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MILJØMESSIGE KONSEKVENSER AV BEDRE VEIER – KOMMENTARER FRA 
NORGES NATURVERNFORBUND

SINTEF ga i februar 2007 ut rapporten Miljømessige konsekvenser av bedre 
veier, på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Etter oppfordring 
fra transport- og kommunikasjonskomiteens leder oversender Norges 
Naturvernforbund dette notatet med kommentarer til rapporten.

SINTEF-rapporten har et todelt budskap:
1. Bedre veger utenom større byområder påvirker ikke trafikkmengden
2. Utvidelse av bymotorveger vil gi en stor trafikkvekst fordi flere vil bruke bil 

framfor å reise kollektivt. For å bøte på dette må det innføres 
etterspørselsregulerende tiltak som parkeringsrestriksjoner, vegprising og 
bedre kollektivtilbud settes inn parallelt med at vegene utbedres, ifølge 
SINTEF

Når det gjelder punkt 2, er SINTEFs rapport nok en dokumentasjon på at det er 
nødvendig med restriktive virkemidler i byene for å fjerne køene og redusere 
miljøbelastningen. Da er det god grunn til å spørre hvorfor samfunnet skal bruke 
milliarder av kroner på et vegnett som ikke fjerner køene. Restriktive virkemidler og 
kollektivsatsing må gjennomføres uansett.

Når det gjelder punkt 1, vil Norges Naturvernforbund peke på følgende 
forutsetninger som er gale og dermed bidrar at SINTEFs konklusjoner – og ikke 
minst bruken av dem i den offentlig debatten – blir feil:

1. Beregningene tar ikke hensyn til at redusert kjøretid (eller kjørekostnad) 
bidrar til å øke det totale transportomfanget

2. Beregningene tar ikke hensyn til at det er konkurranseflater mellom privatbil 
og kollektivtransport og mellom tungtrafikk på veg og hhv. jernbane og sjø

3. Forutsetningene om kurvatur og hastighet i "før-alternativet" passer dårlig 
med flere av vegene som er planlagt bygd ut til fire felt, bl.a. E 6 
Gardermoen–Lillehammer og E 18 gjennom store deler av Vestfold

4. Beregningene forutsetter at hastigheten på en firefelts motorveg begrenses 
oppad til 80 km/t, noe som neppe er realistisk

Bedre veger gir økt trafikk
Bedre veger gir økt biltrafikk på flere måter: Fordi det blir mer attraktivt å reise når 
reisetidene går ned. Og fordi det blir mer attraktivt å bruke bil framfor andre 
transportformer.

__________________________________________________________________________________________

Postboks 342 Sentrum, N-0101 Oslo – Besøksadr.: Grensen 9 B, Miljøhuset G9 – Tlf. +47 23 10 96 10 – Faks. +47 23 10 96 11
e-post: naturvern@naturvern.no – Internett: www.naturvern.no – Bankgiro: 7874.05.56001. Org.nr.: 938-418-837



Erfaringene viser at folks reisetid er noenlunde konstant. Går det raskere, bruker vi 
innspart tid til å reise mer, f.eks. bosette seg annerledes i forhold til jobben – eller 
jobbe andre steder. Eller i form av å handle lenger unna fordi en nå rekker å kjøre 
lenger på samme tidsenhet. Vi ser tydelig at pendlingsomlandet har økt etter hvert 
som infrastrukturen er bygd ut. Kortere transporttid kan også gjøre det mer 
lønnsomt med en sentralisert produksjonsprosess som fører til mer godstransport.

Det er heller ingen tvil om at det er konkurranseflater mellom bilbruk og 
kollektivtransport også andre steder enn rundt de største byene. Blir det enda 
raskere å kjøre bil f.eks. mellom byene på Østlandet, vil bilbruk bli mer attraktivt 
enn å kjøre tog eller buss.

Hvorfor "bedre" veger gir mer trafikk, omtales nærmere vedlegget til dette notatet.

Dårlig samsvar mellom SINTEFs forutsetninger og aktuelle vegstrekninger
SINTEF gjør et poeng av at jevnere hastighet gir mindre utslipp. Det er ikke galt. 
Men det er galt å beregne utslipp for veger som har stor fartsvariasjon, og så bruke 
resultatene til å trekke konklusjoner om faktiske vegstrekninger med helt andre 
egenskaper. STINTEFs såkalte alternativ 2 "Brukbar tofeltsveg med relativt stor 
trafikkbelastning" forutsetter at vegen går gjennom to tettsteder med fartsgrense 
50 km/t og ellers varierende fartsgrenser på 60–70 km/t. Vegen forutsettes å ha 
tidvis dårlig framkommelighet og betydelig grad av køkjøring. I SINTEFs alternativ 2 
forutsettes den aktuelle vegen å erstattes av en firefeltsveg med fartsgrense 
80 km/t.

For det første er det slik at mange av de aktuelle vegene som er aktuelle å bygge ut 
til fire felt i Norge i dag, er gode tofeltsveger, ofte 10 meter brede med fartsgrense 
på 80 km/t og få kryss. Eksempler på dette er E 6 fra Gardermoen til Lillehammer 
eller E 18 gjennom store deler av Vestfold. Køproblemene oppstår for det meste kun 
i forbindelse med helger og ferier. Ellers er det god flyt og forholdsvis jevn hastighet.

For det andre blir det feil å forutsette at den nye firefeltsvegen får fartsgrense 
80 km/t. Det er neppe realistisk. Planene for nye firefeltsveger på Østlandet 
forutsetter i hovedsak fartsgrense 100 km/t, og det er ikke utenkelig at farten etter 
hvert kan økes til 120 km/t. Høyere hastighet gir ikke bare mer trafikk. En bil som 
kjører i 100 km/t, bruker omtrent 15 prosent mer drivstoff per kilometer enn en bil 
som kjører i 80 km/t, ifølge rapporten Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på 
vägarna fra svenske Vägverket.

Istedenfor å sammenlikne en svingete tofeltsveg som har varierende fartsgrenser, 
med en ny firfeltsveg med fartsgrense 80 km/t – slik SINTEF gjør – må vi 
sammenlikne en forholdsvis god tofeltsveg med fartsgrense 80 km/t med en ny 
firefeltsveg som antakelig får fartsgrense 100 km/t.

Andre forhold
Også på strekninger der SINTEFs forutsetninger eventuelt skulle ha en relevans, blir 
resultatet overdrevet fordi modellen ikke tar høyde for at en del av trafikken 
fortsetter å bruke gamlevegen. SINTEF har heller ikke skrevet noe om hvor mye 
klimagasser som går med på å bygge veg. Det er ikke ubetydelig. Ifølge rapporten 
Life Cycle Assessment of Road – A Pilot Study for Inventory Analysis fra 2001, utgitt 
av det svenske miljøinstituttet IVL, går det med ca. 1800 tonn CO2 å bygge én 
kilometer tofeltsveg (med bredde 13 meter) uten tunnel. Tunnelsprenging gir 
betydelige tilleggsutslipp.

http://www.ivl.se/rapporter/pdf/B1210E.pdf
http://www.vv.se/filer/1046/uppdrag_om_hastighetsgranser.pdf
http://www.vv.se/filer/1046/uppdrag_om_hastighetsgranser.pdf


Vedlegg:

Hvorfor "bedre" veger gir mer biltrafikk

Kortere reisetid med bil gjør bilkjøring billigere, enten direkte i kroner og øre og/eller 
i form av lavere tidskostnader. Og som regel er det slik at jo billigere en vare er, jo 
mer etterspørres det av den. Nå som så mange basisgoder er oppfylt, er det ikke 
usannsynlig at en større andel av folks inntekt går til reising og transport.

Kortere reisetider muliggjør mer kjøring per tidsenhet. Det går an å bosette seg 
annerledes og bruke like lang tid som før, men kjøre mer bil. Det går an å besøke 
flere – eller folk lenger unna – for samme tidsbruk enn tidligere. Det går an å handle 
og gjøre ærend lenger unna enn det som var mulig før – for samme tidsmengde. 
Svenskehandelen kan tjene som et eksempel på det. Kortere reisetider åpner også 
for mer sentralisert produksjon, som igjen gir økt transport.

Flere veger gjør det mer attraktivt å plassere kjøpesentre og annen nærings-
virksomhet langs vegene. Dette kan bidra til en utflytende arealbruk med lange 
avstander og bilavhengighet som resultat. Mer biltrafikk øker presset for flere veger 
og parkeringsplasser, som i byene og tettstedene opptar verdifull plass slik at areal-
behovet og avstandene øker, noe som igjen avler mer trafikk. Mer trafikk gjør det 
også mindre attraktivt å gå eller sykle, og kollektivtrafikken får framkommelighets-
problemer. En ond sirkel er i gang.

Det foreligger en god del litteratur som drøfter hvordan trafikken påvirkes av 
reduserte reisetider, økt vegkapasitet osv. Den såkalte SACTRA-rapporten1 Trunk 
roads and the generation of traffic fra 1994, som omhandler trafikk på hovedveger, 
viser en langtidselastisitet for trafikkvolum i forhold til reisetid på -1.0, dvs. at 
trafikken øker med 1 prosent når reisetida reduseres med 1 prosent. Slike elastisi-
teter må ikke tolkes som absolutte sannheter, men de antyder retningen. Victoria 
Transport Policy Institute i Canada har et eget nettsted over transportelastisiteter, 
der også reisetid inngår.

Også det svenske vegvesenet, Vägverket, er tydelig på at redusert reisetid gir mer 
biltrafikk. I rapporten Regeringsuppdrag om hastighetsgränserna på vägarna fra 
2005 står det følgende:
"Utöver den direkta effekten av hastigheten på bränsleförbrukning, energi-
förbrukning och emissioner har också hastigheten betydelse för trafikarbetet. Ökad 
hastighet ger minskad restid som möjliggör längre och fler resor och transporter på 
samma tid som tidigare. Hastighetens effekt på trafikarbetet är ofta minst lika stor 
som den direkta effekten."

Britiske myndigheter tok initiativ til et prosjekt som i 1998 resulterte i rapporten 
Traffic Impact of Highway Capacity Reductions: Assessment of the Evidence. I 2001 
fulgte en oppdatert artikkel om temaet: Disappearing traffic?   The story so far  . 
Prosjektet studerte 70 tilfeller i til sammen 11 land der vegkapasiteten var blitt 
redusert, f.eks. vegstenging eller omgjøring av vegareal til kollektiv- eller sykkelfelt. 
Konklusjonen var at den totale trafikkmengden går ned, og at spådommene om mer 
kø og forurensing som følge av redusert vegkapasitet er overdrevne. Vegnettets 
tilstand påvirker folks atferd i større grad enn hva som tradisjonelt er blitt antatt ved 
beregning av trafikkmengder. Ifølge prosjektet kan omdisponering av vegkapasitet 
til fordel for mer miljøvennlige transportformer gi mange positive effekter.

1 SACTRA står for Standing Advisory Committee for Trunk Assessment og er et ekspertorgan for 
det britiske transportdepartementet.

http://www.cts.ucl.ac.uk/tsu/disapp.pdf
http://www.cts.ucl.ac.uk/tsu/disapp.pdf
http://www.cts.ucl.ac.uk/tsu/tpab9828.htm
http://www.vv.se/filer/1046/uppdrag_om_hastighetsgranser.pdf
http://www.vtpi.org/tdm/tdm11.htm


NIBR-notat 2004:120 Hvorfor og hvordan vedtas planer som gir vekst i biltrafikken? 
og NIBR-notat 2005:132 Hva mener politikere og fagfolk om viktige aspekter i areal- 
og transportplanleggingen?, begge skrevet av Aud Tennøy, burde være av interesse i 
denne debatten. Det samme gjelder rapporten Fører økt framkommelighet i byer til  
trafikkvekst?, utgitt av Norges Naturvernforbund i 1996. Tidsskriftet Samferdsel 
hadde en artikkel om samme tema i nr. 10 – 2006.

Trafikkvekst av ny E 18 i nordre Vestfold
Vi har gjort en enkel analyse av trafikkendringene som følge av den nye firefelts-
vegen på E 18 i nordre Vestfold som kom i trafikk høsten 2001, basert på tall fra 
Statens vegvesen Region sør. Den gjennomsnittlige døgntrafikken (ÅDT) ved 
tellepunktet rett nord for Sande sentrum var på 19 200 kjøretøy i 2000. I 2002 var 
tallet nede i 5200 og i 2005 på 5880. Den nye E 18 oppe i lia ved Sande hadde en 
ÅDT på 16 500 kjøretøy i 2002 og på 18 220 tre år seinere.

Det gir ganske god mening å sammenlikne tellingene fra 2000 med summen av 
gammel og ny veg etter at ny E 18 er tatt i bruk. Vi finner at veksten fra 2000 til 
2002 er på 13 prosent. Fra 2000 til 2005 den på hele 26 prosent. Vi må ta ett 
forbehold, nemlig at det på de mest trafikkerte dagene før ny E 18 var ferdig, 
sannsynligvis var en del bilister som kjørte alternative ruter for å unngå kø, f.eks. 
rv. 35/40 inni landet, små bygdeveger eller ferje Horten–Moss. Vi antar at det var 
rv. 35 som var mest brukt som omkjøringsveg, og sporadiske tellingene for denne 
vegen indikerer at det var en ÅDT-nedgang på i størrelsesorden 50–100 fra 2000 til 
2002. Trekker vi fra 150 kjøretøy for å ta høyde for alternative kjøreruter, blir den 
reelle trafikkveksten i E 18-korridoren i nordre Vestfold på ca. 12 prosent i perioden 
2000–2002 og på ca. 25 prosent i perioden 2000–2005.

Det er omtrent det dobbelte av hva veksten var for hele Norge i de samme 
periodene, ifølge Statens vegvesens vegtrafikkindeks, nemlig hhv. 5,5 og 
12,4 prosent. For Vestfold som helhet (inkl. E 18 i nordre Vestfold) var veksten på 
hhv. 8,3 og 16,4 prosent og for nabofylket Buskerud på hhv. 5,4 og 11,9 prosent.
Vi har ikke gjennomført en komplett analyse som inkluderer alle forhold som 
påvirker trafikken, men mye tyder på at vi har godt belegg for å hevde at den nye 
vegen har bidratt til en kraftig vegtrafikkvekst i den aktuelle korridoren.

Også kollektivtransporten taper
Nok et eksempel på kraftig trafikkvekst etter åpning av ny veg er E 39 Øysand–
Thamshavn i Sør-Trøndelag, som kom i trafikk sommeren 2005. Ved bomstasjonen 
passerte det i 2004 gjennomsnittlig 14 193 kjøretøy i døgnet, mens tallet var oppe i 
16 387 to år seinere. Det gir en trafikkvekst på hele 15,5 prosent.2 

Erfaringene fra ny E 39 er ikke bare kraftig biltrafikkvekst, men også nedgang i 
kollektivtransporten. I en etterundersøkelse for E 39 utført for Statens vegvesen 
svarer 16 prosent at de oftere kjører bil, mens 5 prosent svarer at de sjeldnere gjør 
det, sett i forhold til perioden før den nye vegen var ferdig. Og det er vegen og dens 
standard som i all hovedsak forklarer biltrafikkveksten. Kollektivtransporten står 
omtrent på stedet hvil og taper dermed markedsandeler.

Et gjennomgående problem ved bygging av nye veger er de ofte legges et stykke 
unna bebyggelsen. Det er forståelig ut ifra hensynet til støy og lokale ulemper fra 
trafikken, men det kan gi dårligere kår for kollektivtransporten. Bussen kan da kjøre 
nyvegen, med holdeplasser et stykke unna dit folk skal reise fra eller til. Når under-

2 Til sammenlikning har vegtrafikken for landet under ett vokst med 4,3 prosent fra 2004 
til og 2006, ifølge Statens vegvesens vegtrafikkindeks.

http://www.vegvesen.no/servlet/Satellite?cid=1170400425038&pagename=vegvesen/SVVartikkel/SVVartikkelMedRelatert&c=SVVartikkel
http://samferdsel.toi.no/article19113-985.html
http://www.naturvern.no/data/f/1/01/82/6_2401_0/Trafikkvekstrapport.pdf
http://www.naturvern.no/data/f/1/01/82/6_2401_0/Trafikkvekstrapport.pdf
http://www.nibr.no/content/download/3436/16053/file/2005-132.pdf
http://www.nibr.no/content/download/3436/16053/file/2005-132.pdf
http://www.nibr.no/content/download/2052/8684/file/2004-120.pdf


vegsmarkedet er stort, vil en slik løsning kunne gi et mindre attraktivt busstilbud for 
mange. Et alternativ er at bussen svinger av og på nyvegen, for å betjene stedene 
undervegs, noe som kan være tidkrevende. Det gir et bedre tilbud for de som skal av 
og på undervegs, men lengre reisetid for de som skal reise langt. En tredje mulig-
heter er at bussen fortsetter å kjøre gamlevegen. Da vil det gå betydelig raskere 
med bil, siden det tar kortere tid å kjøre nyvegen, og siden gamlevegen ofte – av 
gode grunner – blir omklassifisert med lavere fartsgrense etc. Se også artikkel i 
Vegen og vi nr. 20   –   2006  .

Kollektivtransportens kår er enda et argument for å satse på en annen vegstrategi, 
som i langt større grad innebærer opprusting i eksisterende traseer framfor ny-
bygging, slik vi understreker i kapittel 4.3. En slik strategi gjør det lettere å utvikle 
et vegnett som blir attraktivt også for busser som betjener undervegsmarkedet. 
Dersom det først skal bygges ny veg, må hensynet til kollektivtransporten tas 
sterkere med i planarbeidet.

http://www.vegvesen.no/vegenogvi/20_06/skjerm/10.pdf
http://www.vegvesen.no/vegenogvi/20_06/skjerm/10.pdf
http://www.vegvesen.no/vegenogvi/20_06/skjerm/10.pdf

