3

Transportkorridorer

Utviklingen av de åtte nasjonale transportkorridorene får helt avgjørende betydning for at det
skal være mulig å utvikle et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem her i landet.
Transportetatene prioriterer drift og vedlikehold foran investeringer for å ta best mulig vare
på infrastrukturen i transportkorridorene. Utfordringene er mange. Et hardt trafikkbelastet
vegnett i forfall er trafikkfarlig og lite framkommelig. Jernbanen har for liten kapasitet til at
det er mulig å overføre passasjerer og gods til bane. Transporten til sjøs trenger bedre farleder
og havner. Stigende etterspørsel etter flyreiser skaper behov for økt kapasitet i lufthavnene og
i flysikringstjenesten.
Under de enkelte transportkorridorer beskrives hva transportetatene kan gjennomføre innenfor
ulike økonomiske rammenivåer i de ulike deler av landet.
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Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet
har definert åtte nasjonale transportkorridorer som grunnlag for omtalen av investeringene i stamnettet. Videre er
syv utenlandskorridorer definert. For Avinor ligger det også
store og viktige tiltak i de regionale lufthavnene. Disse lufthavnene er ikke en del av stamnettet og omtales derfor
ikke i dette kapitlet. For nærmere omtale av infrastruktur,
trafikkbelastning og utfordringer i korridorene vises til
korridorutredningene, etatenes stamnettutredninger og
Avinors sektorplan.
Innenlands- og utenlandskorridorene viser viktige transportkjeder både i Norge og til og fra landet hvor hele
kjeden fra produsent til konsument er viktig. For å understreke den helhetlige tilnærmingen er de nasjonale og
utenlandske korridorene presentert samlet.

3.1 Transportkorridor 1,
Oslo–Svinesund/Kornsjø
Korridoren har stor regional, nasjonal og internasjonal
betydning. Det er stort innslag av person- og godstransport, særlig til og fra Sverige, men også videre mot Finland,
Russland, de baltiske stater og kontinentet for øvrig.
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Jernbane
Nytt dobbeltspor Oslo S–Ski og Ski stasjon

Planrammen gir kun rom for å bygge Ski stasjon og skyver
resten av prosjektet nytt dobbeltspor OsloS–Ski til etter
2019. Dersom planrammen økes med 20 prosent, kan prosjektet ferdigstilles ca. 2021/22.
Dersom nytt dobbeltspor må skyves ut i tid, vil Jernbaneverket vurdere et forenklet Oslo–Ski-prosjekt som kan gi
noe kapasitetsgevinst. Dette kan innebære utbygging av
endepunktene med Ski stasjon og innføring av nytt dobbeltspor mot Oslo S. Det er imidlertid ikke satt av midler til
dette innenfor planrammen.

Havner og farleder
Deler av korridor 1 overlapper i betydelig grad med korridor 3. Derfor omtales tiltakene i begge korridorene under
korridor 3. Tiltakene er skjematisk framstilt i tabell V4.1.

Veg
E6 Riksgrensen/Svinesund–Oslo

Utbyggingen av E6 til firefelts veg i Østfold og Akershus
er planlagt fullført høsten 2009. Noen sluttarbeider på
strekningen Vinterbru–Assurtjern i Akershus vil likevel
gjenstå til første fireårsperiode. I tillegg prioriteres mindre
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Figur 3.1: Transportkorridorer

investeringstiltak, blant annet trafikksikkerhetstiltak og bygging av kollektiv-felt inn mot Oslo. Det er også lagt til grunn
bompenger fra Oslopakke 3 til mindre investeringstiltak i Oslo
og Akershus.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen oppfølging av Oslopakke 3 med statlige
midler til å starte byggingen av Manglerudtunnelen
mellom Abildsø og Bryn i Oslo i siste seksårsperiode.

3.2 Transportkorridor 2 Oslo–Ørje/Magnor
Korridoren er en viktig utenlandskorridor, særlig for gods
og persontrafikk til og fra Sverige men også videre mot
Finland, Russland og de baltiske statene. Den er også en
viktig nasjonal godskorridor, dels fra Nord-Norge via
Sverige og fra Solør- og Rørosbanen.

Jernbane
Det er ikke planlagt store investeringsprosjekter i planperioden. Region Värmland og fylkeskommunene Østfold,
Akershus og Hedmark m.fl. har utarbeidet en rapport1 om
tilvekstkorridoren Oslo–Karlstad–Stockholm, og infrastrukturens rolle for å stimulere til ønsket utvikling. Rapporten
vil bli gjennomgått i det videre arbeidet med utviklingen av
Kongsvingerbanen.

Veg
E18 Riksgrensen/Ørje–Oslo

I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Krosby–Knapstad vest for Askim
i Østfold. Prosjektet inngår i Østfoldpakken. I tillegg er det
lagt til grunn at forutsatte tiltak på eksisterende E18 og
sideveger langs E18 i Østfold sluttføres i denne perioden.
Etter dette er det ikke grunnlag for ytterligere utvidelse av
bompengeopplegget for Østfoldpakka.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, særlig trafikksikkerhetstiltak. Blant annet er det aktuelt å bygge midtrekkverk på deler av strekningen Knapstad–Vinterbru.
Trafikkbelastningen tilsier utbygging til firefelts veg. Det er
også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre
investeringstiltak i Oslo og Akershus.
Utvikling av Oslos sjøside til byformål og konsentrasjon av
havnevirksomheten til Sydhavna, medfører behov for ny
atkomst til havnen fra E18 Mosseveien. Det er forventet at
Oslo havnevesen vil forskuttere den planlagte byggingen
av ny atkomst til Sydhavna. Det er lagt til grunn delvis
bompengefinansiering av prosjektet gjennom Oslopakke 3.
Den forutsatte statlige andelen til prosjektet foreslås refundert i siste seksårsperiode.
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Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen utbygging av gjenstående strekninger på
E18 i Østfold i siste seksårsperiode. Strekningen østover fra
Momarken til Melleby er foreløpig planlagt bygd som tofelts
veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. På strekningen
vestover fra Knapstad mot fylkesgrensen mellom Østfold og
Akershus skal det bygges firefelts veg. Utbygging av denne
strekningen må sees i sammenheng med den videre utbyggingen mot E6 ved Vinterbru i Akershus. Ved økte rammer
prioriterer Statens vegvesen derfor statlige midler for å
starte utbyggingen videre til Vinterbru i siste seksårsperiode.
Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiert utbygging av
denne strekningen. Arbeidet med konseptvalgutredning
(KVU) og ekstern kvalitetssikring er forutsatt fullført før
Samferdselsdepartementet legger fram stortingsmeldingen
om Nasjonal transportplan 2010–2019.

Figur 3.2: Korridor 1

Rv. 2 Riksgrensen/Magnor–Kløfta med tilknytning
til Elverum (rv. 20) og rv. 35 Jessheim–Hønefoss–
Hokksund

Det er lagt til grunn at det blir tilslutning til et bompengeopplegg for utbygging av rv. 2 til firefelts veg på strekningen
vestover fra Kongsvinger til Slomarka i Sør-Odal før 2010.
Prosjektet forutsettes fullført i første fireårsperiode, men
deler av den statlige andelen må refunderes i siste seksårsperiode. Utbygging av den gjenstående strekningen
Slomarka–Nybakk er avhengig av videre bompengefinansiering. Foreløpig er det lagt til grunn anleggsstart i siste
seksårsperiode.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller
bredt midtfelt på flere delstrekninger, samt utbedring av et
ulykkesbelastet kryss på rv. 35 i Buskerud. Videre prioriteres
mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.
Det er også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til
mindre investeringstiltak i Oslo og Akershus.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til forsering av rv. 2 mellom
Kongsvinger og Kløfta, med sikte på fullføring i tiårsperioden.
Framdriften blir avhengig av bompengepotensialet. I siste
seksårsperiode prioriteres i tillegg omlegging av rv. 35
forbi Jevnaker sentrum. Strekningen har dårlig standard,
og et parti med sterk stigning og en lav jernbaneundergang utgjør flaskehalser for tungtrafikken. Det er lagt til
grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Figur 3.3: Korridor 2
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3.3 Transportkorridor 3
Oslo–Grenland–Kristiansand–Stavanger
Korridoren dekker en tett befolket kyststripe med høy
transportintensitet både for passasjerer og gods. Den
omfatter to viktige utenlandskorridorer, en fra det sentrale
Østlandet og en fra Sørlandet. Korridoren har flere viktige
stamnettshavner.

Lufthavner
Sikkerhetsrelaterte investeringer, blant annet knyttet til
forskrift om utforming av store flyplasser, vil bli prioritert
høyest. Avinor vil prioritere kapasitetsutvidelser som følge
av økt trafikk. Investeringer i sikkerhetstiltak gjelder særlig
Kristiansand lufthavn, Kjevik og Stavanger lufthavn, Sola.
Kristiansand lufthavn, Kjevik

Investeringsbehovet gjelder først og fremst sikkerhetsområder og lysanlegg og utvidelse av terminalbygg. Det er
også behov for nytt tårn og parkeringshus.
Stavanger lufthavn, Sola

Her er det behov for å investere i baneforlengelse og flyoppstillingsplasser, nytt parkeringshus og tiltak i kontrollsentral sør.
Med disse tiltakene forventes lufthavnene ved utløpet av
planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet både for flytrafikken og for de reisende. Samtidig vil alle myndighetspålagte
tiltak være tilfredsstilt.

Jernbane
Drammenbanen

Nytt dobbeltspor fra Lysaker til Sandvika og ny Lysaker
stasjon sluttføres innenfor planrammen. Skøyen–Lysaker
vurderes nærmere i planperioden. For bedre å håndtere
flere lokaltog vest for Oslo vurderes anlegg for å kunne snu
lokaltogene (vendekapasitet). Utvidelsen fra to til fire spor
på strekningen Lysaker–Asker gir plass til betydelig flere
tog og syv minutter kortere reisetid med tog som stopper
ved knutepunktene. Med fire spor kan tog med ulikt stoppmønster og kjørehastighet trafikkere forskjellige spor, slik
at punktligheten forbedres kraftig. Samtidig bidrar prosjektet
til å redusere trafikkproblemene i Vestkorridoren inn mot
Oslo, hvor blant annet E18 er sterkt belastet.
Behov for og lokalisering av godsterminal i Drammen vil bli
utredet i en KVU. Prosjektet er ikke prioritert for utbygging
i planperioden verken i planrammen eller +20 prosent.
Vestfoldbanen

For at Vestfoldbanen skal bli en effektiv og attraktiv jernbane i framtiden, må det i første omgang bygges dobbeltspor til Tønsberg og på lengre sikt til Larvik. Strekningen

Larvik–Skien skal utvikles som enkeltsporet strekning med
krysningsspor. I planperioden prioriteres utbygging av tre
til fire parseller, avhengig av investeringsramme.
Utbygging av parsellen Barkåker–Tønsberg bør gjennomføres
først for å oppnå mer punktlig og rask trafikk på Vestfoldbanen. Dernest prioriteres Holm–Holmestrand slik at reisetidsgevinster og økt frekvens til Larvik kan gjennomføres.
Med en slik infrastruktur vil togene kunne kjøre om lag 15
min raskere til Tønsberg. Lysaker–Asker gir en besparelse
på syv minutter, Holm–Holmestrand tre og Barkåker–
Tønsberg tre minutter. Det vil kunne kjøres halvtimes trafikk
Oslo–Larvik begge veier. Innsatstog med få stopp innenfor
Tønsberg vil kunne kjøre Tønsberg–Oslo på ca. 1 time og
10 minutter. Parsellen Holmestrand–Nykirke er en naturlig
videreføring av parsellen Holm–Holmestrand, og vil gi
ytterligere tre minutter redusert kjøretid.
Ny bane mellom Farriseidet og Porsgrunn (Eidangerparsellen) vil gi en kjøretidsbesparelse på om lag 20 minutter
mellom Grenland og Vestfoldbyene/Torp. Dette er viktig i et
område med stor befolkningstetthet. Dersom denne parsellen ikke blir realisert, faller togtilbudet mellom Larvik og
Grenland bort. Eidangerparsellen er også en forutsetning
for å koble sammen Vestfold- og Sørlandsbanen.
I planrammen og ved økning av rammen med 20 prosent,
ferdigstilles parsellene Barkåker–Tønsberg og Holm–
Holmestrand i planperioden. Eidangerparsellen startes.
Sørlandsbanen

I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt
godstrafikk på strekningen (Oslo–) Kongsberg–Kristiansand–
Egersund (–Stavanger), og legge til rette for bedre persontogtilbud på på strekningen Egersund–Sandnes–Stavanger.
Nytt dobbeltspor Sandnes–Stavanger tas i bruk i 2010.
Dobbeltspor på strekningen Sandnes–Stavanger vil øke
kapasiteten og punktligheten på Jærbanen betraktelig, og
gi mulighet for et utvidet stoppmønster. I prosjektet inngår
også omfattende fornyelser og bygging av nye holdeplasser
på Gausel, Jåttåvågen og Paradis. Når anlegget står ferdig,
kan det kjøres lokaltog hvert 15. minutt i begge retninger
mot dagens halvtimes ruter. Rogaland fylkeskommune
planlegger bybane som forutsettes å trafikkere deler av
dobbeltsporstrekningen Sandnes–Stavanger.

Havner og farleder
Det har vært betydelig trafikkvekst i både korridor 1 og 3.
Dette stiller krav til effektiv navigasjonsveiledning og
andre tilpassede tiltak for trygg navigasjon. Ved flere av de
store havnene er det behov for å gjennomføre tiltak.
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I dette planforslaget har Kystverket valgt å prioritere utbedring av innseilingen til Borg havn gjennom Røssvikrenna.
Utbedringen vil kreve betydelige ressurser. Den vil gi sikrere seilas og bidra til bedre trafikkavvikling. Samtidig vil
større fartøyer med dypgående på inntil 12,5 m kunne
anløpe havnen. Ubedring av innseilingen til Borg havn er
et omfattende prosjekt som Kystverket planlegger realisert
i to deler.
Ved innseilingen til Kristiansand havn forslås det å gjennomføre et mindre tiltak som vil gi sikrere innseiling til den
nye stykkgodsterminalen på Kongsgård.
Høyest prioritet av tiltakene med oppstart i planperioden
har første del utbedringen av innseilingen til Borg og farledsutdypingen ved Kristiansand. Dette er tiltak som er
lagt inn i planrammen.
Dersom planrammen økes med 20%, vil Kystverket kunne
sluttføre også andre del av utbedringen av innseilingen til
Borg i løpet av planperioden.
I tillegg til prosjektene nevnt ovenfor har Kystverket også
planer for tiltak i innseilingen til Grenland og Oslo havner.
Disse tiltakene er det ikke rom for innenfor fastsatte rammer for planperioden.
Statens vegvesen prioriterer oppgradering av vegforbindelsen til havnene i Oslo, Larvik og Grenland. Samspillet
mellom sjøverts og landverts stamnett blir dermed styrket.

Veg
E18 Oslo–Kristiansand med tilknytning (rv. 23 Lier–
Drøbak–Vassum) og E39 Kristiansand–Stavanger

I første fireårsperiode sluttføres den bompengefinansierte
utbyggingen av E18 til firefelts veg på strekningen Langåker–Bommestad mellom Sandefjord og Larvik i Vestfold.
Det er lagt til grunn at det blir tilslutning til et bompengeopplegg for den videre utbyggingen av E18 til firefelts veg
gjennom Vestfold, slik at utbyggingen kan starte før 2010,
eventuelt tidlig i første fireårsperiode. I Rogaland ferdigstilles den vedtatte byggingen av firefelts veg på strekningen
E39 Stangeland–Sandved i Sandnes kommune.
I siste seksårsperiode legges det til grunn sluttføring av
utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Den tekniske levetiden til Varoddbrua på E18 i Kristiansand er beregnet til
2017. Det er derfor lagt opp til bygging av ny bru i siste
seksårsperiode. Videre prioriteres oppfølging av handlingsprogrammet for perioden 2006–2009 gjennom utbygging
av E39 på strekningen Vigeland–Osestad i Lindesnes kommune i Vest-Agder. Strekningen har dårlig standard med
smal veg, stigninger og mange ulykker og utgjør en flaskehals for tungtrafikken.

Figur 3.4: Korridor 3
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I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller
bredt midtfelt på strekninger i Aust-Agder, Telemark og
Rogaland, kryssutbedringer og tiltak mot utforkjøringsulykker samt utbedring av flaskehalser for næringstransporten.
Det er videre foreslått midler til utbedring av tilknytningene
til havneterminalene i Larvik og Grenland. Det er lagt til
grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre investeringstiltak i Oslo og Akershus.

av prosjektet. Utbyggingen vil gi ny og bedre atkomst til
Vestre havn i Kristiansand. På E39 prioriteres også bygging av Eiganestunnelen i Stavanger. Prosjektet vil bedre
trafikksikkerheten og framkommeligheten gjennom byen.
I tillegg prioriteres bygging av firefelts veg på den ulykkesutsatte strekningen Smiene–Harestad nord for Stavanger.
Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge
disse prosjektene.

Prioriteringene innebærer at utbyggingen av E18 gjennom
Vestfold ferdigstilles i planperioden. Dermed vil det være
firefelts veg på hele strekningen fra Oslo til Langangen i
Telemark. Reisetiden mellom Oslo og Kristiansand reduseres
med om lag ti minutter utenom rushtiden. I tillegg vil utbyggingen bidra til en vesentlig økning av trafikksikkerheten.
Midtrekkverk eller bredt midtfelt på andre strekninger øker
sikkerheten ytterligere.

3.4 Transportkorridor 4
Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til å forsere utbyggingen
av E18 gjennom Vestfold. I tillegg prioriteres forsering av
prosjektet E39 Vigeland–Osestad, slik at utbyggingen kan
gjennomføres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode
prioriteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom statlige
midler til utbygging av E18 på strekningen forbi Sandvika i
Bærum kommune. I tillegg prioriteres utbygging av E39 til
firefelts veg vestover fra Kristiansand, forutsatt at det blir
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering

Korridoren binder kysten sammen og har tilknytning mot
utlandet gjennom sjøverts utenlandsforbindelser og flere
stamlufthavner med internasjonale forbindelser.

Lufthavner
Investeringer i nye sikkerhetskrav (safety og security) vil
bli prioritert høyest. Videre vil investeringer i kapasitetsøkende tiltak som følge av økt trafikk bli prioritert.
Haugesund lufthavn, Karmøy

Her blir det investert i utvidelse av terminalen.
Bergen lufthavn, Flesland

Investeringstiltak er nye pirer på ekspedisjonsbygget, flere
flyoppstillingsplasser, ny avisingsplass for fly og nytt
driftsbygg.
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Ålesund lufthavn, Vigra

Sikkerhetsområder og lysanlegg blir prioritert.
Molde lufthavn, Årø

Sikkerhetsområde og lysanlegg blir prioritert sammen med
terminalutvidelse.
Kristiansund lufthavn, Kvernberget

Her blir det investert i sikkerhetsområder og lysanlegg.
Trondheim lufthavn, Værnes

Sikkerhetsområde, lysanlegg og terminalutvidelse er
prioritert sammen med nye oppstillingsplasser for fly, nye
taksebaner, utvidelse av parkeringshus og kulvert for
jernbane og E6.
Med disse tiltakene forventes lufthavnene ved utløpet av
planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet både for flytrafikken
og for de reisende, samtidig som alle myndighetspålagte
tiltak vil være tilfredsstilt.

Havner og farleder
Korridoren omfatter sjøruter mellom Stavanger, Karmsund
(Haugesund), Bergen, Florø, Ålesund, Kristiansund og
Trondheim. Alle disse havnene har terminaler som inngår i
det foreslåtte stamnettet. Stavanger og Bergen har nasjonal
betydning som internasjonale knutepunktshavner. Det er
flere viktige petroleumsrelaterte sjø-sjø terminaler med
stort innslag av trafikk med farlig last. Dette er en strekning
med tidvis krevende navigasjonsforhold og stor trafikk.
Det er i første rekke utdypingsprosjekt i farleden inn til
viktige havner som Karmsund, Flora og Ålesund som
utgjør det største behovet. I tillegg utgjør trange partier i
stamleden gjennom Måløysundet i innseilingen til Måløy
havn en flaskehals.
Ny alternativ innseiling til Bergen er det største prosjektet
som planlegges gjennomført. Dette kan først bli realisert
når reguleringsplanen blir godkjent i berørte kommuner
og en finansieringsplan blir klar. For øvrig planlegges flere
farleds- og merkingstiltak som samlet vil bidra til bedre
framkommelighet og sikrere seilas.
Stad skipstunnel inngår ikke i Kystverkets planlagte prosjekter. Prosjektet er under utredning og Kystverket har
gjennomført en konseptvalgutredning og samfunnsøkonomisk analyse som vil danne grunnlag for videre vurdering.
I sluttrapporten, som er overlevert Fiskeri- og kystdepartementet, konkluderes det med at tunnelen vil gi positiv
samfunnsøkonomisk nytte. Kystverket har utredet ulike
konsepter for skipstunnelen og anbefaler et alternativ som
er dimensjonert etter hurtigruteskipet MS Midnatsol. En
slik stor tunnel har en større grad av fleksibilitet med

Figur 3.5: Korridor 4
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tanke på framtidig vekst og endringer i skipsdimensjoner,
og ringvirkninger knyttet til cruiseskip og reiseopplevelser.
Byggekostnadene er beregnet til 1730 mill kroner. Tunnelen
vil gi økt sjøsikkerhet og mer forutsigbar og effektiv transport. Spesielt vil den ha stor betydning for hurtigbåttrafikken
samtidig som den vil være av betydning for regionalt
næringsliv og turistnæringen på Vestlandet.
Innenfor planrammen har Kystverket valgt å prioritere
farledsprosjekter ved innseilingen til havnene i Florø,
Karmsund, Ålesund og to viktige flaskehalser i stamleden
ved Lepsøyrevet og Åramsundet.

Veg
E39 Stavanger–Bergen–Ålesund

Det er lagt til grunn at utbyggingen av Kvivsvegen på fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
starter før 2010. Prosjektet forutsettes derfor fullført i første fireårsperiode. Som en oppfølging av handlingsprogrammet for perioden 2006–2009 legges det også opp til
å starte utbyggingen av E39 til firefelts veg på strekningen
Svegatjørn–Rådal mellom Os og Bergen. Strekningen har
mange ulykker og svært dårlig standard i forhold til den
store trafikkbelastningen, med smal og svingete veg som
går gjennom flere tettsteder. Prioriteringen er avhengig av
at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet.
I siste seksårsperiode er det lagt til grunn sluttføring av
prosjektet Svegatjørn–Rådal. I tillegg prioriteres utbygging
av E39 på strekningene Vågsbotn–Hylkje i Bergen kommune
og Torvund–Teigen i Høyanger kommune. Begge prosjektene er prioritert i handlingsprogrammet for perioden
2006–2009. Videre foreslås statlige midler til omlegging
av Lavik ferjekai i Høyanger kommune. Prosjektet omfatter
også omlegging av atkomsten til ferjekaien. Dagens atkomst
er bratt og smal og utgjør en flaskehals for tungtrafikken. I
tillegg prioriterer Statens vegvesen å starte på utbedringen
av E39 mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune.
Denne strekningen har lav standard med smal og svingete
veg. Etter åpningen av Kvivsvegen flyttes stamvegen over
til dagens rv. 651 langs Voldafjorden. I siste seksårsperiode
vurderes det derfor som nødvendig å utbedre en rasfarlig
strekning på rv. 651 ved Hjartåberga.
Innenfor rammen til mindre investeringstiltak prioriteres
blant annet trafikksikkerhetstiltak som etablering av profilert
midtlinje på strekningen Aksdal–Våg i Tysvær kommune i
Rogaland, samt utbedring av kryss og ferjekaier. I tillegg prioriteres statlige midler til oppfølging av Haugalandspakka.
Prioriteringene innebærer blant annet at reisetiden
mellom Bergen og Ålesund blir redusert med om lag
seks minutter.

Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til forsering av prosjektet
Svegatjørn–Rådal. I tillegg prioriteres forsering av prosjektene Vågsbotn–Hylkje, Lavik ferjekai, Torvund–Teigen,
Vadheim–Sande og Hjartåberga, slik at disse kan gjennomføres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode prioriteres bygging av ny tunnel og opprusting av eksisterende
veg på strekningen Vikanes–Romarheim bru i Lindås kommune. Eksisterende veg har dårlig kurvatur og en tunnel
med lav standard.
E39 Ålesund–Trondheim

Det er lagt til grunn at prosjektet E39 Knutset–Høgset med
bygging av tunnel gjennom Gjemnesaksla i Gjemnes kommune startes før 2010. Prosjektet er planlagt bompengefinansiert gjennom utvidelse av bompengeprosjektet Krifast
(Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse). I tillegg fullføres
den vedtatte utbyggingen av E39 på strekningen Renndalen–
Staurset bru på fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og
Sør-Trøndelag.
I siste seksårsperiode prioriteres omlegging av E39 på
strekningen fra Høgkjølen til Harangen på rv. 714 i Orkdal
kommune. Omleggingen vil føre til nedklassifisering av
dagens E39 på strekningen mellom Høgkjølen og Orkanger.
På deler av denne strekningen går dagens veg gjennom et
kupert og delvis sidebratt terreng, og vegen har dårlig
bæreevne.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk på
strekningen Øysand–Klett i Skaun og Melhus kommuner,
samt utbedring av kryss og ferjekaier.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen forsering av prosjektet Høgkjølen–
Harangen, slik at omleggingen kan gjennomføres i første
fireårsperiode.
Rv. 9 Kristiansand–Haukeligrend og rv. 13
Jøsendal–Voss

I første fireårsperiode sluttføres den delvis bompengefinansierte byggingen av Hardangerbrua på rv. 13/rv. 7 i Ulvik
og Ullensvang kommuner. Videre er det lagt til grunn at det
blir tilslutning til Vossepakka, slik at den delvis bompengefinansierte omleggingen av rv. 13 på strekningene Øvre
Granvin–Voss grense og Mønshaug–Palmafoss i Granvin
og Voss kommuner kan startes før 2010. Prosjektene forutsettes fullført i første fireårsperiode.
Videre foreslår Statens vegvesen at det statlige bidraget
til Setesdalspakka blir økt, slik at rv. 9 på strekningen
Tveit–Langeid i Bygland kommune kan utbedres i første
fireårsperiode. Det er ikke potensial for ytterligere
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bompengefinansiering innenfor det vedtatte bompengeopplegget. Statens vegvesen foreslår derfor at Setesdalspakka avsluttes når dette prosjektet er fullført.
Innenfor planrammen prioriteres i tillegg mindre investeringstiltak, blant annet mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak. Ytterligere statlige midler til utbedringer av
rv. 9 i Setesdal må vurderes nærmere i forbindelse med
arbeidet handlingsprogrammet for planperioden.

3.5 Transportkorridor 5 Oslo–Bergen/
Haugesund (med arm via Sogn til Florø)
Korridoren har stor betydning for transport mellom Østlandet
og Vestlandet og utgjør et eget nettverk med flere vegruter,
jernbane, sjø- og lufttransport.
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Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt
godstrafikk på strekningen Oslo–Bergen, og legge til rette
for bedre persontogtilbud Voss–Arna–Bergen. Ringeriksbanen bør bygges ut for å redusere kjøretiden Oslo–Bergen
med om lag en time, og for å legge til rette for regionforstørring ved å trekke Hønefossområdet/Hallingdal nærmere Oslo. Økt planramme med 20 prosent gir rom for oppstart av prosjektet i perioden. Det kan bli aktuelt å vurdere
løsninger (trasé mv) for Ringeriksbanen på nytt i pågående
arbeid med KVU og ulike alternativer for høyhastighetsbaner.
Strekningen Voss–Bergen (Vossebanen)

Kapasiteten mellom Arna og Bergen er sterkt begrenset og
det er behov for utvidelse til dobbeltspor på strekningen
Arna–Bergen. Prosjektet er delt i tre faser. Første fase, Bergen
stasjon–Fløen (utbygging til to spor inkl. fornyelse av signalanlegget) gjør det mulig å redusere tidslukene mellom
togene vesentlig. Fase to, utvidelse av Arna stasjon, legger
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Figur 3.6: Korridor 5

til rette for at lange godstog kan krysse. Fase tre er Ulriken
tunnel, som gir nytt spor på resterende strekning mellom
Arna og Bergen.
Gjennomføring av de tre prosjektene vil gi en sterk økning
av kapasiteten for gods- og nærtrafikken. Blant annet vil
tiltakene gi 30 minutter tidsbesparelse for inngående
godstog, mens lokaltogfrekvensen kan økes fra to til fire
tog i timen i hver retning.
Første fase, Bergen stasjon-Fløen, forutsettes i hovedsak å
være fullført tidlig i planperioden i alle vurderte planrammer.
Innenfor planrammen forlenges Arna krysningsspor. Dersom
planrammen økes med 20 prosent, vil det også være rom for
å bygge fase tre, nytt spor i tunnel gjennom Ulriken.
Jernbaneverket ønsker å utvikle Vossebanen til å forbli det
raskeste og beste alternativet for reiser Voss–Bergen. For å få
til dette må reisetiden for lokaltog kortes ned og frekvensen
økes. Hordaland fylkeskommune og Jernbaneverket med flere
har utarbeidet en utviklingsplan for Vossebanen, der målet er
å oppnå reisetid under en time Bergen–Voss, mot 1 time 15
minutter i dag. Første trinn i denne utviklingsplanen er utbygging av Bergen–Arna med de ovennevnte fasene. Jernbaneverket vil ta nærmere stilling til prioritering av ytterligere tiltak ved rulleringen av Nasjonal transportplan.

Veg
E134 Drammen–Haugesund med tilknytning (rv. 36
Seljord–Eidanger)

Innenfor planrammen prioriteres statlige midler til oppfølging av den vedtatte Haugalandspakka. I tillegg prioriteres
mindre investeringstiltak, blant annet trafikksikkerhetstiltak
som etablering av midtrekkverk eller bredt midtfelt på
E134 mellom Drammen og Kongsberg og på innfarten til
Haugesund. Det er også lagt til grunn bompenger fra Haugalandspakka til mindre investeringstiltak.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til bygging av ny E134 på
strekningen fra Damåsen til Saggrenda i siste seksårsperiode. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet i Kongsberg sentrum. Det er lagt til grunn delvis
bompengefinansiering av prosjektet. I tillegg prioriteres
bygging av ny veg og tunnel på E134 mellom Gvammen og
Århus i Seljord og Hjartdal kommuner i Telemark. Eksisterende veg er smal med krapp kurvatur og store stigninger.
Ny veg vil føre til en innkorting på om lag 10 km, som innebærer en reisetidsreduksjon på om lag ni minutter.
Rv. 7 Hønefoss–Gol og rv. 52 Gol–Borlaug

I første fireårsperiode prioriteres fullføring av den vedtatte
omleggingen av rv. 7 på strekningen Ramsrud–Kjelsbergsvingene i Ringerike kommune. I tillegg prioriteres mindre
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investeringstiltak, blant annet utbedring av jernbaneundergangen ved Svenkerud i Gol kommune som er en
flaskehals for tungtrafikken, samt trafikksikkerhetstiltak
for å eliminere ulykkesutsatte kurver og strekninger.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til bygging av ny rv. 7 på
strekningen Sokna–Ørgenvika i Ringerike og Krødsherad
kommuner i siste seksårsperiode. Ny veg på denne strekningen vil føre til en innkorting på om lag 20 km, som innebærer en reisetidsreduksjon på om lag 17 minutter. Det er
lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.
E16 Sandvika–Bergen med tilknytning til Lærdal
og Florø (rv. 5)

Det er lagt til grunn at omleggingen av E16 forbi Voss startes før 2010, med fullføring i første fireårsperiode. Prosjektet
forutsettes delvis bompengefinansiert gjennom Vossepakka. Videre prioriteres utbedring av strekningen Borlaug–
Maristova i Lærdal kommune. Strekningen har sterk stigning
og dårlig kurvatur, og utgjør derfor en flaskehals for tungtrafikken, særlig vinterstid.
Som en oppfølging av handlingsprogrammet for perioden
2006–2009 legges det i siste seksårsperiode opp til å
gjennomføre tiltak for å sikre god vannutskiftning i Steinsfjorden i Hole kommune. I tillegg prioriteres oppstart på
utbyggingen av strekningen Øye–Tyinkrysset i Vang kommune. Sterk stigning og smal vegbredde fører til framkommelighetsproblemer vinterstid.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk på E16 ved Hønefoss,
og ved Skulestad i Voss. På strekningen Arna–Vågsbotn i
Bergen legges det opp til å etablere bredt midtfelt. Det er
også lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre
investeringstiltak i Oslo og Akershus.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen forsering av miljøtiltakene i Steinsfjorden.
I tillegg prioriteres forsering av utbyggingen på strekningen
Øye–Tyinkrysset, slik at begge disse prosjektene kan gjennomføres i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode prioriteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom statlige midler
til utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen Sandvika–
Wøyen i Bærum kommune. I tillegg prioriteres statlige
midler til utbygging av E16 til firefelts veg på strekningen
Bjørum–Skaret på fylkesgrensen mellom Akershus og
Buskerud og til utbedringer på strekningen Fønhus–Bjørgo
i Sør-Aurdal kommune. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge disse prosjektene. Statens
vegvesen prioriterer også utbedring av strekningen Løno–
Voss i Voss kommune. Strekningen er ulykkesutsatt og har
relativt høy trafikk.
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3.6 Transportkorridor 6 Oslo–Trondheim
(med armer til Måløy, Ålesund og
Kristiansund)
Korridoren bidrar til å knytte den nordlige og sørlige delen
av landet sammen og er også viktig for eksport og import
av gods til og fra Nord-Vestlandet, Midt-Norge og NordNorge. Korridoren omfatter utenlandskorridoren fra
Trøndelag til Sverige. Oslo lufthavn, Gardermoen er omtalt
i denne korridoren siden den geografisk er lokalisert her.
Lufthavnen spiller imidlertid en viktig rolle i de fleste nasjonale og internasjonale korridorene.

Lufthavner
Oslo lufthavn, Gardermoen er landets viktigste lufthavn og
fungerer som et nav i flytrafikken. Lufthavnen opplever en
sterk vekst både i innenlands- og utenlandstrafikken. Dette
legger press på infrastrukturen, både den passasjerrelaterte
og flyrelaterte, det vil si terminaler og banesystemer. For å
sikre tilfredsstillende framkommelighet, er det gjennom
planperioden behov for å tredoble investeringer i kapasitetsfremmende tiltak. De viktigste investeringsprosjektene er:
Oppgradering av dagens passasjerterminal, bygging av ny
passasjerterminal, bygging av nye og forlengelse av eksisterende taksebaner og utvidelse av kapasiteten i parkeringshus.
Trafikkprognosene tilsier at behov for en tredje rullebane
på Gardermoen vil oppstå rundt 2025. Planleggingen av ny
rullebane må starte i planperioden, hvor grunnervervet for
ny rullebane vil utgjøre en betydelig kostnad. Behovet for
en tredje rullebane er nærmere omtalt i kapittel 2.2.

Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for å øke
kapasiteten på Alnabru og Brattøra godsterminaler, tilrettelegge for økt godstrafikk på strekningen Oslo–Trondheim
og bedre persontogtilbud på strekningen Oslo–Hamar–
Lillehammer. Røros-, Solør- og Raumabanen bør primært
utvikles videre ut fra godstrafikkens behov. Raumabanen
bør i tillegg utvikles for turisttrafikk.
Alnabru OG BRATTØRA godsterminaler

Alnabru er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på
jernbane i Norge. Kapasitetstaket ved terminalen er nådd.
I 2007 forventes det at terminalen vil håndtere opp mot
500 000 TEU. For å håndtere trafikkveksten inntil ny terminal er utbygd, gjennomføres mindre kapasitetsøkende
strakstiltak i 2008. Ut over strakstiltakene planlegges en
større terminalutvidelse som sammen med strakstiltakene
vil gi mer enn dobling av kapasiteten målt i antall TEU per
år. Tiltaket er også en tilpasning til strukturendringer i det
norske godstransportmarkedet for jernbane, som har gått i
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Figur 3.7: Korridor 6

retning av mer containertransport og mindre vognlasttrafikk. Prosjektet ferdigstilles i planperioden innenfor alle
vurderte planrammer.
Godsterminalen i Trondheim moderniseres for å håndtere
en dobling av dagens godsvolum. Dette vil kunne utgjøre
et maksimalnivå av hva terminalen kan håndtere. Det må i
inneværende planperiode avklares et framtidig nytt område
for en ny terminal i Trondheimsområdet med delt eller
samlet løsning.
Dovrebanen

For at Dovrebanen skal bli en effektiv og attraktiv jernbane
i framtiden, må det i første omgang bygges dobbeltspor
mellom Eidsvoll og Hamar. På lengre sikt bør dette forlenges
til Lillehammer. På strekningen Lillehammer–Trondheim
bør banen utvikles som enkeltsporet strekning med krysningsspor for å tilrettelegge for økt godstrafikk. Det er viktig
å videreutvikle jernbanestasjonen på Gardermoen i takt
med utviklingen av lufthavnen.
I planperioden prioriteres utbygging av to til tre dobbeltsporparseller, avhengig av investeringsramme. Parsellene
Molykkja–Korslund og Strandlykkja–Kleiverud ferdigstilles
i planperioden innenfor planrammen. I planrammen startes
byggingen av parsell nr. 3, Kleiverud–Steinsrud. Dersom
planrammen økes med 20 prosent, fullføres parsell nr. 3 i
perioden. De prioriterte parsellene tilrettelegger for at
persontogene kan kjøres med halvtimesfrekvens.
Utbygging av dobbeltsporparsellene søkes koordinert
med vegutbyggingen. Felles kommunedelplaner i Eidsvoll og
Stange kommuner er under behandling. Valg mellom
Kleiverud–Steinsrud eller andre parseller på strekningen
Eidsvoll–Sørli som parsell nr. 3, kan bli påvirket av behovet
for å koordinere jernbaneutbyggingen med
vegutbyggingen.

Veg
E6 Oslo–Trondheim med tilknytninger (rv. 150
Ulvensplitten–Lysaker og rv. 4 Oslo–Mjøsbrua)

I første fireårsperiode fullføres vedtatt første etappe av
utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Gardermoen og
Kolomoen i Akershus og Hedmark. Første etappe omfatter
strekningene Gardermoen (Hovinmoen)–Dal og Skaberud–
Kolomoen. I tillegg er det lagt til grunn at det blir tilslutning til et bompengeopplegg for den videre utbyggingen
på strekningen Dal–Minnesund–Skaberud, slik at utbyggingen kan starte i første fireårsperiode. Prosjektet E6 Nordre
avlastningsveg i Trondheim er planlagt fullført i 2009, men
noen sluttarbeider vil gjenstå til første fireårsperiode. Videre
er det lagt til grunn at prosjektet E6 Nidelv bru–Grilstad
startes før 2010. Prosjektet er planlagt delvis bompengefinansiert som del av bompengeprosjektet E6 Trondheim–
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Stjørdal. Prosjektet forutsettes fullført i første fireårsperiode, men deler av den statlige andelen må refunderes i
siste seksårsperiode. I tillegg er det lagt til grunn at det blir
tilslutning til et revidert finansieringsopplegg for prosjektet
rv. 150 Ulvensplitten–Sinsen i Oslo gjennom behandlingen
av Oslopakke 3 trinn 1, slik at prosjektet kan fullføres i
første fireårsperiode.
I siste seksårsperiode legges det til grunn sluttføring av
prosjektet E6 Dal–Minnesund–Skaberud. I tillegg prioriteres
statlige midler til bygging av ny tilknytning fra E6 til Alnabruterminalen i Oslo. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet gjennom Oslopakke 3. Videre er
det forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av omleggingen av E6 på strekningen Tingberg–
Tretten i Øyer kommune. Prosjektet er prioritert i handlingsprogrammet for perioden 2006–2009. Trondheim
kommunes forskottering av merkostnadene ved bygging av
lang tunnel i tilknytningen mellom Nordre avlastningsveg
og Osloveien er forutsatt refundert i siste seksårsperiode.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk ved
Rudshøgda og Bergshøgda i Ringsaker kommune og i
Melhus i Sør-Trøndelag. I tillegg legges det opp til å etablere bredt midtfelt på flere delstrekninger. Det er også
lagt til grunn bompenger fra Oslopakke 3 til mindre investeringstiltak i Oslo og Akershus.
Gjennomføring av disse tiltakene vil gi sammenhengende
firefelts veg fra Oslo til Kolomoen i Hedmark. Det er ventet at
reisetiden mellom Oslo og Trondheim vil bli redusert med om
lag 13 minutter som følge av de foreslåtte prioriteringene.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til forsering av utbyggingen
av firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. I tillegg
prioriteres forsering av prosjektet Tingberg-Tretten, med
sikte på gjennomføring i første fireårsperiode. I Sør-Trøndelag
prioriteres en omlegging av E6 i Oppdal sentrum samt
utbedring av strekningen Vindalsliene–Korporals bru i
Soknedalen. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler
til bygging av firefelts veg på strekningen Kolomoen–Biri.
Strekningen er ulykkesbelastet, og trafikken er stor, spesielt
mellom Hamar og Brumunddal. I tillegg prioriteres statlige
midler til omlegging av E6 på strekningen Ringebu–Otta.
Dagens veg er ulykkesbelastet og har dårlig geometrisk
standard. Vegen går gjennom flere tettsteder, og lange
strekninger har nedsatt fartsgrense.
Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge
disse prosjektene. I Sør-Trøndelag er er det lagt til grunn at
utbyggingen på strekningene Jaktøya–Tonstad og Sluppen–
Stavne i Trondheim kan fullfinansieres med bompenger. I
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Oslo prioriteres oppfølging av Oslopakke 3 gjennom statlige midler til prosjektet rv. 4 Fossumdiagonalen. Arbeidet
med konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for strekningene Kolomoen–Otta og Sluppen-Stavne
(Dorthealyst) er forutsatt fullført før Samferdselsdepartementet legger fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010–2019.
Rv. 3 Kolomoen–Ulsberg

Innenfor planrammen prioriteres utvikling av eksisterende
veg gjennom Østerdalen. I tillegg prioriteres trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og miljø- og
servicetiltak.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen statlige midler til utbygging av rv. 3 fra
Løten til Grundset, nord for Elverum, i siste seksårsperiode.
Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et
opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Prosjektet vil gi redusert reisetid mellom Hamar og Elverum
og bedre regulariteten for næringslivets transporter.
Rv. 15 Otta–Måløy

Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak
som breddeutvidelse og utbedring av kurvatur og kryss,

trafikksikkerhetstiltak, bygging av gang- og sykkelveger og
miljø- og servicetiltak. I siste seksårsperiode prioriteres
også utbedring av Strynefjellstunnelene for å øke frihøyden
til 4,2 meter. I tillegg legges det opp til å sikre et rasfarlig
parti mellom tunnelene.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen forsering av utbedringen av Strynefjellstunnelene, slik at denne kan gjennomføres i første fireårsperiode.
E136 Dombås–Ålesund

Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak,
blant annet utbedringer av tunneler og bruer og bygging
av gang- og sykkelveger. I siste seksårsperiode prioriteres
også trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk
på strekningen Lerstad–Ålesund. Som en oppfølging av
handlingsprogrammet for perioden 2006–2009 prioriteres
utbedring av E136 på strekningen Flatmark–Monge–
Marstein i Romsdalen i siste seksårsperiode. Strekningen
er smal og svingete og utgjør en flaskehals for tungtrafikken.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen forsering av prosjektet Flatmark–
Monge–Marstein, slik at utbyggingen kan gjennomføres i
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første fireårsperiode. I siste seksårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av E136 på den smale og rasutsatte
strekningen Måndalstunnelen–Våge langs Romsdalsfjorden.
I tillegg prioriteres statlige midler til bygging av bru over
Tresfjorden. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av begge disse prosjektene. Ny bru vil gi en reisetidsreduksjon på over 10 minutter, samt avlaste en ulykkesutsatt strekning med mye randbebyggelse. I siste seksårsperiode prioriteres også statlige midler til prosjektet Breivika–
Lerstad med bygging av ny innfartsveg til Ålesund. Det er
lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.
Rv. 70 Oppdal–Kristiansund

Det er lagt til grunn at prosjektet Brunneset–Øygarden i
Tingvoll kommune startes før 2010. Prosjektet er planlagt
delvis bompengefinansiert gjennom utvidelse av bompengeprosjektet Krifast. I finansieringsplanen er det er lagt til
grunn at den statlige andelen til prosjektet prioriteres i første
fireårsperiode. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak.
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det mulig å redusere reisetiden for persontog med fire
minutter, og øke kapasiteten på Nordlandsbanen. Tunnelprosjektet vil føre til en vesentlig reduksjon av Jernbaneverkets vedlikeholdskostnader. Prosjektet ferdigstilles i
planperioden innenfor alle vurderte planrammer.
Fjernstyring NORDLANDSBANEN

Nordlandsbanen er enkeltsporet med lang avstand mellom
krysningssporene. Fjernstyring på strekningen Grong–
Mosjøen forventes ferdig utbygd i løpet av 2008. Med
fjernstyring på strekningen Mosjøen–Bodø, vil det meste
av Nordlandsbanen bli fjernstyrt og utstyrt med automatisk togkontroll (ATC). Prosjektet inkluderer sporarbeider
på Fauske stasjon og nytt krysningsspor på Røkland. Kapasitet, punktlighet og sikkerhet økes, effektiviteten ved drift
og vedlikehold bedres og kostnadene reduseres. Prosjektet
ferdigstilles i planperioden.
VIdere utvikling av Trønderbanen

Bodø lufthavn

Jernbaneverket har utarbeidet en utviklingsplan for Trønderbanen på strekningen Trondheim–Steinkjer, der også tiltak
sørover fra Trondheim mot Røros og Oppdal er vurdert.
I utredningen som primært er rettet mot persontrafikken,
analyseres nødvendige tiltak for å oppnå en reisetid
Trondheim–Steinkjer på 1 time og 30 minutter, mot dagens
reisetid 2 timer og 6 minutter. I første omgang tas det sikte
på å gjennomføre tiltak for å oppnå kjøretid Trondheim–
Steinkjer ned mot 1 time og 45 minutter. I utredningen er
også spørsmålet om elektrifisering av strekningen
Trondheim–Steinkjer vurdert. Dette er ikke aktuelt i første
del av planperioden, men tiltakene vurderes på lengre sikt.

Forsvaret har ansvar for investeringer i trafikkrelatert infrastruktur. Avinors investeringsbehov gjelder først og fremst
terminalbygget, parkeringshus og diverse tiltak i kontrollsentral nord.

Selv om tiltakene på Trønderbanen verken får plass i planrammen eller planrammen +20 prosent, vil de bli vurdert
nærmere i Jernbaneverkets videre arbeid.

3.7 Transportkorridor 7 Trondheim–Bodø
(med armer til Sverige)
Korridoren er en transittkorridor mot Nord–Norge samtidig
som den knytter søndre del av Helgeland til Sør-Norge og
er viktig for Helgeland- og Salten-regionen. Den omfatter
utenlandskorridoren fra Nord-Norge til Sverige og Finland.

Lufthavner

Når disse tiltakene er gjennomført, forventes lufthavnen
ved utløpet av planperioden å ha tilstrekkelig kapasitet
både for selve flytrafikken og for de reisende, samtidig som
alle myndighetspålagte tiltak vil være tilfredsstilt. Kontrollsentral nord vil være sikret nødvendig kapasitet.

Jernbane
I planperioden vil Jernbaneverket prioritere tiltak for økt
godstrafikk på strekningen Trondheim–Bodø, og tilrettelegge for bedre persontogtilbud på Trønderbanen. Meråkerbanen, som gir forbindelse til Sverige over Storlien, bør
utvikles videre primært ut fra godstrafikkens behov.
Gevingåsen tunnel

Strekningen Hommelvik–Hell er i dag begrensende for økt
togtrafikk. Byggingen av Gevingåsen tunnel med nytt
enkeltspor forkorter traseen med 1,7 km. Både person- og
godstrafikk vil få nytte av prosjektet. Den nye traseen gjør

Havner og farleder
Korridoren omfatter seilingsleden fra Trondheim via Rørvik,
Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana til Bodø.
Trondheim, Mo i Rana og Bodø er foreslått som stamnettshavner. Planlagte farledstiltak fordeles på tre store prosjekter
og noen mindre tiltak. De viktigste prosjektene omfatter
utdyping av Haverskjæret utenfor Trøndelagskysten, ny
innseiling til Bodø, og utbedring av Torgværleden ved
Brønnøy. Dette er prosjekter som ønskes gjennomført i
første del av planperioden.
Innenfor planrammen prioriterer Kystverket farledstiltak
i innseilingen til Bodø og utbedring av farleden ved
Haverskjærsgrunnen utenfor Trøndelag og utbedring av
Torgværleden. Det er ikke funnet rom for nye tiltak innenfor
en 20 prosent økning av planrammen. Selv om samtlige
av Kystverkets prioriterte tiltak gjennomføres i planperioden, vil deler av farleden fortsatt representere betydelige
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Figur 3.8: Korridor 7

utfordringer for sjøtransporten. Utbygging av de foreslåtte
tiltakene vil imidlertid gi en betydelig forbedret sikkerhet
og framkommelighet.

Veg
E6 Trondheim–Fauske med tilknytninger (E14 Riksgrensen–Stjørdal, E12 Riksgrensen–Gruben og rv.
80 Fauske–Bodø)

I første fireårsperiode fullføres den vedtatte omleggingen
av rv. 80 på strekningen Røvika–Strømsnes i Fauske kommune. Prosjektet inngår i Vegpakke Salten–fase 1, og er
delvis bompengefinansiert. I tillegg er det lagt til grunn at
prosjektet E6 Værnes–Kvithamar startes opp før 2010. Prosjektet er planlagt delvis bompengefinansiert som del av
bompengeprosjektet E6 Trondheim–Stjørdal. Prosjektet
forutsettes fullført i første fireårsperiode, men deler av den
statlige andelen må refunderes i siste seksårsperiode.
I tillegg prioriteres oppfølging av handlingsprogrammet for
perioden 2006–2009 gjennom utbedring av E6 i Grane
kommune i Nordland der eksisterende veg har svært lav
standard. I første fireårsperiode legges det opp til å bygge
om to trange jernbaneunderganger ved Majavatn. I tillegg
legges det opp til å starte utbedringen av strekningen
Brenna–Brattås–Lien, med fullføring i siste seksårsperiode.
I siste seksårsperiode prioriteres også omlegging av E6 på
strekningen Harran–Nes bru med bygging av ny bru over
Namsen i Grong kommune i Nord-Trøndelag.
Det er lagt til grunn at utbyggingen av rv. 80 mellom Fauske
og Bodø kan videreføres i første fireårsperiode med bompenger fra den planlagte Vegpakke Salten–fase 2. Statens
vegvesen prioriterer statlige midler til utbyggingen i siste
seksårsperiode. De konkrete prioriteringene må avklares
gjennom det videre arbeidet med bompengeprosjektet, men
utbyggingen vil bedre atkomsten til Bodø som knutepunkt.
I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet
trafikksikkerhetstiltak som etablering av midtrekkverk eller
bredt midtfelt på delstrekninger på E6 mellom Trondheim
og Steinkjer.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen forsering av byggingen av ny bru over
Namsen i Grong. I tillegg prioriteres forsering av utbedringen av strekningen Brenna–Brattås–Lien, slik at begge
prosjektene kan fullføres i første fireårsperiode.
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3.8 Transportkorridor 8 Bodø–Narvik–
Tromsø–Kirkenes (med armer til Lofoten,
Sverige, Finland og Russland)
Korridoren dekker hele regionen fra Bodø til Kirkenes og
har stor betydning for næringslivet i Nord-Norge. Den
omfatter to utenlandskorridorer, en mot Nordvest-Russland
og en mot Sverige og Finland.

Lufthavner
Investeringer i nye flysikkerhetstiltak vil bli prioritert
høyest. Investeringer på de større lufthavnene som følge
av økt trafikk og etterspørsel vil bli prioritert, herunder:
Harstad-Narvik lufthavn, Evenes

Nytt driftsbygg og parkeringshus er prioritert.
Tromsø lufthavn, Langnes

Sikkerhetsområder og lysanlegg, inklusive vegomlegging
er prioritert sammen med utvidelse av terminalbygg, nye
taksebaner og nye oppstillingsplasser for fly.
Alta lufthavn

Også her prioriteres sikkerhetsområder og lysanlegg.
I tillegg kommer nytt driftsbygg og nytt tårn.
Lakselv lufthavn, Banak

Nytt driftsbygg og nytt tårn prioriteres.
Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen

Også her er det nytt driftsbygg og nytt tårn som blir prioritert.
Med gjennomføring av disse tiltakene forventes lufthavnene ved utløpet av planperioden å ha tilstrekkelig
kapasitet både for selve flytrafikken og for de reisende,
samtidig som alle myndighetspålagte tiltak vil være
tilfredsstilt.

Jernbane
Ofotbanen har tilknytning til Sverige via Kiruna og Luleå til
Stockholm. Ofotbanen er den banestrekningen som har
mest godstrafikk i Norge. Hovedvolumet utgjøres av malmtrafikken, men annen godstrafikk til og fra Sør-Norge gjennom Sverige øker. Det er ingen større investeringsprosjekter
på Ofotbanen i planperioden, men det legges bl.a. opp til
sanering av rasfarlige strekninger, utvikling av Fagernes
godsterminal i Narvik og forlengelse av krysningsspor for
lange malmtog.

Havner og farleder
Korridoren omfatter seilingsleden fra Bodø via Narvik,
Harstad, Tromsø og Hammerfest, til Kirkenes. Bodø, Narvik,
Tromsø, Hammerfest og Kirkenes er foreslått klassifisert
som stamnetthavner.

Figur 3.9: Korridor 8
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Store deler av stamleden langs Troms- og Finnmarkskysten
ligger innaskjærs og har god bredde og dybde. Det er noen
områder i leden som ikke tilfredsstiller nasjonal standard
for sjøveis ferdsel i forhold til de fartøystyper og størrelser
som ønsker å trafikkere farvannet. Blant de prioriterte tiltakene vektlegges tiltak i områder med høy risiko og store
konsekvenser for miljøet ved et uhell.
I korridor åtte prioriterer Kystverket farledstiltak rettet mot
å bedre innseilingen til Lødingen og utbedre flaskehalser i
Finnsnesrenna og Gisundet innenfor planrammen. Begge
farledstiltak er i deler av stamleden med høy trafikk. Ved
en 20 prosent økning av rammen, vil Kystverket prioritere
bedre framkommelighet i Rystraumen og Sandnessundet.
Samtidig ønskes et tiltak i ferjesambandet Bodø-Helligvær–
Moskenes gjennomført ved utdyping av ferjeleden.
Disse tiltak vil redusere risiko for grunnstøting og kollisjon
mellom skip. Fartøyene vil kunne holde større fart i leden
og samtidig utføre transporten med tilfredsstillende sikkerhet. Bredere farled gjør at to skip kan passere hverandre.

Veg
E6 Fauske–Nordkjosbotn med tilknytninger
(E8 Nordkjosbotn–Tromsø og E10 Bjørnfjell–Å)

Innenfor planrammen prioriteres mindre investeringstiltak
blant annet kryssutbedringer, utbedring av bruer, rassikring og trafikksikkerhetstiltak.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen rassikring av E10 i Vest-Lofoten i første
fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til oppstart på utbyggingen av E8 på strekningen Sørbotn–
Laukslett inn mot Tromsø, med sikte på fullføring i siste
seksårsperiode. Strekningen har dårlig geometrisk standard og mye randbebyggelse og utgjør en flaskehals for
tungtrafikken. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet.
I siste seksårsperiode prioriteres også statlige midler til
omlegging av E6 ved Narvik gjennom bygging av ny bru
over Rombaksfjorden. Prioriteringen er avhengig av at
det blir enighet om en finansieringsplan for prosjektet.
Foreløpig har Statens vegvesen lagt til grunn både bompengefinansiering, statlige midler over vegbudsjettet, tilskudd fra Avinor som kompensasjon for nedlegging av
Narvik lufthavn, Framnes, og tilskudd fra kommunen.
Avinor har tatt saken opp med Samferdselsdepartementet.
Ny bru over Rombaksfjorden vil gi en reisetidsreduksjon
mellom Narvik og Bjerkvik og Harstad/Narvik lufthavn,
Evenes på om lag 20 minutter. Prosjektet omfatter også
rassikring av dagens veg nord for Rombaksfjorden. En
utbygging av E6 gjennom Narvik sentrum er forutsatt
fullfinansiert med bompenger.

E6 Nordkjosbotn–Kirkenes med tilknytninger (E8
Riksgrensen–Skibotn, E69, E75, E105, rv. 92 og rv. 93)

Som en oppfølging av handlingsprogrammet for perioden
2006–2009 prioriteres utbedring av deler av E6 vest for
Alta. Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av
strekningen nærmest Alta. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, blant annet kryssutbedringer, utbedring
av bruer, rassikring og trafikksikkerhetstiltak.
Dersom planrammen økes med 20 prosent, prioriterer
Statens vegvesen videre utbygging av E6 vest for Alta med
sikte på fullføring i siste seksårsperiode. I siste seksårsperiode prioriteres i tillegg rassikring av E6 på strekningen
Indre Nordnes–Skardalen i Troms. Prosjektet utgjør siste
etappe på rassikringen av E6 i Kåfjord kommune. Videre
prioriteres bygging av ny bru på E6 over Tanaelva i Finnmark.
Eksisterende bru er smal og har dårlig bæreevne. Statens
vegvesen prioriterer også bygging av ny Skarvbergtunnel på
E69 i Finnmark. Tilstanden både på eksisterende tunnel og
vegen i området er så dårlig at det trolig vil være riktig å
bygge ny tunnel framfor å utbedre den eksisterende.
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