
 

Statens vegvesen 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    
 

 

Notat 

Til: Terje Moe Gustavsen og Elisabeth Enger 
Fra: Samordningsgruppen for byutredningene 
Kopi:  

 

 

 

 

 

Oversikt over prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker 
i byutredningene 
 

Bakgrunn 
 

Notatet gir oversikt over hvilke prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker i 

byutredningenes trinn 1, med tidsperspektiv 2030.  

Følgende veg- og baneprosjekter skal inkluderes i alle virkemiddelpakker, med mindre annet 

er presisert i mandatene:  

- Alle veg- og baneprosjekter som er definert som bundne prosjekter i NTP 2018-2029.  

- Prosjekter i anbefalt konsept i by-KVUen (presisering: regjeringens vedtatte konsept).  

KVUenes konkretisering varierer. I flere byområder har det vært en videre lokal prosess i 

etterkant av at KVUen er vedtatt av regjeringen, der prosjekter av ulike årsaker er 

justert/utsatt/tatt ut. På bakgrunn av dette har det oppstått usikkerhet om «frihetsgrader» når 

det gjelder hvilke prosjekter som skal inkluderes. Vi har derfor laget en oversikt over alle 

prosjekter som skal med i alle virkemiddelpakker. Hensikten er å sikre en omforent 

konkretisering av føringene som er gitt i mandatene.  

 

Etter hvert som vi får analyseresultatene kan det oppstå behov for nye prinsipielle avklaringer 

av prosjektene. Dette skal i så fall forankres hos veg- og jernbanedirektøren, noe vi kommer 

tilbake til i løpet av høsten.  

 

Oversikt over prosjekter som skal inngå i alle virkemiddelpakker 

 
Det enkelte byområde har gitt tilbakemelding på hvilke prosjekter som skal  inngå i alle 

virkemiddelpakker. I notatet er prosjektene i hvert byområde listet opp, og eventuelle 

justeringer sammenlignet med vedtatt KVU er begrunnet.  
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Tromsø 

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Tromsø ble vedtatt av regjeringen i 2011.  

Det ble gitt som føring at videre planlegging skal ta utgangspunkt i KVUens konsept 3 

Kombinasjonskonseptet.  

På grunnlag av kombinasjonskonseptet skal følgende prosjekter inkluderes i alle 

virkemiddelpakker: 

 Ny Kvaløyforbindelse 

 Fv. 59 Gimle -Nordøyaveien – tiltak på avlastet veg Stakkevollvn 

 Fv. 59 Gimle –Nordøyaveien 

 Innfartsparkering Skjelnan 

 Kollektivfelt Kvaløya-Fv 862 Bruhodet-xBlåselvegen 

Trondheim 

Det er ikke gjennomført en hel KVU for Trondheims-området. Regjeringen vedtok imidlertid 

tre KVUer som berører Trondheim i 2009 og 2012: KVU for vegsystemet på Sluppen (2009),  

KVU for E6 Trondheim–Steinkjer og Trønderbanen (2012) og KVU E6 Oppland grense – 

Jaktøya og rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg (2012). Det er deretter gjennomført 

tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Det er deretter gjennomført 

tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Siden det er inngått bymiljøavtale for 

Trondheim der Superbuss inngår vil det være naturlig å inkludere ny rutestruktur i alle 

virkemiddelpakkene, men frekvens/kapasitet/tilrettelegging kan varieres. 

På grunnlag av de tre KVUene og bymiljøavtalen skal følgende prosjekter inkluderes i alle 

virkemiddelpakker: 

 E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen (bygging pågår) 

 Elektrifisering Trønderbanen 

 Leangen stasjon (gir redusert reisetid Stjørdal – Trondheim med tog) 

 Oppstartsportefølge Nye veier a/s (E6 sør og øst for Trondheim) 

 Ny rutestruktur / Superbuss 

 

Bergen 

KVU for Bergensområdet og KS1 ble behandlet av regjeringen i 2013. I brev datert 4.4.2013 

har Samferdselsdepartementet fastsatt prinsipper for videre prosess. Der ble det blant annet 

anbefalt at Bergensregionen på sikt bør vurdere å samordne sine prosjekter og tiltak til en 

samlet pakke der rammeverket for helhetlige bymiljøavtaler legges til grunn. Det er også 

presisert at bruk av tiltak som virker begrensende på personbiltrafikken samt satsing på 

kollektivtransport er en forutsetning for ev tildeling av statlige midler gjennom 

belønningsordningen og bymiljøavtalen. I tabellen under gis en oversikt over prosjekter som 

skal inkluderes i alle virkemiddelpakker.  
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Prosjekt NTP 

2018-

2029 

KVU for 

Bergens-

området, 2011 

Inkludert i alle 

virkemiddel-

pakker  

 

BANEINVESTERING 

E16 Stanghelle –Arna, dobbeltspor X X X 

Dobbeltspor Bergen-Fløen-Arna X X X 

Oppgradering stasjoner 

Bergen, Arna 

X  X 

VEGINVESTERING 

Rv 555 Sotrasambandet x x x 

E39 Rådal- Svegatjørn X X X 

E39 Vågsbotn - Klauvaneset  X X X 

E16 Stanghelle -Arna X X X 

E16 Arna- Vågsbotn (del av ringveg øst) X X X 

E16 Ringveg Øst Rådal-Arna (1)  X Se begrunnelse 

tekst under Ringveg vest byggetrinn 3 (2)  X 

Minde tunellen (3)  X 

GANG- og SYKKELINVESTERINGER    

Hovedsykkelruter til alle bydeler (RV) 

- E39 Sykkel ekspress veg sentrum-sør 

- Rv. 555 Sykkel ekspress veg 

Sentrum-Vest 

- E39 Sykkel ekspress veg Sentrum- 

Nord 

X a) X X 

Bydelsykkelruter (Fv)   X X 

 

Prosjekter i KVUen som ikke inkluderes i alle virkemiddelpakker: Begrunnelse 

1 E16 Ringveg øst Rådal-Arna er et aktuelt prosjekt som er omtalt i NTP og KVU. I 

Byutredning vil vi vurdere effekten av Ringveg øst. Byutredningen er et grunnlag for 

videre forhandling av byvekstavtale, vi ser det derfor som riktig at det finnes 

virkemiddelpakker både med og uten veginvestering E16 Ringveg øst Rådal-Arna.  

2 Ringveg vest Byggetrinn 3 sto opprinnelig som prosjekt i KVU og 

Bergensprogrammet. Dette omfatter bygging av firefelts veg de siste 2,3 km fra 

Dolvik (kryss til Sandsli/Kokstad) til kryss med rv. 580 til Flesland. Denne vegen er 

senere blitt utbedret til en god tofelts veg, og det er ikke behov for videre utbygging. 

Prosjektet er derfor ikke lenger med i noen virkemiddelpakker.  

 

3 Minde- tunnelen er et prosjekt som var tenkt som en avlastning av trafikken på E39 på 

strekningen Fjøsanger – Danmarksplass (videre gjennom Bergen sentrum). Gjennom 

Ringveg øst ønsker en å legge E39 utenom sentrum i stedet, og prosjektet er derfor 

ikke lenger aktuelt og er ikke med i noen av virkemiddelpakkene.  
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Nord-Jæren 

Listen under viser prosjektene som skal være med i alle virkemiddelpakker, basert på KVU 

for transportsystemet på Nord-Jæren. Det er disse prosjektene som er lagt til grunn i Bypakke 

Nord-Jæren, som nylig er Stortingsbehandlet.   

 E39 Ålgård-Hove 

 E39 Smiene-Harestad 

 Rv. 509 Transportkorridor vest 

 Fv. 409 Transportkorridor vest  

 E39/rv.44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland 

 Fv. 505 Foss-Eikeland-E39 Bråstein 

 Bussveien 

 E39 Schancheholen-Solasplitten kollektivfelt 

 Fv. 330 Hoveveien nord kollektivfelt 

 Hillevåg-SUS-Tjensvoll-UiS-Diagonalen-Gauselvågen, kollektivtiltak 

 Rv.509 Solasplitten kollektiv/tungbilfelt 

 Fv. 435 Buøy-Austbø kollektivfelt 

 E39 Sykkelstamvegen 

 Dobbeltspor Sandnes – Nærbø   

 Vendespor på Ganddal 

 

I KVU for transportsystemet på Jæren er det i tillegg lagt inn en bro over Gandsfjorden. Den 

inkluderes ikke i byutredningen fordi den ikke er inkludert i Bypakke Nord-Jæren og dermed 

ikke vil bygges innen 2030.  

Kristiansandsregionen 

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen ble vedtatt av 

regjeringen i 2012. KVUen omfatter Birkenes, Iveland (senere innlemmet i ATP-

samarbeidet), Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. 

Rammer for videre planlegging ble gitt i brev fra Samferdselsdepartementet datert 9. juli 

2012. KVU og KS1 samt nasjonale føringer fra blant annet Nasjonal transportplan 2014-2023 

(NTP) og Klimaforliket, datert 7. juni 2012, er lagt til grunn i det videre arbeidet.  

Følgende prosjekter er planlagt lagt inn i referansealternativet og vil da ligge til grunn for 

beregningene av alle virkemiddelpakkene. 

 

Vegprosjekter 

 E18 Varoddbrua  

 E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen-Meieriet-Breimyr  

 E18 Håneskrysset  

 Fv 456/457 Kjoskrysset  

 Ny Havnegate  
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 Rv 9 fra E39 til Krossen, mindre oppgradering av eksisterende veg  

 Rv 41/451 Times – Kjevik (utbedringsstrekninger) (avventer omfang av tiltaket, jf. NTP) 

 Nye Veiers portefølje, 4 felt Oslo-Stavanger (inkl. Ytre ringveg) (grunnprognosenettverk) 

 

Kollektivtiltak og gang-/sykkeltiltak 

Det tas utgangspunkt i kollektivtiltak som inngår i bymiljøavtalegrunnlaget.  Også når det 

gjelder tiltak for gående og syklende (sykkelekspressvegen) tas det utgangspunkt i tiltakene 

som inngår i bymiljøavtalegrunnlaget.  

 

Endringer i forhold til anbefalt konsept i KVUen 

Vegprosjektene er videreført fra KVUen, men justert som følge av at man på det tidspunkt 

KVUen ble godkjent tillot en viss trafikkvekst. I bymiljøavtalegrunnlaget er målet om 

nullvekst førende og det er gjort følgende justeringer:  

1. Fv 456 Lumber – Kjosbukta er tatt ut. Prosjektet ville generert mer trafikk.  

2. Rv 9 Gartnerløkka – Krossen er redusert fra en ny trasé med tunnel, til en mindre 

oppgradering av eksisterende veg, da prosjektet ville generert mer trafikk.  

 

Grenland 

Stortinget har nylig behandlet «St.prop. 134 S (2014-2015) - Utbygging og finansiering av 

Bypakke Grenland fase 1 i Telemark». Den er basert på en KVU som regjeringen vedtok i 

2012. Da stilte regjeringen krav om revidert KVU før fase 2 og 3 av bypakke Grenland, og at 

saken måtte legges fram for regjeringen på nytt. Dette kravet er nå endret til krav om 

supplerende byutredning, dersom prinsippene som ble lagt til grunn for den tidligere KVUen 

fremdeles er gjeldende. Det legges også til grunn at plasseringen av en påkobling fra Skien 

mot ny E18 vurderes nærmere i forbindelse med dette arbeidet, jfr brev fra 

Samferdselsdepartementet datert 12.05.2016.  

Følgende prosjekter er planlagt lagt inn i referansealternativet og vil da ligge til grunn for 

beregningene av alle virkemiddelpakkene. 

 

 KVUens Fase 1 - Optimalisere dagens vegnett (under gjennomføring):  

 Utbedre jernbanekryssingen på Hovenga, ny veg Gimleveien-Augestadveien  

 Ny rv. 36 strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand  

 Kollektivtiltak. Økt frekvens, 10 % økt busshastighet  

 30-sone (30 km/t)  

 Parkeringsrestriksjoner  

 Trafikksikkerhetstiltak  

 Tiltak på strekninger med framkommelighetsproblemer  

 Tiltak for gang/sykkel - middels nivå  

 Kryssutbedringer  

 Holdeplassopprustning  

 Ladestasjoner for el-biler  

 Miljøtiltak dagens vegnett (miljøsoner)  

 

Fase 2 – Styrke forbindelsen til/fra E18 på riksvegen gjennom bybåndet:  

 Rv 36 Herøyatunnelen (tunnel fra Herøya til E18)  

 Strekningen Menstabrua – Skyggestein (for det meste rv 36)  

 Strekningen Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien)  
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 Videre utbygging gang/sykkel  

 

 

 

Fase 3 – Tiltak for lokaltrafikk  

 Ny vegforbindelse vest for elva mellom Bjørnstad og Moflata (Bjørnstad-Kjørbekk-

Moflata)  

 Ny forbindelse øst for elva mellom Hovenga og Menstad (tunnel Borgeåsen-Menstad)  

 Sentrumsring vest/nord rundt Skien sentrum (tunnel Gulset, Århusbrua-Mælagata-Riseng 

og tunneler Skien øst)  

 Ny forbindelse Frednesbrua – Flakvarp (tunnel Flakvarp) 

  

Buskerudbyen 

Samferdselsdepartementet har i brev datert 08.05.2015 gitt hovedlinjer for videreutvikling av 

transportnettet i Buskerud (ref 15/769), på grunnlag av KVU for eventuell Buskerudbypakke 

2. I føringene fra departementet fastslås det at en eventuell bompengefinansiert bypakke må 

begrenses til å omfatte tiltak innenfor bybåndet som strekker seg fra Lier til Hokksund. På 

grunnlag av departementes føringer utarbeidet partene i Buskerudbysamarbeidet en 

lokalpolitisk vedtatt Buskerudbypakke 2 for de fire kommunene (Lier, Drammen, Nedre Eiker 

og Øvre Eiker).  

 

Etter fremleggelse av stortingsmeldingen om NTP er det imidlertid besluttet at pakken skal 

gjennomgå ny lokalpolitisk behandling. Begrunnelsen er at partene forutsatte statlig 

fullfinansiering av Strømsåstunnelen og Holmenbrua, en forutsetning som ikke er fulgt opp i 

stortingsmeldingen.  

 

Dette betyr at det per i dag ikke foreligger en prosjektportefølje på grunnlag av KVUen. Det 

er derfor kun prosjektene definert som bundne i NTP 2018-2029 som skal ligge til grunn i alle 

virkemiddelpakker.  

Nedre Glomma 

Regjeringen vedtok Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glommaregionen i 

2012. Som en oppfølging av regjeringens behandling av KVUen og ekstern kvalitetssikring 

(KS1) la Samferdselsdepartementet i brev av 18.01.2012 rammene for videre planlegging av 

transportsystemet i Nedre Glommaregionen. På grunnlag av føringene fra departementet har 

partene i Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og 

Statens vegvesen) utarbeidet et forslag til en bompengefinansiert bypakke.  

Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma (Prop. 50 S (2014-2015)) ble vedtatt av Stortinget våren 

2015.  I stortingsproposisjonen understreker departementet viktigheten av at videre utvikling 

av Bypakke Nedre Glomma samordnes med en eventuell bymiljøavtale eller byvekstavtale for 

regionen.  

 

Vegprosjekter 

Prosjekter som er gitt av vedtatt konsept i KVU og i videre bypakkearbeidet. 

 

Ørebekk-Simo. Under bygging, åpner 2018 

 Rv 109 Råbekken- Torsbekkdalen 
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o Firefeltsveg, der Råbekken-Alvim har sambruksfelt og Alvim-  Torsbekkdalen har 

kollektivfelt 

o En del av prosjektet innebærer omlegging av fv 112 (kobling til rv 109) 

 Rv 111 Hafslund- Dondern  

o Planlegges som firefeltsveg med kollektivfelt i begge retninger. Kan bli aktuelt 

med kollektivfelt kun i retning sentrum  

 Rv 109 Råbekken-Fredrikstad sentrum: Omregulering av dagens firefelt til to 

kollektivfelt/sambruksfelt (kan være litt omdiskutert siden det reduserer vegkapasiteten) 

 Vingulmorkveien: Kommunal veg som er realtisk å gjennomføre innenfor fase 2  

 Rv 110 Simo- St.Croix: planlagt som firefelt 

o Simo- Grønli er kombinert jernbane/veg-prosjekt der Grønli skal være ny stasjon 

for jernbanen. Ifm diskusjon av utforming av Grønli stasjon og mulig tunnel 

mellom rv 110 og rv 109 mellom kryss med Holmegata på rv 110 og Glemmen 

vgs på fv 109, kan det være tilstrekkelig med tofeltsveg mellom Grønli og Simo. 

Da blir Holmegata-Simo som tofeltveg, som Mosseveien til Kråkerøy.  

 Bro over Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg 

o Enten nordlig alternativ: Valle –Moum (billigste alternativ) 

o Eller midtre alternativ: Råbekken-Sellebekk (mest attraktivt alternativ for 

Fredrikstad) 

 Ny Sarpsbru: Bro over Glomma ved Sarpsborg (fv118) og omlegging av rv 111 øst for 

Hafslund. Som felles prosjekt med jernbanen. 

Jernbaneprosjekter 

 I kombinert konsept i KVU for transportsystemet Nedre Glomma inngår omlegging av 

jernbanen og ny stasjon på Grønli – men er ingen forutsetning for gjennomføring av 

konseptet. Det er ikke gjennomført virkningsberegninger for jernbanen i KVU’en.  

 I Meld.St 33 NTP 2018-2029 inngår dobbeltspor for strekningen Seut-Sarpsborg med 

ferdigstillelse i 2024 til Fredrikstad og i 2026 til Sarpsborg. Ny stasjon på Grønli og 

ombygging av Sarpsborg stasjon inngår i dette. Se tabell under:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak i NTP 2018-2029 (mill. 2017-kr)

2018-2023 2024-2029

Indre IC Østfoldbanen totalt 11 046        9 248           

Sandbukta-Moss-Såstad 6 968           780              

Haug-Onsøy-Seut 3 778           990              

Seut-Sarpsborg 300              7 478           

Ytre IC Østfoldbanen 363              


