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Forord  

 
SWECO Grøner og Møreforsking Molde er engasjert av Statens vegvesen 
Vegdirektoratet med prosjektet Flaskehalser for godstransport på veg. Oppdraget 
består av to deler: 

• Definering av og kriterier for flaskehalser. Ulike typer flaskehalser for gods-
transport på veg kartlegges og analyseres. Analysen skal resultere i en 
rangordning etter hvilke konsekvenser disse har for næringslivets transport 
mht problemer og kostnader. 

• Etablere en metode for å registrere og vurdere flaskehalsene til bruk i veg-
vesenets arbeid med rutevise utredninger på stamvegnettet (og skal kunne 
brukes på øvrig vegnett). Metoden skal kunne føre til at kostnader for nær-
ingslivet både på grunn av økt kjøretid og lavere regularitet skal kunne be-
regnes. 

Oppdragsgivers representant i arbeidet har vært Hans Silborn, Utbyggingsavdeling-
en i Statens vegvesen Vegdirektoratet. 
Oppdragsleder hos konsulentene har vært Snorre Lægran, SWECO Grøner. Med-
arbeidere har vært Knut Aalde, SWECO Grøner, Svein Bråthen og Jan Husdal, 
begge Møreforsking Molde. Rapporten er i hovedsak skrevet av Lægran og Bråthen. 
Konsulentene har knyttet til seg en ressursgruppe for å diskutere problemstillingene. 
Denne har bestått av Ole Helmick Øen, Norges Lastebileier-Forbund, Ingebrigt 
Vaagland og Jan Erik Green, begge Anlegg&Transport. Disse har deltatt som en-
keltstående ressurspersoner. 
Arbeidet er utført i perioden september – november 2004.  
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Snorre Lægran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filnavn: ra_245701_ver13.doc 



  FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

 

  Side 3 av 76 

Innhold 
      Sammendrag …………………………………………………………………………...5 
1 Innledning ..........................................................................................................7 

1.1 Formål.......................................................................................................7 
1.2 Vegnett .....................................................................................................7 
1.3 Testløype ..................................................................................................9 

2 Hva legger vi i flaskehalsbegrepet?..................................................................10 
2.1 Innledning ...............................................................................................10 
2.2 Kriterier for flaskehals..............................................................................11 

3 Betydning for næringsliv og samfunn ...............................................................12 
3.1 Innledning ...............................................................................................12 
3.2 Verdsetting av flaskehalseffekter.............................................................13 

3.2.1 Verdsettbare virkninger .......................................................................13 
3.2.2 Ikke-verdsettbare virkninger, omfang og verdi .....................................14 

4 Om de enkelte flaskehalser..............................................................................20 
4.1 Fysiske forhold........................................................................................22 

4.1.1 Ferjesamband .....................................................................................22 
4.1.2 Vegbredde...........................................................................................24 
4.1.3 Svinger – Horisontalgeometri ..............................................................27 
4.1.4 Stigning – Vertikalgeometri..................................................................29 
4.1.5 Fri høyde.............................................................................................32 
4.1.6 Bæreevne............................................................................................34 
4.1.7 Randbebyggelse .................................................................................35 

4.2 Trafikkbetingede forhold..........................................................................36 
4.2.1 Trengsel ..............................................................................................36 
4.2.2 Trafikkhendelser..................................................................................38 
4.2.3 Vedlikeholds-/Anleggsarbeid ...............................................................40 

4.3 Naturgitte forhold.....................................................................................41 
4.4 Utelatte forhold........................................................................................43 

4.4.1 Farlig gods ..........................................................................................43 
4.4.2 Tollstasjoner........................................................................................43 
4.4.3 Bomstasjoner ......................................................................................43 
4.4.4 Jernbanekryssinger .............................................................................43 
4.4.5 Vedlikehold..........................................................................................43 
4.4.6 Trafikktekniske løsninger.....................................................................43 

5 Eksempler ........................................................................................................45 
5.1 Innledning ...............................................................................................45 

5.1.1 Kostnader og tidsverdier......................................................................45 
5.1.2 Andre faktorer .....................................................................................45 

5.2 Ferjesamband .........................................................................................46 
5.2.1 Bakgrunn.............................................................................................46 
5.2.2 Problemformulering og foreslåtte tiltak ................................................47 
5.2.3 Alternativenes egenskaper. Nytte- og kostnadselementer ...................47 
5.2.4 Berørte grupper...................................................................................48 
5.2.5 Et par korte beregningseksempler.......................................................48 

5.3 Fri høyde.................................................................................................50 
5.3.1 Bakgrunn.............................................................................................50 
5.3.2 Problemformulering og foreslåtte tiltak ................................................50 
5.3.3 Alternativenes egenskaper. Nytte- og kostnadselementer ...................51 
5.3.4 Berørte grupper...................................................................................51 
5.3.5 Skisse til beregningsopplegg...............................................................51 

5.4 Trengsel ..................................................................................................53 
5.4.1 Problemstilling.....................................................................................53 



FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

Side 4 av 76 

5.4.2 Kjøretid ............................................................................................... 54 
5.4.3 Kostnader ........................................................................................... 55 
5.4.4 Andre effekter ..................................................................................... 56 

5.5 Randbebyggelse..................................................................................... 56 
5.5.1 Problemstilling .................................................................................... 56 
5.5.2 Kjøretid ............................................................................................... 57 
5.5.3 Kostnader ........................................................................................... 57 
5.5.4 Andre effekter ..................................................................................... 57 

5.6 Bæreevne ............................................................................................... 57 
5.6.1 Problemstilling .................................................................................... 57 
5.6.2 Kjøretid ............................................................................................... 58 
5.6.3 Kostnad .............................................................................................. 59 
5.6.4 Andre effekter ..................................................................................... 59 

5.7 Vedlikeholds-/anleggsarbeid ................................................................... 59 
5.7.1 Problemstilling .................................................................................... 59 
5.7.2 Kjøretid ............................................................................................... 60 
5.7.3 Kostnader ........................................................................................... 60 
5.7.4 Andre effekter ..................................................................................... 60 

5.8 Veggeometri ........................................................................................... 60 
5.8.1 Problemstilling .................................................................................... 60 
5.8.2 Kjøretid ............................................................................................... 63 
5.8.3 Kostnader ........................................................................................... 64 
5.8.4 Andre effekter ..................................................................................... 65 

5.9 Naturgitte forhold .................................................................................... 65 
5.9.1 Ras/skred............................................................................................ 65 
5.9.2 Flom.................................................................................................... 72 
5.9.3 Glatte veger, dårlig føre, kolonnekjøring ............................................. 72 

6 Metode ............................................................................................................ 73 
6.1 Innledning ............................................................................................... 73 
6.2 Stegvis framgangsmåte .......................................................................... 73 

6.2.1 Strekningsvurderinger......................................................................... 73 
6.2.2 Kartlegging av flaskehalser ................................................................. 73 
6.2.3 Betydning for næringslivet................................................................... 74 
6.2.4 Utvelgelse ........................................................................................... 74 
6.2.5 Videre planlegging .............................................................................. 74 

7 Referanser....................................................................................................... 76 
 



  FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

 

  Side 5 av 76 

Sammendrag 
Oppdraget har bestått av  to deler: 

• Definering av og kriterier for flaskehalser.  
• Etablere en metode for å registrere og vurdere flaskehalsene til bruk i veg-

vesenets arbeid med rutevise utredninger på stamvegnettet  
Målet med prosjektet er å peke på de viktigste flaskehalsene. Dette forstått som de 
avvikene fra akseptabel vegstandard hvor den samfunnsmessige effekten av å 
fjerne dem blir størst.  
For en gradvis flaskehals er følgende definisjon valgt: 

• Et punkt eller forhold i vegnettet som reduserer hastigheten med minst 20 
km/t i forhold til ønsket hastighet, og der denne hastighetsreduksjonen varer 
over 4 minutter. Eksempelvis vil et kjøretøysom kjører i 60 km/t på en 4 km 
lang strekning benytte 4 minutter i stedet for å kunne kjøre i 80 km/t og be-
nytte 3 minutter. Dette tilsvarer en økning i kjøretid på 33 %. 

For en binær flaskehals (den opptrer enten fullt ut, eller ikke i det hele tatt) er føl-
gende definisjon valgt: 

• Et punkt som stiller særlige krav til kjøretøyutforming på grunn av aksellast, 
fri høyde og/eller lengdebegrensninger.  

For tilfeldige eller plutselige flaskehalser er følgende definisjon valgt: 
• En veglenke der plutselig og uforutsett stengning skjer i mer enn 6 timer mer 

enn 1 gang i året (benyttes for flaskehalser av type ras, vinterstenging, ko-
lonnekjøring osv).   

• En veglenke der plutselig og uforutsett stengning skjer i mer enn 30 minutter 
mer enn 1 gang pr måned (benyttes for flaskehalser av type ulykker og and-
re trafikkhendelser). 

For ferjesamband er følgende definisjon valgt: 
• Samband hvor vegvesenets servicemål ikke er tilfredsstilt 

 
For de enkelte flaskehalsene har vi ut fra dette utledet følgende flaskehalskriterier: 

• Et ferjesamband er en flaskehals dersom servicemålet ikke er tilfredsstilt. 
• Vegbredde er en flaskehals på strekninger med vegbredde mindre enn 6,0 

m. Vegbredde mindre enn 7,0 m kan være en flaskehals i kombinasjon med 
andre forhold. 

• Horisontalkurvatur er en flaskehals ved radius mindre enn 50 m. Horisontal-
kurvatur med radius mindre enn 150 m kan være flaskehals i kombinasjon 
med andre kurver, vegbredde eller stigning innenfor en strekning på 1 km. 

• Stigning er en flaskehals ved stigning større enn 3 % og over 2.000 m,  stør-
re enn 4 % og over 1.000 m og  større enn 6 % og over 500 m. 

• Fri høyde er en flaskehals ved høyde mindre enn 4,30 m. 
• Bæreevne er en flaskehals ved bæreevne mindre enn Bk 10. 
• Randbebyggelse er en flaskehals ved skiltet hastighet 60 km/t eller lavere 

over minimum 4 km. 
• Trengsel er en flaskehals når tidsbruken på en definert strekning øker med 

33 %.  
• Trafikkhendelser er flaskehals når plutselig og uforutsett forsinkelse skjer 

med mer enn 30 minutter mer enn 1 gang pr måned .  
• Vedlikeholds-/anleggsarbeid er flaskehals ved forsinkelse med mer enn 30 

minutter. 
• Naturgitte hendelser er en flaskehals når plutselig og uforutsett stengning 

skjer i mer enn 6 timer mer enn 1 gang i året 
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Når det gjelder betydning for næringslivet og beregninger av kostnader er det faglig 
sett grunn til å hevde at vi får med det meste; gitt at vi måler verdien av spart reise-
tid og kjørekostnader korrekt.  
For å bedre grunnlaget for slike beregninger har en store utfordringer i å finne: 

• varians av kjøretid 
• betalingsvillighet for (verdi av) redusert varians, planleggingsusikkerhet 
• hvordan intern logistikk, lagerhold, dødtid blir påvirket 
• verdi av selve godset, og transport som kostnad eller verdiskaper 

 
For flere av disse elementene mangler det empiriske data. Ettersom flaskehalsene 
har vidt forskjellig karakter og påvirker langtransport trafikk på forskjellige måter har 
vi ikke funnet det mulig å rangere flaskehalsene ut fra generell viktighet. Vi vil likevel 
framheve vegbredde og ferjesamband som de viktigste på stamvegnettet, og treng-
sel i byer.  
Metode for å identifisere og analysere flaskehalser tar utgangspunkt i eksisterende 
kilder, som Vegdatabanken, Statens vegvesens konsekvensanalyseverktøy (Hånd-
bok 140, EFFEKT) og opplegg for tilstandsanalyser av vegruter (TAV) mm. Betyd-
ningen for næringslivet og den øvrige trafikken kan beregnes, og flaskehalse-
ne/strekningene kan rangeres på samme måte som i ordinære prosjektanalyser.  
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1 Innledning 

1.1 Formål  
SWECO Grøner og Møreforsking er engasjert av Statens vegvesen Vegdirektoratet 
med prosjektet Flaskehalser for godstransport på veg. Oppdraget består av to deler: 

• Definering av og kriterier for flaskehalser. Ulike typer flaskehalser for gods-
transport på veg kartlegges og analyseres. Analysen skal resultere i en 
rangordning etter hvilke konsekvenser disse har for næringslivets transport 
mht problemer og kostnader. 

• Etablere en metode for å registrere og vurdere flaskehalsene til bruk i veg-
vesenets arbeid med rutevise utredninger på stamvegnettet (og skal kunne 
brukes på øvrig vegnett). Metoden skal kunne føre til at kostnader for nær-
ingslivet både på grunn av økt kjøretid og lavere regularitet skal kunne be-
regnes. 

Målet med prosjektet er å peke på de viktigste flaskehalsene. Dette forstått som de 
avvikene fra akseptabel vegstandard hvor den samfunnsmessige effekten av å 
fjerne dem blir størst.  
Prosjektet skal fokusere på hvilken betydning flaskehalsene har for næringslivet i 
Norge – ikke spesifikt på transportørene og transportkostnadene. En flaskehals i 
transportsystemet vil i første omgang påføre transportøren økte kostnader. Han vil i 
neste ledd føre kostnadene over på sin kunde, transportkjøperen. Med transportkjø-
peren forstår vi her en produsent av varer. Produsenten av varene vil i siste instans 
føre kostnadene over på konsumentene. Reduksjon av flaskehalser vil gi besparel-
ser i alle ledd. I gitte tilfeller kan også reduksjon eller eliminering av flaskehalser 
medføre store ringvirkninger. Nye markeder kan åpne seg for en produsent, andre 
produsenter kan komme på eget marked, og rekrutteringsområdet for arbeidskraft 
utvides. Alt dette har også betydning for næringslivet. Dette kalles gjerne regionale 
virkninger. I dette prosjektet forstår vi næringslivet som transportkjøper.  
Når det gjelder kostnadstall benyttes samfunnsøkonomiske kostnader, jfr Statens 
vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser (H-140). 
Dette er et praktisk rettet prosjekt, der det er mer snakk om å få fram beslutningsre-
levant informasjon knyttet til vegvesenets drift/vedlikehold av og investeringer i 
vegnettet, snarere enn å gå dypt inn i betydning for næringslivet. 

1.2 Vegnett 
Oppdraget omhandler stamvegene i Norge. Metodikken skal likevel kunne brukes 
på øvrig vegnett.  
For transportørene og næringslivet er det viktig å fokusere på hele transportstrek-
ningen. De bryr seg ikke om hvilken vegtype som benyttes. Det kan ligge flaskehal-
ser eksempelvis i fylkesvegnettet som kan ha stor betydning. Det er viktig at en i 
forbindelse med strategier for avhjelping av flaskehalser gjennomfører en bred 
vurdering av hvor en kan få mest igjen for innsatsen.  
Stamvegnettet går også til og gjennom store byer. Framkommelighet og trengsel i 
byområdene behandles av de involverte myndigheter på de respektive stedene. 
Dette prosjektet behandler derfor byproblemer i liten grad. Problemene er i stor grad 
de samme for lette og tunge biler.  
Langdistanse godstransport berøres i en viss grad av framkommelighetsproblemene 
i byene. Oslo med godsterminalen på Alnabru og Oslo havn utgjør et nav for gods-
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transporten i Norge, og er av stor betydning for transportkostnadene og for nærings-
livet i landet som helhet.  
Framkommelighetsproblemene i byområdene har imidlertid størst betydning for 
distribusjonsbiler, håndverkere og annen nyttetransport. Disse har en vesentlig 
andel av sin kjøring på et vegnett med trengsel. 
Stamvegnettet består av følgende veger:  
Rute  
Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo 117 km 
Rute 2: E6 Oslo – Trondheim 541 km 
Rute 3: E6 Trondheim – Fauske med tilknytninger 822 km 
Rute 4: E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger 920 km 
Rute 5: E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger 1.384 km 
Rute 6: E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 94 km 
Rute 7: E18 Oslo – Kristiansand 330 km 
Rute 8: E39 Kristiansand – Bergen 451 km 
Rute 9: E39 Bergen – Ålesund med tilknytninger 504 km 
Rute 10: E39 Ålesund – Trondheim 213 km 
Rute 11: E134 Drammen – Haugesund 407 km 
Rute 12: E16 Sandvika – Bergen 496 km 
Rute 13: Rv 15 Otta – Måløy 284 km 
Rute 14: E136 Dombås – Ålesund 226 km 
Rute 15: Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta med tilknytning 194 km 
Rute 16: Rv 3 Kolomoen – Ulsberg 291 km 
Rute 17: Rv 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund 127 km 
Rute 18: Rv 23 Lier – Drøbak – Vassum  40 km 
Rute 19: Rv 150 Ulvensplitten – Lysaker 15 km 
Rute 20: Rv 4 Oslo – Mjøsbrua 136 km 
Rute 21: Rv 7/rv 52 Hønefoss – Gol – Borlaug 213 km 
Rute 22: Rv 13 Jøsendal – Voss 116 km 
Rute 23: Rv 36 Seljord – Eidanger 94 km 
Rute 24: Rv 9 Kristiansand – Haukeligrend 236 km 
Rute 25: Rv 70 Oppdal – Kristiansund 174 km 

 
I arbeidet har vi benyttet en rekke kilder som bakgrunnsinformasjon. Dette gjelder 
både skrevne kilder i form av Statens vegvesens veiledere, og muntlig informasjon 
fra ressurspersoner. I rapporten har vi i stor grad vist til gjeldende krav og standar-
der i vegvesenets vegnormaler (Håndbok 017) og stamvegnormalene. Vi gjør opp-
merksom på at disse er under revisjon og at ny utgave forventes i 2005. 



  FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

 

  Side 9 av 76 

1.3 Testløype 
Bransjebladet Anlegg&Transport (A&T) har en testløype hvor de tester nye vogntog 
for så å omtale de i bladet. I vårt arbeid har vi vært med på en slik test. Testløypa 
byr på en 189 km lang strekning i variert terreng, på alt fra dårlig norsk riksvegstan-
dard til motorvei klasse A.  
Turen starter i Lier og går på lokalvegnettet til Drammen hvor vi kjører ned i Brager-
nestunnelen, Rv 283. Ved Gulskogen krysser vi Drammenselva og kjører opp til 
Mjøndalen på gammelvegen. Drammenselva krysses på nytt og vi tar Rv 283 til 
Hokksund. Herfra tar Rv 35 oss til Åmot og Vikersund. Mellom Åmot og Vikersund er 
det ”ny” veg med bedre standard enn vi har hatt hittil. Ved Vikersund tar vi av og 
kjører Rv 280 mot Hamremoen på en smalere og mer svingete veg. Ved Hamremo-
en tar vi Rv 7 mot Hønefoss. Vi starter i en stigning og fortsetter med relativt god 
veg. Tettstedet Sokna passeres. Et par steder er det krappe kurver og smale bruer. 
De siste kilometrene opp mot E 16 ved Hønefoss er både bratte og svingete. E 16 
mot Sundvollen har god standard med enkelte unntak. På stigningene opp mot 
Sollihøgda benytter testen delvis gammelvegen, dvs Fv 155. Fra Sollihøgda til 
Sandvika følges E 16 gjennom tettstedet Skui / Vøyenenga. Fra Sandvika til Dram-
men er det E 18 som gjelder. Mot Asker er det parti med stigning og krabbefelt, og 
det er krabbefelt i motsatt retning i Lierbakkene. Fra Drammen kunne vi kjørt av ved 
Kjellstad mot vegserviceanlegget på motsatt side av E 18, men vi må følge E 18 inn 
mot Drammen for der å snu i rundkjøringa og ta E 18 i motsatt retning mot Kjellstad. 
Dette på grunn av for lav fri høyde i Kjellstadkrysset til at vogntoget kan passere.  
A&T har benyttet denne testløypa i om lag 15 år, og har dokumentasjon på kjøretid/-
hastighet og drivstofforbruk for flere hundre forskjellige typer lastebiler. A&T har en 
detaljert database med kjøretider for delstrekninger. Vi har sammenholdt løypa med 
de detaljerte vegfagdataene vi har fra Vegdatabanken. På denne måten har vi ana-
lysert hvordan vogntog responderer på de flaskehalsene som finnes på strekningen. 
 

 
Figur 1.1  Testløypa. Faksimile fra Anlegg&Transport 
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2 Hva legger vi i flaskehalsbegrepet? 

2.1 Innledning 
Det er forskjellige oppfatninger av ordet flaskehals. Prosjektet har gjort et forsøk på 
lage en definisjon av begrepet flaskehals som er passende innen dette fagområdet.  
Vi antar at de fleste forstår det som en innsnevring, et konkret eksempel er ei smal 
bru på en vegstrekning, som gjør det vanskelig for møtende kjøretøyer å passere 
samtidig. Flere vil trolig også forstå det som en innsnevring i vegkapasitet inn mot 
større byer, eksempelvis E 18 mot Oslo fra vest. Foruten begrepet flaskehals har en 
også begrepene framkommelighetshinder og tidstap som dekker mange av de 
forhold som resulterer i redusert transportkvalitet for tyngre kjøretøyer.  
Det er ikke enkelt å gi en streng definisjon av flaskehalsbegrepet som samtidig er 
operasjonelt tilfredsstillende. Det er grunn til å regne med at det finnes for eksempel 
avvik fra vegnormalene som gir lavere skiltet hastighet enn det normalene skulle tilsi 
for vedkommende vegklasse. Deler av transportkjeden som eksempelvis et ferje-
samband introduserer både redusert gjennomsnittshastighet og økt usikkerhet i 
planlegging av transportopplegg. Vi kan ikke uten videre legge et velfungerende 
ferjesamband eller en vegstrekning med nedsatt hastighet inn under flaskehalsbe-
grepet.  Målet med dette prosjektet er som tidligere sagt å peke på de viktigste 
flaskehalsene, forstått som de avvikene fra akseptabel vegstandard hvor den sam-
funnsmessige effekten av å fjerne dem blir størst.  
Med utgangspunkt i de to nevnte eksemplene er det først når kjørehastigheten blir 
vesentlig redusert i forhold til ønsket hastighet over en viss strekning eller at gjen-
stående biler, aksellast, fri høyde på ferjedekket og lav avgangsfrekvens blir en 
begrensende faktor at vi kan kalle disse forholdene for flaskehalser. Avviket mellom 
faktisk og skiltet hastighet for tyngre kjøretøy gir ofte en god indikasjon på vegstan-
dard. Eksempelvis vil lavtrafikkerte smale veger med lite gunstig kurvatur ofte ha en 
skiltet hastighet på 80 km/t. Denne hastigheten kan være relevant for lette kjøretøy, 
men ikke for tunge biler. Kombinasjonen av lave hastigheter og forhold som øker 
planleggingsusikkerhet kan i betydelig grad påvirke påliteligheten i transportnettet, 
og bør følgelig vies oppmerksomhet. Det kan også være steder i vegnettet der 
hastigheten på grunn av kurvatur og andre trafikkmessige forhold er satt mye lavere 
enn ønskelig, og der det samtidig kan være nærmiljøeffekter som forsterker oppfat-
ningen av strekningen eller punktet som en flaskehals. I dette prosjektet vil slike 
enkeltstående punkt lett falle utenfor flaskehalsbegrepet rett og slett fordi tidstapet 
ikke er stort nok til å falle inn under gruppen viktigste flaskehalser.  Det betyr ikke at 
vi tilrår at de blir ignorert. Denne type flaskehalser vil nok i større grad være aktuelle 
i øvrig riksvegnett og på fylkesvegene.   
Flaskehalsene er gruppert med utgangspunkt i hvordan de oppstår. Vi har valgt 
følgende gruppering: 

• Fysiske forhold 
• Naturgitte forhold 
• Trafikkbetingede forhold 

For å finne en definisjon på flaskehals som er operasjonell mht kriterier må vi trekke 
inn tids- og/eller strekningsbegrep. Flaskehalsene er tildelt følgende egenskaper, 
med hver sine kriterier: 

• Gradvise, eller lineære flaskehalser 
• Binære flaskehalser 
• Tilfeldige, eller plutselige flaskehalser 
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Med gradvise flaskehalser menes at konsekvensene blir økende med økning av 
flaskehalsen. Typisk eksempel er stigning på en vegstrekning. Dess brattere veg, 
dess større konsekvens for hastigheten. Med binær flaskehals menes at enten 
opptrer flaskehalsen, eller den opptrer ikke. Jernbaneundergang med lav fri høyde 
gjelder for biler som er for høye, men ikke for øvrige biler. Om undergangen er enda 
lavere så betyr det ikke noe for de som allerede er for høye. Andre biler derimot kan 
nå bli rammet. Tilfeldige flaskehalser er slike man ikke vet inntreffer, det vil si uforut-
sigbare. Dette kan være ras, ulykker osv som fører til midlertidig stenging av en veg. 
Kø som følge av kapasitetsmangel kan både opptre plutselig og gradvis. Trafikkav-
viklingen endres relativt lite med økende volum inntil kapasitetsgrensen er nådd, da 
reduseres kapasiteten betraktelig. Køer vil imidlertid i stor grad være forutsigbare for 
sjåfører som er kjent på en strekning. 

2.2 Kriterier for flaskehals 
For at en hindring skal forstås som en flaskehals må hindringen være større enn 
gitte kriterier. Kriteriene må utformes slik at relevante flaskehalser identifiseres, og 
på en slik måte at antall flaskehalser blir håndterbart. Det er som nevnt et poeng å 
fokusere på de mest betydningsfulle flaskehalsene. 
Vi har kommet fram til at kriterier for flaskehals har følgende utgangsverdier: 
For en gradvis flaskehals er definisjonen: 

• Et punkt eller forhold i vegnettet som reduserer hastigheten med minst 20 
km/t i forhold til ønsket hastighet, og der denne hastighetsreduksjonen varer 
over 4 minutter. Eksempelvis vil et kjøretøysom kjører i 60 km/t på en 4 km 
lang strekning benytte 4 minutter i stedet for å kunne kjøre i 80 km/t og be-
nytte 3 minutter. Dette tilsvarer en økning i kjøretid på 33 %. 

For en binær flaskehals er definisjonen: 
• Et punkt som stiller særlige krav til kjøretøyutforming på grunn av aksellast, 

fri høyde og/eller lengdebegrensninger.  
For tilfeldige eller plutselige flaskehalser er definisjonen: 

• En veglenke der plutselig og uforutsett stengning skjer i mer enn 6 timer mer 
enn 1 gang i året (benyttes for flaskehalser av type ras, vinterstenging, ko-
lonnekjøring osv).   

• En veglenke der plutselig og uforutsett stengning skjer i mer enn 30 minutter 
mer enn 1 gang pr måned (benyttes for flaskehalser av type ulykker og and-
re trafikkhendelser). 

For ferjesamband er flaskehalsdefinisjonen: 
• Samband hvor vegvesenets servicemål ikke er tilfredsstilt 
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3 Betydning for næringsliv og samfunn 

3.1 Innledning 
En vanlig problemstilling i virkningsstudier av transporttiltak er om en makter å fange 
opp alle virkningene for næringslivet. Det offentlige ordskiftet om virkinger av mer 
effektive transportløsninger for næringslivet preges ofte av en sterk tro på at slike 
løsninger er av vesentlig betydning for konkurranseevnen. Det reises i den sam-
menhengen ofte tvil om de samfunnsøkonomiske analysene av tiltak i transportsek-
toren som legges til grunn som del av beslutningsgrunnlaget, favner alle effektene.  
Gitt at vi måler verdien av spart reisetid og kjørekostnader korrekt, så er det faglig 
sett god grunn til å hevde at vi får med det meste. Dersom eksempelvis trafikkprog-
nosene fanger opp trafikkveksten som følger av økt aktivitet i næringslivet, vil verdi-
en av økningen i økonomisk aktivitet i all hovedsak bli fanget opp i beregningene. 
Når transportkostnader blir redusert som følge av et tiltak, vil nyttevirkningene ikke 
bare være begrenset til trafikantene. Nytten kan også bli overført til andre i form av 
lavere priser på varer og tjenester, høyere lønninger, høyere eiendomspriser og 
aksjeutbytte. Det er imidlertid et hovedpoeng at disse virkningene er en konsekvens 
av reduserte transportkostnader.  
Forutsetningen om at vi måler verdien av spart reisetid og kjørekostnader korrekt er 
imidlertid vesentlig. Som vi kommer til i neste kapittel kan vi ikke utelukke at de 
verdier som benyttes i dag er for lave. Det er dessuten ikke helt klart hvordan da-
gens tidsverdi fanger opp verdien av ren framføringstid, pålitelighet/leveranse-
sikkerhet, og andre faktorer som sikkerhet, komfort etc. 
Vi måler nytten av transporttiltaket ved å beregne endringer i transportkostnader. 
Dette skal vi også gjøre for å måle virkningene av å avhjelpe flaskehalser. Flaske-
halser reiser spesielle utfordringer fordi virkningene på framføringstiden ofte er 
usikker. Fulle ferjer som betyr ekstra venting på neste avgang, køer i byområder, 
vinterstengning, kolonnekjøring og andre mer tilfeldige driftsforstyrrelser er eksemp-
ler på forhold som skaper variasjon i kjøretiden som vanskelig kan planlegges bort. 
Andre typer flaskehalser kan derimot være av en slik type at avbøtende tiltak kan 
planlegges. Man vet som oftest når man må ta hensyn til lav frihøyde eller nedsatt 
hastighet. Kjører man en dårlig vegstrekning ofte, vet man som regel hvordan stig-
ninger og krappe svinger innvirker på kjøretiden.  
Vi fokuserer på de ressursmessige virkningene av flaskehalser. Noen av virkninge-
ne er overlappende. Eksempelvis kan en ivareta behovet for Just-In-Time (JIT) med 
ekstra lager. Virkningene er hovedsakelig knyttet til: 

• Direkte kjøretid 
• Planleggingsusikkerhet 
• Forsinkelser 
• Framkommelighet for øvrig trafikk 
• Kjørekostnader  
• Miljøkostnader 
• Ulykkeskostnader 
• Opplevd mangel på komfort 
• Økt utrygghet ved kombinasjonen av store kjøretøyer og smal veg (både for 

vogntogsjåfører og øvrig trafikk) 
• Videre forbindelser (til utenlandsferjer, flyfrakt) går tapt  
• Økte lagerkostnader 
• Redusert mulighet til konkurranse på Just-in-Time leveranser, leveransesik-

kerhet 
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Omfanget av tilfeldige reisetidsvariasjoner på en gitt veglenke kan være en god 
indikator på når det påløper ulemper for vegbrukerne som skiller seg fra bereg-
ningsmetodikken i dagens konsekvensanalyser. Her opererer man med forskjellen i 
gjennomsnittlig framføringstid med og uten et tiltak. De Jong m fl (2004) og 
SACTRA (1999) hevder at det kan være vesentlig forskjell i tidsverdi avhengig av 
om variansen knyttet til den gjennomsnittlige reisetiden er stor eller liten. Det hevdes 
også et det vil være en betydelig utfordring å få til robust verdsetting for godstrans-
porter.  Vi skal nå kort drøfte noen sider ved verdsetting av å unngå flaskehalser. 

 
3.2 Verdsetting av flaskehalseffekter 

3.2.1 Verdsettbare virkninger 
Når vi snakker om flaskehalser så tenker vi gjerne på hvor pålitelig vegnettet er i 
forhold til å komme seg fra A til B. Dette gjelder kanskje særlig i forhold til flaskehal-
ser som medfører planleggingsusikkerhet, altså uforutsette forsinkelser. De Jong m 
fl (2004) har gjennomgått en rekke studier knyttet til verdsetting av økt pålitelighet i 
vegnettet. Det finnes ikke i noe land offisielle tidsverdier knyttet til økt pålitelighet, ut 
over anslag på verdi av å unngå forsinkelser knyttet til rutegående transport.  
Det gjøres nå arbeid knyttet til slik verdsetting i Sverige, Nederland og UK. I en 
rapport som belyser sammenhengen mellom transport og samfunnsøkonomi 
(SACTRA 1999) hevdes det at en ved å se bort fra omfanget av driftsforstyrrelser i 
stamvegnettet og brukernes verdsetting av å unngå dem, vil en underestimere 
nyttesiden av utbedringstiltak med mellom 5 og 50 %. Det er ikke fokusert spesielt 
på godstransport i disse estimatene. En studie fra USA (Small m fl 1999) indikerer 
en høy verdi av pålitelighet i transportnettet. Dersom variansen er stor på strekning-
er der avhengigheten å nå knutepunkter i tide er høy, så er det grunn til å tro at 
betalingsvilligheten for å få redusert denne variansen kan ligge vesentlig over det 
dagens tidsverdier viser. Knutepunktsbegrepet omfatter her omlasting eller over-
gang til annen transport (gods- og jernbaneterminaler, ferjeleier, flyplasser). 
Den underliggende nytten av å unngå mer eller mindre tilfeldige driftsavbrudd kan 
ha flere årsaker. Et poeng som vi ikke kjenner det empiriske svaret på, er hvilken 
betydning bedret framkommelighet for næringslivets godstransporter vil ha for be-
driftens interne logistikk. Her er det gjort en teoretisk betenkning (Larsen 2004), der 
en har tatt utgangspunkt i en vanlig nyttevurdering hvor en kun tar endringer i trans-
portkostnader og framføringstid i betraktning. Dersom fjerning av flaskehalsene 
påvirker bedriftenes muligheter til å utnytte sitt produksjonsutstyr mer effektivt, kan 
dette innebære at ekstra nytteeffekter skal med. Dette betyr i praksis at en større 
mengde av et gitt gode kan leveres på et gitt sted og på et gitt tidspunkt uten at man 
reduserer leveransen av andre goder eller øker bruken av innsatsvarer. Redusert 
dødtid er ett intuitivt eksempel, økt kapasitetsutnyttelse på vogntog dersom f eks 
telerestriksjoner fjernes er et annet.  
Transportmønsteret er i endring. Med større grad av JIT og ordrestyrt produksjon vil 
mer av godset ha karakter som ferskvare. Transport fra produsent til forbruker be-
traktes nå i større grad som en del av verdikjeden, og ikke kun som en utgift. Godset 
har med andre ord en annen verdi når det kommer fram enn når det startet. Verdien 
av, og prisen på, fisk er større i forretningen enn den er ved oppdrettsanlegget. 
Verdien kan synke dersom leveransen blir forsinket, avgjørende her er betalingssys-
temer og risikofordeling. I første omgang kan det bli tale om redusert pris, i neste 
omgang kan det hende at leverandøren mister kontrakten. Ludvigsen, Dybedal og 
Nergård (2001) omtaler dette forhold. Kansellering av leveranser og kontrakter vil 
imidlertid opptre i liten skala. Leverandør og transportør vil tilpasse seg forholdene 
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med flere kjøretøy, hyppigere forsendelser og kan hende med et reservelager på 
vegen eller nær kunden om det er mulig. Dette medfører imidlertid kostnader.  
Minken (1997) påpeker at metodikken for beregning av framkommelighetsgevinster 
for tyngre kjøretøyer er nokså riktig (bortsett fra at den ikke regner lagerkostnader i 
kjøretiden) dersom bestemte forutsetninger ligger til grunn. Disse er knyttet til at det 
ikke eksisterer usikkerhet i framføringstiden eller etterspørselen pr. tidsenhet og at 
det heller ikke er mulig å tilpasse kjøretøystørrelsene. I tillegg forutsettes det at 
denne størrelsen er optimalt valgt ved at kostnadsminimerende kjøretøystørrelse 
alltid er tilgjengelig. Noen av disse forutsetningene blir påvirket av flaskehalser, der 
det ut fra avsnittet ovenfor kan eksistere ekstra nyttevirkninger som nåværende 
metodikk ikke fanger opp. Problemet er som tidligere antydet at det ikke finnes 
empirisk forskning som kan understøtte verdien av å kunne løse opp disse besk-
rankningene. Det vi kan si, er at det eksisterende beregningsopplegget i Statens 
vegvesens konsekvensanalysehåndbok (H-140) sannsynligvis representerer et lavt 
anslag på nytten av å øke framkommeligheten for tunge kjøretøyer. Anbefalingene 
fra den siste tidsverdistudien går på at forsinkelser tillegges en vekt på 1,5 for lange 
reiser og 3 for korte reiser (Killi 1999). Det kan også bli endringer for beregning av 
ventetid og ulempeskostnader på ferjer (Bråthen og Lyche 2004), der vi også tar 
hensyn til manglende eller svært lang omkjøringsmulighet. Generelt bør opplegget 
for beregning av samfunnsøkonomiske virkninger knyttet til flaskehalser bli harmoni-
sert med ny H-140. 
Når det gjelder tilfeldige eller plutselige flaskehalser der ekstra tidsbruk har karakter 
av forsinkelse, vil vi bruke en forsinkelsesvekt på 1,5 for lange personreiser. Vi 
finner gode grunner for at en slik oppvekting på grunn av forsinkelsesulemper også 
bør gjøres for godstransport. Dette er imidlertid en skjønnsmessig justering av tids-
verdier som kan være for lave i utgangspunktet, men med den viten som finnes pr. i 
dag er dette det beste vi kan tilrå.   
Det er altså betydelige utfordringer knyttet til verdsettingen av de målte effektene, 
som redegjort for ovenfor. I dette prosjektet vil vi tilrå at virkningene av å avhjelpe 
flaskehalsene blir tallfestet og verdsatt ved hjelp av metodikken i H-140 så langt det 
er mulig. En del av virkningene kan være vanskelige å tallfeste og verdsette. Disse 
må skaleres på annen måte enn ved kroner. Slike virkninger er særlig aktuelle der 
hvor vi har tilfeldige hendelser som ras, vinterstenging og innstilte ferjesamband. Da 
er det naturlig å tenke seg en skalering i retning av det som gjøres for ikke-
kvantifiserte og/eller ikke-verdsatte effekter i H-140, del IIa. Faren for dobbelttelling i 
forhold verdsatte virkninger er imidlertid til stede, men en del elementer kan det 
likevel være nyttig å synliggjøre ut fra et minstestandardsperspektiv.  Vi skal se litt 
på dette i avsnittet nedenfor. 
 

3.2.2 Ikke-verdsettbare virkninger, omfang og verdi 
For å måle hvor alvorlig en flaskehals er i de tilfeller hvor en verdsetting i kroner ikke 
er mulig eller lite tilstrekkelig, kan det være naturlig å gripe fatt i noen begreper fra 
fagfelt risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi tar her utgangspunkt i naturgitte flaskehalser 
som ras, flom, vinterstengning mv. Begrepet risiko kan her sidestilles med alvorlig-
hetsgrad. Risikoen for en hendelse defineres ofte som produktet av konsekvensen 
av hendelsen og sannsynligheten for hendelsen: 

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens 
Konsekvensen av en hendelse uttrykker sårbarheten overfor denne hendelsen, der 
sårbarhet betyr et systems evne til å fungere når det utsettes for påkjenninger. En 
flaskehals kan ses på som en påkjenning, og sårbarheten uttrykker vegnettets eller 



  FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

 

  Side 15 av 76 

veglenkens evne til å fungere med flaskehalsen tilstede (Aven m fl 2003).  En flas-
kehals’ alvorlighetsgrad er da produktet av sårbarheten overfor flaskehalsen og 
sannsynligheten for at flaskehalsen skal opptre. Denne sårbarheten kan uttrykkes 
som eksempelvis ekstra reisetid. 

Alvorlighetsgrad = Sannsynlighet x Sårbarhet  
Når vi skiller mellom sårbarhet og sannsynlighet er det fordi vi normalt vil bruke to 
strategier for å møte flaskehalser, den ene rettet mot å redusere sannsynligheten for 
at flaskehalser inntrer, den andre rettet mot å redusere sårbarheten overfor flaske-
halsen, eller virkningene av flaskehalsen. Som et eksempel på sistnevnte vil det 
være umulig å redusere sannsynligheten for at gitte værforhold inntreffer som i sin 
tur vil føre til vanskelige kjøreforhold. Her må innsatsen rettes inn mot å redusere 
virkningene av vær, for eksempel ved bedre brøyting og strøing eller ved infrastruk-
turtiltak som rasoverbygg. Som et eksempel på førstnevnte vil en helt klart kunne 
redusere sannsynligheten for gjenstående tungtrafikk ved ferjeoverganger ved å øke 
avgangsfrekvensen eller sette inn ferjemateriell med større kapasitet.  
En måte å illustrere alvorlighetsgraden mer prinsipielt på, kan være ved hjelp av en 
risikomatrise. Vi kan vurdere ulike flaskehalser opp mot hverandre, og etablere en 
terskelverdi for når flaskehalsen utgjør et så vidt stort problem at vi må angripe den. 
Fargestyrken angir alvorlighetsgrad. I nordøstre hjørne av matrisen er alvorlighets-
graden størst (sårbarheten er stor og sannsynligheten for hendelse er stor). I likhet 
med opplegget i H-140, vil en slik skalering gi rom for skjønn, og det vil nok være 
hensiktsmessig å benytte nokså grov kategorisering. Eksempelvis vil en rasutsatt 
vegstrekning som oppfyller flaskehalsdefinisjonen gitt ovenfor, kombinert med at det 
ikke finnes omkjøringsmuligheter og store ulemper for befolkning og næringsliv i 
utgangspunktet gi en plassering i nordøstre hjørne av figur 3.1. Det vi kan si noe om 
med rimelig robusthet, er alternative transportmuligheter og antakelig også sannsyn-
ligheten for at ras kan inntreffe. 
 

 
Figur 3.1 Risikomatrise 
Det er også rom for skjønn når det gjelder omfanget av ulemper. Dersom transport-
lenken rammer leveranser av innsatsvarer eller sluttprodukter i eller mellom regioner 
slik at man enten får ekstra kostnader i selve produksjonen eller må bruke ressurser 
på beredskapslager, blir det gjerne oppfattet som en mer sårbar situasjon enn om 
det er mindre konsekvenser av at veglenken faller ut. Som et eksempel vil et lokal-
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samfunn med basisfunksjoner som skole og butikk, uten næringsliv som på kort sikt 
er avhengig av veglenken og hvor assistanse i forbindelse med akuttberedskap kan 
håndteres ved hjelp av helikopter eller med alternativt rutevalg, sannsynligvis bli 
mindre berørt av en vegstengning i en kortere periode.       
Vi kan kategorisere vegnettets sårbarhet overfor en flaskehals, eller virkningen av 
en flaskehals i henhold til enkeltvirkninger, slik som vist i tabell 3.1. Hensikten med 
en slik inndeling er å vurdere hvilken type trafikk som blir hardest rammet og/eller 
hvilke virkninger som er mest fremtredende. Tabellen viser virkninger av en plutselig 
og uforutsett hendelse som medfører stengning av ruten. Hovedfokus i kategorise-
ringen er på næringslivets behov fordi denne utredningen behandler langdistanse 
godstransporter. Derfor omfatter de fleste virkningene gods, men vi har tatt med 
personreiser fordi disse selvsagt er viktig for et velfungerende næringsliv. Når det 
gjelder å analysere virkningene av eventuelle avbøtende tiltak, vil det som regel 
være både prissatte og ikke-prissatte virkninger som er dekket av H-140 (nærmiljø, 
kulturminner, ulykkestilbøyelighet mv). Vi omtaler i liten grad detaljer i denne meto-
dikken her, ut over å påpeke at H-140 naturlig blir lagt til grunn for analysen av disse 
faktorene. Vi fokuserer i tabellene nedenfor på de virkningene som selve bortfallet 
av framkommelighet vil gi. 
Tabellen viser et forslag til hvordan en kan dele inn hendelser etter virkninger og 
alvorlighetsgrad1. Tabellen kan bygges ut. Godstrafikken kan for eksempel kategori-
seres i ferskvarer, tørrvarer, hvor kritisk varen er for mottaker osv. Dette er forhold 
som kan variere fra flaskehals til flaskehals og som bør undersøkes nærmere, av-
hengig av hvilke godsstrømmer som er mest fremtredende. Det er imidlertid grunn til 
å fokusere på de forhold det vi med en rimelig grad av sikkerhet kan skaffe robust 
informasjon til veie, og som vil ha beslutningsrelevans. Vi ser at også virkninger som 
det er mulig å prissette (eksempelvis spart ventetid ved å fjerne flaskehalsen), er tatt 
med. Vi har satt grensen ned mot ”liten alvorlighetsgrad” ved 1 times uforutsett 
venting på grunn av ras etc. Dette kan synes høyt i og med at vi andre steder i 
rapporten opererer med få minutter pr. kjøretøy før vi anvender flaskehalsbegrepet. 
Vi har imidlertid satt selve flaskehalsgrensen på 30 minutter, som for andre avbrudd 
av tilfeldig karakter (anleggsarbeid). Tabellen bør betraktes som en illustrasjon av 
tilleggsmomenter til de verdsatte virkningene som kan ha betydning for beslutningen 
om tiltaket skal gjennomføres eller ikke. Eksempelvis vil en del rassikringsprosjekter 
kunne ha høye tiltakskostnader og ligge i trafikksvake områder. Den samfunnsøko-
nomiske lønnsomheten vil i så fall være svak, men prosjektet vil likevel kunne havne 
på prioritert plass ut fra en ”minstestandardsbetraktning”. Politiske myndigheter vil 
kunne mene at folk i områder utsatt for slike naturgitte flaskehalser bør ha krav på 
trygg og forutsigbar ferdsel, selv i trafikksvake områder.   

                                                
1 For kategori E og F bør en vurdere å kartlegge sammenhengen mellom ventetid og verdi-
tapet av godset på bilen samt produksjonsbortfallet. Det kan også være andre kostnader 
knyttet til variabilitet i framføringstid som vi ikke har fått fram her (ekstra lagerhold, bufring i 
produksjonsplanlegging er mulige eksempler). 
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        Alvorlighetsgrad 

 

 Kategori 

 

Liten 
(1) 

 

 
(2) 

 

Middels 
(3) 

 

 
(4) 

 

Høy  
(5) 

 
(A) Trafikkvolum,  
      biler > 17 meter 
 

 
ÅDT≤5 

 

 
5<ÅDT≤20  

 
20<ÅDT≤50 

 
50<ÅDT≤100 

 
ÅDT>100 

(B) Forventet forekomst  
      av naturgitt hendelse 

1 g hvert 4. 
år 

1 gang hvert 
3. år 

1 gang hvert 
2. år 

1 gang hvert 
år 

Flere ganger i 
året 

 
(C) Forventet ventetid  
      persontrafikk (Vtp), pr 
      kjøretøy ved hendelse 
 

 
Vtp ≤ 1 time 

 
1t < Vtp ≤ 3t 

 
3t < Vtp ≤ 6 t 

 
6t < Vtp ≤ 1 

dag 

 
Vtp > 1 dag 

 
(D) Forventet ventetid  
      godstrafikk (Vtg), pr  
      kjøretøy ved hendelse 
 

 
Vtg ≤ 1 time 

 
1t < Vtg ≤ 3t 

 
3t < Vtg ≤ 6 t 

 
6t < Vtg ≤ 1 

dag 

 
Vtg > 1 dag 

 
(E) Verditap av gods 
      (% pr last ved  
       hendelse) 
 

 
 

(≤ 5 %) 

 

 

 
 

6 - 10% 

 
 

 11 - 20% 

 
 

21 - 30% 

 
 

> 30% 

 
(F) Produksjonsbortfall     
       for berørte transport-  
      kjøpere (% pr. måned  
      ved hendelse) 
 

 
 

(≤ 0,5 %) 

 

 

 
 

0,5 - 1,5% 

 
 

1,6 - 3% 

 
 

3,1 - 5% 

 
 

> 5% 

 
(…) Andre virkninger 
 

     

Tabell 3.1 Alvorlighetsgrad og virkninger (virkningene er vist for et kalenderår). 

Når det gjelder prissatte virkninger av avbøtende tiltak foreslår vi å regne med for-
ventet ekstra tidsbruk vektet for forsinkelsesulempe for godstransporten og så bruke 
EFFEKT eller et regneark til å beregne den samfunnsøkonomiske nytten. Venteti-
den fanger også opp eventuelle omkjøringsmuligheter. Maksimum ventetid blir i så 
fall lik minimum omkjøringstid, uavhengig av stengningens varighet. Statens vegve-
sen (2003) og Tretvik og Odeck (2004) omhandler opplegg for registrering og nyt-
te/kostnadsberegning av avbøtende tiltak for ras. Dette er en del av grunnlaget for 
kommende utgave av H-140. Her er blant annet trafikkmengde, rasforekomst, om-
kjøring og trafikksammensetning elementer som inngår. Spørsmålet om korrekte 
tidsverdier for godstransport er ikke tatt opp. Vi viser til disse publikasjonene for en 
gjennomgang av metodikken for de samfunnsøkonomiske analysene.  
Faren for dobbelttelling i forhold til samfunnsøkonomiske analyser er til stede all den 
tid verdien av å unngå forventet ventetid skal fange opp verditap og produksjons-
bortfall hvis ventetidsverdien er korrekt beregnet. Det er korrelasjon mellom ventetid 
og forringelse/produksjonsbortfall selv uten verdsetting. Som nevnt ovenfor kan en 
slik tabell likevel gi grunnlag for en kategorisering som kan være nyttig dersom man 
diskuterer flaskehalser ut fra et minstestandardperspektiv. Hvis ønskelig kan man 
lage en enkel multikriterieanalyse der virkning A-E+ tildeles vekter som summerer 
seg til 1,0. Totalscore vil da ligge mellom 1 og 5, der 5 betegner en kritisk flaskehals. 
Under hensyn til dobbelttellingsfaren bør resultatene kun betraktes som indikative.  
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Resultatbildet vil kunne være forskjellig fra flaskehals til flaskehals, som vist i tabell 
3.2. 
 

             Alvorlighetsgrad

 Kategori 
 

 

Liten 
(1) 

 

 
(2) 

 

Middels 
(3) 

 

 
(4) 

 

Høy 
(5) 

 

(A) Trafikkvolum > 17 m 

 

     

 

(B) Forventet forekomst av 

      hendelse 

     

 

(C) Forventet ventetid 

      persontrafikk 

     

 

(D) Forventet ventetid 

      godstrafikk  

     

 

(E) Verditap av gods 

 

     

 

(F) Produksjonsbortfall 

 

     

 

(…) Andre virkninger 

 

     

Tabell 3.2 Virkninger og alvorlighetsgrad, tre flaskehalser som eksempler. 

Her ser vi scores for tre flaskehalser ut fra tabell 3.1. Eksempelvis har flaskehals 1 
score 2 for trafikkvolum (det vil si at ÅDT ligger mellom 5 og 20 tunge biler). Det er 
forventet at hendelse inntreffer 1 gang hvert 2. år, hvilket gir score 3 Forventet 
ventetid for person og gods er mellom 3 og 6 timer, som gir score 3 på begge. Ver-
ditap og produksjonsbortfall gir begge score 2 (verditap på mellom 6 og 10% og 
produksjonsbortfall på mellom 0,5 og 1,5 % pr måned). Hvis vi nå tenker oss vekting 
av virkningene fordelt slik at virkning A får vekt 0,2, B får vekt 0,3, C får vekt 0,1, D 
får vekt 0,2, E får vekt 0,1 og F får vekt 0,1 mens ”andre virkninger” ikke vektlegges, 
kan vi beregne vektet score for hver av flaskehalsene. Denne vil få en verdi mellom 
1 og 5. Flaskehals 1 får veid score lik 2,6. På samme måte får flaskehals 2 totalsco-
re 3,0 mens flaskehals 3 får score 4,2 i dette eksempelet. Flaskehals 3 er klart mest 
betydningsfull her, og den vil også få høyest trafikantnytte. Resultatene må holdes 
opp mot tiltakskostnadene.  
Framstillingen gir et indikativt uttrykk for alvorlighetsgrad og det er mulig å se ”profi-
len” på flaskehalsen grafisk når det gjelder virkninger for brukerne. I likhet med det 

Flaskehals3 Flaskehals1 Flaskehals2
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vi ser i metodikken for vanskelig kvantifiserbare faktorer i H-140, er konsistent rang-
ering ikke så enkel, og framstillingen må som i H-140 følges av en verbal framstilling 
av de lokale forholdene som ligger bak hver kategori i tabellen. Eksempelvis vil 
ventetiden kunne ha ulik konsekvens avhengig av om vi står ovenfor Just-in-time 
transporter av høyverdi gods på strekningen (eks underleveranser til bilindustri) eller 
mer lavverdi transporter som kanskje kan erstattes av leveranser annetsteds fra.  
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4 Om de enkelte flaskehalser 
Vi har gruppert flaskehalsene i tre grupper. Inndeling er basert på hvordan flaske-
halsene oppstår eller opptrer, og ikke hvordan de påvirker vogntogene eller betyd-
ning de har for næringslivet.  
Ettersom flaskehalsene har vidt forskjellig karakter og påvirker langdistanse godstra-
fikk på forskjellige måter har vi ikke funnet det mulig å rangere flaskehalsene. Alvor-
lighetsgrad og betydning avhenger av en rekke faktorer, blant annet: 

• Føreforhold 
• Andre trafikanter 
• Kjøretøy 
• Sjåfør 
• Lokalisering  

Vi vil likevel framheve vegbredde og ferjesamband som de viktigste på stamvegnet-
tet, og trengsel i byer.  
Følgende flaskehalser er omtalt: 

• Ferjesamband 
• Vegbredde 
• Svinger 
• Stigning 
• Fri høyde 
• Bæreevne 
• Randbebyggelse 
• Trengsel 
• Trafikkhendelser 
• Vedlikeholds-/anleggsarbeid 
• Naturgitte forhold 

 
Statens vegvesen har i 2003 og 2004 utført prosjektet ”Næringstransporter i Region 
nord”. Deler av prosjektet er basert på vegkantintervjuer av sjåfører som kjører 
langdistanse godstransport i hele regionen. 
I et av spørsmålene ble sjåførene spurt om eventuelle problemer de opplevde på 
strekningen de kjører på eller hadde passert. 93 % av sjåførene krysset av ett eller 
flere alternativer. Figuren under viser prosentvis fordeling mellom de ulike svaralter-
nativer.  
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7 %

21 %
19 %

18 %

11 %

9 % 9 %

3 % 2 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

0 Intet
problem

1 Smal
veg

2 Svinget
veg

3 Ujevn
vegbane

6 Sterk
stigning

4 Rasfare 5 Glatte
veger

7
Snøføyke

8 Annet

Samlet fordeling av problemforhold for næringstransporter

 
 
Undersøkelsen viste at smal veg og svingete ble oppfattet som de største proble-
mene. Henholdsvis 21 % og 19 % av sjåførene mente dette var et problem.  Noen 
av forholdene kan kalles vinterproblematikk. Det ble utført undersøkelser både i 
oktober og i mars. Forskjellen i resultater mellom de to undersøkelsestidspunktene 
var ikke betydelige. De største problemene ble knyttet til vegstandarden, og i sum 
utgjorde ”smal, svinget og ujevn vegbane” ca 60 % av problemforholdene.   
Undersøkelsen er utført i Region nord og vegstandarden betegnes ofte som gene-
relt dårlig. Som referanse er det vanskelig å vite hvorvidt en strekning med fullgod 
stamvegstandard også ville fått negative kommentarer. Omfanget av problemer eller 
stedfesting av problemene ble ikke gjort. 
Denne undersøkelsen viser sjåførenes subjektive oppfatning av hva som er proble-
mene på vegnettet. I vårt prosjekt er det den økonomiske betydningen for næringsli-
vet som er i fokus. Dette er ikke nødvendigvis i samsvar med sjåførenes oppfatning 
av hva som er problemer, eller flaskehalser. Dette vises blant annet ved at fer-
jestrekninger ikke er nevnt. Svarene er imidlertid interessante og gir en indikasjon 
på hva som oppleves som en flaskehals.   
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4.1 Fysiske forhold 

4.1.1 Ferjesamband 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker kjøre-
tøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja Ja I liten grad Ja Stor for de som 
blir berørt 

4.1.1.1 Omfang 
På stamvegnettet er det 11 ferjesamband. Totalt er det 99 ferjesamband på vegnet-
tet i Norge. Ved alle samband er det en viss risiko for at ett eller flere kjøretøy ikke 
blir med ferja. Årsaker til dette kan være at kjøretøyet ankommer for seint, det er 
ikke plass på ferja eller ferja er innstilt grunnet uvær eller skade. 

4.1.1.2 Definisjon 
Vegvesenet har definert servicemål for ferjestrekninger. Disse er basert på ÅDT og 
antall passasjerer. Vegvesenet har statistikk som viser oppfyllelsen av servicemål. 
Det er foretatt visse justeringer av servicemålene i St meld nr. 24 (2003-2004) Na-
sjonal transportplan 2006-2015, sammenlignet med de tidligere servicemålene. 
Kravene til nattferjer og andel gjenstående biler er noe redusert i de nye retningslin-
jene for den lavtrafikkerte delen av stamvegnettet. En kan alltids reise spørsmålet 
om de valgte servicemålene er tuftet på samfunnsøkonomiske kriterier. Å besvare 
det ligger utenfor rammen av dette arbeidet. Vi har valgt å betrakte servicemålene 
som et standardkrav til framføringstid og –sikkerhet i ferjesambandene som oppfyl-
ler vegpolitiske mål. 
For ferjesamband gjelder ut fra dette følgende kriterium for flaskehals: 

Et ferjesamband er en flaskehals dersom servicemålet ikke er tilfredsstilt. 

En alternativ utforming av kriteriet er at alle ferjestrekninger er flaskehalser. Dette 
vurderes som et for strengt kriterium. I det valgte kriteriet inngår i prinsippet alle 
forhold som vegvesenet rår over mht ferja og dens kapasitet. Forhold som inntreffer 
på strekningen til ferja ivaretas ikke. 

4.1.1.3 Betydning 
Kjøretid på strekning med ferjesamband er i stor grad forutsigbar. Muligheten for en 
tilfeldig, stor forsinkelse er imidlertid til stede. Selv om servicemålene er oppfylt er 
det av betydning hvordan avgangstidspunktene er lagt opp i forhold til andre sam-
band, åpningstider terminaler og målpunkt osv. Lokalkunnskap og kommunikasjon 
mellom transportør og vegholder er viktig for godt resultat. 
Transportørene må legge inn noe slakk på kjøreturer som innebærer ferjestrekning 
for å ha en rimelig sikkerhet for å få bli med. Denne slakken har en viss kostnad for 
næringslivet. Dette gjelder kjøretiden. Når det gjelder punktlighet er det en økt kost-
nad avhengig av konsekvensen av å ikke rekke avtalt leveringstidspunkt; dess 
viktigere leveringstidspunktet er, dess tidligere må transportøren starte for å være 
sikker på å nå fram i tide. Alternativt kan han kjøre en annen og lenger rute, men 
uten ferjestrekning som usikkerhetsmoment. 
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Det er også en ekstra stressfaktor for sjåføren at han kan miste ferja og dermed får 
en relativt stor forsinkelse. På en annen side kan også en ferjestrekning passe godt 
inn som en naturlig pause for sjåføren.    
Det er regler for ferjetransport med farlig gods. I korthet går disse ut på at det er 
begrensninger i antall biler og antall passasjerer som tillates dersom det skal være 
med bil med farlig gods. Dette er differensiert etter type gods. En konsekvens av 
dette er at enkelte kjøretøy med farlig gods heller velger betydelige omveger, og 
dermed eksponerer øvrig samfunn og andre trafikanter for risikoen. Problematikken 
med farlig gods behandles ikke mer i denne rapporten. 

4.1.1.4 Bakgrunnsinformasjon 
Statens Vegvesens servicemål for ferjedriften. 
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4.1.2 Vegbredde 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker kjøre-
tøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja I liten grad Nei Ja Liten mht kjøretid, 
men varierer  

4.1.2.1 Omfang 
Store deler av vegnettet har mindre bredde enn det vegnormalene krever for nybyg-
de veger. Vegbredde har innvirkning på hastigheten kjøretøy kan holde. Lange, 
tunge kjøretøy oppfører seg annerledes enn små personbiler på vegen. Tunge 
kjøretøy er inntil 2,60 m brede, thermovogner er de bredeste. I tillegg kommer speil-
bredde på inntil 40 cm på hver side. Vogntog vandrer en viss grad fra side til side 
innenfor kjørebanen. Hjulspor i asfalten i personbilbredde øker omfanget av vand-
ring.  
Vi finner det vanskelig å vurdere vegbredde uten samtidig å ta med siktbetraktning-
er. Ved to felts veger benyttes stoppsikt som dimensjoneringskriterium for sikt, dvs 
at du skal kunne stoppe pga forhold i din egen kjørebane. For H1-veg og dim. has-
tighet 80 km/t er stoppsikt 109 m. I en horisontalkurve med radius 150 m tilsier dette 
at det skal være sikt 10 m inn fra senterlinja. Ved enfelts veger benyttes møtesikt, 
da må sjåføren ta høyde for at det kommer bil i mot, og må kunne stoppe på halve 
distansen pluss et tillegg på 10 m. For eksempelet over blir møtesikten 230 m, og 
det skal være ryddet ca 42 m inn fra senterlinja.  
Når vegbredden er under 7,5 m vil to møtende vogntog kan få det trangt om plas-
sen, og sjåførene senker hastigheten. Poenget her er om det er vegbredden eller 
siktforholdene som er årsaken. Vårt inntrykk er at siktforholdene langs vegene ofte 
ikke tilfredsstiller kravene, men vi har ingen dokumentasjon på dette. 

4.1.2.2 Definisjon 
Vegbredde påvirker hastighet og dermed kjøretid gradvis. Utfordringen er å finne 
hvilke nivåer som påvirker kjøretiden i slik grad at vegbredden blir en flaskehals.  
Vegbredde er sammensatt av kjørebanebredde og skulderbredde. Vegbredde på 
7,5 m tilsvarer kjørebanebredder 3,25 m og skulderbredde på 0,50 på hver side.  
Vår erfaring er at vegbredde ned til 7,0 m ikke medfører økt kjøretid i den grad at 
dette alene tilfredstiller vårt krav mht flaskehals. På veger med stor trafikkmengde 
kan økning i kjøretid også være tilstede med denne bredden. Vi har ikke grunnlag 
for å fastslå i hvilken grad hastigheten reduseres ved økende trafikk. For å få bedre 
avklaring på dette bør det foretas hastighetsmålinger.   
Ved vegbredde på 7,0 m og lavere må sjåførene i større grad vurdere om det er 
bredde nok til å møte et annet vogntog. Ved slike bredder erfarer vi at flaskehalsbe-
grepet kan være tilfredsstilt. Sammenfall med kurver og stigning er av betydning. I 
tillegg må det foretas en vurdering av trafikkmengde og omkjøring / parallelle ruter.  
Ved vegbredde under 6,0 m endres vegoppmerkingen, gul midtlinje fjernes og kant-
linjen gjøres stiplet. Ved vegbredde under 6,0 er det ikke bredt nok til at to vogntog 
kan møtes uten å gå utover vegbredden. De må enten stoppe, eller benytte areal 
utenom vegbredden. Dette kan både gjelde kortere eller lengre strekninger på en 
veg, og smale bruer og lignende. 
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For vegbredde er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Vegbredde er en flaskehals på strekninger med vegbredde mindre enn 6,0 m. 
Vegbredde mindre enn 7,0 m kan være en flaskehals i kombinasjon med andre 
forhold. 

4.1.2.3 Betydning 
Den økte kjøretiden som vegbredde representerer er forutsigbar for de som er kjent 
på strekningen. På strekninger hvor smal veg utgjør en vesentlig andel blir det 
dermed en økt kostnad for næringslivet grunnet økt kjøretid. Som omtalt tidligere har 
trafikkmengden betydning for i hvor stor grad vogntog blir hindret. Også på lavtrafik-
kerte veger vil det være tidspunkt på døgnet og året med mer trafikk en normalt og 
forventet. Dette kan øke kjøretiden vesentlig og også påvirke punktligheten. Tilsva-
rende vil en i enkelte perioder ha lavere trafikk enn forventet. 
Muligheten for en tilfeldig, stor forsinkelse på grunn av vegbredde er liten. Dette 
skyldes i så fall ulykke eller annen hendelse og behandles der.  
Det er også en ekstra stressfaktor for sjåføren at han har liten klaring til møtende 
biler og liten skulder. Dette blir av referansegruppa påpekt som et viktig forhold. 

4.1.2.4 Bakgrunnsinformasjon 
Stamvegnormalene sier følgende om vegbredde: 

• For veger med ÅDT 0-1.500 bør vegbredden være minst 8,5 m med kjøre-
banebredde 3,25 m og skulderbredde 1,0 m. I kostbart og sårbart terreng 
kan det vurderes å gå ned til 7,5 m med bredder hhv 3,0 m og 0,75 m. 

• For veger med ÅDT 1.500-5.000 skal vegbredden være minst 8,5 m.  
• For veger med ÅDT 5-10.000 skal vegbredden være minst 10,0 m. 

 
I TilstandsAnalyse av Vegnettet (TAV)2 gjelder følgende krav: 
Tabell 6.1.1 – Krav til vegbredde på stamvegnettet  

Standardklasse H1 Standardklasse H2 Standardklasse H3 
 

 

J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning
0-300     8,51)   7,0      8,51)   7,0     7,03)   6,5 

301-1.500     8,51)   7,0     8,51)   7,0     7,03)   6,5 
1.501-5.000   8,5   7,0   8,5   7,0     7,03)   6,5 

5001-10.000 10,0   8,0 10,0   8,0     7,03)   6,5 
10.001-15.000 20,0 10,0 10,0 10,0     7,03)   6,5 
15.001-20.000 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0     12,754) 
20.001-25.000   26,02) 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 

>25.000   26,02)   26,02) 20,0 20,0 15,0 15,0 

                                                
2 På grunnlag av krav til vegens standard gjøres følgende inndeling av vegnettet i TAV: 

J-strekninger = Ja-strekninger. For de deltemaene som inngår i vegnormalene er kriteriene 
for J-strekninger satt lik kravene etter vegnormalene. For deltemaene som ikke inngår i 
vegnormalene er kriteriene satt ut fra gjeldende forskrifter, vedtatte mål eller faglig skjønn. 

B-strekninger = Brukbare strekninger. Dette er strekninger som ikke tilfredsstiller kravene til 
J-strekninger, men som likevel holder en akseptabel minstestandard. 

N-strekninger = Nei-strekninger, dvs strekninger som ikke tilfredsstiller en akseptabel 
minstestandard.    
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Manuelle tilleggsvurderinger gjøres for veger som faller inn under ÅDT-klasser der 
det i tabellen er vist til fotnoter:  
1) I kostbart og sårbart terreng kan vegen klassifiseres som J-strekning med veg-

bredde ned til 7,5 meter. 
2) Dersom denne vegbredden skal aksepteres kreves rekkverk i midtdeler. Uten 

rekkverk i midtdeler er kravet 29 meter vegbredde, hvorav midtdeleren skal 
være 7 meter. Kravene til bredde på skulder og kjørefelt er de samme i løsning-
ene med 26 meter og 29 meter vegbredde. 

3) I gater som ikke har stor tungtrafikkandel, kan vegen klassifiseres som J-
strekning med vegbredde ned til 6,5 meter. Kravet til kjørefeltbredden reduseres 
da fra 3,25 meter til 3 meter. Fortau vil ikke være inkludert i breddene. Fortaus-
bredden bør være minimum 2,5 meter. 

4) 4-felts hovedgate uten fysisk midtdeler. 
 
I H-140 er det vist basishastigheter for varierende vegbredder for rett flat veg med 
fartsgrense 80 km/t. For tunge biler gjelder følgende basishastigheter: 
 

Vegbredde (m) Hastighet 
10,0 79 
9,5 78 
9,0 77 
8,5 77 
8,0 76 
7,5 75 
7,0 74 
6,5 72 
6,0 67 
5,5 60 
5,0 53 
4,5 48 
4,0 44 

Vi opplever kritikk mot fartsmodulen i Effekt/HB 140 fra flere hold, i hovedsak at den 
beregner for høye hastigheter. Hvorvidt dette er korrekt ligger utenfor dette prosjek-
tet å vurdere. 
Fra vår referansegruppe får vi opplyst at det er et markert skille ved 7,5 m vegbred-
de. Dette er også en vegbredde som vi har fått opplyst fra andre kilder. Vi har imid-
lertid ingen dokumentasjon på dette. 
Norges Lastebileier-Forbund har i flere sammenhenger uttalt at vegbredde under 
7,5 m ikke er akseptabelt. 
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4.1.3 Svinger – Horisontalgeometri 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker kjøre-
tøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning

Ja Nei Nei Ja Liten 

4.1.3.1 Omfang 
Det er ikke gjort forsøkt på å avdekke omfanget av svinger på et norske vegnettet.  
Som omtalt i forrige kapittel er også vegbredde og sikt avgjørende for hvordan 
horisontalgeometri påvirker kjøretid. 

4.1.3.2 Definisjon 
Vi har sammenholdt data fra kjøring i testløypa med faktisk horisontalkurvatur ihht 
vegdatabanken. Dette blir mer inntrykk enn vitenskaplig dokumentasjon, men er det 
vi har. Vårt inntrykk er at for at horisontalkurve alene skal tilfredstille vårt kriterium til 
flaskehals må en ned på radius 50 m. Manglende breddeutvidelse i kurver kan også 
forekomme. Imidlertid bør kombinasjoner av kurver eller kurve kombinert med stig-
ning og/eller liten vegbredde vurderes. Vårt inntrykk er at alle kurveradier under 150 
m må vurderes på denne måten. Ved å foreta hastighetsmålinger i kurve kan en 
bedre det empiriske grunnlaget for slike vurderinger. 
For horisontalkurvatur er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Horisontalkurvatur er en flaskehals ved radius mindre enn 50 m. 
Horisontalkurvatur med radius mindre enn 150 m kan være flaskehals i kombinasjon 
med andre kurver, vegbredde eller stigning innenfor en strekning på 1 km. 

4.1.3.3 Betydning 
Den økte kjøretiden som horisontalkurvatur representerer er forutsigbar for de som 
er kjent på strekningen. På strekninger hvor det er mange svinger blir det dermed en 
økt kostnad for næringslivet grunnet økt kjøretid.  
Muligheten for en tilfeldig, stor forsinkelse på grunn av horisontalkurvatur er liten. 
Dette skyldes i så fall ulykke eller annen hendelse og behandles der.  
Under vinterforhold med glatt føre vil svinger ha økt betydning i og med at hastighe-
ten må senkes ytterligere. 
 

4.1.3.4 Bakgrunnsinformasjon 
Stamvegnormalene sier følgende om horisontalgeometri: 

• For veger med ÅDT 0-1.500 bør horisontalkurve ha minimum radius 250 m. 
• For veger med ÅDT 1.500-5.000 bør horisontalkurve ha minimum radius 350 

m. 
• For veger med ÅDT 5-10.000 bør horisontalkurve ha minimum radius 450 m. 
• I spesielt kostbart og sårbart landskap hvor en stiv linjeføring medfører ufor-

holdsmessig store inngrep kan kravene på deler av strekningen fravikes med 
en reduksjon på inntil 20 %. 
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I følge vegnormalene er kravet til min horisontalkurvatur for hovedveg (H1-veg ÅDT 
5-15.000) følgende: 
 

Dim hast (km/t) Min horisontalgeometri (m) 
70 160 
80 230 
90 320 
100 450 
110 620 
120 830 
130 1200 

 
 
For TAV gjelder følgende krav: 
Tabell 7.1.1 – Krav til horisontalkurvatur på stamvegnettet   

Standardklasse H1 Standardklasse H2 Standardklasse H3 
 

 

J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning
0-300 250 m 150 m 100 m 80 m 30 m1) 30 m1) 

301-1.500 250 m 150 m 100 m 80 m 30 m1) 30 m1) 
1.501-5.000 350 m 200 m 100 m 80 m 30 m1) 30 m1) 

5.001-10.000 450 m 250 m 100 m 80 m 30 m1) 30 m1) 
10.001-15.000 450 m 300 m 100 m 100 m 30 m1) 30 m1) 
15.001-20.000 450 m 300 m 150 m 120 m 30 m1) 30 m1) 
20.001-25.000 600 m 450 m 150 m 120 m 30 m1) 30 m1) 

>25.000 600 m 450 m 150 m 120 m 30 m1) 30 m1) 
1) For standardklasse H3 skal linjeføringen tilpasses eksisterende bystruktur.  
 
 
I H-140 er det vist korreksjonsfaktor for kurvatur. For hastighet 80 km/t gir gitte 
radier følgende korreksjonsfaktor og dermed hastighet (ingen korreksjon ved radius 
> 380 m): 
 

Radius (m) Hastighet 
350 79 
300 78 
250 76 
200 74 
150 70 
100 62 
50 42 

Kommentarer fra vår referansegruppe, og andre kilder, er at tabellen gir alt for høy 
hastighet. Det ligger utenfor dette prosjektet å vurdere fartsmodulen 
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4.1.4 Stigning – Vertikalgeometri 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker punkt-
lighet 

Påvirker 
kjøretøy-
valg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja Nei – kan gjøre det 
på vinters tid med 
glatt føre 

Ja Ja Liten – kan ha stor 
betydning på vinters tid 
med glatt føre 

4.1.4.1 Omfang 
Stigning gir økt kjøretid og redusert hastighet i de tilfeller motorkraften ikke er til-
strekkelig. Tilsvarende gjelder i nedoverbakker hvor det er bremsekraften som er 
begrensende. 
Det er også krav til høy- og lavbrekksradier. Vårt inntrykk er at disse ikke innvirker 
på kjøretid og hastighet slik at de har betydning for næringslivet.  

4.1.4.2 Definisjon 
Vi har sammenholdt data fra kjøring i testløypa samt andre opplysninger med faktisk 
stigning ihht vegdatabanken. Dette blir mer inntrykk enn vitenskaplig dokumenta-
sjon. I tillegg har vi benyttet figur 17.1 fra vegnormalene (håndbok 017) for å utvide 
gyldighetsområdet. Fallforhold ved kjøring i nedoverbakke kan også oppleves som 
flaskehals, tungt lastede biler må holde lav hastighet for å ha tilstrekkelig bremse-
kraft. Tallverdien for fall er imidlertid større enn den for stigning, slik at flaskehalsene 
for fall blir automatisk identifisert når stigning er identifisert. 
For stigning er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Stigning er en flaskehals ved stigning større enn 3 % og over 2.000 m. 
Stigning er en flaskehals ved stigning større enn 4 % og over 1.000 m. 
Stigning er en flaskehals ved stigning større enn 6 % og over 500 m. 

4.1.4.3 Betydning 
Den økte kjøretiden stigning representerer er forutsigbar for de som er kjent på 
strekningen. På strekninger hvor det er mange strekninger med stigning blir det 
dermed en økt kostnad for næringslivet grunnet økt kjøretid, samt økt drivstoffor-
bruk.  
Muligheten for en tilfeldig forsinkelse på grunn av stigning er til stede. Dette gjelder 
dersom vogntoget kommer bak et annet vogntog som ikke har tilsvarende trekkraft. 
På vinterstid kan en få tilfeldige forsinkelser som følge av pålegging av kjetting, og 
enda større forsinkelser dersom andre vogntog blir stående  fast  på grunn av mang-
lende kjettingbruk. 

4.1.4.4 Bakgrunnsinformasjon 
I følge Statens vegvesens vegnormaler er kravet til maksimal stigning for hovedve-
ger i åpent terreng (H1-veg ÅDT 5-15.000) 6 % for stigning med dimensjonerende 
hastighet 80 og 90, og 5 % ved 100-130. 
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For TAV gjelder følgende krav: 
Tabell 8.1.1 – Krav til maksimal stigning på stamvegnettet   

Standardklasse H1 Standardklasse H2 Standardklasse H3 
 

 

J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning J-strekning B-strekning
0-300 8 % 9 % 7 % 8 % 7 % 8 % 

301-1.500 8 % 9 % 7 % 8 % 7 % 8 % 
1.501-5.000 6 % 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 

5.001-10.000 6 % 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 
10.001-15.000 6 % 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 
15.001-20.000 6 % 7 % 7 % 8 % 7 % 8 % 
20.001-25.000 5 % 5 % 7 % 8 % 7 % 8 % 

>25.000 5 % 5 % 7 % 7 % 7 % 8 % 

 
I H-140 defineres stigningsforhold ut fra  

• Flatt; i flatt terreng holder tunge biler tilnærmet samme fart som personbiler. 
Stigninger er korte, < 1 km eller slake, < 3 %. 

• Kupert; i kupert terreng holder tunge biler stedvis betydelig lavere fart enn 
lette, men aldri i lavere gir over lengre tid. Stigninger på 5 – 6 % og lengde 1-
2 km forekommer. 

• Bratt; i bratt terreng vil tunge kjøretøy kjøre med lav fart over lengre strek-
ninger. 

I H-140 er det vist korreksjonsfaktor for stigning. For tunge biler og hastighet 80 km/t 
gir gitte stigninger følgende korreksjonsfaktor og dermed hastighet (ingen korreksjon 
ved stigning < 2 %): (I fall benyttes ingen korreksjon på farten.) 
 

Stigning (%) Hastighet 
2 80 
3 76 
4 72 
5 69 
6 65 
7 61 
8 58 

Kommentarer fra vår referansegruppe, og andre kilder, er at tabellen gir alt for høy 
hastighet. Det ligger utenfor dette prosjektet å vurdere fartsmodulen. 
I vegnormalene omhandles stigning og hastighet i forbindelse med forbikjøringsfelt. 
Ekstra felt anlegges der trafikkmengden er så stor at stigning gir for stor kapasitets-
reduksjon eller når stigningen er så lang og bratt at kritisk fartsdifferanse mellom 
tunge og lette biler opptrer. 
Som håndregel anbefales at ekstra felt anlegges ved ÅDT>3.000 på stamveger, og 
ÅDT>5.000 på andre veger. Starten på et slikt felt bør legges der fartsdifferansen er 
15 km/t (ev 20 km/t).  
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Ut fra figur 17.1 i vegnormalene kan vi lese av følgende lengde av en stigning før 
hastigheten er redusert fra 88 til 68 km/t: 
 

Stigning Strekning før 20 km/t 
hastighetsreduksjon (m) 

Hastighet etter 
1000 m (km/t) 

Hastighet etter 
2000 m (km/t) 

1% - 82 80 
2% 1100 71 62 
3% 510 58 45 
4% 370 45 35 
5% 250 32 30 
6% 230 25 25 
7% 200 22 22 

Vi har fått opplyst at motorkraften som ligger som forutsetning for denne tabellen er 
ca 180 kg/kW trekkraft. Dette vil si 5,5 hk/tonn, eller svakere motor enn hva vi har 
fått opplyst at forskriftene tilsier. 
Motorkraften er avgjørende for hvorvidt stigning medfører økt kjøretid. Minimums-
kravet er at en trekkvogn skal ha 7 hk/tonn totalvekt. Det vil si minimum 280 hk for 
en totalvekt på 40 tonn. 40 tonn er vektbegrensning for internasjonal trafikk. I Norge 
er vektbegrensningen 50 tonn, og biler med 280 hk tillates her å trekke 50 tonn.  
I følge referansegruppa er det tommelfingerregel på at 10-12 hk/tonn totalvekt er 
riktig. Det vil si at de største bilene har 500 – 600 hk. Transportører med flere biler 
mer eller mindre skreddersyr sin vognpark etter hvilke markeder de har. Biler som 
går øst – vest i Norge har større motorkraft enn de som går nord – sør. Gjennomgå-
ende har utenlandske biler som trafikkerer Norge mer sporadisk mindre motorkraft 
enn norske biler, og vil dermed få større hastighetsreduksjoner enn de norske. 
Ekstra stort problem blir det dersom flere vogntog kommer etter hverandre. Person-
biler klarer ofte å kjøre forbi et vogntog, men et vogntog klarer sjelden å kjøre forbi 
et annet vogntog. 
Testløypa har en bakkeetappe fra Nes i Hole til Sollihøgda. Strekningen er ca 7 km 
lang, og har stigningen ca 235 m, dvs gjennomsnittsstigning ca 3,4 %. Største en-
keltstigning er på 7,37 %. Vi har fått tilgang til 23 tester, og vogntogene benyttet fra 
8:42 min til 11:44 min med snitt på 9:40 min. Vogntogene er lastet med 40 – 50 
tonn, og har fra 380 – 560 hk. Kjøretiden tilsvarer gjennomsnittshastighet 43 km/t. 
Ønsket hastighet er 80 km/t, tidsbruket da hadde vært 5:15 min. Sollihøgda er med 
andre ord en flaskehals etter vår definisjon. 
Referansegruppa har erfaring fra Lierbakkene på E 18. I følge vegdatabanken er 
stigningen på 223 m over en 5.714 m lang strekning, dvs gjennomsnittsstigning på 
3,9 %. Største enkeltstigning er på 7,65 %. En trekkvogn med 610 hk drar 50 tonn 
med hastighet 60 km/t, mens en trekkvogn med 460 hk klarer hastighet 40 km/t med 
samme last.  Med ønsket hastighet på 80 km/t gir dette tidsbruk på 4:17 minutter, 60 
km/t gir 5:43 minutter mens 40 km/t gir 8:34 minutter. Lierbakkene er med andre ord 
flaskehals etter vår definisjon. Dette er et eksempel på en flaskehals som det neppe 
vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å fjerne, på grunn av svært høye tiltaks-
kostnader.  
Lierbakkene på veg nedover inngår i testløypa. Her registreres ingen reduksjon i 
hastighetsnivå eller kjøretid. Fra Sollihøgda til Skui – som inngår i testløypa – er det 
også fall. Her er det imidlertid også svinger og delvis satt opp fysisk midtdeler, dette 
påvirker også hastigheten. Det er derfor vanskelig å definere i hvor stor grad kjøreti-
den påvirkes av selve fallet.  
I Oslofjordforbindelsen reduserer vogntogene hastighet slik at tunnelen oppfattes 
som flaskehals. Oslofjordforbindelsen har fall/stigning på 7 % over vel 2 km. 
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4.1.5 Fri høyde 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker 
kjøretøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Nei Nei Ja Ja Stor for de som blir 
berørt – ingen for de 
øvrige 

4.1.5.1 Omfang 
Strekninger og punkter med lav fri høyde er omtalt i kartet Tungtrafikk på riksveger i 
Norge, vi antar dette er korrekt og oppdatert. Vi tar utgangspunkt i at slike punkter er 
skiltet slik at høye biler kan foreta nødvendig omkjøring. Dersom for høye biler 
kjører seg fast i lave partier defineres det som ulykke eller hendelse, og omtales der. 
Fra kartet Tungtrafikk på riksveger i Norge har vi registrert følgende høydebegrens-
ninger på stamvegnettet: 

• På hele stamvegnettet er det kun en strekning som ikke tilfredsstiller høyde 
4,00 m. Det er et parti på Rv 70 nord for Sunndalsøra hvor det er begrens-
ning på 3,90 m. 

• Oslo – Trondheim: fire punkter med 4,40 m og ett punkt med 4,30 m.  
• Oslo – Stavanger: sju punkter med 4,40 m, seks med 4,30 m, seks med 4,10 

m og ett med 4,00 m. (Flere påfølgende punkter med samme høyde kan 
være slått sammen). 

• Oslo – Bergen: fem punkter med 4,40 m, tre med 4,30 m, ett med 4,20 m, ett 
med 4,10 m og ett med 4,00 m. (Flere påfølgende punkter med samme høy-
de kan være slått sammen). 

• Oslo – Ålesund: fire punkter med 4,40 m, to med 4,20 m.(Flere påfølgende 
punkter med samme høyde kan være slått sammen). 

• Trondheim – Bodø: fem punkter med 4,40 m, tre med 4,30 m, ett med 4,20 
m, ett med 4,10 m og ett med 4,00 m. (Flere påfølgende punkter med sam-
me høyde kan være slått sammen). 

• Fauske – Kirkenes: En rekke punkter på 4,10 og 4,20 rett nord for Fauske, 
ellers 4,00 ved Tana bru. 

For trafikk på strekningene som her er nevnt samt nordover er det i hovedsak 4,00 
m som gjelder, Oslo – Trondheim går med 4,30 og Oslo – Ålesund med 4,20 m.  

4.1.5.2 Definisjon 
Lav fri høyde er en konkret, fysisk flaskehals for de det gjelder. For de det ikke 
gjelder har det ingen betydning. Det er med andre ord en binær problemstilling.  
For fri høyde er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Fri høyde er en flaskehals ved høyde mindre enn 4,30 m. 

4.1.5.3 Betydning 
Betydningen av lav fri høyde avgjøres i stor grad av hvilken omkjøringsmulighet 
høyere biler har. Betydningen vil også variere etter geografi, antall og type vogntog i 
transportørens flåte og kunde-/ markedssituasjon. Nytten av å fjerne alle flaskehal-
sene slik at alle kan benytte vognmateriell med høyde 4,50 m vil derfor være svært 
vanskelig å beregne. Hvis en fjerner flaskehalsene under en gitt høyde, f.eks 4,30 
m, kan dette etter hvert føre til at containere og skap på bilene tilpasses denne 
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høyden. Hvorvidt dette får noen direkte effekt avhenger hvorvidt lastehøyde er noen 
reell begrensende faktor i dag. Videre er vegene i EU-land tilpasset en fri høyde på 
4,00 m, slik at muligheten for å bruke samme materiell på utenlandsoppdrag reduse-
res. 
Nytten av å fjerne en eller flere flaskehalser må dermed analyseres i hvert enkelt 
tilfelle. Ved fjerning av flaskehalser for fri høyde må en fjerne alle på en gitt strek-
ning for at transportøren skal kunne kjøre med mer tilpasset vognmateriell. 

4.1.5.4 Bakgrunnsinformasjon 
Utgangspunktet i Norge er at alle partier med fri høyde lavere enn 4.50 m skal skil-
tes. Dermed kan flaskehalsdefinisjonen ligge på 4,50 m.  
TAV bruker følgende kriterier for inndeling i J-, B- og N-strekninger: 

• J-strekninger er strekninger der det ikke er skiltet høydebegrensninger, dvs 
strekninger som er tillatt for kjøretøyer opp til 4,50 meter. Dette er i samsvar 
med vegnormalene.  

• B-strekninger er strekninger som er skiltet med høydebegrensninger fra og 
med 4,0 meter til og med 4,40 meter. 

• N-strekninger er strekninger som er skiltet med høydebegrensning under 4,0 
meter. 

 
Det finnes EU-direktiv som sier at biler i internasjonal trafikk skal ha max høyde 4,00 
m. Det er gjerne egne kjøretøy som går på utlandet og som går innenlands, og 
innenlandsmarkedet er det største. 
Vegvesenet har ikke oversikt over høyde på biler og hengere i sitt kjøretøyregister. 
Foran enkelte tunneler er det montert høydemålere som aktiverer varsellamper ved 
for høye kjøretøy. Slike kunne vært benyttet for å få et begrep om hvor høye kjøre-
tøyene er på en gitt strekning.  
Fra en av lastbilimportørene i Norge har vi fått opplyst at alle trekkvogner er lavere 
enn 4,00 m, hengerne er imidlertid ofte høyere. Det er forskjellige høyder på rammer 
på bilen og forskjellige høyder på containere som bestemmer totalhøyden. En stor 
del av innenlands transport har større høyde enn 4,00 m. Han anslår at 80 % av 
transporten i Norge har høyde lavere enn 4,30 m. Fra andre kilder har vi fått referert 
at norske vogntog er 4,10 m høye i gjennomsnitt.  
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4.1.6 Bæreevne 
Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker 
kjøretøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Nei Nei Ja Ja Stor for de som blir 
berørt – ingen for de 
øvrige 

4.1.6.1 Omfang  
Kartet Tungtrafikk på riksveger i Norge beskriver bæreevne. Alle stamveger har Bk 
10. Det blir bare unntaksvis innført telerestriksjoner på riks- og fylkesvegnettet. De 
aller fleste veger i Norge har Bk 10. Unntaksvis er bæreevnen ned i Bk 6 og Bk 8. 
Redusert bæreevne er iflg Tungtrafikk i Norge i hovedsak Senja, Vesterålen, Stei-
gen, Bodø, Svartisen, Hitra, Frøya, Austrheim, Telemark, Utne, Modalen. 

4.1.6.2 Definisjon 
Lav bæreevne er en konkret, fysisk flaskehals for de det gjelder. For de det ikke 
gjelder har det ingen betydning. Det er med andre ord en binær problemstilling. Vi 
forutsetter at strekninger og punkter med lav bæreevne er omtalt i kartet Tungtrafikk 
på riksveger i Norge og at de er skiltet. Tilsvarende gjelder for strekninger med 
telerestriksjoner. 
For bæreevne er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Bæreevne er en flaskehals ved bæreevne mindre enn Bk 10. 

4.1.6.3 Betydning 
Dersom en transport har en delstrekning med lav bæreevne er det to mulige løs-
ninger. Transportøren kan kjøre hele strekningen med en ikke optimal eller urasjo-
nell transport, eller han kan foreta en omlasting. I enkelte tilfeller er også omkjøring 
mulig og aktuelt. Dersom det er lav bæreevne i en ende av transportkjeden antas 
omlasting mest aktuelt. En bru med lav bæreevne kan også ligge midt i en trans-
portstrekning og kan medføre kjøring med urasjonelt utstyr, eventuelt omkjøring. 

4.1.6.4 Bakgrunnsinformasjon 
Kartet Tungtrafikk på riksveger i Norge beskriver bæreevne. 
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4.1.7 Randbebyggelse 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker kjøre-
tøyvalg 

Påvirker veg-
valg 

Betydning

Ja Nei Nei Ja Liten 

4.1.7.1 Omfang  
Selv om en rekke tettsteder har fått hovedvegen lagt utenom sentrumsområdet 
berører stamvegene fortsatt mange tettsteder.   

4.1.7.2 Definisjon 
For vårt vedkommende er det ikke selve tettstedet som er av betydning, men det at 
tettstedet medfører redusert hastighet og økt kjøretid i forhold til hva som er ønske-
lig. Tilsvarende gjelder også for andre strekninger, ved skole, kirke osv, hvor det er 
nedsatt hastighet. 
For randbebyggelse er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Randbebyggelse er en flaskehals ved skiltet hastighet 60 km/t eller lavere over 
minimum 4 km. 

4.1.7.3 Betydning 
De fleste tettsteder vil ha såpass kort strekning med nedsatt hastighet at omkjøring 
vil være lite aktuelt. Økningen i kjøretid vil også være relativt forutsigbar. 

4.1.7.4 Bakgrunnsinformasjon 
Vegdatabanken og TAV  som viser skiltet hastighet på strekninger. 
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4.2 Trafikkbetingede forhold 

4.2.1 Trengsel  
Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker kjøre-
tøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja Ja Nei Ja Til en viss grad 
forutsigbar 

4.2.1.1 Omfang 
Vegvesenet har registreringer over framkommeligheten på vegnettet i de 6 største 
byene. I Oslo og Akershus er det blant annet i regi av Prosam gjort framkommelig-
hetsundersøkelser i flere år, i morgen- og ettermiddagsrush. Vegvesenet har satt i 
gang registreringer for å få oversikt over framkommeligheten for langtransport.  
Det foreligger ingen registreringer på framkommelighet(-sproblemer) knyttet til utfar-
ter i ferier og helger. Framkommelighetsproblemene her kan være store. 
Vegvesenet har ikke etablert parameter for framkommelighet på vegnettet. 
 

4.2.1.2 Definisjon 
For trafikkavvikling tar vi utgangspunkt i de framkommelighetsregistreringene som er 
gjort. For at en strekning skal kalles en flaskehals må tidsbruken overstige et kriteri-
um over en strekning, og dette må skje over en viss tid.  
I Oslo registreres gjennomsnittet at kjøretid/hastighet i løpet av 1:30 t i morgen- og 
ettermiddagsrushet. Strekningene går fra ytterområdene til Oslo sentrum samt at 
ringveger er inkludert. Strekningene er fra 7,3 km til 23,4 km lange. 
For de øvrige byene er registreringsmetodikken tilsvarende. 
For trengsel er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Trengsel er en flaskehals når tidsbruken på en definert strekning øker med 33 %.  

4.2.1.3 Betydning 
Betydningen for næringslivet går dels på kostnader med å faktisk stå i kø, dvs bruke 
lenger kjøretid enn i utgangspunktet nødvendig, og dels på kostnader forbundet 
med å flytte leveringstidspunkt slik at det er tilpasset trafikken. Det siste elementet 
er vanskelig å kvantifisere. Alle transportører vil i større eller mindre grad tilpasse 
seg trafikken. Dersom utviklingen går mot at ”all” nyttetransport foregår om natta vil 
dette trolig medføre økte kostnader. I tillegg kan en også trekke inn spørsmål om 
trafikksikkerhet, attraktivitet og rekruttering til yrket osv.  
Trafikkavvikling og kø er til en viss grad periodisk og forutsigbar. Når trafikkbelast-
ningen nærmer seg kapasitetsgrensen øker imidlertid tidsbruken eksponentielt.  
Framkommelighet og trengsel i byområdene behandles av de involverte myndighe-
ter på de respektive stedene. Dette prosjektet behandler derfor byproblemer i liten 
grad. Problemene er i stor grad de samme for lette og tunge biler. Langdistanse 
godstransport berøres i en viss grad av framkommelighetsproblemene i byene. Den 
største betydningen for næringslivet utgjøres imidlertid av biler som går i distribu-
sjon, håndverkere, renovasjon med mer.  
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4.2.1.4 Bakgrunnsinformasjon 
Prosamrapport 101: Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 
2000, 2001 og 2002 
Statens vegvesen Vegdirektoratet 2003: Kjøretidsregistreringer for bil i de største 
byområdene.  
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4.2.2  Trafikkhendelser 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker 
kjøretøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja Ja Nei Ja Stor for de som blir 
berørt – ingen for de 
øvrige 

4.2.2.1 Omfang 
Med dette mener vi økt kjøretid på grunn av at vegen er stengt eller har redusert 
framkommelighet grunnet ulykke eller annen hendelse (motorstopp, biler som sper-
rer vegen på vinterstid osv). Hendelser har størst konsekvens på strekninger med 
tett trafikk, dvs at små og kortvarige hendelser kan få store følger mht framkomme-
lighet og kjøretid. Tilsvarende mange blir berørt av disse hendelsene.  
Hendelser opptrer tilfeldig. I Oslotrafikken oppstår det hendelser i rushtrafikken ”hver 
dag”, og ofte flere hver dag. Enkelte hendelser er store i den forstand at vegen er 
stengt i lengre tid. En kan på denne måten differensiere hendelsene. 

4.2.2.2 Kriterium 
Vegvesenet har (muligheter for å føre) logg over deler av vegnettet. Dette gjelder 
ulykker på hele vegnettet samt hendelser på hovedvegnettet i og rundt de større 
byene. 
For trafikkhendelser er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Trafikkhendelser er flaskehals når plutselig og uforutsett forsinkelse skjer med mer 
enn 30 minutter mer enn 1 gang pr måned .  

4.2.2.3 Betydning 
Betydningen avhenger av hvor lenge det tar før vegen blir reåpnet igjen, dvs at 
bilen(e) som forårsaker hendelsen er fjernet og vegen ryddet. I denne sammenheng 
er ansvarsområde et viktig tema. Avhengig av hendelsen er det flere som kan ha 
krav og interesse av at bilen(e) blir flyttet raskt eller seint;  

• Ved hendelser som er/blir politisaker har politi interesse av at bilene står 
lenge  

• Bilistene det gjelder kan ha interesse av å påkalle vitner, ta foto osv i forbin-
delse med skyldspørsmål 

• Ved motorstopp osv kan bilisten ha interesse av å ordne med inntauing på 
egen hånd for å redusere kostnadene 

• Vegholder har interesse av å fjerne bilen(e) så raskt som mulig, og kan rekvi-
rere kranbil 

• Vegholder kan også rykke ut og foreta mindre assistanse som hjulskifte, fylle 
drivstoff osv 

God trafikkinformasjon gjør at hendelsen blir kjent, og de som starter turen etter at 
hendelsen er kjent kan planlegge omkjøring og tidsbruk på en annen måte. 
Betydningen for næringslivet avhenger også av trafikkmengden. På veger med stor 
trafikk vil mange bli berørt av en hendelse, noe som til sammen vil utgjøre store 
summer i løpet av et år. Tilsvarende vil hendelser gjerne opptre oftere på veger med 
stor trafikktetthet. Hendelser på lavtrafikkerte veger vil dermed få relativt mindre 
betydning.  
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Omkjøringstraseer kan også få kapasitetsproblemer ved hendelser i byer. 
 

4.2.2.4 Bakgrunnsinformasjon 
Vi har vært på besøk hos Vegtrafikksentralen i Oslo har fått en del inntrykk av situa-
sjonen på hovedvegnettet.  
Hver dag skjer det større eller mindre hendelser som påvirker trafikken. Om lag to 
ganger i uka skjer hendelser som tar vesentlig lenger tid. Etter at hendelsesstedet er 
ryddet kan det også hende at veg eller vegutstyr må repareres før trafikken kan 
settes på. Køene vil ofte henge igjen lenge etter at vegen er åpnet. I Oslo er det 
mange omkjøringsmuligheter, men disse har liten ledig kapasitet i rushtiden. 
Hendelsene er spredt i både tid og rom. Dette gjør at alle trafikantene blir ikke berørt 
av alle hendelsene. Et anslag er at hver bilist har 10 % sannsynlighet for å oppleve 
en hendelse som medfører større forsinkelse enn vanlig rushtidsforsinkelse, og at 
hver bilist har 2 % sannsynlighet for vesentlig forsinkelse.  
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4.2.3 Vedlikeholds-/Anleggsarbeid 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker 
kjøretøyvalg 

Påvirker 
vegvalg 

Betydning 

Ja Ja Nei Nei Stor for de som blir 
berørt – ingen for de 
øvrige 

4.2.3.1 Omfang 
Med dette mener vi økt kjøretid på grunn av at vegen er midlertidig stengt, har redu-
sert framkommelighet eller omkjøring på grunn av anleggs- eller vedlikeholdsarbeid. 
Vi fokuserer her på type arbeid som reasfaltering, tunnelvask osv, og ikke på byg-
ging av ny veg. Poenget er at slikt arbeid gjerne gjøres til de tider av døgnet hvor 
det er relativt lite trafikk, det vil si på tidspunkt som ofte benyttes av godstransportø-
rer. 
Ved omkjøringer må det vurderes om kapasiteten er stor nok til den forventede 
trafikkmengden, spesielt viktig er om det er flaskehalser for godstransport. I noen 
tilfeller vil trange rundkjøringer osv redusere kapasiteten betraktelig, og øke kjøreti-
den vesentlig utover det en forventer dersom en kun fokuserer på personbiler. For-
sinkelsene vil i så fall også ramme de øvrige bilistene.     
I enkelte situasjoner kan det være omkjøring for lette kjøretøy mens tunge kjøretøy 
må vente, og eventuelt slippes igjennom i puljer. 

4.2.3.2 Definisjon 
Slike vedlikeholds-/anleggsarbeid er planlagte arbeider. Det må skiltes for hvert 
anlegg i hvert tilfelle, som oftest for hver arbeidsperiode. Arbeidene legges til tids-
punkt hvor omkostningene for øvrig trafikk er minst mulig i forhold tilleggskostnade-
ne for selve arbeidet. For godstransport er det vesentlig at informasjon kommer fram 
slik at de kan legge inn forventet økning i kjøretid i sin planlegging eller endre kjøre-
rute. 
For vedlikeholds-/anleggsarbeid er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Vedlikeholds-/anleggsarbeid er flaskehals ved forsinkelse med mer enn 30 minutter. 

4.2.3.3 Betydning 
Betydningen avhenger av hvor lenge flaskehalsen vedvarer. 
Betydningen kan reduseres dersom vegholder sørger for tilfredsstillende varsling på 
forhånd. Dermed kan transportørene ta hensyn til slike arbeider i en viss grad.  

4.2.3.4 Bakgrunnsinformasjon 
Uventet forsinkelse på grunn av vedlikeholdsarbeid er kommet opp som tema gjen-
nom arbeidet Vegdirektoratet og Norges Lastebileier-Forbund gjør med registrering 
av kjøretid innen langtransport. 
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4.3 Naturgitte forhold 
 

Påvirker 
kjøretid 

Påvirker 
punktlighet 

Påvirker 
kjøretøy-
valg 

Påvirker vegvalg Betydning 

Ja Ja Nei Ja, avhengig av 
omkjøringsmulighet 

Varierende, potensi-
elt stor for de som 
blir berørt 

4.3.1.1 Omfang 
Med naturgitte forhold mener vi økt kjøretid på grunn av at vegen er stengt eller har 
redusert framkommelighet grunnet ras, flom, vinterstegning eller annen naturgitt 
hendelse. Hendelsen kan være plutselig og uforutsett, eller innebære at trafikantene 
har en viss mulighet for å planlegge.  Enkelte deler av stamvegnettet er eksponert 
for slike forhold. Vegvesenet har oversikt over utsatte vegstrekninger, og det forelig-
ger en del historisk informasjon om varigheten av driftsforstyrrelsene og det trafikk-
volum som går på strekningen.  

4.3.1.2 Betydning 
Naturgitte forhold vil innvirke både på kjøretid og punktlighet. Betydningen avhenger 
både av lengde og tidsbruk på omkjøringsveg og tiden det tar før vegen blir åpnet 
igjen. 
For en hendelse som innebærer plutselig stenging eller vesentlig økt kjøretid vil 
konsekvensen bli størst for de første bilene etter hendelsen. For de som starter 
turen etter at hendelsen er kjent kan planlegge omkjøring og tidsbruk på en annen 
måte. 
Vinterstengning og kolonnekjøring på enkelte fjelloverganger har en viss forutsig-
barhet og de blir i hovedsak varslet. Glatt føre er til en viss grad forutsigbart, men 
det er overveiende sannsynlig at kjøretiden øker under slike kjøreforhold. Det kan 
også gjelde øvrig trafikk, som kan bli hindret av fastkjørte vogntog. Vintervedlikehold 
i form av brøyting, strøing og salting avhjelper konsekvensene. 
Det vil imidlertid oppstå situasjoner i løpet av en vinter hvor forholdene blir betydelig 
verre enn en ”normal” vinterdag. Bruk av kjetting vil eksempelvis føre til minst to 
stopp i tillegg til den generelt økte tidsbruken. 
Betydningen for næringslivet av slike hendelser er drøftet i kapittel 3. 
Dette prosjektet omhandler flaskehalsenes betydning for næringslivet. Ras og andre 
naturgitte forhold gir imidlertid stor grad av angst, usikkerhet, stress med mer for de 
berørte, både transportører og bosatte. Dette oppleves av mange som mer betyd-
ningsfullt enn næringslivets kostnader. Slike forhold behandles imidlertid ikke i dette 
prosjektet. 

4.3.1.3 Definisjon 
For naturgitte forhold er følgende flaskehalskriterium valgt: 

Naturgitte hendelser er en flaskehals når plutselig og uforutsett stengning skjer i mer 
enn 6 timer mer enn 1 gang i året 
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4.3.1.4 Bakgrunnsinformasjon 
Rassikringsplaner og registrering av hendelser for fylker og Statens vegvesen. 
DNMI (Meteorologisk institutt). 
NVE. 
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4.4 Utelatte forhold 
Flere forhold er vurdert underveis i arbeidet. Forholdene under er dels inkludert i de 
før omtalte forhold, mens noe er definert til å ikke være innenfor prosjektet. 

4.4.1 Farlig gods 
Ved fire tunneler i Oslo, Hvalertunnelen samt tunnelene ved Ålesund – Valderøy er 
det restriksjoner/forbud mot spesielle godstyper i gitte tidsrom av døgnet. Så lenge 
alt er forutsigbart så påvirker det verken kjøretid, punktlighet eller valg av kjøretøy. 
Det kan imidlertid ha betydning for næringslivet som trolig må betale en høyere 
kostnad for at transportørene må tilpasse seg restriksjonene. 

4.4.2  Tollstasjoner 
Tollstasjoner har i utgangspunktet ikke noe med vegen å gjøre. Plassering av toll-
stasjoner i forhold til vegen og adkomstforhold, fartsnivå osv har betydning.  

4.4.3  Bomstasjoner 
Bomstasjoner med Autopass vil i utgangspunktet ikke medføre økt kjøretid ut over at 
hastigheten er satt ned i forhold til om det ikke hadde vært bomstasjon der. Det kan 
imidlertid oppstå køer og økning av kjøretid på grunn av feltskifter osv. Dette kan 
også legges under gruppen trengsel, årsaken er at vegnettet med sine tillegg ikke 
har kapasitet nok til å ta unna trafikken. 
Der det ikke er Autopass men manuell eller automatbetaling vil det gå med noe økt 
kjøretid. Dette er også forutsigbart for de som er kjent på strekningen. 

4.4.4 Jernbanekryssinger 
Det er ingen jernbanekryssinger på stamvegnettet. På øvrig vegnett er det flere. 
Disse påvirker både kjøretid og punktlighet. Tidstapet anslås til å være 1,5 – 4 min. 
For kjente sjåfører er jernbanekryssingene forutsigbare i den forstand et en vet at 
det er en viss sannsynlighet for stopp i trafikken.  

4.4.5 Vedlikehold  
Med dette mener vi økt kjøretid pga vedlikeholdsetterslep på vegnettet.  

4.4.6 Trafikktekniske løsninger 
Trafikktekniske løsninger inneholder mange elementer, blant annet 

• Skilting 
• Hastighetsbegrensninger 
• Oppmerking/feltinndeling 
• Forbikjøringsfelt,  
• Kryss/rundkjøring, 
• Av- og påkjøringer,  
• (Feil-) parkerte biler,  
• Kapasitet ved bomstasjoner/tollstasjoner 

Ulike trafikktekniske løsninger brukes i veg- og gatesystem, og de er i høyeste grad 
menneskeskapte. Poenget er å få til gode løsninger som ikke skaper flaskehalser 
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eller andre uønskede situasjoner. I dette arbeidet trengs faglig kompetanse om 
hvordan trafikantene responderer på løsningene, og lokalkunnskap om de aktuelle 
situasjonene. 
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5 Eksempler 

5.1 Innledning 
For å utdype hvilken betydning flaskehalsene har for næringslivet, viser vi åtte ek-
sempler. Eksemplene er ikke sammenlignbare i den forstand at de kan benyttes til 
rangering. De har heller ikke samme nøyaktighetsgrad. Enkelte har konkrete flaske-
halser som er lett å beregne effekt av, mens andre har sammensatte problemstil-
linger som det er vanskelig å beregne. Som før omtalt vil også transportørene og 
næringslivet for øvrig respondere forskjellig på de enkelte flaskehalsene, og agere 
forskjellig dersom flaskehalsene forsvinner. Vi har lagt opp til at eksemplene skal 
kunne beregnes ved hjelp av EFFEKT-metodikk når det gjelder samfunnsøkon-
omiske virkninger av å fjerne dem eller å iverksette avbøtende tiltak. 

5.1.1 Kostnader og tidsverdier 
I alle eksemplene benytter vi tidsverdier og kjørekostnader tilsvarende EFFEKT, dvs 
samfunnsøkonomiske kostnader. 
Det foreligger ikke empiriske tall for verdsetting og kostnad på punktlig-
het/forsinkelse for godstransport. I mangel av noe annet benytter vi samme faktorer 
som for persontransport.  
Følgende verdier benyttes i eksemplene: 

• Tidsavhengige kjørekostnader vogntog: 430 kr/t (1995-kr omregnet til 2004-
kr og avrundet) 

• Enhetspriser for lette biler: 100 kr/t (1995-kr omregnet til 2004-kr og avrun-
det, antatt reisemiddelfordeling 15 % reiser i arbeid, 23 % reiser til/fra arbeid 
og 62 % øvrige reiser). Her bør faktisk reisehensiktsfordeling benyttes så 
langt det er mulig. Det samme gjelder fordelingen mellom kjøretøygrupper. 

• Distanseavhengige kjørekostnader vogntog: 3 kr/km (H-140, samfunnsøko-
nomiske kostnader, korrigert for fiskale avgifter) 

• Vekting pga forsinkelse lange reiser: 1,5  
• Vekting pga forsinkelse korte reiser: 3,0 

En strekning på 100 km gir med disse tids- og distanseavhengige kostnadene en 
samfunnsøkonomisk kostnad på 840 kr ved konstant hastighet 80 km/t (1,25 t a 430 
kr/t + 100 km a 3 kr/km). Ved konstant hastighet 60 km/t blir de samfunnsøkonomis-
ke kostnadene 1020 kr (1,67 t a 430 kr/t + 100 km a 3 kr/km). 
Fra en transportør har vi fått oppgitt at en langtransport til kontinentet kan ha en pris 
på 13 kr/km. Kostnader innenlands kan ligge høyere. I tillegg til selve transportkost-
nadene skal transportøren også ha påslag for fortjeneste og utlegg. Disse tallene 
må også kun tas som en indikasjon. 
De samfunnsøkonomiske kostnadene for bilbruk på veger uten købelastning vil som 
regel ligge noe under de bedriftsøkonomiske dersom vegbrukskostnadene som 
transportørene blir stilt ovenfor, er samfunnsøkonomisk riktig fastsatt. Dette skyldes 
blant annet at fiskale skatter og avgifter ikke tas med i de samfunnsøkonomiske 
beregningene.    

5.1.2 Andre faktorer 
I våre eksempler regner vi på marginen, dvs at vi ikke tar hensyn til at transportøre-
ne har slakk i sin transportkjede og har enkelte terskelverdier. Dersom trafikken 
flyter lett ett sted vil det ikke utgjøre noen umiddelbar kostnad dersom en uventet kø 
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oppstår senere. I motsatt fall kan flere små forsinkelser akkumuleres slik at sjåføren 
må legge inn ekstra hviletid. Beregningsmessig må en anta at verdsettingen av 
forsinkelse er en gjennomsnittverdi som både inkluderer de som har slakk og liten 
betydning, og motsatt de det har stor betydning for.  
Tilsvarende kan gjelde ved fjerning av en flaskehals av relativt liten betyding. Når 
tilstrekkelig mange små flaskehalser er fjernet kan en transport mellom to byer skje 
med en sjåfør uten hviletid. Dermed vil den ”siste” flaskehalsen utløse en stor umid-
delbar nytte for transportørene. Metodisk er det imidlertid nødvendig å beregne alle 
flaskehalsene likt, ettersom det er summen av alle tiltakene som er vesentlig. Man 
bør likevel ha et våkent blikk for denne type avhengighet mellom tiltak.  
Ved innkortinger av kjøretid kan mer regionale konsekvenser inntreffe, dette vil også 
kunne skje ved fjerning av flaskehalser. Et typisk eksempel er at nye markeder kan 
åpne seg. Dette vil kunne ha betydning for næringslivet, men vil først være vesentlig 
dersom flaskehalsen er et stort hinder. Eksisterende næringsliv som før er beskyttet 
mot konkurranse fra et større omland kan i ettersituasjon oppleve økt konkurranse, 
slik at nettovirkningene ikke behøver å være entydige. For rekruttering av arbeids-
kraft og enkeltpersoners handel gjelder tilsvarende. I våre eksempler har vi ikke 
vurdert slike virkninger. 

5.2 Ferjesamband  

5.2.1 Bakgrunn 
Ferjesamband oppfattes ofte som en flaskehals i et transportsystem. I forhold til 
kjøring på ”fri veg” ellers, så vil ferjer i de aller fleste tilfeller innebære økt reisetid. Et 
unntak kan være bratte undersjøiske tunneler hvor tyngre kjøretøyer kan oppleve 
minst like lang kjøretid som overfartstid med ferje, og der god timing med ferjens 
avgangstider gir omtrent samme transporttid totalt (gitt ledig ferjekapasitet). Det 
planlagte Eiksundsambandet i Møre og Romsdal er av en slik type. Vi har i denne 
rapporten lagt et mindre restriktivt flaskehalsbegrep til grunn, slik at vi ikke automa-
tisk betrakter et ferjesamband som en flaskehals. Dersom sambandet oppfyller 
Statens Vegvesens servicemål så faller det utenfor flaskehalsbegrepet. Det betyr at 
der hvor servicemålenes krav til åpningstid, avgangsfrekvens, nattseilinger og andel 
gjenstående biler er oppfylt, så er ferjesambandet ikke en flaskehals. Der er grunn til 
å være oppmerksom på at servicemålene gjelder gjennom et kalenderår. Dersom 
det er mye gjenstående biler om sommeren og lite/intet ellers i året så kan dette gi 
grunn til særskilt oppmerksomhet. Vi har imidlertid ikke gjort slike avgrensinger i 
denne rapporten.   
Det er foretatt visse justeringer av servicemålene i St meld nr. 24 (2003-2004) Na-
sjonal transportplan 2006-2015, sammenlignet med de tidligere servicemålene. 
Kravene til nattferjer og andel gjenstående biler er noe redusert i de nye retningslin-
jene for den lavtrafikkerte delen av stamvegnettet. En kan alltids reise spørsmålet 
om de valgte servicemålene er tuftet på samfunnsøkonomiske kriterier. Å besvare 
det ligger utenfor rammen av dette arbeidet. Vi har valgt å betrakte servicemålene 
som et standardkrav til framføringstid og –sikkerhet i ferjesambandene som oppfyl-
ler vegpolitiske mål.  
Dette er et stilisert eksempel på et samband der servicemålene ikke er fullt ut opp-
fylt. Vi tar som utgangspunkt at grunnlaget for beslutning om eventuelle avbøtende 
tiltak skal iverksettes blir basert på en samfunnsøkonomisk analyse av tiltakenes 
lønnsomhet. Metodikken for å regne samfunnsøkonomiske kostnader av tiltak i 
ferjesamband er forholdsvis veletablert. Den vil bli noe revidert i den nye versjonen 
av H-140. I dette eksempelet gjør vi noen stiliserte beregninger av nyttevirkning pr 
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tungt kjøretøy, og henviser videre til EFFEKT for beregning av tiltakskostnader samt 
diskontering.  

5.2.2 Problemformulering og foreslåtte tiltak 
Ferjesambandet mellom X og Y har en høyere andel gjenstående biler enn det 
servicemålene tilsier. I dette eksempelet blir utfordringen å kartlegge forekomst av 
gjenstående biler og sammensetning av den gjenstående trafikken, samt tidsgevins-
ten av avbøtende tiltak. Slike tiltak kan være: 

1. Bestillingsordning som favoriserer tyngre kjøretøyer (vogntog). 
2. Økt avgangsfrekvens. 
3. Større ferjer. 
4. Innkorting av ferjestrekning koblet med tiltak 2 (eller 3). 
5. Full ferjeavløsning, fastlandssamband. 
6. Lokale takstavvik for å ”prise vekk” køene. Dersom inntektene i sambandet 

totalt sett skal holdes uendret, vil dette (med relevante priselastisiteter) bety 
at takstene utenom trafikktoppene kan senkes noe.    

Andre kombinasjoner av alternativ kan også tenkes. De samfunnsøkonomiske 
virkningene kan beregnes ved hjelp av EFFEKT eller regneark, der en holder vente-
tiden ved å stå igjen mot tiltakskostnader og mot effekter for andre trafikanter. 
Tiltak/alternativ 1 vil innebære at andre trafikanter må vike plass og får økt ventetid3. 
En bør i beregningene ta hensyn til at et vogntog i enkelte tilfeller kan avvise flere 
biler enn det arealbeslaget på ferjedekket skulle tilsi. Dette kan eksempelvis skyldes 
stabilitetsforhold på mindre ferjer. Det er vanskelig å hente eksakte data for hvor 
ofte dette forekommer. Dette problemet vil for så vidt gjelde effektberegninger av 
ferjetransport av tunge kjøretøyer generelt og være uavhengig av en eventuell 
bestillingsordning.  

5.2.3 Alternativenes egenskaper. Nytte- og kostnadselementer 
Nyttesiden, virkninger for trafikantene. Når det gjelder tiltak 1 skal nytten for lang-
transport av å slippe å stå igjen må veies opp mot økte tidskostnader for øvrige 
reisende som blir avvist gjennom bestilling. Tiltak 2 og 3 vil favorisere alle trafikan-
ter, slik at reduserte tidskostnader for øvrige trafikanter også skal tas med på nytte-
siden. Tiltak 4 og 5 vil i utgangspunktet favorisere øvrige trafikanter også, men 
enkelte kan tape (lenger avstand til ferjeleie, ulemper for gang/sykkeltrafikk som 
kanskje må finne andre reisemåter ved eksempelvis undersjøiske tunneler). I så fall 
vil en måtte modellere hvordan trafikkfordelingen blir påvirket og eventuell nyskapt 
trafikk må beregnes som grunnlag for samfunnsøkonomisk analyse ved hjelp av 
EFFEKT. Tiltak 6 innebærer flere effekter: Noen trafikanter (de som reiser under 
trafikktoppene) får en dyrere reise, noen av disse vil avstå fra å reise eller flytte 
reisen til et annet tidspunkt (ulempene ved dette vil variere), noen reisende i trafikk-
toppene får også redusert ventetid (pga. kortere terminaltid og redusert sannsynlig-
het for å bli stående igjen til neste avgang) mens de som reiser utenom trafikktop-
pene vil kunne få billigere reiser.  Tiltak 6 er vanskeligst å virkningsberegne med 
dagens kunnskap om trafikkmarkedet. Alle de 6 tiltakene skal sammenholdes mot et 
nullalternativ4. I denne sammenhengen er nullalternativet å opprettholde samme 

                                                
3 Det foreligger en viss adgang til bestilling også i dag. 
4 I Kostnadsberegningsutvalgets innstilling (NOU 1997:27) heter det (s. 65) at  ”En sam-
funnsøkonomisk analyse av et vegprosjekt i et område med køproblemer bør derfor ta 
utgangspunkt i en situasjon med optimal prising av vegkapasitet, i stedet for å legge til grunn 
at kapasitetsproblemet i sin helhet må løses ved økt vegbygging”. For å sikre lik behandling 
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ferjetilbud, noe som også kan innebære å endre ferjekapasiteten i takt med forventet 
generell trafikkutvikling. 
Kostnadssiden, virkninger for ferjeselskap og vegmyndighet samt tredjepart: Tiltaks-
kostnadene knyttet til endrede drifts- og investeringskostnader skal inn på kostnads-
siden. For tiltak 1 betyr dette i hovedsak kostnader knyttet til administrering av en 
bestillingsordning. Endring i drifts- og anskaffelseskostnader ved tiltak 2 og 3 kan 
beregnes ved hjelp av ferjemodulen i EFFEKT. Det samme gjelder tiltak 4 og 5, der 
kostnadskomponentene i tillegg vil omfatte anleggskostnader. Tiltak 6 vil antakelig 
ikke ha vesentlige kostnadselementer i seg, dagens elektroniske billetteringssyste-
mer kan med mindre tilpassinger håndtere tidsdifferensiering. Vi kan noe forenklet 
forutsette at det framtidige kapasitetsbehovet ikke blir påvirket av tiltaket5.   

5.2.4 Berørte grupper 
De gruppene som hovedsakelig blir berørt av tiltaket er trafikanter, ferjeselskap og 
vegmyndighetene. Staten ellers kan bli noe berørt gjennom endring i fiskale avgifter. 
Tredjepartsvirkninger kan oppstå ved endret utslipp til luft og mulige visuelle virk-
ninger dersom driftsløsninger med innkorting eller overgang til fast vegsamband blir 
resultatet.  

5.2.5 Et par korte beregningseksempler     
Vi skal først se på to eksempler knyttet til manglende ferjekapasitet i en transport-
kjede. Sambandet er et stamvegsamband med typisk gjennomgangstrafikk. Trafi-
kantene der kjører ”tilfeldig” i den forstand at man ikke planlegger særskilt i forhold 
til avgangstidspunkter. Kostnaden knyttet til denne flaskehalsen er knyttet til ventetid 
og redusert punktlighet, og omkjøring i de tilfeller der dette er mulig6. Ferjesamban-
det går mellom X og Y. Trafikken er 1.600 ÅDT. Først ser vi på en bestillingsord-
ning, dernest på økt avgangsfrekvens. 
Alternativ 1. Bestillingsordning. Gjenstående biler er 4% av trafikken, noe som er 2 
%-poeng over servicemålene for samband med ÅDT > 1.500. Vi forutsetter at all 
trafikk over 17 meter oppfyller betingelsene for å bli underlagt en bestillingsordning 
(buss i rute har det allerede). Denne utgjør 5 % av totaltrafikken, og dette er kun 
lange reiser (> 100 km). Tilbøyeligheten til å måtte stå igjen er likt fordelt mellom 
bilgrupper. Vi kan dermed regne med at 3,2 kjøretøy > 17 meter må stå over en 
avgang pr. døgn. Av disse er halvparten (2 %) innenfor servicemålene for denne 
type stamvegsamband, slik at en standard som oppfyller disse målene medfører 1,6 
gjenstående vogntog i døgnet. Sambandet oppfyller servicemålene med avgang 
hver halve time. Det betyr at ekstra ventetid er maksimalt 30 minutter dersom man 
blir stående igjen. Tidsverdien for vogntog er ca 430 kr/t (1995-kr omregnet til 2004-
kr). Fordi dette er en ikke-planlagt forsinkelse på en lang reise, skal tidsverdien 
vektes med 1,5 for å ta høyde for ekstra logistikkostnader og andre venteulemper. 
Dette betyr at kostnadene pr. tung bil ligger på rundt 320 kr for en halv times ekstra 

                                                                                                                                     
med det som gjøres i vegsektoren ellers tar vi tar utgangspunkt i at dagens driftsopplegg 
justert for trafikkvekst er nullalternativet.  
5 Det kan imidlertid godt tenkes at aktiv prisdifferensiering kan bidra til at trafikkveksten 
fordeles jevnere over uka og/eller året, og at dimensjonerende ferjekapasitet dermed kan 
settes noe lavere. 
6 Der hvor omkjøring finnes, er reservasjonskostnaden indikert ved merkostnaden ved 
omkjøring. Hvis omkjøringskostnaden er lavere enn kostnaden ved å måtte stå over 1 ferje-
avgang, er omkjøringskostnaden alternativkostnaden. I de aller fleste ferjesamband vil dette 
ikke være tilfelle, særlig ikke på stamvegnettet.  
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venting. 1,6 gjenstående vogntog i døgnet tilsvarer dermed en tidskostnad på 520kr. 
På årsbasis utgjør dette om lag 190.000 kr (584 kjøretøyer).  
Tiltaket vil imidlertid avvise andre trafikanter, som derved blir påført ekstra ventetid 
på 30 minutter. Hvis vi antar at et vogntog > 17 meter legger beslag på 4 bilplasser i 
gjennomsnitt og at vi også tar høyde for at en 5. bil blir avvist i gjennomsnitt pga. 
stabilitets- eller andre hensyn, betyr det at en bestillingsordning som tilgodeser 584 
kjøretøyer i året > 17 meter avviser maksimalt 2.920 andre kjøretøyer. Antallet kan 
imidlertid være mindre hvis det er slik at kun 1 personbil må kjøre av ferja for å få 
plass til vogntoget. Hvis vi antar at et gjennomsnitt på 3 biler blir avvist av ett vogn-
tog blir antallet ca 1.750. Dersom vi antar at hver av disse har en tidsverdi som snitt 
alle lettbilreiser (1995-kr omregnet til 2004-kr), er ukorrigert tidsverdi 100 kr/t. Her 
opererer vi med en reisehensiktsfordeling som for gjennomsnittet i vegnettet (15 % 
reiser i arbeid, 23 % reiser til/fra arbeid og 62 % øvrige reiser, hentet fra H-140).  
Forsinkelsesfaktoren for disse kjøretøyene er 1,5 for lange og 3 for korte reiser 
(Eriksen m fl 2002, vedlegg 2). Antar vi 50/50 korte og lange reiser blir resulterende 
forsinkelsesvekt 2,25. Vektet verdi med et personbelegg på 1,2 gir ca 135 kr pr 
kjøretøy som må vente 30 minutter ekstra. Dette tilsvarer knappe 235.000 kr i året i 
ventekostnader for avviste 1.750 lette biler på grunn av bestillingsordningen.  
I tillegg vil ordningen kunne medføre en marginal økning i antall gjenstående biler ut 
over dette, dersom bestilling brukes utenom trafikktoppene men med en viss for-
trengning hvis ferja er ”nesten full”. Med forbehold om korrekte tidsverdier for vogn-
tog slik som beskrevet i kapittel 2 ser en bestillingsordning ut til å kunne bli et sam-
funnsøkonomisk ulønnsomt tiltak under ellers realistiske forutsetninger. Den reelle 
bruken av bestillingsordningen og avvisningseffekter for lette biler bør undersøkes 
nærmere hvis et slikt tiltak skal innføres. 
 Tiltakskostnadene er knyttet til å administrere bestillingsordningen, og må utredes 
særskilt dersom en skulle ønske å gå videre med dette til tross for klar indikasjon på 
ulønnsomhet. Diskontering av nytte og kostnader over analyseperioden (25 år) 
gjøres enten i EFFEKT eller i et regneark. For dette tiltaket vil det være mest hen-
siktsmessig å benytte et regneark. 
Alternativ 2. Økt avgangsfrekvens ved å sette inn en liten ekstra ferje. Stamveg-
sambandet har 1600 ÅDT, fordelt med 5 % biler over 17 meter, 10 % mellom 6 
meter og 17 meter, og 85 % lette biler. Gjenstående biler er 2 %. Alle biler over 17 
meter reiser over 100 km, mens 50 % av de lettere kjøretøyene reiser over 100 km. 
Man har i dag avgang hvert 40. minutt. Dette bryter med servicemålene, som tilsier 
halvtimesavganger. Tiltaket blir å etablere halvtimesavganger ved hjelp av en liten 
ferje. Overfartstiden blir uendret. 
Hvis vi antar normalfordelt ventetid, vil gjennomsnittlig ventetid bli redusert fra 20 til 
15 minutter. Ventetidsvekten for et ferjeforbedringsprosjekt blir i ny H-140 satt til 1,2 
for et ferjeforbedringsprosjekt. For de tyngste kjøretøyene betyr dette en verdi av 
spart ventetid på (5/60*430*1,2)*(1600*0,05*365) ≈ 1.260.000 kr pr. år. Tilsvarende 
gjøres for de andre kjøretøygruppene. For lette biler bør en ta hensyn til reisehen-
siktsfordelingen i det aktuelle sambandet.  
Dette prosjektet kan egne seg godt for beregning ved hjelp av EFFEKT for bereg-
ning av sparte ventetidskostnader, diskontering og beregning av endrede ferjekost-
nader. En kan også øke realismen i regnestykket ved å legge inn trafikkvekst. Da 
kan en måtte regne nødvendig ferjekapasitet i begge alternativene (30 og 40 minut-
ters avgangsfrekvens under forutsetningen om 2 % gjenstående biler) og få fram 
netto nåverdi av differansekontantstrømmen. Framgangsmåten er nærmere beskre-
vet i H-140 del II b (EFFEKT-håndboka).   
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Alternativ 3-5. Større ferjer/innkorting/ferjeavløsning 
Disse blir ikke beskrevet nærmere. De nødvendige beregningstrinnene er nærmere 
beskrevet i H-140 del II b (EFFEKT-håndboka).  
En kommentar her er at ved ferjeavløsningsprosjekt kan en transportør tilpasse og 
utnytte vognparken på en helt annen måte enn han kan med et ferjesamband.      
Alternativ 6. Lokale takstavvik for å ”prise vekk” køene.  
Dette er et krevende alternativ å analysere fordi det er nødvendig å ha kunnskap om 
prisfølsomheter og betalingsvillighet i ulike delmarkeder for å kunne dosere dette 
virkemiddelet korrekt. I tillegg må det være politisk mulig å gjennomføre slike takst-
avvik. Når det er sagt, kan dette vise seg å være et godt tiltak i samfunnsøkonomisk 
forstand. Man kan unngå å iverksette investerings- og driftstiltak som det kanskje 
ikke er markedsmessig grunnlag for. På grunn av at dette virkemiddelet p.t. ikke er 
særlig aktuelt å ta i bruk, går vi ikke inn på detaljer i beregningsopplegget. Teorien 
er beskrevet bl.a. i Bråthen (1994).   
 

5.3 Fri høyde  

5.3.1 Bakgrunn 
Underganger i vegnettet med lav frihøyde oppfattes ofte som en flaskehals i et 
transportsystem. Disse er av typen ”binære flaskehalser”: Hvis punktet eller punkte-
ne på en strekning fjernes, er problemet løst i sin helhet. Manglende frihøyde vil i de 
aller fleste tilfeller innebære økt reisetid fordi transportører med høye kjøretøy vil 
måtte velge alternative ruter. I dette eksempelet gjør vi noen stiliserte beregninger 
av nyttevirkning pr tungt kjøretøy for en enkelt transportbedrift. Vi henviser til 
EFFEKT eller regneark for fullstendige beregninger av trafikknytte samt diskonte-
ring, der også virkningene for den øvrige trafikken blir lagt til. Egne analyser av 
tiltakskostnader er også en del av en fullstendig analyse. 

5.3.2 Problemformulering og foreslåtte tiltak 
Vegstrekningen mellom Molde og Dombås har to underganger i Romsdalen som 
begrenser transporter over 4,2 meters totalhøyde. Vegen mellom Molde og Oppdal 
har begrensning på 4,0 meter i Sunndalen. I Molde kommune ligger en produsent av 
påbygg (skap) til vogntog, der en 50 % andel av etterspørselen retter seg mot skap 
som gir en total høyde på 4,5 meter. Denne etterspørselen kommer i all hovedsak 
fra transportører på Østlandet. Dette betyr at disse skapene må fraktes på en annen 
rute. Etter en vurdering av alternative ruter står en igjen med ruta Molde-Surnadal-
Berkåk-Dombås som alternativ til korteste rute Molde-Åndalsnes-Dombås. Sørover 
fra Dombås er det ingen høydebegrensninger i forhold til dette transportbehovet.  
Alternativet til dagens løsning med frakt over Berkåk er økt fri høyde på 2 under-
ganger i Romsdalen og frakt Molde-Åndalsnes-Dombås. 
Det kan tenkes ulike alternativer for denne utbedringen med alt fra økt frihøyde på 
eksisterende underganger til omlegging med utretting av 90° svinger som leder inn 
mot undergangene, noe som kan bety en ny vegtrasé med varierende grad av 
naturinngrep og virkninger for kulturmiljø.  De samfunnsøkonomiske virkningene kan 
beregnes ved hjelp av EFFEKT eller regneark, der en sammenholder tids- og kjøre-
kostnader samt ulykkeskostnader på de to rutene med tiltakskostnadene.  
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5.3.3 Alternativenes egenskaper. Nytte- og kostnadselementer 
Nyttesiden, virkninger for trafikantene. Hovedkomponenten blir reduserte tids- og 
kjørekostnader for den trafikken som etter at tiltaket er gjennomført kan velge den 
korteste ruta via Romsdalen. Vi har fokusert på en enkeltbedrift i beregningene, men 
tiltaket vil påvirke lagt mer trafikk enn det. Den økte frihøyden kan innebære utret-
ting av skarp kurvatur, og innebære redusert sannsynlighet for ulykker i tilknytning til 
disse undergangene. Disse har vist seg å være ulykkespunkter med relativt hyppige 
utforkjøringer og sammenstøt med påfølgende materielle skader og lettere per-
sonskader, særlig vinterstid. Reduksjonen i kjøretid ved mindre behov for nedbrem-
sing, og reduserte ulykkeskostnader kan beregnes ved hjelp av EFFEKT, eller 
manuelt ved hjelp av regneark der en henter data for ulykkesforekomst og hastighe-
ter i dagens vegsystem. Ved bedret kurvatur kan en legge til grunn gjennomsnittlig 
ulykkesfrekvens og hastighet for aktuell vegklasse utenom kryss og andre hindring-
er. I tillegg bør en ta hensyn til redusert ulykkessannsynlighet ved at kjøredistansen 
blir redusert for de kjøretøyene som i dag må velge en betydelig lenger rute. Der-
som det er forskjeller mellom rutene når det gjelder vinterframkommelighet, må 
dette tas hensyn til. 
Kostnadssiden, virkninger for vegmyndighet samt tredjepart: Tiltakskostnadene 
knyttet til endrede drifts- og investeringskostnader skal inn på kostnadssiden. Dette 
betyr i praksis kostnader ved utbedring av undergangene og eventuelle endrede 
vedlikeholdskostnader i forhold til dagens infrastruktur. Virkninger for naturmiljø og 
kulturmiljø må også analyseres både med hensyn på støy og naturinngrep. Her kan 
metodikken for ikke-kvantifiserbare virkninger i H-140 del IIa legges til grunn, og 
VSTOY dersom antall støyutsatte personer endres.   

5.3.4 Berørte grupper 
De gruppene som hovedsakelig blir berørt av tiltaket er trafikanter og vegmyndighe-
tene. Staten ellers kan bli noe berørt gjennom endring i fiskale avgifter. Tredjeparts-
virkninger kan oppstå ved endret utslipp til luft, støy og mulige visuelle virkninger og 
inngrep i natur- og kulturmiljøet ved traseomlegging.  

5.3.5 Skisse til beregningsopplegg     
Bedriften har 300 transporter av skap til og fra bedriften årlig. Av disse må 150 gå 
via Dovrefjell og Berkåk på grunn av krav til fri høyde. Figur 5.1 viser korteste rute 
mellom bedriftens lokalisering i Molde, og Dombås.  
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Figur 5.1  Korteste rute Molde-Østlandet, begrensninger på fri høyde. 

Denne ruta er på 148 km, og tar om lag 2,5 time å kjøre dersom man treffer av-
gangstidspunktene på ferja Sølsnes – Åfarnes. Bedriften ligger noen få km fra ferje-
leiet, og vi kan regne med at transportene er godt tilpasset avgangstidspunktene. En 
viss ventetid er lagt inn i reisetiden nevnt ovenfor. 
Figur 5.2 viser valgte alternative kjørerute. 

  
Figur 5.2  Valgte rute Molde-Østlandet 
I et fullstendig beregningsopplegg må man gå gjennom alternative rutevalg for å 
finne den med de laveste generaliserte reisekostnadene. Den valgte ruta er på ca 
340 km, og tar om lag 6 timer å kjøre. Det er en ferjestrekning (Halsa-Kanestraum) 
med god avgangsfrekvens. Fordi den ligger et godt stykke unna bedriften, regner vi 
med å legge inn gjennomsnittlig ventetid lik halve avgangsintervallet. Sambandet 
har halvtimesruter, det betyr at ventetiden er om lag 15 minutter i gjennomsnitt. 
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Denne er lagt inn i den nevnte reisetiden. I tillegg har strekningen to bomstasjoner, 
Fannefjordstunnelen over Moldefjorden, og Krifast. 
Framgangsmåten er nå å beregne forskjellen i generaliserte reisekostnader og 
ulykkeskostnader, og sammenholde dette med tiltakskostnader (investeringer og 
drift). Kulturmiljø- og naturinngrep beskrives særskilt. Vi går ikke inn på sistnevnte 
virkninger her. 
Tidskostnader: Det er en forskjell på 3,5 time i reisetid. Dette er en planlagt omkjø-
ring, og vi legger derfor den ordinære tidsverdien på 430 kr/time til grunn, med de 
forbehold som er nevnt tidligere. Utbedring av korteste rute gir en gevinst på ca 
1.500 kr. i tidskostnader. 
Kjørekostnader: Det er en forskjell på ca 190 km mellom de to rutene. De distanse-
avhengige kjørekostnadene er satt til ca 3 kr/km (H-140, samfunnsøkonomiske 
kostnader, korrigert for fiskale avgifter). Satsene kan bli revidert i ny håndbok som er 
ventet i 2005). Dette gir sparte samfunnsøkonomiske kjørekostnader på ca 570 kr. 
Bom/ferjeutlegg: Ferja på korteste rute koster rundt 460 kr. for de lengste bilene. 
Ferje + 2 bomstasjoner på den lengste ruta koster ca 1.300 kr. Rabattbruk er ikke 
tatt med her. Dette må en ta hensyn til i reelle beregninger. Besparelsene på å velge 
korteste rute er dermed 840 kr. 
Summen av dette blir at den korteste ruta gir en samfunnsøkonomisk innsparing pr. 
transport på i overkant av 2.900 kr. Med 150 transporter i året gir dette en effekt på 
rundt 435.000 kr. for alle transportene til/fra bedriften. Reduserte ulykkeskostnader 
på grunn av redusert kjøredistanse og fjerning av ulykkespunkt samt mindre tidsge-
vinster ved bedret horisontalkurvatur på strekningen Molde-Dombås er ikke bereg-
net, men hører med i en fullstendig analyse. Korreksjon for eventuell endret vinter-
regularitet bør også tas med.  Nyttesiden må diskonteres og netto nåverdi beregnes 
der forskjellen i investerings- og driftskostnader tas med. Virkninger for øvrig trafikk 
må tas med i en fullstendig effektberegning.  
Vi understreker til slutt at lokalisering og reiseruter er gitt en realistisk beskrivelse, 
men vi har ikke gått inn og regnet på alternative ruter eller vurdert grundig mulighe-
tene for bruk av jernbane. Den gitte informasjonen skulle likevel gi en god illustra-
sjon av beregningsopplegget for et slikt tiltak.  
 

5.4 Trengsel  

5.4.1 Problemstilling 
Eksemplet tar utgangspunkt i testløypa. 
På strekningen Sandvika – Asker er det stor sannsynlighet for sein trafikkavvikling i 
ettermiddagsrushet. Strekningen er 7.680 m. Skiltet hastighet er dels 80 og dels 90 
km/t. For vogntog er det max 80 km/t som er tillatt. 
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Figur 5.3  Valgt rute Sandvika - Asker 

Vi vurderer at ingen vil foreta omkjøring om Sylling for å unngå køen på E 18. I 
verste fall kan enkelte foreta omkjøringer eller bli dirigert til alternative kjøreruter 
dersom hendelser oppstår. Dette vil ikke komme fram i planleggingsøyemed eller 
ved prising av et transportoppdrag.  
En løsning på et trafikkavviklingsproblem er å utvide kapasiteten, enten ved nybygd 
veg eller utvidelse av eksisterende. Dette er også planlagt på denne strekningen. 
For enkelhets skyld antar vi at ny veg har lik veglengde som eksisterende veg. I 
første omgang vil ny veg medføre at ønsket hastighet kan holdes. Dette tilsvarer 
kjøretid og kostnader tilsvarende dagens i lavtrafikkperioder. 
I bystrøk vil en imidlertid oppleve overført og til dels nyskapt trafikk som følge av 
utvidelse av vegkapasitet. Overføring vil være fra kollektive transportmidler, andre 
vegvalg, andre målpunkt og andre avreisetidspunkt. Etter hvert vil trafikkavviklingen 
innstille seg på et nytt likevektsnivå. En kan anta at det nye likevektsnivået vil føre til 
lavere kjøretid enn i dag, men det motsatte kan også skje. 
I eksemplet sammenligner vi kjøretid og kostnader i rushtiden med tilsvarende i 
lavtrafikkperiode. På denne måten kommer betydningen av flaskehalsen fram. 

5.4.2 Kjøretid 
Framkommelighetsundersøkelsene i Prosam-regi7 er basert på 10 observasjoner pr 
strekning.  Vi har i eksemplet benyttet tall fra 2002.  
Gjennomsnittlig tidsbruk på strekningen i ettermiddagsrushet er 08:37 min. Teoretisk 
tidsbruk ved 80 km/t er 05:45 min. Minste registrerte kjørtid i ettermiddagsrushet er 
06:04. 

                                                
7 Prosamrapport nr 101. Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2000, 
2001 og 2002. 

 



  FLASKEHALSER FOR GODSTRANSPORT 

 

  Side 55 av 76 

Forventet tidstap er med andre ord ca 3 min. 
Det er også interessant å se på den største tidsbruken som er registrert. Den sier 
noe om variansen, eller hvilken tidsbruk en kan forvente. Høyeste kjøretid er 13:14 
min, mens nest høyeste er 11:12 min.  
Som beskrevet innledningsvis er variansen i kjøretid av betydning når en skal plan-
legge. Det er vanskelig å vurdere hvilken prosentil kjøretiden 13:14 min represente-
rer. I planleggingsøyemed må en vurdere hvor viktig det er å nå målpunktet til riktig 
tid. 
Vi vurderer at følgende tall for forventet kjøretid er representative for strekningen 
Sandvika – Asker. 
 

Situasjon Kjøretid (min) Endring i forhold til 
lavtrafikk (min) 

Endring i forhold 
til lavtrafikk (%) 

Lavtrafikk 6 - - 

Normalt etter-
middagsrush 

9 + 3 + 50 % 

Ille ettermid-
dagsrush 

13 + 7 + 150 % 

”Verste” etter-
middagsrush 

16* + 10 + 167 % 

*)16 min er fritt valgt, og kan være enda høyere 

5.4.3 Kostnader 
Kostnadene for næringslivet i første instans er økt kjøretid og dermed økte kjøre-
kostnader i forhold til ønskelig. Dersom et vogntog må ankomme Asker i eller rett 
etter rushtiden må transportøren kalkulere inn et tillegg i kjøretid i forhold til en 
lavtrafikkperiode. Hvorvidt transportøren legger inn 3 eller 10 minutter i tillegg vil 
avhenge av flere forhold.  
De samfunnsøkonomiske kostnadene for strekningen i lavtrafikkperioder vil være 43 
kr (6/60 t a 430 kr). I et gjennomsnittlig ettermiddagsrush vil kostnaden være 65 kr 
(9/60 t a 430 kr/t), dvs en differanse på 22 kr. Dersom transportøren legger inn 
”verste” ettermiddagsrush vil den samfunnsøkonomiske kostnaden være 115 kr 
(16/60 t a 430 kr/t), dvs en differanse på 72 kr i forhold til lavtrafikk. 
For en transportør som planlegger etter et gjennomsnittlig ettermiddagsrush og 
opplever et ille ettermiddagsrush så vil forsinkelseskostnaden være 43 kr (1,5 x 4/60 
t a 430 kr). 
Metodisk sett blir det dermed to muligheter; En kan planlegge med mye slakk og 
dermed være rimelig sikker på å holde sin kjøreplan. Dermed får en høy tidsbruk, 
men ikke noe tillegg eller påslag på tidsverdien for forsinkelse. Alternativt kan en 
planlegge mer optimistisk og ha større sannsynlighet for forsinkelser. Her får en 
mindre tidsbruk, men et påslag på tidsverdien for forsinkelse. Konsekvensene ved 
forsinket levering avgjør hvordan transportøren vil planlegge. Kostnadsmessig 
trenger det ikke bli stor forskjell på de to alternativene med den foreliggende bereg-
ningsmetode.  
ÅDT på strekningen er 57.000. Generelt i Norge antas at tunge biler utgjør 10 % av 
ÅDT, dvs ÅDT tunge er 5.700. Dette inkluderer både lokal transport og langdistanse 
transport, og både godstransport, busser og lokal distribusjon. Vi antar at langdis-
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tanse godstransport utgjør 20 % av tunge biler, dvs 1.140 biler. Dette gjelder i begge 
retninger og over hele døgnet. Vi antar at 20 % av bilene kjører i rushtiden og får økt 
kjøretid, dvs 230 biler pr dag. 
Over året tilsvarer den viste økte kjøretiden kr 1.850.000 (365 x 230 bil x 22 kr/bil) 
for langdistanse godstransport, her forutsettes gjennomsnittlig ettermiddagsrush.  
Som omtalt i kap 4 vil de største kostnadene være for lokal distribusjonstrafikk, 
håndverkere og lignende. Dersom en inkluderer kostnader for disse vil en få betyde-
lig større tall. 

5.4.4 Andre effekter 
Ny E18 i Vestkorridoren vil ha en rekke nyttekomponenter som er mer 
betydningsfulle enn nytten for langdistanse godstransport på veg. Vi kommer ikke 
inn på disse i dette eksemplet. Heller ikke kostnadene eller de negative 
konsekvenser.  

5.5 Randbebyggelse  

5.5.1 Problemstilling 
Problemstillingen er tettsted med randbebyggelse og dermed redusert hastighet, 
midt i en lengre transportkjede.  
Vi tar utgangspunkt i testløypa. Her passeres flere strekninger med randbebyggelse, 
blant annet Krødsherad, Sokna og Skui. I tillegg kommer Lier og Drammen i begge 
ender av løypa. Verken Krødsherad eller Sokna har lange nok strekninger med 
nedsatt hastighet til å bli definert som flaskehals iflg våre definisjoner.  

 
Figur 5.4  Valgt rute Skui 
Ved Skui på E16 er det 5 km lang strekning med redusert hastighet; 4.030 m med 
50 km/t og 817 m med hastighet 60 km/t. Ønsket hastighet på stamveg gjennom et 
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område som Skui er 80 km/t. Det har i mange år vært planlagt ny E 16 på strekning-
en Sandvika – Sollihøgda. Her forventes tillatt hastighet 80 km/t for vogntog. Dette 
vil gi en nyttefaktor for næringslivets transporter.  
Vi vurderer det som ikke aktuelt at langdistanse godstransport foretar omkjøring for 
å unngå tettstedet. 

5.5.2 Kjøretid 
For enkelhets skyld antar vi at ny E16 som omkjøring forbi Skui vil ha samme leng-
de som dagens veg. Det vil dermed ta 03:45 min å kjøre de 5 km som i dag har 
hastighetsreduksjon. 
Vi forenkler og sier at i dag er hele strekningen skiltet 50, dette tilsvarer kjøretid 
06:00 min. Strekningen har flere signalregulerte gangfelt og flere kryss og avkjø-
ringer. På deler av døgnet vil langdistanse godstransport ikke bli påvirket av disse, 
mens til andre tider må en forvente ytterligere tillegg i kjøretid. Vi antar et gjennom-
snittlig tillegg på 00:45 min.  
Økningen i kjøretid i forhold til ønsket kjøretid gjennom tettstedet Skui er dermed 3 
min. 
I Skui vil det i rushtiden forekomme kø på grunn av lav kapasitet i forhold til etter-
spørsel. Denne problematikken er ikke tatt med i dette eksemplet. 

5.5.3 Kostnader 
Økt kjøretid på grunn av tettsted må sies å være forutsigbart, dvs ikke en forsinkel-
se. 3 min tillegg i kjøretid i forhold til ønsket tid vil med samfunnsøkonomisk tidsav-
hengig kostnad utgjøre 22 kr pr vogntog. 
ÅDT ved Skui er ca 14.000. Generelt i Norge antas at tunge biler utgjør 10 % av 
ÅDT, dvs 1.400 ved Skui. Dette inkluderer både lokal transport og langdistanse 
transport, og både godstransport, busser og lokal distribusjon. Vi antar at langdis-
tanse godstransport utgjør 20 % av tunge biler, dvs 280 biler.  
Over året tilsvarer en økt kjøretid på 3 min kr 2.250.000 (365 x 280 bil x 22 kr/bil) for 
langdistanse godstransport. 

5.5.4 Andre effekter 
Ny E16 forbi Skui vil ha en rekke nyttekomponenter som er mer betydningsfulle enn 
nytten for langdistanse godstransport på veg. Vi kommer ikke inn på disse i dette 
eksemplet. Heller ikke kostnadene eller de negative konsekvenser. 
 

5.6 Bæreevne  

5.6.1 Problemstilling 
Vi tenker oss at en fiskeoppdretter lokalisert ved Forsnes på Hitra eksporterer fisk til 
Berlin. For han er det ønskelig å sende fullastede vogntog på 40 t og med aksellast 
ihht Bk10. Nettolasten med fisk er her på 23 tonn. 
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Figur 5.5  Valgt rute Hitra - Berlin 

Forsnes ligger ved Rv 713. Fra Forsnes til Lakså bru er største tillatte aksellast 
kategori Bk 8, dvs 8 tonn aksellast på enkeltaksling, 14 tonn på tvillingaksel og 19 
tonn på trillingaksel. (Det generelle på norske veger er Bk 10, med hhv 10, 18 og 24 
tonn aksellast). Strekningen med redusert aksellast er ca 20 km. Eventuell omlas-
ting forutsettes å skje ved Sandstad, dvs etter 30 km. Avstand Sandstad – Berlin er 
1.600 km.8  

5.6.2 Kjøretid 
Vi antar at kjøretiden fra Forsnes til Sandstad er 30 min. Kjøretid Sandstad – Berlin 
antas å være 30 t (60 km/t i gjennomsnittshastighet pluss tre timer). Total kjøretid vil 
dermed bli 30,5 t. I tillegg vil det komme tid til omlasting. Vi stipulerer omlastingsti-
den til en time. 
 

                                                
8 Opel route planner, www.opel.no 
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Figur 5.6  Valgt rute Forsnes - Sandstad 

5.6.3 Kostnad 
Den samfunnsøkonomiske kostnaden med en bil fra Forsnes til Berlin vil være 
18.000 kr (30,5 t x 430 kr/t + 1.600 km x 3 kr/km). 
Foruten selve omlastingen vil situasjonen med Bk 8 gjøre det nødvendig med ytter-
ligere en bil på strekningen Forsnes – Sandstad. Tilleggskostnaden for en bil vil 
være 305 kr (0,5 t x 430 kr/t + 30 km x 3 kr). Kostnaden for omlastingen som tar en 
time stipuleres til 500 kr. Den samfunnsøkonomiske merkostnaden som følge av lav 
bæreevne på vegen blir 805 kr pr vogntog. 
Hvis vi antar at oppdretteren sender ett fullastet vogntog pr uke gir dette 50 vogntog 
pr år, eller en årlig samfunnsøkonomisk kostnad på 40.000 kr. 

5.6.4 Andre effekter 
Det vil kunne forekomme annen transport som også kjører mer økonomisk med Bk 
10 på strekningen. Dette er ikke vurdert nærmere. 
 

5.7 Vedlikeholds-/anleggsarbeid  

5.7.1 Problemstilling 
Problemstillingen er kø midt i en lengre transportkjede på grunn av dårlig varslet 
vedlikeholdsarbeid. Vi ser for oss at det skjer asfaltarbeid på nattes tid på testløypa, 
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og på et sted hvor det ikke er omkjøringsmuligheter for vogntog. Arbeidene er vars-
let på en slik måte at transportørene ikke har fanget opp dette. 
Det er flere løsninger på en slik problemstilling. Den ene er slik at forsinkelsene er 
de samme, men at de er varslet slik at alle er kjent med forholdene, og kan planleg-
ge deretter. En annen løsning er at man jobber i andre skiftintervaller for dermed å 
redusere ventetiden. Her må en forvente at dette fører til mer urasjonell drift og 
dermed høyere anleggskostnader.  

5.7.2 Kjøretid 
Vi forutsetter at gjennomsnittlig ventetid for vogntogene er 30 min, og at det kommer 
som en overraskende forsinkelse på alle. Gjennomsnittlig forsinkelse på 30 minutt 
vil si åpning for gjennomkjøring hver time, og vi antar at vogntogene ankommer 
tilfeldig. 
Videre antar vi at asfaltarbeidene skjer i løpet av 6 timer hver natt i 5 dager, dvs 
totalt 30 timer.  

5.7.3 Kostnader   
Den samfunnsøkonomiske kostnaden pr vogntog på grunn av den uforutsette vente-
tiden blir med dette 325 kr (1,5 x 30/60t a 430 kr/t). 
Dersom alle vet at ventetiden vil inntreffe vil vi få samme forsinkelse men uten fakto-
ren på 1,5. Den samfunnsøkonomiske kostnaden vil da bli 215 kr. 
Dersom skiftopplegget endres slik at man slipper gjennom bilene hver halvtime blir 
den gjennomsnittlige ventetiden 15 min. Samfunnsøkonomisk kostnaden pr vogntog 
blir da 160 kr (1,5 x 15/60t a 430 kr/t). 
ÅDT ved Sokna er 4.300. Her har vi opplysninger om at  tunge biler utgjør 13 % av 
ÅDT, dvs 560. Dette inkluderer både lokal transport og langdistanse transport, og 
både godstransport, busser og lokal distribusjon. Vi antar at langdistanse gods-
transport utgjør 20 % av tunge biler, 110 biler.  
Hvis vi antar at 50 % av døgntrafikken skjer innenfor de 6 t asfaltarbeidene står på 
så tilsvarer det 55 vogntog pr døgn. Med asfaltarbeider i 10 døgn gir dette en 
årskostnad på kr 180.000 (10 x 55 bil x 325 kr/bil). 

5.7.4 Andre effekter 
Andre kjøretøy vil også oppleve forsinkelser og økte kostnader. 
 

5.8 Veggeometri 

5.8.1 Problemstilling 
Problemstillingen er utilfredsstillende veggeometri (smal vegbredde, dårlig horison-
talkurvatur eller vertikalkurvatur) i en lengre transportkjede. Vi holder oss fortsatt til 
testløypa. Strekningen som er analysert er Vikersund – Hamremoen (Rv 280), 
Hamremoen – Hønefoss (Rv 7). Strekningen er 64,5 km lang. 
Kriteriene for flaskehals er benyttet på strekningen opp mot data fra vegdatabanken. 
Følgende punkter med flaskehalser eller mulige flaskehalser ble funnet.  
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Figur 5.7  Valgt rute Vikersund – Hønefoss via Hamremoen 

 
Vegbredde, vegbredden representerer minste vegbredde over en strekning på 
500 meter: 
Flaskehals, vegbredde mindre enn 5,5 meter: 

• Rv 7. hp 1, km. 2,500, vegbredde 5,2 meter 
• Rv 7. hp 2, km 2,000, vegbredde 5,2 meter 

Vegbredde mindre enn 7,0 meter. Kan være flaskehals. 
• Rv 7. hp 2, km 1,000, vegbredde 6,90 
• Rv 280, hp 2, km 1,000, vegbredde 6,80 
• Rv 280, hp 2, km 1,500, vegbredde 6,60   
• Rv 280, hp 2, km 9,500, vegbredde 6,80 
• Rv 280, hp 2, km 13,500, vegbredde 6,50 
• Rv 280, hp 2, km 14,000, vegbredde 6,60 
• Rv 280, hp 2, km 16,000, vegbredde 6,90 

Horisontalkurvatur 
Flaskehals, Radius mindre enn 50 m 

• Rv 7, hp 1, km 1,792, radius 38 
• Rv 7, hp 1, km 1,1905, radius 35 
• Rv 7, hp 1, km 2,4006, radius 32 
• Rv 7, hp 1. km 2,508, radius 43 
• Rv 7, hp 2. km 1,942, radius 30 
• Rv 7, hp 2. km 1,996, radius 48 
• Rv 7, hp 2. km 2,033, radius 42 
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Radius mindre enn 150 meter. Kan være flaskehals i kombinasjon med andre kur-
ver, vegbredde eller stigning innenfor en strekning på 1 km.   

• På RV 7 er det registrert 23 kurver i intervallet radius 50 – 150:. 
• På RV 7, hp 1. km. 1,454 – km. 2,555 er det registrert 8 kurver med interval-

let radius 50 - 150  
• På RV 7, hp 2. km. 1,222 – km. 1,310 er det registrert 3 kurver med interval-

let radius 50 – 150 
• På RV 7, hp 2. km. 3,075 – km. ,3,287 er det registrert 5 kurver med interval-

let radius 50 – 150 
• På RV 7, hp 2. km. 5,197 – km. 5,346 er det registrert 3 kurver med interval-

let radius 50 – 150 
 

• 4 enkeltstående kurver i intervallet radius 50 – 150. Ingen av disse sammen-
falt med flaskehalskriterier for vegbredde eller stigning.  

 
• På Rv 280 er det registrert 8 kurver i intervallet radius 50 – 150: 
• På RV 280, hp 2. km. 9,771 – km. 10,821 er det registrert 3 kurver med in-

tervallet radius 50 – 150 
• På RV 280, hp 2. km. 14,176 – km. 14,670 er det registrert 3 kurver med in-

tervallet radius 50 – 150 
• På RV 280, hp 2. km. 19,514 – km. 19,555 er det registrert 2 kurver med in-

tervallet radius 50 – 150 
  
Vertikalkurvatur 
Flaskehals, stigning større enn 6 % over 500 meter.  

• Det ble ikke funnet strekninger som tilfredsstilte flaskehalskriteriet. 
Flaskehals, stigning større enn 4 % over 1000 meter. Flaskehals, stigning større enn 
3 % over 2000 meter. 

• Rv 7, hp 3, km 13,444 - 14,444, ca. 4 % stigning over 1000 meter. Total 
lengde på bakken er 2,28 km og gjennomsnittlig stigning er 3,8 %.  

• Ingen ytterligere strekninger funnet.  
 
Oppsummering 
På bakgrunn av data fra vegdatabanken er følgende strekninger flaskehalser:  

• Rv 7, hp 1, km 1,400 – 2,600. Strekningen er fra brua ved Sandåker mot 
E16. Strekningen inneholder flaskehalser jamfør kriteriet for bredde og hori-
sontalgeometri. Vegbredden tilfredstiller kriteriet for bredde ved kryssing av 
bru og kriteriet for radius ved innkjøring til brua. I tillegg har strekningen 3 % 
stigning og det er registrert 8 kurver med intervallet radius 50 - 150   

• Rv 7, hp 2, km 1,000 – 2,200. Strekningen inneholder svinger og bru over 
Sogna. Strekningen inneholder flaskehalser jamfør kriteriet for bredde og ho-
risontalgeometri. Vegbredden tilfredstiller kriteriet for bredde ved kryssing av 
bru og kriteriet for radius ved innkjøring til brua. I tillegg er det 3 svinger i in-
tervallet radius 50 – 150 og et punkt hvor bredden er på 6,9 meter.  

• Rv 7, hp 3 km 12,165 – 14.444. Strekningen er fra bakkene opp fra Hamre-
moen. Stigningen tilfredstiller kriteriet for flaskehals.  

På bakgrunn av data fra vegdatabanken og testkjøring er det valgt å se nærmere på 
følgende strekning: 

• Rv 280, hp 2, km 9,500 – 10,800. Strekningen kan være en flaskehals ved 
kombinasjon av svinger og bredde. Strekningen inneholder et parti med veg-
bredde under 7 meter og 3 kurver med radius i intervall 50 – 150 meter.  
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• Testkjøringene har vist at de andre punktene som er nevnt over ikke medfø-
rer nevneverdig forsinkelser for tungtransporten. Dette vil si at hvis ikke kra-
vet til flaskehals er tilfredstilt i et punkt og en strekningsvurdering skal gjøres 
med hensyn på kombinasjoner av svinger (radius 50 – 150) og bredde (5,5 til 
7) må det være en betydelig mengde svinger og lav bredde over en lengre 
strekning for å bli definert som en flaskehals. 

5.8.2 Kjøretid 
Rv 7, hp 1, km 1,400 – 2,600, lengde 1,2 km. 
Brua over Sogna gjør at strekningen tilfredstiller kravet både med hensyn på bredde 
og horisontalkurvatur. I tillegg kommer en lengre stigning hvor det er en del svinger. 
Det ble ikke registrert lav hastighet over brua under testkjøringen. I bakkene etter 
brua er laveste hastighet registrert til 45 km/t. Hele strekningen har 80 km/t som 
fartsgrense. 
På testdagen kjørte vogntoget uhindret over brua og fikk ikke vesentlig reduksjon i 
hastighet. Ved møtende biler må imidlertid vogntoget senke hastigheten eller vente. 
Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig hastighet på 30 km/t på strekningen. 
Dette vil si gjennomsnittlig tidsbruk på strekningen er 2,4 min. Ved utbedring av bru 
og utretting av veg slik at gjennomsnittshastigheten er lik 70 km/t (fortsatt noe stig-
ning) vil gjennomsnittlig tidsbruk være lik 1,03 min. Forventet tidstap er på 1,37 min. 
Da er det ikke tatt med i beregningen at utbedring av vegstrekningen kan gi endret 
kjørelengde.   
Rv 7, hp 2, km 1,000 – 2,200. Lengde 1,2 km   
Brua over Sogna gjør at strekningen tilfredstiller kravet både med hensyn på bredde 
og horisontalkurvatur. I tillegg kommer en svingete strekning med noe lav bredde. 
Over brua ble det registrert en hastighet på 30 km/t. Vogntoget måtte ikke vente på 
møtende biler. I Svingene ble det registrert en hastighet på 50 km/t. Strekningen har 
80 km/t som fartsgrense. 
Det er tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig hastighet på 30 km/t på strekningen. 
Dette vil si gjennomsnittlig tidsbruk på strekningen er 2,4 min. Ved utbedring av bru 
og utretting av veg slik at gjennomsnittshastigheten er lik 80 km/t vil gjennomsnittlig 
tidsbruk være lik 0,9 min. Forventet tidstap er på 1,5 min. Da er det ikke tatt med i 
beregningen at utbedring av vegstrekningen kan gi endret kjørelengde 
Rv 7, hp 3 km 12,165 – 14.444. Lengde 2,28 km 
Strekningen er stigningen fra Hamremoen i retning Hønefoss. Hastigheten på strek-
ningen vil være avhengig av om man kommer på Rv 7 (hastighet inn i bakken) eller 
kommer fra Rv 280 og starter på 0 i bunn av bakken. Gjennomsnittlig stigning på 
strekningen er 3,8 % over en strekning på 2,28 km. Det antas en gjennomsnittlig 
hastighet på 50 km/t.    
Dette vil si gjennomsnittlig tidsbruk på strekningen er 2,73 min. Ved en 
gjennomsnittlig hastighet på 80 km/t hadde tidsbruken vært 1,71 min. Tidstapet 
hadde vært på 1,02. Der stigning isolert sett er problemet blir en slik betraktning ikke 
helt korrekt. En vegutbedring kan for eksempel medføre at kjørelengden blir lengre 
for å gi lavere gjennomsnittlig stigning.  
Strekningen vi ser på her har 60 sone på deler av strekningen. Hvis man tar hensyn 
til dette er det et spørsmål om stigningen skal kunne kalles en flaskehals.  
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Rv 280, hp 2, km 9,500 – 10,800. Lengde 1,3 km 
Strekningen inneholder flere svinger under radius 150 og små bakketopper i kombi-
nasjon med en jernbaneundergang hvor bredden er under 7 meter. Testkjøringen 
viser at hastigheten på strekningen varierer fra 50 km/t til 80 km/t. Ved å anta en 
gjennomsnittlig hastighet på 65 km/t gir dette en tidsbruk på strekningen på 1,2 min. 
Ved en gjennomsnittlig hastighet på 80 km/t gir dette en tidsbruk på 0,98 min. Tids-
tapet er på 0,22 min. Strekningen er ikke å betrakte som flaskehals. 
Beregningene for denne strekningen viser at det skal være en betydelig mengde 
kombinasjoner av dårlig geometri på 1 km veg for at strekningen skal kunne bli 
definert som en flaskehals.   
 

5.8.3 Kostnader 
Økt kjøretid på grunn av geometri må sies å være forutsigbart, dvs ikke en forsinkel-
se. Faktorer som føreforhold og flere vogntog på rad kan gi tilfeldige forsinkelser. 
Kostnaden er først og fremst relatert til økt kjøretid. Tidsgevinsten pr flaskehals pr 
kjøretøy er imidlertid relativt liten. Kostnaden kan også medføre omkjøring.   
I beregningene er det kun regnet på tidsavhengige kostnader. I det totale regnestyk-
ket vil også driftsavhengige kostnader utgjøre en liten gevinst. Bl.a. avhengig av 
kortere kjørelengde. 
Rv 7, hp 1, km 1,400 – 2,600, lengde 1,2 km. 
Strekningen har et forventet tidstap på 1,37 min. 1,37 min tillegg i kjøretid i forhold til 
ønsket tid vil med samfunnsøkonomisk tidsavhengig kostnad utgjøre 9,8 kr pr vogn-
tog. 
Det er antatt tilsvarende ÅDT som ved Sokna på 4.300, 13 % tungtrafikkandel (559 
kjt).  Dette inkluderer både lokal transport og langdistanse transport, og både gods-
transport, busser og lokal distribusjon. Vi antar at langdistanse godstransport utgjør 
20 % av tunge biler, dvs 112 biler.  
Over året tilsvarer en økt kjøretid på 1,37 min kr 401.000 (365 x 112 bil x 9,8 kr/bil) 
for langdistanse godstransport. 
Rv 7, hp 2, km 1,000 – 2,200. Lengde 1,2 km   
Strekningen har et forventet tidstap på 1,5 min. 1,5 min tillegg i kjøretid i forhold til 
ønsket tid vil med samfunnsøkonomisk tidsavhengig kostnad utgjøre 10,8 kr pr 
vogntog. 
Det er antatt tilsvarende ÅDT som ved Sokna på 4.300, 13 % tungtrafikkandel (559 
kjt).  Dette inkluderer både lokal transport og langdistanse transport, og både gods-
transport, busser og lokal distribusjon. Vi antar at langdistanse godstransport utgjør 
20 % av tunge biler, dvs 112 biler.  
Over året tilsvarer en økt kjøretid på 1,5 min kr 440.000 (365 x 112 bil x 10,8) kr/bil) 
for langdistanse godstransport. 
Rv 7 mellom Hamremoen og Hønefoss 
Ved å utbedre begge disse flaskehalsene vil dette medføre en besparelse på 
841.000 kr/år for langdistanse godstransport. Da er en eventuell besparelse ved 
bakkene opp fra Hamremoen ikke inkludert.  
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5.8.4 Andre effekter 
Nytten for øvrig trafikk vil relativt sett ikke bli like stor som for godstransporten i og 
med at de kan holde en høyere gjennomsnittshastighet på strekningen. Imidlertid 
kan det vise seg at nytten med hensyn på ulykker kan være god. Nytte for øvrig 
trafikk, kostnadene eller de negative konsekvenser er ikke vurdert. 
 

5.9 Naturgitte forhold 

5.9.1 Ras/skred 

5.9.1.1 Bakgrunn 
Flaskehalser av denne type oppstår plutselig og uforutsett både med hensyn på tid 
og sted, og er derfor vanskelige å sannsynlighetsberegne. Ras eller andre uforutset-
te forhold som uvær kan føre til stengninger, innsnevringer av kjørebanen eller 
andre driftsforstyrrelser som faller inn under flaskehalsbegrepet. Vi skal se på et 
eksempel med ras på strekningene E-139 Åndalsnes-Dombås og Rv 70 Oppdal-
Kristiansund, og beregne kostnader ved alternativ kjørerute. De alternative rutene 
som vi har valgt, er kun vist for illustrasjonsformål. Andre rutevalg kan tenkes. 
Berørte grupper 
De gruppene som hovedsakelig blir berørt av tiltaket er trafikanter og vegmyndighe-
tene, i tillegg private kontraktører med vedlikeholdsansvar. Andre tredjepartsvirk-
ninger kan oppstå ved endret utslipp til luft, støy og mulige visuelle virkninger og 
inngrep i natur- og kulturmiljøet ved traseomlegging. 
Problemformulering og foreslåtte tiltak 
Ras/skred: Statens Vegvesen Møre og Romsdal gjennomførte i 1995 en større 
kartlegging for å etablere et rasregister og en rassikringsplan for riks- og fylkesve-
gene. Rapporten innholder en detaljert oppstilling og tiltaksforslag med kostnads-
oversikt for hvert raspunkt, men den samlede prioriteringen er basert på en ren 
kvalitativ vurdering. For eksempel er målsettingen for rassikring og fremkomst angitt 
som antall stenginger over en 20-års periode (for eksempel maksimalt 4 for stamve-
ger og viktige riksveger), en formulering som ut over det som ligger implisitt i selve 
målsettingen (et visst antall ganger i en periode) utelater det samfunnsøkonomiske 
aspektet. En formalisert samfunnsøkonomisk analyse og bruk av EFFEKT eller 
regneark, sammen med statistiske data fra vegtrafikksentralen over hyppighet og 
varighet på eventuelle stengninger, vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag. 
Følgende tall er angitt i rassikringsplanen for noen av vegstrekningene i dette pro-
sjektet: 

Rute 14: E136 Dombås – Molde 
- 27 stenginger pr 20 år, eller 1 pr. år 

Rute 25: Rv 70 Oppdal – Kristiansund 
- 83 stenginger pr 20 år, eller 4 pr. år. 

Denne historikken fanger i liten grad opp tiltak som er gjennomført i de senere år.  
Dette bør en generelt være oppmerksom på når man gjør konkrete beregninger. Vi 
tar ikke hensyn til dette i beregningseksemplene. 
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Alternativenes egenskaper. Nytte- og kostnadselementer 
Nyttesiden, virkninger for trafikantene. Hovedkomponenten blir reduserte tids- og 
kjørekostnader. Redusert utrygghetsfølelse er eksempel på andre forhold som har 
en verdi, men som er vanskelig å tallfeste. 
Kostnadssiden, virkninger for vegmyndighet samt tredjepart: Tiltakskostnadene 
knyttet til endrede drifts- og investeringskostnader skal inn på kostnadssiden. Dette 
betyr i praksis kostnader ved utbedring dagens infrastruktur og eventuelle endrede 
vedlikeholdskostnader. 

 

5.9.1.2 Skisse til beregningsopplegg  
I beregningseksemplene antas det at stengningen varer et helt døgn. Vi skal se på 
strekningene Oppdal-Kristiansund og Dombås-Molde. På sistnevnte strekning er 
Dombås-Åndalsnes rasutsatt. I dette tilfellet har vi altså en omkjøringsmulighet. For 
å beregne de to alternativene (venting eller omkjøring) antar vi at kjøretøyene an-
kommer slik at 1/3 av kjøretøyene (som alternativ til omkjøring) venter 3 timer, 1/3 
av kjøretøyene venter i 12 timer mens den resterende 1/3 venter i 18 timer. Antall 
stengninger og dermed resulterende tids- og kjørekostnader i beregningseksemple-
ne nedenfor er basert på tallene fra rassikringsplanen fra 1995 og tar ikke hensyn til 
senere forbedringer på vegstrekningene. Vi har ikke beregnet forventede ulykkes-
kostnader. En metodikk for dette er foreslått i Tretvik og Odeck (2004). I dette arbei-
det gjennomgår en også et eksempel på beregning av endrede tids- og kjørekost-
nader, som i hovedsak tilsvarer framgangsmåten her.  
Rv 70 Oppdal – Kristiansund 
ÅDT er 1.800 med ÅDT 90 for langdistanse gods. Sannsynlighet for at vegen er 
stengt en vilkårlig dag er 0,011 for hele året (det vil være sesongmessige variasjo-
ner). Statistisk sett vil da 1 tyngre kjøretøyer pr. døgn bli rammet av stengninger. Vi 
regner for enkelthets skyld med at alt godset kommer nordfra. Eventuell omkjøring 
er regnet via Dombås-Åndalsnes-Molde. Denne ruta er 135 km og 2,5 timer lengre, 
dersom avgangstidene for ferjesambandet Sølnes-Åfarnes treffes. Sambandet har 
halvtimesruter, det betyr at ventetiden er om lag 15 minutter i gjennomsnitt, og 
denne er lagt inn i den nevnte reisetiden. Sambandet er nattestengt og valget mel-
lom å vente eller å bruke omkjøring vil kunne avhenge av når på døgnet stengning-
en inntreffer og om omkjøringsmuligheten faktisk finnes9. Omkjøringsveien har også 
en bomstasjon, ved Fannefjordstunnelen i Molde.  
 

                                                
9 Vegen om Eidsvåg til Kristiansund kan brukes framfor ferja. Den går over Vistdalsheia (1,5 
time ekstra kjøring) og vil være vanskelig for vogntog, særlig vinterstid. 
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Figur 5.7 Beregningseksempel ras/skred. Rv70 Oppdal-Kristiansund (venstre), omkjø-
ring via E6/E136/rv64 Dombås/Molde (høyre).  

 
Ventekostnader:  
Tidsverdien for vogntog biler er 430 kr/t. Fordi slik venting bør betraktes som en 
ikke-planlagt forsinkelse på en lang reise, skal tidsverdien vektes med 1,5 for å ta 
høyde for ekstra logistikkostnader og andre venteulemper. Dette betyr at forventede 
ventekostnader pr. tung bil ligger på (1/3*3 + 1/3*12 + 1/3*18) * 430 * 1,5 ≈ 7.100 kr. 
Forventet ventetid pr. kjøretøy blir 11 timer. Dersom vegen hadde vært uten omkjø-
ringsmuligheter hadde dette vært et maksimalanslag på ventetidsulempen, gitt at 
tidsverdien er korrekt fastsatt. Vi viser til diskusjonen om tidsverdi ovenfor, og av-
bruddets virkning for bedriftsintern logistikk. Dersom folk og materiell kan omdispo-
neres til andre formål, blir ulempen mindre. 
 

Omkjøringskostnader: 
- Tidskostnader: Det er en forskjell på 2,5 time i reisetid. Dette er delvis en planlagt 
omkjøring. Halvparten av kjøretøyene opplever en reel forsinkelsesulempe, mens de 
øvrige kan tilpasse omkjøringen til sitt ordinære logistikkopplegg. Vi legger derfor 
den ordinære tidsverdien på 430 kr/time til grunn for halvparten, og 645 kr for de 
øvrige. Med en fordeling 50/50 og 2,5 times reisetid gir dette ca 1.350 kr pr. vogntog 
i forventede tidskostnader. Regner vi full forsinkelsesulempe på kjøretiden blir verdi-
en av å unngå den ca 1.610 kr. 
- Kjørekostnader: Det er en forskjell på ca 135 km mellom de to rutene. De distan-
seavhengige kjørekostnadene er satt til ca 3 kr/km. (dette er under revisjon i ny H-
140). Dette gir samfunnsøkonomiske kjørekostnader på ca 400 kr pr. tung bil. 
- Bom/ferjeutlegg: Ferje + 1 bomstasjon på omkjøringsruta koster ca 900 kr.  Faktisk 
rabattbruk må legges til grunn i reelle beregninger. 
Sum omkjøringskostnader pr kjøretøy blir dermed ca 2.650 kr., og er det beløpet 
som skal legges til grunn som kostnader pr. kjøretøy (2.900 kr hvis full forsinkelses-
ulempe). Ventekostnadene på 7.100 kr/kjøretøy blir for høyt i og med at det forelig-
ger en rimeligere omkjøringsmulighet. 
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Kostnader pr. stengning: 
De faktiske totalkostnadene pr. stengning blir produktet av omkjøringskostnad pr. 
kjøretøy (2.650 kr) multiplisert med forventet antall omkjøringer pr døgn (1,0) * 365. 
Dette gir ca 970.000 kr i forventede kostnader pr. år (1,05 mill kr hvis full forsinkel-
sesulempe), knyttet til tids- og kjørekostnader samt ferje-/bompengeutlegg. Vi har 
ikke tatt hensyn til kostnader ved et eventuelt økt antall gjenstående biler i ferjesam-
bandet Sølsnes-Åfarnes. Vi har heller ikke tatt hensyn til eventuell avvist trafikk eller 
trafikk som kan planlegge endringer i sitt logistikkopplegg slik at de kan levere varer 
annetsteds i påvente av åpning. Vi har med andre ord forutsatt at dette godset skal 
fram til bestemmelsesstedet så raskt som mulig. Vi har dessuten ikke tatt med 
virkningene for lette biler, eventuelle endringer i vegvedlikehold eller ulykkeskostna-
der. Disse må med i en fullstendig virkningsberegning. 
 
E136/Rv64 Dombås – Molde 
ÅDT er 1.500 med ÅDT 150 for langdistanse gods. Sannsynlighet for at vegen er 
stengt en vilkårlig dag er 0,003 for hele året (det vil være sesongmessige variasjo-
ner).  Dette gir et forventet antall berørte kjøretøy på 0,4 kjøretøy/døgn. Her vil vi 
anta samme ventetidsfordeling som i eksempelet foran, der forventet ventetid blir 11 
timer pr. kjøretøy pr. stengning. Omkjøring via Oppdal-Sunndalsøra er 80 km og ca 
1,5 timer lengre. Vi regner for enkelthets skyld med at alt godset kommer sørfra. 
Bruk av ferja Sølsnes-Åfarnes og bomstasjonen ved Fannefjordstunnelen faller bort. 
 

 

Figur 5.8 Beregningseksempel ras/skred: E136/rv64 Dombås-Molde (venstre), omkjø-
ring via E6/rv70/rv62/E39 Oppdal/Sunndalsøra (høyre) 
 
Ventekostnader:  
Tidsverdien for vogntog er 430 kr/t. Fordi slik venting bør betraktes som en ikke-
planlagt forsinkelse på en lang reise, skal tidsverdien vektes med 1,5 for å ta høyde 
for ekstra logistikkostnader og andre venteulemper. Dette betyr at forventede vente-
kostnader pr. tung bil ligger på (1/3*3 + 1/3*12 + 1/3*18) * 430 * 1,5 ≈ 7.100 kr. 
Forventet ventetid pr. kjøretøy blir 11 timer. Dersom vegen hadde vært uten omkjø-
ringsmuligheter hadde dette vært et maksimalanslag på ventetidsulempen, gitt at 
tidsverdien er korrekt fastsatt. Vi viser til diskusjonen om tidsverdi ovenfor, og av-
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bruddets virkning for bedriftsintern logistikk. Dersom folk og materiell kan omdispo-
neres til andre formål, blir ulempen mindre. 
 
Omkjøringskostnader: 
- Tidskostnader: Det er en forskjell på 1,5 time i reisetid. Dette er delvis en planlagt 
omkjøring. Halvparten av kjøretøyene opplever en reel forsinkelsesulempe, mens de 
øvrige kan tilpasse omkjøringen til sitt ordinære logistikkopplegg. Vi legger derfor 
den ordinære tidsverdien på 430 kr/time til grunn for halvparten, og 645 kr for de 
øvrige. Med en fordeling 50/50 og 1,5 times reisetid gir dette ca 800 kr pr. tung bil i 
forventede tidskostnader. Regner vi full forsinkelsesulempe på kjøretiden blir verdi-
en ca 970 kr.   
- Kjørekostnader: Det er en forskjell på ca 80 km mellom de to rutene. De distanse-
avhengige kjørekostnadene er satt til ca 3 kr/km. Dette er under revisjon i ny H-140. 
Dette gir samfunnsøkonomiske kjørekostnader på ca 270 kr pr. tung bil. 
- Bom/ferjeutlegg: Finnes ikke på strekningen, faller bort ved omkjøring. I forhold til 
opprinnelig vegvalg blir sparte ferje- og bompengekostnader ca 900 kr.10 Antar vi at 
alle kjøretøy benytter 40 % rabatt, er besparelsen 540 kr.  
Sum omkjøringskostnader pr kjøretøy blir dermed 170 kr (340 kr ved full forsinkel-
sesulempe). Regner vi med full rabatt på ferje og bomstasjon, blir besparelsen 530 
kr, og 700 kr med full forsinkelsesulempe. Vi legger besparelsen inklusive rabatter 
(530 kr) til grunn i det følgende. 
 
Kostnader pr. stengning: 
De faktiske totalkostnadene pr. stengning blir produktet av omkjøringskostnad pr. 
kjøretøy (530 kr) multiplisert med forventet antall omkjøringer pr døgn (0,4) * 365. 
Dette gir knappe 80.000 kr i forventede kostnader pr. år ved full forsinkelsesulempe. 
Vi har ikke tatt hensyn til eventuell avvist trafikk eller trafikk som kan planlegge 
endringer i sitt logistikkopplegg slik at de kan levere varer annetsteds i påvente av 
åpning. Vi har med andre ord forutsatt at dette godset skal fram til bestemmelses-
stedet så raskt som mulig.  Vi har dessuten ikke tatt med virkningene for lette biler, 
eventuelle endringer i vegvedlikehold eller ulykkeskostnader. Disse må med i en 
fullstendig virkningsberegning. 

5.9.1.3 Sammenligning av alvorlighetsgrad 
I dette kapitlet har vi forsøkt å sammenligne de flaskehalsenes alvorlighetsgrad slik 
som det er skissert i tabell 3.1 og tabell 3.2 ovenfor. Som utgangspunkt for sammen-
ligningen har vi benyttet de to rasutsatte strekningene ovenfor. 
 
Følgende forutsetninger/data er benyttet: 
Trafikkvolum, biler > 17m: Registeringer 
Forventet ventetid persontrafikk: Ventetid pr kjøretøy i snitt hvis hendelse. Hvis 
omkjøringsmulighet er tiden til omkjøring benyttet.    
Forventet ventetid godstrafikk: Ventetid pr kjøretøy i snitt hvis hendelse. Hvis omkjø-
ringsmulighet er tiden til omkjøring benyttet. 

                                                
10 I reelle beregninger bør en ta hensyn til faktisk rabattbruk på ferjer og bomstasjoner for 
ulike bilgrupper i alle de tilfeller der ferjer eller bomstasjoner inngår i reisekjeden. 
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Verditap av gods: Verditap i % pr. last i snitt hvis hendelse. Hvis omkjøringsmulighet 
er verditap ved omkjøring benyttet. 
Produksjonsbortfall: Produksjonsbortfall i % pr. måned i snitt for berørte transport-
kjøpere. Hvis omkjøringsmulighet er produksjonsbortfall ved omkjøring benyttet. 
 
Beregningseksempel Rv70 Oppdal-Kristiansund 
Trafikkvolum, biler > 17m (ÅDT): 90 
Forventet antall hendelser pr. år: 4 
Forventet omkjøringstid person- og godstrafikk: 2,5 timer 
Verditap godstrafikk ved omkjøring: 7%  
Produksjonsbortfall ved omkjøring: 1,6% 
 
Beregningseksempel E136/Rv64 Dombås-Molde 
I eksemplet nedenfor er det antatt at 20% av persontrafikken ikke gjennomføres.  
Trafikkvolum, biler > 17m (ÅDT): 150  
Forventet antall hendelser pr. år: 1 
Forventet ventetid person- og godstrafikk: 1,5 timer 
Verditap godstrafikk ved omkjøring: 4% 
Produksjonsbortfall ved omkjøring: 0,75% 
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Ved å legge framstillingsmåten i tabell 3.1 og 3.2 til grunn, får vi følgende resultat-
bilde: 
 

             Alvorlighetsgrad 
 

 Kategori 
 

 

Liten 
(1) 

 

 
(2) 

 

Middels 
(3) 

 

 
(4) 

 

Høy 
(5) 

 

(A) Trafikkvolum > 17 m 

 

     

 

(B) Forventet forekomst av  

      hendelse 

     

 

(C) Forventet ventetid 

      persontrafikk 

     

 

(D) Forventet ventetid 

      godstrafikk  

     

 

(E) Verditap av gods 

 

     

 

(F) Produksjonsbortfall 

 

     

 

(…) Andre virkninger 

 

     

 
Tabell 5.1:  Beregningseksempler ras/skred: Rv70 Oppdal-Kristiansund og 
E136/Rv64 Dombås-Molde. 
 
Ved å vekte alvorlighetsgraden tilsvarende som beskrevet i kapittel 3 får vi dette 
resultatet: 
Rv70 Oppdal-Kristiansund:  
0,2x4 + 0,3x5 + 0,1x2 + 0,1x2 + 0,1x2 + 0,1x3 = 3,2 
 
E136/Rv64 Dombås-Molde: 
0,2x5 + 0,3x4 + 0,1x2 + 0,1x2 + 0,1x1 + 0,1x2 = 2,9 
 

Rv 70 E-136
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Vi ser at profilen for disse to eksemplene er ganske lik. E-136 har høyere trafikk, 
men lavere forventet forekomst av hendelse og mindre verditap og produksjonsbort-
fall når hendelsen først er ute. Dette gjør at veid alvorlighetsgrad blir mindre enn for 
Rv70. Her trekker særlig den hyppige forekomsten av hendelser opp slik at alvorlig-
hetsgraden blir høyere. 
Vi understrekes at eksemplene er konstruerte og at tallene ikke er kvalitetssikret mot 
reelle verdier for parametrene E og F, eller oppdaterte tall for parameter B. Eksemp-
let skal kun illustrere metodikken. Følsomhetsanalyser på de enkelte parametrene 
A-F kan være neste skritt i beregningen. 

5.9.2 Flom 
Store nedbørsmengder kan gi flom og oversvømte veier. Selv om det kan ligge en 
viss forventning i det generelle værbildet for et område, kan det likevel være store 
lokale variasjoner som ikke kan forutsis. For flom vil det på den ene siden kunne 
arte seg i form av grøfter og kulverter som ikke makter å ta unna vannmengdene 
som kommer og som dermed fører til lokale oversvømmelser gjerne kombinerte 
med utgraving av vegbanen. På den andre siden vil en vegkropp som ligger lavt 
langs et vassdrag kunne bli oversvømt ved en gitt flomstørrelse (5-års flom, 10-års 
flom osv.). Steinsprang og jordras er ofte kombinert med store nedbørsmengder, 
men like gjerne uavhengig av dette. Dette er det imidlertid tatt høyde for under 
vurderingen av ras/skred. 
Det er ikke laget konkrete beregningseksempler. Vi velger likevel å gi noen betrakt-
ninger.  Store lokale variasjoner i nedbørsvarighet og –intensitet vanskeliggjør 
sannsynlighetsberegningen. Når en flom oppstår, og en vegstrekning må stenges, 
vil metodikken som er vist ovenfor for ras/skred kunne benyttes til å beregne de 
samfunnsøkonomiske kostnadene ved stengningen og til en viss grad benyttes i 
prioriteringen av oppryddingsarbeidet. 
Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, har laget flomsonekart for en rekke 
vassdrag. Disse kartene er i hovedsak tenkt benyttet i forhold til flomutsatt bebyg-
gelse, men er svært nyttige også med tanke på å markere vegstrekninger som er 
utsatt for oversvømmelse ved en gitt flomstørrelse. Ved å knytte sannsynlighetsbe-
regninger til disse flomstørrelsene kan de samfunnsøkonomiske kostnadene bereg-
nes som for ras/skred.  
NVE og DNMI har dessuten laget modeller som kan beregne teoretisk avrenning i 
terrenget, og beregne vannføring i tilhørende vassdrag. Dette prognoseverktøyet 
kan benyttes til å antyde utsatte vassdrag og vegstrekninger i tilknytning til disse. 
Prognosene kan kobles opp mot globale klimamodeller og fremskrives i tid over flere 
tiår, slik at tendenser kan avleses som del av beslutningsgrunnlaget for fremtidige 
investeringer. 

5.9.3 Glatte veger, dårlig føre, kolonnekjøring 
Snøfall kombinert med vind om vinteren kan gi snøskred eller kolonnekjøring. Det 
vises til Vegdirektoratets egen rapport, MISA 01/08 om samfunnsøkonomisk analy-
se av vinterstenging av rv7 Hardangervidda og/eller rv50 Hol-Aurland som et ek-
sempel på hvordan slike forhold kan verdsettes. Vi har ikke laget beregningseksem-
pel for dette. 
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6 Metode 

6.1 Innledning  
Arbeidet er avsluttet med forslag til metode for å identifisere flaskehalser på vegnet-
tet. Metoden kan brukes i vegvesenets arbeid med rutevise utredninger på stam-
vegnettet for å registrere og vurdere flaskehalsene. 
Stamvegene skal vurderes med hensyn på flaskehalser for tungtransport. Hver 
stamvegrute skal oppsummeres med oversikt over omfang og stedfesting av de 
ulike flaskehalsene som eksisterer. Videre er det en målsetting å kvantifisere ulem-
peskostnadene som flaskehalsene påfører samfunnet mhp langdistanse godstrans-
port på veg. Dermed vil det for hver stamvegrute være synliggjort hvilke flaskehalser 
som eksisterer med betydning av flaskehalsene. En form for rangering kan dermed 
settes opp. 
I neste runde kan det genereres vegprosjekt på strekninger med store ulempeskost-
nader. I det samfunnsøkonomiske regnestykket vil da alle nyttegevinster, også for 
øvrig trafikk, miljø, etc, bli integrert.    
Metodikken beskrevet i denne rapporten forutsetter bruk av eksisterende dataverk-
tøy (bl.a. Vegdatabanken, EFFEKT og TAV, TilstandsAnalyser av Vegruter) og noe 
bruk av manuelle vurderinger. Det er helt nødvendig at resultatene blir fortløpende 
kvalitetsikret gjennom en rimelighetsbetraktning. Derfor er det en forutsetning at de 
som ufører arbeidet er godt kjent på vegnettet i fylket.   

6.2 Stegvis framgangsmåte 
Kriteriene for flaskehalser gitt i rapportens kap 4. For å finne disse vil flere verktøy 
kunne benyttes.   

6.2.1 Strekningsvurderinger 
For videre arbeid og bruk av kriterier, anbefalinger, etc i dette prosjektet kan to 
angrepsvinkler benyttes: 

• Tungtransport mellom to relasjoner, for eksempel Bergen - Oslo 
• Tungtransport langs en stamvegrute. 

Med utgangspunkt i en relasjon vil det være naturlig å ta med alle aktuelle vegvalg. 
Trafikken mellom relasjonene kan for eksempel hentes fra de nye regionale trans-
portmodellene og fordeles ut. Flaskehalsene på hvert vegvalg kan analyseres og 
sammenstilles. 
Med hensyn på analyse av en stamvegrute må en ta hensyn til og belyse at alterna-
tive vegvalg eksisterer og benyttes. Registrerte ÅDT-tall på vegstrekningen vil være 
bestemmende for dagens tungtransport på ruten. I tillegg kan potensialet for tung-
transport utledes fra f.eks antall og type flaskehalser på stamvegstrekninger og 
sannsynlig avvisning til andre aktuelle ruter.   
I forbindelse med stamvegutredningen er det mest hensiktsmessig og ta utgangs-
punkt i en stamvegrute og jobbe ut fra dette.   

6.2.2 Kartlegging av flaskehalser 
Bruk eksisterende dataverktøy (bl.a. Vegdatabanken, EFFEKT og TAV, Tilstands-
Analyser av Vegruter) for å kartlegge flaskehalsene. Resultatene kvalitetssikres 
gjennom rimelighetsbetraktninger og lokal kunnskap. Derfor er det en forutsetning at 
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de som ufører arbeidet er godt kjent på vegnettet i fylket. Dette gjelder spesielt med 
hensyn på vurderinger rundt andel tungtrafikk på de ulike vegene og bruk og mulig-
heter for omkjøring. Rushproblematikk rundt de store byene krever også lokalkunn-
skap.   

6.2.3 Betydning for næringslivet 
For å finne betydningen for næringslivet benyttes beregning av kostnader i henhold 
til metodikk fra H-140 som beskrevet i eksemplene i kap 5. Beregningsprogrammet 
EFFEKT kan benyttes, men en kan fra sak til sak vurdere om det er hensiktsmessig 
å gjennomføre beregningene i regneark. Konsekvenser i forhold til at flaskehalsen 
fjernes eller reduseres blir beregnet eller vurdert. Samfunnsøkonomiske kostnader 
som følge av flaskehalsene beregnes.  
Som beskrevet tidligere må en her vurdere omfanget av flaskehalsene. Noen flas-
kehalser gjelder bestemte tider på døgnet, andre gjelder utvalgte kjøretøy. Noen 
gjelder utvalgte transporter. Vil transportørene agere annerledes dersom flaskehal-
sen fjernes? For flaskehalser av type fri høyde må en fjerne alle på en strekning før 
transportørene får full nytte av tiltakene. Noen biler i lokal transport kan nyttiggjøre 
seg tiltaket. Lengde på omkjøringsveg vil også være relevant. Trafikkmengden som 
går på en strekning er lett å finne. Verre kan det være å finne avvist trafikk, eller 
trafikk som foretar andre rutevalg. Lokalkunnskap vil kunne hjelpe her. Vi har fokus 
på langdistanse godstransport i dette prosjektet. Flaskehalsene vil også påvirke 
korte transporter med store biler. En avgrensning her bør gjøres.  

6.2.4 Utvelgelse 
Etter at den samfunnsøkonomiske nytteberegningen for godstransport er gjort kan 
en anslå det totale omfanget av betydning flaskehalsene har for langdistanse gods-
transport på veg – med til dels betydelige usikkerheter. Nå kan en foreta rangeringer 
og utvelgelse av hvilke flaskehalser/strekninger vegvesenet ønsker å vurdere vide-
re. 
Foruten de samfunnsøkonomiske kostnadene vil en her også vurdere andre forhold. 
Dette kan være politiske, regionale, næringsmessige forhold i tillegg til andre veg-
faglige forhold. Etter dette har en identifisert de flaskehals(-strekningene) en ønsker 
å vurdere videre og silet bort de som ikke prioriteres.  

6.2.5 Videre planlegging 
I den videre planleggingen benyttes vegvesenets generelle planleggingsmetodikk 
som er tilpasset prosjektets størrelse og fase, eksempelvis en konsekvensanalyse 
ihht H-140. I denne prosessen behandles selve flaskehalsen og dens betydning for 
næringslivet på lik linje med de øvrige konsekvensene. Det vil være metodisk galt å 
forsøke å beregne en nyttekostnadsanalyse kun for langdistanse godstransport.  
For en flaskehals som fri høyde ved en jernbaneundergang vil problemet kunne 
løses med flere alternative tiltak; 

• senking av vegen 
• senking av vegen kombinert med nye brukar og kurveutretting 
• omlegging av vegen 

Disse vil ha tilnærmet lik konsekvens mht flaskehalsen, men ulik konsekvens for 
mange av de andre temaene i H-140. Kostnadene varierer også. For å vurdere og 
rangere alternativene vil metodikken i H-140 benyttes.  
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Metodikken i H-140 vil også benyttes for rangering mellom de ulike prosjektene som 
er initiert av flaskehalsproblematikk. Dermed er det ikke opplagt at det er de flaske-
halsene som har størst betydning for næringslivet som blir fjernet, men alle prosjek-
tene som er vurdert har i det minste stor betydning for næringslivet.  
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