytt hovedveinett finansiert gjennom SPI vil bare gi 

marginale pressvirkninger i økonomien og på inflasjonen, virkninger som forøvrig 

vil kunne være positive i en periode med sviktende aktivitet i petroleumssektoren.  

 
6–5. Finansiering gjennom offentlig-privat samarbeid 

(OPS) 
Av regjeringspartiene er Høyre varme tilhengere av OPS, mens Fremskrittspartiet 

har en forbeholden innstilling. ABV mener at de erfaringene som hittil er gjort med 

OPS-prosjekter i Norge har positive trekk, i hovedsak fordi utbyggingen har kunnet 

bli gjennomført tidligere enn forutsatt. 

• ABV mener imidlertid at ”avbetalingselementet” i form av privat finansiering må 

unngås, i og med at rentekostnadene vil være betydelige. Den norske staten har 

mer enn nok finansielle ressurser selv, og det er derfor ingen rasjonell grunn til å 

satse på dyr privat finansiering. Om regjeringen likevel skulle velge å gjøre dette, 

bør lånene sikres med statsgaranti, slik at rentekostnadene minimeres. 

• Det er verdt å merke seg at evalueringen av gjennomførte OPS-prosjekter viser 

en betydelig reduksjon i byggetiden, primært fordi riktig tilgang på midler har gjort 

det mulig å optimalisere prosessen. Dette innebærer at veienes 

samfunnsmessige avkastning kommer etter kortere tid, og at rentekostnadene 

blir lavere. 

• ABV ser praksisen fra OPS-prosjekter med å inkludere langsiktig vedlikehold i 

utbyggingsentreprisen som interessant. 

 
6–6. Finansiering med bompenger 

Helt siden 1980-årene har vi sett en sterk økning i bompengefinansiert veibygging. 

Nå er dette blitt en dominerende finansieringsform for riksveinettet. Bompenger gir 
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imidlertid kostbar finansiering, og i Norge er det ikke mangel på statlig kapital som 

begrenser mulighetene for veiutbygging. Bompenger medfører også at deler av 

trafikken velger alternative veier som er gratis, noe som gir redusert nytteverdi av 

bomveien, og økt trafikk med slitasje, miljøulemper og høyere ulykkesrisiko på eldre 

og dårligere lokalveier. Lokale initiativer fører dessuten i mange tilfeller til utbygging 

av strekninger som ikke inngår i en helhetlig plan, og som derfor ikke gir full 

økonomisk samfunnsnytte. 

 

ABV ser ikke bompenger som en ønskelig løsning, men erkjenner at det er blitt 

vanlig med hel eller delvis brukerfinansiering.  

• Dette forutsetter at det lokale engasjementet er sterkt og kombinert med 

betalingsvilje for å få en tidligere utbygging enn man ellers ville oppnådd, og at 

prosjektet er forsvarlig i en overordnet plansammenheng.  

• Det må legges inn et ”tak” som innebærer at totale brukerbetalinger for en viss 

hovedstrekning ikke overskrider et maksimumsbeløp, uansett hvor mange lokale 

bomstasjoner som må passeres underveis. 

• Bompenger kan ikke innkreves før byggearbeidene som skal finansieres er 

igangsatt. 

• Innkreving av bompenger skal avsluttes når veistrekningen er nedbetalt. 

• Eventuelle bomselskaper må kunne oppnå lån med statsgaranti, og dermed få 

best mulig rentebetingelser. ABV støtter regjeringens forslag om 

rentekompensasjon for bompengelån. 

 

ABV støtter forslag som kan redusere kostnadene ved innkreving av bompenger, for 

eksempel gjennom obligatoriske elektroniske brikker og etablering av felles 

innkrevingsordninger for bompengeselskapene. Vi støtter også regjeringens arbeid 

for å redusere antall selskaper til noen få regionale foretak for å oppnå 

rasjonaliseringseffekter.  

Det bør også vurderes om andre innkrevingsordninger kan redusere kostnadene. 

 

 

 


