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Forord 
 
Prosjektet ”Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland” er utført for NHO 
Hedmark og Oppland. Vikinglauget har vært med og finansiert prosjektet. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget Nasjonal Transportplan 2006-2015 ble lagt ut på 
høring i starten av juni med høringsfrist ca. 1 oktober i år. NHO Hedmark og Oppland ønsket 
en utredning som kan danne grunnlag for å prioritere sine innspill til fylkeskommunenes 
høringsuttalelser. Det var også meningen at utredningen skulle kunne danne grunnlag for 
innspill til sentrale myndigheter.    
 
Prosjektet er utført i løpet av relativt kort tid, ettersom det startet opp i midten av mai og ble 
avsluttet i midten av august. Dette har ikke hemmet prosjektet, men gjort at vi har vært 
avhengige av å skaffe god grunnlagsinformasjon på kort tid. Vi har fått god  hjelp av Statens 
Vegvesen, region Øst, og vil særlig takke Trygve Elvsaas og Jon Arne Skjønhaug. 
 
Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av: 
 
Anders Foss               Kraft Foods Norge AS 
Tom Martinsen A/S Valdres og Valdres Trykkeri 
Jan Skrefsrud            NorDan AS Avdeling Otta 
Per Børke         Moelven Industrier 
Halvor Hjelle            Gilde HedOpp 
Terje Eriksen            Toten Transport AL 
Jo Petter Grindstad     Glommen Skogeierforening 
Jan-Erik Rørvik          TrysilKnut 
 
Referansegruppen har gitt gode innspill som har bidratt til å sikre relevansen av prosjektet i 
forhold til de problemstillinger det skulle omhandle.  
 
Prosjektarbeidet har vært ledet av Kristian Lein, med Svein Erik Hagen og Espen Køhn som 
medarbeidere på prosjektet. Simen Flygind har vært ansvarlig for kartene. Terje Fordal ved 
Hjelnes Cowi har utført beregninger i nytte-/kostnadsanalyseprogrammet EFFEKT, jf kap 11. 
 
 
 
Lillehammer, august 2003 
 
 
Kristian Lein 
Prosjektleder 
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1 Innledning og sammendrag 
 

1.1 Bakgrunn og målsetning for rapporten 
 
Sentrale temaer i utredningsarbeidet har vært: 
 

• Hvor er flaskehalsene i dag i forhold til eksisterende næringsstruktur? 
 

• Hvilke infrastrukturprosjekter vil gi størst effekt for næringslivet i Hedmark og 
Oppland og for næringsutvikling framover? (Kost/Nytte) 

 
Utredningen er ment å ta høyde for både faktisk verdiskapning og verdiskapningspotensiale, 
og ta for seg både gods- og persontransport, så vel veg som bane. Basis for utredningen er en 
kvantitativ analyse, dvs kostnader ved ulike investeringer målt opp mot gevinster, herunder 
økt verdiskapingspotensiale i næringslivet.  
 
Fokuset er nytte/kostnad ved ulike prosjekter vurdert utfra næringslivet i Hedmark og 
Oppland.  Det skaper et behov for å skille ut de gevinster (og kostnader), knyttet til 
infrastrukturprosjekter i vår region, som tilfaller gjennomgangstrafikk til og fra andre 
landsdeler. I denne sammenheng er det sentralt å trekke inn hvilket næringsliv som finnes i 
ulike deler av Hedmark og Oppland samt hvilke transportbehov og infrastrukturbehov de har. 
 
 

1.2 Metodikk og bruk av data 
 
Som følge av en relativt kort prosjektperiode og kompleksiteten i nytte-/kostnadsanalyser for 
transporttiltak har det vært nødvendig å ta utgangspunkt i transportetatenes (Statens Vegvesen 
og Jernbaneverkets) egne beregninger av nytte og kostnader knyttet til ulike 
infrastrukturprosjekter. Nytte- kostnadsanalyser som er utført i tilknytning til 
samferdselsprosjekter benytter standardiserte verdier for bl.a miljøeffekter, driftsutgifter og 
tidsverdier (som inngår på gevinstsiden i de fleste infrastrukturprosjekter).  
 
For prosjektet har det imidlertid vært et problem at dataene over sammensetningen av 
transportstrømmene har svakheter, mht. at 
 

• nytteeffekter for lokalt/regionalt næringsliv ikke er kartlagt (fordi regional trafikk 
ikke skilles fra transittrafikk) 

• nytteeffekter for næringslivet generelt er mangelfullt beskrevet, f.eks ved at de 
aggregert med andre typer effekter. 
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• virkninger av infrastrukturprosjekter ikke er sammenholdt med regionalt næringslivs 
struktur, særtrekk og spesielle behov. 

 
Dette er søkt avbøtt gjennom innhenting av tildligere utredninger som har hatt fokus på 
regionale forhold, vurderinger av trafikkstrømmer, samt egne beregninger og vurderinger som 
er utført på basis av de nytte-/kostnadsanalyser som eksisterer. Undersøkelsen som ble 
gjennomført i regi av prosjektet ble delvis laget som et supplement til nytte-
/kostnadsanalysene, jf omtale nedenfor.  
 
Mange viktige infrastrukturprosjekter for næringslivet i Hedmark og Oppland ligger utenfor, 
og spesielt sør for, fylkene. Derfor har vi tatt med og omtalt aktuelle prosjekter i Akershus på 
de veiene som leder videre inn i Hedmark og Oppland 1. Vi har derimot ikke inkludert 
prosjekter f.eks i Oslo og Østfold, selv om disse også kan være svært viktige for næringslivet i 
regionen. Årsaken til det er at jo lengre unna Innlandregionen prosjektene ligger, dess mindre 
andel av effektene vil gjelde Hedmark/Oppland. Dessuten ville dette fort vanskeliggjøre 
analysen, bl.a nytteeffektene for næringslivet i regionen ville blitt enda vanskeligere å isolere.  
 
En vurdering av hvilke infrastrukturprosjekter som vil gi størst effekt for næringslivet gjør det 
nødvendig å foreta en relativt grundig gjennomgang av  
 

- ”hovedkorridorer” for næringslivets transporter i Hedmark og Oppland 
- viktige infrastrukturprosjekter 

 
Grunnlagsmaterialet for denne gjennomgangen er stort sett hentet fra Statens Vegvesen i form 
av eksisterende dokumentasjon (stamveiutredninger, konsekvensutredninger, og lignende), og 
gjennom informasjon i form av interne dokumenter og fra informanter.  
 
Ettersom forslaget til nasjonal Transportplan for perioden 2006-2015 ble lagt fram i løpet av 
prosjektarbeidet (2. juni) var det også naturlig å gjengi hvilke prosjekter som er foreslått 
prioritert på hvilke veier/baner og på hvilke strekninger. 
 
Infrastrukturens, og utbygging av infrastruktur, sin betydning for næringslivet vil avhenge av 
egenskapene ved det enkelte tiltak og av hvilke næringer som berøres. For noen bedrifter er 
reduserte transportkostnader det viktigste, for andre er bedret regularitet, punktlighet, kortere 
transporttid og større fleksibilitet viktigere. For noen bedrifter er godstransport inn til og ut av 
bedriftene det viktigste, men det kan variere hva som er viktige parametre, f.eks om det er tid, 
kostnader, kvalitet, regularitet, pålitelighet, etc. For andre bedrifter er persontransport 
viktigere enn godstransport, det gjelder ikke minst for reiselivsnæringene og mange bedrifter 
innenfor forretningsmessig tjenesteyting. For noen bedrifter er bedret tilgang på arbeidskraft 

                                                 
1 Gjelder E6, E16, rv2 og rv 4. 
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viktig. For disse kan infrastrukturtiltak som utvider bedriftens dagpendlingsomland være av 
stor betydning.  
 
For på en tilfredstillende måte å kunne vurdere næringslivets faktiske og potensielle 
nytteeffekter av infrastrukturforbedringer, ble det i en undersøkelse rettet mot NHOs 
medlemmer i Hedmark og Oppland foretatt en kartlegging av 

- regionalt næringslivs bruk av vei/bane (person, gods) 
- hvilke parametre som er viktig (tid, kostnad, regularitet, kvalitet, sikkerhet, etc) 
- prioritering av infrastrukturtiltak i ulike regioner 
- betydningen av pendling og andre forhold som ikke har direkte med næringslivets 

egne transporter å gjøre  
 
Undersøkelsen ble gjennomført som e-post enquete. Det var praktiske årsaker til at utvalget 
ble begrenset til NHOs medlemmer.  
 
 

1.3 Sammendrag  
 
Viktige trender innenfor godstransport er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt 
markedsandeler fra bane- og sjøtransport. Viktige årsaker er at transportene skjer i stadig 
mindre forsendelser over lengre avstander og mer direkte til kunder. Også for 
persontransporten er det bil og fly som har økt mest. Viktige drivkrefter er at økt nasjonal og 
regional sentralisering av arbeidsplassene bidrar til konsentrasjon av bosettingen og økning av 
trafikken rundt de store byene. Økt yrkesdeltakelse (spesielt blant kvinner) bidrar til økt 
bilbruk, pris- og reisetidsutvikling favoriserer bil framfor tog/båt, samtidig betyr mer fritid og 
særlig flere fritidshus økt bilbruk. 
 
Logistikkostnadene for norsk industri ligger rundt 10 prosent, litt høyere for Hedmark og 
Oppland ifølge en fersk undersøkelse utført av Transportbrukernes Fellesorganisasjon. I kap 2 
drøftes næringsmessige effekter av infrastrukturtiltak. Bedret transportinfrastruktur kan gi 
næringslivet fordeler i form av tidsbesparelser og lavere driftskostnader. Andre gevinster er 
knyttet til at godset kommer raskere fram, at det kommer fram når det skal, samt mulig økt 
frekvens i transporttilbudet.  
 
Nytte-/kostnadsanalyser benyttes når den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 
infrastrukturprosjekter skal beregnes. Netto nytte i samferdselsprosjekter består av summen 
av endringer i samfunnets transportkostnader (tids- og driftskostnader), ulykkeskostnader og 
miljøkostnader, fratrukket investeringskostnader og kostnader til drift og vedlikehold. Et 
viktig spørsmål er om nytte- kostnadsanalyser slik de gjennomføres i transportsektoren, 
fanger opp alle de samfunnsøkonomiske virkningene av infrastrukturprosjekter. Basert på 
tidligere utredninger kan en slutte at dette generelt er et egnet verktøy. Svakheter er særlig 
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knyttet til  kvaliteten på data og spesielt hvor gode prognoser analysene bygger på, men også 
at enkelte nytteeffekter (for transportkjøpere) undervurderes. I forslaget til Nasjonal 
Transportplan (NTP) for 2006-2015 kommer svært få større veiprosjekter ut med positiv 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet grunnet bl.a høye kalkulasjonsrenter, kombinert med de 
nøkterne trafikkprognoser som ligger til grunn. Jernbaneprosjektene kommer gjennomgående 
bedre ut. 
 
Et hovedspørsmål i utformingen av samferdselspolitikken er i hvilken grad investeringer i 
transportinfrastruktur bidrar til å fremme regionaløkonomisk utvikling. Investeringer i 
transport internt i eller til en region er ikke noen garanti for høyere økonomisk vekst. 
Effektene avhenger bl.a av hvor sterke kostnadsreduksjoner det eksisterende næringslivet får, 
og om forbedringen gjør at regionen lykkes bedre i å trekke til seg nye bedrifter og om disse 
kan vokse. Samtidig må andre nødvendige vekstfaktorer være til stede i regionen, slik som 
velfungerende lokalt næringsmiljø, utdanningstilbud og jobbmuligheter for personer med 
høyere utdanning. 
 
Større arbeidsmarkeder (også kalt regionutvidelse) er viktig for å stimulere den økonomiske 
aktiviteten i en region. Vi kan oppsummere konsekvensene av forbedrede 
pendlingsmuligheter slik: 

• Folk får større valgmulighet når det gjelder bosted og arbeidssted, både fordi 
muligheten for å bo lengre unna arbeidsplassen øker og det blir enklere å foreta 
jobbskifter. 

• Det blir lettere å oppnå balanse mellom etterspørsel og tilbud av arbeidskraft. 
• Sårbarheten blir mindre ved lokale strukturendringer. 
• Tilbudet av ideer, kunnskap og erfaring mellom aktører i arbeidsmarkedet blir større. 

 
Et større arbeidsmarked gjør en region mer attraktiv både for befolkning og næringsliv. Det 
blir lettere for begge ektefeller/samboere å få jobb. Markedet blir større, det blir lettere å få 
lønnsom drift for spesialiserte bedrifter, og det blir etterspørsel etter folk med høy utdanning 
og spesialkompetanse. Hvis en region lykkes i å trekke til seg befolkning og bedrifter, vil 
dette gi opphav i vekst i innbyggertallet, som igjen vil generere lokal etterspørsel og 
derigjennom ytterligere sysselsettingsvekst. Som det kommer fram i kapittel 3 er lokal, 
personrettet tjenesteyting (i privat og offentlig regi) den største ”næringen” i form av 
kommunal tjenesteyting, varehandel, hotell/restaurant, etc.  
 
Pendling og pendlingsmuligheter er altså et viktig element i forhold til en regions utvikling og 
utviklingsmuligheter, ikke minst i Hedmark og Oppland. Totalt var det i overkant av 31 200 
arbeidstakere (16 prosent av arbeidsstokken) som pendler ut av egen region i 2001. Av dis se  
pendlet 16 400 til Oslo – Akershus, en økning på 15 prosent på 4 år. 
 
Fra 1990 til 2001 sank antall arbeidsplasser i Hedmark med 1,5 prosent mens det i Oppland 
var en vekst på 3 prosent. På landsbasis hadde man i samme periode en vekst på 15 prosent.  I 
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Hedmark er det kun Hamarregionen som har hatt en vekst i antall arbeidsplasser fra 1990 til 
2001, mens det i Oppland kun er Nord-Gudbrandsdalsregion som har hatt nedgang. Størst 
vekst var det i Hadelands- og Lillehammerregionen. 
 
Utviklingen i Hedmark og Oppland kan oppsummeres med relativt mange 
tilbakegangsnæringer og få vekstnæringer. Hovedutfordringene for Hedmark og Oppland er 
en næringsstruktur med overrepresentasjon (større andel) innenfor for primærnæringene, som 
er i tilbakegang på nasjonalt nivå, samtidig som nedgangen i denne næringen i Hedmark og 
Oppland er sterkere enn for landet som helhet. De to fylkene har dessuten færre arbeidsplasser 
og svakere vekst innenfor forretningsmessig og privat tjenesteyting sammenliknet med 
utviklingen på nasjonalt nivå. Hadeland skiller seg ut i denne sammenheng med en sterk vekst 
innenfor personlig tjenesteyting. Ved utgangen av 2001 varierte andelen arbeidsplasser 
innenfor tjenesteyting (offentlig tjenesteyting inkludert) mellom 38 og 52 prosent av 
arbeidsplassene i de forskjellige regionene. 
 
Når det gjelder befolkningsutviklingen på regionalt nivå i Hedmark og Oppland er det kun 
Hamar, Lillehammer og Hadeland som har hatt befolkningsvekst fra 1990 og fram til 2001. 
Hovedårsaken til dette er positiv flyttegevinst. Hvis en ser på flytte- og fødselstall for de 
forskjellige regionene er det rimelig å anta at en vil få en økt konsentrasjon, eller en større 
andel bosatte, i de ”sentrale byregionene” i Hedmark og Oppland fordi de har hatt 
nettoinnflytting og har større andel kvinner i fertil alder. Befolkningsvekst vil i neste omgang 
generere økt etterspørsel etter varer og tjenester og dermed arbeidsplasser (jf. utviklingen i 
Hadelandregionen). En 
bosettingsbasert næringsutvikling 
vil kreve et effektivt 
transportsys tem, spesielt i forhold 
persontransport. 
 
I kap 5-7 presenteres de viktigste 
veiforbindelsene i Hedmark og 
Oppland.  
 

E6 er stamvei og inngår i 
transportkorridoren Oslo-
Trondheim. Av veiene i Hedmark 
er Rv 2 og Rv 3 kategorisert som 
stamveier. I Oppland er E 16, Rv 
15, Rv 4 og Rv 35 kategorisert 
som stamveier. Viktige veier som 
ikke er stamveier er i Hedmark: Rv 
20, Rv 24 og Rv 25, og for 

Oppland: Rv 33 og Rv 34. 
Figur: De viktigste veier i Hedmark og Oppland 



 16

Forslaget til NTP inneholder prioritering av stamveiene i Hedmark og Oppland, med 
tilhørende rammer. Investeringer 
til riksveier som ikke er 
stamveier må etter forslaget 
dekkes innenfor de fylkesfordelte 
rammene. 
 
Jernbanestrekningene i de to 
fylkene beskrives i kap 8. 
 
For å lette oversikten er omtalene 
av hovedkorridoerene i fylkene 
inndelt etter vei-
/jernbanestrekning. De er bygd 
opp etter felles ”mal” 

- standard, trafikkmengde 
og –sammensetning samt 
betydning for 
næringslivet.  

- infrastrukturtiltak; mulige 
prosjekter og 
prioriteringer. 

- prioritering av prosjekter 

i forslaget til NTP 
(gjelder stamveiene). 

- Vegvesenets egne nytte-
/kostnadsanalyser (gjelder stamveiene). 

 
Der det er aktuelt har vi omtalt strekninger og aktuelle prosjekter i Akershus fordi flaskehalser 
og andre problemer i Oslo-området ofte er like viktig for næringslivet i Hedmark og Oppland, 
som forholdene i egne fylker. 
 
Som et supplement til transportetatenes utredninger og beregninger, ble det som en del av 
prosjektarbeidet gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot bedrifter i Hedmark og 
Oppland. Undersøkelsen ble utført som e-post enquete til NHOs medlemmer i de to fylkene.  
Hovedresultater fra undersøkelsen er at:  
 

• De fleste bedriftene rangerer godstransport som viktig eller helt avgjørende.  
• Regularitet og pålitelighet er den faktoren som bedriftene oppgir som er viktigst for 

godstransport. Det er en svak tendens til at bedriftene i distriktsregionene bedømmer 
viktigheten av godstransport noe høyere enn mer sentralt beliggende regioner. 

Figur: Jernbanestrekninger i Hedmark og Oppland. 
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• Transport av ansatte i arbeid er den transporttypen som rangeres som minst 
betydningsfull i aller regioner. Transport av egne ansatte er minst viktig for industrien, 
og viktigst for bygg og anlegg samt finansiell og forretningsmessig tjenesteyting.   

• En stor reiselivssektor ser ut til å medføre at transport av kunder til og fra bedrift blir 
viktig. Typiske reiselivsregioner som Valdres og Nord-Gudbrandsdal er markerte her.   

• Bil er den transporttypen som vurderes å ha størst betydning i alle regioner, men 
betydningen varierer noe mellom ulike typer transport (ansatte, gods, kunder).  

• For Hedmark og Oppland under ett vurderer 50% av bedriftene at infrastruktur/reisetid 
har stor betydning mht å rekruttere arbeidskraft.  

 
På grunn av de komplekse sammenhengene mellom investeringer i infrastruktur og gevinster 
for næringsliv og næringsutvikling som er påpekt, er det ikke mulig å utrope noen klar 
”vinner” mht. hvilken strekning, eller hvilket prosjekt, som er mest lønnsom(t). Lønnsomhet 
sett i forhold til næringsutvikling og regional utvikling er ikke mulig å beregne eksakt, og vil 
avhenge av hvilke kriterier en legger til grunn. 
 
For å strukturere drøftingen har vi i kapittel 11 tatt utgangspunkt i gevinster for næringer og 
regioner knyttet til:  

1) reduserte kostnader ved godstransport for næringsliv i Hedmark og Oppland. Dvs. 
gevinster knyttet til kortere transporttider og reduserte driftskostnader for 
godstransport inn til, ut av og internt i regionen. 

2) gevinster ved økt framkommelighet, dvs. knyttet til at reisetidene blir mer forutsigbare. 
Dette er ikke minst viktig for reiselivet som er avhengige av persontransporter. Økt 
framkommelighet kan imidlertid også komme godstransportene til gode. 

3) at arbeidsreiser til tilgrensende fylker blir kortere/mindre tidkrevende, slik at 
arbeidsmarkedet evt. kan utvides. I praksis dreier dette seg om innkorting av reisetider 
til Oslo-/Romerriksområdet.  

4) bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland. I prinsippet er dette samme 
type effekt som 3). Bedre kommunikasjoner vil kunne knytte arbeidsmarkedene tettere 
sammen.  

5) at trafikksikketen bedres. Redusert risiko for tap av liv og helse er relevant også i et 
næringslivsperspektiv. Bedret trafikksikkerhet senker kostnader og kan lette 
rekruttering til ”transportyrker”. I videre forstand kan økt sikkerhet gjøre en region 
mer attraktiv i bosettingssammenheng.     

 
Tabellen under (hentet fra kap 11.6) summerer kort opp rammer, viktige prosjekter og 
konsekvenser av  utbygging for hver enkelt vei (og Dovrebanen). Angivelse av nytteverdi er 
på ”overskriftsnivå”, og viser til drøftingen i kap 11. 
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Oppsummering av infrastrukturprosjekter for de viktigste korridorene: 

 
Strekning Aktuelle 

prosjekter, 
mrd kr 
(”fullgod” 
standard) 

Planramme og 
prioritering av 
prosjekter innenfor 
planrammen 2006-
2015 

Prioritering i 
forslaget til NTP 

Viktigste nytteverdier for 
næringslivet 

E6 
Akershus/Hedmark/ 
Oppland 

9-10 mrd 740 mill: 
Hovinmoen-Dal, 
Dal-Bogsrud,  

Gardermoen-
Kolomoen starter 
opp etter 2009. 
Omfang ikke 
avklart. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 
- Knytter Innlandsregionene sammen 
(avhengig av alternativ) 
- Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
-Økt trafikksikkerhet. 

Rv 2 3,2 mrd 930 mill: 
-Kløfta-Nybakk,  
-Rv 2 gjennom sør-
Odal (oppstart) 

-Kløfta-Nybakk, - 
-Utbygging av rv2 
i Kongsvinger 

-Reduserte transportkostnader. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 

Rv 3(i Hedmark) 2,4 mrd 500 mill: 
-Utbedring Elverum-
Rena,  
- Ny vei 
Ommangsvollen-
Ånestad (2/4-felt?) 

-Mindre 
utbedringer 
Elverum-Rena 

-Reduserte transportkostnader for 
gods (men prosjekter på E6 vil har 
betydelig nytteverdi på rv 3). 
-Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
 

Rv 25 250 mill Må dekkes innenfor 
fylkesfordelte 
rammer, jf kap 4.2. 

Må dekkes 
innenfor 
fylkesfordelte 
rammer. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
- Knytter Innlandsregionene sammen  
-Økt trafikksikkerhet. 

Rv 4 1,9 mrd 400 mill: 
-Fullføring  av 
Hunndalen-Reinsv. 
-Ny vei Roa-Jaren. 

-Ny vei Roa-
Jaren. 
-Mulig oppstart av 
Fossumdiagonalen 
i Oslo. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 
-Økt trafikksikkerhet. 
-Viss avlastning av E6 (ikke drøftet) 

E16 
(Oppland/Buskerud 
Akershus)  

6,5 mrd  1,6 mrd: 
-Ny vei Hamang-
Wøien-Bjørum 
(Akershus). 
-Utbedringer i Bagn  
/Vang 

Wøien-Bjørum i 
Akershus 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
-Økt trafikksikkerhet (Akershus). 

Rv 33 630 mill Må dekkes innenfor 
fylkesfordelte 
rammer. 

Må dekkes innen 
fylkesfordelte 
rammer. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods (men utbygd rv4 og ny strekning 
på rv 35 til E6 vil avlaste rv33) 

Dovrebanen Oslo-
Lillehammer 

2,5 – 6 mrd 
Gardermoen-
Hamar 

2,5 mrd 
Ca 25 km 
dobbeltsporparseller, 
Hamar-Eidsvoll. 

Ca 10 km 
dobbeltspor, 
Hamar-Eidsvoll 

 -Tettere kobling mot 
arbeidsmarkedet i Oslo-området.  
-Begrenset avlastning av E6 
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Av drøftingen i kap 11 framgår at E 6, E 16, Rv 2, Rv 3, Rv 4, og Rv 33 sannsynligvis er de 
viktigste for næringslivet i Innlandet. Prosjekter på disse veiene vil sannsynligvis ha størst 
nytte i næringsmessig perspektiv. Prosjekter på noen av disse veiene må ses i sammenheng 
med prosjekter på andre av hovedkorridorene, jf tabellen. Gjennomgående er de sørlige 
delene (nærmest Oslo/Akershus) av veiene de viktigste for næringslivet regnet i samlet 
betydning, og prosjekter på disse delene vil gi størst gevinst for næringslivet.  
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2 Infrastrukturens betydning for næringslivet herunder regionalt 
næringsliv 
 

2.1 Drivkrefter og trender i transport 
 
Godstransport 
Logistikk- og distribusjonssystemer domineres stadig mer av store, globale operatører, også i 
Norge. Deres økende betydning skyldes bl.a behovet for kontroll over hele leveringskjeden 
fra dør til dør. Samtidig har logistikkprosesser som involverer flere bedrifter økt kraftig 
(Skyberg 1999). Dette har økt kompleksiteten i logistikkfunksjonene, og skaper behov for 
koordinering mellom flere bedrifter, noe som har økt etterspørselen rettet mot profesjonelle 
tredjeparts logistikkleverandører.  
 
Effektive logistikksystemer som innfrir kundenes krav til pris, service, kvalitet, kontroll og 
sporbarhet, blir en stadig viktigere konkurransefaktor i næringslivet. De nye logistikktrendene 
preges også av økt bruk av standardiserte lastebærere (containere) og IKT, mindre 
forsendelser samt at kravet til leveringstider skjerpes. Intermodale transporter2 kan gi en mer 
effektiv transportavvikling ved at en bedre utnytter de komparative fordeler som de ulike 
transportmidlene har. På den annen side er kompleksiteten høyere ved intermodale 
transporter, samt at de krever både spesialiserte transporter og koordinering av flere selskaper.  
 
IKT kan erstatte transport på noen områder (Econ 2001a). Det gjelder særlig der elektronisk 
kommunikasjon og handel erstatter leveranser av fysiske produkter til konsumenter, f.eks 
bøker, tidsskrifter, brev, musikk. En indirekte virkning av IKT-utviklingen er økt 
produktivitet og verdiskapning i ulike deler av økonomien, så vel som lavere kostnader i 
godstransporten. Begge disse effektene bidrar til økt samlet transportomfang. IKT øker  også 
mulighetene til Just- in-time produksjon på nye områder, som kan gi økt godstransport i små, 
hyppige laster.  
 
Econ (2001a) trekker også fram at økt bruk av Internett og e-handel vil bidra til vekst i 
markedet for flyfrakt. Dette understøtter den generelle trenden der en større del av 
transportene skjer med raske transporter, ofte med en kjede bestående av bil- fly-bil i stedet for 
en kjede bestående av bil-skip/tog-bil. Elektroniske betalingssystemer, navigasjonssystemer, 
varemerkingssystemer osv, gir perspektiver for effektivisering av logistikken i så vel lokal 
som nasjonal og internasjonal godstransport. En del av investeringene på dette området er 
store og kan bane veien for strukturendringer i næringen, med økt internasjonalisering av 
norsk logistikk og varetransport. 
 

                                                 
2 Dvs transporter der to eller flere ulike transportmidler benyttes i samme transportkjede, f.eks ved bruk av 
containerløsninger. 
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Ifølge Korridorutredningene (NTP 2003a) utgjør veitransport ca 50 prosent, skip ca 40 
prosent og jernbane 8 prosent av det innenlandske transportarbeidet. Av alle transporterte 
tonn er hele 64 pst over avstander kortere enn 100 km, 4 pst. er mellom 100 og 300 km, 6 pst. 
over 300 km, og 26 prosent er utenrikstransport. Fra 1970 til 2000 økte godsmengden med 56 
prosent, mens transportarbeidet økte med 87 pst (NTP 2001). Veksten i transportarbeid har 
vært særlig sterk fra 1995 med en årlig vekst 5-6 prosent. Transportavstandene er altså 
økende, årlig økning i transportavstand var 2,2 prosent for alle transportmidler i perioden 
1985-2000 (Hovi m.fl 2002). Økingen skyldes bl.a at produksjon og lagerhold sentraliseres til 
færre steder, ofte utenfor landets grenser, og mindre og hyppigere leveranser. Utviklingen 
fører til at mer gods transporteres direkte til kunde, uten omlasting. 
 
Til tross for politiske ønsker om det motsatte, er det vei- og flytransport som øker mest. Sett 
perioden 1970-2000 under ett har transportarbeidet på vei økt med 322 prosent, mens 
jernbanen har økt 28 prosent (NTP 2001). 
 
Persontransport 
Også for persontransporten er det vei- og lufttransporten som har økt mest. Siden 1970 er 
antall personkilometer med fly økt med 600 prosent og ca 160 prosent for veitransport. For 
jernbane- og sjøtransport har det vært mindre vekst, hhv 85 prosent og 25 prosent (NTP 
2001). Dette betyr at bil og fly tar markedsandeler fra jernbane og båt.  
 
Den innenlandske persontransporten økte med ca 1,5 prosent pr år fra 1990 til 2000, noe som 
betyr at reisevirksomheten pr innbygger økte med ca 1 prosent pr år. Viktige drivkrefter i 
veksten i persontransporten, og spesielt veitransporten, er at3:  
 

- økt sentralisering og regionalisering av arbeidsmarkedet, bidrar til konsentrasjon av 
bosettingen og økning av trafikken rundt de store byene. 

- bosettingen i kommunene rundt de store byene øker. Det er de bosatte i disse 
kommunene som reiser mest i Norge. 

- gjennomsnittlig reiseavstand for arbeidsreiser øker. 
- yrkesdeltakingen, spesielt blant kvinner har økt, bidrar til økt bilbruk. 
- prisutviklingen på ulike transportmidler har siden 1970 favorisert bil og fly.  
- reisetidene er redusert mer for bil enn for andre transportmidler. 
- antall hytter og feriehus øker, noe som bl.a bidrar til at fritidsbruken av bil øker, mens 

markedsandelen for tog har gått ned.  
 
Prognoser 
Trafikkprognosene har i det siste 10-året undervurdert trafikkveksten på vei (NTP 2003). I 
perioden 1994 – 2001 var trafikkveksten om lag dobbelt så sterk som prognosene tilsa. 
Trafikkutviklingen viser at det har vært større vekst på stamveiene enn på det øvrige veinettet. 

                                                 
3 Kilde:  Econ 2001, NTP 2001, NTP 2003b, Denstadli 2001. 
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Trafikkprognoser fra TØI ligger til grunn for de offisielle prognosene som brukes i NTP 
2006-2015. For perioden 2006-2011 er det lagt til grunn en årlig vekst i snitt på 1,2 prosent, 
og i snitt 0,9 prosent for 2012-2020. Trafikkprognosene varierer mellom fylkene og det skilles 
mellom tunge og lette kjøretøyer. TØI (Hovi m.fl 2002) har beregnet en økning i samlet 
godsvolum med 2,8 prosent pr år fra 2001 til 2006, 1,8 prosent fra 2006-2012 og 1,0 prosent 
fra 2012 til 2020.  
 
Prognosene i Norge ligger i følge forslaget til NTP langt under prognosene for Sverige og 
EU-landene ellers. Mens det i Norge er forventet en trafikkvekst mot 2010 på 11 prosent for 
personbiler og 21 prosent for godstransport, er det i Sverige lagt til grunn en forventet vekst 
på om lag 22 pst. både for person- og godstransport. Tilsvarende for hele EU er 21 og 38 
prosent. Dette kan bety at de prognosene for trafikkutvikling i Norge undervurderer 
trafikkutviklingen, noe som i så fall bl.a betyr at inntektssiden i nytte-/kostnadsberegningene 
undervurderes. Vi kommer tilbake til dette i kap 2.3. 
 
 

2.2 Næringsmessige effekter av infrastrukturtiltak 
 
Veiprosjekter kan enten fjerne flaskehalser eller på annen måte løser opp køer, eller bidra til 
en mer generell forbedring av veinettet. Effekter for næringslivet av slike prosjekter er knyttet 
til at4: 
 

- Transporttiden for sjåfør og transportmiddel reduseres. For en transportbedrift/eier av 
kjøretøy kan dette slå direkte ut i kostnadene gjennom reduserte lønnsutbetalinger og 
slitasje på kjøretøy. 

- Transporttiden til og fra arbeid reduseres. Det kan medføre at flere personer betrakter 
bedriften som et mulig arbeidssted, og at bedriften derfor står overfor et større 
arbeidstilbud og bedre tilgang på kompetent personale. Samme effekt kan framkomme 
dersom bedre punktlighet og frekvens oppnås. 

- Transporttiden for reiser i arbeid reduseres. Dermed reduseres også kostnadene for 
bedrifter forbundet arbeidsreiser. En rapport fra Econ (1999) viser imidlertid at 
næringslivet er mindre opptatt av arbeidsreiser enn effektiviteten innen godstransport. 

- Transporttiden for varer som skal til og fra bedriftene reduseres. Redusert transporttid 
medfører at innsatsvarer flyttes raskere mellom bedrifter og at ferdigvarer kommer 
raskere fram til sluttbrukerne. Lagerhold kan reduseres, og det er muligheter for å nå 
større markeder med ferdigvarer. 

- Punktlighet og regularitet forbedres. Det blir færre forsinkelser og bedriftene kan med 
større sikkerhet planlegge kjøp av innsatsfaktorer og leveringer til markedet. Styrket 

                                                 
4 I hovedsak hentet fra Econ-rapport 98/2001. 
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regularitet minsker behovet for lagerhold. Ifølge Econs undersøkelse fra 1999 er 
pålitelighet blant de faktorer som tillegges størst vekt. 

- Fleksibilitet og frekvens forbedres. Redusert transporttid gjør det enklere å frakte varer 
(inkl arbeidskraft) nøyaktig når behovet oppstår. Kortere transporttid vil medføre at 
transportbedrifter kan påta seg flere oppdrag og dermed økt frekvens for kjøperne av 
transporttjenester. 

- Det blir mulig å benytte seg av tyngre kjøretøy. Dette kan være aktuelt for en del 
bedrifter. 

- Skader på varer og materiell reduseres. Tiltak som medfører færre ulykker fører til 
færre skader på varer og materiell i tillegg til skade på personer eller dødsfall. 
Forbedring i infrastrukturen kan medføre at forsikringsbehovet reduseres, evt at 
premiene blir billigere. 

 
Alle de effekter som er påpekt bidrar til lavere kostnader for transportører og 
transportkjøpere5. Den mest åpenbare effekten av for eksempel bedre veinett er derfor at 
bedriftene får lavere transportkostnader. Infrastruktur i transport kan ha betydelige effekter for 
konkurranseevnen til næringslivet i ulike regioner, men effektene er usikre og varierende 
(Econ 2002). 
 
Internasjonale undersøkelser viser at transportkostnadene som andel av samlede kostnader er 
relativt lave. Ferske tall fra Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF 2003) viser at 
logistikkostnadene i gjennomsnitt utgjør 9 prosent av omsetningen for norske 
industribedrifter, hvorav transportkostnadene utgjør snaut 6 prosent og lager/adm utgjør 
samlet ca 3 prosent  6. For bedriftene i utvalget som ligger i Hedmark og Oppland utgjør 
logistikkostnadene 12 prosent. Ca halvparten av bedriftene vurderer logistikken som av stor 
betydning for bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne, mens vel 60 prosent bedømmer 
logistikk som av stor betydning i årene framover. Disse tallene indikerer at endringer i 
transportkostnadene kan gi betydelige utslag i lønnsomheten. 

 
Transportøkonomisk Institutt (Ludvigsen m.fl 2001) har i en empirisk studie tatt for seg 
problemer for næringslivet knyttet til transportinfrastruktur. Både for logistikk-
/transportbedrifter og produsenter/handelsbedrifter oppleves kødannelser rundt store byer som 
det største problemet, hhv 62 prosent av transportbedriftene og 51 prosent av 
produsentene/handelsbedriftene opplever dette som svakheter ved transportsystemet. Nesten 
like mange opplever dårlig veistandard på enkelte strekninger (hhv. 51 og 39 prosent). 
 
TØI-rapporten tar også for seg driftsmessige, markedsmessige og bemannings-
/personalmessige konsekvenser i bedriftene av problemer knyttet til infrastruktur. En 
                                                 
5 Hvordan gevinsten fordeles mellom disse gruppene vil bla. være avhengig av markedsforholdene i 
transportbransjen. Vi skal ikke berøre dette ytterligere, men hvis konkurransen er noenlunde velfungerende vil 
begge grupper komme bedre ut. 
6 Tall fra Transportøkonomisk institutt tilsier at andelen kan være høyere. Skyberg (1999) opererer med 12 
prosent i gjennomsnitt for norske industribedrifter. 
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konklusjon er at det er vanskelig å identifisere de infrastrukturmangler som er mest 
utslagsgivende for bedriftenes ressursbruk. ”Dermed kan man heller ikke forvente at 
eliminering av de mest synlige flaskehalser umiddelbart vil forbedre næringslivets 
konkurransedyktighet. Dette viser at omfanget av totale samfunnsøkonomiske kostnader 
forårsaket av infrastrukturproblemer ikke bare inneholder de direkte og synlige utlegg som 
oppstår pga. stans eller forsinkelser i leveringsoperasjoner, men også den ekstra innsats som 
må til for at leveringstrafikken skal kunne avvikles som planlagt til tross for de eksisterende 
infrastruktursvakheter. Denne delen av samfunnskostnader fanges ikke opp av de tradisjonelle 
kostnad/nytte beregningene.” (Ludvigsen m.fl. 2001) 
 
 

2.3 Om nytte-/kostnadsanalyser i transportsektoren  
 
Nytte-/kostnadsanalyser som metodikk 
Nytte-/kostnadsanalyser i offentlig regi bygger på anbefalingene i NOU 1997:27, som er 
operasjonalisert og nedfelt i en veileder fra Finansdepartementet (2000). I 
samfunnsøkonomiske analyser som gjennomføres i transportetatene skilles det mellom 
konsekvenser som blir verdsatt i kroner og øre, og de som ikke blir det. Fordeler og ulemper 
ved prosjekter som er mulig å måle i kroner og øre inngår i en nytte-/kostnadsanalyse. Alle 
kostnader og gevinster ved tiltaket må henføres til samme tidspunkt.  
 
For å gjøre dette benyttes nåverdimetoden, hvor det inngår en kalkulasjonsrente 
(diskonteringsrente). Den er å forstå som et samfunnsøkonomisk avkastningskrav 
(Finansdepartementet 2000). Avkastningskravet kan oppfattes som sammensatt av en sikker 
(risikofri) diskonteringsrente og et risikotillegg. Finansdepartementet fastlegger hvilken 
diskonteringsrente som skal brukes i offentlige investeringsprosjekter. Finansdepartementets 
veileder fra 2000 anbefaler at ”konjunkturfølsomme samferdselsinvesteringer” skal ha en 
diskonteringsrente på 8 prosent, mens prosjekter med ”middels risiko”, f.eks 
kollektivtrafikkinvesteringer, skal ha en rente på 6 prosent. Dette er senere blitt tolket slik at 
veiinvesteringer skal ha en rente på 8 prosent og jernbaneinvesteringer 7 prosent 7 (Econ 
2001b).   
 
Ikke prissatte konsekvenser, slik som fordelingsvirkninger8, beskrives verbalt, slik at 
beslutningstakeren får et best mulig grunnlag for å ta hensyn til dette i vurderingen av tiltaket 
(Finansdepartementet 2000). En nytte-/kostnadsanalyse er en altså ingen fullstendig 
konsekvensanalyse, i og med at bare virkninger som kan gis en økonomisk verdi inngår (Ohr 
og Bråthen 2003).  
 

                                                 
7 For prosjekter som retter seg mot korte reiser brukes 5 prosent. 
8 Definert som en ren overføring av ressurser mellom aktører i en økonomi, uten at det verken oppstår endringer 
i samfunnets ressursbruk elle r nytte. 
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Fordelingsvirkninger har ofte stor interesse for beslutningstakerne f.eks fordeling mellom 
grupper, og ikke minst fordeling mellom ulike deler av landet. Utbygging av infrastruktur har 
ofte en betydelig begrunnelse distrikts-/fordelingspolitisk. Dersom det er et uttalt politisk mål 
å bruke transportinvesteringer til å oppfylle regional-/distriktspolitiske virkemidler, så vil det i 
et land som Norge ikke være noen grunn til å vente en utbyggingsrekkefølge som 
sammenfaller med den optimale, målt etter kriteriene i en nytte-/kostnadsanalyse (Ohr og 
Bråten 2003).   
 
Netto nytte i samferdselsprosjekter består av summen av endringer i samfunnets 
transportkostnader, ulykkeskostnader og miljøkostnader, fratrukket investeringskostnaden og 
kostnader til drift og vedlikehold. Statens vegvesen benytter primært beregningsverktøyet 
Effekt (utarbeidet av Sintef) for beregning av virkninger av  infrastrukturprosjekter, jf Staten 
vegvesen (1995). Jernbaneverket benytter en regnearksmodell basert på en egenutviklet 
metodebok. En intern utredning i forbindelse med NTP-arbeidet (NTP 2001a) konkluderte 
med at det ikke er stor forskjell mellom etatene når det gjelder regelverket for utabeidelse av 
nytte-/kostnadsanalyser, selv om det ble pekt på en del punkter som burde samordnes.  
 
Et viktig spørsmål er om samfunnsøkonomiske analyser slik de gjennomføres i 
transportsektoren, fanger opp alle de realøkonomiske virkningene av infrastrukturprosjekter. 
Dette tas relativt grundig opp av Bråthen og Lyche (2002, kap 8) jf også Econ (2002), med 
henvisninger til internasjonal litteratur på feltet. Forfatterne konkluderer med at nytte-
/kostnadsanalyser er et egnet verktøy for å kartlegge de realøkonomiske virkningene av 
transporttiltak, og selv om det finnes svakheter er nytte-/kostnadsanalyse det redskapet som 
fremstår best egnet til realøkonomiske analyser på prosjektnivå. 
 
Econ (2001c) vurderer i hvilken grad gevinster/kostnader for næringslivet som følge av 
investeringer i transportinfrastruktur er inkludert i de nytte-/kostnadsanalysene som benyttes i 
transportsektoren. Konklusjonene i rapporten er at transportnæringen er godt ivaretatt, mens 
dagens verktøy i mindre grad fanger opp gevinstene for vareeierne ved at godset kommer 
raskere fram og at det kommer fram når det skal, og av gevinster som følge av økt frekvens i 
transporttilbudet.    
 
Utbygging av infrastruktur kan i samfunnsøkonomisk forstand ha karakter av et 
”nullsumspill”, f.eks ved at gunstig utvikling som følge av utbygging av transportinfrastruktur 
i en region, helt eller delvis går på bekostning av omkringliggende regioner. Men dersom de 
som er ”vinnere”, dvs de som  har nytte av prosjektet, har større nytte av tiltaket enn summen 
av tapet for resten av landet, så har vi fått en realøkonomisk nettovirkning for landet.  
 
Infrastrukturprosjekter kan under gitte vilkår være positivt for regional utvikling, og som 
sådan ha positive samfunnsøkonomiske effekter. Dersom man ønsker spesielle tiltak overfor 
en region er den beregnede nytte-/kostnadsbrøken (forholdet mellom den beregnede 
samfunnsøkonomiske nytten og de samfunnsøkonomiske kostnadene) en god indikasjon på 
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betydningen for regionen som helhet, sett bort fra de svakheter som er påpekt ovenfor (Econ 
2002).  
 
Sammenhenger mellom infrastruktur og regional utvikling behandles videre i kap 2.4. 
 
Nytte-/kostnadsanalyser og NTP 
 
I forbindelse med  arbeidet med NTP 2006-2015 har Statens vegvesen benyttet Effekt versjon 
5.52. 
 
Gjennomgangen av beregningene for stamveiene (jf stamveiutredningene) viser at økt 
trafikksikkerhet (dvs. reduserte ulykkeskostnader) ofte utgjør størstedelen av den økonomiske 
nytten for samfunnet fra veiprosjekter. Reduserte samfunnsøkonomiske transportkostnader 
utgjør som rege l en mindre del. Følgende nyttekomponenter inngår (Statens Vegvesen 1995)9: 
 

- Endring i tidskostnader 
- Endring i kjøretøykostnader 
- Endring i skadeomfang 
- Bompenge- og innkrevingskostnader 
- Nytte av nyskapt trafikk 
- Nytte av endret tillatt akseltrykk. 

 
Endringer i bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet beregnes ved hjelp av en 
omregningsfaktor mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader i Effekt. 
Bedriftsøkonomiske kostnader omfatter verdsetting av tidsgevinster for reiser i arbeid samt 
tidsgevinster for tunge biler med sjåfør (lønnskostnadene + kapital-, garasje-, og 
administrasjonskostnader). Videre inkluderes verdsetting av evt. reduserte bruksavhengige 
driftskostnader (drivstoff, olje, dekk, reparasjoner/service og avskrivninger/kapitalkostnader) 
samt reduksjoner i materielle skader.  
 
Andre kostnadselementer i nytte- kostnadsanalysen er miljøkostnader og 
vedlikeholdskostnader. For disse er det små utslag knyttet til nye veiprosjekter. Ofte er 
gevinsten negativ. 
 
Ser en forslaget til NTP under ett, er jernbaneinvesteringene i perioden 2006-2015 beregnet til 
å gi en positiv nytte på 6,6 mrd kr. Det positive bidraget kommer først og fremst fra 
prioritering av tiltak som gir forbedringer i kapasitet og reisetid i trafikktunge områder. 
Statens vegvesens forslag til investeringer i perioden gir en samlet negativ nytte på 2,2 mrd 
kr. For de bundne prosjektene er den negative nytten hele 6 mrd. Statens vegvesen fremholder 
(s 197) at høye kalkulasjonsrenter, kombinert med nøkterne trafikkprognoser (jf kap 2.1) gjør 

                                                 
9 Når vi ser bort ifra besparelser ifm fjerning av ferger. 
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at svært få større veiprosjekter blir samfunnsøkonomisk lønnsomme. Effekten er sterkere for 
veiprosjekter enn for kollektivinvesteringer pga. at kalkulasjonsrenten har økt mest for vei10. 
Kalkulasjonrenten er av de viktigste faktorene for beregning av lønnsomheten ved 
samferdselstiltak. Norge har nå en av Europas høyeste kalkulasjonsrenter for veiprosjekter, 
noe som Statens vegvesen stiller spørsmål ved ettersom Norge har et stort avstandshandikap i 
forhold til resten av Europa og stort behov for et effektivt transportnett. 
 
I forslaget til Nasjonal transportplan trekker transportetatene (Jernbaneverket og Statens 
vegvesen) fram at det er betydelig usikkerhet knyttet til virkninger (nytte/kostnadseffekter) 
som oppgis. De mener at beregningsverktøyet som er benyttet ”ikke er egnet som eneste 
kriterium for valg av prosjekter og utbyggingsrekkefølge” (NTP 2003, s 169). Begrunnelsen 
er bl.a verktøyet for nytte-/kostnadsanalyser på investeringssiden er utviklet med tanke på å 
finne det beste alternativet for enkeltprosjekter, noe som innebærer at det i mindre grad er 
egnet for systembetraktninger og strategiske analyser. Statens vegvesen trekker fram at det 
knytter seg stor usikkerhet til nytte-/kostnadsberegningene, og annonserer at de vil gå 
gjennom en del av beregningene på nytt (s. 170). 
 
 

2.4 Regionale virkninger av infrastrukturtiltak  
 
Et hovedspørsmål i utformingen av samferdselspolitikken er i hvilken grad investeringer i 
transportinfrastruktur bidrar til å fremme regionaløkonomisk utvikling. Som nevnt i kap 2.3 er 
spørsmålet todelt på den måten at lokal vekst kan bestå av overført aktivitet fra andre 
regioner, og nyskapt vekst som følge av bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 
Forbedringer i transportnettet kan gi opphav til en generell økonomisk vekstprosess, gjennom 
kostnadsreduksjoner, effektivisering og spesialisering, mens en annen mulighet er at slike 
prosjekter først og fremst gir seg utslag i rene korridoreffekter, dvs at de primært angår 
trafikkflyten (Ohr og Bråthen 2003).  
 
Econ (2002) fremholder at investeringer i transport internt i eller til en region ikke er noen 
garanti for høyere økonomisk vekst. Effektene avhenger bl.a av  

- hvor sterke kostnadsreduksjoner det eksisterende næringslivet får 
- om forbedringen gjør at regionen lykkes bedre i å trekke til seg nye bedrifter og om 

disse kan vokse. 
- om andre nødvendige vekstfaktorer er til stede i regionen, slik som velfungerende 

lokalt næringsmiljø, utdanningstilbud eller jobbmuligheter for personer med høyere 
utdanning. 

 

                                                 
10 Fra forrige NTP (2002-2011) har kalkulasjonsrenten økt fra 5 prosent til 8 prosent for veiprosjekter, for bane 
har den økt fra 4 til 7 prosent. Unntaket er korte kollektivprosjekter (bybane, trikk, T-bane) som har økt fra 4 til 
5 prosent. 
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Investeringer i transportinfrastruktur kan gi et positivt bidrag til regional utvikling, men være 
uten effekt hvis ikke andre nødvendige rammebetingelser er til stede. I den sammenheng 
pekes det på at ”urbane kvaliteter” som kulturtilbud og et tilbud av kommersielle tjenester 
trolig spiller en økende rolle for et steds muligheter til å trekke til seg personer med 
kompetanse som er viktig for lokalsamfunnets økonomiske utvikling. 
 
Mulighetene for at forbedringer i transportnettet skal sette i gang en regionaløkonomisk 
vekstprosess er større, jo 
 

- svakere transportnettet er utbygd i utgangspunktet11. Spesielt gunstig for mulighetene 
for å generere økonomisk vekst er det dersom det finnes en sentral ”missing link” som 
oppheves gjennom investeringene. 

- større vekstpotensial regionen har, f.eks i form av naturressurser, godt kvalifisert 
arbeidskraft eller et ekspansivt næringsliv. 

- sterkere industrielt og politisk miljø/tradisjon regionen har. Dette kan utgjøre et viktig 
grunnlag for å utløse det vekstpotensiale som måtte eksistere. 

 
Rietveld og Bruinsma (1998) har utviklet disse kriteriene basert på studier av velutviklede 
land med godt utbygde veinett. Det er derfor ikke overraskende at mange studier konkluderer 
med at avkastningen av investeringer i veinettet er beskjeden vurdert utfra virkningene på 
produksjon og sysselsetting. Generelt kan en si at veiprosjekter først og fremst vil utløse vekst 
dersom det innebærer store reduksjoner i avstander mellom arbeidsmarkedsområder som 
tidligere kunne oppfattes som ulike segmenter (Ohr og Bråthen 2003). 
 
Markussen m.fl (2000) fant i en gjennomgang av litteratur som behandler distrikt-Norges 
nytte av bedre transportinfrastruktur, at det er vanskelig å skille regionale effekter av slike 
investeringer fra andre virkninger, samt at det ikke er mulig å gi generelle konklusjoner om 
regionale virkninger av slike tiltak. Bråten og Lyche (2002) viser til at tiltak for å bedre 
transporttilbudet ikke behøver å være entydig positivt for den økonomiske utviklingen i en 
region, men at situasjonen tvert om svekkes. Dette henger for det første sammen at slike tiltak 
det er snakk om her er ”symmetriske” i den forstand at reduserte transportkostnader både 
virker på regionens egne aktører og på konkurrerende virksomheter. Dermed kan 
konkurransen for aktørene i regionen skjerpes. For det andre kan reduserte transportkostnader 
overføre markedsandeler mellom aktører innen regionen, uten at det samtidig skapes ny 
aktivitet. 
 
I en rapport fra Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) i Sverige drøftes 
sammenhengen mellom investeringer i transportsystemer og regionaløkonomisk vekst. Også 
der er konklusjonen  at sammenhengen langt fra er entydig. (SIKA 2001). Ett resultat som det 

                                                 
11 Omfatter også de tilfeller hvor det er betydelige kapasitetsproblemer (køer). Et annet spørsmål er om 
utbygging av f.eks nye veier (økt kapasitet) er et bedre alternativ enn å regulere etterspørselen (f.eks ved 
veiprising). 
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synes å være enighet om i alle analyser av dette, er at investeringer i transportsystemer er en 
nødvendig, men på ingen måte tilstrekkelig forutsetning for vekst i en region. I visse tilfeller 
har mangelfull fysisk infrastruktur blitt kompensert ved at andre forutsetninger for vekst har 
vært gode. Og omvendt har flere store infrastrukturinvesteringer ikke ledet til vekst fordi de 
andre forutsetningene har vært for dårlige.  
 
Også i en stor utredning om regional utvikling i Sverige, SOU 2000:87, drøftes 
transportsystemenes betydning. Når det gjelder godstransporter "... finns det mycket som talar 
för att den "traditionella" fokuseringen på kostnader och tid har blivit mindre relevant. De 
tidsvinster som uppstår till följd av en infrastrukturinvestering för godstransporterna i dag har 
därför sällan högsta prioritet. Nya sätt att organisera produktionen med t.ex. ökade krav på 
"just in time"- leveranser, gör i stället att kvalitet och tillförlighet har blivit viktigare. Eftersom 
gods flöden och informationsflöden blitt allt mer beroende av varandra måste även tele- och 
datakommunikationsinfrastrukturen hålla en hög standard för att kraven på leverans precision 
för fysiska transporter av gods skall kunna tilfrädsstillas. ...... Transportinfrastrukturen bör 
således ses som en tillväkstfaktor som i samspel med andra faktorer inom och utanför 
transport- och kommunikationssystemen kan skapa tillväkst." (SOU 2000:87, s 162) 
 
Både i den offentlige utredningen (SOU 2000:87) og i SIKAs analyse blir persontransportene 
tillagt større vekt enn godtransportene, når det gjelder å bidra til regional utvikling. I 
analysene av dette brukes begrepet “regionförstoring” eller” vidgade arbetsmarknader”. På 
norsk kan vi bruke begrepet  “regionutvidelse”. 
 
Regionutvidelse beskrives som en prosess som består i at tidligere separate 
arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen til en ny og større region gjennom økt pendling. Det 
beskrives som en prosess fordi det er en stadig utvidelse av pendlingsomlandene til byer og 
regionsentra. I Sverige er antall lokale arbeidsmarkedsregioner (LA-regioner) nesten halvert 
på knapt tretti  år,  fra 187 i 1970 til 100 i 1998. (En LA-region er en funksjonell region, 
"innom hvilken människor kan bo och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor 
mellan hem och arbete". SIKA 2001, s.31) Reduksjonen i antall LA-regioner kan ses som et 
statistisk mål på graden av regionutvidelse. I den svenske regionalpolitikken betraktes 
utvidelsen av arbeidmarkedsregioner som et alternativ til ytterligere geografisk konsentrasjon 
av bosettingen. Også i deler av Hedmark og Oppland er dette aktuelle ideer. Både 
Hadelandsregionen og de sørlige deler av Hedmark er sterkt integrert i Osloregionens 
arbeidsmarked. Med stadig raskere transporter, og folks økende krav til arbeidsinnhold og 
lønnsnivå kan en forvente et økende antall pendlere inn til Osloregionen. 
 
I Sverige har gjennomsnittlig lengde på folks arbeidsreiser, målt både i avstand og tid, økt de 
siste 20 årene. Pendlingsundersøkelser viser at menn pendler mer enn kvinner, dvs. det er 
større andel av den mannlige arbeidsstyrken som pendler enn av den kvinnelige. Personer 
med høy utdannelse pendler over lengre avstander enn personer med lavere utdanning. Særlig 
i årene etter 1970 har pendlingen økt sterkt blant personer med høyere utdanning. Med 
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bakgrunn i dette har en i Sverige avgrenset "lokala arbetsmarknader" (som tilsvarer norske 
arbeidsmarkedsregioner) for ulike utdanningsnivåer. Gjennom pendlingsundersøkelser fant en 
at Sverige i 1994 hadde 138 arbeidsmarkedsregioner for personer med grunnskole som 
høyeste utdanning. For personer med høyere utdanning var antall arbeidsmarkedsregioner 79-
82,  litt avhengig av lengden på den høyere utdanningen. (SIKA 2001, s.36) Personer med 
høyere utdanning er altså villig til, eller må, å pendle lengre for å få et tilfredsstillende arbeid. 
En årsak kan også være at mange med høyere utdanning har større fleksibilitet når det gjelder 
arbeidstid, og større muligheter for å jobbe hjemme 1 -2 dager i uka. Trolig har vi det samme 
bildet i Norge. I Oslo-nære områder som Hadelandsregionen, Hamarregionen og deler av 
Glåmdalsregionen vil et økende antall med høyere utdanning dagpendle til Oslo eller 
Gardermoen, og kombinere dette med hjemmekontor.  
 
Når det gjelder mulighetene for økt pendling gjennom bedrede transportmuligheter, refererer 
SOU 2000:87 til forskning som viser at det først og fremst er tiltak som reduserer reisetider i 
området 20-60 minutter som gir positive effekter. En reduksjon av reisetiden i intervallet 20-
60 minutter gir større effekt en reduksjon f. eks fra 95 til 85 minutter. (Johansson 2000)  
Dagpendlingsavstander på mer enn en time hver veg "...upplevs av det stora flertallet som 
avskräckande." (SOU 2000:87, s.161) En grense på 60 minutter for "akseptabel 
dagpendlingsavstand", er svakt empirisk begrunnet. En studie av regionale virkninger av 
høyhastighetstog kom til at reisetidsreduksjoner i området 20-40 minutter er av størst 
betydning for arbeidsreisende. (Blum, Haynes og Carlsson 1997). Med grunnlag i en rekke 
studier, både i Sverige og andre land, konkluderer SIKA(2001) med at tiltak for 
regionutvdelse gir størst effekter når reisetider i intervallet 20-40 minutter kan reduseres, men 
at tiltak i intervallet 40-60 minutter eller tiltak som reduserer reisetiden ned til 60 minutter 
også kan gi effekter. I drøftingen av dette har SIKA ikke fulgt opp empirien som viser at 
"akseptabel dagpendlingsavstand" øker med økende utdannelse. Dvs. vi har ikke kunnskap 
om hvordan tiltak for regionutvidelse virker på ulike grupper av arbeidskraft. 
 
Større arbeidsmarkeder er altså viktig for å stimulere den økonomiske aktiviteten i en region. 
Vi kan oppsummere konsekvensene av forbedrede pendlingsmuligheter slik (Arena för 
tilväkst 2003, Econ 2002): 

• Folk får større valgmulighet når det gjelder bosted og arbeidssted både fordi 
muligheten for å bo lenger unna arbeidsplassen øker og det blir enklere å foreta 
jobbskifter. 

• Det blir lettere å oppnå balanse mellom etterspørsel og tilbud av arbeidskraft. 
• Sårbarheten blir mindre ved lokale strukturendringer. 
• Tilbudet av ideer, kunnskap og erfaring mellom aktører i arbeidsmarkedet blir større. 

 
Et større arbeidsmarked gjør en region mer attraktiv både for befolkning og næringsliv. Det 
blir lettere for begge ektefeller/samboere å få jobb. Markedet blir større, slik at det er lettere å 
få lønnsom drift for spesialiserte bedrifter, slik at det blir etterspørsel etter folk med høy 
utdanning og spesialkompetanse. Hvis en region lykkes i å trekke til seg befolkning og 
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bedrifter, vil dette gi opphav i vekst i innbyggertallet, som igjen vil generere lokal etterspørsel 
og derigjennom ytterligere sysselsettingsvekst. Som det kommer fram i kapittel 3 er lokal, 
personrettet tjenesteyting (i privat og offentlig regi) den største ”næringen” i form av 
kommunal tjenesteyting, varehandel, hotell/restaurant, etc.  
 
Som et alternativ, eller et supplement, til å integrere stadig større deler av Hedmark og 
Oppland i Osloregionens arbeidsmarked, er ideen om en flerkjernet by-struktur ved Mjøsa 
dukket opp. I “Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene” drøftes 
regionens forhold til Oslo, og de interne utfordringene i regionen. I dokumentet legges det 
stor vekt på bedring av infrastrukturen mellom regionen og Gardermoen/Oslo-regionen, men 
det skrives også om betydningen av kommunikasjonen internt i regionen: “Fylkesdelplanen 
ser det som viktig gjennom vegutbygging å styrke alle regionene i “Mjøsbyen” for å følge opp 
anbefalingene i Østlandssamarbeidet om gode transportårer på tvers og på langs innenfor 
byklyngene. Dette gjelder spesielt vegforbindelsen Rv3/Rv25 mellom Elverum og Hamar, 
E6/Rv4 mellom Hamar og Gjøvik og/eller alternative måter å knytte “Mjøsbyen” bedre 
sammen på tvers.” (s.12) .... “Østlandssamarbeidet mener at en flerkjernet by-struktur som 
avlaster hovedstadsområdet kan være fordelaktig med hensyn til miljø og samfunnsutvikling 
for øvrig.” (s. 46) ...“Det er utfordring å få til en utvikling av en slik flerkjernet by-struktur og 
en avlastning av hovedstadsområdet over tid.” (s. 49) 
 
I alle plandokumenter ser det likevel ut til at det er vanskelig å velge en strategi som 
prioriterer utbygging av de interne transportårene i Mjøsregionen, på bekostning av 
hovekorridorene mot Osloregionen. I praksis er det derfor en politikk basert på ideene om 
regionutvidelse som gjelder. Dette har selvsagt også sammenheng med at pendlingsrutene til 
Oslo i stor grad er nasjonale hovedkorridorer som prioriteres uavhengig av ideer og vedtak i 
Hedmark og Oppland. 
 
Regionale ringvirkninger regnes ikke eksplisitt inn nytte-/kostnadsanalyser. Årsaken til dette 
er at en korrekt utført nytte-/kostnadsanalyse ”i det vesentlige fanger opp de realøkonomiske 
regionale virkninger” (Staten Vegvesen 1995, Del I, side 108). Finansdepartementet (2000) 
fremholder at det må stilles strenge krav til det empiriske grunnlaget for å kunne regne inn 
ringvirkninger, bl.a. må en være sikker på at den verdiskapning som skapes ett sted ikke bare 
er en ren omfordeling.  
 
Econ (2002) anbefaler, selv om det kan være regionaløkonomiske effekter av 
transportprosjekter som ikke er inkludert, at man ikke forsøker å inkludere dem i nytte-
/kostnadsanalysene. Hovedgrunnen til dette er faren for å dobbeltregne effekter ved at deler 
av en regionaløkonomisk gevinst allerede kan være tatt hensyn til i nytte-/kostnadsanalysene. 
Econ (2002) anbefaler heller mer fokuserte regionaløkonomisk analyser, relatert til ulike 
transportvalg av mer strategisk art, men som ikke er tett knyttet til nytte-/kostnadsvurderinger 
av konkrete investeringsprosjekter.  
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3 Næringslivet  i Hedmark og Oppland 
 

3.1 Næringsstrukturen i Hedmark og Oppland 
 
Hedmark og Oppland (her kalt Innlandet) dekker et stort geografisk område og er inndelt i til 
sammen 10 planregioner. 
 

 
Fig. 3.1.Kart over Hedmark og Oppland med inndeling i planregioner 

  
 
Flere av regionene i de to fylkene har felles kjennetegn og utfordringer. I den nordlige delen 
av de to fylkene ligger fjellregionene med en stor andel sysselsatte innenfor 
primærnæringene. Rundt Mjøsa ligger regioner med fylkesadministrasjon og flere tunge 
bedrifter/industrimiljøer. Ved utgangen av 2001 lå 53,4% av arbeidsplassene i Innlandet 
(Hedmark og Oppland) i regionene rundt Mjøsa. I sør har begge fylkene regioner som grenser 
opp i mot arbeidsmarkedet i Oslo- Akershus. 
 
Ved utgangen av 2001 var det i underkant av 149 000 arbeidsplasser i Hedmark og Oppland. 
Dette er en økning på rundt 1 000 arbeidsplasser sammenliknet med 1990. I løpet av disse 11 
årene har antall arbeidsplasser i Innlandet variert mellom 145 500 (1992)  og 152 500 (1998). 
Figur 3.2. viser utviklingen i antall arbeidsplasser i Hedmark og Oppland for perioden 1990 til 
2001. Utviklingen i de to fylkene har vært forskjellig. Hedmark hadde en nedgang på 
begynnelsen av 1990 tallet og som ble avløst av en oppgang fra 1993 til 1998. Oppland hadde 
i hovedsak en vekst gjennom hele 1990 tallet.  
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Fig.3.2. Utvikling i antall arbeidsplasser i Hedmark og Oppland i perioden 1990- 
2001. Kilde: PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning. 

 
Fra 1990 til 2001 sank antall arbeidsplasser i Hedmark med 1,5 prosent mens det i Oppland 
var en vekst på 3 prosent. På landsbasis hadde man i samme periode en vekst på 15 prosent.  
 
Kort sagt har mesteparten av veksten i arbeidsplasser i Innlandet kommet i Oppland. Tabell  
3.1. viser utviklingen i antall arbeidsplasser  i de to fylkene i fra 1990 til 2001 og en 

arbeidsplassindeks for de to fylkene, for Innlandet og for landet som helhet. 
 
Utviklingen i arbeidsplasser på regionalt nivå 
Hvordan har utviklingen mht. arbeidsplasser på regionalt nivå vært? Figur 3.3 (Hedmark) og 
figur 3.4 (Oppland) viser antall arbeidsplasser i forskjellige regioner i 1990 og 2001, samt 
endringen i perioden. 
 
 
 

69000

70000

71000

72000

73000

74000

75000

76000

77000

78000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hedmark

Oppland

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hedmark 74868 74180 72592 71842 72498 73205 74020 74967 75073 74548 74828 73711
Oppland 72834 73159 72778 73307 74375 75135 75369 76582 77420 76901 76960 75045
Indeks Hedmark 100,0 % 99,1 % 97,0 % 96,0 % 96,8 % 97,8 % 98,9 % 100,1 % 100,3 % 99,6 % 99,9 % 98,5 %
Indeks Oppland 100,0 % 100,4 % 99,9 % 100,6 % 102,1 % 103,2 % 103,5 % 105,1 % 106,3 % 105,6 % 105,7 % 103,0 %
Indeks Innlandet 100,0 % 99,8 % 98,4 % 98,3 % 99,4 % 100,4 % 101,1 % 102,6 % 103,2 % 102,5 % 102,8 % 100,7 %
Indeks Norge 100,0 % 99,9 % 99,4 % 99,8 % 100,5 % 102,1 % 107,0 % 113,2 % 115,9 % 116,6 % 117,2 % 114,9 %

Tab.3.1. Antall arbeidsplasser i Hedmark og Oppland og arbeidsplassindeks 1990 til 2001 
(1990=100). Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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Fig.3.3.: Arbeidsplasser på regionalt nivå i Hedmark  i 1990 og 2001 samt endring fra 
1990 til 2001. Kilde: PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning. 

 
Av de fire regionene i Hedmark er det kun Hamarregionen som har hatt en vekst i antall 
arbeidsplasser fra 1990 til 2001dvs. en økning på 1,3 prosent. I Glåmdalsregionen forsvant 5 
prosent av arbeidsplassene i denne perioden. I Sør- Østerdalen forsvant 2 prosent av 
arbeidsplassene, mens nedgangen i Nord-Østerdalen var på 4 prosent. 
 

I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.4.: Arbeidsplasser på regionalt nivå i Oppland  i 1990 og 2001 samt endring fra 
1990 til 2001. Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning. 
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Oppland er utviklingen på regionnivå mer positiv med en vekst i antall arbeidsplasser i fem av 
seks regioner. Det er kun Nord- Gudbrandsdalsregionen som har hatt en nedgang. 
Hadelandsregionen er det området som har hatt størst vekst av alle regionene i Innlandet med  
en økning på 10 prosent. Lillehammer regionen hadde en vekst på i overkant av 9 prosent, 
mens øvrige regioner hadde en vekst på rundt en prosent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.5: Arbeidsplassindeks regioner i Hedmark 1990-2001 (1990=100) 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.6: Arbeidsplassindeks regioner i Oppland 1990-2001 (1990=100) Kilde:PANDA 
og bearbeidet av Østlandsforskning 
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Fig. 3.5 og 3.6 viser en indeks for arbeidsplassutvikling i de to fylkene og for Norge fra 1990 
til 2001. Ingen av regionene har hatt samme arbeidsplassutvikling som på nasjonalt nivå. 
Lillehammer og Hadeland er de regionene som ligger nærmest denne utviklingen. Førstnevnte 
region har en annen utvikling enn øvrige regioner fra 1992 og noen år framover pga. de 
olympiske leker. 
 
 

3.2 Næringsutviklingen i Innlandet  
 
Næringsutvikling bør ideelt sett analyseres på bakgrunn av brutto eller nettoregionprodukt. 
Data av denne typen foreligger ikke på kommunalt nivå og siste tilgjengelige fylkesfordelte 
nasjonalregnskap er fra 1997. En alternativ tilnærming er å se på utviklingen i antall 
arbeidsplasser (oppdatert tallmateriale på kommunenivå). Dette kan begrunnes med at det er 
klare sammenhenger mellom struktur og utvikling og bruttoprodukt og sysselsetting. Ca 2/3 
av bruttoproduktet innenfor fastlandsnæringene fordeles også som lønn.  
 
Ved hjelp av en  shift-share analyse kan man sammenlikne sysselsettingsutviklingen i en 
region med landsgjennomsnittet og dekomponere avviket i en struktur- og en skiftkomponent. 
Forskjellen mellom den beregnede sysselsettingen (basert på utviklingen på nasjonalt nivå) og 
hva den faktisk ble, er kalt det regionale skiftet (Tor Selstad). 
 
Strukturkomponenten er et uttrykk for hvor mye av avviktet fra landsgjennomsnittet  som 
skyldes at et geografisk område har en  næringsstruktur med under- / overrepresentasjon av 
næringer med nasjonal tilbake -/framgang i sysselsetting.  
 
En negativ skiftkomponent uttrykker at en region i tillegg har gjennomgående svakere 
utvikling enn på landsbasis innenfor de enkelte næringer.  
 
Tabellen nedenfor viser det regionale skiftet og dekomponering i forhold til struktur- og skift 
- komponent for regioner i Hedmark og Oppland fra 1995 til 2001. I denne analysen er det 
landet som helhet, fratrukket Oslo, som er brukt som nasjonalt nivå.  
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Tab.3.2. Shift & share analyse for regioner I Hedmark og Oppland (1995- 2001) 
Kilde: NorgesPANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
Alle regionene i Hedmark og Oppland har et negativt regional skift med unntak av 
Hadelandsregionen. Dvs at de har hatt en svakere arbeidsplassutvikling enn hva man finner i 
resten av landet (Oslo ikke inkludert). Når man dekomponerer det regionale skiftet mht 
struktur- og skiftkomponent er Gjøvikregionen den eneste regionen med en positiv 
strukturkomponent. Dvs at regionen er overrepresentert med næringer som er i vekst.  Nord-
Østerdals- og Hadelandsregionen er de eneste regionen med en positiv skiftkomponent.  
Hovedårsaken til den positive skiftkomponenten for de to siste regionene skyldes utvikling 
innen privat og forretningsmessig tjenesteyting. 
 
Hvis en næring i en region har større reduksjon i sysselsettingen enn på landsbasis, blir det 
her tolket som tap av ”markedsandeler” (målt ved sysselsetting) og sett på som negativt. 
Utvikling kan skyldes at bedriftene i regionen er blitt mer effektive sammenliknet med 
nasjonalt nivå og dermed ha bedret sin konkurranseevne. 
 
Utviklingen i Hedmark og Oppland kan oppsummeres med relativt mye tilbakegangsnæringer 
og få vekstnæringer. Tilbakegangen i mange av tilbakegangsnæringene er større i disse 
regionene enn på landsbasis og veksten i mange av  vekstnæringene er svakere. I hovedsak er 
det overrepresentasjon innen primærnæringene hvor det er nedgang på nasjonalt nivå, og 
underrepresentasjon innen forretningsmessig og privat tjenesteyting hvor det er nasjonal 
vekst. 
 
 

3.3 Arbeidsplass- og næringsutvikling på regionalt nivå 
 
Hensikten med dette kapitelet er å vise utviklingen i antall arbeidsplasser på regionalt nivå fra 
1990 og fram til utgangen av 2001. Et fellestrekk for alle regioner er en relativt sterk nedgang 
innen primærnæringene og vekst i offentlig tjenesteyting. Utviklingen for førstnevnte skyldes 
strukturendringer i næringen. Veksten innen offentlig tjenesteyting kan forklares med økt 

Innlandet
Hamar-
regionen

Glåmdals-
regionen

S-Østerd.-
regionen

N-Østerd.-
regionen

Lilleh-
regionen

Gjøvik-
regionen

M-Gudbr.-
regionen

N-Gudbr.-
regionen

Valdres-
regionen

Hadelands-
regionen

Faktisk endring 1995-2001 416 1141 -225 -282 -128 299 -73 -69 -616 -184 553
Beregnet endring 1995-2001 6520 1474 860 598 286 713 1242 244 387 357 360
Regionalt skift -6104 -333 -1085 -880 -414 -414 -1315 -313 -1003 -541 193
Herav strukturkomponent -2813 25 -956 -405 -486 -89 521 -310 -617 -384 -111
Herav skiftkomponent -3292 -358 -129 -475 73 -325 -1836 -3 -386 -157 305

Innlandet
Hamar-
regionen

Glåmdals-
regionen

S-Østerd.-
regionen

N-Østerd.-
regionen

Lilleh-
regionen

Gjøvik-
regionen

M-Gudbr.-
regionen

N-Gudbr.-
regionen

Valdres-
regionen

Hadelands-
regionen

Faktisk endring 1995-2001 0,3 % 3,4 % -1,1 % -2,1 % -2,0 % 1,8 % -0,3 % -1,2 % -7,0 % -2,3 % 6,8 %
Beregnet endring 1995-2001 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 % 4,4 %
Regionalt skift -4,1 % -1,0 % -5,5 % -6,5 % -6,4 % -2,6 % -4,7 % -5,6 % -11,4 % -6,7 % 2,4 %
Herav strukturkomponent -1,8 % 0,1 % -4,9 % -2,9 % -7,7 % -0,5 % 1,7 % -5,6 % -7,2 % -4,7 % -1,3 %
Herav skiftkomponent -2,2 % -1,0 % -0,7 % -3,6 % 1,1 % -2,0 % -6,5 % -0,1 % -4,7 % -2,0 % 3,5 %
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etterspørsel etter tjenester innenfor helse- sosial og utdanningssektoren. Utbygging av 
velferdsstaten er viktig i et regionalt utviklingsperspektiv fordi dette er med på å sikre 
inntekter til regionene og dermed stimulere etterspørselen etter varer og tjenester. I tillegg er 
offentlig sektor viktig mht. kvinnelige arbeidsplasser.  
 
Hamarregionen 
Ved utgangen av 2001 var det nesten 35 000 arbeidsplasser i Hamarregionen, 450 flere enn på 
samme tidspunkt i 1990. De viktigste trekkene ved næringsstrukturen i Hamarregionen er: 
 

• 31 prosent av arbeidsplassene er innenfor offentlig sektor (34 668). Økningen  
sammenliknet med 1990 er på 3 prosentpoeng.  

• Forretningsmessig tjenesteyting har hatt en sterk vekst gjennom hele 1990 tallet og 
fram til 2001 (fra i overkant av 1 300 til nesten 2 900 arbeidsplasser). Privat 
tjenesteyting har også hatt en vekst i perioden. 

• Rundt 50 prosent av arbeidsplassene er innenfor tjenesteyting ved utgangen av 2001  
• Antall arbeidsplasser innenfor trelast og treforedling er redusert med 900 fra 1990 til 

2001.  
• Næringsmiddelindustrien har økt fra i overkant av 1 500 til nesten 1 800 

arbeidsplasser. Hamarregionen er det området i Innlandet som har størst andel 
arbeidsplasser innenfor denne næringen. 

• Annen industri ble redusert med ca. 400 i løpet av 1990 tallet og utgjorde i overkant 
av 1700 arbeidsplasser ved utgangen av 2001. 

• Varehandel sin andel av arbeidsplassene har vært stabil i hele perioden. 
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Tab.3.3.: Arbeidsplasser i Hamarregionen fordelt etter næring 1990-2001. Kilde:PANDA og 
bearbeidet av Østlandsforskning. 

 
 
Glåmdalsregionen 
Glåmdalsregionen er hatt størst nedgang i arbeidsplasser av regionene i Innlandet. Den største 
nedgangen kom på begynnelsen av 1990 tallet og regionen klarte ikke å kompensere dette 
tapet i oppgangskonjunkturen fra 1995 til 2000. Ved utgangen av 2001 er det 19 400 
arbeidsplasser i regionen. Det er 1 100 færre enn i 1990. 
 
De viktigste kjennetegnene ved arbeidsplassutviklingen i Glåmdalsregionen er: 

• Offentlig tjenesteyting økte med 1 200 arbeidsplasser fra 1990 og fram til utgangen av 
2001. 35 prosent av arbeidsplassene i regionen ligger i denne næringen. 

• Forretningsmessig tjenesteyting har vokst fra i overkant av 300 til 1 100 
arbeidsplasser. Finansiell tjenesteyting ligger omtrent på samme nivå (uendret), mens 
privat tjenesteyting hadde en vekst på 0,6 prosentpoeng. 

Hamarregionen
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 2534 2569 2390 2188 2045 1988 1913 1934 1914 1937 1755 1657
Bergverksdrift med mer 37 41 28 30 27 28 40 47 45 50 57 47
Næringsmidler 1513 1893 1796 1927 2039 1920 1964 2014 1894 1779 1773 1796
Trelast, treforedling 2461 2237 1782 1643 1841 1646 1823 1665 1628 1537 1530 1550
Industri 2142 1919 1814 1758 1894 2026 1934 1961 1982 1910 1778 1727
Kraft- og vannforsyning 331 324 324 329 303 303 318 313 301 278 283 243
Bygg og anlegg 2502 2296 2179 2069 1985 2149 2294 2504 2531 2702 2825 2903
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 5224 4842 4452 4539 4779 5005 5411 5497 5687 5474 5327 5056
Hotell og restaurant 1008 892 919 933 883 880 940 933 932 985 984 962
Transport og kommunikasjon 2219 2177 2159 2161 2152 2177 2125 1944 1988 2042 2152 2040
Fin.tj.yting 755 822 787 747 736 757 699 759 726 727 636 663
Forretn.m.tj.yting 1307 1364 1413 1677 1422 1347 1951 2159 2174 2616 2801 2894
Privat tj.yting 1887 1861 1771 1831 1811 1811 2238 2289 2488 2457 2538 2515
Off.tj.yting 9372 9562 7926 9792 10092 10522 10401 10509 10337 10868 10605 10573
Ufordelt tj.yting 785 777 674 669 699 617 44 50 35 32 28 24
Uoppgitt 150 70 2459 284 688 351 88 75 140 26 13 18
Sum arbeidsplasser 34227 33646 32873 32577 33396 33527 34183 34653 34802 35420 35085 34668

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 7,4 % 7,6 % 7,3 % 6,7 % 6,1 % 5,9 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,0 % 4,8 %
Bergverksdrift med mer 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Næringsmidler 4,4 % 5,6 % 5,5 % 5,9 % 6,1 % 5,7 % 5,7 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 5,1 % 5,2 %
Trelast, treforedling 7,2 % 6,6 % 5,4 % 5,0 % 5,5 % 4,9 % 5,3 % 4,8 % 4,7 % 4,3 % 4,4 % 4,5 %
Industri 6,3 % 5,7 % 5,5 % 5,4 % 5,7 % 6,0 % 5,7 % 5,7 % 5,7 % 5,4 % 5,1 % 5,0 %
Kraft- og vannforsyning 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 %
Bygg og anlegg 7,3 % 6,8 % 6,6 % 6,4 % 5,9 % 6,4 % 6,7 % 7,2 % 7,3 % 7,6 % 8,1 % 8,4 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 15,3 % 14,4 % 13,5 % 13,9 % 14,3 % 14,9 % 15,8 % 15,9 % 16,3 % 15,5 % 15,2 % 14,6 %
Hotell og restaurant 2,9 % 2,7 % 2,8 % 2,9 % 2,6 % 2,6 % 2,7 % 2,7 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Transport og kommunikasjon 6,5 % 6,5 % 6,6 % 6,6 % 6,4 % 6,5 % 6,2 % 5,6 % 5,7 % 5,8 % 6,1 % 5,9 %
Fin.tj.yting 2,2 % 2,4 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,9 %
Forretn.m.tj.yting 3,8 % 4,1 % 4,3 % 5,1 % 4,3 % 4,0 % 5,7 % 6,2 % 6,2 % 7,4 % 8,0 % 8,3 %
Privat tj.yting 5,5 % 5,5 % 5,4 % 5,6 % 5,4 % 5,4 % 6,5 % 6,6 % 7,1 % 6,9 % 7,2 % 7,3 %
Off.tj.yting 27,4 % 28,4 % 24,1 % 30,1 % 30,2 % 31,4 % 30,4 % 30,3 % 29,7 % 30,7 % 30,2 % 30,5 %
Ufordelt tj.yting 2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Uoppgitt 0,4 % 0,2 % 7,5 % 0,9 % 2,1 % 1,0 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Tab.3.4.: Arbeidsplasser i Glåmdalsregionen fordelt etter næring 1990-2001. Kilde:PANDA  
og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
• Varehandel har økt sin relative betydning i Glåmdalsregionen fra 13 til 14 prosent . 
• Antall arbeidsplasser  innenfor primærnæringen og primærnæringsbasert industri  

(næringsmidler og trelast/treforedling) er redusert med i overkant av 1 650 
arbeidsplasser. I tillegg har det forsvunnet mer enn 200 arbeidsplasser innen annen 
industri. 

• Glåmdalsregionen (og Gjøvikregionen) har mistet rundt 500 arbeidsplasser innenfor 
transport og kommunikasjon fra 1990 til 2001. 

• Totalt var 46 prosent av arbeidsplassene innenfor tjenesteyting ved utgangen av 2001 
 

 
Sør- Østerdalsregionen 
Ved utgangen av 2001 var det i overkant av 13 300 arbeidsplasser i Sør- Østerdalsregionen. 
Av regionene i Innlandet er det denne regionen som har størst andel arbeidsplasser innenfor 

Glåmdalsregionen
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 2076 2167 1890 1748 1652 1690 1523 1526 1438 1394 1278 1167
Bergverksdrift med mer 82 87 80 72 86 92 104 97 103 136 137 87
Næringsmidler 676 658 619 618 549 541 492 589 603 544 538 566
Trelast, treforedling 1937 1913 1622 1473 1455 1508 1547 1445 1422 1356 1317 1292
Industri 1923 1904 1828 1711 1974 1798 1890 1927 1833 1684 1808 1715
Kraft- og vannforsyning 197 187 181 175 190 188 207 204 202 186 177 158
Bygg og anlegg 1515 1409 1170 1041 1033 1172 1240 1382 1442 1408 1412 1389
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 2566 2490 2401 2336 2280 2391 2645 2665 2715 2681 2559 2635
Hotell og restaurant 353 310 346 325 337 348 369 371 331 328 346 321
Transport og kommunikasjon 1610 1549 1518 1458 1347 1398 1355 1212 1254 1245 1220 1113
Fin.tj.yting 253 341 337 302 291 285 285 267 266 244 240 248
Forretn.m.tj.yting 317 356 379 412 392 405 643 754 751 776 818 1105
Privat tj.yting 766 730 755 797 698 769 1134 1083 1066 875 861 828
Off.tj.yting 5498 5663 6175 6093 6057 6161 6165 6230 6361 6482 6830 6713
Ufordelt tj.yting 528 534 442 456 423 414 21 21 11 11 11 5
Uoppgitt 144 68 77 348 435 412 40 38 20 12 5 5
Sum arbeidsplasser 20441 20366 19820 19365 19199 19572 19660 19811 19818 19362 19557 19347

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 10,2 % 10,6 % 9,5 % 9,0 % 8,6 % 8,6 % 7,7 % 7,7 % 7,3 % 7,2 % 6,5 % 6,0 %
Bergverksdrift med mer 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,4 %
Næringsmidler 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,9 %
Trelast, treforedling 9,5 % 9,4 % 8,2 % 7,6 % 7,6 % 7,7 % 7,9 % 7,3 % 7,2 % 7,0 % 6,7 % 6,7 %
Industri 9,4 % 9,3 % 9,2 % 8,8 % 10,3 % 9,2 % 9,6 % 9,7 % 9,2 % 8,7 % 9,2 % 8,9 %
Kraft- og vannforsyning 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 %
Bygg og anlegg 7,4 % 6,9 % 5,9 % 5,4 % 5,4 % 6,0 % 6,3 % 7,0 % 7,3 % 7,3 % 7,2 % 7,2 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 12,6 % 12,2 % 12,1 % 12,1 % 11,9 % 12,2 % 13,5 % 13,5 % 13,7 % 13,8 % 13,1 % 13,6 %
Hotell og restaurant 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,7 %
Transport og kommunikasjon 7,9 % 7,6 % 7,7 % 7,5 % 7,0 % 7,1 % 6,9 % 6,1 % 6,3 % 6,4 % 6,2 % 5,8 %
Fin.tj.yting 1,2 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 %
Forretn.m.tj.yting 1,6 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 3,3 % 3,8 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 5,7 %
Privat tj.yting 3,7 % 3,6 % 3,8 % 4,1 % 3,6 % 3,9 % 5,8 % 5,5 % 5,4 % 4,5 % 4,4 % 4,3 %
Off.tj.yting 26,9 % 27,8 % 31,2 % 31,5 % 31,5 % 31,5 % 31,4 % 31,4 % 32,1 % 33,5 % 34,9 % 34,7 %
Ufordelt tj.yting 2,6 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Uoppgitt 0,7 % 0,3 % 0,4 % 1,8 % 2,3 % 2,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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offentlig tjenesteyting med 36 prosent. Årsakene til dette er at sentralsjukehuset, en stor del av 
Høgskolen i Hedmark og forsvaret er lokalisert i regionen. 12 
 
Arbeidsplassutviklingen i regionen kjennetegnes videre ved: 

• Forretningsmessig tjenesteyting er doblet fra 1990 til 2001, fra i underkant av 300 til 
mer enn 600 arbeidsplasser. Privat tjenesteyting har en vekst omtrent på samme nivå. 
Finansiell tjenesteyting på sin side hadde en nedgang på nesten 90 arbeidsplasser. 

 
• Antall arbeidsplasser innenfor industri har økt fra 1990 til 2001 ( + 50). På 1990 tallet 

har antall arbeidsplasser variert fra i underkant av 700 til i overkant av 850. 
 
• Kategorien trelast og treforedling har hatt en negativ utvikling gjennom hele 1990 

tallet og antallet arbeidsplasser ble redusert fra 1044 i 1990 til 636 i 2001. Den største 
nedgangen kom fra 1997 til 1998 hvor mer enn 200 arbeidsplasser forsvant. 
Mesteparten av denne nedgangen skyldes nedleggelsen av Rena Karton. 

 
• For de øvrige næringene har andelen arbeidsplasser vært relativt stabilt fra 1990 til 

1991. Unntaket i denne sammenhengen er  primærnæringene.  
 

• Totalt var 48 prosent av arbeidsplassene innenfor tjenesteyting ved utgangen av 2001. 

                                                 
12  Ansatte i forsvaret med militær grad er i arbeidsplass –statistikken registrert i bostedstkommune (fast 
bostedsadresse).  
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Tab.3.5.: Arbeidsplasser i Sør-Østerdalsregionen fordelt etter næring 1990-2001. 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
Nord-Østerdalsregionen 
I 2001 var det 6 400 arbeidsplasser i Nord- Østerdalsregionen. Det var 280 færre enn i 1990. 
 
I 1990 var 26 prosent av arbeidsplassene i Nord- Østerdalsregionen innenfor 
primærnæringene. Andelen arbeidsplasser innen for offentlig sektor var på samme tidspunkt 
27 prosent.  I 2001 var andelen arbeidsplasser innenfor primærnæringene redusert til 15 
prosent, mens andelen for det offentlige var økt til 34 prosent.  
 
Andre viktige utviklingstrekk: 

• Antall arbeidsplasser innenfor forretningsmessig tjenesteyting er mer enn firedoblet 
fra 1990 til 2001. Årsaken til dette er bl.a. etablering av et sterkt revisormiljø i 

S-Østerdalsregionen
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 1533 1479 1435 1337 1233 1150 1055 1067 1021 986 911 816
Bergverksdrift med mer 14 11 14 12 5 23 23 20 17 20 17 13
Næringsmidler 246 238 249 254 242 282 278 298 312 326 343 355
Trelast, treforedling 1044 1028 869 871 817 905 826 841 631 619 621 636
Industri 804 770 756 667 670 711 708 816 876 780 859 850
Kraft- og vannforsyning 206 199 200 195 197 202 208 196 206 196 185 177
Bygg og anlegg 1086 948 911 773 891 958 1048 1153 1107 1077 1054 1077
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 1779 1734 1720 1687 1656 1667 1901 1892 1985 1981 1964 1954
Hotell og restaurant 544 484 498 470 478 463 450 493 527 436 442 473
Transport og kommunikasjon 939 908 905 909 821 845 806 733 702 731 706 629
Fin.tj.yting 223 221 223 212 199 210 199 185 168 157 120 133
Forretn.m.tj.yting 294 321 337 330 335 336 526 584 656 630 622 619
Privat tj.yting 572 658 664 742 685 730 843 820 888 817 825 831
Off.tj.yting 3885 4094 4101 4322 4429 4577 4802 4843 4771 4610 5091 4757
Ufordelt tj.yting 277 340 369 427 385 384 1 1 1 1 1 1
Uoppgitt 101 78 59 138 291 163 31 24 30 3 3 3
Sum arbeidsplasser 13547 13511 13310 13346 13334 13606 13705 13966 13898 13370 13764 13324

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 11,3 % 10,9 % 10,8 % 10,0 % 9,2 % 8,5 % 7,7 % 7,6 % 7,3 % 7,4 % 6,6 % 6,1 %
Bergverksdrift med mer 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Næringsmidler 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,7 %
Trelast, treforedling 7,7 % 7,6 % 6,5 % 6,5 % 6,1 % 6,7 % 6,0 % 6,0 % 4,5 % 4,6 % 4,5 % 4,8 %
Industri 5,9 % 5,7 % 5,7 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,2 % 5,8 % 6,3 % 5,8 % 6,2 % 6,4 %
Kraft- og vannforsyning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,3 %
Bygg og anlegg 8,0 % 7,0 % 6,8 % 5,8 % 6,7 % 7,0 % 7,6 % 8,3 % 8,0 % 8,1 % 7,7 % 8,1 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 13,1 % 12,8 % 12,9 % 12,6 % 12,4 % 12,3 % 13,9 % 13,5 % 14,3 % 14,8 % 14,3 % 14,7 %
Hotell og restaurant 4,0 % 3,6 % 3,7 % 3,5 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,2 % 3,5 %
Transport og kommunikasjon 6,9 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 6,2 % 6,2 % 5,9 % 5,2 % 5,1 % 5,5 % 5,1 % 4,7 %
Fin.tj.yting 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 1,0 %
Forretn.m.tj.yting 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 3,8 % 4,2 % 4,7 % 4,7 % 4,5 % 4,6 %
Privat tj.yting 4,2 % 4,9 % 5,0 % 5,6 % 5,1 % 5,4 % 6,2 % 5,9 % 6,4 % 6,1 % 6,0 % 6,2 %
Off.tj.yting 28,7 % 30,3 % 30,8 % 32,4 % 33,2 % 33,6 % 35,0 % 34,7 % 34,3 % 34,5 % 37,0 % 35,7 %
Ufordelt tj.yting 2,0 % 2,5 % 2,8 % 3,2 % 2,9 % 2,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 0,7 % 0,6 % 0,4 % 1,0 % 2,2 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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regionen. Finansiell tjenesteyting har hatt en tilbakegang, mens privat tjenesteyting ha r 
hatt en svak vekst. 

 
• De forskjellige industrikategoriene viser ulik utvikling. Trelast og treforedling har 

vært relativt stabil i hele perioden, mens næringsmidler har økt med nesten 75 
arbeidsplasser. Industrien for øvrig er redusert med i overkant av 50 arbeidsplasser. 
Mesteparten av denne nedgangen har kommet de siste åra. 

 
• Med unntak av varehandel har øvrige næringer hatt en tilbakegang på 50 til 100 

arbeidsplasser i den aktuelle perioden. 
 

• Totalt var 47 prosent av arbeidsplassene innenfor tjenesteyting ved utgangen av 2001. 
 
Tab.3.6.: Arbeidsplasser i Nord-Østerdalsregionen fordelt etter næring 1990-2001. 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Nord-Østerdalsreg
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 1724 1691 1762 1631 1552 1509 1352 1306 1268 1224 1105 983
Bergverksdrift med mer 13 11 4 2 11 12 22 22 19 26 17 7
Næringsmidler 223 236 186 194 209 237 277 200 237 247 276 299
Trelast, treforedling 132 142 111 108 123 201 131 157 135 128 131 133
Industri 314 327 319 335 356 328 281 313 345 320 246 261
Kraft- og vannforsyning 68 69 64 66 65 69 64 67 70 66 62 60
Bygg og anlegg 499 418 372 391 404 432 442 470 501 454 467 476
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 636 587 586 587 586 589 675 691 730 780 749 725
Hotell og restaurant 217 188 189 201 198 169 181 176 154 138 176 158
Transport og kommunikasjon 424 425 421 440 362 363 354 361 342 437 304 290
Fin.tj.yting 101 102 97 99 92 90 88 87 84 88 108 81
Forretn.m.tj.yting 105 124 120 122 140 149 327 329 287 223 344 430
Privat tj.yting 223 184 183 182 200 200 265 259 271 267 280 299
Off.tj.yting 1789 1977 1962 2003 1936 1916 1967 2040 2100 1994 2156 2169
Ufordelt tj.yting 109 141 183 164 166 143 1 0 0 0 0 0
Uoppgitt 76 35 30 29 169 93 45 59 12 4 1 1
Sum arbeidsplasser 6653 6657 6589 6554 6569 6500 6472 6537 6555 6396 6422 6372

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 25,9 % 25,4 % 26,7 % 24,9 % 23,6 % 23,2 % 20,9 % 20,0 % 19,3 % 19,1 % 17,2 % 15,4 %
Bergverksdrift med mer 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,1 %
Næringsmidler 3,4 % 3,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,6 % 4,3 % 3,1 % 3,6 % 3,9 % 4,3 % 4,7 %
Trelast, treforedling 2,0 % 2,1 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 3,1 % 2,0 % 2,4 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,1 %
Industri 4,7 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,4 % 5,0 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,0 % 3,8 % 4,1 %
Kraft- og vannforsyning 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 %
Bygg og anlegg 7,5 % 6,3 % 5,6 % 6,0 % 6,2 % 6,6 % 6,8 % 7,2 % 7,6 % 7,1 % 7,3 % 7,5 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 9,6 % 8,8 % 8,9 % 9,0 % 8,9 % 9,1 % 10,4 % 10,6 % 11,1 % 12,2 % 11,7 % 11,4 %
Hotell og restaurant 3,3 % 2,8 % 2,9 % 3,1 % 3,0 % 2,6 % 2,8 % 2,7 % 2,3 % 2,2 % 2,7 % 2,5 %
Transport og kommunikasjon 6,4 % 6,4 % 6,4 % 6,7 % 5,5 % 5,6 % 5,5 % 5,5 % 5,2 % 6,8 % 4,7 % 4,6 %
Fin.tj.yting 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 1,3 %
Forretn.m.tj.yting 1,6 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 5,1 % 5,0 % 4,4 % 3,5 % 5,4 % 6,7 %
Privat tj.yting 3,4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 4,1 % 4,0 % 4,1 % 4,2 % 4,4 % 4,7 %
Off.tj.yting 26,9 % 29,7 % 29,8 % 30,6 % 29,5 % 29,5 % 30,4 % 31,2 % 32,0 % 31,2 % 33,6 % 34,0 %
Ufordelt tj.yting 1,6 % 2,1 % 2,8 % 2,5 % 2,5 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 1,1 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 2,6 % 1,4 % 0,7 % 0,9 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Lillehammerregionen 
Lillehammerregionen hadde ved utgangen av 2001 i overkant av 16 500 arbeidsplasser. 
Utviking mht til arbeidsplasser følger et annet mønster enn hva de øvrige regioner i Innlandet 
på 1990 tallet. Hovedårsaken til dette var høy aktivitet før olympiske leker. I perioden 1993- 
96 var det en svak nedgang i antall arbeidsplasser. De fleste andre regioner opplevde en 
økning i denne perioden. Nedgangen i Lillehammerregionen i denne perioden kan betraktes 
som en tilpasning eller normalisering etter de olympiske leker. 
 
Tab.3.7.: Arbeidsplasser i Lillehammer- regionen fordelt etter næring 1990-2001. 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
Nedgangen i denne perioden skjedde i hovedsak innenfor forretningsmessig tjenesteyting. 
Andre viktige utviklingstrekk: 

• Antall arbeidsplasser innenfor offentlig tjenesteyting økte med 1000 fra 1990 til 2001. 
34 prosent av arbeidsplassene i Lillehammerregionen er innenfor denne næringen. 

 

Lillehammer-reg.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 1294 1324 1377 1233 1235 1126 1025 964 890 844 789 756
Bergverksdrift med mer 40 35 37 30 30 25 30 26 23 28 30 27
Næringsmidler 408 361 307 314 275 304 265 277 327 322 260 302
Trelast, treforedling 475 444 363 360 389 390 382 363 324 321 306 311
Industri 737 719 724 738 711 785 745 644 632 669 650 615
Kraft- og vannforsyning 229 224 241 212 224 226 232 223 212 219 213 212
Bygg og anlegg 1352 1382 1176 1249 1037 1075 1120 1203 1221 1247 1376 1525
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 2062 2026 1919 1924 1986 2007 2125 2370 2387 2395 2385 2370
Hotell og restaurant 719 768 825 964 1004 980 984 981 1015 1051 1054 912
Transport og kommunikasjon 1035 989 1025 1157 1117 1063 1115 1088 1109 1110 974 882
Fin.tj.yting 378 381 362 382 387 392 356 336 323 321 307 307
Forretn.m.tj.yting 606 859 981 1211 769 735 1106 1269 1278 1230 1183 1242
Privat tj.yting 626 691 702 770 779 803 1344 1337 1366 1350 1493 1405
Off.tj.yting 4640 4799 4945 5193 5295 5621 5258 5376 5540 5758 5863 5642
Ufordelt tj.yting 432 425 432 515 599 465 2 1 0 0 0 0
Uoppgitt 84 36 52 173 456 213 30 54 83 9 4 1
Sum arbeidsplasser 15117 15463 15468 16425 16293 16210 16119 16512 16730 16874 16887 16509

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 8,6 % 8,6 % 8,9 % 7,5 % 7,6 % 6,9 % 6,4 % 5,8 % 5,3 % 5,0 % 4,7 % 4,6 %
Bergverksdrift med mer 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Næringsmidler 2,7 % 2,3 % 2,0 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 2,0 % 1,9 % 1,5 % 1,8 %
Trelast, treforedling 3,1 % 2,9 % 2,3 % 2,2 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,9 %
Industri 4,9 % 4,6 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % 4,8 % 4,6 % 3,9 % 3,8 % 4,0 % 3,8 % 3,7 %
Kraft- og vannforsyning 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 %
Bygg og anlegg 8,9 % 8,9 % 7,6 % 7,6 % 6,4 % 6,6 % 6,9 % 7,3 % 7,3 % 7,4 % 8,1 % 9,2 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 13,6 % 13,1 % 12,4 % 11,7 % 12,2 % 12,4 % 13,2 % 14,4 % 14,3 % 14,2 % 14,1 % 14,4 %
Hotell og restaurant 4,8 % 5,0 % 5,3 % 5,9 % 6,2 % 6,0 % 6,1 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 5,5 %
Transport og kommunikasjon 6,8 % 6,4 % 6,6 % 7,0 % 6,9 % 6,6 % 6,9 % 6,6 % 6,6 % 6,6 % 5,8 % 5,3 %
Fin.tj.yting 2,5 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,9 %
Forretn.m.tj.yting 4,0 % 5,6 % 6,3 % 7,4 % 4,7 % 4,5 % 6,9 % 7,7 % 7,6 % 7,3 % 7,0 % 7,5 %
Privat tj.yting 4,1 % 4,5 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 5,0 % 8,3 % 8,1 % 8,2 % 8,0 % 8,8 % 8,5 %
Off.tj.yting 30,7 % 31,0 % 32,0 % 31,6 % 32,5 % 34,7 % 32,6 % 32,6 % 33,1 % 34,1 % 34,7 % 34,2 %
Ufordelt tj.yting 2,9 % 2,7 % 2,8 % 3,1 % 3,7 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 0,6 % 0,2 % 0,3 % 1,1 % 2,8 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser
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• Fra 1990 til 2001 var det en fordobling i antall arbeidsplasser innenfor forretningsmessig 
tjenesteyting.  

• 14 prosent av arbeidsplassene er innenfor varehandel.. Dette er omtrent på samme nivå 
som i 1990. 

• Industrien totalt sett (inkludert bergverksdrift) hadde i 1990 11 prosent av arbeidsplassene 
i regionen. I 2001 var denne andelen redusert til 8 prosent.  

• Totalt var 52 prosent av arbeidsplassene innenfor tjenesteyting 
 
Gjøvikregionen 
I 2001 var det 28 200 arbeidsplasser i Gjøvikregionen. Det er en økning på 400 sammenliknet 
med 1990. 
  
Tab.3.8.: Arbeidsplasser i Gjøvik regionen fordelt etter næring 1990-2001. Kilde:PANDA og 
bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Gjøvik-reg.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 2363 2293 2180 1965 1813 1809 1700 1720 1591 1503 1426 1246
Bergverksdrift med mer 38 32 33 33 41 44 44 35 32 32 36 29
Næringsmidler 668 643 626 641 668 618 647 672 662 649 647 659
Trelast, treforedling 1016 931 884 841 869 1047 856 875 820 805 826 813
Industri 4985 4897 4690 4606 4957 3851 5158 5190 4697 4876 5073 4876
Kraft- og vannforsyning 240 244 236 248 265 245 264 261 246 242 236 234
Bygg og anlegg 1998 1770 1542 1492 1614 1698 1735 1839 2051 1827 2031 1987
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 3566 3523 3450 3432 3256 3405 3952 4066 4013 4065 4129 4073
Hotell og restaurant 648 588 588 539 649 598 595 611 592 581 543 533
Transport og kommunikasjon 1794 1755 1704 1885 1745 1759 1670 1641 1618 1708 1584 1338
Fin.tj.yting 502 550 515 421 410 424 433 423 394 409 383 398
Forretn.m.tj.yting 667 597 603 616 765 2331 1194 1387 2003 1573 1464 1530
Privat tj.yting 979 990 1031 1135 1100 1182 1827 1838 1960 1853 1736 1746
Off.tj.yting 7695 7604 8195 8203 8148 8334 8292 8423 8537 8775 8834 8713
Ufordelt tj.yting 486 528 612 654 707 678 19 15 17 16 14 15
Uoppgitt 158 649 177 216 865 243 55 83 60 1 3 3
Sum arbeidsplasser 27803 27594 27066 26927 27872 28266 28441 29079 29293 28915 28965 28193

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 8,5 % 8,3 % 8,1 % 7,3 % 6,5 % 6,4 % 6,0 % 5,9 % 5,4 % 5,2 % 4,9 % 4,4 %
Bergverksdrift med mer 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Næringsmidler 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,3 %
Trelast, treforedling 3,7 % 3,4 % 3,3 % 3,1 % 3,1 % 3,7 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,9 % 2,9 %
Industri 17,9 % 17,7 % 17,3 % 17,1 % 17,8 % 13,6 % 18,1 % 17,8 % 16,0 % 16,9 % 17,5 % 17,3 %
Kraft- og vannforsyning 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Bygg og anlegg 7,2 % 6,4 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 6,3 % 7,0 % 6,3 % 7,0 % 7,0 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 12,8 % 12,8 % 12,7 % 12,7 % 11,7 % 12,0 % 13,9 % 14,0 % 13,7 % 14,1 % 14,3 % 14,4 %
Hotell og restaurant 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 %
Transport og kommunikasjon 6,5 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,3 % 6,2 % 5,9 % 5,6 % 5,5 % 5,9 % 5,5 % 4,7 %
Fin.tj.yting 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,4 %
Forretn.m.tj.yting 2,4 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,7 % 8,2 % 4,2 % 4,8 % 6,8 % 5,4 % 5,1 % 5,4 %
Privat tj.yting 3,5 % 3,6 % 3,8 % 4,2 % 3,9 % 4,2 % 6,4 % 6,3 % 6,7 % 6,4 % 6,0 % 6,2 %
Off.tj.yting 27,7 % 27,6 % 30,3 % 30,5 % 29,2 % 29,5 % 29,2 % 29,0 % 29,1 % 30,3 % 30,5 % 30,9 %
Ufordelt tj.yting 1,7 % 1,9 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
Uoppgitt 0,6 % 2,4 % 0,7 % 0,8 % 3,1 % 0,9 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser
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Gjøvikregionen er den regionen med størst andel arbeidsplasser innenfor industri totalt 
(næringsmidler, trelast og treforedling og industri) og er den regionen som har hatt minst 
reduksjon i denne næringen i perioden 1990 til 2001. Regionen har en lav andel 
arbeidsplasser innenfor offentlig tjenesteyting. Andre viktige utviklingstrekk er: 
• Privat og forretningsmessig tjenesteyting hadde en fordobling fra 1990 til 2001, fra 1600 

til nesten 3 300 arbeidsplasser.  
• Transport og kommunikasjon har hatt en reduksjon på nesten 500 arbeidsplasser.  
• 44 prosent av arbeidsplassene var innenfor tjenesteyting i 2001 
 
Midt- Gudbrandsdalsregionen 
Antall arbeidsplasser i Midt- Gudbrandsdalsregionen er relativt stabilt når en sammenlikner 
1990 og 2001 (i underkant av 5 500 arbeidsplasser). 
 
Tab.3.9.: Arbeidsplasser i Midt-Gudbrandsdalsregionen fordelt etter næring 1990-2001. 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 

Midt.Gudbr.reg
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 1152 1182 1152 1051 1014 1010 975 922 906 857 772 713
Bergverksdrift med mer 2 3 2 3 6 5 5 6 6 6 6 4
Næringsmidler 89 106 116 126 145 141 141 144 137 130 117 131
Trelast, treforedling 328 275 254 195 207 199 202 182 212 165 173 176
Industri 291 317 301 308 282 329 285 343 331 308 277 269
Kraft- og vannforsyning 127 122 117 104 99 96 98 106 104 105 41 87
Bygg og anlegg 463 407 364 375 367 450 533 590 593 645 642 606
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 596 539 561 576 615 632 698 710 722 754 765 788
Hotell og restaurant 394 419 444 434 415 399 405 405 429 432 426 397
Transport og kommunikasjon 289 302 306 297 292 306 337 316 327 315 317 270
Fin.tj.yting 80 91 85 87 75 74 78 71 79 75 75 68
Forretn.m.tj.yting 62 71 91 80 104 81 107 150 162 248 208 180
Privat tj.yting 138 155 169 190 184 181 306 321 327 300 299 266
Off.tj.yting 1052 1354 1370 1427 1442 1478 1440 1462 1477 1528 1476 1533
Ufordelt tj.yting 55 85 118 117 124 133 1 1 0 0 0 0
Uoppgitt 325 49 62 52 121 44 16 14 14 5 3 1
Sum arbeidsplasser 5443 5477 5512 5422 5492 5558 5627 5743 5826 5873 5597 5489

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 21,2 % 21,6 % 20,9 % 19,4 % 18,5 % 18,2 % 17,3 % 16,1 % 15,6 % 14,6 % 13,8 % 13,0 %
Bergverksdrift med mer 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Næringsmidler 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,1 % 2,4 %
Trelast, treforedling 6,0 % 5,0 % 4,6 % 3,6 % 3,8 % 3,6 % 3,6 % 3,2 % 3,6 % 2,8 % 3,1 % 3,2 %
Industri 5,3 % 5,8 % 5,5 % 5,7 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 6,0 % 5,7 % 5,2 % 4,9 % 4,9 %
Kraft- og vannforsyning 2,3 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 0,7 % 1,6 %
Bygg og anlegg 8,5 % 7,4 % 6,6 % 6,9 % 6,7 % 8,1 % 9,5 % 10,3 % 10,2 % 11,0 % 11,5 % 11,0 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 10,9 % 9,8 % 10,2 % 10,6 % 11,2 % 11,4 % 12,4 % 12,4 % 12,4 % 12,8 % 13,7 % 14,4 %
Hotell og restaurant 7,2 % 7,7 % 8,1 % 8,0 % 7,6 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 7,4 % 7,4 % 7,6 % 7,2 %
Transport og kommunikasjon 5,3 % 5,5 % 5,6 % 5,5 % 5,3 % 5,5 % 6,0 % 5,5 % 5,6 % 5,4 % 5,7 % 4,9 %
Fin.tj.yting 1,5 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,2 %
Forretn.m.tj.yting 1,1 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % 1,9 % 1,5 % 1,9 % 2,6 % 2,8 % 4,2 % 3,7 % 3,3 %
Privat tj.yting 2,5 % 2,8 % 3,1 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,1 % 5,3 % 4,8 %
Off.tj.yting 19,3 % 24,7 % 24,9 % 26,3 % 26,3 % 26,6 % 25,6 % 25,5 % 25,4 % 26,0 % 26,4 % 27,9 %
Ufordelt tj.yting 1,0 % 1,6 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 6,0 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % 2,2 % 0,8 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser
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Utviklingen fra 1990 til 2001 mht arbeidsplasser kjennetegnes ved : 
• Vekst innenfor offentlig tjenesteyting med 500 arbeidsplasser, men er den regionen i 

Innlandet som har lavest andel arbeidsplasser i denne næringen. 
• Vekst innenfor privat og forretningsmessig tjenesteyting, fra 200 til 440 arbeidsplasser 
• Trelast og treforedling har hatt en sterk tilbakegang og er nesten ha lvert fra 1990 til 2001. 

Næringsmidler på sin side har hatt en vekst mens industrien for øvrig har hatt en 
tilbakegang. 

• Antall arbeidsplasser innenfor varehandel har økt fra 1990 til 2001. Ingen av de andre 
regionene i Oppland har samme relative vekst i denne næringen som Midt- 
Gudbrandsdalsregionen. En viktig forklaringsfaktor er veksten i hytteturismen. 

• Bygg og anlegg er også en sektor som har hatt vekst i denne regionen. 
• 38 prosent av arbeidsplassene ligger innenfor tjenesteyting i 2001. 
 
Nord- Gudbransdalsregionen 
Fra 1990 til 2001 forsvant det i overkant av 400 arbeidsplasser i Nord-Gudbrandsdalen og er 
den eneste av regionene i Oppland som har hatt en nedgang i antall arbeidsplasser. 
Hovedtendensen  for regionen er som de øvrige med en vridning fra primærnæringene og over 
til tjenesteyting. I 1990 var 24 prosent av arbeidsplassene innen jord og skogbruk, mens den i 
2001 var redusert til 16 prosent. Offentlig sektor på sin side økte fra 18 prosent av 
arbeidsplassene til 28 prosent. Privat og forretningsmessig tjenesteyting økte samtidig fra 5 til 
8 prosent av arbeidsplassene. Dvs. at tjenesteyting samlet økte fra 23 til 36 prosent. Til tross 
for en relativt sterk økning er det den regionen som har minst andel arbeidsplasser innen 
tjenesteyting 
 
Utviklingen innen bergverksdrift skyldes nedleggelsen av gruvedriften på Hjerkinn. Når det 
gjelder utviklingen innen industrigrenene for øvrig viser den samlet sett en økning på 60 
arbeidsplasser. Næringsmidler har vært relativt stabil, mens det har vært en svak nedgang 
innen trelast og treforedling.  Andre trekk ved utviklingen i Nord-Gudbrandsdalen er: 
 
 
• Bygg og anleggsektoren har vokst og i 2001 var det 100 flere arbeidsplasser enn i 1990. 
• Nord- Gudbrandsdalsregionen er en av de regionene som har færrest arbeidsplasser 

innenfor varehandel. Det har vært en vekst i næringen fra 1990 til 2001, men næringens 
relative betydning er mindre i denne regionen enn i de øvrige. 
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N-Gudbr.reg
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 2031 1968 2022 1997 1964 1897 1798 1657 1625 1475 1409 1301
Bergverksdrift med mer 285 265 228 141 78 88 8 9 9 11 12 10
Næringsmidler 229 216 208 198 220 207 216 208 210 218 217 221
Trelast, treforedling 366 372 364 341 348 420 329 343 344 341 344 349
Industri 353 383 382 364 391 418 494 514 478 484 497 446
Kraft- og vannforsyning 108 109 101 91 87 104 115 115 115 115 107 102
Bygg og anlegg 667 636 574 523 556 594 608 706 691 696 714 799
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 843 864 834 837 854 902 1000 960 1081 1052 1019 964
Hotell og restaurant 527 552 550 542 557 570 541 533 513 491 534 509
Transport og kommunikasjon 603 600 624 638 555 570 557 527 533 621 533 475
Fin.tj.yting 135 124 123 114 113 107 111 102 112 114 93 89
Forretn.m.tj.yting 104 95 108 99 122 132 259 279 299 227 323 327
Privat tj.yting 293 291 314 352 311 325 332 329 349 304 318 309
Off.tj.yting 1570 1836 1983 2006 2105 2152 2270 2221 2230 2251 2371 2288
Ufordelt tj.yting 276 278 253 245 219 226 7 6 0 7 1 1
Uoppgitt 229 69 58 104 176 96 34 31 27 4 4 2
Sum arbeidsplasser 8619 8658 8726 8592 8656 8808 8679 8540 8616 8411 8496 8192

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 23,6 % 22,7 % 23,2 % 23,2 % 22,7 % 21,5 % 20,7 % 19,4 % 18,9 % 17,5 % 16,6 % 15,9 %
Bergverksdrift med mer 3,3 % 3,1 % 2,6 % 1,6 % 0,9 % 1,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Næringsmidler 2,7 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,6 % 2,7 %
Trelast, treforedling 4,2 % 4,3 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 4,8 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 4,1 % 4,0 % 4,3 %
Industri 4,1 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 5,7 % 6,0 % 5,5 % 5,8 % 5,8 % 5,4 %
Kraft- og vannforsyning 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,2 %
Bygg og anlegg 7,7 % 7,3 % 6,6 % 6,1 % 6,4 % 6,7 % 7,0 % 8,3 % 8,0 % 8,3 % 8,4 % 9,8 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 9,8 % 10,0 % 9,6 % 9,7 % 9,9 % 10,2 % 11,5 % 11,2 % 12,5 % 12,5 % 12,0 % 11,8 %
Hotell og restaurant 6,1 % 6,4 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,5 % 6,2 % 6,2 % 6,0 % 5,8 % 6,3 % 6,2 %
Transport og kommunikasjon 7,0 % 6,9 % 7,2 % 7,4 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 6,2 % 6,2 % 7,4 % 6,3 % 5,8 %
Fin.tj.yting 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,1 % 1,1 %
Forretn.m.tj.yting 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 3,0 % 3,3 % 3,5 % 2,7 % 3,8 % 4,0 %
Privat tj.yting 3,4 % 3,4 % 3,6 % 4,1 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,1 % 3,6 % 3,7 % 3,8 %
Off.tj.yting 18,2 % 21,2 % 22,7 % 23,3 % 24,3 % 24,4 % 26,2 % 26,0 % 25,9 % 26,8 % 27,9 % 27,9 %
Ufordelt tj.yting 3,2 % 3,2 % 2,9 % 2,9 % 2,5 % 2,6 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 2,7 % 0,8 % 0,7 % 1,2 % 2,0 % 1,1 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser

 
Tab.3.10.: Arbeidsplasser i Nord-Gudbrandsdalsregionen fordelt etter næring 1990-2001.  
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
Valdresregionen 
Antall arbeidsplasser i Valdresregionen har vært relativt stabil gjennom hele 1990 tallet og 
variert mellom 7 900 og 8 000. En viktig drivkraft for utviklingen i regionen er som tidligere 
nevnt hytteturismen. Utviklingen i regionen kjennetegnes ved: 
 
• Tjenesteyting (offentlig, finansiell, forretningsmessig og privat) økte med over 1000 

arbeidsplasser fra 1990 til 2001. Forretningsmessig tjenesteyting ble tredoblet mens privat 
tjenesteyting hadde en fordobling.   

• Primærnæringenes relative betydning er nesten halvert fra 1990 til 2001 og det forsvant 
nesten 700 arbeidsplasser i perioden.  

• Innenfor industrisegmentet var det en svak vekst fra 1990 til 2001. Veksten skyldes 
økning innen for næringsmiddel, mens trelast og industri for øvrig hadde en tilbakegang. 
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• Varehandel er en viktig næring i Valdresregionen med 15 prosent av arbeidsplassene. En 
viktig årsak til dette er hytteturismen i regionen. Gjennom 1990 tallet og fram til 2001 
økte antall arbeidsplasser med 200. 

 
Tab.3.11.: Arbeidsplasser i Valdresregionen fordelt etter næring 1990-2001. Kilde:PANDA 
og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
 
Hadelandsregionen 
Hadeland er den regionen i Innlandet som har hatt sterkest vekst i arbeidsplasser. Offentlig 
tjenesteyting er den viktigste næringen med 31 prosent av arbeidsplassene i 2001. Et særpreg 
ved Hadelandsregionen er utviklingen innen privat tjenesteyting. Ingen av de andre regionene 
har hatt samme vekst og ingen andre har en så stor andel sysselsatte i denne næringen. I 1990 
var 4 prosent av arbeidsplassene innenfor denne næringen og i 2001 var den økt til 13 prosent. 
Dette tilsvarer en økning på nesten 800 arbeidsplasser. Regionen har også hatt en relativt 
kraftig økning i arbeidsplasser innen forretningsmessig tjenesteyting. 
 

Valdres
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 1612 1650 1609 1481 1552 1492 1345 1268 1228 1123 1035 924
Bergverksdrift med mer 30 31 29 24 25 23 36 32 29 37 37 34
Næringsmidler 135 125 125 164 169 181 186 198 213 213 258 249
Trelast, treforedling 250 239 241 215 244 243 243 229 208 205 207 211
Industri 194 194 179 183 189 210 132 177 153 156 147 145
Kraft- og vannforsyning 144 141 113 138 142 148 146 120 130 127 109 123
Bygg og anlegg 706 658 659 642 685 634 658 752 771 761 835 882
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 962 933 878 912 909 950 1083 1050 1104 1137 1111 1171
Hotell og restaurant 439 480 445 448 451 509 528 531 465 477 434 420
Transport og kommunikasjon 588 593 574 563 535 565 471 450 465 547 451 406
Fin.tj.yting 128 139 130 119 119 113 115 116 108 111 106 104
Forretn.m.tj.yting 135 129 162 154 144 146 301 321 366 290 405 431
Privat tj.yting 261 241 394 413 385 441 579 623 599 516 532 564
Off.tj.yting 1852 2082 2048 2112 2071 2152 2204 2187 2199 2211 2245 2250
Ufordelt tj.yting 180 205 236 242 246 242 4 4 5 0 0 0
Uoppgitt 268 113 119 70 174 64 8 16 9 4 3 15
Sum arbeidsplasser 7884 7953 7941 7880 8040 8113 8039 8074 8052 7915 7915 7929

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 20,4 % 20,7 % 20,3 % 18,8 % 19,3 % 18,4 % 16,7 % 15,7 % 15,3 % 14,2 % 13,1 % 11,7 %
Bergverksdrift med mer 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Næringsmidler 1,7 % 1,6 % 1,6 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,1 %
Trelast, treforedling 3,2 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,7 %
Industri 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,6 % 1,6 % 2,2 % 1,9 % 2,0 % 1,9 % 1,8 %
Kraft- og vannforsyning 1,8 % 1,8 % 1,4 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,6 %
Bygg og anlegg 9,0 % 8,3 % 8,3 % 8,1 % 8,5 % 7,8 % 8,2 % 9,3 % 9,6 % 9,6 % 10,5 % 11,1 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 12,2 % 11,7 % 11,1 % 11,6 % 11,3 % 11,7 % 13,5 % 13,0 % 13,7 % 14,4 % 14,0 % 14,8 %
Hotell og restaurant 5,6 % 6,0 % 5,6 % 5,7 % 5,6 % 6,3 % 6,6 % 6,6 % 5,8 % 6,0 % 5,5 % 5,3 %
Transport og kommunikasjon 7,5 % 7,5 % 7,2 % 7,1 % 6,7 % 7,0 % 5,9 % 5,6 % 5,8 % 6,9 % 5,7 % 5,1 %
Fin.tj.yting 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,3 %
Forretn.m.tj.yting 1,7 % 1,6 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,8 % 3,7 % 4,0 % 4,5 % 3,7 % 5,1 % 5,4 %
Privat tj.yting 3,3 % 3,0 % 5,0 % 5,2 % 4,8 % 5,4 % 7,2 % 7,7 % 7,4 % 6,5 % 6,7 % 7,1 %
Off.tj.yting 23,5 % 26,2 % 25,8 % 26,8 % 25,8 % 26,5 % 27,4 % 27,1 % 27,3 % 27,9 % 28,4 % 28,4 %
Ufordelt tj.yting 2,3 % 2,6 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Uoppgitt 3,4 % 1,4 % 1,5 % 0,9 % 2,2 % 0,8 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser
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Hadeland
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Primærnæringer 728 745 655 592 587 575 553 581 579 522 490 444
Bergverksdrift med mer 11 7 9 9 9 12 13 14 14 17 18 11
Næringsmidler 107 89 84 86 79 63 61 64 67 73 71 54
Trelast, treforedling 326 262 299 313 282 272 326 339 296 266 261 202
Industri 793 818 994 885 903 1028 846 894 914 899 878 821
Kraft- og vannforsyning 102 98 101 94 92 82 92 91 93 92 88 90
Bygg og anlegg 737 676 641 624 672 668 722 734 729 727 762 743
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 1103 1035 940 917 917 1004 1123 1169 1260 1252 1192 1241
Hotell og restaurant 324 340 319 323 295 333 336 340 313 303 298 274
Transport og kommunikasjon 592 597 567 589 517 592 561 522 551 587 619 579
Fin.tj.yting 110 140 140 129 122 118 116 106 107 111 102 116
Forretn.m.tj.yting 135 157 187 231 216 192 240 276 314 277 305 340
Privat tj.yting 310 291 301 356 357 348 864 906 1038 1103 1163 1100
Off.tj.yting 2384 2606 2664 2730 2629 2669 2499 2574 2611 2667 2837 2701
Ufordelt tj.yting 81 129 145 146 134 130 7 14 13 13 12 16
Uoppgitt 125 24 19 37 211 94 105 10 4 4 4 1
Sum arbeidsplasser 7968 8014 8065 8061 8022 8180 8464 8634 8903 8913 9100 8733

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Primærnæringer 9,1 % 9,3 % 8,1 % 7,3 % 7,3 % 7,0 % 6,5 % 6,7 % 6,5 % 5,9 % 5,4 % 5,1 %
Bergverksdrift med mer 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Næringsmidler 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,6 %
Trelast, treforedling 4,1 % 3,3 % 3,7 % 3,9 % 3,5 % 3,3 % 3,9 % 3,9 % 3,3 % 3,0 % 2,9 % 2,3 %
Industri 10,0 % 10,2 % 12,3 % 11,0 % 11,3 % 12,6 % 10,0 % 10,4 % 10,3 % 10,1 % 9,6 % 9,4 %
Kraft- og vannforsyning 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
Bygg og anlegg 9,2 % 8,4 % 7,9 % 7,7 % 8,4 % 8,2 % 8,5 % 8,5 % 8,2 % 8,2 % 8,4 % 8,5 %
Varehandel (inkl.rep.motorkj.tøy) 13,8 % 12,9 % 11,7 % 11,4 % 11,4 % 12,3 % 13,3 % 13,5 % 14,2 % 14,0 % 13,1 % 14,2 %
Hotell og restaurant 4,1 % 4,2 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 4,1 % 4,0 % 3,9 % 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,1 %
Transport og kommunikasjon 7,4 % 7,4 % 7,0 % 7,3 % 6,4 % 7,2 % 6,6 % 6,0 % 6,2 % 6,6 % 6,8 % 6,6 %
Fin.tj.yting 1,4 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,3 %
Forretn.m.tj.yting 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,9 % 2,7 % 2,3 % 2,8 % 3,2 % 3,5 % 3,1 % 3,4 % 3,9 %
Privat tj.yting 3,9 % 3,6 % 3,7 % 4,4 % 4,5 % 4,3 % 10,2 % 10,5 % 11,7 % 12,4 % 12,8 % 12,6 %
Off.tj.yting 29,9 % 32,5 % 33,0 % 33,9 % 32,8 % 32,6 % 29,5 % 29,8 % 29,3 % 29,9 % 31,2 % 30,9 %
Ufordelt tj.yting 1,0 % 1,6 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Uoppgitt 1,6 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 2,6 % 1,1 % 1,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Sum arbeidsplasser 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel arbeidsplasser

Arbeidsplasser

Tab.3.12.: Arbeidsplasser i Hadelandssregionen fordelt etter næring 1990-2001. 
Kilde:PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
En viktig forklaring på utviklingen i denne regionen er det som kan kalles bosettingsbasert 
næringsutvikling. Vekst i bosetting medfører økt etterspørsel etter varer og tjenester og 
dermed en positiv arbeidsplassutvikling. 
 
For de øvrige næringene har utviklingen vært som i de andre regionene. 
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3.4 Pendlingsmønstre 
Pendling kan være et alternativ til flytting eller arbeidsledighet eller et personlig valg på 
bakgrunn av karrieremuligheter, bostedspreferanser osv. Et vesentlig element i denne 
sammenheng vil være kommunikasjonsmuligheter i vid forstand  (reisetid, avstand og 
telependling. Jfr. Kap.2.4 vedr. regionale virkninger av infrastrukturtiltak). Hensikten med 
dette kapitelet er å vise pendlingsmønsteret i Hedmark og Oppland pr. 4 kvartal 2001.   
 
Totalt var det i overkant av 31 200 arbeidstakere som pendler ut av egen region i 2001. 
Andelen av arbeidstakere som pendler ut av egen region varierer mellom 14 prosent (Nord-
Gudbrandsdal) og 44 prosent (Hadeland). Totalt sett er det 16 prosent av arbeidstakerne i 
Hedmark og Oppland som arbeider i en annen region enn de bor. I tillegg kommer den 
pendlingen som er innen en region, dvs. at de ikke har samme bosteds- og 
arbeidsstedskommune. 
 
  Tab.3.13. Antall arbeidstakere og antall/andel pendlere i 2001 
Kilde:SSB og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
 
Hvor er det arbeidstakerne i Hedmark og Oppland pendler ?Tabell 3.14. viser en 
pendlingsmatrise for arbeidstakere mellom regioner i Hedmark og Oppland og Oslo- 
Akershus samt landet for øvrig ved utgangen av 4.kvartal 2001. 
 

Antall arbeidstakere Antall pendlere Andel pendlere ut av region
Glåmdalsregionen 21762 5287 24,3 %
Hamarregionen 35336 6652 18,8 %
Sør-Østerdalsreg. 13592 2734 20,1 %
N-Østerdalsreg 5850 1063 18,2 %
Lillehammerreg 15477 2700 17,4 %
Gjøvikreg 28148 4231 15,0 %
N-Gudbrandsdalsreg 7413 1058 14,3 %
M-Gudbrandsdalsreg 5307 1262 23,8 %
Hadeland 11828 5203 44,0 %
Valdres 7212 1044 14,5 %
Hedmark og Oppland 151925 31234 15,8 %

Antall arbeidstakere Antall pendlere Andel pendlere ut av region
Glåmdalsregionen 21762 5287 24,3 %
Hamarregionen 35336 6652 18,8 %
Sør-Østerdalsreg. 13592 2734 20,1 %
N-Østerdalsreg 5850 1063 18,2 %
Lillehammerreg 15477 2700 17,4 %
Gjøvikreg 28148 4231 15,0 %
N-Gudbrandsdalsreg 7413 1058 14,3 %
M-Gudbrandsdalsreg 5307 1262 23,8 %
Hadeland 11828 5203 44,0 %
Valdres 7212 1044 14,5 %
Hedmark og Oppland 151925 31234 15,8 %
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Tab.3.14. Pendlingsmatrise 4.kvartal 2001 Kilde:SSB og bearbeidet av Østlandsforskning 

 
 
Tabellen viser pendlingsstrømmene i Innlandet. For eksempel er det 3115 personer som bor i 
Hamarregionen, men jobber i Oslo- Akershusområdet.  Oslo- Akershus er det viktigste 
utpendlingsområdet for arbeidstakere i Hedmark og Oppland. 52 prosent av pendlerne fra 
Innlandet jobber i dette området. 
Figuren nedenfor viser hvor stor andel av arbeidstakere i hver region som pendler til Oslo-
Akershus.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.7.:Andel arbeidstakere som pendler til Oslo-Akershus i 2001 
Kilde:SSB og bearbeidet av Østlandsforskning 
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Det er spesielt arbeidstakere i Hadeland og Glåmdalsregionen som pendler til 
hovedstadsområdet. Figuren gir også en illustrasjon på at 5-10% av arbeidstakerne driver 
langpendling. 
 
 

3.5 Hvilken betydning har denne utviklingen i forhold til transport og 
transportbehov? 
 
Dette kapitelet viser at veksten i arbeidsplasser i hovedsak har skjedd i regionene rundt Mjøsa 
og i Hadelandsregionen. Hvilke betydning har dette i forhold til prioritering innenfor 
transportsektoren?  
 
Det viktigste i denne sammenheng er den gjennomgående trenden med vekst innenfor 
tjenesteyting. Dette er en indikasjon på et økt behov for persontransport, både i forhold til 
arbeids- og mer fritidsrelaterte reiser. Andelen og antall arbeidsplasser innen tjenesteyting har 
økt gjennom hele 1990 tallet og andelen varierer mellom 36 til 54 prosent i 2001 for regioner 
i Hedmark og Oppland. 
 
Et annet viktig element er pendlingsmønsteret i Innlandet. I overkant av 32 000 arbeidstakere 
pendler i Hedmark og Oppland. Den viktigste pendlingsstrømmen er imot hovedstadsområdet. 
Ut i fra utviklingen på 1990 tallet med større funksjonelle arbeidsmarkedsregioner vil antall 
pendlere fortsette å øke.    
 
Det bør understrekes at materialet ikke gir grunnlag for å hevde at behovet for 
godstransporttjenester har blitt mindre selv  om det har vært en nedgang innen 
industrisysselsetting. Materialet sier ikke noe om utvikling i produktivitet og dermed 
transportbehov.  
 
 

3.6. Befolkningsutvikling 
 
Hensikten med dette kapitelet er å vise hvordan befolkningen har utviklet seg i Hedmark og 
Oppland. Elementer som flytting, fødselsoverskudd , arbeidsstyrke og yrkesfrekvens påvirker 
en regions utviklingsmønster og dermed også transporttjenester. 
 
Når det gjelder befolkningsutviklingen fra 1990 til 2001 varierer den mellom regioner. For det 
første er det ingen av regionene som har en samme befolkningsvekst som det man finner på 
landsbasis, dvs 7 prosent i perioden.  Det er tre regioner som har hatt en vekst., det er 
Hamarregionen (3 prosent), Lillehammer-regionen med (6 prosent) og Hadeland (5 prosent). 
Veksten i Hadelandsregionen har skjedd fra 1996 og framover. Sør-Østerdalen og 
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Gjøvikregionen har hatt omtrent nullvekst i perioden. De øvrige regionene har hatt en 
tilbakegang på mellom 3- 6 prosent. Størst tilbakegang har det vært i Gudbrandsdalsregionene 
og Valdres. Figuren nedenfor viser befolkningsutviklingen, fremstilt som en indeks, fra 1990 
til 2001 for de forskjellige regionene i Hedmark og Oppland 
 
Fig. 3.8 Befolkningsindeks fra 1990 til 2001 for regioner i Hedmark og Oppland. 1990 =100. 
Kilde: PANDA og bearbeidet av Østlandsforskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befolkningsutvikling i en region er påvirket av fødsels- og flytteoverskudd. Tabell 3.15. viser 
fødselsoverskudd på regionnivå fra 1990 til 2001.  
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Fødselsoverskudd
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Gj.snitt 90-01

Hamarregionen 66 191 50 -8 -78 21 73 -10 -86 -52 62 -41 16
Glåmdalsregionen -200 -151 -211 -200 -262 -209 -154 -269 -227 -161 -171 -228 -204
Sør-Østerdalsreg -74 -23 -22 -94 -85 -22 -112 -115 -145 -94 -48 -80 -76
Nord-Østerdalsregionen -46 -19 -37 -42 -49 -48 -24 -37 -34 -24 -28 -51 -37
Lillehammerreg -14 18 56 48 54 93 96 49 25 17 22 43 42
Gjøvikreg 9 -42 34 -39 -10 -79 -35 -103 -69 -72 -53 -138 -50
Midt- Gudbrandsdalsreg -19 -16 -42 -31 -79 -48 -33 -22 -65 -36 -15 -54 -38
Nord-Gudbr.reg -14 -44 -29 -25 -29 -7 -21 -14 -18 -23 -12 -36 -23
Valdres -63 -73 -8 -28 -39 -95 -48 -59 -46 -92 -54 -55 -55
Hadeland 34 23 -37 -55 -20 -52 -13 -6 -18 -62 -4 0 -18

Flytteoverskudd
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Gj.snitt 90-01

Hamarregionen 479 157 7 539 -173 40 -56 235 431 456 567 100 232
Glåmdalsregionen 157 -50 -45 -151 -107 7 -51 85 247 307 289 114 67
Sør-Østerdalsreg 23 89 106 28 -27 -106 31 237 93 217 156 294 95
Nord-Østerdalsregionen 31 -25 -30 3 -18 -35 61 -17 -68 138 63 -131 -2
Lillehammerreg 149 171 347 308 284 72 -3 -41 92 146 128 -44 134
Gjøvikreg 173 22 3 55 134 -60 -143 -60 184 199 317 87 76
Midt- Gudbrandsdalsreg -13 -17 -153 -8 -11 -109 -55 -26 13 -79 11 -66 -43
Nord-Gudbr.reg -56 -128 -34 192 -174 -115 -146 -149 -145 37 -53 -106 -73
Valdres -76 57 -85 152 -149 -90 -136 -51 -54 167 58 -28 -20
Hadeland 141 -37 29 155 -7 77 67 207 203 248 373 205 138

Tab.3.15. Fødselsoverskudd på regionnivå 1990 -2001 
Kilde:PANDA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Av regionene i Hedmark og Oppland er det kun en region som har hatt et positivt 
fødselsoverskudd gjennom hele 1990 tallet og fram til utgangen av 2001 og det er 
Lillehammer. I Hamarregionen varierer det fra år til år. Øvrige regioner har hatt et negativt 
fødselsoverskudd (eller fødselsunderskudd) gjennom hele perioden.  
 
Viktige forklaringsfaktorer når det gjelder fødselsoverskudd er alderssammensetning og  
manglende ”vekstkraft” i regionen (andelen kvinner i fertil alder). 

 
Den andre viktige forklaringsfaktoren er flytteoverskudd eller hvorvidt det flytter flere inn 
enn ut. Tabell 3.16. viser hvordan utviklingen har vært på regionnivå for perioden 1990 til 
2001. 
 
Tab.3.16. Flytteoverskudd på regionnivå 1990 –2001 
Kilde:PANDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flytteoverskudd/underskudd varierer fra år til år. Konjunkturer og ”lokale aktiviteter” (f.eks 
større bedriftsetableringer /nedleggelser) påvirker dette. Hvis en ser på gjennomsnittlig 
flytteoverskudd for perioden 1990 til 2001 viser det seg at distriktsregionene har hatt et 
flytteunderskudd i perioden. 
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For å få et inntrykk av hva nettoflytting har å si for befolkningsutviklingen kan en se på hvor 
stor andel flyttingen utgjør av befolkningen. Figur 3.9. viser andel 
flytteoverskudd/underskudd sin andel av befolkningen i de forskjellige regionene 
(gjennomsnitt 1990- 2001). 
 
Fig.3.9. Nettoflytting som andel av befolkningen.Gjennomsnitt 1990-2001 
Kilde:PANDA 

Figur 3.9. viser at Hadelandsregionen er den regionen som relativt sett har størst positiv 
nettoflytting (flyttegevinst) gjennom 1990åra. I gjennomsnitt utgjør den positive 
flyttegevinsten 0,5 prosent av befolkningen på 1990 tallet. 
 
Når det gjelder Lillehammer- og Hamarregionen  utgjør flyttegevinsten mellom 0,3 til 0,4 
prosent av befolkningen i gjennomsnitt. Underlagsmaterialet viser forskjellig utvikling for de 
to regionene. Lillehammerregionen hadde høyere andel på begynnelsen av 1990 tallet, mens 
Hamarregionen hadde høyest flytteandel fra 1997 og framover.  
 
Distriktsregionene hadde i gjennomsnitt en negativ flyttegevinst som utgjorde opp imot 0,5 
prosent av befolkningen. 
 
Konklusjon: Befolkningsvekst på regionalt nivå har skjedd i Mjøsregionen og 
Hadelandsregionen. Hovedårsaken til dette er positiv flyttegevinst. Det er kun to regioner i 
Hedmark og Oppland som i gjennomsnitt har et positivt fødselsoverskudd fra 1990 til 2001.   
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Denne utviklingen kan forklares med: 
• Strukturelle forhold: 

o Alderssammensetning og manglende naturlig vekstkraft 
o Utvikling i infra-struktur (kommunikasjon) 
o Tilpasning i arbeidsmarkedet 

 
Utvikling i arbeidsstyrke, yrkesfrekvens og arbeidsledighet. 
Yrkesfrekvens er et mål på hvor stor andel av befolkningen som er i arbeid eller er registrert 
arbeidsledige (Arbeidsstyrken som andel av befolkningen). Yrkesfrekvensen i en region vil 
være påvirket av forhold som næringsstruktur, situasjonen på arbeidsmarkedet 
(meldetilbøyelighet, eller hvor mange som melder seg som helt ledige) og antall 
uføretrygdede. For eksempel vil mangelen på kvinnelige arbeidsplasser medføre en lavere 
yrkesfrekvens for kvinner, lavkonjunktur medfører lavere meldetilbøyelighet og dermed 
lavere yrkesfrekvens. Antall uføretrygdede og en stor andel av et årskull i utdanning vil også 
redusere yrkesfrekvensen. Figur 3.10. gir en grafisk framstilling av yrkesfrekvens ( 16- 74 år) 
på regionalt nivå i 1990 og 2001.  
 

Fig.3.10 Yrkesfrekvens (16-74 år) for regioner i Hedmark, Opplandog Norge i 1990 og 2001. 
Kilde:NorgesPANDA 
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Yrkesfrekvensen varierer mellom regionene i Hedmark og Oppland og for de fleste ligger den 
lavere enn hva man finner på landsbasis. I 1990 var det på nasjonalt nivå i overkant av 63 
prosent av befolkningen som var i arbeid eller registrert ledig. På det tidspunktet var det bare 
Nord-Østerdalen, Valdres og Hadeland som hadde en høyere yrkesfrekvens.  
 
I løpet av1990 tallet var det en vekst i yrkesfrekvens i Norge på nesten fire prosentpoeng til 
67 prosent. Alle regioner i Hedmark og Oppland hadde vekst, men det var kun Glåmdalen, 
Midt-Gudbrandsdalen og Valdres som hadde en vekst som var sterkere enn hva man finner på 
landsbasis.   En viktig forklaringsfaktor i denne sammenheng er ”utbygging av velferdsstaten” 
med etablering av flere kvinnelige arbeidsplasser, spesielt innen helse og omsorgsrelaterte 
tjenester. 
 
Utvikling i arbeidsledighet 
Manglende tilpasning i forholdet mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i en region 
løses enten gjennom pendling, flytting eller arbeidsløshet. Sistnevnte kan være et uttrykk for 
ledig kapasitet, gitt at en ser bort fra manglende sammenheng mellom hva som etterspørres av 
arbeidskraft og hvilke kvalifikasjoner som tilbys.  
 
Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av arbeidsstyrken (her :summen av sysselsatte 
personer og personer registrert som helt ledige) som er registrert helt ledige. I denne 
sammenheng må det understrekes at ledighetsprosenten ikke er sammenliknbar med de 
offisielle ledighetstallene 13. Fordi offisielle ledighetstall ikke samsvarer med   inndelingen i 
etablerte planregioner har vi i denne undersøkelsen valgt  å bruke antall helt ledige i forhold 
til arbeidsstyrken (slik den er definert i PANDA). Tabellen nedenfor viser andelen helt ledige 
av arbeidsstyrken fra 1990 til 2001 for regioner i Hedmark og Oppland og for landet som 
helhet. 
 
Tab.3.17. Andel av arbeidsstyrken som er registrert helt ledige etter region 1990- 2001 
Kilde:NorgesPANDA 

 
 
                                                 
13 Offisielle ledighetstall fra Aetat er basert på AKU tall (arbeidskraftsundersøkelsen) som 
prosentueringsgrunnlag for ledighetsprosent. AKU tallene er et estimat på arbeidsstyrken i en region og omfatter 
mer enn sysselsatte og helt ledige.   

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hamarregionen 4,1 % 4,6 % 5,7 % 6,2 % 5,4 % 4,7 % 3,8 % 3,1 % 2,7 % 2,3 % 2,4 % 2,5 %
Glåmdalsregionen 4,1 % 5,1 % 6,9 % 7,5 % 5,5 % 4,3 % 4,2 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % 2,4 % 3,1 %
S-Østerdalsregionen 4,2 % 5,3 % 6,4 % 7,1 % 5,3 % 4,4 % 3,9 % 3,0 % 3,3 % 3,2 % 3,0 % 2,7 %
Nord-Østerdalsreg 1,9 % 1,8 % 3,1 % 3,1 % 2,6 % 2,6 % 2,2 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,4 %
Lillehammer-reg. 4,5 % 5,0 % 5,6 % 4,7 % 5,4 % 4,8 % 4,1 % 2,8 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 2,1 %
Gjøvik-reg. 5,8 % 5,1 % 6,9 % 7,4 % 5,1 % 4,6 % 3,9 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,1 % 2,2 %
Midt.Gudbr.reg 6,3 % 7,3 % 8,3 % 7,2 % 5,8 % 4,9 % 4,5 % 2,8 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,7 %
N-Gudbr.reg 4,8 % 4,7 % 6,1 % 6,8 % 5,6 % 4,9 % 4,9 % 3,2 % 2,5 % 2,6 % 2,4 % 2,6 %
Valdres 2,5 % 3,2 % 3,4 % 4,0 % 2,7 % 2,2 % 1,7 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,8 %
Hadeland 3,2 % 3,5 % 5,3 % 5,9 % 4,0 % 3,7 % 2,8 % 2,0 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 1,8 %
Norge 4,6 % 4,8 % 5,7 % 5,9 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 2,4 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 2,9 %
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Hovedtendensene i tabellen er for det første at ledigheten på regionalt nivå svinger i samsvar 
med konjunkturene og for det andre at det er relativt store forskjeller mellom regionene. Et 
interessant trekk i tabellen er at distriktskommunene  på slutten av 1990 tallet har en ledighet 
som ligger lavere enn hva en finner på landsbasis. En viktig forklaringsfaktor i denne 
sammenheng er pendlingsmønsteret eller atferden. 
 
 

3.7 Utviklingsbaner for regioner i Hedmark og Oppland  
 
PANDA er et modellverktøy som kan brukes til å beskrive utviklingen i bosetting og 
sysselsetting og etablere forskjellige utviklingsbaner  i forbindelse med konsekvensanalyser 
(infrastrukturprosjekter,  nedleggelse avhjørnesteinsbedrifter osv). 
 
PANDA (Plan og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked) er et 
økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i forskjellige typer  regionale 
analyser. 
 
Panda-systemet inneholder en  omfattende database med grunnlagsdata som i hovedsak 
leveres fra Statistisk Sentralbyrå .De fleste demografidataene omfatter årlige tallserier fra 
1980 og fram til 2001 og er spesifisert på kommunenivå. Nye oppdaterte data leveres årlig og 
er identiske med de data SSB bruker i sine modellberegninger Dataene omfatter blant annet: 
 
§ Registrert befolkning etter kjønn og ett års aldersgrupper 
§ Befolkningens bevegelse (fødte, døde, utflyttere og innflyttere) 
§ Flyttematrise etter kjønn og ett års aldersgruppe 
§ Fødsels frekvenser 
§ Yrkesaktive lønnstakere, selvstendige og arbeidsledige etter bosted, kjønn og 

aldersgrupper 
§ Pendlematrise (1980 og 1990) 
 
Figur 3.11. viser en prognosert en utviklingsbane fra 2002 og fram til 2015 for regionene i 
Hedmark og Oppland.  Disse utviklingsbanene er basert på nasjonale prognoser, dvs. 
regjeringens langtidsprogram fra 1998. I disse framskrivningene, eller utviklingsbanene, er 
det ikke gjort noen endringer i forutsetningene for modellen Det medfører bl.a. det er brukt 
tall for produktivitetsvekst fra 1992 for de forskjellige næringene basert på nasjonale tall brutt 
ned på fylkesnivå.  
 
Tendensen i figuren, gitt at regionene får samme utvikling som forventet på nasjonalt nivå, vil 
en få en stabilitet eller en svak vekst i de regionene som har hatt en positiv utvikling på slutten 
av 1990 tallet og distriktsregionene vil få en nedgang. Denne utviklingen holder seg fram til 
rundt 2010 hvor alle får en nedgang. Årsaken til denne nedgangen er at modellen tar hensyn 
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til demografiske utvikling (aldring, fødselsoverskudd og netto innflytting. Resultatene av 
framskrivningene vil være avhengig fødsler, dødelighet og inn- og utflytting) 
 
I Hedmark er det kun Hamarregionen som vil ha en positiv arbeidsplassutvikling, de øvrige 
regionene vil ha en nedgang på en til to prosentpoeng de neste 7- 8 årene. I Oppland vil 
Gjøvik- og Lillehammerregionen og Hadeland ha en vekst. De tre øvrige vil ha en svak 
nedgang.   
 
Hvor realistiske eller gode er anslagene for arbeidsplassutviklingen? For det første er det en 
svakhet at utviklingen i Hedmark og Oppland skiller seg fra utviklingen på nasjonalt nivå. 
Gjennomgangen av den historiske utviklingen og shift og share analysen tidligere i dette 
kapitelet viser at utviklingen i Innlandsregionene skiller seg fra utviklingen på nasjonalt nivå., 
bl.a med en sterkere nedgang innen primærnæringen og svakere vekst innenfor tjenesteyting.   
 
I forbindelse med disse kjøringene er det ikke gjort endringer i forhold til regionspesifikke 
forhold, produktivitetsutvikling eller lignende. Dette kan medføre at modellen underestimerer 
utviklingen og effekten av disse innen noen næringer. 
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Figur 3.11. Prognosert utviklingsbane fra 2002 og fram til 2015 for regionene i 
Hedmark og Oppland.   
 
 

3.8 Oppsummering 
 
Fra 1990 til 2001 sank antall arbeidsplasser i Hedmark med 1,5 prosent mens det i Oppland 
var en vekst på 3 prosent. På landsbasis hadde man i samme periode en vekst på 15 prosent.   
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I Hedmark er det kun Hamarregionen som har hatt en vekst i antall arbeidsplasser fra 1990 til 
2001, mens det i Oppland kun er Nord-Gudbrandsdalsregion som har hatt nedgang .Størst 
vekst var det i Hadelands- og Lillehammerregionen. 
 
Utviklingen i Hedmark og Oppland kan oppsummeres med relativt mye tilbakegangsnæringer 
og få vekstnæringer. Hovedutfordringene for Hedmark og Oppland er en næringsstruktur med 
overrepresentasjon (større andel) innenfor for primærnæringene. Dette er en næring som er i 
tilbakegang på nasjonalt nivå og nedgangen i antall arbeidsplasser er sterkere enn for landet 
som helhet. Det andre elementet er at de to fylkene færre arbeidsplasser og svakere vekst 
innenfor forretningsmessig og privat tjenesteyting sammenliknet med utviklingen på nasjonalt 
nivå. Hadelandsregionen skiller seg ut i denne sammenheng med en sterk vekst innenfor 
personlig tjenesteyting. Ved utgangen av 2001 varierte andelen arbeidsplasser innenfor 
tjenesteyting (offentlig tjenesteyting inkludert) mellom 38 til 52 prosent av arbeidsplassene i 
de forskjellige regionene. 
 
Pendling og pendlingsmuligheter er et viktig element i forhold til en regions utvikling og 
utviklingsmuligheter. Alternativet til dette vil være flytting, eventuelt arbeidsledighet, med de 
negative konsekvensene det har for en region. Totalt var det i overkant av 31 200 (16 prosent) 
arbeidstakere som pendler ut av egen region i 2001. Andelen av arbeidstakere som pendler ut 
av egen region varierer i forhold til nærheten til større regioner.  
 
Hvis en ser på flytte- og fødselstall for de forskjellige regionene er det rimelig å anta at en vil 
få en økt konsentrasjon, eller en større andel bosatte, i de mer ”sentrale byregionene” i 
Hedmark og Oppland fordi de har hatt nettoinnflytting og har større andel kvinner i fertil 
alder. Befolkningsvekst vil i neste omgang generere økt etterspørsel etter varer og tjenester og 
dermed arbeidsplasser (jfr. utviklingen i Hadelandregionen). En bosettingsbasert 
næringsutvikling vil kreve et effektivt transportsystem, spesielt i forhold persontransport. 
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4 Hovedkorridorer i fylkene 
 
I dette kapittelet presenteres de viktigste vei- og jernbaneforbindelsene i Hedmark og 
Oppland. All omtale knyttet de enkelte veier og jernbanestrekninger er samlet i en 
beskrivelse, hvordan dette er bygget opp beskrives i kap 4.2 og 4.3.  
 
Som bakgrunn for omtalen gjennomgås forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015. 
Forslaget er til sammen på 200 sider, slik at omtalen begrenses til hovedtrekk, samt forhold 
som har relevans for Innlands-regionen. Foreslåtte investeringsrammer for stamveiene, blir  
omtalt i tilknytning til hver enkelt vei.  
 
 

4.1 Forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 
 
De økonomiske rammer ligger langt under det som er nødvendig for å gjennomføre utbygging 
som er ønsket ut fra framkommelighet, sikkerhet og miljø: 
 

- Gjeldende planer (jf NTP 2002-2011) blir ikke fulgt opp med bevilgninger, forslaget 
til NTP for 2006-2015 er en tilpasning til dagens bevilgningsnivå. 

- Det vil koste ca 200 mrd å bygge ut stamveinettet til fullgod standard, med dagens 
nivå på bevilgningene vi dette ta 60 år. 

- Opprusting av de sentrale deler av jernbanenettet vil koste  25-40 mrd, med dagens 
rammer vil dette ta 30 år.  

 
Planrammene minsker altså vesentlig sammenlignet med gjeldende handlingsprogram. 
Statens Vegvesen mener det må være et mål å bygge ut stamveinettet til brukbar standard i 
løpet av 30 år. Dette er ikke realistisk innenfor dagens investeringsrammer, selv med 
bompengefinansiering på dagens nivå. Statens Vegvesen mener derfor at utbyggingen av 
stamveinettet må skje ved økt brukerfinansiering. 
 
Prioriteringer innenfor planrammene: 
 

- Jernbanen konsentrerer innsatsen til Oslo-området og Intercity-triangelet Fredrikstad-
Hamar-Sandefjord. 

- Andelen av investeringsmidlene som går til stamveinettet øker, men planrammene til 
stamveiene reduseres likevel, både i forhold til gjeldende handlingsprogram (2002-
2005), og tidligere forslag for 2006 - 2009. 

- Stamvei- investeringene konsentreres til strekninger der problemene for sikkerheten og 
næringslivets transport er størst, dvs E 6, E 18, E 39 og forbindelsen Oslo-Bergen (E 
16 og Rv 7/52). 
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- Bevilgningene til øvrige riksveger reduseres med ca 35 % i forhold til gjeldende 
handlingsprogram. 

 
 
Generelt prioriteres drift og vedlikehold på bekostning av investeringer. Ifølge forslaget til 
NTP er det er urealistisk å oppnå fullgod standard på hele stamveinettet, kun på de strekninger 
med størst trafikk. 
Innenfor rammene til øvrige riksveger prioriteres tiltak for økt sikkerhet og miljøvennlig 
transport i de største byene. 
 
 

4.2 Veier 
 
Hva som kan sies å være hovedkorridorer i Innlandet kan ikke besvares absolutt. Ut fra 
trafikkmengde og betydning for næringslivet vil vi stort sett konsentrere omtale og 
vurderinger  til:  
 

- E6 (Hedmark og Oppland) 
- Rv 2 (Hedmark) 
- Rv 3 (Hedmark) 
- Rv 20 (Hedmark) 
- Rv 24 (Hedmark) 
- Rv 25 (Hedmark) 
- E16 (Oppland) 
- Rv 4 (Oppland) 
- Rv 15 (Oppland) 
- Rv 33 (Oppland) 
- Rv 34 (Oppland) 
- Rv 35 (Oppland) 

 
Disse veiene er tegnet inn i fig 4.1. 
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Figur 4.1 
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E6 er stamvei og inngår i transportkorridoren Oslo-Trondheim. Den omtales en egen 
stamveiutredning (rute 2). Av veiene i Hedmark er Rv 2 og Rv 3 kategorisert som stamveier, 
og er dermed også omtalt i egne stamveiutredninger laget i Transportplanarbeidet. Rv 2 utgjør 
sammen med Rv 20 rute 15, mens Rv 3 utgjør rute 16. I Oppland er E 16, Rv 15, Rv 4 og Rv 
35 kategorisert som stamveier. E 16 utgjør rute 12, Rv 15 utgjør rute 13, Rv 4 omhandles i 
rute 20 og Rv 35 i rute 17. For de øvrige veiene finnes det lite samlet materiale. Unntaket er 
Rv 33 som er utredet i ulike sammenhenger (Statens Vegvesen Oppland 1999, Asplan 2001, 
Delficon 2002). 
 
For å lette oversikten er omtalene samlet under hver vei. De er strukturert slik: 

- standard, trafikkmengde og –sammensetning samt betydning for næringslivet.  
- infrastrukturtiltak; mulige prosjekter og prioriteringer innenfor planrammene. 
- prioritering av prosjekter på hovedveinettet i Hedmark og Oppland i forslaget til NTP. 
- Vegvesenets egne nytte-/kostnadsanalyser. 

 
Ved hjelp av dataverktøyet TAV har Statens vegvesen vurdert standarden på stamveinettet 
som et ledd i arbeidet med Nasjonal Transportplan. Vegstandard er vurdert utfra 15 ulike 
parametre/deltemaer. Dette er bl.a kurvatur, ulykker, miljøforhold, tilbud for gående og 
syklende, tilrettelegging for ekspressbuss og rasfare. I omtalen av korridorene har vi ikke gått 
inn på de enkelte parametrene, men gjengitt vegvesenets egne vurderinger i forhold til 
tredelingen: ”Ja-strekninger”, ”Brukbare strekninger” og ”Nei-strekninger”. 
 
Under trafikkmengde og sammensetning beskrives trafikkmengde på ulike deler av 
strekningen fordelt på total trafikk og tunge kjøretøyer, målt ved årsdøgntrafikk (ÅDT). 
Omtalen av betydning for næringslivet er rettet mot regionalt næringsliv, men betydning for 
gjennomgangstrafikken er også kort omtalt. 
 
Når det gjelder infrastrukturtiltak fremgår det av korridorutredninger til NTP (2006 – 2015), 
stamveiutredningene og andre tidligere utredninger, at det er vurdert et stort antall prosjekter, 
med tilhørende kostnadsanslag. Mange av disse prosjektene ”gjengangere” som har vært inne 
på oversiktene også i foregående planperioder.  I omtalene av hovedkorridorene nedenfor 
presenteres mulige prosjekter i hovedtrekk, dvs. prosjekter som det er utarbeidet 
kostnadsoverslag for. For stamveiene ble det i tilknytning til NTP-arbeidet laget planrammer 
fra Vegdirektoratets side. Planrammene, og prioriteringene innenfor disse er gjengitt i 
omtalene i kap 5, 6 og 7. 
 
Forslaget til NTP 2006-2015 inneholder prioritering av prosjekter på stamveinettet i Hedmark 
og Oppland. I forslaget er det laget et hovedalternativ, samt alternative prioriteringer dersom 
den totale rammen til veiformål skulle hhv. økes eller reduseres med 20 prosent. Dersom 
økning/reduksjon av rammen påvirker omfanger av prosjektene, er det omtalt under hver 
enkelt veistrekning. På langt nær alle prosjektene som ble lagt inn planrammene, er prioritert i 
forslaget for NTP 2006-2015.  
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På det øvrige riksveinettet  er det Statens vegvesens langsiktige strategi å oppnå en akseptabel 
minstestandard. Innenfor rammen til øvrige riksveier prioriteres utbedring av eksisterende 
nett, forbedring av trafikksikkerheten og miljøvennlig transport i de største byene. 
Fylkeskommunenes prioriteringer skal tillegges avgjørende vekt ved bruken av 
investeringsmidler til øvrige riksveier. For å sikre de nasjonale innsatsområdene er det aktuelt 
å gi enkelte føringer mht bruk av investeringsmidlene. Dette er særlig aktuelt for 
trafikksikkerhet og kollektivtiltak i de store byene. 
 
I det foreløpige forslag er det tatt utgangspunkt i en ”standardgap-modell”, som betyr at 
fylkenes andel skal avspeile det reelle behovet for oppgardering i veiene i fylkene. For første 
fireårsperiode er det imidlertid nødvendig med justeringer, bl.a for å ta hensyn til omfattende 
bindinger knyttet til igangsatte prosjekter i enkelte fylker. 
 
I henhold til forslaget får Oppland i perioden 2006-2009 en ramme på 30 mill pr år, og 
Hedmark 32,5 mill kr pr, til øvrige riksveier. I perioden 2010-2015 øker dette til 43,3 mill kr 
for Oppland og 48.3 mill for Hedmark. 
 
Nytte-/kostnadsanalyser av nyere dato eksisterer bare for stamveiene. For noen av de andre 
veistrekningene finnes det nytte-/kostnadsanalyser, men disse er av eldre dato. For de fleste 
av stamveiprosjektene som er prioritert innenfor planrammen er det gjennomført nytte-
kostnadsanalyser iht. det verktøy Vegvesenet benytter (Effekt). Det finnes også nytte-
/kostnadsanalyser for en del prosjekter som ikke er prioritert innenfor planrammene.  
 
Under omtalen av stamveiene nedenfor gjengir vi sentrale størrelser fra beregningene: 

- Endringer i samfunnets transportkostnader (pr år)  
- Endringer i bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet (pr år) 
- Samlet reduksjon i transportkostnader (neddiskontert over 25 år).  
 

Merk at endringene i samlet samfunnsøkonomisk nytte er betydelig høyere enn endringene i 
transportkostnadene, ettersom økt trafikksikkerhet (dvs. reduserte ulykkeskostnader) som 
regel utgjør størstedelen av den økonomiske nytten av infrastrukturinvesteringer (jf kap 2.3). 
Vi fokuserer ikke på dette ettersom temaet for denne rapporten er transportkostnader for 
næringslivet. Vi gjengir Netto samfunnsøkonomisk nytte, som tar høyde for alle kostnader og 
gevinster ved prosjektet slik det er beregnet i Effekt, jf kap 2.3 foran. 
 
E 6 kommer i en særstilling ettersom denne går gjennom begge fylker. Den er derfor omtalt i 
eget kapittel (kap 5). De øvrige veiene omtales fylkesvis, jf kap 6 (Hedmark) og kap 7 
(Oppland). For stamveiene er informasjonsgrunnlaget som nevnt bedre enn for de øvrige 
strekningene, i noen grad reflekteres dette i omtalene. Informasjonen i omtalen av veier og 
prosjekter i kap 5-7 er primært hentet fra stamveiutredningene (2002), samt øvrig 
dokumentasjon fra Staten Vegvesen. 
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4.3 Jernbane 
 
Sett i et innlandsperspektiv har jernbanen størst betydning mht. persontransport. Størst 
omfang og betydning har persontransporten på strekningen Lillehammer-Hamar-Oslo, også 
på strekningene Gjøvik-Oslo og Kongsvinger-Oslo er det relativt hyppige togavganger, 
spesielt i rush-tidene. Gudbrandsdalen betjenes ved fjerntogene mellom Oslo og Trondheim, 
mens Østerdalen har togtilbud til Røros og Hamar.  
 

 

Figur 4.2 
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Jernbanens andel av godstransportene har falt over tid (Nasjonal Transportplan 2001b). I løpet 
av den siste 5-10 årsperioden har NSB sluttet å betjene industrispor/-kunder i Innlandet, og 
innstilt godstrafikken til og fra stasjoner i Hedmark og Oppland. Unntaket er transporten av 
tømmer og flis fra Røros-/Solørbanen og fra Mjøsområdet, jf omtale i kap 8. Utfra gjeldende 
signaler CargoNet (tidl. NSB Gods) kan det ikke påregnes at jernbanen vil ta opp igjen 
tilbudet om godstransport, utover det tilbud som finnes for flis/tømmer. Det kan bl.a nevnes at 
CargoNet fra desember i år vil legge ned hele sitt vognlasttilbud (dvs. transport av 
enkeltvogner). 
 
På lengre sikt kan det ikke utelukkes at det kan komme flere tilbud på jernbanesiden. Med 
virkning fra mars 2003 er det i prinsippet fri konkurranse på sporet om godstrafikken. 
Realistisk sett vil det ta noen år før dette kan gi seg utslag i mulige nye tilbud, bl.a fordi det 
fortsatt vil finnes betydelige etableringshindringer i form av offentlige regler og 
sikkerhetskrav.  
 
De enkelte banestrekningene er omtalt i kap 8. Omtalen følger stort sett samme oppbygning 
som omtalen av hovedveiene. Jernbaneverket har imidlertid ikke utarbeidet planrammer slik 
som Statens vegvesen har gjort. Det foreligger heller ikke tilgjengelige resultater fra nytte-
/kostnadsanalyser for andre strekninger enn Dovrebanen. 
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5 Rute 2 - E6 Oslo Trondheim  
 

5.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 

 
Når det gjelder E6 har vi også omtalt 
strekninger i Akershus. Dette fordi 
flaskehalser og andre problemer på E6 i 
Akershus ofte er like viktig for 
næringslivet i Hedmark og Oppland, som 
forholdene i egne fylker. 
 
E 6 er en stamvei (rute 2), som det er 
laget en egen utredning for i tilknytning 
til arbeidet med Nasjonal transportplan. 
Rutas lengde, ekskl. armer og ramper er 
vel 541 kilometer. Ser vi bort fra armer 
og ramper er rutas lengde i Hedmark 69 
km og i Oppland 222 km. 
 
E6 er en av landets viktigste stamveger. I 
tillegg til å være en hovedforbindelse 
nord-sør i landet, er vegen også en viktig 
del av forbindelsen mellom 
Nordvestlandet og det sentrale 
Østlandsområdet.  
 
For befolkning og næringsliv i Hedmark og Oppland har E6 stor betydning. E6 er både en 
hovedåre mot Osloregionen, samtidig som vegen er en hovedforbindelse mellom mange 
kommuner og regioner i de to fylkene. Mer arbeidspendling og økende konsentrasjon av 
tjenestetilbudet gir stadig større behov for interntransport mellom kommuner og regioner. 
 
Standard 
I Hedmark er 37.2 prosent av E6 klassifisert som B-strekninger, mens tilsvarende tall for 
Oppland er 23.5 prosent. Resten er N-strekninger. I Akershus er 27.2 prosent klassifisert som 
B-strekninger, resten er N-strekninger. Mangelfull standard i Akershus særlig knyt tet til 
skadegrad og problemsoner. N-strekninger i Hedmark er i hovedsak knyttet til skadegrad og i 
en viss grad til problemsoner. I Oppland er også skadegradstetthet en viktig årsak til N-
klassifisering, men også dårlig geometri er et problem på mange strekninger i Oppland.   
 



 74

Det meste av E6 sør for Lillehammer har en vegbredde på rundt og til dels over 10 meter, og 
er dermed regnet å ha brukbar bredde. Videre nordover har vegen stort sett brukbar standard 
til Ringebu, med unntak av strekningen gjennom Skarsmoen. Enkelte vegstrekninger i 
Gudbrandsdalen har en vegbredde på under 7 meter. Nord for Otta er vegbredden stort sett 
brukbar.  
 
Trafikkmengde og sammensetning 
Ved avkjøringen sør for Gardermoen ligger trafikken på ca 32.000 kjt/døgn, mens den nord 
for avkjøringen er redusert til ca. 20.000 kjt/døgn. Tungtrafikken i Oslo-området ligger på ca. 
10 prosent. Mellom Gardermoen og Hamar utgjør tungtrafikken ca 15 prosent av trafikken. På 
hverdager utgjør semitrailere og vogntog 11 prosent av trafikken, tilsvarende ca 1000 
kjøretøyer. 
 
Trafikkmengden (ÅDT) mellom Jessheim og Otta varierer fra ca. 20.000 kjt/døgn i sør til ca. 
5.000 kjt/døgn i nord. Ved Mjøsbrua ligger trafikken på ca. 10.500 kjt/døgn, mens den nord 
for Lillehammer er redusert til ca. 7.700 kjt/døgn. Andelen tungtrafikk ligger mellom 12 og 
16 prosent. Alle deler av E6 mellom av Gardermoen og Mjøsbrua har ÅDT>10.000 
kjøretøyer pr døgn. I henhold til gjeldende stamvegnormal tilsier dette utbygging til (smal) 4-
felts vei.  
 
Mellom Otta og Dombås varierer trafikken fra ca. 4.000 kjt/døgn til knapt 3.000 kjt/døgn. 
Gjennom Dombås er ÅDT ca. 5.500 kjt/døgn, mens det over Dovrefjell er en gjennomsnittlig 
døgntrafikk på om lag 1.700 kjøretøy. 
 
Sommerdøgntrafikken (SDT) er høyere enn ÅDT på he le strekningen. I Gudbrandsdalen er 
SDT hele 35-50 prosent høyere enn ÅDT. Dette skyldes den store turisttrafikken. Ser en på 
trafikken mellom Hamar og Gardermoen er trafikken er størst på fredag, og lavest på lørdag. 
Søndagstrafikken er på nivå med fredagstrafikken ved tellepunktet ved Espa, dvs. ca 50 
prosent over vanlig hverdagstrafikk. Ved Brumunddal og Hovinmoen (litt nord for 
Gardermoen) ligger søndagstrafikken under hverdagstrafikk. Årsaken til denne forskjellen 
mellom tellepunktene er at reiser til og fra arbeid har et mye større omfang på Brumunddal og 
Hovinmoen enn ved Espa.  
 
Der E6 kommer inn i Oslo fra nord økte trafikken med 28 prosent fra 1995 til 2001, fra 
45.700 til 58.300 kjt/døgn. Trafikkøkningen på E6 har i de siste årene ligget høyere enn det 
øvrige stamveinettet, i perioden 1989-2002 har økningen ligget mellom 3 og 5 prosent. Iht til 
prognosene i Fylkesdelplanen (2002) vil trafikken øke med ca 2 prosent pr år fram til 2015, 
dvs ca 30 prosent fram mot 2015. 
 
I dag går det ca 300 tunge kjøretøyer (lengde >12.4 meter) daglig mellom Trøndelag og 
Østlandet. I Trøndelag finner vi de fleste av disse på strekningen Trondheim-Ulsberg. Ved 
Ulsberg velger om lag tre av fire tunge kjøretøy Rv 3 gjennom Østerdalen. 
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Som følge av stor trafikkøkning på strekningen Gardermoen-Moelv, har kjøretidene etter 
hvert blitt variabel og dels vanskelig å forutsi. Høsten 2001 ble fartsgrensen av 
trafikksikkerhetsgrunner satt ned fra 90 til 80 på strekningen Gardermoen-Kolomoen. Som 
følge av dette ble reisetiden på sterkningen forlenget med ca 5 min.  
 
På strekningen Gardermoen – Moelv er det to flaskehalser som tidvis skaper store 
forsinkelser, spesielt i helgene. Dette har ført til at kjøretiden varierer og er vanskelig å 
forutsi. 
 
Ved Hovinmoen (nord for avkjørselen til Gardermoen) skaper overgangen fra fire felt til to 
felt en flaskehals med kødannelser for trafikken nordover. Kødannelsen er spesielt stor i 
forbindelse med helgetrafikken på fredager. 
 
Ved Kolomoen møtes to sterkt trafikkerte veger, ved at Rv 3 flettes inn på E6. I perioder er 
den sørgående trafikken på veglenkene inn mot krysset så stor at trafikktettheten overgår 
kapasiteten på E6 sør for krysset. Dette fører til store kødannelser på E6, som i perioder gir 
oppstuving helt nord til Hamar. Dette skjer som oftest på søndager når trafikken sørover er 
størst, og kan føre til forsinkelser på 30-50 minutter for E6-trafikantene. I helger med svært 
stor trafikk blir køene på Rv 3 så store at omdirigering over Rv24/Rv2 er nødvendig. Dette er 
eneste alternative omkjøringsrute, men er et dårlig alternativ på grunn av økt kjørelengde med 
smal og delvis svingete veg.  I 2000 var det registrert 20 helger med avviklingsproblemer ved 
Kolomoen. Antall helger med lange køer er økende. Problemene ved Kolomoen øker fra år til 
år, blant annet på grunn av utfarten til de store hytteområdene i Ringsakerfjellet, Gausdal, 
Gudbrandsdalen og Trysil. 
 
Kapsitetsproblemene på E6 i Oppland er først og fremst knyttet til køer på strekningen 
mellom Mjøsbrua og Øyer i forbindelse med ufartshelger. 
 
Betydning for næringslivet 
For næringslivet i Møre og Romsdal er E 136 og videre E 6 gjennom Gudbrandsdalen det 
viktigste vegsambandet til markedene i sør. Også for næringslivet i Gudbrandsdalen og 
Ottadalen er E 6 hovedåren mot Osloregionen og utlandet. Selv om storparten av 
tungtrafikken til/fra Trøndelag velger å kjøre Østerdalen, har E6 gjennom Oppland en 
betydelig andel tunge kjøretøy.  
 
I stamvegutredningen er det først og fremst reiselivsaktiviteten (private hytter, alpinanlegg og 
andre turistbedrifter) som  nevnes når  vegens (E6) betydning for næringslivet omtales. 
Oppland har stor en reiselivsnæring. For bedriftene i denne næringen er reisetiden til/fra 
Osloområdet er viktig. Også for bruk av de mange private hyttene er standarden på E 6 av stor 
betydning.  
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E 6 i Hedmark er, som nevnt ovenfor, hovedåren mot turistområdene i Trysil og Østerdalen. 
Trysilfjellet alene har over 15.000 kommersielle senger, og kommuneplanen åpner for økning 
til 33.000 senger i løpet av 12-15 år. I topphelgene i Trysilfjellet ligger trafikkbelastningen på 
Trysilvegen i dag på ca. 400 kjøretøy/time. E6 er også hovedferdselsåre for turisttrafikken 
mot Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. 
 
Av alt gods som passerer E6 ved grensen mellom Akershus og Hedmark, skal mer enn 
halvparten til Mjøsregionen. Antall godsførende kjøretøyer er størst på hverdager, med ca 
1000 vogntog eller semitrailere pr døgn .  
 
Mellom Dombås og Oppdal er næringstrafikken forholdsvis begrenset. Korridoren Oslo-
Trondheim er ellers den viktigste for trøndersk næringsliv når det gjelder transporter til 
Østlandet og markedene i Europa. 
 
I Hedmark er E6 foreløpig intet hinder for utviklingen av lokale sentra. Dette fordi trafikken 
mellom regionsenteret Hamar og de lokale sentra Stange, Brumunddal og Moelv har 
alternative vegruter parallelt med E6 som så langt gir nødvendig fleksibilitet. E6 gjennom 
Hedmark er lagt utenom tettstedene og har ingen problemer knyttet til blandet trafikk. 
 
I Gudbrandsdalen går E6 gjennom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra, Kvam 
og Sjoa. Trafikken kan her utgjøre en betydelig barriere, særlig om sommeren siden 
sommerdøgntrafikken er 35-50 prosent høyere enn ÅDT. Bedre standard og kortere reisetid 
på E6 vil bidra til å knytte tettstedene nærmere til hverandre og dermed kanskje medvirke til 
at tettstedene kan utfylle hverandre funksjonelt. Arbeidsmarkedene vil også bli utvidet. 
 
 

5.2 Infrastrukturtiltak  
 
Vegkontorene i Akershus, Hedmark og Oppland har på oppdrag fra Vegdirektoratet laget en 
utredning om utbygging og finansiering av E6-strekningen fra Jessheim til Otta. I utredningen 
er det lagt til grunn brei firefelts motorveg til Dal, smal firefelts veg videre til Lillehammer, 
to-tre-felts veg med midtdeler videre til Øyer og tofelts motorveg nordover til Otta. 
Kostnadene for utbygging  til full stamvegstandard framgår av tabellen nedenfor. 
Vegdirektoratet foreslår i ”Supplerende retningslinjer” at smal firefelts veg bør bygges helt til 
Øyer. Vegkontorene mener at dersom de pågående forsøkene med to- og trefelts veg med 
midtdeler faller heldig ut, kan dette vurderes som en trinnvis utbygging mot firefelts veg 
mellom Lillehammer og Øyer. En slik variant er vist som redusert standard i tabellen. 
 
Aktuelle prosjekter i Akershus, Hedmark og Oppland framgår av tabellen 
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Tabell 5.1. Aktuelle veiprosjekter i Akershus, Hedmark og Oppland. 

  Fullgod standard   Redusert standard
     

Prosjektstrekning 
 

Prosjektforutsetninger Kostnads-
anslag  
mkr 2003 

Prosjektforutsetninger Kostnads-
anslag 
mkr 2003 

Hvam-Skedsmovollen Seksfelts veg 350 Trafikkstyring/ikke tiltak 0 

Hovinmoen-Dal Firefelts veg 285 Firefelts veg 285 

Dal-Bogsrud Firefelts veg 455 Firefelts veg 455 

Bogsrud-Minnesund S Firefelts veg 315 Firefelts veg 315 

Minnesund S-Hedmark gr. Firefelts veg 640 Firefelts veg 640 

Akershus grense-Kolomoen Fire-felts veg 1005 Fire-felts veg 1005 

Kolomoen-Kåterud Fire-felts veg 395 Fire-felts veg 395 

Kåterud-Vienkrysset Fire-felts veg 165 Fire-felts veg 165 

Vienkrysset-Brumunddal Fire-felts veg 375 Fire-felts veg 375 

Brumunddal-Moelv Fire-felts veg 385 Fire-felts veg 385 

Mjøsbrua øst-vest Ny fire -felts bru 305 Ny fire -felts bru 305 

Mjøsbrua-Storhove Fire-felts veg+koll.terminal 1330 Mindre inv.tiltak 30 

Storhove-Tingberg Fire-felts veg 500 To/trefelts m/midtdeler 250 

Tingberg-Tretten1 Ny tofelts veg i tunnel 365 Ny tofelts veg i tunnel 365 

Tretten-Fåvang  Utbedring+lokalveg 205 Gs-veg+mindre inv.tiltak 70 

Fåvang-Frya Ny tofelts veg  385 Ny tofelts veg  385 

Frya-Otta Ny tofelts veg  1575 Ny tofelts veg  1575 

Otta-Dombås Utbedr+mindre inv.tiltak 195 Gs-veg+mindre inv.tiltak 60 

Dombås-Sør-Trøndelag 
grense 

Utbedr+mindre inv.tiltak 100 Forbikj.felt+mindre 
inv.tiltak 

20 

 
Det kan nevnes at ny E6 (fire-felts) er beregnet til å koste ca 4 mrd kr (2001) for hele 
strekningen Gardermoen-Moelv. 
 
Rammer for planarbeidet med E6 ble gitt av Vegdirektoratet 07.10.02. For hele ruten Oslo-
Trondheim er budsjettrammene for 2006-2015 slik: 
 
* 2006-2009:  800 mill. kroner 
* 2010-2015: 2000 mill kroner  
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Vegvesenet skal prioritere innen disse rammene, og de skal også omtale prioriteringer ved en 
økning eller reduksjon av rammene på 40 prosent. 
  
I det som kalles strekningsvise investeringer er bare ett tiltak i Hedmark/Oppland inne på 
lista. Det er strekningen Tingberg - Tretten som er ført opp på 6. plass med en investering på 
365 mill. kroner i perioden 2010-2015. Prosjektet er forutsatt bevilgningsfinansiert. Lokalt er 
det tatt initiativ til delvis finansiering av utbyggingen i Gudbrandsdalen ved hjelp av 
bompenger. Det foreligger også prinsippvedtak med tilslutning til dette fra Oppland 
fylkeskommune og de berørte kommuner. 
 
Det største prosjektet på rute 2 er utbygging av strekningen Hovinmoen (Jessheim) - 
Kolomoen. Vegvesenet forutsetter at prosjektet delfinansieres (50 %) med bompenger. Det 
foreslås at de sørligste parsellene fra Gardermoen til Minnesund bevilgningsfinansieres, mens 
strekningen fra Minesund og nordover i stor grad bompengefinansieres. Ved en forutsetning 
om 40 prosent økning av rammene, kommer to nye prosjekter inn på prioriteringslista for rute 
2 E6 i Hedmark/Oppland. Det gjelder strekningen Minnesund-Kolomoen som kommer inn på 
6. plass (Strekningen Tingberg -Tretten skyves da ned på 7. plass) og strekningen Fåvang-
Frya som kommer inn på 11. og siste plass av de tiltak som prioriteres. Også på strekningen 
Fåvang -Frya vurderes delvis bompengefinansiering å være en mulighet. 
 
Ved forutsetning om 40 prosent reduksjon i rammen, faller alle prosjekter i Hedmark og 
Oppland ut av lista. 
 
Prioritering av strekningsvise tiltak rute 2 E6 i Akershus, Hedmark og Oppland. 
 

Prioritet Parsell  Anleggs-
kostnad 
Mill 2003 
kroner 

Investerings-
behov 

3 Hovinmoen-Dal 285 285 

5 Dal-Bogsrud 455 455 

6 (7*) Tingberg-Tretten  365 365 

6* Minnesund-Kolomo en 1580 295** 

11* Fåvang -Frya 385 385*** 

* Forutsatt 40 prosent økning av rammene 
** Statlig andel 
*** Delvis bompengefinansiering kan være mulig 
 

Forslaget innebærer at en i 2009 kommer i gang med strekningen Hovinmoen – Dal. Hele 
prosjektet Jessheim (Hovinmoen) – Kolomoen er forutsatt 50 prosent delfinansiert med 
bompenger. I handlingsprogrammet for perioden 2002-2011 var det ført opp 200 mill. kroner 
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til midlertidige utbedringstiltak gjennom Gudbrandsdalen. Med den standarden som E6 har 
gjennom Gudbrandsdalen, mener vegkontorene det er mest fornuftig å satse på strekningsvise 
tiltak. Vegkontorene foreslår prioritering av ny veg mellom Tingberg og Tretten. Prosjektet er 
forutsatt bevilgningsfinansiert. Lokalt er det tatt initiativ til delvis finansiering av utbyggingen 
i Gudbrandsdalen med bompenger, og det foreligger prinsippvedtak med tilslutning om dette 
fra fylkeskommunen og berørte kommuner. 
 
 

5.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Sammen med E 18, E 39 og forbindelsene Oslo-Bergen gis E6 prioritet i planforslaget. Oslo-
Trondheim er den av hovedkorridorene som transporterer mest gods og flest personer mellom 
innenlandske regioner (NTP, s 133). Det er ønskelig å bygge ut til 4-felts vei til Øyer, primært 
pga. høye ulykkestall. 
 
For hele strekningen Oslo-Trondheim foreslås en statlig investeringsramme på 810 mill kr for 
perioden 2006-2009 og 2.940 mill kr for hele perioden 2006-2015. I tillegg er det regnet med 
om lag 1.900 mill kr i bompenger. Strekningen Gardermoen – Kolomoen er høyt prio ritert, 
men det er ikke funnet rom for å prioritere statlige midler til utbyggingen før i siste del av 
tiårsperioden. Det arbeides med et opplegg for delvis bompengefinansiering. Omfanget og 
tidspunkt for anleggsstart er derfor avhengig av om det blir tilslutning til dette. 
 
Dersom rammen til veiformål skulle økes med 20 prosent, går Statens Vegvesen inn for å 
forsere og fullføre utbyggingen mellom Jessheim og Kolomoen til firefelts vei i løpet av 
planperioden14. Avhengig av bompengefinansiering kan det også bli aktuelt med utbygging av 
E 6 i Gudbrandsdalen. Ved en reduksjon i rammen på 20 prosent vil det kun være rom for å 
fullføre igangsatte prosjekter og enkelte mindre investeringstiltak. 
 
 

5.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
For prosjekter som er foreslått prioritert innenfor rammen i perioden 2006-2015 er det 
utarbeidet prosjektskjemaer som blant annet oppsummerer den samfunnsøkonomiske nytten 
for prioriterte tiltak på ulike strekninger. Samfunnsøkonomisk nytte er definert som 
“innsparinger i mill. kroner neddiskontert for 25 år”. Tabellen nedenfor er basert på disse 
prosjektskjemaene.  
 
 

                                                 
14 Forutsatt at det blir tilslutning til bompengefinansiering. 
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Tabell 5.2. E6, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr. 

Prosjektnavn Prosjekt-
beskrivelse 

Reduksjon i 
samfunnets 
transport-kostnader 
Mill kroner 

2010 

Reduksjon i 
bedrifts-
økonomiske 
kostnader for 
næringslivet 
Mill kr. 
2010 

Reduksjon i 
samfunnsøk. trans-
portkostnader 

(neddiskontert for 
25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet 
(neddiskontert 
for 25 år)* 

Hovinmoen- 

Dal 

Smal firefelts veg 22,1 7,1 353,5 609,2 (1,43) 

Dal-
Minnesund syd 

Smal firefelts veg 12,5 1,4 201,4 -263,3 (-0,24) 

Minnesund – 
Hedmark 
grense 

Smal firefelts veg 9,4 1,9 152,6 -144,5 (-0,17) 

Ørbekk - 
Gunhildkleiva 

Etablere lokalveg -0,4 -0,2 -6,0 -46,2 (-0,90) 

Akershus gr.-
Kolomoen 
4-felt 

Utvidelse av 
eksisterende 2-
felts veg til smal 
4-felts veg  
Flere kryss legges 
ned. Lokalveg må 
stedvis utbedres. 

13.9 3.8 225.6 -210,8 (-0,15) 

Tingberg-
Tretten 

Bygging av 
toplanskryss ved 
Tingeberg og 
Tretten S. E6 i 
tunnel fra qyer N 
til Tretten 
S.Forbedring av 
lokalveg, stenging 
av kryss. 

20.0 10.2 327.9 -16,3 (-0,03) 

Fåvang-Frya Det foreligger 
ikke NK-
beregninger for 
denne strekningen 

    

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter. For et lønnsomt prosjekt vil NN/K-brøken være større enn,  
eller lik null. 

 
Det mest lønnsomme prosjektet er Hovinmoen – Dal i Akershus fylke. Det er det eneste 
prosjektet som kommer ut med positiv netto nytte. Deretter følger strekningen Tingberg – 
Tretten.  Ser vi bare på bedriftsøkonomiske kostnader, bytter disse to prosjektene plass i 
nyttevurderingen. 
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Som et ledd i konsekvensutredningen for E6 Gardermoen-Moelv (Statens Vegvesen 
Hedmark, Akershus 2002) ble det foretatt nytte-/kostnadsberegninger av investeringene i 
denne strekningen. Resultatet fra disse beregningene var at investeringen for hele strekningen 
under ett er lønnsom15. NN/K var beregnet til 0.04. Den sørligste (Hovinmoen-Minnesund) og 
den nordligste (Kolomoen-Moelv) ble beregnet som de mest lønnsomme prosjektene, mens 
strekningen Minnesund-Kolomoen isolert sett ikke var lønnsom. Det samme mønsteret kan vi 
finne igjen fra tabell 5.216.  

                                                 
15 Kalkulasjonsrenten i disse beregningene var 5 prosent, som nevnt i kap 2.3 skal det benyttes en rente på 8 
prosent i beregninger av nytte/kostnader for prosjekter i veisektoren. Dette bidrar til å svekke lønnsomheten i 
veiprosjekter. 
16 De to sørligste linjene i tabellen tilsvarer strekningen Hovinmoen-Minnesund og de tre neste Minnesund – 
Kolomoen. Strekningen Kolomoen-Moelv er det ikke laget Effekt-beregninger for i stamveiutredningen.  
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6 Hovedkorridorer i Hedmark 
 

6.1 Rv 2 Akershus Grense – Riksgrensen 
 
6.1.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Rv 2 tar av fra E6 ved Kløfta og går via Kongsvinger til Riksgrensen ved Magnor. Av samlet 
lengde på 96,6 km ligger 66,9 km i Hedmark og 29,7 km i Akershus. 
 
Standard 
Ingen del av strekningen oppfylles alle 
krav til stamveier. For hele rv 2 er 62 
prosent Nei-strekninger og 38 prosent B-
strekninger. Standarden er imidlertid 
svært ulikt fordelt. Kongsvinger – 
Riksgrensen er på det nærmeste ferdig 
utbygget, og størstedelen av denne 
strekningen holder B-standard. For 
Kongsvinger – Kløfta er over halvparten 
N-sterkning. Dårligst er strekningen 
Vormsund – Kløfta som nesten 
utelukkende er vei av Nei-standard.  
 
Problemer mht. standard er  bredde, støy 
og ulykker. Særlig på Akershus-siden er 
bredden et problem. 
 
Trafikkmengde og –sammensetning 
I Akershus ligger trafikken på ca 9.000 
(ÅDT) inn mot krysset med E6. Øst for 
krysset med rv 174, med forbindelse mot 
Jessheim og Gardermoen, ligger ÅDT på ca 10.500. Øst for Vorma mot Hedmark ligger 
trafikken på ca 6.500. På Morokulien rett ved Riksgrensen ligger trafikken på ca 4.500. 
 
Trafikken består i stor grad av pendlertrafikk mot Oslo og Nedre Romerike. Tungtrafikken (> 
5,5 m) utgjør ca 10 prosent. Andelen er noe høyere øst enn vest for Kongsvinger. 
 
På rv 2 mellom Kløfta og Kongsvinger oppstår det lett køer ifm. helgetrafikken. Særlig utsatt 
er strekningen mellom Kløfta og Nybakk der forbikjøring er svært vanskelig.  
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Betydning for næringslivet 
I stamveiutredningen påpekes betydningen av rv 2 som korridor øst-vest i Norge, og som 
forbindelse mellom Østlandet og Nord-Norge, Midt-/Nord-Sverige og Finland. 
 
Tilgjengeligheten til Oslo-området er viktig for produksjonsbedriftene i Glåmdalsregionen. 
Lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen har vært en fordel for regionen, og med 
oppgradert rv 2 vil konkurransefortrinnet for bedrifter langs rv 2 kunne øke. Asplan Viak 
(1996) konkluderer i sin rapport ifm. konsekvensutredningen at utbedring av rv 2 vil ”ha 
begrensede konsekvenser for næringsliv, sysselsetting og kommunal økonomi. For 
produksjonsbedriftene i undersøkelsen vil en utbedret rv 2 kun ha positive konsekvenser. De 
økonomiske konsekvensene for eksisterende næringsliv i regionen som følge av reduserte 
transportkostnader er svært små og virkningen for sysselsettingen i bedriftene vil være helt 
marginal.” 
 
Pendlingen fra Glåmdalsregionen, spesielt til Romerike og Oslo, er betydelig (jf kap 3.4). 
Særlig Kongsvinger og Odals-kommunene ligger så  nær Oslo at de kan ha mulighet til å 
trekke til seg tilflyttere som har arbeidssted i Oslo-området. Nedkorting av reisetider vil 
bringe større deler av regionen innenfor ”akseptabel” pendlingsavstand.   
 
6.1.2 Infrastrukturtiltak  
 
Statens Vegvesen har beregnet kostnadene ved utbygging av rv 2 til fullgod standard til ca 3,2 
mrd 2003-kr, hvorav 2 mrd av dette beløpet er tiltenkt den delen av rv 2 som ligger i 
Akershus. De største prosjektene på rv 2 ligger i Akershus, mellom Kløfta og Herbergåsen 
(v/Hedmark grense). 
 
Redusert standard er beregnet til 2,2 mrd, hvorav 1,4 mrd gjelder Akershus. Reduksjonen i 
standard oppnås ved at det er redusert fra 4 felts vei (Kløfta-Kongvinger Grense) til 2-felts17.  
 
Samlet planramme for rv 2 og rv 20 for 2006-2015 er 1 mrd kr, hvorav 930 mill er tiltenkt rv 
2. Strekningsvise investeringer Kløfta-Kongsvinger utgjør 860 mill kr. Utbyggingen av rv 2 
på strekningen Kløfta-Kongvinger er forutsatt finansiert 60 prosent med bompenger. 
Inntektene fra bompenger kommer i tillegg til midlene som er avsatt innenfor planrammen. 
Totale investeringer i strekningen Kløfta-Kongsvinger for planperioden er 1.901 mill (hvorav 
860 mill altså forutsettes statlig finansiert). Disse planene tar utgangspunkt i 2-felts vei, med 
forbikjøringsfelt på 1/3 av strekningen Kløfta-Nybakk. 
 
På den delen av rv 2 som ligger i Hedmark er det to aktuelle prosjekter:  

- Herbergåsen – Gulli (dvs rv 2 gjennom Sør-Odal) med en statlig ramme på 349 mill 
(total ramme 698 mill) 

- Gulli – Kurudsand (i Kongsvinger kommune), har en total ramme på 112 mill kr.  
                                                 
17 Det lages 3 felter på deler av strekningen Nybakk – Kløfta. 
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Rv2 gjennom Sør-Odal ligger inne i planene fram til 2015, men prosjektet videre inn i 
Kongsvinger ikke er tatt med.    
 
Utbyggingen er planlagt å gå fra vest mot øst. Etter planen skulle det første prosjektet Kløfta-
Nybakk startes opp i år (2003). Men her kan det ligge forsinkelser pga. uenighet om trasevalg 
og plassering av bomstasjon18. Videre utbygging er delvis avhengig av hvordan trasevalget 
løses i Sør-Odal, pr i dag er det uenighet mellom Statens vegvesen og Kommunen om 
trasevalget.  
 
6.1.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Det slås fast at det er behov for utbygging til (smal) 4-felts vei fra Kløfta til Kongsvinger (s 
113). 
 
Det foreslås en statlig investeringsramme på 280 mill kr for perioden 2006 – 2009 og 650 mill 
kr for hele perioden 2006-2015. I tillegg er det regnet med om lag 700 mill i bompenger. 
 
Utbyggingen av Kløfta-Nybakk starter inneværende periode, og rammen for perioden 2006-
2009 vil i hovedsak gå til å fullføre dette prosjektet. Prosjektet finansieres delvis med 
bompenger. Utbyggingen av rv 2 fortsetter i siste del av planperioden. Det er aktuelt å 
fortsette på strekningen på Fulu-Kurudsand (i Kongsvinger kommune). 
Utbyggingsrekkefølgen avklares i det videre arbeid med bompengesaken.  
 
Hvis totalrammen til vegformål i NTP reduseres vil det etter Statens Vegvesen sitt syn ikke 
være tilrådelig å starte de forutsatte arbeidene i inneværende planperiode (dvs før 2006). 
 
6.1.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
I forslaget til NTP er Kløfta (E6) – Nybakk prioritert (bundet fra inneværende periode). Det 
legges opp til videre investeringer, hvor Fulu-Kurudsand utpekes som et aktuelt prosjekt. 
Sistnevnte prosjekt er ikke nytte-/kostnadsberegnet. Det er derimot Gulli-Kurudsand, som er 
omtrent samme strekning19. 
 
Kløfta-Nybakk og Nybakk – Herbergåsen ligger i Akershus, mens de øvrige prosjektene 
ligger i Hedmark. 
 

                                                 
18 I slutten av juni 2003 ble det vedtatt at Akershus og Hedmark fylkeskommuner skulle garantere for til sammen 
520 mill i bompengeinntekter. Dersom bompengeproposisjonen blir vedtatt i vårsesjonen 2004, vil utbyggingen 
starte i løpet av 2004. 
19 Fulu-Kurudsand er ca 2 km lengre og inkluderer bru over Glåmma.  
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Tabell 6.1. Rv2, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr. 
Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Endringer i 

samfunnets 
transportkostnader 
pr år (2010) 

Endringer i 
bed.økonomiske 
kostnader for 
næringsliv pr år 
(2010) 

Reduksjon i 
samfunnsøk. 
transportkostnad-
er (neddiskontert 
for 25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet* 
(neddiskontert 
for 25 år) 

E6 - Nybakk Ny vei. To felt, tre felt 
mellom Borgen og 
Kløfta. 

25,4 11,0 404,1 -132,8 (-0,41) 

Nybakk - 
Herbergåsen 

Ny gjennomgående 
vei (Motorvei) 

9,2 4,0 149,4 -866,0 (-0,70) 

Herbergåsen - 
Gulli 

Omlegging av RV 2 
gjennom Sør-Odal 
kommune 

6,4 2,3 102,7 -900,5 (-0,95) 

Gulli - Kurudsand Utbygging til 
stamveistandard 

3,4 2,4 55,2 -115,7 (-0,80) 

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter.  

 
Kløfta-Nybakk er det mest lønnsomme prosjektet, og det som gir størst reduksjon i 
transportkostnader. Årsaken til det siste er større trafikk vestover på rv 2, og at veistandarden 
er dårligst der, jf beskrivelse i kap 4. 
 
 

6.2 Rv 3 Kolomoen – Ulsberg (Sør-Trøndelag) 
 
6.2.1 Standard, trafikk og betydning 
for næringslivet 
 
Rv 3 går fra E 6 ved Kolomoen i Stange, 
via Elverum og gjennom Østerdalen til 
Ulsberg i Sør-Trøndelag. Rv 3 er 291 km 
lang, hvorav 278 km ligger i Hedmark. 
Strekningen fra Ånestad-krysset i Løten 
til Elverum er fellesstrekning med rv 25, 
se egen omtale. 
 
Standard 
Ingen del av strekningen oppfyller alle 
krav til stamveier, dvs. at det ikke finnes 
Ja-strekninger på rv 3. B-strekninger 
utgjør 213 km, mens Nei-strekninger står 
for 78 km. De mest problematiske 
strekninger finnes i Sør-Trøndelag og 
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mellom Rena og Løten. Ulykker, støy manglende gang- og sykkelvei og spesielt bredde er 
problematisk i Hedmark. I Sør-Trøndelag er problemene knyttet til ulykker, støy og kurvatur. 
Ifølge Statens Vegvesen blir strekningen i Sør-Trøndelag vurdert som særlig problematisk for 
brukerne, og da knyttet til den smale Nåverdalsbrua og jernbaneundergangen ved Ulsberg.    
 
Trafikkmengde og –sammensetning 
Rv 3 kjennetegnes ved at det i sør er mye trafikk, stor andel korte eller mellomlange reiser og 
sterk trafikkvekst, mens det i nord er forholdsvis lav trafikk, lange reiser og høy andel tunge 
kjøretøyer. Staten vegvesen forventer ifølge Stamveiutredningen at trafikken fortsatt vil vokse 
på den søndre del av ruta pga. generell vekst i regionen med hensyn på reiseliv, 
hytteutbygging og nærheten til Oslo/Gardermoen. 
 
Tabell 6.2. Fordeling av trafikken på rv 3 (ÅDT, 2001) 

Tellesnitt Forklaring ÅDT Andel tunge % (> 5,5 m) 
Svartelva Løten 4622 19 

Ebru Løten, Fellesstrekn. rv 25 10896 12 
Rena S  3880 18 

Hanekampen Rendalen 1825 25 
Motrøa S Tynset 2667 20 
Brevad Sør-Tr.lag grense 1451 28 

 
 Sommertrafikken er 50-60 prosent høyere enn ÅDT nord for Elverum.  
 
Betydning for næringslivet 
Rv 3 er hovedåre for tungtrafikken mellom Trøndelag og Østlandet/kontinentet. Det regnes at 
90 prosent av tungtrafikken sørover fra Trondheim til Østlandet går over rv 3. 
 
Når det gjelder betydningen for regional næringsliv vil trekke fram følgende: 
 

- Store deler av reiselivstrafikken til/fra Trysil og øvrige deler av Østerdalen følger rv 
3. Trysil har alene ca 15 000 kommersielle senger, i tillegg kommer et stort antall 
private hytter som også spiller en viktig rolle i næringssammeneheng. 

- Rv 3 er hovedåre mot Oslo-området og videre sørover for hele Østerdalsregionen 
som har ca 50 000 innbyggere. 

- I og med forsvarets stasing på Sør-Østerdal (Elverum og Rena) har rv 3 stor 
betydning både til militære transporter og for Forsvarets personell. Antall ansatte i 
Forsvaret vil øke fra dagens ca 550 til ca 1300 (Lein 2001, Forsvarsbygg 2003)20. 

 
Kapasitetsproblemene på E6 påvirker turisttrafikken på rv 3, videre utbygging av reiselivet i 
Trysil vil forsterke disse kapasitetsproblemene. 
 

                                                 
20 Det kan nevnes at ca halvparten av de ansatte i Rena leir er bosatt utenfor kommunen (Lein 2001), med 
økende sysselsetting vil sannsynligvis denne andelen øke, bl.a fordi andelen sivilt ansatte reduseres. 
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6.2.2 Infrastrukturtiltak 
 
Statens Vegvesen har beregnet kostnadene ved utbygging av rv 3 i Hedmark til fullgod 
standard til ca 2,4 mrd 2003-kr, mens redusert standard er beregnet til snaut halve kostnaden. 
Det største prosjektet er omlegging/utbygging til 2/4-felts vei fra Ommangsvollen via 
Brenneriroa i Løten til Elverum (Grinddalsmoen) 21, kostnadsberegnet til 968 mill kr. I 
prosjektet inngår omlegging av vei, bl.a slik at rv 25 og rv 3 går sammen ved Brenneriroa i 
stedet for ved Ånestad. Denne utbyggingen er beregnet til ca 1 mrd kr, og inngår i sin helhet i 
både full utbygging og utbygging til redusert standard.  
 
I utbygging til redusert standard er det foruten nevnte prosjekt stort sett mindre prosjekter 
nord for Elverum bortsett fra ny vei fra Gita bru – Åsta (sør for Rena), og mindre utbedringer 
nord for Alvdal. Utbygging til fullgod standard involverer flere større prosjekter i Østerdal til 
en samlet kostnad på ca 1 mrd.    
 
Planrammen for Rv 3 er satt til 1 mrd kr i et 30-årsperspektiv, hvorav halvparten er forutsatt å 
komme etter 2015. Av rammen på 500 mill  foreslås 111 mill brukt til mindre 
investeringsstiltak (utbedringer, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhetstiltak, etc), mens 389 
mill foreslås brukt til 3 strekninger, hvorav to ligger i Hedmark: Utbedring Elverum – Rena 
og ny vei Ommangsvolden i Løten – Ånestad (oppstart etter 2010). Den økonomiske 
planrammen gir bare grunnlag for utbygging av 2-felts vei på strekningen Brenneriroa – 
Elverum, selv om veinormalen tilsier smal 4-felts vei. 
 
6.2.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Statens Vegvesen foreslår en statlig investeringsramme på 50 mill kr for perioden 2006-2009 
og 250 mill for hele perioden. Første del av perioden vil gå til mindre investeringstiltak, bl.a 
utbedringer mellom Elverum og Rena. I siste del av perioden er det aktuelt å utbedre 
strekningen Innset-Ulsberg i Rennebu kommune, som utgjør et markert standardbrudd på 
ruten. 
 
I handlingsprogrammet for perioden 2002-2011 var det lagt opp til å gjennomføre 
utbyggingen fra Ommangsvollen i Løten til Midtskogen i Elverum. De foreslåtte rammer 
betyr at det ikke blir rom for å følge opp dette i perioden 2006-2015. 
 
6.2.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Statens vegvesen har nytte-kostnadsberegnet prosjektene Ommangsvolden – Ånestad, 
Ånestad – Elverum gr. og Elverum gr. – Grundset. Alle strekningene er beregnet både som 2-
felts og 4-felts utbygging.  
 
 
                                                 
21 Og utbygging av 2 felts vei til Grundset. 
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Tabell 6.3 Rv3, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr. 
Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Reduksjon i 

samfunnets 
transportkostnader 
pr år (2010) 

Reduksjon i 
bed.økonomiske 
kostnader for 
næringsliv pr år 
(2010) 

Reduksjon i 
samfunnsøk. 
transportkostnad-
er (neddiskontert 
for 25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet* 
(neddiskontert 
for 25 år) 

Ommangsvollen- 
Ånestad 2-felt 

2 felts vei med 10 
meter bredde 

2,9 1,1 47,8 -302,0 (-0,62) 

Ommangsvollen- 
Ånestad 4-felt 

2 felts vei med 10 
meter bredde, 

Ommangsvollen-
Brenneriroa. 4-felt 

med 20 meter 
Brenneriroa- Ånestad 

4,1 1,2 66,8 -252,1 (-0,44) 

Ånestad – 
Elverum gr. 2-felt  

Bygging av ny 2-felts 
vei i ny trase sør for 

dagens 

1,2 2,2 18,5 -166,8 (-0,95) 

Ånestad – 
Elverum gr. 4-felt  

Bygging av ny 4-felts 
vei i ny trase sør for 

dagens 

3,5 2,8 56,4 -49,3 (0,17) 

Elverum gr. – 
Grundset 2 felt  

Ny motorvei klasse B 
fram til kryss med rv 

25 

13,5 6,6 217,1 60,2 (0,18) 

Elverum gr. – 
Grundset 4 felt. 

Ny 4-felts vei fram til 
kryss med rv 25 

16,2 7,0 262,7 70,5 (0,16) 

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter. For et lønnsomt prosjekt vil NN/K-brøken være større eller 
lik null. 
 

Det klart mest lønnsomme prosjekt er Elverum gr – Grundset. Her er det langt større 
reduksjon i transportkostnader enn for prosjektene i Løten, fordi den relativt betydelige 
trafikken gjennom Elverum vil få en tidsbesparelse. 
 
Gjennomgående er 4-felts utbygging mer lønnsomt enn 2-felts. Dette skyldes dels større 
reduksjon i transportkostnader, men først og fremst at 4-felt innebærer større besparelser i 
ulykkeskostnader. For Ånestad-Elverum er det beregnet at ny 2-felts vei vil øke 
ulykkeskostnadene med 39 mill kr. Årsaken til dette er stor trafikk (ÅDT ca 10 000) og større 
fart på ny vei enn eksisterende vei.  
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6.3 Rv 20 Kongsvinger – Elverum 
 
Rv 20 går fra kryss med rv 2 i Kongsvinger til Elverum (kryss med rv 25). Rv 20 er 96 km 
lang. 
 
6.3.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Standard 
Av strekningen regnes 44 prosent å ha B-
standard, og 56 prosent Nei-standard. 
Dårligst er standarden ved Roverud, 
gjennom hele Grue kommune til Flisa og 
Jømna – Elverum. 
 
Problemstillinger knyttet til standard er 
bredde, støy, ulykker og gang-
/sykkelveier. Ulykkessituasjonen har 
utviklet seg negativt i perioden 1994 – 
2001, særlig strekningen Våler – Elverum 
er belastet.     
 
Trafikkmengde og –sammensetning 
 
Årsdøgntrafikken ligger mellom 1500 og 
5000 biler for hele strekningen bortsett 
fra sør for Elverum og i Kirkenær. I 
tellepunktet Brandval ligger ÅDT på 
2500, hvorav 16 prosent er tungtrafikk 
(>5,5 m). 
 
Betydning for næringslivet 
Sammen med rv 2 er rv 20 en forbindelse mellom Østlandet og Nord-Norge, Midt-/Nord-
Sverige og Finland. Rv 20 utgjør deler av en korridor mellom Trøndelag/Møre og det sørlige 
Sverige. Ifølge stamveiutredningen har denne økende betydning. 
 
For regionalt næringsliv er rv 20 særlig av betydning for industrien i området Elverum-
Kongvinger. Her finnes bl.a en konsentrasjon av sagbruk og annen treindustri med store 
transportbehov. Rv 20 utgjør også forbindelsen mellom Kongvinger/Glåmdalen og 
Østerdalen.  
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6.3.2 Infrastrukturtiltak 
 
Statens Vegvesen har beregnet kostnadene for utbygging til fullgod standard til snaut 1,2 mrd, 
mens redusert standard vil koste ca 600 mill kr. Størstedelen av kostnaden ved utbygging til 
redusert standard gjelder ny vei Jømna – Elverum (480 mill kr). For de øvrige deler av 
strekningen er det snakk om mindre omlegginger, støy-/miljøtiltak og utbygging av gang- og 
sykkelvei. Utbygging til fullgod standard inkluderer, foruten ny vei Jømna-Elverum, flere 
større prosjekter slik som ny vei Kongsvinger – Roverud, ny vei rundt Kirkenær og ny vei 
Arneberg – Flisa.   
 
Som nevnt er samlet planramme for rv 2 og rv 20 for 2006-2015 1 mrd kr, hvorav kun ca 50 
mill er tiltenkt rv 20. Ifølge stamveiutredningen for rv 20/rv 2 er dette en nedprioritering av rv 
20 i forhold til forrige stamveiutredning hvor strekningen Kongsvinger – Roverud var plassert 
på 4. plass. 
 
Kun mindre tiltak er prioritert innenfor planrammen, slik som miljøgate i Kirkenær, 
utbedringer (Nøllelberget – Brynn og Nor søndre bru), trafikksikkerhetstiltak og miljø-
/servicetiltak.  
 
6.3.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Rv 20 er ikke omtalt i forslaget til NTP 2006-2015. 
 
6.3.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Det eneste prosjekt som er vurdert er utbedring av veien mellom Kongsvinger og Roverud:  
 
Tabell 6.4 Rv 20, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr 

Prosjektnavn Prosjekt-
beskrivelse 

Reduksjon i 
samfunnets 
transport-
kostnader 
Mill kroner 

2010 

Reduksjon i 
bedrifts-
økonomiske 
kostnader for 
næringslivet 
Mill kr. 
2010 

Reduksjon i 
samfunnsøk. 
trans-
portkostnader 

(neddiskontert for 
25 år) 

Netto nytte 
for samfunnet 
(neddiskonter
t for 25 år)* 

Kongsvinger-
Roverud 

Vegutbedring i 
eksisterende trasé 

1,2 0,9 18,7 -110,0 (-0,60) 

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter. For et lønnsomt prosjekt vil NN/K-brøken være større eller 
lik null. 
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6.4 Rv 25 Hamar – Riksgrensen 
 
6.4.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Rv 25 går fra Hamar til Trysil og Riksgrensen (Støa). Fra Ånestad til Elverum har veien 
fellesstrekning med rv 3, fellesstrekningen inngår i omtalen av rv 3 ovenfor.  
 
Trafikken øst for Elverum ligger på 
2000-4000 (ÅDT), høyest nær Elverum. 
På fellesstrekningen med rv 3 ligger ÅDT 
på rundt 10.000 kjøretøyer, jf kap 6.2.1. 
Mellom Ånestad og Hamar varierer 
trafikken svært mye. Ved tellepunktet 
utenfor Vang kirke ligger ÅDT på ca 
15.000, mens rett ved Ånestad-krysset 
(kryss med og start på fellesstrekning 
med rv 3) er ÅDT ca 6000. 
Tungtrafikkandelen er 10-12 prosent, 
bortsett fra i nærheten av Hamar der 
denne andelen er ca 8 prosent. 
 
I Hedmark Fylkeskommune (2002) 
omtales rv 25 som ”… den viktigste 
regionale riksveien i Hedmark. Også her 
har reisetiden økt og med sikte på 
utvikling av Innlandsbyen, der Elverum 
inngår, krever det bygging av ny veg. Det 
gir mulighet for å opprettholde og utvikle 
en sterk arbeidsmarkedsregion.” 
 
Standard 
Rv 25 anses for å holde tilfredsstillende standard mellom Elverum og Trys il. Både kapasitet, 
sikkerhet og miljø er problematisk for strekningen Hamar – Ånestad, spesielt gjelder dette 
strekningen gjennom Vang (Hamar kommune) og ved Brenneriroa i Løten. 
 
Trafikkmengde og –sammensetning 
Trafikken er størst nærmest Hamar pga. betydelig lokaltrafikk, ÅDT ligger her på 10 – 15.000 
(Fylkesdelplanen s 31).  
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Betydning for næringslivet 
Pendlingen mellom Hamar-regionen og Elverum/Sør-Østerdal er betydelig (ca 900 i hver 
retning, jf kap 3.4). I noen grad er det en funksjonsdeling i servicetilbud mellom Elverum og 
Hamar. Dette gjelder bl.a. sykehusene.  
 
6.4.2 Infrastrukturtiltak 
 
De omtalte utbyggingsplanene for rv 3 innebærer at denne legges via Brenneriroa i Løten, slik 
at fellesstrekningen med rv 25 blir noe lengre enn i dag.  
 
Det er utarbeidet planer for utbygging av rv 25 fra Ringgata i Hamar til Løten grense. 
Utbyggingskostnadene er beregnet til 410 mill. kr, som inkluderer utvidelse av eksisterende 
fire felts vei på hele strekningen og nytt kryss mellom rv25 og E6.  
 
6.4.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Ettersom rv 25 ikke er stamvei vil utbygging måtte dekkes innen rammer som er avsatt for 
hvert enkelt fylke, jf kap 4.2. 
 
6.4.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Det foreligger Effekt-beregninger fra 200122. Prosjektet Ringgata-Østre rampe E6 gir høy 
lønnsomhet med store tidsbesparelser (223 mill over 25 år) og et forhold mellom netto-nytte 
og kostnader (NN/K) på 0,54. Prosjektet Østre rampe E6 – Grubhol gir mindre besparelser i 
forhold til størrelsen på prosjektet, NN/K er –0,67. Grubhol – Løten grense er det minste 
prosjektet, med anleggskostnad beregnet til 24 mill. Prosjektet er lønnsomt først og fremst 
takket være en stor reduksjon i ulykkeskostnader, NN/K er beregnet til 0,42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Disse beregningene tok utgangspunkt i en kalkulasjonsrente på 5 prosent, mot 8 prosent for de beregninger 
som er gjort ifm. arbeidet med NTP 2006-2015. Framstillingen av beregningene skiller seg fra de som er gjort i 
NTP-arbeidet, og er derfor ikke gjengitt i detalj. 
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6.5 Rv 24 Stange – Skarnes 
 
6.5.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Rv 24 utgjør hovedforbindelsen mellom 
Hamar/Hedemarken og Kongsvinger/Odal og 
videre mot Sverige (rv 2). Rv 24/rv 2 brukes også 
som avlastningsvei for trafikken fra rv 3 når det 
er kapasitetsproblemer på E6, jf kap 5.1 foran. 
 
Rv 24 har stort sett akseptabel standard bortsett 
fra en strekning i Stange kommune, og særlig fra 
tettstedet Gata og sørover mot Støa (Statens 
vegvesen 1997). Gjennom Gata er veien svingete 
og uoversiktlig. Sør for Gata er Amundbakkene et 
problem vinterstid med maksimal stigning på 10 
prosent og lengde på stigningen på 1,5 km. 
Strekningen fra Amundbakkene sørover til Støa 
har heller ikke akseptabel standard, med 
svingete/uoversiktlig vei og mange avkjørsler.   
 
ÅDT ligger i området 1000-4000 kjøretøyer. 
Trafikken er størst i sør (Skarnes) og i nord (ved 
Stange bygdeby). Trafikken sør for Støa ligger i overkant av 1000 (ÅDT), størstedelen av 
denne trafikken er gjennomgangstrafikk.  
 
Tunge kjøretøyer utgjør 11 prosent av trafikken på tellepunktene ved Kolomoen og Storsjøen. 
Sannsynligvis er tungtrafikkandelen størst på de minst trafikkerte delene av veien.  
 
6.5.2 Infrastrukturtiltak 
 
Det foreligger ett aktuelt prosjekt, ny vei Støa-Gata (ca 5 km) i Stange kommune. Rammen 
for prosjektet er 45 mill kr (2002). 
 
6.5.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Ettersom rv 24 ikke er stamvei vil utbygging måtte dekkes innen rammer som er avsatt for 
hvert enkelt fylke, jf kap 4.2. 
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6.5.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Effektberegningen for prosjektet Støa-Gata skriver seg fra 2000. Anleggskostnadene er 
beregnet til 45 mill kr. Prosjektet kommer ut med et forhold mellom netto-nytte og kostnader 
på -0,5223.  

                                                 
23 Disse beregningene tok utgangspunkt i en kalkulasjonsrente på 5 prosent, mot 8 prosent for de beregninger 
som er gjort ifm. arbeidet med NTP 2006-2015. Nytte-/kostnadsberegninger fra 1997 (gjengitt i Statens 
Vegvesen Hedmark 1997) viser positiv netto samfunnsøkonomisk nytte, varierende mellom ulike 
utbyggingsalternativer.  
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7 Hovedkorridorer i Oppland 
 

7.1 E16 Sandvika - Bergen 
 
7.1.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Standard 
Etter åpning av Lærdalstunnelen er E16 
en fergefri forbindelse mellom Østlandet 
og Vestlandet sør for Sognefjorden.  
 
E16 har en lengde på nesten 150 km i 
Oppland. Av dette utgjør knapt 66 km 
(43 %) B-strekning (brukbar standard), 
mens resten (86 km) er N-strekning (nei-
strekning).  Lange strekninger av E16 i 
Oppland har smal veg og dårlig kurvatur. 
Rutas lengde i Buskerud er 91.3 km. og i 
Akershus 13.7 km. I Buskerud er 40 
prosent B-strekning, resten N-strekning. I 
Akershus er bare 5 prosent J- eller B-
strekning. Hele 95 prosent er N-
strekning. 
 
I Akershus er det i første rekke behov for 
4-feltsveg av kapasitetshensyn. Det 
samme er tilfelle i deler av Buskerud. I 
Oppland er det lange strekninger med 
smal veg og dårlig kurvatur. 
 
I Sandvika er det ofte køer i rushtidene. Generelt er framkommeligheten bedre på sommerstid 
enn resten av året. De største problemene er vanligvis på fredager og søndager i utfartshelger. 
Over Sollihøgda hender det at tungtrafikken har problemer på glatt føre i bratte partier. 
 
På strekningen Øye -Tyinkrysset i Oppland er det ofte problemer for store kjøretøy vinterstid 
som følge av smal veg og mye stigning. I løpet av tre måneder (november - januar) vinteren 
2001/2002 kjørte hele 40 vogntog/lastebiler av vegen på denne strekningen. Tilsvarende 
problemer er det også på andre siden fjellet ned mot Lærdal. Over Filefjell kan det i perioder 
med dårlig vær oppstå problemer med trafikkavviklingen når Filefjellet har kolonnekjøring og 
andre fjelloverganger er stengt. Det kan medføre lange ventetider, spesielt i utfartsperiodene 
jul, vinterferie og påske. 
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E16 går i dag gjennom Fagernes sentrum. Til tider gir dette et komplisert og sammensatt 
trafikkbilde med gjennomgangstrafikk, turisttrafikk, lokaltrafikk samt gående og syklende. En 
omkjøringsveg delvis utenom sentrum ville lette situasjonen, og gjøre tettstedet miljømessig 
bedre. 
 
Trafikkmengde og sammensetning 
I Akershus betjener nedre del av E16 i stor grad bolig/utbyggingsområder i Bærum, med ÅDT 
på over 32.000 kjt/døgn. På strekningen Hamang-Wøien er det tidvis store 
avviklingsproblemer. Gjennom Buskerud varierer trafikken med ÅDT fra ca. 9.000 kjt/døgn 
til over 12.600 kjt/døgn ved Hønefoss. Etter Hønefoss synker trafikken til snaut 2.300 
kjt/døgn ved Nyhus langs Sperillen. I Oppland er det størst trafikkbelastning i området Leira-
Fagernes med ÅDT fra ca. 6.300 kjt/døgn til ca. 10.000 kjt/døgn gjennom Fagernes. Over 
Filefjell ligger ÅDT på ca. 500 kjt/døgn. 
 
Andelen tunge kjøretøy varierer mye fra strekning til strekning, og ligger mellom 10 og 20 
prosent. På strekninger med lav årsdøgntrafikk er andelen tunge kjøretøy vesentlig høyere enn 
på strekninger med høy ÅDT. 
 
Betydning for næringslivet 
E16 er åpen nesten uansett værforhold og tid på døgnet, og er dermed viktig for næringslivet 
ved transport av ferskvarer og transport basert på “just in time” prinsippet. Over Filefjell og 
øvre del av Lærdal utgjør tungtrafikken ca 20 prosent (2002). Dette viser at E16 har stor 
betydning for øst/vesttrafikken av tunge kjøretøy. 
 
Gjennom Oppland passerer stamvegen gjennom områder uten jernbaneforbindelse. Dette gjør 
at stamvegen er særlig viktig for næringslivet. Fra Oppland fraktes store mengder tømmer på 
E16 mot det sentrale Østlandsområdet. E16 er også svært viktig for lokal varedistribusjon i 
Oppland. Størstedelen av trafikken fra Valdres er sør-/østvendt. 
 
Det er mye reiselivstrafikk, med spesielt stor helgetrafikk, på de fleste deler av E16. Valdres 
er stort reiselivsområde både sommer og vinter. Den store konsentrasjonen av hytter medfører 
stor tilstrømning hele året, og regionen er avhengig av god standard på E16 i begge retninger. 
Videre utvikling av reiselivsnæringen er avhengig av gode komunikasjoner både mot 
hovedmarkedet i Oslo-området og vestover, jamfør konseptet Dal-Fjell-Fjord. 
 
7.1.2 Infrastrukturtiltak 
 
Mange av problemene på E16 lar seg kun løse ved bygging av ny veg, mens på andre 
strekninger kan en avhjelpe situasjonen ved mindre tiltak. Det er derfo r lagt en strategi som 
fastholder bygging av en ny veg for å løse de mest akutte strekningene, samtidig som det er 
satt av en betydelig ramme til å gjennomføre mindre investerings- og trafikksikkerhetstiltak. 
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Denne strategien følges de første ti år, men vurderes ført videre i erkjennelse av at det ikke er 
mulig å gi E16 fullgod standard innenfor de foreslåtte investeringsrammene. 
 
Samferdselsdepartementet har i Stortingsprp. nr.1 (2002-2003) påpekt at E16 over Filefjell er 
den mest stabile vinterovergangen mellom øst og vest, og at målet med utbedringer på denne 
strekningen er ytterligere å styrke vinterregulariteten og bedre framkommeligheten. De 
vanskeligste partiene opp mot Filefjell vil kunne utbedres i løpet av den første 10-årsperioden 
(Eidsbru-Kølnabrune), mens utbedring av strekningen over fjellet neppe kan skje før perioden 
2030-2036. 
 
Utbedring av E16 til fullgod standard er grovt kostnadsregnet til 9.3 mrd. kroner, mens 
utbedring til brukbar standard er vurdert til 2.2 mrd. kroner. Ser en på den delen av E16 som 
ligger øst for fjellet (Oppland, Buskerud, Akershus) er tilsvarende tall hhv. 6,5 og 1,5 mrd. 
 
De største prosjektene 24 er strekningen Wøien-Bjørum i Akershus (firefelts veg, 760 mill. 
2003-kroner), Husaker-Vang S. i Oppland (utbedringer, tunnel, etc, 677 mill. kroner) og 
Bråta–Skaret tunnel i Buskerud (firefelts veg, 600 mill. kroner) 
 
De økonomiske planrammene (fastsatt av Vegdirekoratet 17.okt 2002) for E16 er 650 mill. 
kroner for perioden 2006-2009 og 950 mill. kroner for 2010-2015. 
 
I tillegg til prosjekter ved Borlaug i Sogn og Fjordane, er det primært prosjekter i Akershus 
(Hamang-Wøien-Bjørum) som prioriteres i perioden 2006-2009. I neste periode, 2010- 2015, 
kommer også prosjekter i Buskerud (Fylling-Steinsfjorden) og Oppland (Fønhus-Bagn og 
Eidsbru-Kølnabrune) i Oppland.  
 
7.1.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Hovedsatsingen i transportkorridoren Oslo-Bergen foreslås på den delen av E 16 som er til 
nytte både for transport gjennom Valdres og Hallingdal/Hemsedal. For Østlandets 
vedkommende vil det si øst for Hønefoss. 
 
For hele strekningen Sandvika-Bergen foreslås en statlig ramme for 1.020 mill for 
planperioden 2006-2015, og i tillegg 400 mill kr i bompenger. Det eneste prosjekt det er 
funnet plass på østsiden av fjellene innenfor denne rammen er fullføring av strekningen 
Wøyen-Bjørum i Bærum. Det er ikke midler til å starte ombygging av E 16 ved Sollihøgda i 
planperioden, hvis ikke planrammen utvides.  
 
7.1.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
I tabellen nedenfor er bare strekninger i Akershus, Buskerud og Oppland med. 

                                                 
24 Her har vi ikke tatt med prosjekter i Sogn og Fjordane og Hordaland. 
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Tabell 7.1. E16, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr. 

Prosjektnavn Prosjekt-
beskrivelse 

Reduksjon i 
samfunnets 
transport-
kostnader 
Mill kroner 

2010 

Reduksjon i 
bedrifts-
økonomiske 
kostnader for 
næringslivet 
Mill kr. 
2010 

Reduksjon i 
samfunnsøk. 
trans-
portkostnader 

(neddiskontert for 
25 år) 

Netto nytte 
for samfunnet 
(neddiskonter
t for 25 år)* 

Hamang-
Wøien 

Firefelts veg 17,9 6,3 264,0 74,5 (0,15) 

Wøyen-
Bjørum 

Skille gjennom-
gående trafikk og 
lokaltrafikk 

13,1 4,6 211,1 -160,6 (-0,58) 

Omkjøring 
Sollihøgda 

Motorveg, smal 
firefeltsveg, 
tunneler 

9,2 2,5 148,7 -446,0 (-0,56) 

Rørvik-Vik Ny trase. Firefelts 
veg 

9,2 2,7 149,8 -685,7 (-0,63) 

Fønhus bru - 

Bagn S 

Utbedring langs 
eksisterende veg. 
Bredding, 
forsterking, 
kurveutvidelse og 
avkjørselre -
gulering, med mer 

2,0 1,0 33,3 -60,3 (-0,54) 

Bagn N- 
Bjørgo 

Ny tunnel. 
Utbedringer 

5,5 2,5 89,7 -289 (-0,54) 

Eidsbru -  
Kølnabrune 
 

Utbedring langs 
eksisterende veg 

0,3 0,1 5,5 -168,0 (-0,84) 

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter. For et lønnsomt prosjekt vil NN/K-brøken være større enn,  
eller lik null. 

 
Hamang-Wøien er det klart mest lønnsomme prosjektet. Også om vi bare ser på de 
bedriftsøkonomiske kostnadene er Hamang-Wøien det mest lønnsomme. 
 

7.2 Rv 4 Oslo - Mjøsbrua 
 
Rv 4 går fra kryss med E 18 i Oslo og fram til kryss med E6 ved Mjøsbrua. Ruta er 136 km 
lang. 
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7.2.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 

Standard 
Rv 4 er hovedvegen mellom Gjøvik, 
Land og Toten (GLT-regionen) og Oslo. I 
Oppland har vegen stort sett 
tilfredsstillende standard mellom 
Akershus grense og Roa, første del av 
strekningen Jaren-Lygna, Hunndalen-
Gjøvik og Gjøvik-Mjøsbrua. Spesielt 
dårlige strekninger er Roa-Jaren og 
Reinsvoll-Hunndalen hvor det er dårlig 
kurvatur, for liten bredde, mange 
avkjørsler og tettstedsproblematikk/ 
randbebyggelse (jf stamveiutredningen). 
På strekningen gjennom Akershus går rv4 
delvis med mye randbebyggelse og 
gjennom tettsteder med nedsatt hastighet. 
I Oslo er rv 4 firefelts vei med planskilte 
kryss mellom Sinsenkrysset og Grorud. 
Fra Grorud til Gjelleråsen er det to felter 
med egen kollektivfelt på størstedelen av 
strekningen. 
 
I løpet av året åpnes det ny vei ( i tunnel) mellom Gjelleråsen og Slattum (i Nittedal). 
Omlegging av vegen mellom Hunndalen og Reinsvoll, samt etablering av forbikjøringsfelt på 
Lygna nord, ventes i hovedsak gjennomført i perioden fram til 2005 som ledd i fase 1 av den 
såkalte bompengepakka på rv 425. I bompengepakkas fase 2 ligger også utbedring av sørsiden  
av Lygnaåsen og omlegging mellom Jaren og Roa. Hvis disse tiltakene gjennomføres som 
planlagt, vil hovedproblemene på rv 4 ligge i Nittedal og Groruddalen.  
 
Trafikkmengde og sammensetning 
Det er store variasjoner i trafikkmengde (ÅDT) mellom ulike deler av rv 4. På strekningen 
Gjelleråsen-Slattum ligger trafikken på ca. 17.000 kjt/døgn.  Ved grensa til Oppland er den 
nede i 6.500-7.000 kjt/døgn.  
 
Størst trafikkbelastning på rv 4 i Oppland finner en i tilknytning til Gran sentrum, i området 
Raufoss-Hunndalen og ved Gjøvik. Fra Jaren til Reinsvoll er trafikkmengden 4.000-4.500 

                                                 
25 Det ble etablert bompengeinnkreving 1. juli 2002 som skulle delfinansiere utbyggingen av fase 1 på rv 4. 
Bommen er siden juni 2003 åpen pga. stor lokal motstand og langt lavere trafikk enn beregnet. Det legges nå opp 
til å finansiere utbyggingen av fase 1 med lån, og deretter etterskuddsvis bompengeinnkreving.  
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kjt/døgn, mens en på strekningen Reinsvoll –Kallerud var oppe i 8.000-10.000 kjt/døgn. Også 
på strekningen Gjøvik sentrum-Mjøsbrua er det stor trafikk med en ÅDT på ca. 8.500.  
 
I forbindelse med at ny rv 35 åpnes mellom Lunner og Nannenstad i 2003 forventes det en 
viss trafikkøking på rv 4 i Oppland (jf Stamveiutredningen). 
 
Andelen tungtransport ligger rundt 10 prosent for hele rv4. Høyest (i andel) er den på Lygna 
og mellom Gjøvik og Mjøsbrua. 
 
Betydning for næringslivet 
Gjøvik/Toten-regionen står for ca. 2/3 av Opplands industriproduksjon, og næringslivet i 
regionen er mer orientert mot nasjonale og internasjonale markeder enn i resten av fylket. 
Næringslivet i Gjøvik/Toten er avhengig av transportforbindelsene mot Oslo-området. 
Næringslivet sør for Mjøsbrua kan velge mellom to ruter: 
 
-Rv 3 over Lygna og Hadeland, og evt ny rv 35 mot Gardermoen 
-Rv 33 langs vestsiden av Mjøsa til Minnesund og videre sørover på E6. 
 
Med bakgrunn i SSBs lastebiltellinger har Asplan Viak (2001) anslått at det daglig går ca 700 
lastebiler mellom Gjøvik/Toten og Oslofjord-området, inkludert transporter ut av landet. Rv 4 
benyttes særlig for transporter til Oslo-området, mens rv 33 benyttes i større grad for øvrige 
sørvendte transporter (se nedenfor). Viktige brukere av rv 4 er bl.a industrien på Raufoss og 
tømmertransport. 
 
7.2.2 Infrastrukturtiltak  
 
Statens Vegvesen har beregnet kostnadene ved utbygging av rv 4 i Oppland til fullgod 
standard til ca 1,9 mrd 2003-kr, mens redusert standard er beregnet til ca 700 mill. For hele rv 
4 er utbygging til fullgod standard beregnet til 5-5,5 mrd, mens redusert standard vil beløpe 
seg til minst 1,4 mrd kr.  
 
I Akershus er de største prosjektene knyttet til bygging av 4-felts vei for størstedelen av 
strekningen (ny 2-felts vei i alternativet med redusert standard). I Oppland er det flere aktuelle 
prosjekter, hvorav de største er ny 4-felts vei Roa-Jaren (alt. 2-felts motorvei), div. tiltak 
Einavoll - Bruflat (V.Toten) og Gjøvik – Mjøsbrua (sammenhengende lokalvei + div. tiltak). 
Planrammen for Rv 3 er satt til 400 mill kr for perioden 2006-2015, hvorav halvparten etter 
2010. 
 
For hele perioden 2006-2015 er 200 mill satt av til strekningsvise investeringer, mens de 
øvrige 200 mill forutsettes brukt til mindre investeringstiltak. Fase 1 av utbyggingsprosjektet 
på rv 4, omlegging av rv 4 i ny vei mellom Hunndalen og Reinsvoll samt utbygging av 
forbikjøringsfelt på nordsiden av Lygna, vil etter planen være fullført i 2005/-06. Dermed vil 
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det kun stå igjen et mindre beløp på fase 1 som må finansieres i neste planperiode. Fase 2 som 
omfatter utbygging av Roa – Jaren og en parsell sør for Lygna (samt en parsell på rv 34), er i 
utgangspunkt en del av samme bompengeopplegg som fase 1. Tidligere er det understreket (jf 
St.prp nr 74 (2000-2001)) at de to fasene må ses i sammenheng, og det er derfor i følge 
Stamveiutredningen nødvendig å gjennomføre utbyggingen mest mulig i samsvar med 
tidligere forutsetninger. Det foreslås derfor å benytte den resterende del av rammen på 200 
mill til gjennomføringen av fase 2, med sikte på fullføring i 2010/-11. 
 
Med de foreslåtte planrammer er det ikke rom for strekningsvise investeringer i Akershus. 
Behovene her er knyttet til regularitet og framkommelighet inn mot Oslo, samt diffrenesiering 
mellom lokal og gjennomgangstrafikk i Nittedal. Trafikkmengden på rv 4 gjennom Akershus 
tilsier 4-felts vei helt til Oppland grense. Både planrammens størrelse og uenighet om 
beliggenheten til ny rv 4 tilsier at det tidligst kan bli aktuelt med større investeringer i 
Akershus etter 2010. Det må derfor løpende vurderes om det før den tid må gjennomføres 
forbedringstiltak innen rammen av mindre investeringstiltak (jf stamveiuredningen for rute 
20).   
 
7.2.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Investeringsrammen foreslås til 160 mill for perioden 2006-2009 og 780 mill kr for hele 
perioden. I tillegg er det regnet med om lag 400 mill kr i bompenger i siste del av perioden.  
 
For første del av perioden vil den vesentlige del av rammen gå til å fullføre omleggingen forbi 
Raufoss. Prosjektet Roa-Jaren, som inngår i andre fase av bompengeopplegget, gjennomføres 
i siste del av 10-årsperioden. I siste del av 10-årsperioden kan det bli aktuelt å starte 
utbyggingen av rv4 i Groruddalen/Fossumdiagonalen i Oslo, avhengig av om det blir 
tilslutning til en ny ordning med brukerfinansiering. 
 
7.2.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Tabell 7.2 Rv4, reduserte kostnader og netto nytte for samfunnet. Mill kr. 
Prosjektnavn Prosjektbeskrivelse Reduksjon i 

samfunnets 
transportkostnader 
pr år (2010) 

Reduksjon i 
bed.økonomiske 
kostnader for 
næringsliv pr år 
(2010) 

Reduksjon i 
samfunnsøk. 
transportkostnad-
er (neddiskontert 
for 25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet* 
(neddiskontert 
for 25 år) 

Omlegging Rotnes 
(Nittedal) 

Lokal omlegging, 
delvis i tunnel 

3,6 2,1 57,6 -102,0 (-0,50) 

Omlegging Åneby 
(Nittedal) 

Omlegging gjennom 
tettstedet Åneby  

3,7 1,9 60,0 -40,4 (-0,35) 

Roa-Jaren 4-felts vei i ny trasé. 
Bygges som 2-felts i 

første etappe.  

13,7 2,8 233,2 -105,1 (-0,23) 

Amundrud-
Almenningsdelet 
(Lygna Sør) 

Omlegging i ny trasé, 
Lygna sør. 

1,5 0,4 24,3 22,5 (0,48) 
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Reinsvoll - 
Hunndalen 

Omlegging i ny trasé 
utenom Reinsvoll og 

Raufoss. 

18,9 6,4 322,5 154,3 (0,76) 

* I parantes står nytte-/kostnadsbrøken, som er forholdet mellom netto nytte for prosjektet og de kostnader til 

prosjektet som skal dekkes over offentlige budsjetter. For et lønnsomt prosjekt vil NN/K-brøken være større enn,  
eller lik null. 

 
Lygna sør og Reinsvoll-Hunndalen er svært lønnsomme prosjekter. Sistnevnte utpeker seg 
ved at reduksjonen i transportkostnader er svært stor (og større enn reduksjonen i 
ulykkeskostnader). 
 
 

7.3 Rv 33   
(E6/Minnesund-Skreia-Gjøvik-Svingvoll-Dokka-Høljarast-Tonsåsen-Bjørgo/E16) 
 
7.3.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Standard 
Rv 33 er en viktig regional riksveg som 
gir den korteste forbindelsen mellom 
Gjøvik/Land/Toten og sørover mot E6 og 
Gardermoen. Vegen er også en viktig 
forbindelse mellom E6 (Minnesund) og 
E16 (Bjørgo) for sørøstre og nordvestre 
deler av Østlandet. Med ny tverrforbind-
else mellom Lunner (Grualia) og 
Gardermoen (rv 35), blir rv 4 raskeste 
veg til Gardermoen for store deler av 
regionen. En viktig fordel med rv 33, sett 
i forhold til rv 4, er den forholdsvis flate 
traseen langs Mjøsa. Rv 4 går opp i over 
600 meters høyde over Lygna. Ulempen 
med rv 33 er den dårlige standarden, som 
gir lave hastigheter og høy ulykkesrisiko. 
 
 Problemene på dagens rv 33 er 
sammensatte (jf Oppland Fylkekommune 
2002): 
 
* Sammenblanding av lokal og gjennomgående trafikk 
* Sammenblanding av biltrafikk og myke trafikanter 
* Skolebarntrafikk 
* Randbebyggelse og dårlig avkjørselsforhold 
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* Stor andel tungtrafikk 
* Smal veg, varierende fra normal tofelts- til enfeltsveg 
* Rasfare 
* Mangelfull framkommelighet ved ras og trafikkuhell 
 
 
Trafikkmengde og sammensetning 
Trafikkbelastningen på rv 33 varierer sterkt fra ÅDT på 1.300 på strekningen Minesund-
Totenvika, 4.500-6.000 på strekningen Skreia-Gjøvik sør, og ca 10.000 på strekningen Gjøvik 
sør-Gjøvik sentrum. (2000-tall). Trafikken nord for Gjøvik ligger i området 2.000-4.000 
kjøretøyer, basert på tellinger fra Svingvoll (Søndre Land) og Dokka vest.  
 
Andelen tunge kjøretøyer er høyest der trafikken er lavest, f.eks utgjør tunge kjøretøyer 
omkring 15 prosent ved Akershus grense, 8 prosent ved Lena (Østre Toten), og 13 prosent på 
Svingvoll. 
 
Betydning for næringslivet 
For tungtransporten fra Gjøvik-området er Rv 33 den beste vegruta mot Oslo og utlandet, 
særlig fordi vegen har gunstigere stigningsforhold enn Rv 4. En stor del av vogntogene velger 
derfor Rv 33, selv om standarden er dårligere enn på Rv 4. Riksveg 33 har fått økt betydning 
for næringslivet etter at Gardermoen ble hovedflyplass. 
 
På oppdrag for NHO Hedmark og Oppland gjorde Asplan Viak (2001) en vurdering av 
næringslivets transporter for Gjøvik/Toten-regionen. De sammenlignet transportkostnadene 
for tunge kjøretøy ved alternative ruter fra Gjøvik/Toten til Gardermoen/Oslo. Beregningene 
viste at mellom Gjøvik og Oslo er Rv 4 den rimeligste ruta å kjøre, hvis en ser bort fra 
eventuelle køsituasjoner. Ser en bort fra tidskostnadene og bare ser på de rene 
kjøretøykostnader, er Rv 33 det rimeligste alternativet. Årsaken er at Rv 33 har mindre 
stigning og dermed gir lavere drivstofforbruk. 
 
På strekningen Gjøvik-Gardermoen ble det i beregningene forutsatt at den nye Rv 35 mellom 
Gruelia og Gardermoen var åpnet. Likevel er ruta Rv 33 – E6 den mest gunstige rutevalg for 
tungtransport fra Gjøvik til Gardermoen. Igjen er det stigningsforholdene på Rv 33 som er 
utslagsgivende. 
 
På relasjonene Raufoss-Oslo og Raufoss-Gardermoen er Rv 4 og Rv 4/Rv 35 kostnadsmessig 
gunstigere enn Rv 33. 

 
7.3.2 Infrastrukturtiltak  
 
Det foreligger  ingen tall for økonomiske planrammer. Rv 33 er ikke stamveg, og utbygging 
vil måtte dekkes innen rammer som er avsatt for hvert enkelt fylke. 
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Et hovedproblem på Rv 33 er at det ikke gjøres noe på strekningen Minnesund-Akershus 
grense. I Oppland er det utbedringsarbeider i gang på mange strekninger, og det er utarbeidet 
en oversikt over behovet for investeringer for å oppnå vegnormalstandard. Prosjektene 
summerer seg opp til et investeringsbehov på 632 mill. kroner. De største prosjektene er på 
strekningene Skreia-Bondelia (110 mill.), Oppsal-Bondelia (100 mill.), Johnsrud-Fjeldhaug 
(85 mill.), Dokka-Høljarast-Bergli (85 mill.) og Skartjednet-Bergli (80 mill.). Det er planer 
om å sette i gang mindre utebedringsarbeider på sørsiden av Tonsåsen. 
 
7.3.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Ettersom rv 24 ikke er stamvei vil utbygging måtte dekkes innen rammer som er avsatt for 
hvert enkelt fylke, jf kap 4.2. 
 
 
7.3.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Aktuelle strekninger som er effektberegnet i 1997. 
 
Tabell 7.3. Reduserte kostnader og nytte for samfunnet. Tall fra 1997. 

 Endringer i perioden 2006-2030 
Mill. kroner neddiskontert  
(- betyr økning i kostnader) 

 Tidskostnader Kjøretøyers  
driftskostnader 

Red.bed.øk 
kostnader2 

 

 
 
 
 
ÅDT 

Sum 
invester-
inger og  
drifts-
kostnader. 
Mill. kroner 
diskontert 
2010-2034 

 Derav 
tunge 
kjøretøy 
Prosent 

 Derav 
tunge 
kjøretøy 
Prosent 

 

Skreia sør- 
Billitt 

3410- 
3890 

48.7 49.0 9 -8.4 45 13.7 

Oppsal-Bondelia    19  39  

Brua-Odnes øst 
Omlegging sør  
for Brufladt 

 
 

      

Høljarast-Bjørgo  35.9 4.4 12 -0.9 70 1.0 

 

I følge vegkontoret (Elvsaas) er disse effektberegningene fra 1997 lite relevante i dag, fordi 
det er store endringer i trafikkomfang og store endringer i reguleringsplanene.  
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7.4 Rv 35 
 
Rv 35 går fra Hokksund i Buskerud til Maura i Akershus. Rutas samlede lende er 126.7 km, 
hvorav 32.4 km går i Oppland. I Oppland består stamvegrute 17 av tre delstrekninger. Den 
første er 19.8 km lang og går fra fylkesgrensen mot Buskerud via Jevnaker og Olimb til kryss 
med Rv 4 ved Roa. Fra Roa til Grualia har stamvegruta en 4.7 km lang fellesstrekning med 
Rv 4. Fra Grualia til Akershus grense åpnes 8.8 km ny veg i oktober 2003.  
 
Når den nye strekningen Grualia-Gardermoen åpnes forbinder rv 35 E134 ved Hokksund med 
E6 ved Jessheim og er en viktig øst-vestforbindelse i det sentrale Østlandsområdet. Samtidig 
er vegen en forbindelse fra store deler av det indre Østlandområdet til hovedflyplassen på 
Gardermoen.  
 
7.4.1 Standard, trafikk og betydning 
for næringslivet 
 
Standard 
Vegstandarden på Rv 35 varierer sterkt. 
Ingen strekninger i Oppland tilfredsstiller 
kravene til J-standard for stamveg, og 
bare 22.5 prosent av ruta (i Oppland) 
holder B-standard. De største problemene 
er knyttet til bredde og kurvatur, 
manglende gang- og sykkelveg, 
skadegradstetthet og støy. De største 
problemene på strekningen er knyttet til 
at vegen går gjennom tettstedene 
Nesbakken-Toso, og strekningen Vang 
mølle-Olimb med smal veg og dårlig 
kurvatur. 
 
Det er brukbar standard på strekningen 
Buskerud grense-Jevnaker sør og Olimb-
Roa-Gruelia. For øvrig er vegstandarden 
dårlig med lav geometrisk standard og stigningsproblemer. Jernbaneundergangen ved 
Hadeland Glassverk har en høydebegrensning på 3.9 meter. Dette medfører at kjøretøy med 
større høyde må benytte Rv 241 mellom Tos og Hønefoss. 
 
I Akershus vil Rv 35 ha tilnærmet fullgod standard når ny veg Gruelia-Kneppe åpner. Da 
gjenstår bare noen mindre kryssutbedringer. I Buskerud har Rv 35 lav standard. Ingen 
strekning har J-standard og bare 4-5 prosent har B-standard. Det dårlig geometri, mange 
avkjørsler, stigningsproblemer, med mer. 
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 Trafikkmengde og sammensetning 
Ved Hokksund er trafikken oppe i ca. 11.000 kjt/døgn (ÅDT). I Oppland varierer ÅDT fra ca. 
6.000 ved grensen til Buskerud, til ca. 4.000 vest for Jevnaker for å øke til ca. 8.000 gjennom 
Nesbakken og Toso. Over Åsen mot Roa er ÅDT  ca. 4.000. Når ny Rv 35 mellom Grua lia og 
Kneppe åpner høsten 2003, er forventet ÅDT ca. 2.300 i Oppland. I Oppland vareierer 
andelen tunge kjøretøy mellom 10 og 13 prosent. I Akershus varierer fra ÅDT på 2.300 
(forventet) ved grensa til Oppland til ÅDT på ca. 19.000 på strekningen Lundbykrysset-
Jessheim. 
 
På deler av Rv 35 vil trafikkforholdene være vanskelige pga sammenblanding av 
gjennomgangs- og lokaltrafikk. I visse perioder er det også stor turisttrafikk på Rv 35. 
 
Betydning for næringslivet 
For Hadelandsregionen er Rv 35 viktig for å kunne utløse regionale virkninger av 
hovedflyplassen på Gardermoen. Via Rv 4 vil Rv 35 også ha stor betydning for næringslivet i 
Gjøvik/Toten/Land-området. Riksveg 35 har stor betydning for reiselivsnæringen i Valdres. 
 
Næringslivet på Jevnaker inngår som en del både av Hadelandsregionen og 
Ringeriksregionen. Industrimiljøer i Hønefoss- og Jevnakerområdet utveksler kompetanse, 
arbeidskraft, med mer. En ny parsell av RV 35 mellom E 16 ved Nymoen og eksisterende Rv 
35 ved Eggemoen vil knytte disse industrimiljøene nærmere sammen. 
 
7.4.2 Infrastrukturtiltak  
 
Opprusting av RV 35 til fullgod standard er kostnadsregnet til 2.853 mill. kroner.  Hele 2.315 
mill. av dette gjelder prosjekter i Buskerud, og 273 mill. i Oppland. Opprusting til brukbar 
standard er kostnadsregnet til 838 mill. kroner, hvorav 268 mill. er til prosjekter i Oppland. 
 
I stamvegutredningen er det gjort prioriteringer innenfor rammer på 50 mill. kroner i perioden 
2006-2009, 250 mill. i perioden 2010-2015 og 200 mill. i perioden 2016-2036. Denne 
rammen avviker fra rammene i NTP, se under. 
 
Innenfor en samlet ramme på 500 mill. kroner prioriteres strekningene: 
 
-Jevnaker – Vang mølle 160 mill. kroner 
-Nymoen-Eggemoen  230 mill. kroner 
-Vang mølle-Olimb   63 mill. kroner 
-Mindre investringstiltak  21 mill. kroner 
-Planlegging    26 mill. kroner 
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7.4.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Det foreslås en statlig investeringsramme på 50 mill for hele perioden 2006-2015. Rammen 
vil gå til mindre investeringstiltak. 
 
I handlingsprogrammet var det lagt opp til å gjennomføre prosjektet Jevnaker-Olimb. 
Innenfor tildelte økonomiske rammer har Statens vegvesen ikke funnet rom for å prioritere 
midler til å følge opp dette i perioden 2006-2015. 
 
 
7.4.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 

Prosjektnavn Prosjekt-
beskrivelse 

Reduksjon i 
samfunnets 
transportkostnader 
Mill kroner 

2010 

Reduksjon i 
bedrifts-
økonomiske 
kostnader for 
næringslivet 
Mill kr. 
2010 

Reduksjon i 
samfunnsøk. trans-
portkostnader 

(neddiskontert for 
25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet 
(neddiskontert 
for 25 år)* 

Jevnaker-
Olimb  

Omlegging i ny 
trase 

9,5 3,9 160,8 -104,9 (-0,30) 

Nymoen-
Eggemoen 

Ny veg 5,1 2,4 83,7 -106,2 (-0,36) 

 
Jevnaker-Olimb gir størst reduksjon både 
i samfunnets transportkostnader og i 
bedriftsøkonomiske kostnader for 
næringslivet. Prosjektet Nymoen – 
Eggemoen kommer gunstigere ut på 
ulykkeskostnader, miljøkostnader og 
vedlikeholdskostnader. Derfor er det 
relativt liten forskjell på prosjektenes 
netto nytteeffekt. 
 
 

7.5 Rv 15 Otta - Måløy 

 
Rv 15 går fra Otta gjennom Ottadalen, 
over Strynefjellet og videre vestover til 
Måløy. 135.5 km av vegen ligger i 
Oppland. 
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7.5.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Standard 
I Oppland er 58.4 km av vegen klassifisert som B-strekning (brukbar standard), mens resten, 
77.1 km, er klassifisert som N-strekning (under minstestandard). (pr 01.01.06) Det er særlig 
manglende bredde som er årsak til at så stor del av ruta er under minste-kravet for stamveger. 
Det er også en del strekninger med spesielt dårlig kurvatur. 
 
Ruta har ingen flaskehalser som medfører kapasitetsproblemer. Men det er restrik-sjoner som 
hindrer kjøretøy med høyde over 4.0 meter å trafikkere strekningen. I Oppland gjelder dette 
brua i Vågå sentrum.  Dette er en ulempe for næringslivet. Trolig betyr dette langt mer for 
næringslivet (industrien, fiskeforedling, annen næringsmiddelindustri og møbelindustri) i 
Nordfjord og Søre Sunnmøre enn for næringslivet i Ottadalen. 
 
Strynefjellet mellom Grotli og Ospelitunnelen er en høgfjellstrekning som er åpen hele året, 
men med kortvarige stengninger og kolonnekjøring under uværsperioder om vinteren. 
 
Trafikkmengde og sammensetning 
Det er stor variasjon i trafikkmengden på ruta. Størst trafikk er det gjennom tettstedene Otta 
og Vågå med ÅDT på rundt 5.000, Stryn med ca. 4.000 og Fossbergom med ca. 3.000. Ved 
fylkesgrensa på Strynefjellet er ÅDT nede på ca. 700. På grunn av turismen er trafikken 
vesentlige høyere om sommeren enn ellers i året. På Strynefjellet er julidøgntrafikken om lag 
tre ganger så høy som årsdøgntrafikken. Det er mye tungtrafikk på ruta. Over Strynefjellet er 
over 20 prosent av trafikken kjøretøy med lengde over 5.5 meter. Her utgjør trafikken med 
vogntog og trailere med lengde over 12.5 meter opp i mot 10 prosent av trafikken. 
 
Betydning for næringslivet 
Rv 15 er den viktigste vegruta for trafikk til og fra industrien i Nordfjord og Søre Sunnmøre. 
 
I sommerhalvåret er Rv15 en svært viktig rute for reiselivet. Ruta binder sammen 
Gudbrandsdalen med fjordene på Vestlandet, som er ett av de viktigste produktene i norsk 
reiseliv. Rv 63 mot Geiranger, Rv 55 over Sognefjellet, Rv 51 over Valdresflya og Rv 258 
Gamle Strynefjellsvegen er viktige turistveger som alle er knyttet sammen med Rv 15. Rv 63, 
Rv 55 og Rv 258 er utviklet til nasjonale turistveger, og det er forventet at disse vil få økt 
trafikk i årene framover. 
 
I Ottadalen og Nordfjord har Rv 15 en viktig funksjon for den lokale og regionale transporten. 
Ruta gir også en viktig tilknytning til jernbanenettet for passasjerer fra Ottadalen, Nordfjord 
og Sunnmøre. 
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7.5.2 Infrastrukturtiltak 
 
Vegdirektoratet har lagt opp til ens strategi som relativt raskt kan få til en akseptabel 
minstestandard på større deler av stamvegnettet. Ut fra dette foreslår en at Rv 15 bygges ut 
som en kombinasjon av strekningsvise tiltak, bredde- og kurvaturtiltak og tiltak rettet mot 
trafikksikkerhet og miljø. For hele ruta er opprustning til fullgod standard kostnadsregnet til 
4.9 mrd. kroner. Opprustning til redusert standard er kostnadsregnet til vel 1.3 mrd. kroner. 
 
I perioden 2006-2015 foreslår Vegvesenet at det innenfor en ramme på 1.345 mill. kroner 
prioriteres bare tre strekningsvise tiltak. Ett av disse, strekningen Lalm-Snerle til 60 mill. 
kroner, ligger i Oppland. Resten bør gå til det som kalles ”mindre investeringstiltak”. Her er 
det to store poster, bredde og kurvatur med en ramme på 560 mill. kroner, og opprusting av 
tunneler med en ramme på 471 mill. kroner. 
 
Hvis investeringsrammen reduseres med 40 prosent, reduseres den foreslåtte 
investeringsrammen for strekningen Lalm-Snerle fra 60 til 20 mill. kroner. En økning på 40 
prosent i ramme fører ikke til at nye strekningsvise tiltak kommer inn på prioriteringslista, 
men rammen for de mindre investeringstiltakene kan økes. 
  
7.5.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Hele rammen på 150 mill kr (2006-15) vil gå til mindre investeringstiltak. 
 
7.5.4 Vegvesenets nytte-
/kostnadsanalyser 
 
Det foreligger ikke nytte-
kostnadsanalyser for rv 15. 
 
 

7.6 Rv 34 Brandbu-Svingvoll 
 
7.6.1 Standard, trafikk og betydning 
for næringslivet 
 
For Landkommunene og deler av Valdres 
er Rv 34 en viktig del av korridoren mot 
Oslo. Utbedring av det dårligste partiet på 
denne vegen er planlagt løst som en del 
av fase 2 i bompengepakka for Rv 4, jf 
avsnittet nedenfor. 
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7.6.2 Infrastrukturtiltak  
 
Det finnes ett aktuelt prosjekt; utbedring av strekingen Grime skole – Vesleelva (ca 10 km). 
 
7.6.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Ettersom rv 24 ikke er stamvei vil utbygging måtte dekkes innen rammer som er avsatt for 
hvert enkelt fylke, jf kap 4.2. 
 
7.6.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Effektberegninger fra 2001. Kalulasjonsrente 5 prosent. 
 
Tabell 7.4. Reduserte kostnader og nytte for samfunnet . 

Prosjektnavn Prosjekt-
beskrivelse 

Reduksjon i 
samfunnets 
transportkostnader 
Mill kroner 

2010 

Reduksjon i 
bedrifts-
økonomiske 
kostnader for 
næringslivet 
Mill kr. 
2010 

Reduksjon i 
samfunnsøk. trans-
portkostnader 

(neddiskontert for 
25 år) 

Netto nytte for 
samfunnet 
(neddiskontert 
for 25 år)* 

Grime skole- 
Vesleelva 

Utbedring   67.0 (0.22) 

 
For tunge kjøretøyer (og busser) reduseres kjøretøykostnadene, mens de øker for lette 
kjøretøyer. Bare små endringer. 
 
 

7.7 E136 Dombås-Ålesund 
 
7.7.1 Standard, trafikk og betydning for næringslivet 
 
Standard 
E136 over Lesja betjener både fjerntrafikken og lokaltrafikken, og er også i stor grad gang- og 
sykkelveg for de som er bosatt langs vegen.  
 
Trafikkmengde og sammensetning 
Trafikkmengdene er ikke særlig store, varierende fra ÅDT på 2.000 nær Dombås ned til ca 
1.300 ved fylkesgrensa mot Møre og Romsdal. E136 er sterkt belastet med tungtransport. 
Tungtrafikkandelen ligger på mellom 20 og 23 prosent. En betydelig andel av dette er 
vogntog.  
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Betydning for næringslivet 
E136 er viktig for næringslivet i Møre og Romsdal.  Lesja har ikke mange bedrifter med 
behov for store transporter av gods inn eller ut. Andre deler av Oppland eller Hedmark har 
heller ikke store godstransporter på E16. Det er først og fremst for transittrafikken E16 er en 
viktig godstransport-rute.  
 
E 136 er viktig for reiselivet både på Lesja og i Gudbrandsdalen. Bjorli er et attraktivt 
reisemål med alpinanlegg, tre hoteller og mange private hytter. Vinterstid kommer storparten 
av trafikken vestfra. Sommerstid er det mye trafikk over Lesja fra Dombås. E136 er også 
viktig for reiselivsnæringen i Gudbrandsdalen. Dels fordi mye trafikk fra Vestlandet kommer 
til Gudbrandsdalen via E6, dels fordi mye trafikk til Vestlandet går gjennom Gudbrandsdalen 
og videre E136 til Møre.  
 
7.7.2 Infrastrukturtiltak 
  
Har ikke oversikt over aktuelle tiltak. 
 
7.7.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Statens Vegvesen foreslår en ramme på 620 mill kr for hele planperioden. I tillegg er det 
regnet med om lag 300 mill kr i bompenger i siste del av 10-årsperioden.  
 
I første fireårsperiode vil rammen i hovedsak gå til mindre investeringstiltak. Rammen for 
siste del av perioden, sammen med bompenger, er forutsatt til utbygginger i Romsdalen og til 
ny innfartsvei til Ålesund. 
 
7.7.4 Vegvesenets nytte-/kostnadsanalyser 
 
Det foreligger ikke nytte-/kostnadsanaalyser for E136. 
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8 Jernbane 
 

8.1 Dovrebanen 
 
8.1.1 Trafikkutvikling og sammensetning  
 
Dovrebanen er jernbanestrekningen 
Eidsvoll-Hamar-Trondheim. Sammen 
med Hovedbanen/Gardermobanen fra 
Oslo til Eidsvoll inngår den i jernbanens 
hovedrute for gods- og persontrafikk 
nord-sør. Sammen med Raumabanen 
forbinder den store deler av Midt-Norge 
med Østlandet og utlandet.  
 
InterCity tog (IC-tog) kjører på hverdager 
timesfrekvens med tilnærmet stive ruter 
(avganger på faste minuttall hver time) 
hver vei Oslo og Hamar mellom kl 06 og 
22. 13 avganger forlenges til 
Lillehammer og gir avganger annenhver 
time26. De fleste av IC-togene går til/fra 
Skien eller Sandefjord. I tillegg til IC-
togene kommer 4 avganger hver vei 
mellom Oslo og Trondheim. Disse togene 
er nå eneste togtilbud i Gudbrandsdalen 
etter at togene til/fra Otta og Dombås ble 
lagt ned for noen år siden. 
 
Over tid er trafikken på fjerntogene fallende, mens IC-trafikken øker. I 2000 reiste f.eks 1,4 
mill passasjerer mellom Hamar og Stange (Fylkesdelplan 2002). Ifølge Nasjonal 
Transportplan (2001b) har tog en markedsandel på 12 prosent mellom Oslo og Mjøsbyene. 
Jernbane har høyest markedsandel for arbeids-/skolereiser på strekningen, og lavest for 
feriereiser/private reiser. Målinger gjort ved Espa i 1998 ga toget en markedsandel på totalt 18 
prosent Oslo-Mjøsbyene. For forretningsreisende var andelen 21 prosent, mens den for 
arbeid/skole/militær var  41 prosent. 
 
Jernbanens ”influensområde” er definert innenfor 8 km fra stasjonene. Med dette 
utgangspunkt har jernbanen en markedsandel på 35 prosent (Fylkesdelplan 2002). Tar man 
utgangspunkt i bosatte i denne avstanden fra stasjonene i Lillehammer og Hamar har toget en 
                                                 
26 Hver time til Oslo om morgenen, og hver time til Lillehammer om ettermiddagen. 
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markedsandel på ca 50 prosent for reiser til/fra Oslo, og hhv 89 og 58 prosent for reiser til/fra 
Gardermoen. Få reisende benytter tog på korte avstander mellom Lillehammer og Eidsvoll. 
Det samme gjelder lokale reiser i Gudbrandsdalen.  
 
All godstrafikk mellom Oslo og Trondheim følger i dag Dovrebanen. Det går 8 godstog i hver 
retning, hvorav 6 går til/fra Trondheim og 2 til/fra Åndalsnes. Togene stopper ikke for å ta 
med eller sette av gods underveis. En regner at toget har en markedsandel på ca 30 prosent for 
transport mellom Oslo og Trondheim (Fylkesdelplan 2002).  
 
Eneste godstilbud på Dovrebanen (i Hedmark og Oppland) er pr i dag tømmer- og 
flistransporter fra Sørli terminal i Stange, og flistransporter fra Hovemoen ved Lillehammer, 
til treforedlingsindustrien i Østfold. Ved behov har det også vært fraktet importert tømmer til 
sagbrukene i Innlandet. 
 
8.1.2 Infrastrukturprosjekter 
 
Jernbaneverket har utredet flere alternative dobbeltsportraséer for strekningen Eidsvoll – 
Lillehammer. Alternativene skiller seg fra hverandre både i form av størrelse og trasévalg. 
Kostnadene for full utbygging ligger rundt 6 mrd kr for hver av de to strekningene Eidsvoll-
Hamar og Hamar-Lillehammer.  
 
I ”Fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene” (2002) er det laget 
oversikt  over 5 ulike utbyggingsalternativer som består av dobbeltsporutbygging av ulik 
lengde og lokalisering:  
 
Tabell 8.1 Alternative utbyggingstiltak for strekningen Eidsvoll-Lillehammer 
Alternativ Infrastruktur Kostnad 

mrd kr 
Kjøretid fra Oslo med 
(krengende) IC-tog 
Hamar    L.hammer 

Frekvens IC-tog (antall tog) 
Hamar                Lillehammer 

Dagens + sporforlengelse - 1,27 2,16 1 IC pr time  
+fjerntog 

0,5 IC pr time  
+fjerntog 

2-3 kortere parseller sør for Hamar 2,5 1,15 2,00 2 tog pr time 1 tog pr time 
2 delparseller sør for Hamar 3,9 1,13 1,56 2 IC pr time  

+fjerntog 
1 IC pr time  
+fjerntog 

2 delpars. sør for og 2 nord for 
Hamar 

6,0 1,13 1,48 2 tog pr time 2 tog pr time 

Dobbeltspor Eidsvoll – Hamar 6,1 1,06 1,49 2 IC pr time  
+fjerntog 

1 IC pr time  
+fjerntog 

Dobbeltspor Eidsvoll – Lillehammer 12,1 1,01 1,24 2 IC pr time  
+fjerntog 

2 IC pr time  
+fjerntog 
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8.1.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
I forslaget til NTP 2006-2015 uttales at det er en hovedutfordring å sette jernbanen i stand til 
å ta større deler av de økende persontrafikkvolumene mellom Oslo og Lillehammer. 
Langsiktig er planen å bygge ut jernbanen med dobbeltspor mot Hamar. Utbyggingen er 
primært rettet mot den Oslo-rettede Intercity-trafikken. 
 
Innenfor planperioden foreslås oppstart for bygging av dobbeltsporparseller i ny trasé mellom 
Eidsvoll og Hamar. Utbyggingen har som siktemål å redusere kjøretider og eliminere tidstap 
som følge av kryssinger. Strekningen Eidsvoll - Hamar har lange avsnitt med ugunstig 
linjeføring og en kapasitet og hastighetsstandard som avviker markant fra den tilstøtende 
strekningen Oslo - Gardermoen - Eidsvoll. Togtettheten er høy (70 tog per døgn på 
enkeltsporet bane) og gir tidstap ved kryssinger27.  
 
Innenfor rammen er det foreslått satt av 900 mill kr til formålet (tilsvarende i underkant av 10 
km dobbeltspor). Det foreslåtte prosjektet er en oppstart på modernisering av strekningen 
Eidsvoll - Hamar, med utbygging til to spor i ny trasé på deler av strekningen. 
Kapasitetsberegninger viser at avsnittet Strandlykkja - Espa - Tangen bør være første 
utbyggingsetappe. Prosjektet vil være ledd i strategien for modernisering av jernbanenettet 
innenfor trianglet Hamar - Fredrikstad - Sandefjord.  
 
Dersom rammen utvides med 20 prosent, foreslås det at hele utbyggingen, beregnet til 2,1 
mrd kr, gjennomføres innenfor perioden. Dersom rammen reduseres med 20 prosent vil 
utbyggingen ikke bli påbegynt i planperioden. 
 
Det foreslås brukt ca 210 mill til utbygging og forlengelser av krysningsspor mellom Hamar 
og Trondheim, primært for å forbedre fremkommeligheten for godstogene. 

 
8.1.4 Vurderinger av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
 
Dovrebanen, mellom Eidsvoll og Hamar, er den eneste banestrekning hvor det legges opp til 
investeringer av betydning. Viktige resultater mht. til nytte-/kostnadsvirkninger for utbygging 
mellom Eidsvoll og Hamar er at (Fylkesdelplanen 2002, s 58):  
 

- de enkleste tiltakene (raskere kryssinger, korte dobbeltsporparseller) viser størst 
lønnsomhet. Dette tilsier at det er lønnsomt å satse på trinnvis utbygging. 

- det er mer lønnsomt å bygge sammenhengende dobbelspor Eidsvoll - Hamar enn 
spredt utbygging Eidsvoll – Lillehammer 

- selv om halvtimesfrekvens til Lillehammer gir de høyeste trafikktallene, er det mer 
lønnsomt å kjøre halvtimesruter til Hamar og timesruter til Lillehammer. 

                                                 
27 Tidstapet  av å vente ved kryssing utgjør ifølge Jernbaneverket i snitt 14 minutter per tog på dagens trasé 
mellom Eidsvoll og Hamar. 
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- alternativet med dobbeltspor Eidsvoll-Hamar, og halvtimesruter til Hamar kobinert 
med timesruter til Lillehammer, er samfunnsøkonomisk lønnsomt (ekskl 
skattekostnader). 

 
Anbefalingen i Fylkesdelplanen er at det på lengre sikt bygges dobbeltspor til Lillehammer. 
Jernbaneverket vurderer det som mest lønnsomt å bygge dobbeltsport til Hamar først, evt i 
kombinasjon med kapasitetsøkende tiltak nord for Hamar. Utbyggingen bør starte ved at det 
bygges ut dobbeltsporparseller/krysningsbelter som kan gi reduserte kjøretider og bedret 
frekvens ettersom de står ferdige. Krysningsbeltene bør bygges ut suksessivt. 
 
I følge Anne Siri Haugen i Jernbaneverket Region Øst er alternativet med bygging av 20-25 
km med dobbeltsporparseller nytte-/kostnadsberegnet. Netto nåverdi (netto nytte) opplyses å 
være 1690 mill kr, tilsvarende en nytte-/kostnadsbrøk på ca 0,8.  
 
 

8.2 Gjøvikbanen 
 
8.2.1 Trafikkutvikling og sammensetning 
 
Det går 8 tog i hver retning mellom 
Gjøvik og Oslo, reisetiden er ca 2 timer. 
Hadeland inngår i lokaltrafikk-tilbudet i 
Oslo-området (SL) og betjenes i tillegg til 
Gjøvik-togene med lokaltog. Det går 8 
tog Oslo-Jaren og ytterligere 4 tog Oslo-
Roa.  
 
Banen har i dag 1,3 mill passasjerer, 
fordelt med 550 000 på regiontogene fra 
Gjøvik og 750 000 på lokaltogene Jaren-
Oslo. Regiontogene har ca 230 000 
reisende mellom Jaren og Gjøvik 
(Oppland Fylkeskommune 2002). 
Jernbanen har en markedsandel på ca 30 
prosent på den Oslo-rettede trafikken. 
Det er bestemt at Gjøvikbanen som første 
bane skal konkurranseutsettes fra 2005, 
dvs. offentlige kjøpet av jernbanetjenester 
skal legges ut på anbud. 
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Det transporteres ikke gods på Gjøvikbanen etter at tømmertransporten fra Dokka til Follum 
(Hønefoss) ble lagt ned i 199928. 
 
8.2.2 Infrastrukturprosjekter 

 
På Gjøvikbanen var det i forrige NTP (2002-2011) lagt opp til innføring av 
fjernstyring/togstopp for strekningen Roa-Gjøvik, forbedring av strømforsyning og 
skringstiltak. Disse prosjektene er foreløpig ikke realisert. 

 
8.2.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 

 
Det avsettes 100 mill kr til arbeid med strømforsyning og krysningsspor. Dersom rammen 
økes med 20 prosent vil krysningssporkapasiteten mellom Roa og Grefsen bli bygget ut. 
 
 

8.3 Kongsvingerbanen 
 
8.3.1 Trafikkutvikling og sammensetning 
 
Togtilbudet inngår i SL-tilbudet i 
Osloområdet. Tog Kongsvinger – Oslo 
går primært i rush-trafikken, slik at det 
går 5 tog fra Kongsvinger til Oslo om 
morgenen og 3 om ettermiddagen. 
Trafikken mellom Stockholm og Oslo 
utgjøres av 4 Linx- tog i hver retning som 
stopper i Kongsvinger. Det går også 4 tog 
i hver retning mellom Charlottenberg og 
Årnes som stopper på alle stasjoner.  
 
Det må antas at trafikktallene er 
synkende pga økt konkurranse med 
ekspressbuss. ”Timeekspressen Glåmdal-
Kongsvinger” har nå 23 avganger pr 
døgn i retning Oslo og 28 avganger i 
retning Kongsvinger (Stamvei-
utredningen for rute 15). 
 
Det går gjennomgående godstog Oslo-
Stockholm, samt at tømmer-/flistogene  

                                                 
28 Godstogene Oslo-Bergen følger Gjøvikbanen til Roa, men betjener altså ikke banen. 
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til hhv. Østfold og Sverige bruker deler av banen. Eneste godstogtilbud på Kongsvingerbanen 
er transport av flis og korn fra Skarnes. 
 
8.3.2 Infrastrukturprosjekter 
 
For Kongsvingerbanen foreligger det så vidt vi kjenner til ikke aktuelle utbyggingsprosjekter 
utover sikringstiltak (utbygging av GSM-R, fjerning av overganger og fjernstyring) samt 
etablering/forlengelse av kryssingsspor.  
 
8.3.3 Prioritering av prosjekter i forslaget til NTP 
 
Innenfor planrammen prioriteres forlengelse av sporanlegg fra Lillestrøm, slik at det blir 
dobbelspor fram til Tuen. Det planlegges et nytt krysningsspor mellom Sørumsand og Årnes. 
Dersom planrammen reduseres blir de nevnte prosjektene utsatt.  
 
 

8.4 Rørosbanen/Solørbanen 
 
8.4.1 Trafikkutvikling og sammensetning 
 
Rørosbanen Hamar – Røros – Trondheim 
hadde noe over 200.000 passasjerer i 2001. 
Det går  på hverdager 5 persontog hver vei 
mellom Hamar og Røros. Jernbanen antas å ha 
en markedsandel på rundt 20 % av den 
persontrafikk banen konkurrerer om, 
markedsandelen er størst på lengre reiser 
(Gillebo og Lein 2003). Persontrafikktilbudet 
på Solørbanen er nedlagt. 
 
Røros- og Solørbanen har stor betydning for 
skogbruksnæringen. Hele massevirkevolumet 
fra Østerdalen og Solør/Kongsvinger. Banene 
har også betydning for sagbrukene i regionen 
ettersom ca ¾ av flismengdene blir 
transportert på bane.  Tømmer og flis kjøres i 
ett tog daglig fra Koppang til Kongsvinger og 
ett tog daglig fra Elverum til Kongsvinger. Fra 
Kongsvinger går det som regel 6 tog daglig til 
mottagere i Østfold, Lierstranda og Sverige. To ganger i uken går det et tømmertog fra 
Koppang og Auma til Trøndelag. En gang i uken kjøres det et tog med korn fra Kongsvinger 
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til Trøndelag. I likhet med Dovrebanen finnes 
det ikke det øvrig godstogtilbud på Røros- og 
Solørbanen, dette ble lagt ned så sent som i 
2000. 
 
8.4.2 Infrastrukturprosjekter 
 
For Røros-/Solørbanen foreligger det så vidt 
vi kjenner til ikke aktuelle 
utbyggingsprosjekter utover sikringstiltak 
(utbygging av GSM-R, fjerning av overganger 
og fjernstyring) samt etablering/forlengelse av 
kryssingsspor.  
 
8.4.3 Signaler i forslaget til NTP 
 
Det er viktig å få en bedre utnyttelse av den 
samlede jernbanekapasitet på Dovrebanen og 
Rørosbanen. Ifølge forslaget bør det vurderes om dagens persontogtilbud kan erstattes med et 
mer hensiktsmessig tilbud med buss (s. 133)29. 
 

8.5 Raumabanen 
 
8.5.1 Trafikkutvikling og sammensetning 
 
Mellom Åndalsnes og Dombås er det 
persontogtilbud som korresponderer med 
fjerntogene til/fra Oslo og Trondheim. Det går 
daglig fire tog i hver retning. 
 
Det går to godstog i hver retning Åndalsnes-
Oslo, som ikke stopper for å ta med eller sette 
av gods. 
 
8.5.2 Prioritering av prosjekter i forslaget 
til NTP 

 
Ingen prosjekter på Raumabanen er omtalt i 
forslaget til NTP 2006-2015. Det uttales i 

                                                 
29 Etter presentasjonen av forslaget til NTP er det kommet motsatte signaler fra Jernbaneverket (JBV 2003). Her 
uttales at det er lite å spare på å legge ned persontrafikken så lenge godstrafikken opprettholdes, bl.a hensyn til 
kapasiteten mellom Østlandet og Trøndelag 
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forslaget (side 133) at ”arbeidsdelingen mellom Raumabanen og E136 bør avklares for å 
kunne foreta en bedre totale prioritering av innsatsen i denne delkorridoren mot Ålesund”. 
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9 Hvordan vurdere næringslivets faktiske og potensielle nytte av 
infrastrukturtiltak 
 

9.1 Behov for supplerende analyser 
 
Behovet for supplerende analyser må ses i lys av på hvilken måte forbedring av infrastruktur 
kan gi effekter for næringslivet. 
 
Eksisterende analyser vurderer ikke i tilstrekkelig grad relevante nytteeffekter av 
infrastrukturprosjekter for næringslivet i Hedmark og Oppland. Vi kan forsøke å trekke ut noe 
mer fra foreliggende nytte-kostnadsanalyser enn det som er referert ovenfor (jf kap 1), men 
det er ikke tilfredsstillende kun å bruke disse som vurderingsgrunnlag i prosjektet. Analysene 
er mangelfulle ved at: 
 

• nytteeffekter for lokalt/regionalt næringsliv ikke er kartlagt (fordi regional trafikk 
ikke skilles fra transittrafikk) 

• nytteeffekter for næringslivet er kun framstilt gjennom aggregerte tallstørrelser. Det 
foreligger ingen beskrivelser av nytte-effekter. 

• virkninger av infrastrukturprosjekter ikke er sammenholdt med regionalt næringslivs 
struktur, særtrekk og spesielle behov. 

 
Nytteeffekter kan ikke vurderes forsvarlig uten å sammenholde de aktuelle 
infrastrukturprosjekter med det næringsliv som faktisk finnes i de ulike regioner og dets 
utviklingspotensiale. Det var ønskelig å kartlegge  
 

- regionalt næringslivs bruk av vei/bane (person, gods) 
- hvilke parametre som er viktig (tid, kostnad, regularitet, kvalitet, sikkerhet, etc) 
- bedrifters prioritering av infrastrukturtiltak i ulike regioner 
- betydningen av pendling og andre forhold som ikke har direkte med næringslivets 

egne transporter å gjøre  
 
I løpet av det relativt korte tidsrom som har stått til rådighet for prosjektet ble det valgt å lage 
en spørreundersøkelse rettet mot bedrifter i Hedmark og Oppland. Undersøkelsen ble 
gjennomført som e-post enquete til NHOs medlemmer i de to fylkene. Det var praktiske og 
tidsmessige årsaker til at utvalget ble begrenset til NHOs medlemmer.  
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9.2 Opplegg, design og gjennomføring av supplerende analyser 
 

Spørreskjemaet ble sendt ut til alle bedrifter som hadde registrert e- mail adresse, totalt rundt 
1000 bedrifter. En uke etter at undersøkelsen ble sendt ut, gikk det ut en automatisk purring 
på e-mail .5. august ble det sendt ut et nytt oppfordringsbrev. Grunnen til at det har blitt kjørt 
flere ”purrerunder” i forbindelse med dette prosjektet er at spørreskjemaet ble sendt ut i 
ferietiden og derfor rimelig å anta at det ikke har nådd hele målgruppen. Undersøkelsen som 
ble sendt ut til NHO’s medlemsbedrifter fikk en svarprosent på 29%.  

Når respondentene fikk spørreskjemaet via e-mail kunne de svare på skjemaet direkte. 
Svarene ble sendt elektronisk til en database som kan generere rådatafilen. Styrken ved denne 
måten å organisere en spørreundersøkelse på er at det er kostnadseffektivt mht: 

• Utsendelse til respondentene 
• Innsendelse fra respondentene 
• Muliggjør målrettede purringer til de som ikke har svart 
• Minimale kostnader og bedre reliabilitet (punchefeil) i forhold til punching av data. 
• Undersøkelsen kan gjennomføres raskt. 

Designet eller spørsmålene som har blitt stilt har vært diskutert med en referansegruppe for 
prosjektet. Erfaringsmessig er det viktig at en spørreskjema ikke blir for omfangsrikt og ikke 
krever for stor informasjonsinnhenting fra respondentens side. Disse to forholdene må 
balanseres i forhold til hva som er sentralt i undersøkelsen. 
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10 Resultater fra informasjonsinnhentingen  
 

10.1 Spørreundersøkelsen 
 
Hensikten med dette kapitelet er å presentere funn fra spørreskjemaundersøkelsen rettet mot 
NHO’s medlemsbedrifter.  Først presenteres en sammenlikning av kjennetegn ved de 
bedriftene som har deltatt i undersøkelsen med kjennetegn for alle bedrifter i  NHO’s 
medlemsregister.Kapitel 10.2 viser  resultatene fra undersøkelsen i forhold til en regional 
dimensjon, mens funn i forhold til næring presenteres i kap. 10.3. Kapitelet avsluttes med en 
oppsummering av de viktigste trendene fra undersøkelsen. 
 
Spørreskjemaet ble sendt ut elektronisk til alle NHO’s medlemsbedrifter i Hedmark og 
Oppland med en registrert e-mail adresse, totalt 1 177 bedrifter. Svarprosenten etter to 
purrerunder ble 28.  Det interessante i denne sammenheng er hvorvidt undersøkelsen er 
representativ for medlemsbedriftene. Hvis en sammenlikner kjennetegn ved 
medlemsbedriftene med de som har svart, viser det seg at undersøkelsen dekker 43% av 
årsverkene blant medlemsbedriftene. Tabell 10.1. viser i hvilken grad undersøkelsen 
gjenspeiler en over - eller underrepresentasjon i forhold til medlemsbedriftene når det gjelder 
årsverk, region eller næring 
 
Tab.10.1. Differansen mellom prosentandel spørreundersøkelse og prosentandel 
medlemsregister i forhold til årsverk, region og næring. 
 

 
Et negativt tall vil si at undersøkelsen er underrepresentert i forhold til medlemsmassen. Hvis 
en for eksempel ser på Hamarregionen er det 1,4% prosentpoeng færre bedrifter som har svart 
fra denne regionen enn hva man finner i medlemsregisteret. I forhold til antall årsverk  som 
medlemsbedriftene i Hamarregionen utgjør  av totalen er det åtte prosentpoeng mindre som 
har svart. Hvis en ser i forhold til næring viser det seg at industri er overrepresentert i 
undersøkelsen. Industriandelen i undersøkelsen utgjør seks prosentpoeng mer enn hva man 
finner i medlemsmassen30.   

                                                 
30 Industri ligger noe lavere enn tabellen viser. Dette skyldes omkoding av NACE- koder hvor industri 
kategorien av medlemsbedriftene er tildelt bedrifter som tilhører primærnæringene. Dvs. at primærnæringen er 
”underestimert” i medlemsmassen. 

Årsverk Region Næring
Hamarregionen -8,0 % -1,4 % Primær 3,0 %
Glåmdalsregionen 3,0 % 2,9 % Bergverk med mer -0,2 %
S-Østerdalsregionen -0,2 % -1,5 % Industri 5,5 %
N-Østerdalsregionen 0,4 % 0,9 % Bygg og anlegg -2,6 %
Lillehammerregionen -2,8 % -1,6 % Varehandel -1,6 %
Gjøvikregionen. 7,6 % 2,8 % Hotell og restaurant -2,0 %
Midt-Gudbr.regionen -0,3 % -1,0 % Transport og komm. -0,1 %
Nord-Gudbr.regionen -0,5 % -0,5 % Finansiell og forrretningsmessig tj.yting -1,4 %
Valdresregionen -1,2 % -0,3 % Off. og annen pers.tj.yting -0,3 %
Hadelandsregionen 2,0 % -0,1 % Uoppgitt -0,4 %
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Oppsummeringsvis kan en si at undersøkelsen er svakt overrepresentert når det gjelder 
industrisektoren, bedrifter fra Glåmdalsregionen og Gjøvikregionen. Den samme tendensen 
gjør seg også gjeldene i forhold til bedriftsstørrelse (årsverk). 
  
 

10.2 Regional dimensjon 
 
10.2.1. Betydning av forskjellige transporttyper 
 
Drivkreftene bak økt transportbehov og type transport er som  vist tidligere i denne rapporten  
mange.  Mekanismer som regionutvidelse,  næringsstruktur og arbeidsplassutvikling vil være 
viktige i denne sammenheng.  Teoretisk sett er det rimelig å anta at det vil være forskjell 
mellom regioner når det gjelder viktigheten av forskjellige typer transport. Begrunnelsen for 
dette resonnementet er at i en industritung region som Gjøvik vil godstransport ha større 
betydning enn regioner som har en større andel arbeidsplasser innenfor tjenesteyting. Hvis 
dette er tilfellet bør det være variasjoner mellom regioner i forhold til hvilke betydningen 
forskjellige typer av transport har for bedriften. I spørreskjemaet som ble sendt ut til 
bedriftene ble respondentene bedt om å vurdere hvor stor betydning forskjellige typer av 
transport totalt sett har for bedriften på en skala fra en til fem. Verdien 1 tilsvarer ingen 
betydning mens verdien 5 er avgjørende betydning. Figur 10.1. viser hvor stor andel av 
bedriftene som svarte stor eller avgjørende betydning (verdi 4 og 5) etter type transport og 
region . 
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Figur 10.1. Andelen bedrifter som har svart stor eller avgjørende betydning i forhold til type 
transport på regionnivå 
 
Figuren viser at det er forskjell mellom hvordan bedriftene i regionene vektlegger viktigheten 
av forskjellige typer transport. Før en går inn på en mer substansiell tolkning av disse funnene 
er det nødvendig å nevne  noen metodologiske forhold. For det første viser figuren andelene 
som har svart at transporttypen har stor eller avgjørende betydning. D.v.s at restandelen opp 
til 100% mener at transporttype har fra middels til ingen betydning. Problemet, eller 
svakheten, i denne sammenheng er at det ikke er noen klare skiller mellom de forskjellige 
verdiene på skalaen fra ingen til avgjørende betydning. Begrunnelsen for å f.eks krysse av på 
verdien 4 eller 5 vil derfor variere mellom respondentene. For det andre teller hver bedrift like 
mye, uavhengig av om det er ett eller tjue årsverk i bedriften. Et tredje element er at 
svarfordelingen også påvirkes av at en stor andel av bedriftene (for eksempel industri og 
varehandel)har kjøp/salg av varer som viktigste ”input/output”. Derfor vil også godstransport 
score relativt høyt.  
 
Figuren viser at mellom 65 til 95 prosent av bedriftene rangerer godstransport som stor eller 
helt avgjørende. Transport av egne ansatte i arbeid er den transporttypen som rangeres som 
minst betydningsfull i aller regioner. Mellom fem og tolv prosent mener at transport av egne 
ansatte har stor eller avgjørende betydning for bedriften. Når det gjelder transporttypene 
”kunder som reiser til og fra bedriften” og transport ”til og fra jobb” varierer betydningen 
mellom regionene. Et interessant trekk er at i tre av fire regioner i Hedmark vektlegger 
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bedriftene transport til og fra jobb høyere enn transport av kunder. Det er kun i Nord- 
Østerdalen at kunders reise til og fra jobb tillegges større vekt. I Oppland er det to av seks  
regioner som er avhengig” av transport  til og fra jobb. 
 
10.2.2. Infrastrukturens betydning 
 
Infrastrukturens betydning for næringslivet er forskjellig for ulike bedrifter og ulike næringer. 
Det samme gjelder effekter av ulike investeringsprosjekt. For noen bedrifter er reduserte 
transportkostnader det viktigste, for andre er bedret regularitet, punktlighet, kortere 
transporttid og større fleksibilitet viktigere. Tabell 10.2. viser andelen som har svart at 
forskjellige parametre rundt infrastruktur har stor eller avgjørende betydning. 
 
Tab.10.2. Andelen som har svart at transporttid med mer har stor eller avgjørende betydning 
på regionnivå. 

 
 
Av de parametrene som bedriftene skulle ta stilling til er det regularitet og pålitelighet som er 
viktigste. Andelen bedrifter som har svart at dette har stor eller helt avgjørende betydning 
varier noe mellom regionene men det er ikke mulig å finne noen klar sammenheng mellom 
geografi og regularitet - pålitelighet.  Hvis en ser på de forskjellige parametrene mer under ett 
er det en svak tendens til at bedriftene i distriktsregionene bedømmer viktigheten av de 
forskjellige parametrene noe høyere. Det er også logisk at transporttid og transportkostnad er 
viktigere desto lengre man er i fra markedet.  
 
Når det gjelder spørsmålet om andre forhold mht godstransport som er viktig for bedriften er 
det for det første mange som ikke har svart. For det andre er det ikke noe klart mønster i 
svarene og de varierer fra problematikk mht fortolling på grensa til for lavt akseltrykk på 
skogsbilveier. 
 
10.2.3. Persontransport i arbeid 
 
For noen bedrifter er persontransport viktig, dvs transport av egne ansatte i forbindelse med 
arbeid. Veksten innen tjenesteyting, større mobilitet i arbeidsstokken gjennom regionutvidelse 
er elementer som forsterker behovet for persontransport.  
 

Transporttid Transportkostnad Reg/pålitelighet Sikkerhet Kvalitet
Hamarreg. 72,7 % 78,8 % 93,9 % 90,9 % 80,3 %
Glåmdalsreg 72,0 % 74,0 % 80,0 % 80,0 % 78,0 %
S-Østerdalsreg 64,3 % 85,7 % 82,1 % 82,1 % 64,3 %
N-Østerdalsreg. 86,7 % 86,7 % 100,0 % 93,3 % 80,0 %
Lillehammerreg 78,8 % 75,8 % 81,8 % 81,8 % 78,8 %
Gjøvikreg. 70,0 % 80,0 % 88,3 % 83,3 % 76,7 %
Midt- Gudbr.reg 80,0 % 80,0 % 100,0 % 80,0 % 70,0 %
Nord-Gudbr.reg 66,7 % 63,0 % 81,5 % 81,5 % 63,0 %
Valdresreg 69,6 % 65,2 % 87,0 % 82,6 % 78,3 %
Hadelandsreg 60,0 % 86,7 % 86,7 % 86,7 % 93,3 %
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Hvilke type persontransport er viktig i arbeidssituasjonen og er det forskjell mellom regionene 
i denne sammenheng. En rimelig antakelse er at bedrifter i regioner med et godt utbygd 
kollektivssystem vil være mindre avhengig av bil. 
 
 Tabell 10.3:Andel av bedriftene som mener at forskjellige persontransporttyper i 
arbeidssituasjonen har stor eller avgjørende betydning 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bil er den transporttypen som vurderes å ha størst betydning i alle regioner. Andelen som 
mener at bil har stor eller avgjørende betydning varierer. Når det gjelder antakelsen over om 
en sammenheng mellom bil og type region får den ”betinget støtte” I Østerdalsregionene og 
Midt- Gudbrandsdaslregionen  sier 80% av bedriftene at bil har avgjørende betydning. I Nord-
Gudbrandsdalen vurderes bilen noe lavere. Buss vurderes som viktigere blant bedrifter i 
Opplandsregionene enn i Hedmark. En forklaring på dette kan være at busstilbudet er bedre 
utbygd eller er mer konkurransedyktig i disse regionene. Det er ikke mulig å verifisere dette 
uten å kartlegge det reelle busstilbudet. 
 
10.2.4. Kunders reiser til og fra bedriften 
 
Det er ikke bare bedriftenes egne transportkostnader som kan være viktige. For mange 
bedrifter er kundenes transportkostnader og reisetider av stor betydning. Tabell 10.3. viser 
andelen bedrifter som vurderer i hvilken grad et transporttilbud har stor eller avgjørende 
betydning. 
 
 Tabell 10.4:Andel av bedriftene som mener at forskjellige persontransporttyper for kunder 
har stor eller avgjørende betydning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bil Tog Buss Fly Kombinasjon
Hamarreg. 74,2 % 10,6 % 4,5 % 13,6 % 21,2 %
Glåmdalsreg 66,0 % 4,0 % 10,0 % 16,0 % 8,0 %
S-Østerdalsreg 82,1 % 3,6 % 7,1 % 0,0 % 7,1 %
N-Østerdalsreg. 80,0 % 6,7 % 0,0 % 13,3 % 6,7 %
Lillehammerreg 69,7 % 6,1 % 18,2 % 3,0 % 15,2 %
Gjøvikreg. 75,0 % 6,7 % 16,7 % 20,0 % 21,7 %
Midt- Gudbr.reg 80,0 % 20,0 % 10,0 % 10,0 % 20,0 %
Nord-Gudbr.reg 55,6 % 3,7 % 7,4 % 7,4 % 18,5 %
Valdresreg 69,6 % 0,0 % 21,7 % 4,3 % 8,7 %
Hadelandsreg 53,3 % 13,3 % 6,7 % 6,7 % 20,0 %

Bil Tog Buss Fly Kombinasjon
Hamarreg. 62,1 % 13,6 % 10,6 % 16,7 % 18,2 %
Glåmdalsreg 58,0 % 6,0 % 14,0 % 26,0 % 20,0 %
S-Østerdalsreg 82,1 % 7,1 % 21,4 % 14,3 % 17,9 %
N-Østerdalsreg. 80,0 % 13,3 % 13,3 % 13,3 % 6,7 %
Lillehammerreg 72,7 % 33,3 % 24,2 % 18,2 % 36,4 %
Gjøvikreg. 78,3 % 8,3 % 23,3 % 26,7 % 23,3 %
Midt- Gudbr.reg 90,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 40,0 %
Nord-Gudbr.reg 77,8 % 14,8 % 22,2 % 14,8 % 14,8 %
Valdresreg 95,7 % 0,0 % 39,1 % 13,0 % 21,7 %
Hadelandsreg 80,0 % 6,7 % 26,7 % 13,3 % 20,0 %
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Bilen vurderes også her som mest betydningsfull, men de tre (fire) andre transporttypene 
vektlegges høyere enn for persontransport i arbeid. En viktig forklaring på dette er 
reiselivsnæringen , jfr. buss sin posisjon i for eksempel Midt-Gudbrandsdal og Valdres 
regionen. 
 
10.2.5. Region, infrastruktur og rekruttering arbeidskraft 
 
Tilgang til kvalifisert arbeidskraft  er viktig for alle bedrifter.  Infrastrukturen, eller 
transportmulighetene, kan være viktig for å sikre nødvendig mobilitet av arbeidskraft. Et 
interessant spørsmål i denne sammenheng er i hvilken grad infrastruktur/reisetid for ansatte 
har betydning mht å rekruttere arbeidskraft og hvorvidt det er geografiske forskjeller? Figur 
10.2 viser hvordan bedriftene i Hedmark og Oppland vurderer betydningen av 
infrastruktur/reisetid i forhold til rekruttering av arbeidskraft på regionnivå.  
 
 

Fig.10.2.Infrastruktur/reisetid sin betydning for rekruttering av arbeidskraft. 
 
I spørreskjemaet skulle bedriftene vurdere på en skala fra 1 til 5 og hvor en vil si ingen 
betydning og fem helt avgjørende betydning. I den grafiske figuren over er verdiene 1 og 2 
slatt sammen. Det samme gjelder kategorien 4 og 5. 
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Hvis en ser på Hedmark og Oppland under ett vurderer 50% av bedriftene at 
infrastruktur/reisetid har stor betydning mht å rekruttere arbeidskraft. Brutt ned på regionalt 
nivå er det regionale forskjeller. Det er rimelig å anta at de store regionale forskjellene 
skyldes næringsstruktur og i mindre grad kun geografi. (jfr. kap. 10.3.5). 
 
 

 10.3 Næringsmessig dimensjon 
 
Innledningsvis i dette kapitelet ble det kort redegjort for representativiteten i undersøkelsen i 
forhold til NHO’s medlemsregister. Tabell. 10.5 viser antall årsverk innenfor de forskjellige 
næringene, både når det gjelder undersøkelsen og for medlemsmassen. 
 
Tab.10.5. Antall årsverk for forskjellige næringer i undersøkelsen og medlemsregister 
næringsfordelt.  

 
Industri er den store næringen og utgjør mer en 50% av medlemsbedriftene. Det vil si at 
industrinæringen representerer 13 500 årsverk i undersøkelsen.  
 
10.3.1. Betydning av forskjellige typer transport etter næring 
 
Når det gjelder spørsmålet om hvilke betydning forskjellige type transport har for bedriftene 
er det rimelig å forvente at det er forskjeller mellom næringene.  Tabellen nedenfor (tab.10.6)  
viser hvilke betydning godstransport har for de forskjellige næringene.  
 
Tab.10.6. Vurdering av hvilken betydning godstransport har for forskjellige næringer.  

Undersøkelse Medlemsreg
Andel undersøkelse 
/medl.masse

Primær 103 211 49 %
Bergverk mm 7 39 18 %
Industri 6915 13514 51 %
Bygg og anlegg 929 3133 30 %
Varehandel 853 2191 39 %
Hotell og restaurant 602 2163 28 %
Transport og komm. 406 968 42 %
Finansiell og forr.messig tj.yting 143 922 16 %
Off. tj.yting og annen pers.tj.yting 928 1727 54 %
Uoppgitt næring 219 911 24 %
Totalt antall årsverk 11105 25779 43 %

Ingen- liten 
betydnin

Middels 
betydning

Stor- 
avgjørende 
betydning Antall årsverk

Primær 0,0 % 0,0 % 100,0 % 211
Bergverk mm 0,0 % 0,0 % 100,0 % 39
Industri 5,8 % 1,9 % 92,3 % 13514
Bygg og anlegg 0,0 % 14,0 % 86,0 % 3133
Varehandel 3,7 % 3,7 % 92,6 % 2191
Hotell og restaurant 22,4 % 8,6 % 69,0 % 2163
Transport og komm. 25,0 % 25,0 % 50,0 % 968
Finansiell og forr.messig tj.yting 25,0 % 12,5 % 62,5 % 922
Off. tj.yting og annen pers.tj.yting 53,8 % 7,7 % 38,5 % 1727
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Tendensen i tabellen er at de vareproduserende næringene oppgir at  godstransport er av stor 
eller avgjørende betydning. For de mer tjenesteytende næringene har naturlig nok denne 
transporttypen mindre betydning.  
 
Hvis det er slik at det er en sammenheng mellom næring og godstransport bør en finne 
tilsvarende kopling når man ser på forskjellige typer persontransport. Hvis en ser på transport 
av egne ansatte  i forhold til næring viser undersøkelsen at dette har liten eller ingen 
betydning for industrien. Det er innenfor bygg og anlegg samt finansiell og forretningsmessig 
tjenesteyting at denne formen for transport har betydning. Gitt at trenden med økning innenfor  
tjenesteyting (og økt mobilitet) fortsetter vil persontransport av ansatte få større betydning 
framover.  
 
Tab.10.7 Vurdering av hvilken betydning transport av ansatte har for forskjellige næringer  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persontransport av egne ansatte har ingen eller liten betydning for store deler av NHO’s 
medlemsmasse. Hva er så situasjonen når det gjelder transport av kunder fra og til bedriften? 
 
Tab.10.8 Vurdering av hvilken betydning transport av kunder til og fra bedrift har for 
forskjellige næringer . 

 
Hotell og restaurant er naturlig nok den næringen med høyest andel som oppgir at transport av 
kunder har stor eller avgjørende betydning for bedriften.  Tabell viser også industri vektlegger 
transport av kunder høyere enn transport av egne ansatte i arbeid. 
 
Hvor viktig er transport for egne ansatte til og fra jobb? Er det noen forskjell mellom 
næringene? Det er to næringer som vurderer at transport av egne ansatte til og fra jobb har 

Ingen- liten 
betydning

Middels-
betydning

Stor- 
avgjørende 
betydning Antall årsverk

Primær 27,3 % 36,4 % 36,4 % 211
Bergverk mm 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39
Industri 65,7 % 17,6 % 16,7 % 13514
Bygg og anlegg 26,0 % 16,0 % 58,0 % 3133
Varehandel 64,0 % 18,0 % 18,0 % 2191
Hotell og restaurant 67,2 % 12,1 % 20,7 % 2163
Transport og komm. 62,5 % 37,5 % 0,0 % 968
Finansiell og forr.messig tj.yting 42,9 % 14,3 % 42,9 % 922
Off. tj.yting og annen pers.tj.yting 46,2 % 30,8 % 23,1 % 1727

Ingen- liten 
betydning

Middels-
betydning

Stor- 
avgjørende 
betydning Antall årsverk

Primær 36,4 % 27,3 % 36,4 % 211
Bergverk mm 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39
Industri 46,5 % 25,7 % 27,7 % 13514
Bygg og anlegg 44,0 % 26,0 % 30,0 % 3133
Varehandel 27,5 % 27,5 % 45,1 % 2191
Hotell og restaurant 17,2 % 12,1 % 70,7 % 2163
Transport og komm. 25,0 % 12,5 % 62,5 % 968
Finansiell og forr.messig tj.yting 37,5 % 37,5 % 25,0 % 922
Off. tj.yting og annen pers.tj.yting 38,5 % 30,8 % 30,8 % 1727
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stor eller avgjørende betydning (andel på over 60 prosent) for bedriften. Det er bygg og 
anleggsektoren og tjenesteyting. Årsaken til dette er at en stor andel av de ansatte ofte jobber 
ute hos kundene. Derfor vil reisetid, sikkerhet med mer være viktige for bedriften. 
 
Tab.10.9 Vurdering av hvilken betydning transport av ansatte til og fra bedrift har for 
forskjellige næringer og antall årsverk næringene utgjør  

 
 
10.3.2. Næringslivets vurdering av faktorer rundt godstransport 
 
Når vi fokuserte på den regionale dimensjonen i forhold til vurdering av vesentlige faktorer 
rundt godstransport var regularitet/ pålitelighet den viktigste faktoren. Det er rimelig å anta at 
det vil være næringsmessige forskjeller. En antakelse er at det er et skille mellom 
vareproduserende og tjenesteproduserende sektorer i forhold til spørsmålet om 
transportkostnader. 
 
Tab.10.10.Næringers vurdering av viktige parametere rundt godstransport.   

 
 
Industri, varehandel, bygg og anlegg er de næringene med høyest andel som vurderer 
regularitet/pålitelighet som avgjørende. Gjennomgående vurderes pålitelighet som viktigere 
enn transporttid og transportkostnad for disse næringene. Blant tjenesteproduserende 
næringerer det en mindre andel som vurderer transportkostnad som viktige enn i de andre 
næringene. Årsaken til dette kan være at de har et mindre transportbehov mht til gods, og 
muligheten for å ”overføre” transportkostnadene til kunden er antakeligvis større innenfor 
tjenesteyting enn for eksempel i industrien  

Ingen- liten 
betydning

Middels-
betydning

Stor- 
avgjørende 
betydning Antall årsverk

Primær 27,3 % 18,2 % 54,5 % 211
Bergverk mm 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39
Industri 43,1 % 21,6 % 35,3 % 13514
Bygg og anlegg 22,4 % 16,3 % 61,2 % 3133
Varehandel 40,4 % 21,2 % 38,5 % 2191
Hotell og restaurant 46,6 % 12,1 % 41,4 % 2163
Transport og komm. 25,0 % 50,0 % 25,0 % 968
Finansiell og forr.messig tj.yting 25,0 % 12,5 % 62,5 % 922
Off. tj.yting og annen pers.tj.yting 64,3 % 21,4 % 14,3 % 1727

Transporttid Transportkostnad Reg/pålitelighet Sikkerhet Kvalitet
Primær 41,7 % 91,7 % 75,0 % 75,0 % 58,3 %
Bergverk 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Industri 78,8 % 87,5 % 90,4 % 85,6 % 77,9 %
Bygg og anlegg 78,0 % 82,0 % 92,0 % 84,0 % 82,0 %
Varehandel 87,3 % 90,9 % 92,7 % 96,4 % 89,1 %
Hotell og rest. 55,2 % 55,2 % 82,8 % 82,8 % 67,2 %
Transport og komm 62,5 % 50,0 % 87,5 % 62,5 % 62,5 %
Finansiell og forr.messig tj.yting 62,5 % 37,5 % 75,0 % 75,0 % 62,5 %
Off. tj.yting og annen pers. tj.yting 35,7 % 35,7 % 57,1 % 57,1 % 57,1 %
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10.3.3. Næringslivets vurdering  av typer persontransport i arbeidssituasjonen. 
 
Hvilke type persontransport er det som er viktig for de forskjellige næringene i Hedmark og 
Oppland mht. arbeidsreiser? Også i denne sammenheng er det biltransport som får høyest 
score. Tabell 10.11. viser andelen som vurderer de forskjellige transporttypene som viktig 
eller helt avgjørende 
 
 
Tab.10.11. Næringers vurdering av transporttyper i forbindelse med persontransport i 
arbeidssituasjon 

 
Bygg og anleggsektoren og transport og kommunikasjon er de to sektorene med den høyeste 
andelen som vurderer bil som svært viktig i forhold til ansattes reiser. Dette skyldes at 
arbeidstakerene har ”mobile” arbeidsplasser , som for eksempel en byggeplass og dermed er 
tog, buss og fly et dårlig alternativ. Finansiell og forretningsmessig tjenesteyting er den 
næringen med den største andelen som prioriterer eller sier at tog er vesentlig. Mye av årsaken 
til dette skyldes at disse arbeidsplassene er lokalisert i nærheten av et fungerende togtilbud. 
 
Når det gjelder industri er det to typer transportmidler som er vesentlige i forhold til transport 
av egne ansatte i arbeidssituasjonen. Det er bil og fly. Ut i fra at industri er den største og 
viktigste næringen ( målt ut i fra  antall årsverk) i denne analysen er det interessant å merke 
seg at tog og buss er lavt prioriterte transporttyper.  
 
Dette gjaldt transport av egne ansatte i arbeidssituasjonen. Spørsmålet er om en finner samme 
mønster når det gjelder transport av kunder fra og til bedriften.  
 
   
10.3.4. Næringslivets vurdering  av typer persontransport for kunder til og fra bedrift. 
 
Funn i kap.10.2 viste at bedriftene vurderte persontransport for kunder annerledes enn for 
ansatte i bedrift. En av forklaringene i forbindelse med de regionale forskjellene mht til økt 
vektlegging av andre transporttyper enn bil var bl.a. reiselivet i Gudbrandsdalsregionen. Når 
en ser på hvordan næringene vurderer viktigheten av forskjellige typer persontransport for 
kunder finner man samme ”skiftet” som man fant i forhold til region. I et kunde-relasjon 
perspektiv vurderes andre transporttyper høyere enn når det gjelder transport av egne ansatte. 

Bil Tog Buss Fly Kombinasjon
Primær 83,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Bergverk 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Industri 67,3 % 5,8 % 6,7 % 26,9 % 24,0 %
Bygg og anlegg 90,0 % 8,0 % 4,0 % 6,0 % 16,0 %
Varehandel 70,9 % 3,6 % 7,3 % 1,8 % 7,3 %
Hotell og rest. 58,6 % 8,6 % 27,6 % 1,7 % 12,1 %
Transport og komm 100,0 % 12,5 % 50,0 % 25,0 % 25,0 %
Finansiell og forr.messig tj.yting 75,0 % 25,0 % 0,0 % 12,5 % 25,0 %
Off. tj.yting og annen pers. tj.yting 50,0 % 14,3 % 7,1 % 7,1 % 14,3 %
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I forhold til næringer som reiseliv er det ikke overraskende, men det gjelder også de andre 
næringene.    
 
Tab.10.12.Næringers vurdering av transporttyper i forbindelse med persontransport for 
kunder til og fra egen bedrift. 

 
 
 
10.3.5 Næring , infrastruktur og rekruttering av arbeidskraft 
 
Kvalifisert arbeidskraft er ofte en forutsetning for at bedrifter og regioner skal ha en positiv 
utvikling. Bedre transport og kommunikasjonsmuligheter gjør at regioner og næringer har 
større mulighet til å knytte seg opp mot andre arbeidsmarkedsregioner og dermed større 
tilgang og avgang  på kvalifisert arbeidskraft. Hvordan vurderer de forskjellige næringer i 
Hedmark og Oppland sammenhengen mellom infrastruktur og tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft. Er det for eksempel  at infrastrukturen vil ha større betydning mht. til 
rekruttering av arbeidskraft for bestemte næringer? Figur 10.3. er en grafisk framstilling av 
andelene som viser hvorvidt infrastruktur har ingen - liten betydning,  middels betydning eller 
stor – avgjørende betydning.  
 

Bil Tog Buss Fly Kombinasjon
Primær 91,7 % 0,0 % 8,3 % 8,3 % 0,0 %
Bergverk 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Industri 62,5 % 6,7 % 9,6 % 32,7 % 23,1 %
Bygg og anlegg 64,0 % 12,0 % 8,0 % 10,0 % 14,0 %
Varehandel 83,6 % 7,3 % 16,4 % 3,6 % 5,5 %
Hotell og rest. 94,8 % 32,8 % 56,9 % 31,0 % 46,6 %
Transport og komm 87,5 % 12,5 % 37,5 % 37,5 % 50,0 %
Finansiell og forr.messig tj.yting 37,5 % 12,5 % 12,5 % 25,0 % 12,5 %
Off. tj.yting og annen pers. tj.yting 64,3 % 14,3 % 14,3 % 7,1 % 21,4 %
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Fig.10.3.Vurdering av infrastruktur sin betydning i forhold til rekruttering av arbeidskraft 

Figuren viser at næringene vurderer infrastruktur sin betydning for rekruttering av kvalifisert 
arbeidskraft noe forskjellig. Innenfor tjenesteyting, varehandel, bygg og anlegg er andelen 
som oppgir at det har stor eller avgjørende betydning  klart større. For industrisegmentet er 
sammenhengen mellom infrastruktur og rekruttering mindre eller svakere. 
 
 

10.4. Oppsummering 
 

• Mellom 65 og 95 prosent av bedriftene rangerer godstransport som viktig eller helt 
avgjørende når en ser på dette i forhold til den regionale dimensjonen. Tendensen er at 
de vareproduserende næringene oppgir at godstransport er av stor eller avgjørende 
betydning  

• Transport av egne ansatte i arbeid er den transporttypen som rangeres som minst 
betydningsfull i alle regioner (mellom fem og tolv prosent mener at transport av egne 
ansatte har stor eller avgjørende betydning for bedriften). Når det gjelder 
transporttypene ”kunder som reiser til og fra bedriften” og transport ”til og fra jobb” 
varierer betydningen avhengig av næringsstruktur.  
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• Bedriftene i tre av fire regioner i Hedmark vektlegger transport til og fra jobb høyere 
enn transport av kunder. I Oppland er det fire av seks  regioner som ”vekter” transport 
av kunder som viktigere. Dette skyldes i stor grad reiseliv og turisme.  

• Regularitet og pålitelighet er den faktoren som bedriftene oppgir som er viktigst når 
det gjelder infrastrukturens betydning. Hvis en ser på de forskjellige parametrene mer 
under ett er det en svak tendens til at bedriftene i distriktsregionene bedømmer 
viktigheten av de forskjellige parametrene noe høyere. Industri, varehandel, bygg og 
anlegg er de næringene med høyest andel som vurderer regularitet/pålitelighet som 
avgjørende. Gjennomgående vurderes pålitelighet som viktigere enn transporttid og 
transportkostnad for disse næringene.  

• Bil er den transporttypen som vurderes å ha størst betydning i alle regioner, for alle 
næringer enten det gjelder transport i arbeid (egne ansatte) eller av  kunder, men 
betydningen varierer noeMaterialet viser klare forskjeller når det gjelder 
persontransport i arbeid eller persontransport for kunder til og fra bedrift. 
Hovedtendensen er at andre transporttyper (buss, tog og fly) tillegges større vekt når 
det gjelder reiser for kunder. Denne tendensen gjelder både i forhold til region og i 
forhold til næringsdimensjonen.. 

• Hedmark og Oppland sett under ett viser at 50% av bedriftene vurderer at 
infrastruktur/reisetid har stor betydning mht å rekruttere arbeidskraft. Noen av 
forskjellene på regionalt nivå skyldes næringsstruktur og i mindre grad geografi: 
Innenfor tjenesteyting, varehandel, bygg og anlegg oppgir mer en 50 prosent at 
infrastruktur har stor eller avgjørende betydning.  
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11 Vurdering av infrastrukturprosjekter  
 

11.1 Om vurdering av nytte ved infrastrukturprosjekter 
 
Som det påpekes i Bråthen m.fl (2003) er transportinfrastruktur i hovedsak et gode som 
bokstavelig talt benyttes ”underveis” i en eller annen produksjonsprosess, det være seg 
arbeidskraft, varer, tjenester i næringsøyemed, eller produksjon av opplevelser og trivsel for 
befolkningen. Nytten av transporttiltak vil være knyttet til reduserte transportkostnader for all 
aktivitet til sammen. Slike kostnadsreduksjoner kommer til uttrykk ved spart framføringstid, 
bedret sikkerhet, bedret visuell kvalitet knyttet til transportssystemene (landskapshensyn, 
turistveier), reduserte barrierevirkninger, reduserte driftskostnader for transportmidlene, og 
reduksjon i støy og annen forurensing. Transporttiltak kan ha betydelige konsekvenser i et 
stort område, og kan f.eks innebære omlokalisering av bosteder og næringsvirksomhet. Det er 
nettovirkningene av dette, korrigert for omlokaliseringskostnadene som er den 
realøkonomiske nytten av prosjektet.  
 
I en vurdering av nytteeffekter for næringsliv og næringsutvikling kan en se bort fra en del av 
de typer transportkostnader som er påpekt ovenfor. På den annen side er det ikke enkelt å 
isolere hvilke typer gevinster som ikke er relevante for næringslivet, selv om det er noen 
kostnader som går mer direkte på næringslivet enn andre (reduksjon i framføringstid, sparte 
driftskostnader). Samtidig er vanskelig å isolere hvilke geografiske områder som påvirkes av 
investeringer i infrastruktur, og da særlig i større prosjekter. Et prosjekt på én vei- eller 
jernbanestrekning kan være positivt for en region, og samtidig negativt for andre, nærliggende 
regioner hvor det ikke bygges ut. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig bare å se på den region 
som høster godene av tiltakene, men også de regioner som opplever ulemper.   
 
Det framgår av drøftingen i kap 2 at utbygging av infrastruktur i transport kan ha betydelig 
effekt for konkurranseevnen til næringslivet i ulike regioner. Men effektene er vanskelige å 
fastslå, og vil variere mellom ulike regioner avhengig av kjennetegn ved regionen i forhold til 
vekstkraft (kjennetegnet ved f.eks utdanningsnivå, næringsmiljø), næringssammensetning, 
kvalitet på eksisterende infrastruktur, beliggenhet i forhold til andre regioner.  
 
Å investere i forbedret transport er derfor ingen garanti for økonomisk vekst, og det er heller 
ikke mulig å ”regne seg fram” til hvordan dette vil påvirke eksisterende næringsliv eller 
mulighetene for næringsutvikling (jf problemstillingene i kap 1). Verktøyet nytte-
/kostnadsanalyse anvendes på en fastsatt måte som sannsynligvis inkluderer de viktigste 
realøkonomiske effekter av transporttiltak (jf kap 2.3). I lys av målsetningen med denne 
rapporten, må det imidlertid tas hensyn til at de utførte nytte-/kostnadsanalysene skal ivareta 
realøkonomiske effekter for hele samfunnet, og dermed i utgangspunktet ikke er et 
tilfredsstillende verktøy for å beregne kostnader/gevinster for Innlandsregionen isolert.  
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Ettersom de utførte nytte-/kostnadsanalysene utgjør de eneste konkrete beregninger av 
samfunnsmessige effekter av infrastrukturtiltak, er de benyttet i de grad de har vært 
tilgjengelige for prosjektet i form av delresultater fra de nytte-/kostnadsanalyser som er 
foretatt. Dette er supplert med utførte beregninger av nytte av infrastrukturprosjekter for 
næringslivet i Hedmark og Oppland. I tillegg kommer spørreundersøkelsen som er utført i 
regi av prosjektet. 
 
På grunn av de komplekse sammenhenger mellom investeringer i infrastruktur og gevinster 
for næringsliv og næringsutvikling som er påpekt, er det ikke mulig å utrope noen klar 
”vinner” mht. hvilken strekning, eller hvilket prosjekt, som er mest lønnsom. For å strukturere 
drøftingen har vi i dette kapitlet tatt utgangspunkt i gevinster knyttet til:  
 

1. reduserte kostnader ved godstransport for næringsliv i Hedmark og Oppland. Dvs. 
gevinster knyttet til kortere transporttider og reduserte driftskostnader for 
godstransport inn til, ut av og internt i regionen. 

2. gevinster ved økt framkommelighet, dvs. knyttet til at reisetidene blir mer forutsigbare. 
Dette er ikke minst viktig for reiselivet som er mer avhengige av persontransporter 
enn varetransporter. Økt framkommelighet kan også komme godstransportene til 
gode. 

3. at arbeidsreiser til tilgrensende fylker blir kortere/mindre tidkrevende, slik at 
arbeidsmarkedet evt. kan utvides. I praksis dreier dette seg om innkorting av reisetider 
til Oslo-/Romeriksområdet. I denne sammenhengen kan terskelverdier være viktig, 
dvs. at gevinsten avhenger av at reisetidene kommer ned på et nivå som oppfattes som 
rimelig dagpendlingsavstand, jf kap 2.4.  

4. bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland. I prinsippet er dette samme 
type effekt som 3). Forskjellen ligger at reisetidene innenfor innlandsfylkene for 
mange aktuelle pendlingsrelasjoner (slik som mellom Mjøsbyene), langt på vei ligger 
innenfor det som oppfattes som akseptabelt. Bedre kommunikasjoner vil likevel knytte 
arbeidsmarkedene tettere sammen, jf drøftingen knyttet til ”flerkjernet” bystruktur i 
kap 2.4.   

5. at trafikksikketen bedres. Reduserte materielle skader inngår i Effekt-beregningene, 
mens gevinster i form av redusert livskvalitet og tap av helse/liv ikke teller med i 
beregning av transportkostnadene. Det kan imidlertid argumenteres for at redusert 
risiko for tap av liv og helse er relevant også i et næringslivsperspektiv. Bedret 
trafikksikkerhet medfører f.eks mindre utrygghet for arbeidstakere, pårørende og 
bedrift, det kan lette rekruttering til ”transportyrker” og dermed gjøre en region mer 
attraktiv.     

 
Utfra disse dimensjonene vil vi gå igjennom de tidligere beskrevne hovedkorridorene med 
basis i de infrastrukturprosjekter som er beskrevet. For at drøftingen ikke skal bli for 
uoversiktlig vil vi ikke være veldig detaljerte mht. enkeltprosjekter. Hver av de enkelte 
temaene 1) – 5) påkaller egentlig grundige utredninger for å kunne besvares skikkelig, både 
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tidsrammen for prosjektet og datagrunnlaget medfører at vi kun kan trekke fram sentrale 
kjennetegn og viktige forskjeller.  
 
Når det gjelder beskrive lse av standard, trafikk, nytte for næringslivet, aktuelle prosjekter og 
prioritering av disse, viser vi tilbake til kap 5-8. Informasjonen gitt i disse kapitlene repeteres 
ikke nedenfor. 

11.2 E 6 
 
E6 er den lengste av stamveiene i Hedmark og Oppland, den som totalt sett har størst trafikk 
og den eneste (av stor betydning) som går gjennom begge fylker. Aktuelle prosjekter for E6 
fra Hovinmoen (Gardermoen) – Otta beløper seg til ca 10 mrd kroner, langt mer enn for noen 
av de andre stamveiene. 
 
De mest aktuelle prosjektene er sør på E6, delvis med unntak av et par prosjekter i 
Gudbrandsdalen (Fåvang-Frya og Tingberg-Tretten). Relativt nylig (2002) ble utbygging av 
Hovinmoen – Moelv til 4-felts vei konsekvensutredet, mens forslaget til NTP tar 
utgangspunkt i strekningen Hovinmoen-Kolomoen.  
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
På hverdager passerer det ca 1000 vogntog/semitrailere fylkesgrensen mellom Akershus og 
Hedmark, over halvparten av denne trafikken skal til Mjøsregionen.   
 
Med utgangspunkt i verktøyet Effekt er det gjort beregninger av kostnadsbesparelser for den 
delen av tungtrafikken som har relevans for næringslivet i Hedmark og Oppland, dvs. den 
delen av trafikken som har opprinnelse og eller destinasjon innenfor de to fylkene. I 
beregningene er alle aktuelle prosjekter fra Hovinmoen og nordover inkludert. Som 
tungtrafikk inkluderes alle kjøretøyer med lengde over 7,5 meter, dvs. at stort sett alle 
lastebiler, busser og semitrailere/vogntog inkluderes. Beregningene er utført av Hjelnes Cowi 
v/Terje Fordal. 
 
Beregningene tar utgangspunkt i en todeling av E6; Hovinmoen – Kolomoen og Kolomoen – 
Otta. Denne litt grove inndelingen er valgt fordi det er stor fokus på Hovinmoen-Kolomoen. 
Med en slik ”grovmasket” inndeling blir resultatene tilsvarende, dvs. at en kan ikke benytte 
disse kjøringene alene til å studere enkeltstrekninger. Men det gir utgangspunkt for en (enkel) 
analyse av kostnadsreduksjoner med utgangspunktet i Innlandets ”egne” transporter. Det må 
presiseres at kostnadsbesparelser for alle typer transporter som trafikkerer en strekning i 
utgangspunktet teller likt, f.eks vil en varetransport til dagligvarebutikker i Hedmark/Oppland 
telle like mye i kostnadsbesparelser som transporter fra industrien i Hedmark/Oppland.   
 
Investeringene på strekningen Hovinmoen-Kolomoen beløper seg til 3,9 mrd, mens 
investeringene på strekningen Kolomoen-Otta utgjør 5,0 mrd. Ettersom førstnevnte strekning 
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er langt kortere er investeringen pr kilometer større, noe som har sammenheng med at det er 
dreier som et utvidelse til 4-felt på hele strekningen, mens det nord for Kolomoen er snakk 
om en full opprustning til 4-felt mellom Kolomoen og Moelv og strekningsvise tiltak nord for 
Mjøsbrua, jf oversikt i tabell 5.1. Det er gjort gjort en rekke forutsetninger mht. 
trafikkfordeling i tillegg til de som ligger inne i Effekt-programmet. Vi kommer ikke inn på 
disse her.   
  
Viktige resultater fra beregningene er at  
 

- gevinsten av investeringene i de to delene av E6 er omtrent like stor, når en 
sammenholder med investeringskostnadene. Netto nytte/totale kostnader (NN/K) over 
en 25-årsperiode er -0,91 for Hovinmoen-Kolomoen og –0,92 for Kolomoen-Otta31.  

- gevinsten for Innlandsregionens godstransporter er beregnet til 130 mill kroner (2003) 
for Hovinmoen-Kolomoen og 147 millioner for Kolomoen-Otta.  

- for begge de to delene av E6 er det reduserte tidskostnader32  som gir reduksjoner i 
transportkostnader. Tidskostnadene reduseres mest både absolutt og relativt (i forhold 
til investeringskostnadene) på den søndre delen av E6. 

- reduksjonen i tidskostnader oppveies i noen grad av at driftskostnadene øker33. Økte 
driftskostnader skyldes økt gjennomsnittshastighet. På E6 Hovinmoen - Kolomoen er 
økningen størst, pga at det her er kun økning av hastigheten (ingen vegforkorting). På 
E6 nord for Kolomoen inngår det vegforkorting på noen strekninger (tot. 4,4 km). 

 
Beregningene isolert gir ikke noe svar på hvilke av enkeltstrekningene (jf tabell 5.1) som er 
de mest lønnsomme med utgangspunkt i godstransportene til/fra/i Innlandet. Gjennomgang av 
resultatene fra kjøringene kombinert med resultatene av Vegvesenets Effekt-beregninger (jf 
stamveiutredningen og konsekvensutredningen av Hovinmoen-Moelv), indikerer imidlertid at 
de mest lønnsomme strekningene på E6, sett i forhold til Innlandets godstransporter er: 
Hovinmoen-Minnesund (og særlig Hovinmoen-Dal), Kolomoen-Moelv og Tingberg – 
Tretten. For at dette skal kunne fastslås nærmere, må det til beregninger av nytte for regionalt 
næringsliv i Effekt for de enkelte strekningene.     
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Som påpekt er det problemer knyttet til opphopningspunktene på Hovinmoen og Kolomoen 
økende (jf kap 5.1). Tilsvarende kapasitetsproblemer finnes neppe på andre hovedkorridorer i 
Hedmark og Oppland, hvis en ser bort fra trafikken i Oslo-området.  
 

                                                 
31 NN/K kommer ut med langt mer negative verdier enn i nytte-/kostnadsberegningene referert i kap 5-7. Dette 
henger selvsagt sammen med at vi sammenholder kostnadsgevinster for regional godstransport mot totale 
kostnader ved tiltaket. Sprikene i NN/K vil da b li mindre, men også lettere å tolke.   
32 Tidskostnader = tidsgevinster for tunge biler med sjåfør (lønnskostnader + kapital-, garasje-, og 
administrasjonskostnader). 
33 Driftskostnader = bruksavhengige driftskostnader (drivstoff, olje, dekk, repasjoner/service og 
avskrivninger/kapitalkostnader). 
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Forsinkelsene ved Kolomoen kan komme opp i 30-50 minutter, særlig på søndager. 
Reduksjon evt. fjerning av disse flaskehalsene vil bety gevinster for næringslivet ved at 
effektiv reisetid reduseres svært mye i de kritiske periodene. Hvis en tar utgangspunkt i en 
”normal” reisetid på f.eks 2 timer (Lillehammer-Oslo), kan forsinkelser av denne 
størrelsesorden bety at reisetiden øker med 25-40 prosent. Infrastrukturprosjekter som kunne 
eliminere disse problemene ville derfor gitt store reisetidsreduksjoner for denne trafikken, og 
ikke minst forutsigbarhet knyttet til reisetidene. For næringslivet vil nytteeffektene være 
knyttet til: 

- økt attraktivitet for reiselivet i Hedmark og Oppland. 
- reisetid til fritidsboliger/hytter reduseres. I første omgang gir dette et incentiv til økt 

bruk, i neste omgang øker dette attraktiviteten av regionen for utbygging av nye 
tilbud. 

- økt forutsigbarhet og redusert reisetid for veitransport som i dag foregår i belastede 
perioder 

- at god framkommelighet til enhver tid gir økt fleksibilitet i det det ikke lenger vil være 
behov for å planlegge for å unngå perioder med høy belastning. 

 
Til sammen reduserer dette transportkostnadene både for de som benytter tilbud i Hedmark og 
Oppland til rekreasjon, og for varetransporten. Transportselskapene får lavere kjørekostnader 
og vil kunne effektivisere transportene ved bl.a å redusere antall biler og sjåfører (Asplan 
Viak 2002) 
 
Tidsbesparelser ved  arbeidsreiser til Oslo-området 
Gevinsten for arbeidsreisene som følge av reisetidsreduksjoner på E6 henger sammen med  

a) Størrelsen på reisetidsreduksjonene, jf også betydningen av ”terskelverdier” for 
akseptabel reisetid i dagpendling34 

b) andelen som benytter bil i (daglige) arbeidsreiser 
c) overføring fra andre transportmidler (dvs. tog), f.eks dersom E6 bygges ut uten at 

Dovrebanen får samme opprustning. 
 
Dersom hele strekningen Kolomoen-Hovinmoen utvides til 4- felt vil reisetiden på strekningen 
reduseres 5-10 minutter.  
 
Markedsandelene for bil/tog i dagpendling, for eksempel fra Hamar eller Lillehammer til 
Oslo, er ikke kartlagt. Som det går fram av kap 8.1 har jernbanen en markedsandel på ca 50 
prosent i jernbanens ”influensområde” (nærmere enn 8 km fra stasjon). Dette gjelder alle 
typer reisende, hvis en bare ser på dagpendlere ville sannsynligvis andelen være større, 
kanskje 60-70 prosent. Vi da må være klar over at den andelen synker relativt raskt når en 
kommer utenfor ”influensområdet”. 

                                                 
34 Som kjent får flere og flere mulighet til en fleksibel arbeidssituasjon, som bl.a innebærer at man ikke trenger å 
reise til arbeidsplassen hver dag. Vi omtaler likevel som dagpendlere alle som ikke har sted å overnatte i 
tilknytning til arbeidsstedet. 
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Det er bl.a ved hjelp av reisevaneundersøkelser funnet at konkurranseflaten mellom tog og bil 
på den søndre del av Dovrebanen er relativt liten. En utbygd E6 (Hovinmoen - Kolomoen) er 
beregnet å ta 250-300 daglige reiser fra toget, og gi en økning i biltrafikken på 1-2 prosent 
(Hjelnes Cowi 2002), altså svært lite. Det betyr at redusert reisetid på E6 i praksis vil komme 
til gode de som allerede benytter bil i reiser til og fra arbeid.  
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
E6 er en viktig internforbindelse i Hedmark og Oppland, bl.a ved at den (sammen med 15 km 
av rv 4) utgjør forbindelsen mellom de tre Mjøsbyene. En evt. utbygging fra sør til Moelv vil i 
så fall berøre forbindelsen Hamar-Gjøvik/Lillehammer. 
 
E6 utgjør også forbindelsen mellom Gudbrandsdalen og Mjøsområdet. Gevinster for denne 
trafikken vil først og fremst oppstå dersom det skjer en utbygging av E6 i Gudbrandsdalen.  
 
Bedret trafikksikkerhet 
I forhold til mange andre hovedkorridorer kjennetegnes infrastrukturprosjektene på (den 
søndre del av) E6 ved at reduserte ulykkeskostnader utgjør en stor andel gevinsten i de nytte-
/kostnadsberegninger som er utført. Hvis en tar utgangspunkt i konsekvensutredningen fra 
2002 for hele strekningen Hovinmoen – Dal (Statens vegvesen Hedmark og Akershus 2002), 
utgjør reduserte ulykkeskostnader hele 75 prosent av gevinsten, eller ca 4 mrd kroner. Dette 
henger sammen med at prosjektet går ut på å erstatte en trafikkert 2-felts vei med en 4-felts 
vei (med midtdeler), noe som høyst sannsynlig vil gi en vesentlig reduksjon i ulykkestallet. 
 
 

11.3 Veiprosjekter i Hedmark 
 
11.3.1 Rv 2 
 
Rv 2 er en viktig øst-vest forbindelse. Når forlengelsen av rv 35 (til Gardermoen) åpner, vil 
rv2 utgjøre et viktig ledd i aksen Sverige-Bergen. I regional sammenheng er rv2 den eneste 
forbindelsen til Sverige, bl.a benytter mye av trafikken fra Innlandet til kontinentet/Sverige 
rv2. 
 
Som påpekt i kap i 6.1 er det første store prosjektet på rv 2 (Kløfta-Nybakk) kommet langt i 
prosessen, oppstart av anleggsarbeidet kan skje i 2004 dersom opplegget for 
bompengefinansiering godkjennes. Kløfta-Nybakk er det mest lønnsomme prosjektet på rv 2. 
De øvrige prosjektene framstår som svært lite lønnsomme iht. de nytte-/kostnadsanalyser som 
er utført, vesentlig fordi innsparingen i ulykkeskostnader er liten og til og med negativ hvis en 
betrakter hele strekningen Kløfta-Kongsvinger. 
  
Reduserte kostnader ved godstransport 
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De utførte Effekt-beregninger viser at sparte transportkostnader utgjør den dominerende 
positive effekt (jf også konekvensutredningen Statens Vegvesen Hedmark, Akershus 1997). 
Ifølge Asplan Viak (1996) regner man med et gjennomsnittlig tidsbruk på 53 minutter Kløfta-
Kongsvinger. Noe avhengig av trasévalg, vil (hele) utbedringen av rv2 bety en innsparing på 
maksimalt 15 minutter for hele strekningen.  
 
I Asplan Viaks utredning fra 1996 (jf kap også 6.1.1) konkluderes det på bakgrunn av en 
bedriftsundersøkelse med at innsparingen i transportkostnader vil være relativt liten. 
Bedriftsundersøkelsen omfatter ca 350 tungtransporter pr døgn, noe som antas å utgjøre ca 30 
prosent av tungtransporten basert på trafikken mellom Nes og Ullensaker35. 
 
Med utgangspunkt i antakelser om at bedriftene i gjennomsnitt vil spare 10 minutter, og 
innhentede data for bedriftenes transportkostnader, ble det beregnet at bedriftene i utvalget 
ville spare ca 4 mill kr i transportkostnader, tilsvarende 2 prosent av bedriftenes 
transportkostnader. Med  utgangspunkt i sammensetningen av utvalget, og da særlig at 
utvalget representerer størstedelen av tungtransporten, anslår Asplan Viak at innsparte 
transportkostnader i industrien i regionen til 5-6 mill kroner pr år. 
 
Tilsvarende Effekt-beregninger som referert over for E6, av gevinster for godstransporter 
til/fra/i Hedmark og Oppland, ble også gjort for rv2. Det ble delt inn i to strekninger Kløfta-
Nybakk (det prosjektet som har kommet lengst) og resten av strekningen, dvs. Nybakk-
Kongsvinger. Metodikken for øvrig følger den som er bruk for E6. Beregningene viser at 
 

- Kløfta-Nybakk kommer ut med en NN/K på –0,91 og Nybakk-Kongsvinger på –0,92. 
Mao. de er om lag like lønnsomme, og investeringene på rv 2 har omtrent samme 
lønnsomhet sett i forhold til regional godstransport som prosjektene på E6. 

- gevinsten for Innlandsregionens godstransporter er beregnet til 31 mill kroner (2003) 
for Kløfta-Nybakk og 60 millioner for Nybakk-Kongsvinger over 25 år fra 2003.  

- for begge de to delene av rv2 gir reduserte tidskostnader de største innsparingene i 
transportkostnader.  

- reduksjonen i tidskostnader oppveies i noen grad av at driftskostnadene øker på 
strekningen Nybakk-Kongsvinger.  For Kløfta-Nybakk reduseres driftskostnadene noe 
pga. en stor forkorting mellom Kløfta og Nybakk, nesten 1,5 km der strekningen nå er 
11,8 km. På Rv 2 mellom Nybakk og Kongsvinger blir den nye vegen 1,3 km lengre 
enn den gamle, noe som altså viser seg som økte driftskostnader for kjøretøyene selv 
om de sparer tid. 

 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Trafikken består i stor grad av pendlertrafikk mot Oslo og Nedre Romerrike. Trafikken er 
økende bl.a som følge av lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen. Som påpekt er 

                                                 
35 Dette stemmer rimelig godt med oppdaterte trafikktall og andeler for tungtrafikken, jf kap 6.1.1. 
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standarden på veien dårlig over store partier, særlig på de østligste delene. Av denne grunn er 
det nedsatt fartsgrense store deler av strekningen i Akershus. Bortsett fra dårlig standard og 
redusert fart er ikke framkommeligheten spesielt problematisk. Unntaket er ved større 
trafikkuhell. 
 
Tidsbesparelser ved  arbeidsreiser til Oslo-området 
Som påpekt i kap 3 er pendlingen fra Glåmdalsregionen til Romerrike/Oslo betydelig. Deler 
av regionen, og da særlig Odal, har allerede reiseavstander som ligger i underkant en ”kritisk 
grense” på ca 1 time. Som påpekt i kap 2.4 det imidlertid uklart i hvilken grad det finnes slike 
”grenser” for akseptabel dagpendlingsavstand, og at reisetidsreduksjoner for reiser under 1 
time kan ha like positive effekter.  
 
Hvordan en reisetidsreduksjon på opptil 10-15 min for (hele) strekningen Kløfta-Kongsvinger 
slår ut som redusert reisetid for dagpendlere, vil avhenge av de samme faktorer som påpekt 
for E6. Det som særlig skiller Glåmdalregionen fra Mjøsområdet mht. pendling til Oslo-
området, i tillegg at den har større omfang (i andel av arbeidstagerne), er at buss har en større 
markedsandel36. Dermed vil en veiutbygging også i langt større grad enn for E6’ 
vedkommende senke reisetidene for kollektivreisende. Hvor store utslag innsparinger i 
reisetid vil få for pendlerne er vanskelig å bedømme ettersom markedsandelene for hhv. bil, 
buss og tog ikke er kartlagt.   
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
For persontransport utgjør ikke rv 2 noen viktig transportåre mellom regioner i Hedmark og 
Oppland. Lokaltrafikken er derimot betydelig. 
 
Bedret trafikksikkerhet 
De beregnede reduksjoner i ulykkeskostnader for utbyggingen av rv 2 er beregnet til – 156 
mill kr for hele utbyggingen Kløfta-Kongsvinger. Denne negative gevinsten har trolig enkelt 
sagt sammenheng med at en erstatter en 2-felts vei med dårlig standard og lav fart med en 2-
felts vei med høy fart. På strekningen Kløfta – Nybakk er det aktuelt å bygge 2-/3-felts vei 
med midtdeler, noe som vil redusere ulykkesrisikoen. Vi kjenner ikke til hvordan dette vil 
påvirke resultatene for ulykkeskostnadene etter utbygging.   
 
11.3.2 Rv 3 
 
Det som er spesielt med rv3 er at den er falt helt utenfor i prioriteringene i forslaget til NTP 
2006-2015. Planleggingen av ny vei Ommangsvollen (Løten) til Brenneriroa og videre mot 
Ånestad er kommet relativt langt. Hvis forslaget til NTP blir gjennomført betyr det at det i 
praksis kun blir rom for forbedringer mellom Elverum og Rena. 
 
                                                 
36 Denne markedsandelen er sannsynligvis økende, pga introduksjonen av Timebussen, jf omtalen av 
Kongsvingerbanen i kap 8.3 
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Det er naturlig primært å ta utgangspunkt i prosjektet Ommangsvollen-Ånestad siden det var 
dette som  var prioritert innenfor planrammen, når en ser bort fra Elverum – Rena og 
prosjekter i Sør-Trøndelag. For dette prosjektets vedkommende er det, i større grad enn for de 
andre veiene, naturlig å holde det opp mot prosjekter på E6 ettersom store deler av trafikken 
kommer fra eller skal videre på E6.   
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Vi har ikke data som sier noe om transportstrømmene for tungtransporten, men ÅDT på rv 25 
vest for Ånestad er omtrent halv gang større enn trafikken på rv 3 gjennom Løten. Reduserte 
transportkostnader som følge av ny rv 3 gjennom Løten oppnås derfor både for rv 25 og rv 3. 
Reduksjonene i transportkostnader er imidlertid lave iht. Effektberegningene til Statens 
vegvesen. For alternativet med 2-felts vei, som er prioritert innenfor planrammen, utgjør 
neddiskontert innsparing i transportkostnader 13 prosent (48 mill) av investeringskostnadene 
for Ommangsvollen-Ånestad37. For E6 sør for Kolomoen er tilsvarende 27 prosent. Det skal 
bemerkes at tallene ikke korrigerer for gjennomgangstrafikken. Ettersom den er stor for 
tungtrafikkens vedkommende (90 prosent av tungtrafikken til fra Trøndelag følger rv 3), 
skulle det bidra til å trekke gevinsten for regionalt næringsliv nedover. Mer nedover enn for 
strekninger hvor gjennomgangstrafikken utgjør en lavere andel.  
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Framkommeligheten på rv 3 er god. Problemet er knyttet til opphopninger ved Kolomoen, og 
at rv3 ikke har omkjøringsvei sør og vest for Elverum.  
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
En reisetidsreduksjon i form av ny vei gjennom Løten vil grovt sett ha samme betydning som 
en like stor reisetidsreduksjon sør for Kolomoen. Ettersom trafikken sør for Kolomoen er 
langt større (minst dobbelt så stor), tilsier det at investeringer på E6 vil ha større nytteeffekt38.   
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Betydningen av prosjektet mht. intern kommunikasjon i Hedmark er primært knyttet til at rv 
25 vil gå i ny trasé fra Brenneriroa til Ånestad. Dette bidrar til å redusere reisetida Hamar-
Elverum. 
 
Bedret trafikksikkerhet 
Gevinsten i form av reduserte ulykkeskostnader er relativt liten for det aktuelle prosjektet 
gjennom Løten. Sammenlignet med prosjektene på de sørlige deler av E6, er innsparingen i 
ulykkeskostnader små også sett i forhold til investeringskostnadene. Alternativet med 4-felts 
vei Ommangsvollen-Løten har en beregnet samfunnsøkonomisk lønnsomhet som er bedre enn 
for 2-felt. Dette henger særlig sammen med at reduksjonen i ulykkeskostnader er langt større, 

                                                 
37 Omtrent det samme for 4-felts (67 mill av en total investering på 429 mill). 
38 Gitt at investeringen pr tidsenhet reduksjon i reisetid ikke er svært mye høyere på E6 enn på rv 3. 



 148

mer enn doblet over en 25-års periode. Likevel er reduksjonen i ulykkeskostnader som andel 
av investeringskostnadene langt lavere enn på strekningen Hovinmoen-Kolomoen.  
 
11.3.3 Rv 20 
 
Det framgår av stamveiutredningen at det er utredet flere prosjekter på rv 20, hvorav det 
største er ny vei Kongsvinger-Roverud, jf kap 6.3. Innenfor stamveiutredningens planramme 
(sammen med rv2), prioriteres mindre tiltak særlig rettet mot lokalt miljø og sikkerhet for 
myke trafikanter. Det antas at de prosjekter som er prioritert innenfor planrammen har et slikt 
omfang og en slik innretning at det har beskjeden betydning for næringsliv og 
næringsutvikling. 
 
Ny vei Kongsvinger – Roverud, var som nevnt i stamveiutredningen, prioritert i forrige 
stamveiutredning. Prosjektet gir ifølge Vegvesenets beregninger svært lav netto nytte. 
Reduksjonen i transportkostnader ligger på 10-15 prosent av kostnaden, samtidig er 
reduksjonen i ulykkeskostnader relativt beskjeden (i forhold til kostnadene).  
 
11.3.4 Rv 25 
 
Rv 25 spiller en viktig rolle som forbindelse mellom Hedemarken og Østerdalen. Det er 
betydelig pendling mellom de to regionene. Tungtrafikkandelen (> 5,5 meter) er betydelig, 
600-1000 kjøretøyer pr døgn mellom Hamar og Ånestad, dette utgjør grovt sett halvparten av 
tungtrafikken på E6 ved Espa. På fellesstrekningen med rv3 (Ånestad-Elverum) er 
tungtrafikken mellom 1000-1500 kjøretøyer. Når det gjelder fellesstrekningen vises det til 
omtale under rv3.  
 
Det mest lønnsomme prosjektet iht. Effektberegningene er prosjektet i Hamar by (vest for 
E6). Dette kan langt på vei betraktes som et prosjekt som er rettet mot by-/lokaltrafikken. 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Det finnes verken tidligere analyser eller foreligger beregninger som gir grunnlag for å anslå 
reduserte transportkostnader for tungtrafikken. Innsparing av tidskostnader er størst for 
prosjektene i tettbebyggelsen i/nær Hamar. Det er grunn til å tro at gevinstene for 
tungtrafikken er relativt beskjedne.  
  
Gevinster ved økt framkommelighet 
Ifølge Statens Vegvesen Hedmark (internt notat) er kapasiteten på rv 25 ved/i Hamar ikke 
tilstrekkelig i morgen- og ettermiddagstimene til god trafikkavvikling. Framkommeligheten 
utenom rushtidene antas å være tilfredsstillende.   
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
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Effektene på dette punktet er marginale ettersom rv 25 (vest for Ånestad) ikke utgjør noen 
naturlig kjørerute mot Oslo-området 
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Det vises til kap 6.4.1. Hedemarken og Sør-Østerdalen har langt på et felles arbeidsmarked pr 
i dag. Reisetidsreduksjoner vil derfor komme mange pendlere til gode i form av redusert 
reisetid. I og med at regionene er så vidt tett integrert pr i dag er det usikkert hvor store 
effektene av kortere reisetider vil være for næringslivet. 
 
Bedret trafikksikkerhet 
Den beregnede reduksjonen i ulykkeskostnader er størst for prosjektene i Vang. Prosjektet øst 
for E6, som har størst beregnet lønnsomhet, gir små utslag på ulykkesomfanget. 
 
11.3.5 Rv 24 
 
På rv 24 er det tale om et relativt lite prosjekt (Støa-Gata), som vil ha liten betydning for 
næringslivets transporter, pendling og trafikksikkerhet. Prosjektets betydning er størst for 
framkommeligheten på vinterføre, samt for lokale miljøforhold.  
 
 

11.4 Veiprosjekter i Oppland 
 
11.4.1 E16 
 
For E 16 er det utredet en rekke prosjekter på den delen av veien som går gjennom Oppland 
(150 km). I stamveiutredningen er det på østsiden av fjellene gitt høyest prioritet til 
prosjektene i Oslo-området. 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Den største delen av varetransporten som går til og fra Oppland på E16 kommer fra/skal til 
Oslo-området eller lengre borte. Det største gevinstpotensialet for godstransportene ligger 
sannsynligvis i å øke standard og fremkommelighet i Oslo-området. Som påpekt i kap 7.1 er 
standarden på størstedelen av E16 gjennom Oppland utilfredsstillende. På den annen side er 
trafikken utenom tettstedene relativt lav, den lave standarden er derfor ikke nødvendigvis 
svært problematisk for næringslivet.  
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Flaskehalsene ligger pr i dag i området Bærum/Sollihøgda,  og dels i tettstedene underveis 
(særlig Fagernes). For tungtrafikken er det en flaskehals vinterstid på strekningen Øye-
Tyinkrysset. 
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For næringslivet i regionen vil sannsynligvis den største gevinsten være knyttet til å øke 
framkommeligheten øst for Hønefoss. En stor del av både kommersielle turister og hytteiere 
benytter E16 til Valdres i helgene. Tidspunktene for utfart/hjemreise faller i stor grad i 
tidsrom hvor det er stor trafikk for øvrig. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
Det 400-500 som pendler fra Valdres til Oslo-regionen. Pga avstanden antas det at det fleste 
av disse er ukependlere. De veiprosjekter det kan være tale om å realisere på E16 vil neppe 
spille nevneverdig rolle mht å utvide regionale arbeidsmarkeder. Til det avstandene for store 
til at det kan bli aktuelt for særlig mange å dagpendle til Oslo-området.  
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Kun strekningen Aurdal-Vang har betydning for interne kommunikasjoner. Realisering av 
veiprosjekter i dette området vil neppe ha særlig betydning for de interne kommunikasjonene. 
 
Bedret trafikksikkerhet 
Prosjektene i Bærum er beregnet å gi relativt betydelige reduksjoner i ulykkeskostnader, 
omtrent tilsvarende reduksjonene i transportkostnader. Ventelig vil ny vei gjennom Fagernes 
sentrum kunne gi betydelige utslag mht ulykkeskostnader, ettersom E16 i dag går gjennom 
sentrum. Prosjektet er ikke nytte-/kostnadsberegnet.   
 
11.4.2 Rv 4 
 
På rv 4 foregår det betydelige veiinvesteringer i form av ny vei Hunndalen-Reinsvoll og 
forbikjøringsfelt nord for Lygna. Fase 2 av opprustningen av rv 4 er ny parsell sør for Lygna 
og ny vei Roa-Jaren. Ettersom prosjektene på nordsiden av Lygna er under arbeid, vil de ikke 
kommenteres nærmere. Det foreligger flere mulige prosjekter på rv 4 i Akershus, men disse er 
ikke prioritert i planforslaget og blir ikke kommentert nærmere. Det er derfor naturlig å ta 
utgangspunkt i prosjektene på Hadeland i fase 2 av utbyggingen av rv4, dvs. ny vei Roa-jaren 
og omlegging på Lygna sør. 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Asplan Viak (2001) har utført beregninger av gevinster for godstransporten til og fra Gjøvik-
regionen som følge av investeringer i rv 4. Asplans rapport anslår 700 
lastebiler/vogntog/semitrailere mellom Gjøvik/Toten, og at halvparten av disse følger rv 4, og 
halvparten rv 33, avhengig av destinasjon på Vest-Oppland og bestemmelsessted utenfor 
regionen (eller motsatt). Vegvesenets egne tellinger gir en ÅDT for tungtransport over Lygna 
på ca 400 (jf stamveiutredningen). Dette gir en pekepinn om at Asplans anslag kan være 
korrekte. Asplan anslår videre en reduksjon i transportkostnader på ca 5 mill pr år, et tall som 
inkluderer gevinsten ved den nye veien mellom Hunndalen og Reinsvoll, ny vei Gjelleråsen-
Slattum. Sistnevnte er allerede realisert eller under realisering. Gevinsten i transporttid knyttet 
til ny vei Roa-Jaren er ikke kartlagt. Med utgangspunkt i Asplans anslag for 
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kostnadsreduksjon på 5-6 prosent kan gevinsten grovt anslås til ca 2 prosent/3 minutter, om 
lag 2 millioner kroner pr år eller 29 mill over 25 år (med rentesats 5 prosent).  
 
Det vil også være gevinster for godstransporten til/fra/på Hadeland knyttet til ny vei mellom 
Roa og Jaren. Gevinstene i hvert fall for langtransporten vil sannsynligvis være mindre enn 
for Gjøvik/Toten-regionen pga mindre industri og at mange varetransporter ikke vil nye godt 
av hele den nye strekningen. Dersom gevinsten for Gjøvik-Toten ligger rundt 30 mill kr over 
en 25 årsperiode, kan 10-15 mill for trafikken til/fra/på Hadeland ligge i området 10-15 mill.    
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Framkommeligheten kan være problematisk på Hadeland som følge av blanding av 
lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Sannsynligvis er det sjelden at dette fører til store 
forsinkelser. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
Dagpendlingen fra Gjøvik-regionen til Oslo-området er sannsynligvis langt mer beskjeden 
enn fra Hamar-regionen (korrigert for mindre befolkning)39. Dette kan delvis ha sammenheng 
med at reisetiden med tog Gjøvik-Oslo er vel en halv time lengre enn Hamar-Oslo, samtidig 
som hyppigheten er langt mindre. Tog har ca 30 prosent markedsandel av trafikken mellom 
Gjøvik-regionen og Oslo (jf kap 8.2), ca 40 prosent av pendlertrafikken fra Hadeland går med 
tog (Delficon 2002). Med relativt begrenset konkurranseflate mellom tog og bil40, reduserer 
dette gevinsten av reisetidsreduksjoner for bil.    
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Ny vei over Hadeland vil ha relativt liten betydning for kommunikasjonen mellom regionene i 
Hedmark og Oppland. 
 
Bedret trafikksikkerhet 
I likhet med de utredede prosjektene på E6, kjennetegnes prosjektet Roa-Jaren ved at den 
største samfunnsøkonomiske gevinsten knytter seg til reduserte ulykkeskostnader. Dette 
skyldes bl.a blandingen av lokal trafikk og gjennomgangstrafikk, som gir høy 
ulykkesfrekvens på strekningen. 
 
11.4.3 Rv 33 
 
Rv 33 benyttes mye i godstransportene fra Gjøvik/Toten og sørover, spesielt for den delen av 
trafikken som skal videre til Sverige/kontinentet. Det er stor lokaltrafikk på deler av 
strekningen, og særlig strekningen Skreia-Lillo-Gjøvik.   

                                                 
39 Antall pendlere fra Gjøvik-regionen til Oslo-regionen (bosatte i Gjøvik-reg. som har arbeidssted i Oslo-
området) er ca 1800, fra Hamar-regionen er tallet ca 3100.  
40 Så vidt vi kjenner til ikke undersøkt for Gjøvik-banens del, men avviker neppe særlig mye fra bildet for 
Dovrebanen/E6, jf kap 11.2. 
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Reduserte kostnader ved godstransport 
Som nevnt i omtalen av rv 4 ovenfor har Asplan vurdert trafikkfordelingen for nyttetrafikken 
mellom rv 4 og rv 33, og utfra dette også anslått gevinstene ved utbygging av rv 33. 
Utgangspunktet er en beregning som går ut på at infrastrukturprosjekter sør for Gjøvik på til 
sammen ca 400 mill kr vil gi reisetidsreduksjoner på 7-9 min mellom Gjøvik/Toten og Oslo-
området (jf Asplan side 14). Gevinsten av dette anslås til ca 6 mill pr år for tungtransportene 
til fra Gjøvik/Toten. 
 
Etter vår oppfatning er dette anslaget høyt, først og fremst fordi det er basert på en antakelse 
om at 350 lastebiler (ÅDT) passerer Akershus grense. Ifølge tall fra Vegvesenet er total ÅDT 
på dette punktet ca 1300, hvorav ca 15 prosent utgjøres av tunge kjøretøyer (>5,5 m). En del 
av kjøretøyene over 5,5 m er imidlertid ikke lastebiler, men store privatbiler, bobiler, etc. 
Hvis en som det ble gjort for E6 i kap 11.2 tar utgangspunkt i biler >7,5 meter, legger til 
grunn erfaringstall for andelen biler >5,5 meter og <7,5 meter samt trekker ut busser, vil 
lastebiler/vogntog utgjøre i størrelsesorden 10 prosent av trafikken. Hvis en benytter Asplans 
anslag for så vel transportkostnader (basert på Effekt) som reisetidsreduksjoner, er det tale om 
ca 130 lastebiler pr dag ÅDT som vil få en kostnadsreduksjon på ca 2 mill kr pr år, eller 29 
mill over 25 år (rente 5 prosent)41. 
 
Vurdert utfra godstrafikken isolert, gir dette om lag samme lønnsomhet som utbyggingen av 
rv 4 på Hadeland (Lygna sør og Roa-Jaren). Gevinsten er sannsynligvis er en del mindre, 
samtidig som investeringskostnaden er ca to tredeler av investeringene i fase 2 på Hadeland. 
 
Ifølge Asplan (2001) vil den nye parsellen av rv 35 fra Grua til Gardermoen neppe i særlig 
omfang bety overføring av tungtrafikk fra rv 33 til rv 4. Et usikkerhetsmoment, som er 
vanskelig å anslå størrelsen av, er derimot overføring av trafikk fra rv 33 etter hvert som 
prosjektene på rv 4 ferdigstilles. I første omgang gjelder dette Hunndalen-Reinsvoll og Lygna 
nord, men også Jaren-Roa vil med en viss sannsynlighet bli realisert før alle relevante 
prosjekter på rv 33. 
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Rv 33 har så vidt vites ikke framkommelighetsproblemer utover dårlig veistandard og 
reduserte fartsgrenser. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  

                                                 
41 Vi vil presisere at tallene for kostnadsreduksjoner for godstrafikken på rv 4 og 33 ikke direkte kan 
sammenlignes med anslagene for E6 og rv 2 som er gjengitt foran. Dette har sammenheng med at tilnærmingen 
er helt ulik, anslagene for E6 og rv 2 tok utgangspunkt i metodikken for Effekt og tilpasset den. Anslagene for rv 
4 og rv 33 har benyttet Effekt som hjelpemiddel for anslå transportkostnader, mens reisetidsreduksjoner og 
sammensetning av trafikken er anslått uavhengig av modellen. Ideelt sett burde en benyttet samme metode for 
alle veiene, men dette var ikke mulig innenfor den tiden som sto til rådighet. Det skal også nevnes at 
datagrunnlaget for rv 33 er svakere enn for de andre strekningene ettersom den ikke har stamveistatus. 
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Dagpendlere til Oslo-området fra Gjøvik/Toten som velger rv 33 er sannsynligvis av relativt 
lite omfang. 
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Rv 33 binder sammen Gjøvik/Toten med Land-kommunene og GLT-regionen med Valdres. 
Mulige utbyggingsprosjekter nord/vest for Gjøvik er av relativt lite omfang, og neppe påvirke 
disse forbindelsene i særlig omfang. Det har en tid pågått veiarbeider mellom Hunndalen og 
Svingvoll, som når de er avsluttet betyr standardheving og reisetidsreduksjoner på denne 
forbindelsen.  
 
Bedret trafikksikkerhet 
Det finnes ingen beskrivelser av hvordan veiutbygging vil påvirke trafikksikkerheten på rv 
33.  
 
11.4.4 Rv 35 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Betydningen av rv35 for godstransport begrenses langt på vei til Jevnaker kommune, og den 
transport som går fra Gjøvik-regionen til Hønefoss og videre. Gevinster for godstransporten 
knytter seg primært til opprusting av strekningen Jevnaker-Olimb (mellom Jevnaker og Roa 
hvor det er et klart standardbrudd) og Nymoen-Eggemoen (mellom Jevnaker og Hønefoss).  
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Vi kjenner ikke til at det er flaskehalser på strekningen bortsett fra redusert hastighet og dårlig 
standard, f.eks mellom Jevnaker og Olimb. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
Kjenner ikke tidbesparelser som følge av de nevnte prosjektene. Pendlere til Oslo benytter i 
liten grad de aktuelle traseene i arbeidsreiser. 
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Særlig prosjektet Jevnaker-Olimb er viktig for å redusere den faktiske og mentale 
reiseavstand fra resten mellom Jevnaker og resten av Hadeland, det samme gjelder i forhold 
til Gjøvik-regionen.  
 
Bedret trafikksikkerhet 
Prosjektet Jevnaker-Olimb kommer ikke spesielt gunstig ut mht reduksjon i ulykkeskostnader. 
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11.4.5 Rv 15 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Kun ett aktuelt prosjekt foreligger innenfor Opplands grenser. Ettersom det ikke foreligger 
nytte-/kostnadsanalyser for rv 15, er det ukjent hvilke nytteffekter dette prosjektet vil kunne 
ha.  
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Framkommeligheten over Strynefjellet kan være problematisk i kortere perioder om vinteren. 
De aktuelle prosjektene rettes i liten grad mot dette. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
Ikke aktuelt. 
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Veien utgjør forbindelsen mellom Gudbrandsdalen og Ottadalen. De aktuelle prosjektene vil i 
liten grad påvirke denne forbindelsen.  
 
Bedret trafikksikkerhet 
Det foreligger ikke data for dette. 
 
11.4.6 Rv 34 
 
På rv 34 er det tale om et relativt lite prosjekt (Grime skole - Vesleelva), som vil ha betydning 
for næringslivets transporter (bl.a tømmertransporter) og trafikksikkerhet/miljøforhold lokalt. 
Prosjektet ble i 2001 regnet å ha positiv netto nåverdi. 
 
 

11.5 Jernbaneprosjekter 
 
11.5.1 Dovrebanen 
 
Den mest aktuelle utbygging i første omgang er inntil 25 km med dobbeltsporparseller 
(”krysningsbelter”) mellom Hamar og Eidsvoll, kostnadsregnet til ca 2,5 mrd kroner. Følges 
forslaget til NTP blir det ikke realisert mer enn ca 10 km før 2015. 
 
Reduserte kostnader ved godstransport 
Pr i dag transporteres ikke gods på bane til og fra Hedmark og Oppland bortsett fra tømmer 
og flis, hvorav det meste kommer fra Røros- og Solørbanen. Utfra signaler fra dagens 
monpolist CargoNet kan det ikke påregnes at jernbane igjen vil bli noe alternativ  for 
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transporter til og fra Oppland. Konkurranse på sporet, som ble innført fom. i år kan endre på 
dette, men det vil ta tid og toget vil neppe kunne få markedsandeler av stor betydning. 
 
Gevinster ved økt framkommelighet 
Utbygging av dobbeltspor og krysningsspor vil redusere reisetider så vel som øke kapasiteten, 
slik at forsinkelser blir mindre og mer sjeldne. Det finnes imidlertid ikke anslag for hvordan 
prosjektene som er beskrevet i kap 8.1 vil slå ut. 
 
Tidsbesparelser ved arbeidsreiser til Oslo-området  
Som nevnt i kap 11.2 har toget sannsynligvis over 50 prosent markedsandel for arbeidsreiser 
til fra Hamar til Gardermoen og Oslo, høyest en den for reiser til Gardermoen. 
Markedsandelene er om lag den samme fra Lillehammer som Hamar, mens den er lavere fra 
Brumunddal og Moelv.  
 
Med utbygging av 25 km dobbeltspor kan reisetiden fra Hamar (IC-tog) reduseres med ca 12 
min fra Hamar til Oslo, og noe mer fra Lillehammer. Samtidig vil frekvensen kunne øke fra 
ett til to tog pr time (til/fra Hamar). Dette vil bidra til å trekke Mjøsområdet (østsida av 
Mjøsa) tettere til arbeidsmarkedet i Oslo-området. Hvor sterk økningen i arbeidsreiser vil bli 
er så vidt vites ikke tidligere blitt anslått. I forhold til effekter for næringsliv og 
næringsutvikling er dette heller ikke det primære. Med hensvisning til drøftingen i kap 2.4 
ligger nytteverdien i at det regionale arbeidsmarkedet utvides, som kan skape tilflytting av 
både innbyggere og bedrifter. Hvor sterke effekter dette vil kunne gi på vekst i innbyggertall 
og arbeidsplasser må undersøkes nærmere før en kan anslå tallstørrelser.   
 
Bedrede kommunikasjoner internt i Hedmark/Oppland 
Togets markedsandel for internreiser i Hedmark og Oppland er relativt lav for de fleste 
relasjoner. Togets markedsandel internt i Mjøsområdet (strekningen Lillehammer-Moelv-
Brummunndal-Hamar) er f.eks under 10 prosent selv innenfor togets influensområde. 
 
Bedret trafikksikkerhet og overføring av transport fra vei 
Har først og fremst relevans i den grad investeringer i Dovrebanen mellom Hamar og Eidsvoll 
kan overføre trafikk fra E6. Selve jernbanetransporten er så vidt sikker at nyinvesteringer 
neppe vil forandre ulykkesrisikoen nevneverdig. 
 
Det har vært gjort flere anslag for overføring av trafikk fra vei til bane og motsatt, knyttet til 
framtidige investeringer på E6 fra Moelv og sørover. Anslagene er basert på tellinger og 
trafikantundersøkelser. En omforent konklusjon synes å være at potensialet for overføring av 
trafikk fra vei til bane er ganske beskjedent, pga. at de fleste som bruker bil ikke har noe godt 
alternativ til biltransport. Ifølge Fylkesdelplanen (2002) vil (full) utbygging av jernbanen, 
uten utbygging av E6, sør for Hamar gi ytterligere vekst i togtrafikken på opp til 33 prosent  i 
forhold til alternativet uten utbygging. Togets markedsandel i influensområdet vil da øke fra 
dagens 35 til ca 50 prosent. Men selv en slik omfattende utbygging av togtilbudet vil likevel 
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ikke gi en overføring av vegtrafikk på lang sikt som tilsvarer mer enn 7-8 prosent av 
trafikkvolumene på E6 (ved Espa). Overføring av trafikk blir dessuten minst når 
kapasitetsproblemene er størst, pga. at togets markedsandel er minst for ferie-/fritidstrafikken. 
Det betyr at selv om en omfattende utbygging vil gi vesentlig markedseffekt for tog, vil ikke 
en slik utbygging kunne erstatte behovet for veiutbygging, men kun forsinke det med 3-4 år 
(med en antatt vekst i biltrafikken på 2 pst pr år, jf kap 5.1).   
 
11.5.2 Øvrige banestrekninger i Hedmark og Oppland 
 
Prosjektene på de øvrige banestrekningene skal i første rekke ivareta sikkerhet (signalanlegg, 
GSM-R) og rasjonell togframføring (strømforsyning, krysningsspor). Dette er primært tiltak 
som ikke vil øke kapasitet eller redusere reisetider på banene.  
 
 

11.6 Oppsummering  
   
Hvilke prosjekter på hvilke transportkorridorer er de viktigste for næringslivet i Hedmark og 
Oppland? 
 
Veier:  
Av drøftingen i kap 11 framgår at E 6, E 16, Rv 2, Rv 3, Rv 4, Rv 25, Rv 33 sannsynligvis er 
de viktigste for næringslivet i Innlandet. Gjennomgående er de sørlige delene (nærmest 
Oslo/Akershus) av veiene de viktigste for næringslivet regnet i samlet betydning, og 
prosjekter på disse delene vil gi størst gevinst for næringslivet. For disse veiene foreligger 
planer for prosjekter som vil redusere reisetider/avstander og øke framkommelighet. Disse er 
gjennomgått i kap 5-7 i rapporten. 
 
Sett i ”Innlandsmålestokk” er de øvrige riksveiene av mindre betydning. For disse veiene 
foreligger det langt mindre/færre mulige prosjekter, som har mindre total betydning sett i 
forhold til næringslivets behov for framkommelighet/pålitelighet, mindre reisetider, lavere 
kostnader samt mulighet for næringsutvikling og regional utvikling i videre forstand.  
 
Tabellen nedenfor summerer kort opp rammer, viktige prosjekter og konsekvenser av  
utbygging for hver enkelt vei (og én bane). Angivelse av nytteverdi er på ”overskriftsnivå”, 
og viser tilbake til drøftingen i dette kapittelet. Prosjekter på noen av veiene omtalt i tabellen 
må ses i sammenheng med prosjekter på andre av hovedkorridorene, dette gjelder særlig rv 3 
og rv 33.  
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Jernbane :  
- Dovrebanen, spesielt sør for Lillehammer.  
- Gjøvik- og Kongsvingerbanen viktig for arbeidsreiser.  
- Røros-/Solørbanen viktige for skogbruket. 

 
Investeringsplanene for Gjøvik-/Kongsvinger-/Røros- og Solørbanen er relativt beskjedne og 
øker ikke kapasiteten i nevneverdig grad, jf kap 11.5. Dovrebanen sør for Lillehammer er den 
eneste banestrekningen hvor det er aktuelt å foreta investering i kapasitets-/standardøkning. 
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Oppsummering av infrastrukturprosjekter for de viktigste korridorene: 
 
Strekning Aktuelle 

prosjekter, 
mrd kr 
(”fullgod” 
standard) 

Planramme og 
prioritering av 
prosjekter innenfor 
planrammen 2006-
2015 

Prioritering i 
forslaget til NTP 

Viktigste nytteverdier for 
næringslivet 

E6 
Akershus/Hedmark/ 
Oppland 

9-10 mrd 740 mill: 
Hovinmoen-Dal, 
Dal-Bogsrud,  

Gardermoen-
Kolomoen starter 
opp etter 2009. 
Omfang ikke 
avklart. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 
- Knytter Innlandsregionene sammen 
(avhengig av alternativ) 
- Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
-Økt trafikksikkerhet. 

Rv 2 3,2 mrd 930 mill: 
-Kløfta-Nybakk,  
-Rv 2 gjennom sør-
Odal (oppstart) 

-Kløfta-Nybakk, - 
-Utbygging av rv2 
i Kongsvinger 

-Reduserte transportkostnader. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 

Rv 3(i Hedmark) 2,4 mrd 500 mill: 
-Utbedring Elverum-
Rena,  
- Ny vei 
Ommangsvollen-
Ånestad (2/4-felt?) 

-Mindre 
utbedringer 
Elverum-Rena 

-Reduserte transportkostnader for 
gods gods (prosjekter på E6 vil har 
betydelig nytteverdi på rv 3). 
-Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
 

Rv 25 250 mill Må dekkes innenfor 
fylkesfordelte 
rammer, jf kap 4.2. 

Må dekkes 
innenfor 
fylkesfordelte 
rammer. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
- Knytter Innlandsregionene sammen  
-Økt trafikksikkerhet. 

Rv 4 1,9 mrd 400 mill: 
-Fullføring  av 
Hunndalen-Reinsv. 
-Ny vei Roa-Jaren. 

-Ny vei Roa-
Jaren. 
-Mulig oppstart av 
Fossumdiagonalen 
i Oslo. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Tettere kobling mot arbeidsmarkedet 
i Oslo-området. 
-Økt trafikksikkerhet. 
-Viss avlastning av E6 (ikke drøftet) 

E16 
(Oppland/Buskerud 
Akershus)  

6,5 mrd  1,6 mrd: 
-Ny vei Hamang-
Wøien-Bjørum 
(Akershus). 
-Utbedringer i Bagn  
/Vang 

Wøien-Bjørum i 
Akershus 

-Reduserte transportkostnader for 
gods. 
-Betydning for 
reiseliv/”hyttebefolkning” 
-Økt trafikksikkerhet (Akershus). 

Rv 33 630 mill Må dekkes innenfor 
fylkesfordelte 
rammer. 

Må dekkes innen 
fylkesfordelte 
rammer. 

-Reduserte transportkostnader for 
gods (utbygd rv4 og ny strekning på 
rv 35 til E6 vil avlaste rv33) 

Dovrebanen Oslo-
Lillehammer 

2,5 – 6 mrd 
Gardermoen-
Hamar 

2,5 mrd 
Ca 25 km 
dobbeltsporparseller, 
Hamar-Eidsvoll. 

Ca 10 km 
dobbeltspor, 
Hamar-Eidsvoll 

 -Tettere kobling mot 
arbeidsmarkedet i Oslo-området.  
-Begrenset avlastning av E6 
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Infrastruktur og næringsutvikling i Hedmark og Oppland 
 

Bakgrunnen for prosjektet er at forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015 
ble lagt ut på høring i juni. Viktige trender innenfor godstransport  
er at vei og fly har sterk vekst, og har over tid tatt markedsandeler 

fra bane- og sjøtransport. Bedre infrastruktur har betydning for 
både næringsliv og regional utvikling. Investeringer i transport internt  
i eller til en region er ikke noen garanti for høyere økonomisk vekst.  

Effektene avhenger bl.a av hvor sterke kostnadsreduksjoner  
det eksisterende næringslivet får, og om forbedringen gjør at  

regionen lykkes bedre i å trekke til seg nye bedrifter og om disse kan vokse.  
Større arbeidsmarkeder er en viktig side ved bedre 

 infrastruktur i Innlandet. Rapporten gjennomgår alle de viktigste  
trafikkårer for vei og bane i Hedmark/Oppland, mht. trafikk, betydning,  

aktuelle investeringsprosjekter og nytte-/kostnadsanalyser.  
I prosjektarbeidet ble det utført en undersøkelse av betydning av  

transportinfrastruktur rettet mot næringslivet i Innladet.  
Utfra oppsatte kriterier vurderes infrastrukturprosjekter på hovedkorridorene i de to fylkene. 
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