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EKSPRESSVEIEN OVER HAUKELI
NY LØSNING ØST – VEST

• Korteste, raskeste, sikreste stamvei for 2,7 millioner mennesker og 160 000 bedrifter.
• Rasfri og vintersikker vei.
• Forkorter Oslo – Bergen 81km, Oslo – Stavanger 112 km, Oslo – Haugesund 58 km.
• E 134 legges om på to steder. Ny forbindelse til Bergen etableres.

Omlegging ved Røldal, anleggskostnader 1,2 mrd kroner
23 km ny flat vei, 15 km innkorting og 550 færre høydemeter. 
Høyde over havet reduseres. Alle vinterproblemene på vestsiden elimineres.

Omlegging i Telemark, anleggskostnader 1,7 mrd. kroner
49 km ny vei, 43 km innkorting og 300 færre høydemeter. Enkel, rask avkjøring til
Seljord – Grenland fjerner Nutheimkleivene. Avkjøringer for øvrig tilrettelegges.

”Arm” Odda – Bergen, anleggskostnader 1,7 mrd. kroner
Bro over Samnangerfjorden, kort tunnel Fusa – Kvam og 8 min. ferje over Hardangerfjorden.

Haukeliveiens venner har utarbeidet denne kortversjonen som bygger på cand oecon
Kristen Knudsens konsekvensanalyse av Ekspressveiprosjektet. Konsekvensanalysen
følger Statens vegvesens (SVV) prinsipper.

Analysen bruker en kalkulasjonsrente på 8%, likevel viser prosjektet en samfunns-
økonomisk bruttonytte på 8,88 mrd. kroner i nåverdi. Nettonytte er 2,55 mrd.kroner og
nyttekostnadsbrøken er + 0,39. Alle andre veiprosjekter på Vestlandet viser en negativ
nytte/kostnadsbrøk. Til sammenligning er brøken for Hardangerbrua negativ med en
brøk på – 0,55.

Prosjektets store nytte for trafikantene muliggjør høy grad av egenfinansiering. 
Totale anleggskostnader er 4,6 mrd. kroner. Med 15 års nedbetalingstid kan prosjektet
lånefinansiere opp til 70% av investeringen, avhengig av rentenivå, og forutsatt samlet
utbygging av Røldal og Telemark.

Røldalsparsellen (1,2 mrd. kr) bør være statens ansvar. Det haster med å komme i gang
der. Strekningen Eikelandsosen – Bergen (1,1 mrd. kr) benytter Vegvesenets trase for
fergefri kyststamvei og bør finansieres av kyststamveien. Under disse forutsetningene
trenger Ekspressveiprosjektet 2,3 mrd. kroner.

Norge har ikke råd til å la være å finansiere et så lønnsomt veiprosjekt.

Videre muligheter ...
På sikt kan ytterligere oppgraderinger gi enda kortere reisetid på flere strekninger. 
Disse tiltakene ligger ikke inne i prosjektet nå. Dette er mulig å oppnå: Fra Bergen til
Oslo 390 km og 5 timer, (mot 6 1/2 i dag), til Odda 1 t 20 min.(mot 2 1/2 - 3 timer i
dag), til Vågsli 2 timer, til turiststedene Rauland og Hovden 2 1/2 time, på vintersikker
vei, (mot 4 1/2 time i dag), Til sammenligning er Bergen – Geilo 4 1/2 time. 
Haugesund – Oslo 5 timer, Stavanger – Oslo 6 timer om Rogfasttunnelen.

HAUKELIVEIENS VENNER

E F F E K T I V  K O R R I D O R  Ø S T – V E S T HAUKELIVEIEN
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FORORD

Haukeliveiens venner1 har gleden av å legge fram:
konsekvensanalysen av prosjektet Ekspressveien E134 
med arm mot Bergen. 

I mai 2004 la vi i brosjyreform fram en analyse av prosjektet, 
der trafikantnytte sto i fokus. Konklusjonene på den analysen
var svært fordelaktige. 

Formålet med å iverksette denne konsekvensanalysen, har vært å
undersøke om Ekspressveien er lønnsom også samfunns-
økonomisk. Analysen er utført av cand. oecon. Kristen Knudsen
på oppdrag av oss.

Leserne vil se at Ekspressveien samfunnsøkonomisk er svært
lønnsom. Prosjektet har trolig bedre lønnsomhet enn noe annet
veiprosjekt utenom områder med sterkt trafikkpress.

Dette må gi Ekspressveien grønt lys til å bli inkludert i Statens
samferdselsplanlegging, med sikte på rask gjennomføring. 

INNHOLD

side 4 Hva saken gjelder
side 6 Anleggene
side 8 Avstander, kjørefart, kjøretid
side 9 Trafikk
side 11 Om konsekvensanalysen
side 13 Resultater fra nytte-kostnadsanalysen
side 16 Miljøutslipp
side 17 Ikke prissatte konsekvenser
side 17 Egenfinansieringsevne

Denne brosjyren gjengir sentrale deler av hovedrapporten. Først presenteres hva
Ekspressveiprosjektets anlegg består av. Så vises forbedringer i avstander og
reisetider, samt trafikkvolum på Ekspressveien. Deretter hovedtrekk fra
konsekvensanalysen. 
Til sist vurderes egenfinansieringsevnen. 

Konsekvensanalysens hovedrapport kan leses på:
http://home.online.no/~krknuds/index.cfm.

1 Haukeliveiens venner er registrert i Brønnøysund som forening, fortaksnr. 986 894 497.

Styret består av Erik Heirung (styreformann), Kaare Hartmann og Johannes Sørli (daglig leder)

Kristen Knudsen driver
enkeltpersonforetaket Cand.oceon.

Kristen Knudsen Uavhengig
økonomisk analyse og utredning,

foretaksnr 968140793
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HVA SAKEN GJELDER

I mai 2004 la Haukeliveiens venner fram en rapport som viste at E134 Haukeliveien
med arm mot Bergen bør bygges ut til å bli raskeste og tryggeste vei mellom
Østlandet og Vestlandet, fra Bergenshalvøya i nord til Stavangerområdet i syd.
Prosjektet gir så stor trafikantnytte i forhold til kostnader at det langt på vei kan
bompengefinansieres. 

Rapporten i 2004 bygget på privat/bedriftsøkonomisk trafikantnytte. For å
dokumentere ytterligere at prosjektet må opp på den samferdselspolitiske dagsorden,
har Haukeliveiens venner nå fått utført en konsekvensanalyse av prosjektets
samfunnsøkonomiske virkninger. Analysen er gjennomført etter retningslinjene
Statens vegvesen bruker. Analysen foreligger i en særskilt rapport. I rapporten
vurderes også prosjektets evne til egenfinansiering gjennom bompenger.

BLANT ANALYSENS KONKLUSJONER ER: 
•Prosjektet gir store reisetids- og kostnadsreduksjoner mellom landsdelene. 

Det styrker også lokalt veitilbud.
• Prosjektet gir meget høy brutto og netto samfunnsøkonomisk nytteverdi. 

Det kommer ut med en nettonytte/kostnadsbrøk på + 0,39, som er enestående
høyt for veiprosjekter utenfor områder med sterkt trafikkpress

• Prosjektet har høy egenfinansieringsevne. Et moderat bompengenivå som sikrer at
trafikantene beholder minst halvparten av fordelene også i bompengeperioden,
muliggjør egenfinansiering av opp til 69 prosent av totalkostnaden, avhengig av
rentenivå.

800.000 innb.

80.000 innb.
1.800.000 innb.
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Omlegging Røldal

M = 1:125.000
Innkorting: 15 km
Reduserte høgdemeter: 550 m
Kostnad: 1.200 mill. kr
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ANLEGGENE

Ekspressveiprosjektet skal investere her:
•Langs E134 Haukeliveien: Omlegging Hjartdal – Grungedal i Telemark, inkl. arm

mot Seljord, og nye tunneler forbi Røldal
• Fra Jondal i Hardanger mot Bergen: Nye ferjeleier, flere veiomlegginger og større

bru fram mot Kalandseid ved motorvei E39 syd for Bergen

Samlet anleggskostnad er 4,55 milliarder kroner.

OMLEGGINGEN I RØLDAL 
38 km gammel vei går ut som E134, inkludert 14,5 km trange tunneler og 23,5 km bratt
og svingete vei, dels gjennom bebygde områder. Dette blir erstattet av 23 km ny flat
veg. Herav 21,5 km tunnel etter dagens krav. Maksimal stigning 2,7%. 
Innkorting 15 km. Reduserte høgdemeter 550. Vinterproblemene på vestsiden blir borte. 
Kostnad 1,15 mrd. kr. 

OMLEGGINGEN GRUNGEDAL-HJARTDAL 
92 km gammel, svingete vei med mye bakker opp og ned, med tettsteder og spesielt
mye randbebyggelse, går ut som E134. Dette blir erstattet av 49 km ny veg med lite
stigning og kurver. Herav 18 km tunnel fordelt på 6 tunneler. 
Innkorting 43 km. Reduserte høgdemeter 300. 
Kostnad 1,5 mrd.kr. 

ARM MOT SELJORD
Arm fra Hjartdal mot Seljord, 3 km tunnel og 5 km vei i dagen, for å gi trafikk fra
Grenland god tilknytning til Ekspressveien. Dette løser samtidig problemet med
Nutheimkleivene også for lokal trafikk, og er nær identisk med ett alternativ i
”Gvammen-Århus-prosjektet”. Kostnad 0,25 mrd kr. 

Omleggingene omtalt over gir en samlet innkorting for gjennomgangstrafikken på
E134 med 58 km og en reduksjon i høgdemeter med 880 m. Av 72 km ny vei er 39,8
km i tunnel. Høyeste punkt på strekningen reduseres fra 1.085 til 1.005 meter.
Laveste fjellovergang Østlandet – Vestlandet i dag er Filefjell med 1.013 meter. Armen
mot Seljord gir 4 km innkorting for lokaltrafikk. 

OMLEGGINGER MELLOM ODDA OG BERGEN
Ruten bruker Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen. Vest for dagens ferjesamband
Jondal – Tørvikbygd anlegges nye ferjeleier på Torsnes og Ljonestangen. Ny overfart
blir på ca. 2.000 meter. (Tidsforbruk for overfarten 8 min. Ferjefrekvens forutsettes å
være 15 min.) Betydelige omlegginger videre mot Bergen, i form av 17,5 km ny vei,
7,5 km tunnel, 1 bru på 1.000 m, samt opprusting av veistrekninger: 
Eksisterende vei mellom Ljonestangen og Bru i Strandebarm rustes opp. Fra Bru slås
tunnel til Hålandsdalen. Herfra bygges ny vei til eksisterende vei av bra standard mot
Holmefjord. Fra Holmefjord til Samnøy følges eksisterende vei, men en del utbedring
trengs. Herfra til brufestet 2 km ny vei som tilpasses fremtidig bru over
Ådlandsfjorden. Bru over Samnangerfjorden får et fritt spenn på 800 m og total
lengde ca. 1.000 m til Rødstein i Os kommune. Dagens ferjesamband Hatvik -
Venjaneset blir overflødig. Videre vestover 7,5 km ny vei til E39 ved Kalandseid. 
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Veilengden Ljonestangen – Kalandseid blir 54 km, Ljonestangen – Bergen 73 km.
Med denne omleggingen forsvinner 450 høgdemeter i forhold til nåværende vei om
Kvanndal og Kvamskogen. Kostnad 1,69 mrd kroner.

Som for andre stamveier er det langs Ekspressvei-rutene en rekke behov for
oppgradering. Når Haukeliveiens venner valgte ut nettopp disse anleggene, var det
fordi de gir stor innsparing i avstand og kjøretid og dermed også et nødvendig
grunnlag for høy grad av bompengefinansiering. En ser for seg at andre
oppgraderinger gradvis vil finne sted. 

AVSTANDER, KJØREFART, KJØRETID

KORTERE AVSTAND MELLOM LANDSDELENE  ... 
Ekspressveien vil bli den foretrukne hovedveiforbindelsen mello øst og vest. 
En befolkning på 850.000 på Vestlandet – fra Bergenshalvøya i nord til Stavangerområdet i
syd – vil få sterkt nedkortet veiavstand til Østlandet og til utlandet. På Østlandet vil en
befolkning på to millioner få nærere forbindelse med Vestlandet. 

For analysens formål er Vestlandet delt i tre regioner med Bergen, Haugesund og
Stavanger som representative punkter. Østlandet er delt i to regioner med Oslo og
Porsgrunn/Grenland som representative punkter. Avstander nå langs mest brukte rute
og med Ekspressveien er vist i tabell 1. Fra Oslo blir avstand til Bergen 81 km
kortere, men med kort ferje (8 min overfart, avgang hver 15 minutter), til Haugesund
58 km kortere, til Stavanger 112 km kortere, men med ferje (20 min overfart). 

Tabell 1:

...  GIR REDUSERT REISETID  
Tabell 2 viser bl.a. at inklusive ferjetid, reduseres reisetiden Oslo – Bergen med 54
minutter for personbil og 58 min for vogntog. Mellom Oslo og Stavanger går det en
time raskere enn i dag. 

Inklusive pauser underveis blir reisetid med personbil en halv til tre kvart time
kortere enn med tog. Med buss blir reisetiden inklusive pauser som med tog. 

Avstander i dag og med prosjektet gjennomført 1)

Dagens rute Ekspressveien

Oslo – Bergen (Rv52 Hemsedal i dag) 482 km 401 km + kort ferje 2)

Oslo – Haugesund E134 455 km 397 km
Oslo – Stavanger (E18 + E39 i dag) 560 km 448 km + ferje
Porsgrunn – Bergen 
(E134,og om Utne, Norheimsund i dag) 440 km + ferje 346 km + ferje
Porsgrunn – Haugesund E134 372 km 343 km 

1) Forutsetter at Sokna – Ørgenvika-prosjektet har forkortet veien i Hallingdal med 20 km.
2) Ytterligare forbedring kan gjøre Oslo – Bergen 390 km
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Fra Odda til Bergen reduseres reisetiden med trevart time. Fusa og vest i Kvam
kommune får kortere, ferjefri vei til Bergen. Folk i de fire kommunene i øvre
Telemark langs dagens E134 får reisetidsgevinster opp til tre kvart time, østover eller
vestover. I gjennomsnitt reduseres reisetiden i de fire kommunene med 16 min
østover og 8 min vestover. Bygda Rauland får kortere  reisetid også sydover.

Som kjørefart bruker analysen i utgangspunktet 75 km/t for lette biler, 70 km/t for
lastebiler og busser og 67 km/t for vogntog. Dette gjelder både for Ekspressveiens
ruter og alternative ruter. Det er to unntak: 
(1) Dagens vei forbi Røldal er svært vanskelig. Der er det forutsatt 60 km/t for lett bil, 48
km/t for vogntog i dag. Også veien i Telemark mellom Hjartdal og Grungedal har lavere
enn vanlig standard. Der er det forutsatt 67 km/t for lett bil, 57 km/t for vogntog i dag. 
(2) 72 km nye parseller i Telemark og forbi Røldal er forutsatt skiltet med 90 km/t.
Strekningene blir flate og uten plankryss. Her er det forutsatt en gjennomsnittlig
kjørefart på 83 km/t for lette biler, 75 km/t for vogntog.   

TRAFIKK

GENERELL TRAFIKKVEKST
Det er forutsatt 2 prosent årlig trafikkvekst fram til Ekspressveien åpner i 2012. Dette
gjelder både for dagens trafikk over Haukeliveien og for de rutene som
Ekspressveien vil få trafikk overført fra. Trafikkvekst langs Ekspressveien er videre
forutsatt å være 2 prosent årlig de første ti år etter åpningen, deretter 1 prosent årlig.
Dette er noe høyere enn nasjonale trafikkprognoser, men lavere enn erfaringsmessig
trafikkvekst over fjellovergangene.

Trafikk i ÅDT
Trafikkvolumet på vei måles i ÅrsDøgnsTrafikk – ÅDT, dvs gjennomsnittlig antall
kjøretøy pr dag i året (begge veier). 

Pr. 2012 vil trafikk over Vågsli som bruker Haukeliveien ’i alle fall’ være 1.638 ÅDT.
Ekspressveien utbygd vil få større trafikk fordi:
•  trafikk overføres fra andre ruter øst – vest når Ekspressveien blir det beste alternativet
•  noe trafikk overføres til Ekspressveien fra andre transportformer, fly og tog
•  det nye og bedre transporttilbudet nyskaper en viss trafikk

9

PERSONBIL VOGNTOG
Mest brukte Ekspressveien Mest brukte Ekspressveien
rute i dag rute i dag

Oslo–Bergen 6 t 26 min 5 t 32 min 7 t 12 min/ 6 t 10 min

Oslo–Haugesund 6 t 20 min 5 t 12 min 7 t 16 min 5 t 49 min

Oslo–Stavanger 7 t 28 min 6 t 27 min 8 t 21 min 7 t 09 min

Porsgrunn–Bergen 6 t 56 min 5 t 01 min 7 t 39 min 5 t 22 min

Porsgrunn–Haugesund 5 t 22 min 4 t 38 min 5 t 59 min 5 t 00 min

1) inkl. ferjetid og ventetid på ferje, uten pauser. Med unntak av ekstra tidsbruk over dagens
Haukelivei, er det forutsatt 75 km/t på alle strekninger for personbil, 67 km/t for vogntog

Kjøretider i dag og med prosjektet gjennomført 1)

Tabell 2:
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Bergen – Odda 10 mil rasfri og flat vei,
mot 16 mil om Utne og 20 mil om Brimmnes

For trafikk som blir overført til Ekspressveien fra andre ruter kunne analysen benytte
data fra en ny undersøkelse av trafikkstrukturen på fjellovergangene som Rambøll
Norge AS utførte for SVV region vest sommer og høst 2004. På oppdrag av
Haukeliveiens venner har Rambøll kjørt ut opprinnelses- og destinasjonsdata som
ikke fantes i hovedrapporten. Dette har gitt vesentlig bedre grunnlag for å anslå
trafikken. Det viste seg riktig å redusere antatt Bergen – Oslo-trafikk som kan
overføres med hele 35 prosent i forhold til tall som ble brukt i analysen fra mai 2004.
Trafikk overført til Ekspressveien fra andre ruter Bergen- Oslo er satt til 670 ÅDT pr
2012. Også overført Stavanger – Oslo-trafikk er justert ned, men mindre, til 770 ÅDT.
Men her mangler tilsvarende datagrunnlag. 

For overføring fra andre transportmidler er det antatt at 15 prosent av personreisende med
tog Bergen – Oslo og Stavanger – Oslo vil gå over til Ekspressveien, 10 prosent til buss og
5 prosent til personbil. Det er ikke forutsatt overført gods fra jernbane til Ekspressveien.
Det er antatt at 5 prosent av flyreisende vil gå over til å velge Ekspressveien. 
For nyskapt trafikk brukes mest et resonnement bygd på etterspørselselastisitet, men
tallverdier på elastisitetene måtte i stor grad bygge på skjønn. For nyskapt lokaltilknyttet
trafikk Fusa – Bergen, som blir betydelig, støtter en seg på data i en SVV-rapport.

Ekspressveien E134
Med arm til Bergen

Ekspressveien

E-
3
9



Trafikk på Haueliveien ved Vågsli pr. 2012
Årsdagnstrafikk ÅDT

Trafikk i alt: 3.450

Herav:

Bruker Haukeliveien “i alle fall” 1.638

Overfør fra andre ruter Bergen – Stavanger 1.440

Overført fra andre transportmidler 114

Nyskapt trafikk 258

11
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TRAFIKK OVER RØLDAL- OG TELEMARKPARSELLENE
Trafikk i alt som bruker Ekspressveiens Røldalsparsell pr 2012 blir etter dette (over
Haukeli ved Vågsli) 3.450 ÅDT. Dette er 210 % av trafikken uten utbygging av
Ekspressveien. Sammensetningen er vist i tabell 3.

Tabell 3:

Av 3.450 ÅDT er 2.744 ÅDT kjøretøy under 5,7 m lengde (’lette’ kjøretøyer), 484 ÅDT
5,7 – 15,9 m lengde (lastebiler og busser), 224 ÅDT 16 m + (vogntog). 

Drøyt 200 ÅDT antas å kjøre Rv9 (Setesdal og Sørlandet) og en del mot øvre
Telemark uten å utnytte Telemark-parsellen. Telemarkparsellen får en trafikk på
1.338 ÅDT. Av dette er 803 ÅDT Oslo-rettet, 535 ÅDT Grenland-rettet.
Telemarkparsellens trafikk blir 235 % av gjennomgangstrafikk uten Ekspressveien. 

TRAFIKK OVER ARMEN MOT BERGEN
Armen mot Bergen vil ha en samlet øst – vesttrafikk på litt over 1.000 ÅDT. Til dette
kommer 524 ÅDT på strekningen Hardanger syd for Hardangerfjorden – Bergen, slik
at 1.531 ÅDT krysser Hardangerfjorden. Av dette er 261 ÅDT nyskapt trafikk eller
trafikk overført fra andre transportmidler. Det er antatt at når Fusa og vestre del av
Kvam kommune får mye bedre forbindelse mot Bergen, vil det gi stor trafikkøkning.
Denne lokaltrafikken er antatt å bli 3.310 ÅDT. 

Busstrafikken er med blant lastebiler i gruppen 5,7 – 15,9 m lengde. Det finnes ikke statistikk
som viser omfanget av busstrafikk mellom landsdelene, så analysen har gjort egne anslag. 
I dag er det et begrenset omfang av trafikk med rutebusser på de øst-vest-relasjonene som er
relevante for Ekspressveien. På årsbasis er det flere turer med turbusser enn med rutebusser.

OM KONSEKVENSANALYSEN
Hovedrapporten kan leses på cand. oecon. Kristen Knudsens hjemmeside (se adresse
side 3). Den er lang, men noen lesere kan ha nytte av å slå opp i kapitler av særlig
interesse for dem. I fremstillingen her legges vekten på premisser, resonnement og
konklusjoner, beregninger og de fleste tallforutsetninger forbigås. 

Konsekvensanalysen er gjennomført ved prinsipielt å følge helt ut fremgangsmåten
som Statens vegvesen bruker i sine konsekvensanalyser, beskrevet i Håndbok 140
Konsekvensanalyser. Konsekvensanalyser har to hoveddeler: Behandling av de
’prissatte konsekvensene’ i nytte-kostnadsanalysen, og behandlingen av ’ikke
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prissatte konsekvenser’. I denne analysen ligger nesten all vekt på nytte-
kostnadsanalysen. De ikke prissatte konsekvensene, virkninger på natur,
kulturminner, områdevirkninger .., var det ressursmessig utenfor dette oppdraget å
behandle inngående. Denne konsekvensanalysen er således forenklet. 

Ekspressveien representerer et sprang framover for veitransporttid og –kvalitet
mellom øst og vest. Prosjektet er stort i sum og består av flere hver for seg
betydelige delprosjekter. Det dekker over flere fylker og SVV-regioner. Beslutning om
å gjennomføre det har strategisk betydning for veiforbindelsene mellom Østlandet og
Vestlandet. Slik sett kan analysen betegnes overordnet. 

Foruten konsekvensanalyse, skal det forut for beslutning av store veiprosjekter også
utarbeides ’Konsekvensutredning’ etter Plan- og bygningsloven. Denne analysen er
ikke en konsekvensutredning. 

Analysen bruker 2012 som et realistisk år for åpning av parsellene av
Ekspressveiprosjektet. 

Nytte-kostnadsanalysen benytter nåverdimetoden, dvs at alle påløpne kostnads- og
nyttekomponenter diskonteres til felles tidspunkt (her 2012) med en
kalkulasjonsrente, som er 8 prosent. Dette summerer komponentenes verdier over tid
til sum nåverdi. Som kjent er det under vurdering å redusere kalkulasjonsrenten. 

ANALYSENS INNDATA
Inndata til analysen er generelt hentet fra Håndbok 140 (prisindeksert), eller de er
meddelt av medarbeidere i SVV. Forfatteren er blitt møtt med stor velvilje av SVV-
medarbeidere i en rekke avdelinger rundt om. Uten dette kunne ikke inndata blitt
konsistente med SVVs sett av forutsetninger. På enkelte punkter (særlig for
ferjesamband) var situasjonen så pass spesiell at egne beregningsopplegg ble nyttig. 

På to punkter er det eksplisitt avveket fra det Håndbok 140:

Analysen har bare med nettonytten av nyskapt trafikk og trafikk overført fra andre
transportmidler. Håndok 140 synes å foreskrive at også indirekte virkninger av bl.a.
ulykker for hele strekningen til de nye reisene skal med som en kostnad. Forfatteren
mener dette gir et skjevt resultat, når trafikantens bruttonytte knyttet til dette ikke
skal tas med (se hovedrapport). 

Drivstofforbruk pr mil antas å falle over tid. For lette biler anviser håndboka så lavt
gjennomsnittsforbruk i bilbestanden per 2012, at biler anskaffet fra nå til 2012 måtte
gå på ’luft og kjærlighet’. Analysen bruker derfor et noe høyere forbruk pr 2012. 

ANLEGGSKOSTNADEN
Anleggskostnad for parsellene er kalkulert våren 2004 av sivilingeniør Johannes Sørli,
Sørli AS, Stord. Inkl. mva summerer dette seg til 4,55 mrd kroner. Sivilingeniør Karl
Sigurd Fredriksen, SVV region sør, har foretatt en uavhengig vurdering av
anleggskostnadene. Hans vurdering vil inkl. mva ligge 220 mill kroner høyere enn
Sørlis tall, en forskjell på 4,7 prosent. Analysen er gjennomført med Sørlis tall. 
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Et EU-direktiv som trolig blir gjort gjeldende fra 2006, vil foreskrive rømningsvei for
nye tunneler som er lengre enn 500 meter og får trafikk over 4.000 ÅDT innen ti år
etter åpningen. For Ekspressveien er dette aktuelt for Røldal-tunnelene. Det arbeides
i Norge med vesentlig billigere løsninger (vanntåke). Ekstrabeløp for rømningsvei
eller ekvivalent er ikke med i kalkylene. 

SVV regner i gjennomsnitt 6 % mva på anleggskostnader. I nytte-kostnadsanalysen
gis statlige utgifter et tillegg på 20 % for ’skattekostnad’.
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RESULTATER FRA NYTTE-KOSTNADSANALYSEN

TOTALPROSJEKTET
Resultat av nytte-kostnadsberegningen for det samlete Ekspressveiprosjektet er vist i
tabell 4. Nåverdi bruttonytte med 8 % kalkulasjonsrente er 8,88 mrd kroner og
nåverdi kostnader 6,33 mrd kroner. Nettonytte er 2,55 mrd kroner. 

Nettonytte/kostnadsbrøken er + 0,39. Dette er svært høyt. En nedre grense for at et
investeringsprosjekt skal anses samfunnsøkonomisk lønnsomt basert på nytte-
kostnadsanalysen, er at nettonytte/kostnadsbrøken minst er null. 

Det kan bli aktuelt at Kyststamveien står for en andel av armen mot Bergen. Når
Kyststamveiens poster for investering, drift og nytte knyttet til dette trekkes ut av
Ekspressveiprosjektet, reduseres prosjektets bruttonytte til 7,59 mrd kroner. Men
kostnadene reduseres mer, til 4,83 mrd kroner, slik at nettonytte er 2,76 mrd kroner.
Nettonytte/kostnadsbrøk er +0,55. 

Ekspressveiprosjektet består av separate anleggsparseller. Rapporten gjennomfører
nytte-kostnadsanalyse også for delprosjekter som totalprosjektet kunne deles opp i,
eventuelt for stegvis gjennomføring.

DELPROSJEKT RØLDAL OG TELEMARK
Utbygging av Røldal- og Telemarkparsellene langs E134 vil gi en nåverdi bruttonytte
på 5,8 mrd kroner og en nettonytte på 1,8 mrd kroner. Nettonytte/kostnadsbrøken
blir +0,44, som er svært høyt. 

Delprosjektet Røldal pluss Telemark langs E134 står samfunnsøkonomisk godt på
egne ben, dersom armen mot Bergen ikke skulle bli bygd. 

Foruten å gi fordeler til trafikken som bruker Haukeliveien ’i alle fall’, overføres
Oslo – Stavanger-trafikken, noe trafikk blir overført fra andre transportmidler, og det
blir nyskapt trafikk. Nytten som lokaltilknyttet trafikk i øvre Telemark får, bl.a. ved å
benytte Ekspressveiens ’arm mot Seljord’, inngår med 109 mill kroner. 

Med Røldal og Telemark utbygd blir veiavstanden Bergen – Oslo kortere langs E134 enn
med alternativ rute (Hemsedal), også uten armen mot Bergen. Noe trafikk Bergen – Oslo
vil bli overført til Ekspressveien (kjører om Norheimsund, ferje Tørvikbygd – Jondal, så
Jondalstunnelen, som forutsettes ferdigstilt på dette tidspunkt). Denne trafikkmengden er
anslått til 329 ÅDT. Nettonytte for denne trafikken er beregnet til 259 mill kroner. 



Tabell 4:
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Analysen viser at også utbygging av bare Røldal ville gitt klart positiv
samfunnsøkonomisk nettonytte. Nettonytten ville blitt mellom 265 mill kroner og et
(urealistisk) tak på 700 mill kroner. 

Men av 58 km veiinnkorting med de to parsellene står Telemarkparsellen for 43 km,
nesten tre firedeler. Telemarkparsellen står for 57 av 80 km ny vei. Det er derfor
utbygging av Røldal-parsellen sammen med Telemark-parsellen som vil trekke
betydelig ny trafikk til E134 og gi de store trafikantfordelene. Ved å bygge ut bare
Røldal ville samfunnet gå glipp av en nettonytte på mellom 1,1 og 1,5 mrd kroner,
forskjellen mellom nettonytten av de to parsellene samlet og av Røldal alene. 

Røldal og Telemark bør ses som ett investeringsprosjekt. Behovet for dette øker når
det trengs bompenger.
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Nåverdi nytte av det samlete Ekspessveiprosjektet
mill. kr. diskontert til 2012,8 kalkulasjonsrente

Mill. kr. Mill. kr. 

Framkommelighet

Tidskostnader Lette 2.389,2

Lastebiler 828,8

Vogntog 518,7 3.736,8

Busspassasjerer 1) Lette 918,0

Ulempekost. ferjetrafikanter Lastebiler 526,3

Kjøretøykostnader Vogntog 419,9 1.864,1

Nyttetrafikk overført fra 

andre transportmidler 113,3

Nytte nyskapt trafikk 645,1

Traf.sikkeret – ulykkeskost. 1.422,7

Miljø – CO2 og NOx-utslipp 67,4

Restverdi 319,7

Ferjekostnader, sparte 154,3

A) Sum nytte 8.875,8

Investesteriger

Anleggskostnader 5.837,9

Vegvedlikehold 346,6

Ferjekostnader, nye 143,6

B) Sum investeringer og drift 6.328,1

C) Netto nytte NN A – B 2.547,1
Kostnader med mva:

Investeringer 6.188,2

Vegvedlikehold 367,4

Ferjekostnader ÷ 65,1

D) Kostnad K 6.490,2

Nyttekostnads- brøk NN/K 0,39

1) Rute- og turbuss, dagens trafikk
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DELPROSJEKT ARMEN MOT BERGEN
Sammen med utbyggingen av E134 skal armen mot Bergen gi det aller meste av
Hordaland nord for Hardangerfjorden vesentlig bedre veiforbindelse med Østlandet. I
tillegg får området fra Odda og nordover stor nytte av innkortingene mot Bergen. 
Armen mot Bergen analyseres som et tillegg til investeringene i Røldal og Telemark.
Armen belastes derfor i analysen ikke med del av disse investeringene. 

Nåverdi bruttonytte av armen mot Bergen er beregnet til 3,3 mrd kroner og
nettonytten til 1,0 mrd kroner. Nettonytte/kostnadsbrøken blir høye +0,43. Det er
således samfunnsøkonomisk svært fordelaktig å bygge ut armen mot Bergen, når
utbyggingene langs E134 alt er foretatt.

Bruttonytten er slik sammensatt: Øst-vest-trafikk 1,45 mrd kroner, trafikk
Odda/Hardanger syd for Hardangerfjorden – Bergen 0,80 mrd kroner, trafikk mellom
Fusa/Kvam og Bergen 1,07 mrd kroner. 

Nettonytten av armen mot Bergen er mye større enn av den Bergen-Oslo-trafikken
som ville benyttet Ekspressveien også uten armen. Det er derfor fordelaktigere å
bygge ut armen enn bare å basere seg på den andelen av trafikken som ville brukt
utbygd E134 i alle fall.

FELLES SAK MED KYSTSTAMVEIEN?
Nord for Eikelandsosen faller en mulig trase for Kyststamveien (Alt A1) sammen med
Ekspressveien. Dersom denne traseen velges, er det naturlig at Kyststamveien tar
ansvar for investering og drift av parseller nord for Eikelandsosen. Flere investerings-,
veidrifts- og nyttebeløp må da trekkes fra i kalkylen av Ekspressveiens arm mot
Bergen. Ekspressveien avlastes for 1,1 mrd kroner i anleggskostnad. Ekspressveiens
kostnader synker mer enn nytten, slik at Ekspressveiens arm mot Bergen i dette
alternativet kommer ut med en nettonytte på 1,2 milliarder kroner, og en
nettonytte/kostnadsbrøk på hele 1,37. 

FØRSTEÅRSFORRENTNING
Konsekvensanalysen skal beregne førsteårsforrentning, avkastningen første år
anlegget er i drift. Nevneren er anleggskostnad inklusive rentekostnad i anleggstiden.
Håndbok 140 sier at ”hvis førsteårs forrentning for prosjektet er større enn
kalkulasjonsrenten, indikerer dette at prosjektet er lønnsomt allerede ”fra første dag”.
Det vil derfor være fornuftig å starte prosjektet raskt, forutsatt at nyttekostnadsbrøken
for øvrig er tilfredsstillende.”
For det totale Ekspressveiprosjektet er førsteårsforrentning 10,5 %. For utbygging av
bare Røldal pluss Telemark 10,7 %, og for armen mot Bergen 11,6 %. Dette er gode
marginer i forhold til 8 prosent-kravet. 

HØYERE TRAFIKANTVERDIER
Konsekvensanalysen bruker de verdiene på kjøretøykostnader pr km og på spart tid
som SVV har fastlagt. Med verdier på disse størrelsene som Haukeliveiens venner
tror er mest realistiske for hvordan bedrifter og enkeltpersoner vurderer disse
størrelsene2, ville samfunnsøkonomisk trafikantnytte, og dermed nåverdi av
totalprosjektet, blitt 1,3 mrd kroner høyere enn kalkylene viser. 

2) Se avsnittet om egenfinansiering og bompenger
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FORHOLDET TIL HARDANGERBRUA
Konsekvensanalysen bygger på at alternativet til Ekspressveien Bergen – Oslo er via
Hemsedal. Dersom Hardangerbrua ble bygd, ville den for lette biler forkortet
reisetiden med 16 minutter i forhold til Hemsedal. Men Bergen – Oslo med
Ekspressveien ville være 36 minutter raskere enn ruten over Hardangervidda med
Hardangerbrua. Trafikken ville derfor foretrekke Ekspressveien. Vi beregner at
Hardangerbrua3 har en negativ nettonytte på – 1,5 mrd kroner og en
nettonytte/kostnadsbrøk er –0,55, mot +0,43 for Ekspressveiens arm mot Bergen. 
Med eksistensen av Ekspressveien ville en stor del av Hardangerbruas nytte falt bort.
De to prosjektene er klart alternative, med Ekspressveien som det lønnsomme
alternativet.

FORHOLDET TIL PROSJEKTET GVAMMEN – ÅRHUS
Et prosjekt for innkorting av dagens E134 mellom Hjartdal og Seljord, Gvammen –
Århus, er analysert i konsekvensutredning fra Statens vegvesen. Dette ville (Alt 2) gitt
16 min og 12 km innsparing. Ekspressveiens ’Arm mot Seljord’ er nødvendig for at
trafikk til/fra Grenland skal få god forbindelse med Ekspressveien- armen inngår i
Ekspressveiens investeringskostnad. Den er svært lik konsekvensutredningens Alt 5,
som gir ca 10 min spart kjøretid. Armen er antatt å bli ca 400 mill kroner rimeligere i
anleggskostnad enn konsekvensutredningens Alt 2.

Konsekvensanalysen anslår at for trafikk til/fra øst vil de fire øvre kommunene i
Telemark netto ha samme nytte av armen mot Seljord som av Gvammen – Århus-
prosjektets Alt 5. Nytten for kommunene i øvre Telemark av Ekspressveiprosjektet
inngår i nytte-kostnadsanalysen med nåverdi 109 mill kroner. 

Konsekvensanalysen gir en oversikt over spart reisetid østover og vestover for ulike
deler av de fire kommunene. Det er vesentlig i Seljord og Vinje en får betydelig spart
kjøretid, med inntil 45 minutter mot øst. I gjennomsnitt for alle fire kommuner spares
16 minutter østover og 8 minutter vestover. I tillegg sparer bygda Rauland 24
minutter sydover. 

MILJØUTSLIPP

Ekspressveiens nye og eksisterende traseer og veiene som trafikk overføres fra, går
alle overveiende gjennom lite bebygde strøk. Virkninger på lokale utslipp, støv og
støy er derfor utelatt i konsekvensanalysen.

Ekspressveiprosjektet inklusive konsekvensene av det for ferjedrift fører til at CO2-

utslipp i Norge reduseres med 30.400 tonn. (Dette tilsvarer en halv prosent av
veitrafikkens CO2-utslipp). NOx-utslippene reduseres med 226 tonn. Virkninger av

trafikk overført fra andre transportmidler og av nyskapt trafikk er ikke med i tallene.

3) Med trafikknivå som SVV har nedjustert i forhold til de tall konsekvensutredningen fra mai 2004 bygger på



E F F E K T I V  K O R R I D O R  Ø S T – V E S T HAUKELIVEIEN

17

IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

Konsekvensanalysen har ikke gått grundig gjennom prosjektets ikke prissatte
konsekvenser. 
Parsellene går generelt i strøk som gir lite konflikt med annen aktivitet. Økt trafikk
gir merbelastning på to større tettsteder langs Ekspressveirutene, Notodden og Odda.
Den økte trafikken bør gi bedre grunnlag for å finne løsninger. Tettstedet Røldal
avlastes for gjennomgangstrafikk. 

Ut fra andre rapporter må en regne med konflikt med kulturminner og naturmiljø
ved passering av Bogøy og Osvassdraget. 

Av områdemessige virkninger peker analysen på at bygda Rauland vil få vesentlig
bedre tilknytning til andre deler av landet, noe som bl.a. gir potensiale for
turistnæringen. Røldal får et interessant næringsområde mellom de to tunnelene.
Hardanger syd for Hardangerfjorden får sterkt bedret forbindelse til Bergen. Fusa og
vestre del av Kvam kommune knyttes nærmere til Bergens arbeidsomland.

EGENFINANSIERINGSEVNE

I tillegg til konsekvensanalysen er det i rapporten også vurdert hvilken evne
Ekspressveiprosjektet vil ha til egenfinansinering gjennom bompenger. For
Haukeliveiens venner er det ikke noe mål at prosjektet skal bompengefinansieres.
Men en har antatt at en høy grad av egenfinansiering i dag er nødvendig for at
prosjektet skal få politisk grønt lys. 

I disse vurderingene brukes atferdsbestemmende privat/bedriftsøkonomiske
trafikantverdier som Haukeliveiens venner anser realistiske i dag: 

Tidsverdi: 
Lett bil 200 kr/time, lastebil 350 kr/time, vogntog 500 kr/time. 
I tillegg 60 kr/time for busspassasjerer

Km-avhengige kjøretøyskostnader:
Lett bil 1,40 kr/km, lastebil 4,50 kr/km, vogntog 8,50 kr/km. 
Buss behandles som lastebil.

BOMPENGESTRUKTUR
For analyse av differensiering av bompengesatser deles bilene i tre
lengde/størrelsesgrupper: 
Lett bil < 5,6 m, lastebil/buss 5,7 – 15,9 m, vogntog 16 m +. 

Moderne elektroniske bommer vil gi en helt annen fleksibilitet mht bompengesatser i
2012 enn vi har sett i praksis til nå. Det vil øke praktisk provenypotensiale og
muligheten til rettferdig fordeling i forhold til nytte, noe som også reduserer
trafikkavvisning og omkjøring, der dette kan være mulig. 



Bilene betaler pr parsell de benytter. Eksempelvis blir avgift for lastebil Oslo – Haugesund
300 kr. (Når det betales Odda – Bergen, betales ikke i tillegg Fusa – Bergen.)

”Tillegg for buss” er betaling i tillegg til betaling som lastebil. Unntak for tomme busser. 

Som det fremgår av notene gjøres det to unntak fra tallene i tabellen: 
1) Biler som kjører mellom Bergen og Oslo betaler ikke for parsellen Odda – Bergen

(f.eks. betaler lett bil Oslo – Bergen 60 + 60 over Røldal og Telemark, i alt 120
kr). Biler Porsgrunn – Bergen skal derimot betale. Denne strukturen foreslås ut fra
en antakelse om denne trafikkens betalingsevne. Busser mellom Oslo og Bergen
fritas også for busstillegget Odda – Bergen.

2) Det gis 40% reduksjon på Telemark-parsellen for trafikk til/fra Seljord/Grenland
(så satsene blir 36 kr, 90 kr og 150 kr), begrunnet med at denne trafikken har
mindre nytte av Telemark-parsellen enn trafikk i retning Notodden/Oslo.
Eksempelvis betaler lett bil Porsgrunn – Haugesund 36 + 60 = 96 kroner. 

Kanskje bør det oppkreves bompenger for delvis bruk av Telemarkparsellen. Avgiften
må i så fall være moderat (10 – 20 kr for lett bil), i lys av begrenset nytte pr kjøretøy.
Dette er ikke med i regnestykkene hittil. 

Rabatter brukes ikke, all trafikk forutsettes å betale satsene. 

TRAFIKANTENES FORDEL FØR OG ETTER BOMPENGER
Privat/bedriftsøkonomisk nytte av Ekspressveien for langdistansetrafikken før og etter
bompenger med de foreslåtte bompengesatsene er beregnet. Disse konklusjonene
kan trekkes av beregningen:

• Ikke på noen relasjon tar bompengene mer enn halvparten av fordelen
trafikantene ville hatt uten bompenger, ofte er andelen langt lavere 
(eks. Oslo – Haugesund: Fordel uten bompenger er 17% av total transportkostnad,
etter bompenger 10%).

• Trafikantene sitter igjen med en meget klar gevinst etter at bompenger er betalt.
Gevinsten er aldri lavere enn 6 – 7 % av total transportkostnad (Porsgrunn –
Haugesund og Oslo – Bergen), men ofte langt høyere (10% opp til 15%). Dette er
betryggende i forhold til eventuell trafikkavvisning. 
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Forslag til bompengestruktur
Lett bil Lastebil Tilleg for Buss Vogntog

Røldalsparsell 60 150 250 250

Telemarksparsell 1) 60 150 250 250

Odda – Bergen 2) 50 150 250 200

Fusa – Bergen 30 ?

1) 40% reduksjon for trafikk mot Grenland
2) Ingen betaling på denne parsellen for trafikk til/fra Oslo

Bompengestrukturen som foreslås er vist i tabell 5:
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• Den bedriftsøkonomiske innsparingen før bompenger utgjør en
betydelig del av bedriftsøkonomiske transportkostnader, opp til 23%
(vogntog Porsgrunn – Bergen) og aldri under 12%. Trafikken sitter
igjen med hele denne innsparingen når bompenger ikke lenger
oppkreves. 

BOMPENGEPROVENY
Ved å multiplisere bompengesatsene med trafikken på enkeltstrekningene
kommer vi til et brutto bompengeproveny på 264 mill kroner første år.

206 mill kroner oppkreves langs Røldal- og Telemarkparsellene og 58
mill kroner oppkrevd langs arm mot Bergen. I størrelsesorden 60 mill
kroner som oppkreves langs Røldal- og Telemarkparsellene gjelder trafikk
som også bruker armen mot Bergen. 

Lette biler står med 159 mill kroner for 60 prosent av provenyet. 

Forutsatt at prosjektet kunne ta inn i bompenger halvparten av den
enkelte trafikantgruppes nytte av prosjektet, er det beregnet at et – i
praksis uoppnåelig – ’tak’ på bompengeinntektene er 336 mill kroner
første driftsår 

EGENFINANSIERINGSEVNE MED BOMPENGEINNTEKTENE
Inklusive renter i anleggstiden er samlet investeringsbeløp i
Ekspressveiprosjektet som skal finansieres:
4.932 mill kroner.4

Bompengeinntekter på 264 mill kroner brutto gir etter fradrag av antatt 9
mill kroner i innkrevingskostnader 255 mill kroner i netto
bompengeinntekter. 

Tabell 6 viser hvilke lån en inntekt på 255 mill kroner første år kan
nedbetale (det er tatt hensyn til at trafikkgrunnlaget øker over tid.
Bompengesatsene økes i takt med prisveksten).

Tabell 6:

LÅN SOM KAN NEDBETALES MED
BOMPENGEINNTEKTER SOM 1. ÅR ER 255 MILL KR.

Antall år nedbetaling Rentesats 5% Rentesats 7%

10 år 2.331 mill kr. 2.107 mill kr.
12 år 2.772 mill kr. 2.463 mill kr.
15 år 3.419 mill kr. 2.967 mill kr.

4) Inkl. 70 mill kr refusjon for nedlegging av ferjesambandet Hatvik-Venjaneset
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Med 12 års nedbetalingsperiode og 5% rente kan disse bompengene
finansiere 2.772 /4.932-delen, 56 prosent, av investeringen. Ved 7% rente
kan 50 prosent finansieres. 

Med 15 års nedbetalingsperiode og 5% rente kan bompengene finansiere
69 prosent av investeringen. Ved 7% rente kan 60 prosent finansieres. 

Ekspressveiprosjektet trenger visse tilskudd fra Staten. Disse kan tenkes å
være knyttet til:
• Røldalstunnelene er det rimelig at Staten dekker med inntil 1,2 mrd

kroner. De har i dag store svakheter når det gjelder sikkerhet og
framkommelighet. 

• Det er avsatt 300 mill kr til Gvammen – Århus i Nasjonal transportplan
• 20% generelt tilskudd til investert beløp ekskl. andre statlige tilskudd

synes å være praksis
• Dersom Kyststamveien får slik trase at den kan ta strekningen som er

felles nord for Eikelandsosen, vil det utgjøre 1,1 mrd kroner.

FINANSIERING AV DELPROSJEKTER
Med samme bompengesatser for passering av den enkelte parsell som i
tabell 5, har en også kalkulert bompengeproveny og
egenfinansieringsevne av delprosjekter. 

Utbygging av Røldal pluss Telemark men uten armen mot Bergen vil gi
netto bompengeproveny på 172 mill kroner. Med 5% rente (7%) og 12
års nedbetalingstid blir det mulig å egenfinansiere 60 prosent (53
prosent) av investeringen i disse to parsellene. Med 5% (7%) og 15 års
nedbetalingstid kan 74 prosent (64 prosent) finansieres. Slik utbygging
har dermed vel så god egenfinansieringsevne som totalprosjektet. 

Dersom en vurderte å bygge ut bare Røldal (nytte-kostnadsanalysen viser
at samfunnsøkonomisk er det ikke fornuftig), ville det gi netto
bompengeproveny på 54 mill kroner. Med 5% rente (7%) og 12 års
nedbetalingstid blir det mulig å egenfinansiere inntil 48 prosent (42
prosent) av investeringen. Med 5 % (7 %) og 15 års nedbetalingstid kan
inntil 59 prosent (51 prosent) finansieres.
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Haugesund

E134 Ekspressveien

RV52 Hem
sedal

Bergen–Hemsedal–Oslo 502 km

Bergen–Filefjell–Oslo 521 km

Bergen–Hol–Oslo 502 km

Bergen–Geilo–Oslo 484 km

Bergen–Haukeli–Oslo 390 km

Stavanger–Kr.Sand–Oslo 560 km

Stavanger–Haukeli–Oslo 450 km

Haugesund–Haukeli–Oslo 397 km

Haugesund–Porsgrunn 347 km

Bergen–Porsgrunn 340 km

Tallene for E-134 gjelder fullført oppgradering av veien.
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OPPGRADERT HAUKELIVEG
Vi ønskjer planar for ny «stamveg»/«ekspressveg» mellom Bergen/Haugesund og Oslo/Grenland over Haukeli
svært velkommen.

Vi som skriv dette har kjørt vogntog i Norge og på det europeiske kontinentet i 30 år. På desse åra har vi
tilbakelagt 3–4 mill. km kvar. Det er med denne bakgrunnen vi no uttalar oss om behovet for betre
vegsamband aust/vest.

Kjører ein eit vogntog som veg 50 tonn mellom Oslo og Bergen på dagens vegnett er dieselforbruket 5,5–6 l
pr. mil. Strekninga er ca 500 km og forbruket er ca 300 l. Slik den nye Haukelivegen er planlagt, er det
sannsynleg at dieselforbruket vert redusert med 2 l pr. mil. Den nye vegen vert ca 400 km med eit forbruk på
4 l pr. mil. forbruket vert då redusert nesten til det halve, til 160 l. Grunnen til dette er at Haukelivegen vert
bygt med eit minimum av høgdeforskjellar. Slitasje på dekk og bilmateriell elles vil og bli sterkt redusert. Eit
vogntog som går mellom Oslo og Bergen i dag slit ut drivdekka etter 50.000 km. På same bil som kjører
mellom Bergen og kontinentet, går dekka 150.000 km. Med ny Haukeliveg kan ein rekne med ein
mellomting; 100.000 km. 

Det vi registrerer i andre europeiske land, både i vest og i tidlegare austblokkland, er at det vert investert stort i
nye veganlegg. Dei legg tydeleg vekt på å ha minimalt med stigningar, for å gje ein mest mogeleg miljøvennleg
transport. Geografien i mange av desse landa liknar Noreg, men her har all vegbygging stagnert.

Transport vert i dag betalt med utgangspunkt i km/avstand. Ein kan samanlikna ein transport mellom Oslo og
Bergen med Oslo og Trondheim i avstand, men det er mykje dyrare å kjøre mellom Oslo og Bergen på grunn
av bratte bakkar og svingar. Kan og nemne at slik vegstandarden er i dag må ein investere i bilmateriell med
dei største motorane, som er tyngre og brukar meir diesel, og kostar meir i innkjøp. Dette slepp vi viss vegane
vert bygd slik den nye Haukelivegen er planlagd.

Skal vi frå Bergen til Kristiansand i dag kjører vi om Stavanger, fordi det er den fortaste og lettaste vegen. Men
der er det ferjer og bompengar. Dette kostar bortimot 2.100 kr. ein veg. Med ny stamveg over Haukeli, vert
dette den rimelegaste og enklaste vegen til eksporthamner som Kristiansand og Larvik

Haukeli er òg den tryggaste og sikraste vegen mellom aust og vest i vinterhalvåret.

Det som òg må nemnast er den store slitasjen sjåførane får. Det vi slit med er smale vegbanar, tronge tunnelar
og mange mot- og unnabakkar. Med ny veg over Haukeli vert kjørelengda og kjøretida redusert betrakteleg.
Og når kjørelengda og kjøretida vert korta inn, blir det lettare for sjåførane å overhalda dei lovpålagde kjøre-
og kviletidene. Stresset for sjåførane vert dermed òg redusert. Det med gode og breie vegar gjer og at det vert
rolegare og betre flyt i trafikken og vil vera med å redusera ulukker og farlege situasjonar.

Som konklusjon til dette vert.: 
• Betydeleg reduksjon i dieselforbruk og forureinande utslepp. 
• Betydeleg reduksjon i slitasje på dekk og bilmateriell og forureining. 
• Betydeleg reduksjon i slitasje for sjåførane og dermed mindre helseplager. 
• Betydeleg mindre ulykkesrisiko p.g.a. betre tunnelar og mindre bebyggelse.

Med ny stamveg over Haukeli er vi overbeviste om at det vil gje oss ein betre og tryggare arbeidssituasjon for
oss som sjåførar og bileigarar.

Nils Fr. Nilsen
International Transport

Hans Arvid Austestad
Austestad Transport
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EGNE NOTATER
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EFFEKTIVT VEINETT AVGJØRENDE 
FOR NORSK NÆRINGSLIV
Vi bedriftene under er sterkt opptatt av at landet skal få et mer effektivt transportnett med
lavere kostnader. Den oppgraderingen av E134 med forbindelser til Bergen som her er
foreslått, er et meget godt og for næringslivet nyttig prosjekt som vi støtter fullt ut.

Bedrift Næring Ansatte Fylke

Alsaker Fjordbruk AS

Austevoll Fiskeindustri

Bolaks AS

Hallvar Lerøy AS

Sekkingstad Gruppen

Sjøtroll AS

Vestnorsk Havbrukslag

Berge Sag AS

Skjelnes Entreprenør AS

Systemblokk Telemark AS

Øst-Telemark Brukseierforening

Leirvik Module Technology

Shipman AS

Frank Mohn Fusa AS

HMR Group AS

Eide Marine Services AS

Sør-Norge Aluminium

Tinfos Titan & Iron AS

Norzink AS

SM Steinsvik Maskin-industri AS

Aker Kværner ind vedl AS

Haugaland Industri og Næringsforening

Sunnhordland Kraftlag AS

Haugaland Kraft AS

Tyssefaldene AS

BKK Stord

Sunnh. Inter-kommunale Miljøverk (SIM)

Austestad Transport

Eek Transport

Hundhammer Transport

Hustvedt og Skeie

Internasjonal Transport

Sakarias Nesheim

Skude Transport

Suldal Transport

TNR Transport

Volvo Trucks Norway

DFDS Transport AS

Fylkesnes Bil as

Sparebanken Vest

Nordsjø Ferieland

Ljosland Musikk AS

Fisk/ oppdrett

”

”

”

”

”

”

Entreprenør

”

”

Offshore 

Fisk/ Seismikk

Mekanisk industri

Stålindustri

Maritim entreprenør

Metallproduksjon

Smelteverk

Metallproduksjon

Mekanisk industri

Industri vedlikehold

Energi

”

”

”

Miljø og avfall

Transport

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

Bilsalg /verksted

Bank

Turisme

70

100

50

500

160

200

3000 medl.

15

20

240

250

470

180

55

410

200

380

75

90

500 bedr.

75

180

17

31

15

2

90

35

27

10

20

46

250

30

35

80

Hordaland 

”

”

”

”

”

S- og V Norge

Rogalaland

Hordaland

Telemark

”

Hordaland

”

”

”

”

”

”

”

”

”

Rogaland

Hordaland

Rogaland

Hordaland

”

”

”

Telemark

Rogaland

”

Hordaland

Rogaland

”

”

”

Oslo

”

Hordaland

”

Telemark

”


