
 

Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet   

 

Vi viser til deres brev og takker for muligheten til å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet.  

NHO Viken Oslo er den største regionforeningen i landets største arbeidsgiverorganisasjon 

med ca 8 660 medlemsbedrifter, som sysselsetter 208 000 årsverk.  Våre innspill til NTP 2022-

2033 er basert på en grundig prosess med vårt styre og tillitsvalgte, som representerer bedrifter 

på tvers av alle næringer i hele Viken.  

Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for 

bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må 

til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Er mobiliteten god, vil også 

samfunnet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer og vekst i 

næringslivet. 

NHO er opptatt av at det må skapes flere jobber i privat sektor.  I den forbindelsen må vi se på 

hvordan investeringene i samferdsel og infrastruktur kan innrettes slik at de bidrar til at 

bedriftene kan skape flere jobber. En satsing på smart, grønn infrastruktur skaper lønnsomme 

jobber for fremtiden. Vi mener et viktig kriterium for å prioritere prosjekter i neste NTP må være 

at de bidrar til økt verdiskaping.  

Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent 

innen 2030. I tillegg har Stortinget sluttet seg til flere ambisiøse teknologimål når det gjelder 

innfasing av null- og lavutslippsløsninger. Næringslivet skal ta sin del av ansvaret for at vi når 

klimamålene. Bedriftene er en del av løsningen.  

Transportsektoren er vår største utslippssektor. Næringstransporten står for 2/3 av utslippene 

her. Da må vi se på hvilke virkemidler vi kan iverksette for å redusere utslippene i denne sektoren.  

Vi er på vei til en grønnere, smartere og tryggere transportsektor.  Når vi tenker smart rundt vår 

nye infrastruktur kan vi både øke produktiviteten og minske klimaavtrykket. 

Vi vet også at digitalisering, herunder autonomi, vil påvirke transportsektoren drastisk i årene 

som kommer. Kombinasjonen av en rivende teknologisk utvikling, tøffe krav til 

klimagassreduksjoner og forventet vekst i transportbehov vil være viktige drivkrefter som vil 

prege transportsektoren.   
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NHO Viken Oslo er også opptatt av å fremheve at vi trenger samferdselsløsninger som binder 

Viken og Oslo sammen. Vi skal nå skape en ny region, og investeringer i samferdsel og 

infrastruktur må støtte opp om det. Derfor må vi bygge infrastruktur som sikrer større bo- og 

arbeidsmarkedsregioner, slik at bedriftene kan hente kompetanse fra et større område, samtidig 

som folk får større frihet til å velge både jobb og sted å bo. 

Nivået på bompengefinansiering må være bærekraftig. For mange bedrifter er ikke 

kollektivtransport en mulighet, de må kjøre på veiene våre. Da må vi passe på at 

bompengeutgiftene ikke blir til altfor store. NHO er opptatt av en bedre veifinansieringspolitikk. 

På sikt må alle bompenger og bilrelaterte avgifter erstattes med elektronisk veiprising. 

NHO Viken Oslo mener følgende må prioriteres i Vikens innspill til neste NTP:   

- Prosjekter som leder trafikk rundt Oslo   

- Prosjekter som får trafikk som må gjennom Oslo raskt frem   

- Jernbaneutbygging   

- Øst-vest forbindelser   

  

NHO Viken Oslo mener det er avgjørende å prioritere InterCity-utbyggingen, men at det er viktig 

å se på hvordan kostnader i prosjektene kan reduseres. For høye kostander kan bli et hinder for 

gjennomføring, derfor må man se på hvordan disse kan reduseres. Statlige bevilginger til 

byvekstavtaler, bypakker og store kollektivprosjekter må videreføres.  

 

NHO Viken Oslo prioriterer følgende prosjekter i første periode (2022-2027) i NTP 2022-2033. 

Prosjektene er prioritert i perioden, men de er ikke prioritert innbyrdes. 

- E18 Retvet – Vinterbro: Prosjektet er siste del av en viktig transportkorridor fra 

svenskegrensen til  Oslo. Prosjektet bidrar også til å binde sammen bo- og 

arbeidsmarkedet i regionen. For eksempel kan det nevnes at prosjektet er spesielt relevant 

for industribedrifter i Indre Østfold.  

- Fellesprosjektet E16 – Ringeriksbanen: Prosjektet vil bidra til å korte ned reisetiden 

mellom Oslo og Ringerike og Oslo og Bergen. Det vil bidra til å binde bo- og 

arbeidsmarkedet tettere sammen.   

- Rv 282 Holmenbrua (Drammen): Prosjektet viktig for tilknytning til Drammen Havn 

og næringstransport. Det er nødvendig å oppgradere eksisterende bru.  Det må sikres 

finansiering for brua selv om det ikke lenger er tilslutning til Buskerudbypakke 2. 

- E134 Strømsåstunnelen – nytt tunnelløp (Drammen): E134 er en viktig korridor 

for næringstransport. Tunneler på strekningen bør derfor tilfredstille gjeldende krav. Et 

bekstra tunnelløp vil også øke trafikksikkerheten.  

- E18 Lysaker – Ramstadsletta (Bærum): Dagens situasjon i korridoren medfører 

store tids- og transportkostnader for godstransporten. Pöyry utførte i 2012 en analyse for 

Asker kommune som anslår kostnadene køene på E18 Vestkorridoren medfører for 

godstransporten til å være mellom 670 millioner kroner og 1.000 millioner kroner i 2011. 

Prosjektet er viktig for bedriftene i regionen. Det vil forbedre situasjonen for 

næringstransporten som bruker veien, og det vil bidra til byutvikling.  
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- InterCity Haug -Seut (Råde -Fredrikstad): InterCity-utbyggingen vil binde 

Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Prosjektet 

vil forbedre frekvensen og reisetiden for togreiser mellom byene i Østfold og til Oslo. Det 

vil gjøre det attraktivt for flere å reise med tog, og således være et bidrag til å løse 

klimautfordringene. Samtidig må det er erkjennes at kostnadene i prosjektet har vokst seg 

for høye. Man må derfor se på hvordan redusere kostnadene samtidig som vedtatt tidsplan 

overholdes.  

- InterCity Seut – Sarpsborg : Se omtale under «Haug-Seut»   

- Rv 110 Simo – St Croix: Prosjektet må sees i sammenheng med bygging av InterCity.  

- Ny jernbanetunnel i Oslo: Prosjektet vil bidra til å løse klimautfordringene fordi flere 

kan reise kollektivt. Ved å legge til rette for flere avganger vil frekvensen og 

forutsigbarheten i togtilbudet økes. Kapasiteten på jernbanenettet i Osloområdet er 

sprengt og prosjektet bør realiseres så raskt som mulig.  

- Alnabruterminalen: Alnabruterminalen er navet for godstransporten i Norge. Det er 

behov for oppgraderinger av terminalen. Utbedringer ved terminalen vil gjøre det mulig å 

frakte mer gods på bane.  

- Rv 22 Bru over Glomma (i Lillestrøm kommune): Dagens Glommakryssing er en 

flaskehals og fører til mye kø i området. I tillegg er det nødvendig å oppgradere 

eksisterende bru på grunn av dennes begrensede levetid. Prosjektet vil medføre mindre kø 

for næringstransport, og således bidra til reduserte kostnader. 

- Rv 23 Oslofjordforbindelsen: Prosjektet er en alternativ veiforbindelse mellom 

Buskerud og Akershus utenom Oslo. Et nytt tunnelløp langs dagens trasé bidrar til at 

dagens tunnelløp får rømningsveier ut i dagen. Det bidrar til en mer forutsigbar 

transportåre for næringstransport som benytter denne traseen.  

- E134 Dagslett–kryss E18: Prosjektet er viktig for å binde sammen E6 i Akershus og 

E18 i Buskerud og dermed avlaste gjennomgangstrafikken gjennom Oslo. Prosjektet kan 

sees på som en del av en Ring 4 rundt Oslo. Således vil dette prosjektet bidra til reduserte 

tids- og transportkostnader for næringstransport.  

- E134 Saggrenda – Elgsjø (Kongsbergregionen): E134 er en viktig korridor øst-vest 

for bedrifter i Viken. En utbedring av denne strekningen vil medføre reduserte tids- og 

transportkostnader for næringslivet. Det vil også øke fremkommeligheten og 

trafikksikkerheten vinterstid.  

- E16 Nymoen – Eggemoen: Det er vedtatt oppstart av arbeidet med E16 fra Eggemoen 

til Olum. For å fullføre prosjektet og ta ut full effekt av det påbegynte prosjektet er det 

viktig at lenken fullføres rundt Hønefoss frem til Nymoen.  For å legge bedre til rette for 

næringsutvikling i området rundt Eggemoen flyplass er det avgjørende at prosjektet 

fullføres med lenken E16 Eggemoen – Nymoen.  

- Ny T-banetunnel i Oslo: Dette vil bidra til å løse klimautfordringene fordi flere kan 

reise kollektivt. Prosjektet bør få statlige bidrag fra ordningen med særskilt tilskudd til 

store kollektivprosjekter.  

- Rv 4 fra Gjelleråsen til Mjøsbrua: En utbedring av Rv 4 er viktig for mange bedrifter 

som er avhengige av Rv4. En utbedring av strekningen vil redusere transportkostnadene 

deres og bedre fremkommeligheten.  
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- E18 Ramstadsletta – Slependen (Bærum): Se omtale under «E18 Lysaker – 

Ramstadsletta».  

- RV22 fra Hafslund til Dondern: Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma. 

Denne strekningen er en forutsetning for å få nytte av ny bro over Sarpsfossen.   

-  E 16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk (start)  (Ullensaker – Kongsvinger): 

En utbedring av Rv2 mellom Kløfta og Kongsvinger vil gi besparelser for næringslivet i 

form av reduserte tids- og transportkostnader. Veien er en viktig transportåre. En 

utbedring av veien bidrar også til å binde Romerike og Kongsvingerregionen tettere 

sammen.  

 

NHO Viken Oslo prioriterer følgende  korridorer i andre periode (2028-2033) ) i NTP 2022-

2033:  

- Rv 19 Moss: Trafikksituasjonen fra fergeleiet i Moss til E6 er prekær i rushtiden. Den 

medfører store forsinkeler og lange køer. Det foreligger så vidt vi kjenner til ikke 

beregninger av prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet. For prosjekter som 

prioriteres i første seksårsperiode bør det foreligge en vedtatt kommunedelplan ved 

periodens start. Det er usikkert når kommunedelplan for dette prosjektet vil kunne vedtas, 

men det antas å være innen 2022.En utbedring av Rv 19 fra fergeleiet til E6 vil være en 

forbedring av en viktig transportåre for bedriftene. Det fraktes mye gods i vogntog med 

fergen Moss -Horten. Denne godstransporten skal enten videre fra Moss til E6 eller ned til 

fergen fra E6 til Moss. Prosjektet vil bidra til å redusere køen på denne strekningen. Det vil 

også styrke trafikksikkerheten fordi man unngår lange køer på E6. 

- E6 Oslo Øst: Situasjonen på dagens E6 fører til redusert fremkommelighet for 

næringstransport. Mye av denne skal til Alnabruterminalen og Gardermoen. Det er 

nødvendig å se på tiltak som forbedrer situasjonen for næringstransporten.   

- Ferdigstille E 18-Vestkorridoren (E18 Slependen – Drengsrud): Se omtale under 

«E18 Lysaker – Ramstadsletta».  

- Tverrforbindelse gjennom Østfold (fra E6 i sør til E6 i nord): Prosjektet vil 

redusere transportkostnader og tidskostnader betraktelig for godstransport, og sørge for 

bedre forutsigbarhet. En veiforbindelse som gjør det mulig å unngå å kjøre gjennom Oslo i 

rush vil være en betydelig fordel for berørte bedrifter. Prosjektet bør sees i sammenheng 

med omtalte Ring 4.  

- Ferdigstille InterCity-utbygging til Halden og videreføring til Sverige: Se 

omtale under «Haug-Seut».   

- Ferdigstille Ring 4: Dette vil bidra til å redusere gjennomgangstrafikken gjennom Oslo, 

spesielt innenfor godstransport og annen næringstransport. Det vil redusere tids- og 

transportkostnader for næringslivet, som får en forutsigbar rute utenom Oslo.  

- To tog i timen til Kongsberg: Dette vil bidra til reduksjon i tids- og reisekostnader for 

ansatte i Kongsbergindustrien og tilreisende. Det vil også styrke forutsigbarheten i 

tilbudet, noe som gjør at flere vil benytte seg av det. Det vil dermed være et bidrag til å løse 

klimautfordringene. 
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- Ferdigstille utbedring av Øst vest forbindelse, Rv 52 og Rv7: Utbedring av øst-

vest forbindelsen Rv 52 vil bedre fremkommeligheten for godstransporten. Utbedringer 

langs Rv 7 er viktig for den store reiselivsnæringen i regionen.   

 

Etter planen i inneværende NTP vil følgende prosjekter enten være i byggefasen eller har 

byggestart før 2022. Disse må sikres finansiering i NTP 2022-2033.  

- E16 Bjørum – Skaret 

- E16 Eggemoen - Jevnaker – Olum 

- Fornebubanen  

- Sandbukta – Moss – Såstad  

- Venjar – Eidsvoll – Langset  

- Follobanen  

- Drammen – Kobbervikdalen /Gullskogen  

 

Vi er selvfølgelig tilgjengelige dersom dere ønsker ytterligere utdyping av vårt synspunkt.   

  

 

 

Med vennlig hilsen   

  

  

Nina Solli (sign.)    

Regiondirektør  

NHO Viken Oslo   


