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Organisasjonen Bedre Veier (OBV) presenterer 
med dette organisasjonens forslag til hvordan et 
motorveinett/hovedveinett i Norge skal utvikles. 
Utgangspunktet er at Norges inntekter fra olje  
og gass vil falle i årene fremover, slik at landet  
i økende grad blir avhengig av de delene av  
næringslivet som ikke er tilknyttet offshore- 
næringen for å kunne opprettholde levestandard 
og velferdsnivå. 

Lav veistandard og høye kostnader i form av vei- 
og trafikkavgifter og utstrakt bruk av bompengeb-
etaling gir næringslivet høye transportkostnader 
sammenlignet med konkurrenter i andre land. 
I tillegg er Norge allerede i utgangspunktet et 
høykostland med stor avstand til de viktigste 
eksportmarkedene. Hittil har to faktorer gjort at 
eksportnæringene har kunnet leve med de høye 
logistikkostnadene: Konkurransedyktige produks-
jonskostnader og at mye av eksporten har foregått 
med skip, som har lave transportkostnader. Uan-
sett hvilken rolle disse to faktorene kan komme til 
å spille i fremtiden, bør det logistiske handikapet 
for norsk næringsliv reduseres vesentlig. 

OBVs hovedveiplan bør ses som et bidrag for å 
oppnå dette målet, og til debatten om oppfølging 
av Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP), 
samt et innspill til prioriteringer og fremtidige 
revisjoner.

Transportetatenes innspill til regjeringen i 2016 
inneholdt et grunnlagsdokument for Motorveg-

I. Innledning

plan etter bestilling fra Samferdselsdepartemen-
tet. Regjeringens NTP-revisjon er i tillegg sterkt 
dominert av miljødimensjonen i samferdselen. 
OBVs plan er en direkte respons på grunnlaget 
for Motorvegplan, samtidig som vi viser at det 
ikke er noen motsetning mellom utvikling av et 
godt hovedveisystem og en miljøvennlig sam-
ferdselssektor.

I planen foreslår vi et prioritert nasjonalt hoved- 
veinett som omfatter ca. 5 500 km motorvei og 
annen vei med høy og trafikksikker mobilitet 
til beste for befolkning og næringsliv.  I tillegg 
foreslår vi i kapittel 7 et komplett hovedveinett 
på 8 500 km.

Veiplanene er supplert med egne kapitler om
•  Rasjonell planlegging
•  Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader
•  Finansiering
•  Miljø
•  Bylogistikk

Våre forslag viser at det er mulig å realisere det 
norske hovedveinettet innen 2050 til en enhets- 
kostnad som er 25 prosent lavere enn dagens 
kostnadsnivå gjennom effektiv planlegging og 
utbygging og forutsigbar finansiering. Den  
samfunnsøkonomiske lønnsomheten er høyere 
enn det som fremkommer i etatenes forslag,  
hovedsakelig fordi det er forsvarlig å halvere 
kalkulasjonsrenten fra 4 til 2 prosent.

Oslo, juni 2017

Styret i Organisasjonen Bedre Veier
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II. Om Organisasjonen  
    Bedre Veier
Organisasjonen Bedre Veier (OBV) er en landsomfattende tverrpolitisk medlemsorganisasjon for 
bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som ser behovet for rask utbygging av et hovedveinett som 
binder sammen større byer og knutepunkter i samtlige landsdeler. 

OBV ser utbygging av hovedveinettet som en av de mest lønnsomme og trygge investeringene Norge 
kan gjøre for å sikre et konkurransedyktig næringsliv og sysselsetting over hele landet.

Basert på solid faglig kompetanse fremmer organisasjonen konstruktive forslag for en mer rasjonell 
planprosess, helhetlig utbygging, bedre finansiering, realistisk lønnsomhetsberegning, mer effektiv 
organisering og gjennomføring, og for et vedlikehold som opprettholder standard og effektiv  
utnyttelse av veinettet.

OBV samarbeider med rådgivningsselskapet Bedre Vei AS, der OBV er hovedaksjonær.

Erling Sæther, styreleder 
Rådgiver, tidligere nærings-
politisk direktør NHO 
Logistikk og Transport, 
gründer, lobbyist. Filolog.

Knut Selberg, nestleder
Sivilarkitekt og planlegger 
MNAL, professor em. i vei 
og trafikk ved NTNU. 
 

Dag Bjørnland, professor 
em. i samferdsel og logistikk 
ved flere nordiske høy- 
skoler, tidligere leder av 
TØI. Samfunnsøkonom.
 

Eirill Bø, førstelektor BI. 
Forsker og underviser  
innenfor logistikk,  
transport og forsynings- 
kjeder. Siviløkonom.

 

Olav Ellevset, rådgiver, 
tidligere leder for prosjekt 
«Ferjefri E39», regionvei- 
sjef i Statens vegvesen. 
Sivilingeniør.

Stein Fyksen, rådgiver
tidligere prosjektdirektør  
i Statens vegvesen og  
direktør for Vegdirektora-
tets planavdeling, tidligere 
veisjef. Jordskiftekandidat.
 
Knut Olaf Sunde, rådgiver

Ivar Sørlie, tidligere  
samferdselssjef Oslo  
kommune og leder av  
TØI. Sivilingeniør og  
samfunnsøkonom.

Styret i Organisasjonen Bedre Veier:
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III. Sammendrag
Sammendrag kapittel 1  |  Hovedveiplanen, prioriterte strekninger 

Kapitlet inneholder OBVs forslag om endringer til Statens vegvesens faglige grunnlag for Motorveg-
plan, som er en del av plangrunnlaget til NTP 2018-2029. OBVs plan omfatter prioriterte høyhas-
tighetsstrekninger og nasjonale sammenbindende veier som totalt utgjør 5479 km. Her er hoved- 
vekten lagt på et utvalg av strekninger som utgjør ryggraden i veinettet som binder landet sammen.  
Til sammenligning omfatter Statens vegvesens Motorvegplan 4 544 km. 

I kapittel 1 henvises også til kapittel 7, som presenterer OBVs fullstendige hovedveiplan, og inneholder 
nærmere omtale og vurdering av et stort antall veistrekninger.

OBV/kosunde 8.5.2017 – ver. 2.0
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Sammendrag kapittel 2  |  Rasjonell planlegging og  
gjennomføring av samferdselsprosjekter 

En avgjørende premiss for god ressursutnyttelse er at veistrekninger planlegges og bygges ut helhetlig 
og sammenhengende i form av store prosjekter, og at disse er fullfinansiert eller har en forutsigbar 
finansiering. Planlegging av vei -og jernbaneprosjekter er en komplisert, kostbar og lite forutsigbar 
prosess. OBV mener derfor, som regjeringen, at prosessen må forenkles. Dagens lovgivning gir mange 
plannivåer og prosesser som forutsetter bred medvirkning og offentlig høring før politiske vedtak, noe 
som åpenbart er tidkrevende. Tidsbruken økes ytterligere gjennom at de mange plannivåene åpner 
muligheter for omkamper og nye prosesser, dette uten kostnad for dem som fremmer kravene. 

OBV fremmer en rekke konkrete forslag til forenkling av planprosessen:
• I de tilfeller hvor det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) med etterfølgende kvalitets- 

sikring 1 (KS1) må regjeringens vedtak gi tydelige føringer blant annet for videre prosess, valg av 
løsning og standard

• Statlig plan skal være hovedregelen for behandling av kommunedelplan (KDP) med tilhørende  
vedtak i regjeringen

• Det skal være staten, ved etatene, som fremmer RG med etterfølgende vedtak av kommunen(e), 
forutsatt at vedtaket ligger innenfor rammer gitt i vedtatt KVU eller KDP

• Kvalitetssikring 2 (KS 2) i Finansdepartementets regi foreslås sløyfet og overlatt til etatene (betyr 
ikke at styringsdokumenter sløyfes)

• Det bør bli mer vanlig å gå direkte fra vedtatt planprogram til RP med tilhørende konsekvens- 
utredning på samme måte som man kan gå direkte fra vedtatt KVU til RP.

• Planer bør strekke seg over lengre strekninger enn det som er vanlig til nå.

• Det bør bli større bruk av entrepriseformer der entreprenør tidlig trekkes med i byggeplanarbeidet 

• Statens vegvesen og Bane Nor må få de samme rammebetingelser som Nye Veier AS for effektiv 
gjennomføring av prosjekter.
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Sammendrag kapittel 3  |  Finansiering 

OBV mener at et moderne og rasjonelt hovedveinett må finansieres ut fra en forståelse av at dette 
er en lønnsom og fremtidsrettet investering i Norges infrastruktur, og en forutsetning for en fort-
satt sunn og bærekraftig økonomi. Våre forslag innebærer et betydelig mer omfattende veinett enn 
foreslått i NTP 2018–2029, da riktignok med et tidsperspektiv frem til 2050. Vi mener at våre forslag 
til rasjonell planlegging og finansiering gjør det mulig å gjennomføre forslagene innenfor en  
akseptabel total bevilgningsramme.

• Veitrafikken bidrar med mye mer til statsbudsjettet enn det som bevilges til veiformål. Engangs- 
avgiften, årsavgiften og registreringsavgiften er å betegne som rene fiskale avgifter. Dette synes 
politisk akseptert. Veibruksavgiftene skal derimot danne det finansielle grunnlaget for statlige 
bevilgninger til veiformål, slik at veibevilgninger ikke skal måtte finansieres av statens ordinære 
skatteinntekter. OBV aksepterer at veibruksavgiftene kan økes dersom økningene går til økte  
bevilgninger til veiformål. Betalingsvilligheten er til stede. Et nytt system for betaling for bruk av 
vei, for eksempel et GPS-basert system der bruken og nytten hos bilisten samsvarer mer med det 
som betales og der betalingen reflekterer samfunnskostnader, bør kunne tas i bruk med den  
teknologien som er og blir tilgjengelig. 

• Større omlegginger finansieres i dag stort sett med bompenger. OBV ser fordelen ved at betalings-
villigheten blant bilistene brukes til å realisere bedre veier. Vi mener imidlertid at bompengebruken 
har gått for langt, og understreker at den har en rekke negative sider, med økte transportkostnader 
for næringslivet som den viktigste.

• OBV mener at de erfaringene som hittil er gjort med OPS-prosjekter i Norge har positive trekk, men 
at privat finansiering vil kunne virke unødvendig fordyrende, tatt i betraktning at staten ikke  
mangle kapital.

• Generelt mener OBV at det bør nedsettes et bilavgiftsutvalg som får mandat til å foreslå et nytt og 
tidsriktig betalingssystem for bruk av vei.
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Sammendrag kapittel 4  |  Beregning av samfunnsmessig lønnsomhet

Den mest vanlige beregningsformen i Norge er nytte-kostnadsanalyse (NKA). Myndighetene an-
vender imidlertid denne typen analyser på investeringsprosjekter enten de egner seg for slik analyse 
eller ikke. OBV ser det som vesentlig at prioriteringer i veisektoren baseres på mest mulig realistiske 
beregninger av samfunnsmessig nytteverdi, og at flere metoder derfor bør tas i bruk.

OBV mener det vil være langt mer fruktbart å bruke andre metoder enn nytte-kostanalyse for sammen- 
ligning (konsekvensanalyser) i tettbefolkede områder.

Kalkulasjonsrenten er en politisk valgt faktor med avgjørende betydning for lønnsomhetsberegninger. 
Den har tradisjonelt vært satt urealistisk høyt. Den nasjonale styringsrenten til Norge Bank er nå  
under 1 prosent, som dermed utgjør et rimelig nivå på risikofri avkastning. Investeringer i stamvei- 
nettet er blant de minst risikofylte staten kan foreta, og trolig kan en risikopremie på 1 prosent være 
rimelig. OBV mener følgelig at 2 prosent er en realistisk kalkulasjonsrente for fremtidige lønnsom-
hetsberegninger.

Bedre trafikkprognoser er vesentlig for å kunne foreta riktige prioriteringer. Veitrafikk har hatt en 
voldsom vekstkraft. Selv om fossilt drivstoff blir faset ut, kommer annet drivstoff til å ta over. Vår  
sivilisasjon er og vil fortsatt være mobilitetsbetinget. 

Veitrafikkens utvikling som følge av investering i en veistrekning avhenger av generelle utviklings- 
trekk, prosjektets evne til å trekke til seg trafikk fra annen trafikkinfrastruktur, og trafikk som blir 
skapt som følge av den nye veistrekningen. I tidligere planarbeid har det vært vanlig å fremskrive 
trafikken med samme gjennomsnittlige vekst. Det innebar en grov undervurdering av viktige hoved- 
veier. Det er viktig at det gjennomføres realistiske korridorfremskrivinger og tilleggsvurderinger  
omkring hvilke dynamiske endringer som tiltakene kan medføre.

Det norske veinettet er tidligere planlagt stykkevis og delt. Nå begynner vi å se en klarere satsing på de 
store transportkorridorene. Dette vil endre konkurranseforholdene både mellom transportformer og 
korridorer. Det geografiske området for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være stort 
nok til å fange opp det som skjer. Når en veistrekning som berører områder med høy næringsaktivitet 
bygges ut, vil næringene komme til å samhandle over regiongrensene og bli integrert i næringsklynger.  
Slik oppstår en regionforstørring som kan endre områdets attraktivitet for arbeidskraft, gi økt produk-
tivitet og verdiskapning, og gi grunnlag for ny næring og tjenestetilbud. ”Ringvirkninger” er riktignok 
et uttrykk regjeringen bruker, men uten at den i NTP2018–2029 har lagt vekt på slike virkninger.
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Sammendrag kapittel 5  |  Vei og miljø

For å sikre landets konkurransekraft er god mobilitet for folk og varer blant de viktigste tiltakene 
som må oppfylles. Det er ingen motsetning mellom en god og omfattende veiutbygging og behovet for 
et grønt skifte i transportsektoren. Tvert imot vil god fremkommelighet og flyt i trafikken redusere 
utslippene per passasjer- og tonnkilometer i forhold til den forurensing som skjer som følge av køer 
og forsinkelser. I tillegg må det i vurderingen av veiprosjekter tas hensyn til at miljøskadelige gasser 
fra biler, busser og lastebiler reduseres og blir borte etter hvert som ny teknologi og nye energikilder 
utvikles og tas i bruk. Vi kan ikke la dagens utslippsproblemer styre planleggingen av veier som skal 
brukes i generasjoner fremover. 

• For å oppnå et grønt skifte er det avgjørende at avgiftspolitikken bidrar til å gjøre utslippsfritt 
drivstoff og teknologi konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Det betyr at fossilfritt drivstoff må 
være fritatt for veibruksavgift og CO2-avgift i overskuelig fremtid. I tillegg må elbil-fordelene  
videreføres lenger enn til 2020, som Stortinget foreløpig har fastsatt som sluttidspunkt.

• OBV tar til orde for en omlegging av bompengesystemet og veibruksavgiftene i Norge slik at bom-
penger og veibruksavgift erstattes av en type GPS-basert elektronisk veiprising. Veiprisingen bør 
være miljødifferensiert.

• Byene vil etter hvert trolig få lovhjemmel til å innføre lavutslippssoner som enten avgiftsbelegger 
eller forbyr kjøring med fossil forurensing.

• Negative virkemidler bør støttes av positive. Staten må stimulere gjennom forskningsstøtte, fonds-
bistand og innovasjonsstøtte til elektrisk og hydrogenelektrisk drift på skip, lastebil, varebil og buss, 
parallelt med avgiftsfritak på bærekraftig produsert biodrivstoff.

• OBV støtter stortingsvedtaket om CO2-fond for næringslivets transporter. Sammen med den  
videreførte el-bilpolitikken skal fondet bidra til skifte av teknologi samt en utbygging av en nasjonal 
infrastruktur for energistasjoner for miljøvennlig drivstoff til erstatning eller som supplement for 
bensinstasjonene.

•  OBV vil fremheve at tiltak som reduserer veiutbyggingen ikke er veien å gå, hverken når det gjelder 
miljøhensyn eller trafikksikkerhet.
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Sammendrag kapittel 6  |  Bylogistikk – nyorientering må til

Distribusjon av varer i byene mangler planer både når det gjelder bruk av veinettet og bygater, terminal- 
forhold og mottaksforhold hos varekjøpere. Det er imidlertid klart at biltrafikk i byer vil bli stilt over-
for både restriktive tiltak i form av lavutslippssoner og redusert parkeringstilbud. Da er det viktig å 
ivareta varedistribusjonens rolle fordi dens mobilitet jo er like viktig som mobiliteten i person- 
transporten.

• Varedistribusjon i byer kan inkluderes i de såkalte bymiljøavtalene eller byutviklingsavtalene som 
nå inneholder en stor statlig ramme for de ni største byene.

• Tiltak for varedistribusjon i bymiljøavtalene kan være å bedre leveringsforhold gjennom flere 
lossepunkter i gatene, slik at distribusjonsbiler ikke må ty til brudd på skiltbestemmelsene for å 
levere varer.

• Det bør også stilles krav til leveringsforhold hos varemottakere, for eksempel i form av krav til felles 
varemottak i kjøpesentre.

• Plan- og bygningsloven sammen med forskrifter og veiledere kan bidra til en mer effektiv vare- 
distribusjon i byene.

• I bymiljøavtalene bør det inspireres til mer «kollektiv godstransport», det vil si at andelen samlastet 
gods i bilene bør økes på bekostning av en mer ineffektiv egentransport.
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1 Hovedveiplanen, 
prioriterte veier

I dette kapitlet presenteres OBVs forslag til et overordnet hovedveinett som binder regioner, byer og 
større tettsteder over hele landet sammen. Dette er veiene som etter vår mening må prioriteres. Noen 
av våre forslag er omtalt i den nylig fremlagte NTP 2018–2029, andre kommer i tillegg eller markerer 
avvikende prioriteringer. OBVs plan er et innspill til behandlingen av NTP, og ikke minst til den  
faktiske oppfølgningen av planen gjennom planperioden. 

• Rent praktisk tar OBVs forslag utgangspunkt i det faglige grunnlaget for Statens vegvesens  
Motorvegplan, som er en del av plangrunnlaget til NTP 2018–2029. 

• Vi bruker samme inndeling som plangrunnlagets kapittel 3 for sammenligningens skyld, men OBVs 
prioriterte plan for nasjonale sammenbindende veier er på 5479 km, mot SVV Motorvegplans 4544 km. 

• På de følgende sidene er både OBVs og SVVs kart over prioriterte hovedstrekninger gjengitt, også 
dette for å gjøre sammenligningen enkel.

• Vi refererer til OBVs forslag til veiklasser, se nedenfor 

• I kart og tekst benyttes i hovedsak eksisterende veinummer, også der en fremtidig utbygging vil 
gjøre annen nummerering naturlig.

OBV har i tillegg forslag til et komplett hovedveisystem for Norge på totalt 8215 km, se kapittel 7

HOVEDFORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET: 
• E134 bygges ut som vintersikker sørlig hovedvei med forgreninger til Stavanger og Bergen,  

Grenland, Svinesund og Oslo. Planen forutsetter utretting av traseen gjennom Telemark og nye 
tunneler ved Haukeli. Denne ruta er den som kan bli kortest, flatest, raskest og mest vintersikker 
mellom Bergen og Oslo, samt betjene de største befolkningskonsentrasjonene og havnene. Som  
direkte forlengelse av E134 bygges Ny Oslofjordforbindelse Rv 23 med bro over Håøya, fullt kryss 
med E6 på Vassum og direkte forbindelse til E18 mot øst. Dette er en samfunnsøkonomisk meget 
lønnsom løsning med betydelig avlastning av gjennomgangstrafikken gjennom Oslo som viktig  
bieffekt. Forbindelsen vil også kunne inngå som en del av en fremtidig bynær Ring 4 rundt Oslo.

• Som midtre øst–vest-forbindelse anbefaler OBV utbygging av Rv7/Rv52/E16 via Hemsedal med en 
senere utbygging av Rv5 mot Nordvestlandet. E16 Voss-Arna er et prosjekt som bør prioriteres fordi 
dette er en sterkt trafikkbelastet strekning med stor rasfare og høy ulykkesfrekvens.

• E136 / E6 bygges ut som nordlig øst-vest-forbindelse mellom Møre og Romsdal og Østlandet.  
Med utbedring av Fv64 Åndalsnes-Molde vil denne ruta også fange opp trafikk fra Kristiansund mot 
Østlandet.

• Sammen gir disse hovedveiene den i særklasse beste helhetsløsningen for å forbinde vest og øst, 
både samfunnsøkonomisk og trafikalt. 
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Sørlandet: E18 ferdigstilles som sammenhengende motorvei mellom Oslo og Kristiansand.

Vestlandet: Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim fullføres i tråd med vedtatte planer, slik at 
man får en sammenhengende nord–sør-forbindelse i vest. Det er nødvendig å legge vekt på utbygging 
av sammenhengende god standard på hele E39.

Østlandet: Ny Oslofjordforbindelse bygges med Rv 23 som direkte forlengelse av E134, med bro over 
Håøya og forbindelse videre til E18 mot øst og E6 mot sør. Dette er en samfunnsøkonomisk meget 
lønnsom løsning med betydelig avlastning av gjennomgangstrafikken gjennom Oslo som viktig  
bieffekt. Forbindelsen vil også kunne inngå som en del av en fremtidig Ring 4 rundt Oslo.

Østlandet–Trøndelag: Bygge ut Rv3 gjennom Østerdalen til en sammenhengende nord–sør- 
motorvei i øst. Dette vil bli korteste, raskeste, flateste og mest effektive forbindelse mellom Oslo og 
Trondheim.

Gudbrandsdalen: Kontinuerlig utbygging av E6, slik at de gjenværende strekningene Ringebu–Frya, 
Sjoa–Otta–Dombås, Moelv-Ensby og Tretten-Ringebu realiseres uten fordyrende stans i anleggs- 
arbeidet.

Trøndelag: E6 har en sammenbindende funksjon mellom byer og større tettsteder som tilsier  
utbygging med firefelts vei hele strekningen Ulsberg–Trondheim –Steinkjer.

Nord-Norge: E6 nord for Steinkjer har stort sett relativt lave trafikkmengder, men er flere steder 
eneste landverts forbindelse. Store avstander, både innbyrdes lokalt og særlig til markedene i Europa, 
gir E6 mot Kirkenes en i særklasse sammenbindende funksjon og strategisk viktighet som tilsier 
gjennomgående høyere standard enn trafikkmengdene alene tilsier. Innkortingsprosjekter, standard-
heving, rassikring, vintersikring og fast forbindelse over Tysfjord.

Generelt: Hovedveier bør i størst mulig utstrekning legges utenom byer og tettsteder, slik at 
gjennomgangstrafikken ledes utenom. 
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Kart: Statens Vegvesen, kart til faglig grunnlag for motorvegplan, 31. mars 2016

10 
 

 

Figur 1 Motorveg- og høyhastighetsstrekninger 
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Kart: OBV, kart til hovedveiplan, forslag til prioriterte veier
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STANDARDER OG OBVS FORSLAG TIL VEIKLASSER
OBVs plan angir foreslått veistandard for ulike strekninger i form av et forenklet system av veiklasser:

 

Kostnadstallene i OBVs forslag i veiklasser er gjennomsnittlige basert på erfaringstall og justert med 
potensial for mer effektiv veibygging. Usikkerheten kan grovt anslås til +/- 40 %. 

FM: forsterket midtoppmerking
MR: midtrekkverk
ÅDT: Årsdøgntrafikk

Vegnormalene beskriver standardkrav for utforming av offentlige veIer, tunneler, broer og gater. 
Kravene til utforming er i vegnormalene differensiert mellom 
1) Nasjonale hovedveier, 
2) øvrige hovedveier,  
3) lokale veier og gater. 

OBV fokuserer på det nasjonale hovedveinettet. Ny veinormal var på høring i 2017. Veiklassene vi 
foreslår her er en optimalisert versjon av vårt høringssvar. Vegdirektoratet etterspurte synspunkter 
bl.a på muligheten for en enklere firefeltsveI som en variant av dimensjoneringsklasse H2 for ÅDT 
6–12 000. 

Høringsutgaven opp til
H1: 2 felt, 9 m bredde (unntaksvis 7,5 m), HR 300, 80 km/t, ÅDT 0 - 6 000.  
(stedvis 90 km/t ved ÅDT < 4 000).
H2: 2+1 felt, 12,5/15 m bredde, HR 400, 90 km/t, ÅDT 6 - 12 000.
H3: 2+2 felt, 23 m bredde, HR 800, 110 km/t, ÅDT > 12 000.

OBV ønsker to klasser av veigeometri for nasjonale hovedveier. Veinettet vil slik kunne utvikles 
innen to trasétyper. Veigeometrien må fastlegges tidlig og i et svært langt tidsperspektiv.  
Veibredden kan bygges på noe kortere sikt og utvides om nødvendig innen fastlagt trasé. 

Traseene vil slik stå seg over tid slik at en unngår å måtte bygge nye og marginalt bedre parallelle veger 
etter bare få tiår. De to geometriske standardene kan er her representert med horisontalkurveradius 
(HR) på hhv. 450 m og 800 m. Vi kaller den første A. Den muliggjør fartsgrense 90 km/t. Vi kaller den 
andre B. Den muliggjør fartsgrense 110 km/t. På denne måten oppnås at også mindre trafikkerte  
nasjonale hovedveger får 90 km/t. Avstandsulempene bør reduseres også på slike veier. Slik utvikles 
det nasjonale hovedveinettet med minimum 90 km/t fartsgrense.
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Vi foreslår fire tverrprofiler H1-4 og altså to geometriklasser A og B. Følgene er hovedmålene:
a) En så stor del av hovedveinettet som mulig utvikles som møtefrie veier av trafikksikkerhetshensyn. 
b) Et enkel system for å fastsette traseer som står seg over tid med to klasser for veigeometri. Slik unn-

går vi stadig nye terrenginngrep og kan heller utvikle veiene i bredden om det skulle bli nødvendig.
c)  Generelt legge til rette for høyere hastighet for økt effektivitet , produktivitet og lønnsomhet i infra-

strukturen.

 

H1 tverrprofil 9 m bredde. 
HRmin 450 m. 90 km/t. ÅDT 0 - 6000.

 

H2 tverrprofil 12,5 m bredde. 
H2A: HRmin 450 m. 90 km/t. ÅDT (3-) 6 - 12 000.
H2B: HRmin 800 m. 110 km/t. ÅDT (3-) 6 - 12 000.
Ved forbikjøring 3 felt er det H2 på den ene siden av midtrekkverket og H3 på den andre slik at det er 
15 m bredde.

 

H3 tverrprofil 17,5 m bredde.
H3A: HRmin 450 m. 90 km/t. ÅDT 6 - 12 000.
H3B: HRmin 800 m. 110 km/t. ÅDT (6-) 12 - 20 000.

 

H4 tverrprofil 21,5 m bredde. 
HRmin 800 m. 110 km/t. ÅDT > 20 000.
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Vi mener det er tilstrekkelig med 21,5 m bredde for H4 og viser til Nye Veiers høringssvar om veg- 
normalene for begrunnelse.

I det middels til høyt trafikkerte sjiktet med ÅDT 6 - 12 000 og 12 000 - 20 000 foreslår vi to tverr- 
profiler H2 og H3, begge i de to veigeometriklassene A og B. For intervallet 12 - 20 000 foreslår vi kun 
H3B brukt.

For intervallet 6 - 12 000 mener vi en skal vurdere veiens sammenbindende funksjon samt kostnads-
bildet for valg mellom H2A, H2B eller H3A. 

H2A og H2B kan bygges ned mot ÅDT 3000 i særskilte tilfeller.
H3B kan bygges ned mot ÅDT 6000 i særskilte tilfeller.
En bør over visse strekninger tilstrebe også HRmin 800 m for H1, slik at en på lang sikt kan utvikle til 
H3A eller H3B. 

H2, H3 og H4 utformes med planskilte kryss, men H2A og H2B kan ved under ÅDT 4000 i enkelt- 
tilfeller aksepteres med plankryss.
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OBVS FORSLAG TIL PRIORITERTE HOVEDVEIER
DISTANSE- OG KOSTNADSBEREGNING

 
• Oppgitte distanser er omtrentlige. De er basert på relativt grundig opptegning i Google Maps med 

vurdering for mulige/sannsynlige omlegginger av traseene.
• Distansene inkluderer ferdigstilte strekninger med ønsket/akseptabel standard. Slike strekninger er 

derfor ikke oppgitt med kostnad. 
• På grunn av at enkelte strekninger er felles for flere ruter, tilsvarer ikke distansene i tabellen  

nødvendigvis kjørelengden mellom to punkter. Slike tall finnes i underlagsmaterialet.
• Kostnadstallene er gjennomsnittlige, basert på erfaringstall og justert med potensial for mer  

effektiv veibygging. Usikkerheten kan grovt anslås til +/- 40 prosent.
• Kostnadene er ikke beregnet detaljert per strekning, men er sjablongtall for kilometerpris.
• Det er gjort sjablongmessige fradrag i byggekostnader der utvikling av eksisterende vei er antatt 

mulig, samt tillegg for klart dyrere prosjekter, som fjordkryssinger.
• Tunnel er 2–3 ganger dyrere enn vei i dagen.
• Bro er 3–4 ganger dyrere enn vei i dagen, mer for de største broprosjektene. 

OBVs forslag til komplett hovedveiplan med omtale av enkeltstrekninger, se kapittel 7
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2 Rasjonell planlegging og gjennom- 
føring av samferdselsprosjekter

En avgjørende premiss for god ressursutnyttelse er at veistrekninger planlegges og bygges ut helhel-
hetlig og sammenhengende i form av store prosjekter, og at disse er fullfinansiert eller har en forutsig-
bar finansiering. Tidligere har en stykkevis og delt utbygging, finansiert gjennom ettårige statsbudsjet-
ter vedtatt i Stortinget, vært normalen. Resultatet er at prosjektene forsinkes, og at både planlegging 
og bygging fordyres i betydelig grad. De siste årene har vi sett en tendens til mer helhetlig tenkning, 
blant annet som følge av etableringen av Nye Veier AS. Det er i denne sammenheng interessant at 
analyser utført for selskapet viser at det vil kunne bygge rundt 25 prosent billigere enn det som ellers 
har vært vanlig i Norge. Bakgrunnen er blant annet en sammenligning mellom tradisjonell norsk 
praksis og tilsvarende veiprosjekter i Sverige, korrigert for ulikheter i topografi og prisnivå. Denne 
viser at byggetiden per kilometer er ca. dobbelt så høy i Norge, at svenske entrepriser i gjennomsnitt 
er 7,5 km lange, mot 5,0 km i Norge, og at Norge har en vesentlig lavere andel totalentrepriser enn 
Sverige (rundt 50 prosent i Sverige mot ca. 3 prosent i Norge). Alt dette gir betydelige merkostnader 
for norske prosjekter. I tillegg kommer enkelte fordyrende standarder og designløsninger.

Nye Veier AS har mulighet til å utnytte denne innsikten i sin virksomhet. OBV mener at Statens 
vegvesen også må få denne muligheten, og understreker at det er positivt for evnen til nytenkning og 
utvikling av alternative løsninger at det finnes to statlige virksomheter med egne veifaglige miljøer og 
et visst faglig konkurranseforhold.

EFFEKTIV STYRING AV TRAFIKKSTRØMMER
Styring av trafikkstrømmer er blitt gjennomført like stykkevis og delt som investeringer i infrastruk-
tur, men rommer muligheter som bør få innvirkning allerede tidlig i planfasen. 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, som imidlertid bør settes inn 
koordinert. Det er lite fruktbart å analysere investeringer i hovedveinettet og trafikkstrømmen som to 
uavhengige tiltak. OBV ønsker å bidra med sin kompetanse til at trafikken på hovedveinettet blir best 
mulig styrt

FORENKLING AV PLANPROSESS
Planlegging av vei- og jernbaneprosjekter er en komplisert, tidkrevende, kostbar og lite forutsigbar 
prosess. OBV mener derfor, som regjeringen, at prosessene må forenkles. Det er positivt at sam-
ferdselsmyndigheten har satt dette på dagsorden, og at det arbeides for å gjøre planarbeidet mere 
effektivt. I dag kan planleggingen av større prosjekter starte med en konseptvalgutredning (KVU) 
med etterfølgende kvalitetssikring (KS1), og vedtak i regjeringen. Deretter kommer prosessene etter 
plan- og bygningsloven (PBL), først med planprogram for kommunedelplan (KDP), deretter KDP og 
reguleringsplan (RP). Alle disse nivåer vi har nevnt forutsetter bred medvirkning og offentlig høring 
før politiske vedtak. Med dette lovbestemte systemet er det åpenbart at prosessen blir tidkrevende. 
Til kommunedelplaner og reguleringsplaner kan det fremmes innsigelser slik at planen til slutt, etter 
megling hos fylkesmannen, kan komme til regjeringen for endelig avgjørelse. Her har man erfaring for 
at avgjørelser kan ta år. 
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Med så mange plannivåer åpnes muligheter for omkamper og nye prosesser. Dette uten kostnad for 
dem som fremmer disse kravene. Ofte starter dette prosessene helt på nytt, men det mest tidkrevende 
er likevel «kampene» som går før man eventuelt bestemmer seg for om det skal gås videre med det 
som foreligger, eller om det må startes på nytt. Eksempelvis tok dette vel tre år på Rv4 gjennom  
Lunner kommune.

Parallelt, eller som egne prosesser, kan det foregå arbeid knyttet til finansiering med bompenger.  
Etter vedtatt RP, og eventuelle lokale vedtak vedrørende bompengefinansiering, kommer en kvalitets- 
sikring av prosjektet (KS2), utarbeidelse av budsjettproposisjon, byggeplanlegging og grunnerverv. 
Planprosessene går over lang tid, og er så omfattende at befolkningen og lokalpolitikere mister 
oversikten over hva som foregår, og hvor man er i «løypa» med tanke på at et prosjekt skal realiseres.
Dagens veibygging har i stor utstrekning vært oppstykket i relativt små anlegg med bevilgninger over 
de årlige statsbudsjetter, og med en langdryg gjennomføring. Det som er like ille er at utbygging av 
veiruter har blitt gjennomført etappevis med urasjonelle og kostbare midlertidige løsninger, og opp/
nedbygginger av byggherreorganisasjoner med tilhørende kompetansetap. I udokumenterte anslag fra 
E18 Riksgrensen-Vinterbro, der utbyggingen ligger an til å ta rundt 30 år, anslås merkostnader på noe 
rundt 10 %.

MER EFFEKTIVITET OG FORUTSIGBARHET
For å realisere ambisjonene om større effektivitet og forutsigbarhet i planleggingsarbeidet, vil OBV 
fremme noen forslag til løsninger:

• I de tilfeller hvor det gjennomføres en KVU/KS1 må regjeringens vedtak gi tydelige føringer blant 
annet for videre prosess, valg av løsning og standard

• Statlig plan skal være hovedregelen for behandling av KDP med tilhørende vedtak i regjeringen

• Det skal være staten, ved etatene, som fremmer RG med etterfølgende vedtak av kommunen(e), 
forutsatt at vedtaket ligger innenfor rammer gitt i vedtatt KVU eller KDP

• KS 2 i Finansdepartementets regi foreslås sløyfet og overlatt til etatene (betyr ikke at styrings- 
dokumenter sløyfes)

• Det bør bli mer vanlig å gå direkte fra vedtatt planprogram til RP med tilhørende konsekvens- 
utredning, på samme måte som man kan gå direkte fra vedtatt KVU til RP

• Planer bør strekke seg over lengre strekninger en det som har vært vanlig til nå

• Det bør bli større bruk av entrepriseformer der entreprenør tidlig trekkes med i byggeplanarbeidet 

• Statens vegvesen og Bane Nor må få de samme rammebetingelser som de Nye Veier AS har for  
effektiv gjennomføring av prosjekter

I disse forslagene ligger at rolle- og ansvarsdelingen mellom de ulike forvaltningsnivåer må klargjøres 
og forenkles. OBV mener at mer avgjørelsesmyndighet legges over på staten. Dette også fordi at det 
skal bli større samsvar mellom det å være planmyndighet, og det å sitte med det økonomiske ansvar. I 
dagens system er staten kostnadsbærer for riksveier og jernbane, mens kommunen er planmyndighet. 
Utover betydelige tidsbesparelser mener OBV at forslagene også vil føre til mer kostnadseffektive 
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løsninger. Det er lett for lokale myndigheter å kreve unødvendig kostbare løsninger når man ikke 
sitter med noe økonomisk ansvar, men sitter på «planmakta». Det er fristende for Statens vegvesen/
Bane Nor å gi etter for å få planer igjennom, og for å slippe lange og usikre meglingsprosesser med 
endelig avgjørelse på departementsnivå.

Vi forutsetter de statlige planer i hovedsak behandles etter gjeldende bestemmelser i plan-og bygning-
sloven, men at godkjenning/vedtak av KVU og KDP gjøres i Samferdselsdepartementet/ Regional-og 
moderniseringsdepartementet. Dette innebærer at høringer og medvirkning ivaretas ved at prosess-
ene lokalt gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier AS eller Bane Nor.

FÆRRE PLANNIVÅER
Vi foreslår at det må søkes å redusere antall plannivåer. Ved for eksempel å gå direkte fra et plan- 
program (godkjent av Samferdselsdepartementet) til en RP, kan vi ta bort et plannivå med flere år  
som besparelse ved at KDP sløyfes. Muligheter for å «hoppe over» plannivåer  finnes i dag, og en slik 
praksis bør bli mer vanlig ved at det gis retningslinjer for hvordan dette skal følges opp.

Ved å sløyfe KS2-prosessen oppnås en tidsbesparelse på nærmere ett år. Erfaringen er at Statens 
vegvesen og Bane Nor treffer vel så godt på kostnadsoverslagene som KS2-regimet. KS2 bør derfor 
overlates til etatene på samme måte som dette er overført til Nye Veier AS.

LENGRE PLANSTREKNINGER
OBV er av den mening at det kan oppnås betydelige besparelser ved at planstrekningene gjøres lengre 
og dekker flere kommuner. Erfaringen for eksempel fra E6 i Østfold var at ressurser og tidsbruk ikke 
er vesentlig større på en strekning med 30 km enn på en på 7-8 km. Lengre planstrekninger muliggjør 
også regjeringens politikk om en helhetlig, sammenhengende og rasjonell utbygging. Denne politik-
ken bør gjelde uavhengig om det er Nye veier AS som gjennomfører prosjektet, eller om det er Statens 
vegvesen eller Bane Nor, og med de samme rammebetingelser for forutsigbar finansiering.

I en del tilfeller vil det være fornuftig med totalentrepriser, eventuelt med driftsansvar (DBO), eller 
kjøp etter forhandlinger. Det bør etter OBVs mening åpnes i større grad for slike løsninger enn det  
som i dag er vanlig. I de nevnte anskaffelsesformene trekkes entreprenør inn i detaljprosjekteringen 
tidligere i prosessen enn det som gjøres ved enhetspriskontrakter. Dette kan gi muligheter for tids-
besparelser og billigere løsninger. Vi er kjent med at Statenes vegvesen, Bane Nor og Nye Veier AS 
arbeider aktivt med å utvikle anskaffelsesregimer som kan sikre mere forutsigbar og effektiv  
gjennomføring, og anbefaler at dette arbeidet fortsatt gis prioritet.
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3 Finansiering

OBV mener at et moderne og rasjonelt hovedveinett må finansieres ut fra en forståelse av at dette er 
en lønnsom og fremtidsrettet investering i Norges infrastruktur, og en forutsetning for en fortsatt 
sunn og bærekraftig økonomi. Tradisjonelt er veibevilgninger behandlet som kostnader i norske 
statsbudsjetter. Dette er en praksis som gjennom årene har vært til hinder for prioritering en rekke 
prosjekter med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. OBV ser det som viktig at en rasjonell  
investeringstankegang nå legges til grunn for den videre finansieringen av det norske hovedveinettet. 

OBV mener at det er to hovedbegrunnelser for å bruke mer på investeringer i et moderne hovedveinett:
• Den ene er å redusere tidstap og transportkostnader der det er mye trafikk og stor etterspørsel. Som 

alle andre land trenger Norge for eksempel et hovedstadsområde som fungerer trafikk- og transport- 
messig, hvis ikke overføres dette som økte kostnader for hele nasjonen.

• Den andre hovedbegrunnelsen er at det også trengs investeringer som fremmer nasjonalinntekten, 
og som gjør det mulig å utnytte de potensialer som finnes i nasjonalt strategiske næringsområder. 

Dette innebærer at utbyggingen av hovedveinettet på den ene siden handler om å fremme og sikre 
nasjonens inntekter, på den annen om å redusere nasjonens interne tap ved å bedre effektiviteten der 
mangel på dette er en belastning. I vurdering og prioritering av prosjekter trenges det en forståelse for 
hvor nasjonalinntektene kommer fra, og at de ikke direkte henger sammen med bidragene til BNP.

I den utstrekning klart ulønnsomme prosjekter som ikke oppfyller ovenstående kriterier likevel  
prioriteres politisk, er det viktig at det gis en begrunnelse av hvilke samfunnsmessige hensyn som 
dermed tilgodeses. 

FINANSIERING, OVERSIKT
De statlige veiene i Norge, Europaveier og riksveier, finansieres i hovedsak over statsbudsjettet og ved 
bompenger. I tillegg er enkelte veistrekninger finansiert og bygget gjennom offentlig-privat samarbeid 
(OPS). Tidligere var bompenger et marginalt supplement til statsfinansieringen, men utgjør nå en 
betydelig andel. 

Veitrafikken bidrar med mye mer til statsbudsjettet enn det som bevilges til veiformål. Engangs- 
avgiften, årsavgiften og registreringsavgiften er å betegne som rene fiskale avgifter, det vil si biler er 
å betrakte som et rent skatteobjekt. Dette synes politisk akseptert.

VEIBRUKSAVGIFTER OG FISKALE AVGIFTER
Veibruksavgiftene, som det heter i statsbudsjettet, er av en annen karakter. De skal danne det  
finansielle grunnlaget for statlige bevilgninger til veiformål, slik at veibevilgninger ikke skal måtte 
finansieres av statens ordinære skatteinntekter. Veibruksavgiftene utgjør kr. 5 per liter bensin og  
kr. 3,50 per liter diesel. I tillegg betales vel én krone per liter bensin i CO2 avgift.

Veistandarden i Norge burde vært mye bedre enn den er. Statens vegvesen anslår investeringsetter-
slepet, det vil si manglende investeringer i forhold til dagens trafikk, til et skyhøyt milliardbeløp. Det 
betyr at transport på vei krever mer kostnader og ressurser, inklusiv ulykker, forurensning og kø, enn 
det som det kunne ha vært.
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Det paradoksale er at bilistene åpenbart har betalingsvillighet til både å finansiere investeringer, ved-
likehold og drift som ut fra faglige vurderinger er mer optimale enn det som faktisk er tilfellet Dette 
henger naturlig nok sammen med manglende politisk vilje til å prioritere vei der det er mye trafikk. 
Det har imidlertid også å gjøre med et finansieringssystem for vei som er foreldet. Å samle inn penger 
til statskassen med bilavgifter som til de grader er fiskalt begrunnet og ikke er i nærheten av betaling 
for bruk, innebærer etter vår oppfatning at dagens bilavgiftsregime er overmodent for endring.
 
Ved å koble betalingen for bruk av vei nærmere til finansieringen av vei, som kundene og samfunnet er 
mer tjent med, ville tilbudet av vei samsvare mer med kundenes behov. I tillegg ville betalingsvillighet-
en hos veibrukerne øke når man ser sammenhengen mellom betaling og tilbud. Det betyr at bevilgnin-
gene til veiformål kunne økes uten å gå på bekostning av andre samfunnsformål. 

OBV kan akseptere at bilen er et hensiktsmessig skatteobjekt for statlige inntekter. Dette gjelder imi-
dlertid bare engangsavgiften og årsavgiften. Etter OBVs oppfatning favner dette bidraget alle tenkelige 
samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til veitrafikken med meget god margin. Registreringsavgiften 
burde bare dekke statens kostnader til dette. 

Veibruksavgiftene må relateres til kostnadene til investeringer, vedlikehold og drift av vei. De kan også 
omfatte miljøkostnader og ulykkeskostnader, og da vel å merke kostnader som ikke er dekket inn ved 
forsikringspremiene som bilistene betaler. Ulykkeskostnadene som tillegges veitrafikken må bare 
være de merkostnadene som veitrafikken har i forhold til den gjennomsnittstilstand som samfunnet 
ellers befinner seg i for generell risiko, og som i Norge finansieres av ordinære skatteinntekter.

Veibruksavgiftene kan økes dersom økningene går til økte bevilgninger til veiformål. Betalings- 
villigheten er til stede. Et nytt system for betaling for bruk av vei, for eksempel et GPS-basert system, 
der bruken og nytten hos bilisten samsvarer mer med det som betales og der betalingen i rimelig grad 
reflekterer samfunnskostnader der og da, bør kunne utvikles med den teknologien som er og blir tilg-
jengelig. 

BOMPENGEORDNINGER
Vegloven gir hjemmel for å etablere bompengeordninger. Opprinnelig var dette en marginal ordning 
som kunne fremskynde et broprosjekt noen år som erstatning for en subsidiert ferge. Hvis initiativet 
kom fra lokalt hold, bifalt som regel Stortinget dette. Nå har bompengeordninger fått et helt annet 
omfang og betyr svært mye for utviklingen av veinettet. De ordinære riksveibevilgningene rekker ikke 
mer enn til å opprettholde dagens veinett kjørbart. Større omlegginger, tunneler med videre  
finansieres i dag stort sett med bompenger. 

OBV ser fordelen ved at betalingsvilligheten blant bilistene får anledning til å realisere bedre veier. 
Vi mener imidlertid at dette har gått for langt. Bompenger har en rekke negative sider, først og fremst 
som en ekstra belastning på næringslivets allerede høye transportkostnader. Ordningen 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. 
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Et vesentlig moment er at nedbetalingstiden for bompengelån i større grad må reflektere levetiden for 
veiprosjektet som skal finansieres, slik som prinsippet også er for kommunesektorens låneopptak. For 
broer og tilsvarende med lange levetider, minst 100 år, bør nedbetalingstiden kunne være minimum 
40 år.

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID (OPS)
OBV 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. Evalueringen av gjen-
nomførte 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. OBV ser også praksisen med å inkludere 
langsiktig vedlikehold i utbyggingsentreprisen som interessant. Privat finansiering vil på den annen 
side kunne virke unødvendig fordyrende hvis lånekostnadene blir høyere enn avkastningen staten  
oppnår på sine kapitalplasseringer. Den norske stat mangler som kjent ikke kapital, og er ikke  
avhengig av private långivere og investorer.

ENDRET ORGANISERING AV VEISEKTOREN
OBV 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 både Statens vegvesen og Nye Veier AS. 

• 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. 

• Det kan være hensiktsmessig å vurdere en organisering av veisektoren mer lik den man har i Sverige.

TID FOR Å NEDSETTE ET BILAVGIFTSUTVALG
Det er på tide å revurdere finansieringsordningene innen samferdsel. OBV mener det bør nedsettes et 
nytt bilavgiftsutvalg som får mandat til å foreslå et nytt og tidsriktig betalingssystem for bruk av vei. 
Vi trenger et system som både oppleves som rettferdig for brukeren og gir grunnlag for en moderne 
veipolitikk som fremmer rasjonell fremkommelighet, miljø og sikkerhet, og samtidig gir et betydelig 
bidrag til samfunnets felleskasse. 
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4 Beregning av samfunns- 
økonomisk lønnsomhet

Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for et investeringsprosjekt i samferdsel har meget 
lange tradisjoner hos offentlige myndigheter. Det mest vanlige begrepet er kjent som nytte-kostnads- 
analyse (NKA). Det innebærer at nytten av prosjektet over dets levetid blir tallfestet for hvert leveår 
og sammenlignet med tilsvarende kostnader som følge av prosjektet. Det ser imidlertid ut til at  
myndighetene anvender NKA på investeringsprosjekter enten de egner seg for slik analyse eller ikke. 
Et eksempel: Noen få kilometer med firefelts motorvei holder på å bli anlagt mellom Sandvika og 
Vøyenenga i Bærum kommune. Dette blir en motorvei i tettsted, og mesteparten føres frem i tunell. 

Prosjektet er med i den nasjonale transportplanen som regjeringen Stoltenberg 2 la frem i 2013 
(NTP 2014-2023) kort tid før den måtte gi fra seg regjeringsmakten. Der presterer regjeringen å skrive 
(side 294) at en forenklet samfunnsøkonomisk analyse viser at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Regjeringen innrømmer riktignok at det har vist seg vanskelig å gjennomføre en god bereg-
ning på grunn av kompliserte trafikkforhold i området. Vi hevder at det virker meningsløst å presse 
en NKA på et slikt prosjekt. Det ville vært mer fruktbart å bruke andre metoder for sammenligning 
(konsekvensanalyser) i tettbefolkede områder.

På 1970-tallet var det en utbredt forståelse både blant administrasjon, planleggere og politikere at 
analyse- og beslutningsmetoder burde tilpasses hvert konkret tilfelle. En bredt sammensatt gruppe 
under ledelse av vegdirektøren ble nedsatt for å analysere trafikk og bymiljø og medvirke til å få laget 
lokale veiplaner i 81 norske tettsteder. Innstillingen kom i 1977 og er kjent som Norsk vegplan II 
Trafikk og bymiljø. Innstillingen er utgitt som NOU 1977: 40 A. I innstillingen, som er på mer enn 400 
sider, er det et kapittel om konsekvensanalyser og sammenligning av alternative løsninger. Innstill-
ingen burde fortsatt gi verdifull innsikt for den som ikke tror at NKA gir svar i alle beslutningsforhold 
eller leter etter alternative tilnærmingsmåter.

I denne sammenfatningen av samfunnsøkonomisk lønnsomhet har vi konsentrert oss om noen få 
viktige elementer: kalkulasjonsrenten, trafikkprognosen og et investeringsprosjekts geografiske  
utstrekning.

REALISTISK KALKULASJONSRENTE
Kalkulasjonsrenten var i årtier 7 % ved veiinvesteringer, men det ble etter hvert et utbredt syn at 
renten var satt for høyt. Det er lett å se hvorfor myndighetene tviholdt på høy rente. Det gjorde mange 
investeringsprosjekter ulønnsomme på papiret. Stortinget valgte likevel å satse på slike prosjekter, 
og finansmyndighetene kunne hevde at det ble overinvestert i samferdsel. Da Bondevik 2 regjeringen 
tiltrådte i 2001, gikk den mot faglige råd og hevet kalkulasjonsrenten til 8 %, som ble lagt til grunn for 
den nasjonale transportplanen regjeringen publiserte våren 2005. Motstanden mot den høye renten 
ble imidlertid så stor at finansministeren høsten 2005 med et pennestrøk satte den ned til 4,5 %. Det 
reddet ikke regjeringen, som falt ved stortingsvalget høsten 2005. Regjeringen Stoltenberg 2 utga 
våren 2013 den fjerde nasjonale transportplan (NTP 2014–2023). Der er kalkulasjonsrenten satt til  
4 %. Vi gir i det følgende argumenter for å halvere renten til 2 %.
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Kalkulasjonsrenten kan oppfattes som sammensatt av summen av to elementer: en risikodel og en 
risikofri del. Den nasjonale styringsrenten til Norge Bank (NB) er den renten banken gir de andre 
bankene når bankene plasserer penger i NB. Renten er sunket i flere år og er nå under 1 %. NB oppgir 
selv at styringsrenten kan komme til å stige igjen i de kommende årene og nærme seg 1 %. Dette nivået 
oppfatter vi som et rimelig nivå på risikofri avkastning. Det kan argumenteres for at investeringer i 
stamveinettet er blant de minst risikofylte investeringer staten kan foreta. Trolig kan en risikopremie 
på 1 % være en rimelig gjetning om fremtiden. Vi hevder derfor at en kalkulasjonsrente på 2 % er  
rimelig ved investeringsplanlegging i hovedveinettet. 

BEDRE TRAFIKKPROGNOSER
Veitrafikk har hatt en voldsom vekstkraft i mer enn 100 år, og er i dag den dominerende transport- 
formen i persontrafikk. I godstrafikk er også veitrafikkens andel betydelig, om enn ikke så dominerende 
som i persontrafikk. Selv om fossilt drivstoff blir faset ut, kommer annet drivstoff til å ta over. Vår  
sivilisasjon er og vil fortsatt være mobilitetsbetinget. Veksttakten kan riktignok komme til å gå noe 
ned, avhengig av styrken i metning og fremtidig anvendelse av arealer og storbypolitikk.

Veitrafikkens fremtidige utvikling som følge av investering i en veistrekning vil avhenge av generelle 
utviklingstrekk (normal trafikkvekst), prosjektets evne til å trekke til seg trafikk fra annen trafikk- 
infrastruktur (overført trafikk) og trafikk som blir skapt som følge av tiltaket (nyskapt trafikk). I de 
to første NTPene ble trafikken fremskrevet med samme gjennomsnittlige men undervurderte vekst. 
Sammen med høy kalkulasjonsrente kunne dette underbygge regjeringens argumentering om over- 
investering i veinettet.

Under Stoltenberg 2 ble nok de største svakhetene ved modellverktøyet redusert, slik at det nå blir 
benyttet til dels stedsspesifikke prognoser for normal trafikk og overført trafikk. For nyskapt trafikk er 
det fortsatt langt frem til tilfredsstillende behandling 

Det er stor forskjell på prosjekter. Noen gir bare marginale trafikkendringer i en veirute, mens andre 
kan bety betydelige omfordelinger av trafikk langt utover det området eller den region prosjektet 
ligger i. Det er viktig å vurdere dette nøye, og det er grunn til å sikre seg at det influensområdet som 
beregningene skal dekke, blir stort nok til å fange opp det som virkelig skjer. Dette er særlig viktig for 
prosjekter som vil bli utslagsgivende for å endre rammebetingelsene for veivalg og utvikling i større 
områder.

Virkningene av prosjektet som undersøkes, kan påvirkes av andre prosjekter som i influensområdet 
gjennomføres i løpet av beregningsperioden. Disse kan forrykke eller forsterke effektene av det  
prognosen gjelder for. En vurdering av hvilken følsomhet prognosene har for andre tiltak i området 
bør derfor være med.
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RIKTIG GEOGRAFISK UTSTREKNING
De store prosjektene langs E39 vil for eksempel endre konkurranseforholdet til E6. Trafikkanalysene 
viser avlastning av både E6 og fjellovergangene øst-vest, fordi den korteste ruten også vil bli den rask-
este når fergesambandene forsvinner. I virkningsanalysene bør det derfor gjennomføres flere  
mer makro-orienterte analyser der korridorens fremtidige standard legges til grunn for de samfunns- 
økonomiske analysene.

Når det oppstår vesentlige forbedringer i veinettet, vil tidsavstandene også gå ned over tid. Dagens 
analyser er statiske, og de tar ikke hensyn til at dette over tid også vil endre på lokalisering og areal-
bruk. Det er viktig at det gjennomføres tilleggsvurdering omkring hvilke dynamiske endringer som 
tiltakene kan medføre.

En utbygging av E39 til fergefri forbindelse kan føre til at regioner kan komme til å oppleve en helt ny 
giv næringsmessig. Forutsetningen er at regioner i utgangspunktet har betydelig næringsvirksomhet. 
Når E39 blir bygd ut, kan disse næringene komme til å samhandle over regiongrensene og bli integrert 
i næringsklynger. Vi skriver i denne sammenhengen om regionforstørring. NTP har ikke analysert 
slike virkninger i de tidligere NTPer.

Regionforstørring vil kunne endre på områdets attraktivitet for høyt utdannet arbeidskraft, gi økt  
produktivitet og verdiskapning, og gi grunnlag for ny næring og tjenestetilbud. I områder med betydelig 
arbeidsuførhet kan et større arbeidsmarked redusere denne, og dermed gi både økonomiske og sosiale 
gevinster. Regionforstørringer vil bidra til strukturelle endringer innenfor utdanning, helse, handel og 
samferdsel, og på lengre sikt også politikk og administrasjon.

SAMMENHENGENDE UTBYGGING
Over lang tid har det vært hevdet at veinettet bygges ut “stykkevis og delt”. Dette er i ferd med å endre 
seg, og prosjektene blir stadig lengre i utstrekning. Vi begynner å se en klarere satsing på de store 
transportkorridorene. Dette vil endre konkurranseforholdene både mellom transportformer og korri-
dorer, og området for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være stort nok til å fange opp 
det som skjer. En serie av tiltak vil også ha en klar tendens til å forsterke hverandre, slik at virkningen 
ikke bare vil være summen av enkeltvirkninger. Dessuten vil en sum av tiltak for en del korridorer 
bety vesentlige endringer i rutens forutsigbarhet, noe som enkelte land tillegger større betydning for 
veivalg enn ren transportøkonomisk besparelse. 

Regjeringen har etablert Nye Veier AS, som har som oppgave å bygge hovedveier sammenhengende 
over lengre strekninger. Dette blir en verdifull satsing på sammenheng i veibyggingen i stedet for  
vanlig politisk praksis med politisk beslutning og anlegg av korte prosjekter. Når nyskapingen har fått 
gått seg til, vil vi få se sammenhengende anlegg over flere kommunegrenser.

Det blir behov for en ny planleggings-praksis. Når planlegging ikke lenger kommer til å slutte ved 
kommunegrensen, må statlige myndigheter spille en vesentlig sterkere rolle enn i dag i forhold til en 
kommunes politikere. Statlig regulering vil bli vanlig og ikke et unntak, som i dag. De som ønsker mer 
effektivitet og gjennomføringskraft i veiplanleggingen, bør hilse den nye ordningen velkommen.
En vesentlig prøve på om nyordningen politisk får lov å gå seg til, blir om Stortinget bevilger store nok 
beløp til å la Nye Veier få gjennomføre anlegg over lengre strekninger sammenhengende, og at plan-
leggingsprosessene blir tilpasset de nye forholdene.
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5 Vei og miljø

Utslipp fra mobile kilder er samlet sett den største utslippskilden av klimagasser i Norge, med en 
andel på 31 prosent innenlands, tilsvarende rundt 16 mill. tonn CO2 av landets totale utslipp fra alle 
sektorer på 53 mill. tonn. «Mobile kilder» er en svært sammensatt gruppe av næringer, bedrifter og 
husholdninger, med helt ulike oppgaver og forutsetninger. «Mobile kilder» omfatter personbiler, 
lastebiler, varebiler, busser og andre motorkjøretøyer, anleggssektoren, fiskerier, innenriks sjøfart og 
luftfart og fossilt drevet jernbane.

 Den rene veitrafikken omfatter personbiler, varebiler, lastebiler, busser og motorsykler og står for 
ca. 10 mill. tonn utslipp av klimagasser, det vil si ca. en femdel av landets totale utslipp. Fordelingen 
mellom disse kjøretøytypene vises i figur 1.

De store byområdene står for det meste av veitrafikkens utslipp til luft.

Eksempelvis utgjør utslipp fra veitrafikken i Bergensområdet og Oslo og Akershus 4 mill. tonn eller  
ca. 40 prosent av veitrafikkens utslipp totalt for landet.

For å sikre landets konkurransekraft er god mobilitet for folk og varer blant de viktigste tiltakene 
som må oppfylles. Det er ingen motsetning mellom en god og omfattende veiutbygging og behovet for 
et grønt skifte i transportsektoren. Tvert imot vil god fremkommelighet og flyt i trafikken redusere 
utslippene per passasjer- og tonnkilometer i forhold til den forurensing som skjer som følge av køer og 
forsinkelser.

Parisavtalen og Norges nylig vedtatte forpliktelser overfor EU innebærer at transportsektorens  
utslipp skal reduseres med 40 prosent innen 2030. Dette omfatter 4 millioner tonn CO2. Både  
persontransporten og næringslivets transporter må bidra.

Tretten landsomfattende organisasjoner med NHO og LO i spissen har levert et veikart mot null- 
utslipp i transportsektoren til regjeringen senhøstes 2016.

Figur 1: Veitrafikken står for 10 mill. tonn av landets klimautslipp 
eller en femdel av landets totale utslipp. Persontrafikken står for 
60 prosent, næringslivets transporter 40 prosent. Kilde SSB.
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Organisasjonene mener det er fullt mulig å gjennomføre utslippskutt i denne størrelsen innen 2030 
som ledd i videre satsing mot nullutslipp i 2050.
 

Næringsorganisasjonene peker på
• Elektrifisering: Dette fjerner nesten 1,9 millioner tonn CO2, i hovedsak fra varebil og buss i  

perioden frem til 2030. De har antatt at 90 prosent av varebilene vil benytte seg av en elektromotor, 
og at det er innført en del elektriske ferger, fiskebåter og busser. Det regnes også med en forsiktig 
innføring blant andre tunge biler. El-motoren kan enten være basert på batterier eller hydrogen.

• Biodrivstoff: Dette forutsettes å gi en reduksjon på 1,45 millioner tonn CO2 per år i 2030 for 
næringsorganisasjonenes bransjer. 

• Biogass: Biogass har et betydelig potensial. Det finnes 3 TWh biogass, tilsvarende cirka 300  
millioner liter diesel, tilgjengelig i 2030, hvilket betyr en reduksjon i utslipp på cirka 0,8 million-
er tonn CO2. Det teoretiske potensialet for biogassproduksjon er av Miljødirektoratet estimert til 
rundt 6 TWh, og det realistiske potensialet på kort sikt (2020) på rundt 2,3 TWh. Tall fra foreløpig 
energibalanse fra SSB viser en produksjon på rundt 0,3 TWh for 2014. 

Dette er ambisiøse mål og vil kreve mye både av dem som etterspør drivstoff og av dem som skal levere 
løsningene: Vi trenger langt større leveranser av bærekraftig biodrivstoff og biogass, og vi må forsere 
innfasing av nullutslippsteknologi. For å klare det, må vi ha virkemidler som gjør det mulig med en 
målrettet innfasing av grønne løsninger uten at det går ut over andre krav. 

Innfasing av nullutslippsteknologi er i full gang for lettere kjøretøyer (personbiler og varebiler), og det 
anslås en spredning til 90 prosent av flåten i 2030. I dag er andelen nyregistrerte el-biler en femdel av 
nybilsalget. Rekkevidden for personbiler nærmer seg rekkevidden for fossildrevne biler, og batteri- 
teknologien forbedres med rundt 10 prosent årlig, samtidig som prisen synker.

Figur 2: Som det fremgår vil overføring av gods til jernbane ha en begrenset effekt. 
Det må skje endringer i motor- og energiformer i bil-, fly og kystfartsektorene basert 
på biodrivstoff fra skogsråstoff, biogass, elektrisitet og hydrogenelektriske løsninger.
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Samtidig vil vi oppleve at lav- og nullutslippsteknologi også tas i bruk på tyngre kjøretøyer, inklusiv 
busser, og på ferger og anleggsmaskiner. For å lykkes trenger vi en infrastruktur for både hydrogen 
fyllestasjoner og for hurtiglading av batterier, samt en utbygging av en del havner som energistasjoner 
for både sjø og land med fullt sortiment.

Biogass og biodrivstoff er tatt i bruk, men produksjon av avansert biodrivstoff er under utvikling.  
Vi forutsetter at vi vil få en nasjonal produksjon på minst 6 TWh biodrivstoff (tilsvarer cirka 600  
millioner liter diesel), og 3 TWh biogass i 2030 (tilsvarer cirka 300 millioner liter diesel) i 2030.

VIRKEMIDLER: PISK OG GULROT.
For å oppnå et grønt skifte er det avgjørende at avgiftspolitikken bidrar til å gjøre utslippsfritt drivstoff 
og teknologi konkurransedyktig med fossilt drivstoff. Det betyr at fossilfritt drivstoff må være fritatt 
for veibruksavgift og CO2-avgift i overskuelig fremtid. I tillegg må elbil-fordelene videreføres lenger 
enn til 2020, som Stortinget foreløpig har fastsatt som sluttidspunkt.

OBV tar til orde for en omlegging av bompengesystemet og veibruksavgiftene i Norge slik at bom-
penger og veibruksavgift erstattes av en type GPS-basert elektronisk veiprising. Veiprisingen bør være 
miljødifferensiert slik at det blir litt dyrere å kjøre med fossilt drevne kjøretøyer og litt billigere å kjøre 
utslippsfrie biler. På samme måte som bompengesystemet leser Euroklasse i kjøretøyets vognkort, bør 
GPS-basert veiprising lese hvilken fremdriftsteknologi kjøretøyene benytter.

Byene vil etter hvert få lovhjemmel til å innføre lavutslippssoner som enten avgiftslegger eller forbyr 
kjøring med fossil forurensing.

Negative virkemidler bør støttes av positive. staten må stimulere gjennom forskningsstøtte, fonds-
bistand og innovasjonsstøtte til elektrisk og hydrogenelektrisk drift på skip, lastebil, varebil og buss 
parallelt med avgiftsfritak på biodrivstoff.

Stortinget vedtok for 2017-budsjettet etablering av et CO2-fond for næringslivets transporter. Sam-
men med den videreførte el-bilpolitikken skal fondet bidra til skifte av teknologi, samt utbygging av en 
nasjonal infrastruktur for energistasjoner for miljøvennlig drivstoff til erstatning eller som  
supplement for bensinstasjonene.

OBV støtter tiltakene som er foreslått, og vil fremheve at tiltak som reduserer veiutbyggingen ikke er 
veien å gå. Miljøskadelige gasser fra biler, busser og lastebiler reduseres og blir borte etter hvert som 
ny teknologi og nye energikilder utvikles og tas i bruk. Det må tas hensyn til denne forventede lang-
siktige utviklingen i vurderingen av nye veiprosjekter. Vi kan ikke la dagens utslippsproblemer styre 
planleggingen av veier som skal brukes i generasjoner fremover.

OBV stiller seg også tvilende til at selvkjørende biler vil redusere behovet for gode veier. Det er sann-
synlig at utslippsfrie ”autonome” kjøretøyer i fremtiden vil stå for en betydelig andel av både person- 
og varetransport, og fullt mulig at privateide biler vil bli langt mindre vanlig enn i dag, i hvert fall i 
større byer. Men dette betyr ikke at behovet for veibasert person- eller godstransport fra dør til dør vil 
avta, tvert imot vil en rekke faktorer som lavere kostnader, frihet fra sjåføroppgaver og kanskje høyere 
hastighet kunne forsterke den trafikkøkningen som uansett vil komme. Dette vil trolig bety langt mer 
enn en potensiell bedre utnyttelse av veikapasiteten gjennom at autonome kjøretøyer trolig kan kjøre 
med mindre avstand seg imellom.
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6 Bylogistikk – nyorientering må til

Nasjonal Transportplan har til nå vært en utbyggingsplan for riksveier og jernbane, selv om den også 
omhandler sjø-, flytransport. I årets NTP-revisjon har imidlertid godstransportens rolle og miljø- 
dimensjonen fått mer fokus.

Godstransportanalysene handler bare om langdistansetransport med sjø, bane og bil.

Distribusjon av varer i byområder er ikke omhandlet til nå. Etatenes planforslag signaliserer behov for 
mer kunnskapsinnhenting om bylogistikk.

Distribusjon av varer i byene mangler planer både når det gjelder bruk av veinettet og bygater,  
terminalforhold og mottaksforhold hos varekjøpere. 

Biltrafikk i byer vil bli stilt ovenfor både restriktive tiltak i form av lavutslippssoner, redusert  
parkeringstilbud til fordel for flere kollektivfelt og sykkelfelt. Det blir større konkurranse om til-
gjengelig areal. Da er det viktig å ivareta varedistribusjonens rolle fordi dens mobilitet jo er like  
viktig som mobiliteten i persontransporten.

I Oslo vil de fleste parkeringsplasser på gateplan bli fjernet fra sommeren 2017 innenfor ring 1, dette 
til fordel for sykkelfelt og kollektivfelt. Bymyndighetene utvikler sammen med logistikknæringen svar 
på hvordan hensynet til varedistribusjon skal ivaretas når det blir gjennomført en helt ny design av 
gaterommet. I realiteten innebærer det et behov for prioritering av varedistribusjonen på bekostning 
av personbilen.
Illustrasjonen viser hvordan det tenkes opprettet et stort antall laste- og lossesoner for godsbiler for 
en mer effektiv varelevering til butikker og øvrig næringsliv i byen.

Målinger som er gjort både av TØI, SSB og andre viser at varetransporten utføres for en stor del med 
såkalt «egentransport», det vil si kjøretøyer som disponeres eksklusivt av vareleverandører og som 
kun kjører eget gods. Fyllingsgraden for egentransport er av SSB oppgitt til 43 prosent. Tilsvarende 
fyllingsgrad for «samlastede biler», det vil si godstrafikk som samler mange kunders varer i samme bil 
(kollektiv godstransport,) er langt høyere.

Bylogistikken kan utvikles gjennom mange tiltak:
Varedistribusjon i byer kan inkluderes i de såkalte bymiljøavtalene eller byutviklingsavtalene som nå 
inneholder en stor statlig ramme for de ni største byene. Avtalene har som mål å bedre mobiliteten for 
persontransporten gjennom endring av transportmiddelfordelingen for personbil- og kollektivtrafikk- 
bruk samt å øke sykkel- og gangeandelen.

Tiltak for varedistribusjon i bymiljøavtalene kan være å bedre leveringsforhold gjennom flere 
lossepunkter i gatene, slik at distribusjonsbiler ikke må ty til brudd på skiltbestemmelsene for å levere 
varer. Det er bare et mindre antall kjøpesentre i landet som har felles varemottak. I Statens vegvesens 
studie av varetransport i byer (rapport 04/2008 Berg, Grønland, Bø, Sølvsberg) fremgår det at kjøpe-
sentre med felles og betjent varemottak er vareleveringene dobbelt så effektive i forhold til sentre 
uten eget varemottak.
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Det bør også stilles krav til leveringsforhold hos varemottakere for eksempel i form av krav til felles 
varemottak i kjøpesentre i stedet for som nå, hvor sjåfører må levere til alle butikkene inne på  
sentrene med jekketralle. Det finnes gode veiledninger gode distribusjonsløsninger. Et eksempel er 
Bransjestandard for varelevering som næringslivet selv har utviklet.

Plan- og bygningsloven sammen med forskrifter og veiledere kan bidra til en mer effektiv vare- 
distribusjon i byene.

I bymiljøavtalene bør det inspireres til mer «kollektiv godstransport», det vil si at andelen samlastet 
gods i bilene bør økes på bekostning av en mer ineffektiv egentransport. Fordi frakten stort sett er 
inkludert i vareprisen har varemottakerne ingen insitamenter til å effektivisere varedistribusjonen.
Effekten av en bedre måte organisere varekjøp på kan illustreres slik:

Nåsituasjon: Ny situasjon:
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7 OBVs forslag til komplett hovedveiplan
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OBVs komplette plan omfatter høyhastighets-
strekninger / nasjonale sammenbindende veier 
på 8215 km, sammenlignet med 5479 i forslaget til 
prioriterte veistrekninger og 4 544 km i Statens 
vegvesens plan.
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OBVS HOVEDVEIPLAN, STREKNING FOR STREKNING

KOMMENTAR TIL OBVS HOVEDVEIPLAN
• For sammenlignings skyld følger vi samme inndeling som Statens vegvesens Motorvegplan av 

31.03.16, kapittel 3 (faglig innspill til NTP). 
• OBVs plan omfatter høyhastighetsstrekninger / nasjonale sammenbindende veier på 8 205 km,  

sammenlignet med 4 544 km i Statens vegvesens plan. 
• Vi refererer til OBVs forslag til veiklasser, se se kapittel 1 
• I kart og tekst benyttes i hovedsak eksisterende veinummer, også der en fremtidig utbygging vil 

gjøre annen nummerering naturlig.

3.1 – E6 Riksgrensen-Oslo
Denne ruten er bygget ut som en firefelts vei med fartsgrense 100-110 km/t. Fra Vinterbro til Oslo vil 
det være noe lavere hastighet, men det bør ikke være under 90 km/t. E6 Manglerudprosjektet i Oslo 
bør imidlertid omgjøres: en kort Manglerudtunnel Bryn-Ryen som løser problemene med det lokale 
bymiljøet og en lang Østmarkatunnel mellom Klemetsrud og Karihaugen med arm til Kjelsrud. Den 
lange tunnelen løser problemene for gjennomfartstrafikken og armen er direkte kobling med Grorud-
dalen og godsterminalen på Alnabru. Armen vil være del av en fremtidig bynær Ring 4.

3.2 – Rv111 Sarpsborg – Rv22 Lillestrøm/Kløfta X E6
Vi mener trafikkgrunnlag og tilgang på andre ruter ikke tilsier firefeltsvei på denne ruten før på lang 
sikt (etter 2050). Fra Sarpsborg til Fetsund og ny vei mot E6 sør for Kløfta bør det være tilfredsstillen-
de med H2B møtefri 110-vei. Fra Fetsund mot Lillestrøm og E6 (dagens Rv22) er det derimot behov for 
fullføring av H3A smal 90-motorvei. Denne ruten vil være en effektiv rute for trafikk fra Sverige/deler 
av Østfold og nordover forbi Oslo, og vil være del av en ytre femte ringvei helt utenom Oslo-området. 
Det bør imidlertid gjøres en fornyet vurdering av om Rv120 fra Moss mot Lillestrøm og E6 kan være et 
bedre alternativ enn Rv111/22. 

Vi vurderer denne til lavere standard enn SVV fordi OBV prioriterer en bynær trafikkavlastende Ring 
4 rundt Oslo. ÅDT i 2015 er lav, ca. 2400-3700 som øker (forutsatt 1,8 % lineært) til ÅDT 4500-7000 i 
2050.

3.2.1 – Rv110-111 Råde-Fredrikstad-Sarpsborg.
Denne ruten er ikke med i SVVs motorveiplan.
OBV mener at denne strekningen må bygges ut til en H3A smal 90-motorvei. Dette er en sterkt  
trafikkert rute fra E6 (Sarpsborg) til Borg havn og knytter Fredrikstad til E6. 

3.3 – E18 Riksgrensen-Oslo (Vinterbro)
Vi har ingen merknader til motorveiplanen. Her legges det til grunn 110-motorvei. Strekningen fra 
riksgrensen mot Momarken er i hovedsak bygget som en to/tre felts vei med fartsgrense 90 km/t. Med 
de aktuelle trafikkmengder er det en akseptabel løsning, men må i et perspektiv mot 2050 få fire felt og 
en fartsgrense på 110 km/t.

3.4.1 – E16 Kløfta-Kongsvinger–Riksåsen
OBV støtter vurderingene i motorveiplanen for denne ruten. Den forutsetter H3B smal 110-motorvei 
Kløfta-Slomarka, H3A smal 90-motorvei videre til Kongsvinger. Videre til Riksåsen er det lite trafikk. 
Denne delen bør på sikt utvikles til H1 tofelts 90-vei.



Forslag til Hovedveiplan  |  35Organisasjonen Bedre Veier

3.4.2 – E16 Hønefoss – Gardermoen –Jessheim X E6
Denne ruten bør være en del av hovedveiplanen. Dette er en viktig tverrforbindelse nord for Oslo- 
området og vil være del av en ytre og femte ringvei helt utenom Oslo-området.. Trafikkmengden mot 
2050 tilsier at Hønefoss-Roa bør bygges som H3A smal 90-motorvei og videre til Maura og  
Gardermoen utvikles som H2A møtefri 90-vei. 

Veien er en viktig tilførselsåre til hovedflyplassen. ÅDT i 2015 er 3600-8500 og øker til 6800-16 000 i 
2050. 

3.4.3 – Rv35 Hønefoss-Hokksund
Dette er en viktig tverrforbindelse nord-sør, vest for Oslo-området, som også bør inngå i hovedvei-
planen. Den vil være del av en ytre og femte ringvei helt utenom Oslo-området. Fra Hokksund til 
Vikersund tilsier trafikkmengden mot 2050 at det bygges H4 110-motorvei. På strekningen  
Vikersund-Hønefoss er trafikkmengden lavere og OBV legger til grunn H3A smal 90-motorvei. 
ÅDT vil kunne ligge på ca. 6800-9500 mot 2050.

3.5 – Rv19 Moss/Patterød X E6 – Horten/Undrumsdal X E18
Vi legger til grunn at Rv23 bygges ny som 110-motorvei med bro over Oslofjorden nord for Drøbak. 
OBV vurderer det da som trolig at en løsning med krysning av fjorden ved Moss-Horten ligger langt 
frem i tid. Det må i mellomtiden bygges effektive veier fra E6 til fergeleiet i Moss, og tilsvarende fra 
E18 til fergeleiet i Horten. Hvis strekningene som utvikles kan tenkes å inngå som del av fremtidig fast 
krysning bør standarden her være H4 110-motorvei. Den vil være del av en ytre og femte ringvei helt 
utenom Oslo-området.

Lokaltrafikk løses med eksisterende veinett. KVU Hovedveisystemet i Moss og Rygge (2012) virker 
overdimensjonert og feilinnrettet mot sentrum og kanalen. Bro over Mossesundet ved Rosnes 
(seilingshøyde 40 m) løser adkomst til Jeløya og vil kunne være første etappe i en fremtidig både 
bro- og tunnelkryssing av Oslofjorden. En tunnel fra området ved krysset Innfartsveien/Abels gate 
mot havna løser de umiddelbare fergetrafikkproblemene samt havneadkomsten, og avlaster sentrum 
og brua over kanalen. 

På lang sikt ser vi for oss H4 110-motorvei i lang tunnel fra Rosnes til Undrumsdal, dersom stignings-
forholdene kan holdes under 5 %, hvis det skulle vise seg umulig å realisere en broløsning.

3.6 – E18-E39 Oslo-Kristiansand-Stavanger
OBV støtter motorveiplanen. Denne forutsetter 110-motorvei evt. med noen unntak, på hele ruten. 

ÅDT mellom Kristiansand og Stavanger varierer mye. Utenom sentrene er den eksempelvis 5200 
i 2015. Regjeringen har besluttet 110-motorvei på grunn av at det dreier seg om en vekstregion og 
forbindelse mellom to store byer, slik at veien får en viktig sammenbindende funksjon. Dette er et 
eksempel på at høyere standard enn standardiserte ÅDT-prognoser alene skulle tilsi, kan velges på 
strekninger på grunn av veiens sammenbindende funksjon mellom større byer og/eller landsdeler.

3.7 – E39 Stavanger-Bergen
Også for denne ruten støtter vi i prinsippet motorveiplanen som foreslår en firefelts vei med farts-
grense 110 km/t. 

Bømlafjordtunnelen på 7,8 km, 260 m.u.h. og inntil 8,5 % stigning vil innebære en for stor sikkerhets-
risiko og bør på sikt erstattes med bro i samme område.
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Ringvei øst (Bergen) og videre mot Knarvik planlegges for en fartsgrense på 90 km/t. Denne bør 
bygges som H4 med 110 km/t både på grunn av trafikkmengdene og rutens viktighet forbi Bergen. Vi 
mener imidlertid at det for deler av ruten sør for Bergen bør gjennomføres nye utredninger for å finne 
billigere løsninger. Kostnadene med krysningen av særlig Bjørnafjorden har økt så mye at dette synes 
påkrevet. 

3.8 – E39 Bergen-Trondheim (Klett X E6)
Motorveiplanen legger til grunn at hele ruten skal være fergefri. Noen av fjordkrysningene er svært 
kostbare, og vil etter OBVs mening kunne bli prioritert etter 2050. 
Vi mener H4 110-motorvei bør strekke seg til Eikefet nord for Bergen på grunn av trafikkmengdene 
og potensiell tettstedsutvikling. Eikefet-Volda bør bygges som H2B møtefri 110-vei. Den kan slik på 
lang sikt utvikles til H3B smal 110-motorvei, dersom det skulle bli behov for det, uten at man igjen må 
bygge om veien med ny og kostbar trasé.

Volda-Ålesund/Moa-Molde-Bergsøya er en tyngre trafikkert del og bør bygges som H3B smal 110-
motorvei. Regjeringen har valgt Hafast som korridor mellom Volda og Ålesund. I første omgang vil en 
da måtte regne med å bruke Eiksundtunnelen på 7,8 km, 287 m.u.h. og inntil 9,6 % stigning. Det er for 
bratt for den funksjonen veien vil ha med Hafast og vil med økte trafikkmengder innebære en for stor 
sikkerhetsrisiko. Tunnelen vil måtte erstattes av en bro over Vartdalsfjorden. Dette vil kraftig fordyre 
Hafast som løsning. Dette var en av grunnene til at OBV i utgangspunktet anbefalte Fefast.

Videre til Orkanger H2B møtefri 110-vei, og Orkanger-Klett utvidet til H3B smal 110-motorvei om 
mulig, tilsvarende slik Nye Veier har tatt til orde for optimalisering av E6 Ranheim-Værnes for å 
kunne øke hastigheten og lønnsomheten.1

3.8.1 – Rv5/Fv61/614/616 Førde – Florø – Hareidlandet
Dette er en viktig ytre kystvei som bør inngå i hovedveiplanen. I dette området vil E39 gå relativt langt 
inne i landet. Det kan være aktuelt å erstatte Skatestraumtunnelen ved Bremanger (10 % stigning) 
med bro. Inntil videre beholdes ferja over Rovdefjorden, men den kan på sikt erstattes av bro. Veien 
bør bygges som H1 tofelts 90-vei. 

3.8.2 – Fv569 Romarheim-Dale
Relativt korte broer gir vesentlig innkorting og oppretter ny forbindelse Gulen/Nordhordland-Voss. 
Den bør derfor være del av hovedveiplanen. H1 tofelts 90-vei.

3.9 – E134 Ås (Vassum) – Haugesund/Bergen
OBV støtter i hovedsak motorveiplanen for denne viktigste ruten mellom Vestlandet og Østlandet. 
Planen forutsetter en firefelts vei, og en fartsgrense 110 km/t, fra E6 kryss på Vassum over Oslofjorden 
til Notodden, og at nåværende Rv 23, Oslofjordforbindelsen, erstattes med en ny bro over fjorden. 
Rv 23 vil omklassifiseres til E134. OBV mener det er svært viktig å se Oslofjordforbindelsen både i 
sammenheng med E134 som hovedvei øst-vest, og som forbindelse mellom fremtidig bymessig ut-
bygde områder på begge sider av Oslofjorden. I øst bør en kort arm fra Vassum kobles på E18 sør for Ski. 

Både Oslo og Akershus står foran sterk befolkningsvekst. Det er rimelig å anta at en god del av dette vil 
komme i fjordnære områder i Nesodden, Frogn, Bærum, Asker, Røyken og Hurum kommuner, samt i 
jernbaneknutepunkt som Ski, Ås og Drammen. En løsning som knytter begge sider av fjorden naturlig 
sammen er derfor viktig. Bare med bro kan myke trafikanter bevege seg mellom de kommende småby-

1 http://www.nyeveier.no/wp-content/uploads/2017/04/Vurderer-ny-tunnel.pdf
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områdene. Bare med bro vil trafikkens energibruk bli lavest mulig, idet den gir en flat vei. Undersjøiske 
tunneler er inverterte fjelloverganger med nyskapt stigningsproblematikk. En bro vil innkorte veien 
med omtrent 6 km og vil derfor ha bedre trafikkavlastende funksjon for veinettet gjennom Oslo. 
Trafikkmengdene tilsier dessuten H4 110-motorvei med, men det “er ikke mulig å oppnå 110 km/t i 
dagens trasé bl.a på grunn av stigningsforhold i tunnelen.” (Motorvegplanen, 2016). Endelig har 
tunnelen 7 % stigning over lange strekninger, og med høy andel tungtrafikk medvirker dette til bran-
ner i kjøretøy. Branner i tunnel har vedsentlig større skadepotensiale enn brann i friluft. Kravene er 
derfor maks 5 % stigning for denne type tunneler for å redusere risikoen. Bro har høyere byggekost-
nad, men tunnel har høyere driftskostnad. Bro er av SVV beregnet klart mest samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Dette er grunnene til at OBV mener det er riktig å forkaste tunnelen og bygge bro i stedet. 

I Lier kan en tunnel fra kryss med E18 i området ved Kjellstad gå i Bragernesåsen, krysse Drammen-
selva øst for Mjøndalen og videre i åssiden til den møter dagens E134 et sted mellom Berg og Damåsen 
(Lierdiagonalen). Damåsen-Saggrenda gjennom Kongsberg er under utbygging, men er ikke planlagt 
for den funksjon E134 kommer til å ha. Fra Gomsrudveien ved Lågen i Kongsberg kan det løses med ny 
bro et nivå høyere enn det som nå bygges og inn i lang tunnel til et sted vest for Saggrenda. 

Vestover fra Notodden til Jøsendal sør for Odda legger motorveiplanen til grunn to/tre felts vei 
(fartsgrense 100 km/t). OBV mener at det mellom Notodden og Hjartdal bør bygges H4 110-motorvei 
og Hjartdal-Rauland-Jøsendal H3B smal 110-motorvei på grunn av trafikkmengder i 2050 på ca. ÅDT 
12 000 over Haukeli og veiens funksjon.

Videre fra Jøsendal til Haugesund forutsetter planen firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. 

OBV mener E134 bør føres videre fra Jøsendal til Bergen som H3B smal 110-motorvei (Hordalands-
diagonalen). Arm til Bergen og innkorting over Rauland er de to elementene som gjør E134 til en svært 
lønnsom investering. Arm til Bergen må utredes med ulike traseer med vekt på kortest mulig distanse, 
og må ses i sammenheng med en evt. ny gjennomgang av E39 Hordfast, tilknytning i Bergen/Ringvei 
øst og en evt. utbygging av Fv7 Kvamskogtunnel. 

OBV mener en bør velge lang og flat Haukelitunnel både av hensyn til sikkerhet (risiko for brann i 
tyngre kjøretøyer ved lange, jevne og bratte stigninger – stort skadepotensiale i tunnel) og vinter-
regularitet. En slik tunnel vil helt unngå de utsatte høyfjellsområdene. 

Som tilknytninger bør Fv40/Fv32 fra Kongsberg mot E18 Holmestrand og Rv 36 fra Hjartdal mot E18 
Grenland opprustes som viktige armer i øst-vest-vegsystemet.

3.9.2 – Rv9 Setesdal Kristiansand-Haukeligrend
Denne ruten bør etter OBVs mening med i hovedveiplanen som H1 tofelts 90-vei mellom Haukeli og 
Evje og H2A møtefri 90-vei videre til Kristiansand.

3.9.3 – Rv36 Porsgrunn-Skien-Hjartdal (Gvammen) 
Dette er en viktig regional veiforbindelse for å knytte Grenland til E134, først og fremst mot Bergen, 
men også mot Kongsberg (via Fv360) og Drammen (Se pkt. 3.9.4) Ruta bør derfor med i hovedvei-
planen. ÅDT på denne ruten varierer mye. Mellom Skien og E18 mangler planer om god hovedvei 
til tross for bypakke Grenland. Rv 36 bør være H4 110-motorvei fra nytt kryss med E18 på Ås sør for 
Porsgrunn, til forgrening sør for Rødmyr i Skien henholdsvis mot øst/Menstad (Fv32) i tunnel under 
elva (av hensyn tettbebyggelse, landskap – som lokal hovedvei) og mot nordvest Rv36 som H3A smal 
90-motorvei til Bø og videre H2A møtefri 90-vei til Seljord og E134 ved Hjartdal. 
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Veien er viktig regionalt og gir tilkobling til E134 med aksen Bergen-Grenland med havner og industri.

3.9.4 – Fv360 Notodden-Gvarv
Dette er også en rute som bør inn i hovedveiplanen som et godt bindeledd mellom E134, Notodden og 
Grenland. H2A møtefri 90-vei.

3.9.5 – Fv40/Fv32 Kongsberg (Saggrenda vest) – Holmestrand (X E18)
Denne ruten er en viktig arm fra E134 øst-vest-veien mot Vestfold og Rv19 Horten-Moss-ferga og 
Svinesund. Den bør med i hovedveiplanen som H2A møtefri 90-vei p.g.a. trafikkmengdene og funksjon.

3.10 – E16 Bergen-Voss
Motorveiplanen foreslår 110-motorvei Arna-Vaksdal og to/trefelts vei videre til Voss, men tunnel-
andelen er stor og må ha to løp, så i praksis blir det for en stor del motorvei. OBV støtter denne løsningen. 

3.10.1 – E16 Voss-Hønefoss
Når E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedal velges som hovedruter mellom Vestlandet og Østlandet, 
vil betydningen av denne ruten over Filefjell avta noe. Den er likevel viktig som en forbindelse mellom 
Hordaland, Sogn og Innlandet. Den bør derfor med i hovedveiplanen. Voss-Borlaug som H2A møtefri 
90-vei, Borlaug-Filefjell-Hande (vest for Fagernes) H1 tofelts 90-vei, Hande-Fagernes H2A møtefri 
90-vei, Fagernes-Bjørgo (X Fv33 mot Gjøvik) H3A smal 90-motorvei på grunn av trafikkmengdene, og 
videre til Hønefoss/Nymoen H2A møtefri 90-vei. Mye av eksisterende vei antas å kunne bygges om til 
denne standarden.

3.10.2 – Rv13 Voss-Odda
Denne ruten har en regional funksjon og bør med i hovedveiplanen. Den bør bygges som en H1 tofelts 
90-vei. 

3.10.3 – Fv33 Bjørgo-Gjøvik-Minnesund
Denne ruten er, foruten en viktig regional vei, en viktig rute for transporter mellom Vestlandet og Inn-
landet og må ses i sammenheng med E16. Delen Bjørgo-Gjøvik bør derfor med i hovedveiplanen. Veien 
bør bygges som H1 tofelts 90-vei mellom Bjørgo (X E16) og Dokka, videre til Rv4 ved Gjøvik som H2A 
møtefri 90-vei på grunn av trafikkmengdene.

3.18 – Rv7 / Rv52 / Rv5 Hønefoss-Hemsedal-Skei (X E39)
Denne ruten er i Øst-vest-utredning (2015) prioritert som den andre hovedforbindelsen mellom 
Vestlandet og Østlandet. Den senere KVUen for strekningen Gol-Voss (2016) har samme konklusjon. 
Hardangerviddas størrelse og beliggenhet gjør at E134 må være en av hovedrutene. E134 med arm til 
Bergen blir dessuten raskest og kortest mellom Oslo og Bergen (377 km). Nærmeste av de alternative 
rutene i nord er Rv7 over Hardangervidda. En satsing her ville både konkurrere med E134 og heller 
ikke åpne forbindelser mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Det gjør derimot Rv52 over Hemsedal, 
samtidig som den likevel fungerer som en god alternativ rute også mellom Oslo og Bergen (431 km). 
Den fanger opp trafikk til/fra nord-Hordaland, og er/vil bli svært viktig for Sogn og Fjordane og deler 
av Møre og Romsdal mot Østlandet. Veien bør bygges som H3A smal 90-motorvei Hønefoss-Gol på 
grunn av trafikkmengdene, H2A møtefri 90-vei Gol-Lærdal-Sogndal-Skei X E39.

Fremtidig bro over Sognefjorden ved Fodnes-Manheller inngår i prosjektet. 
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3.11 – E16 Sandvika-Hønefoss
Her er utbygging til 110-motorvei med på hele strekningen under planlegging, og delvis med snarlig 
oppstart.

3.12 – Rv4 Oslo- Gjøvik-Mjøsbrua
Dette er en sentral transportåre for trafikk til/fra Vest-Oppland både mot nord og sør. Den bør derfor 
med i hovedveiplanen. Det er så høy trafikk over hele strekningen at den bør bygges ut til fire felt, som 
H3B smal 110-motorvei Oslo-Jaren, som H3A smal 90-motorvei Jaren-Raufoss og Raufoss-forbifart 
Gjøvik i tunnel-Mjøsbrua som H3B smal 110-motorvei.

3.13 – E6 Oslo-Trondheim
Oslo-Kolomoen er ferdig bygget med fartsgrense 100/110 km/t. Nye Veier bygger Kolomoen-Moelv 
som 110-motorvei frem til 2021, ny Mjøsbru og utbedring til Ensby nord for Lillehammer planlegges. 
Dette bør være som H4 110-motorvei helt frem til Ringebu. Videre til Otta bør to/tre-feltsveien som 
åpnet 2016 utvides til H3B smal 110-motorvei, og utvikles med samme standard frem til Dombås. Fra 
Dombås over Dovrefjell (1026 m.o.h.) til Ulsberg er det tilstrekkelig med H1 tofelts 90-vei. Dette fordi 
trafikkmengden her er lav og det vil være noe trafikkoverføring til Rv3 som allerede er kortest og flatest 
(477 km og 733 moh.) og derfor utvikles til sammenhengende 110-motorvei som den primære ruta 
mellom Oslo og Trondheim. Ruta E6 Oslo-Dovrefjell-Trondheim vil være 522 km. Fra Ulsberg til Klett 
bør det være H4 110-motorvei. 

3.13.1 – R3 Østerdalen
Denne ruten er den korteste og mest effektive veien mellom Oslo og Trondheim (477 km), og er 
dermed særlig viktig for tungtrafikken. Den bør derfor inn i hovedveiplanen som H3B smal 110-
motorvei 110 mellom Elverum og Ulsberg, hvor ÅDT lineært fremskrevet basert på dagens veiruter vil 
variere mellom 3700 og 9000. Men med denne utbyggingen vil en måtte regne med noe trafikkover-
føring fra E6 Dovrefjell. Ruta forbinder ikke bare Trøndelag med Oslo-området og Sør-Østlandet, 
men også hele Nord-Norge med kontinentet. Ruta er derfor nasjonalt svært viktig, med helt sentral 
sammenbindende funksjon. Dette, sammen med i norsk sammenheng rimelig terreng å bygge i, 
forsvarer å bygge hele ruten ut som firefelts 110 km/t-veg. Mellom Elverum og E6 Kolomoen er 
110-motorvei ferdig planlagt på deler av strekningen. Også den gjenstående delen må bygges ut som 
H4 110-motorvei.

3.13.2 – Rv70 Bergsøya-Kristiansund
ÅDT tilsier H3A smal 90-motorvei. Se 3.13.3. 
Unntatt punktvise utbedringer beholdes Rv70 Bergsøya-Oppdal som den er.

3.13.3 – E136 Dombås-Åndalsnes-Ålesund og Fv64 Åndalsnes-Molde-(Kristiansund) 
Disse rutene er viktige transportårer til Møre og Romsdal, ikke minst for tungtransporten. Dette på tross 
av at Rv15 over Strynefjellet med Kvivsvegen avlaster noe. E136 Dombås-Vestnes/Tomra bør bygges ut 
som H2B møtefri 110-vei. Fellesstrekningen med E39 videre til Moa bygges som H3B smal 110-motorvei, 
og frem til Ålesund som H4 110-motorvei. Det forutsettes at det bygges bro for Fv64 over Langfjorden 
slik at fergen Sølsnes–Åfarnes kan legges ned. F64 bygges ellers som H1 tofelts 90-vei.
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3.13.4 – Rv15 Otta-Lom-Måløy
Dette er en viktig rute fra Søre Sunnmøre og Nordfjord mot Innlandet og søndre Østlandet. Ruta bør 
derfor med i hovedveiplanen som H1 tofelts 90-vei.  

3.13.5 – Rv25 Hamar – Elverum – Trysil
Dette er en vei med stor trafikk som binder de to byene sammen, og som går videre mot Trysil. Hamar 
X E6 – Ridabu kan utvikles til tettstedsgate med fire felt og 60 km/t, men videre til Løten X Rv3 som 
H3A smal 90-motorvei. Fellesstrekningen med Rv3 Løten-Elverum/Åkroken påbegynnes 2018 som 
110-motorvei. En omkjøringsvei like nord for Elverum og videre til X Fv26 i Trysil bør utvikles til H2A 
møtefri 90-vei p.g.a. trafikkmengdene og rutas regionale funksjon.

3.13.6 – Rv2 Elverum-Kongsvinger-Magnor
Dette er en god transportrute for trafikk som kommer E16 over Kongsvinger, samt trafikk til/fra 
Østerdalen/Trøndelag til/fra sør/østover i Sverige. Den bør derfor med i hovedveiplanen. ÅDT tilsier 
H2A møtefri 90-vei. 

3.13.7 – F176 Dal-Maura
Tverrforbindelse for trafikk mellom E6 nord og E16 mot Grua. H1 tofelts 90-vei. 

3.14 – E6 Trondheim-Steinkjer
Fra Trondheim (Ranheim) er det i motorveiplanen forutsatt en firefelts vei med fartsgrense 90 km/t. 
Nye Veier AS vurderer per april 2017 optimalisering Trondheim-Stjørdal for å få til 110 km/t, fordi 
beregninger viser bedret transportøkonomi og lønnsomhet.2 Hovedgrepet er en ny tunnel for å unngå 
krapp kurve i Hommelvik. Videre Stjørdal (Værnes)-Steinkjer forutsetter motorveiplanen firefeltsvei 
med fartsgrense 110 km/t, men den nærmeste parsellen frem til Steinkjer er idag en firefeltsveg med 
90 km/t. OBV mener dette er akseptabelt. E6 uten plankryss forbi Steinkjer er derimot nødvendig.  

3.14.1 – E14 Stjørdal-Storlien
Dette er en viktig transportrute mot Sverige over Meråker. ÅDT tilsier H3B smal 110-motorvei 
Stjørdal-Hegra. Videre Hegra-Storlien som H1 tofelts 90-vei. Som viktig mellomriksvei hører den 
naturlig med i hovedveiplanen.

3.15 – E6 Steinkjer-Nordkjosbotn med tilknytninger
E6 i Nord-Norge har stort sett relativt lave trafikkmengder. Flere steder er den eneste landeverts 
forbindelse. Nord-Norge har innbyrdes store avstander i tillegg til de svært store avstandene til mark-
edene i Europa. Dette, sammen med geografien, tilsier vesentlig høyere sammenbindende funksjon 
og strategisk viktighet enn trafikkmengdene på E6 alene viser. Noen strekninger kan vente over ÅDT 
6000 i 2050 utenom byene, andre kan ha ned mot ÅDT 2000. Den strategiske betydningen tilsier at E6 
Steinkjer-Nordkjosbotn bygges som H2B møtefri 110-vei, men ikke klassifisert som motortrafikkveg. 

3.15.1 – Tilknytninger
Rv80 Fauske-Bodø bygges som H3A smal 90-motorvei på grunn av trafikkmengdene.

E8 Nordkjosbotn-Nordbotn foreslås som H2B møtefri 110-vei på grunn av trafikkmengdene og 
mulighet for langsiktig utvikling til 110-motorvei. Nordbotn-Tromsø som H3B smal 110-motorvei på 
grunn av trafikkmengdene.

2 http://www.nyeveier.no/wp-content/uploads/2017/04/Vurderer-ny-tunnel.pdf
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E12 Mo i Rana-Riksgrensen som H1 tofelts 90-vei.
Denne ruten er en viktig forbindelse fra Helgeland til Sverige, og bør som mellomriksvei inn i hoved-
veiplanen.

E10/Rv83/Rv85 Riksgrensen-Evenes-Harstad/Sortland/Å (Kong Olav 5.s vei)
Dette er viktige veiruter fra Lofoten, Vesterålen og Harstad-regionen mot Narvik, E6 sørover og over 
til Sverige over Bjørnefjell. Disse strekningene må derfor med i hovedveiplanen. 

E10 Narvik N/Øyjord X E6 til Riksgränsen som H1 tofelts 90-vei. Fra Bjerkvik X E6 til Evenes og Rv 83 
til Harstad som H2A møtefri 90-vei. Nærmest Harstad bymessig fire felt 60 km/t. 

E10 Evenes-Å som H1 tofelts 90-vei. I Lofoten bør det tilrettelegges bedre for syklister. 
Svolvær-Kabelvåg som H3A smal 90-motorvei på grunn av trafikkmengdene.

Rv85 Sortland-Gullesfjordbotn X E10 som H1 tofelts 90-vei. 

3.16 – E6 Nordkjosbotn-Kirkenes
I motorveiplanen foreslås en to/trefelts vei med fartsgrense 100 km/t. 

OBV foreslår Nordkjosbotn-Skibotn som H2B møtefri 110-vei. Videre gjennom Nord-Troms og Finn-
mark viser trafikkfremskrivning at E6 over lange strekninger har ned mot ÅDT 1000 selv i 2050. Til 
tross for tilsvarende strategisk betydning her, mener OBV det vil være tilstrekkelig å utvikle E6 som 
H1 tofelts 90-vei. Den vil da ikke være møtefri, og i utgangspunktet ha minimumskrav Hr 450 m. OBV 
mener en likevel bør tilstrebe å utvikle veien med HRmin 800 m der det ikke er unødig kostbart. Veien 
vil fortsatt ha 90 km/t fartsgrense ettersom den ikke er møtefri, men i større grad en trasé som på lang 
sikt kan utvikles til møtefri 110-vei og altså med høyere fartsgrense. 

Som H3A smal 90-motorvei forbi Alta p.g.a. trafikkmengdene. Innkorting med bro over Kåfjorden ved 
Lávkgieddi-Steinneset. Innkorting nord for Stabbursdalen nasjonalpark mellom Alta og Lakselv. 
Innkorting ved å bruke Fv98 over Ifjordfjellet. Denne ruta er antatt å ha større nytte ved at den 
betjener en større befolkning i kystsamfunnene enn innlandsruta langs Tana-elva. 

3.16.1 – Tilknytninger
E8 Skibotn-finskegrensa 
Dette er en mellomriksvei som bør bygges ut som H1 tofelts 90-vei.

Rv94 Sennalandet-Hammerfest 
Hammerfest er en viktig utviklingsregion i Finnmark. OBV mener derfor at forbindelsen dit fra E6 må 
med i hovedveiplanen som H1 tofelts 90-vei.

E75 Varangerbotn-Vadsø
Denne ruten bør også med i hovedveiplanen for å knytte administrasjonssenteret Vadsø til E6. H1 
tofelts 90-vei.

E105 Kirkenes/Hesseng-Storskog (grensen til Russland) er en viktig mellomriksvei mot den 
befolkningsrike Murmansk-regionen. H1 tofelts 90-vei.
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3.17 – Bergensområdet
Rv555 Nytt Sotrasamband er under planlegging. OBV foreslår ikke noe utover SVVs plan.

Hovedgrepet i Bergen er å lede E39 langs ringvei øst/Arna. Målet er å kraftig avlaste og helst nedbygge 
Nygårdstangen, men likevel opprettholde god adkomst til sentrum. Tunnel Minde-Arna kan også 
fungere som E16/E134 bergensarm (avhengig av korridor for bergensarm) for trafikk østover, og må 
også ha god adkomst mot sentrum/Solheim.

Fv562 Askøybroa må antagelig på sikt suppleres. En kan vurdere en fast forbindelse mellom Askøy 
og Holsnøy (bro med god seilingshøyde) for å knytte områdene nordvest for Bergen bedre sammen og 
oppnå bedre redundans i veinettet.

3.19 – Stavangerområdet
Rv509 Solasplitten utvides til H3A smal 90-motorvei. 

Rv509/Fv409 transportkorridor vest er under planlegging som bymessig firefeltsvei/gate med 
rundkjøringer og 60 km/t. Sammen med ny forbindelse Sola-Sandnes gir dette mulighet for god 
trafikkavvikling mot havnene i Risavika og Dusavika og for industrien, og god tilknytning mot E39 
både nordover og sørover.

Fv44 Sandnes-Bryne har trafikk som tilsier behov for kapasitetsøkning. Lokal og regional betydning 
samt landskapshensyn tilsier H3A smal 90-motorvei.

Fv505 Tverrforbindelse Ganddal-Bråstein er også under planlegging.

3.20 – Osloområdet
3.20.1 – Oslo Ring 4
For å løse fremtidige transportutfordringer mener vi at planlegging av en ytre Ring 4 må startes opp. 
Dette blant annet for å sikre at planene for E6 Manglerudprosjektet (Klemetsrud-Alna/Karihaugen) 
skal kunne tilpasses et slikt perspektiv. Det samme gjelder for ny forbindelse over Oslofjorden nord 
for Drøbak som også, ved å velge bro, kan inngå i en fremtidig Ring 4, samt fungere godt når Oslo-om-
rådet utvikles bymessig sørover på begge sider av Oslofjorden. Å finne gode løsninger for en Ring 4 
mellom Røyken og Asker, gjennom Bærum og Oslo både mot E6 i Groruddalen og mot E6 Olavsgaard 
er en stor utfordring. Vi har sett på løsninger med høy tunnelandel; nesten sammenhengende tunnel 
mellom Asker og Vøyenenga, tunnel fra Kolsås stasjon til Ila landsfengsel og lang tunnel omtrent fra 
Lathusåsen vest for Bogstadvannet i Bærum omtrent til Lahaugmoen i Skedsmo. OBV mener at Ring 4 
må komme om man skal løse transportbehovene for en raskt voksende befolkning i hovedstads-
området. Vi mener imidlertid at dette ligger langt frem i tid, men at en må ha dette på planleggings-
horisonten når en velger konkrete løsninger i tiden fremover.

3.20.2 – E6 armer Oslo
Om E6 legges i lang Østmarka-tunnel, vil deler av dagens veinett bli armer av E6 og E18. E6 Østmarka-
tunnel vil avlaste strekningen Klemetsrud-Ryen-Alnabru-Karihaugen. Den får da noe kapasitet til 
kunne omklassifiseres til E18 videre i Svartdalstunnelen og Ekebergtunnelen. Mosseveien vil da bli en 
lokal vei som kan nedskaleres, og en kan vurdere om det da vil være behov for en Mosseveitunnel. 

Vålerengtunnelen har krapp kurvatur i kombinasjon med bratt stigning ved østre utløp og går videre i 
Strømsveiens opprinnelige trasé over høyden mot Teisen og ned igjen mot Breivoll. Ny Helsfyr-
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tunnel koblet på som Vålerengtunnelens forlengelse til Breivoll vil radikalt forbedre bymiljøet i 
området Etterstad/Helsfyr/Ulven/Teisen. Dette er et område som grenser til/inngår i Oslos store 
byutviklingsområde Hovinbyen. Ramper fra den nye tunnelen opp til kryssing med Ring 3 på Teisen.

3.20.3 – Ring 3
Med lang Østmarka-tunnel på E6 vil det være behov for en såkalt kort Manglerudtunnel mellom Ryen 
og Bryn for kraftig forbedret bymiljø. Dette er en god løsning for de konkrete problemene ved denne 
veistrekningen, både trafikalt og bymiljømessig.

3.20.4 – Rv159
Strekningen fra E6 ved Karihaugen og frem mot Rv 22 øst for Lillestrøm bør ut fra funksjon med i 
hovedveiplanen. Den er motorvei frem til Lillestrøm. En bør vurdere en standarheving mellom 
Nitelva og Rv22, altså forbi selve Lillestrøm. Det kan løses ved direkte ramper på ny bro et nivå over 
eksisterende Nitelvbro, videre breddeutvidelse og direkte ramper mot øst i krysset ved Rv 22. 
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SAMMENDRAG OG KOSTNADSBEREGNING, OBVS HOVEDVEIPLAN


