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NTP 2018-29 og rv. 4

Investeringsmidler:

- Rv. 4 Roa – Lygna, etappe 2

- Rv. 4 Kjul – Rotnes

- Ca 0,5 mrd kr, bl.a. til 
tunnelrehabilitering, gang- og 
sykkelveger, kollektivtiltak og 
trafikksikkerhetstiltak

Også omtalt i gjeldende NTP:

- Systemanalysen i Groruddalen

- Tunnel under Rotnes som 
langsiktig løsning.
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NTP 2022-2033

Foto: Jernbanedirektoratet



Foreløpig tidsplan

Sektorutredninger      

Stortings-

behandling
Stortingsmelding

RO Utredning

Etatenes handlingsprogrammer

 År  2018 År  2019 År  2020 År  2021

Plandokument Høring



Sektorutredninger

Viser utfordringer og behov fram mot 
2050 for den enkelte del av 
transportsektoren.

Statens vegvesen
• Utfordringer og mål for utviklingen 

av riksveiene i et langsiktig 
perspektiv

• Grove beregninger av 
ressursbehovet for investeringer 
frem mot 2050 

- Utbygging til veinormalstandard
- Lavere utbedringsstandard



Riksvegutredningen 2019

Grunnlag for NTP 2022-33



Mål for rutevise utredninger 2022-33

● Oppdatere GAP-analysen fra forrige runde med 
rutevise utredninger (2015)
• GAP= Gapet mellom tilstanden 2022 og et 
framtidig mål om vegnormalstandard (2050)

● I tillegg skal vi vurdere ulike tiltaksnivåer på den 
enkelte delstrekning

● Økt fokus på mål, samfunnsnytte og mer 
kostnadseffektiv utvikling av riksvegnettet
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Utviklingsstrategier
RU 2019
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Videre prosess NTP

– Regionvise møter høsten 2018

– Retningslinjer fra SD før jul 2018

– Tverretatlige og sektorvise utredninger 
høsten 2018

– Ekspertutvalg: implikasjonene av ny 
teknologi for fremtidens infrastruktur

– Grunnlag for prioriteringer sommeren 2019

– Prioriteringer høsten 2019

– Plangrunnlaget før jul 2019



NTP 2022-33

I st.meld. 33 (2016-17) om NTP 2018-29 står det følgende 
om plankrav: 

«For prosjekter som er aktuelle for prioritering i første periode 
i Nasjonal transportplan stilles det normalt krav om 
gjennomført kommunedelplan. Tilsvarende krav for prosjekter 
som er prioritert i påfølgende periode, vil være gjennomført 
KVU/KS1.»

19.11.2018

12



Gjennomgang av 
prosjekter og 
strekninger på rv 4
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19.11.2018

• KVU Transportsystemet 
Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

• Rv. 4 Gjøvik N – Mjøsbrua

• Gjøvik

• Rv. 4 Roa – Lygna etappe 2

• Rv. 4 Kjul – Rotnes

• Utvikling av riksvegnettet i 
Groruddalen
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KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv
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• KVU for rv. 4 og jernbane ble lagt fram i 
2016, KS1 (kvalitetssikring) ferdig i 
2018.

Hva er KVU?
• En statlig, faglig utredning for et 

byområde, en lengre strekning eller et 
stort prosjekt (større enn 750 mill. kr) 

• En utredning før planlegging etter plan-
og bygningsloven (kommunedelplan, 
reguleringsplan) 

• Skal kvalitetssikres av eksterne (KS1) 

• KVU må være gjennomført for 
prosjekter som skal inn i NTP
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Statens vegvesen sin anbefaling (veg)

● Gjøvik N – Mjøsbrua: 

• Ny firefeltsveg i ny trase vest for eksisterende veg. 

● Raufoss - Gjøvik N:  

• Mindre tiltak i eksisterende trasé som bygger opp under ønsket 
byutvikling i tråd med kommuneplan og bystrategien for Gjøvik

● Jaren – Raufoss: 

• Mindre tiltak i eksisterende trasé, primært for å øke 
trafikksikkerhet og framkommelighet

KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv
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Gjøvik N-Mjøsbrua: ny veg i ny trasé

03.01.2018

• Mer effektiv og trafikksikker person- og 
godstransport på veg vest-øst, mellom mjøsbyene 
og sørover til Oslo via E6.

• Viktig for utvikling av mjøsbyene og mjøsregionen
som felles bo- og arbeidsmarkedsregion. 

• Bygger opp under investeringene som gjøres på E6.

• Handlingsrommet for utvikling av rv. 4 i 
eksisterende trasé er begrenset, og det er vurdert 
at den mest framtidsrettede løsningen er å legge 
rv. 4 i ny trasé vest for dagens veg. 



Gjøvik sentrum
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Økende trafikk
Riksveg 4 går gjennom Gjøvik



Nasjonal transportplan 20-2023

Hva betyr den for Gjøvik?

Konkrete tiltak i Gjøvik 2018-2023

● Sykkelveg 70 mill. kr

● GS-kulvert 4,7 mill. kr

● Kollektivtiltak 20 mill. kr

Strandgata 2016, Foto: Statens vegvesen



Rv. 4 Roa – Lygna, etappe 2
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Rv. 4 Kjul - Rotnes
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• Reguleringsplan under oppstart
• Omfatter omlegging av rv. 4 ved Rotnes
• Planarbeid i 2019-2020
• Forventet vedtak i 2021/2022
• Mulig anleggsstart 2023



Utvikling av riksvegnettet i Groruddalen
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Hovedmålene

• Redusere støy og 
luftforurensning langs rv. 4 
Trondheimsveien. 

• Tilrettelegge for gange, sykkel 
og kollektivtransport.

• Bedre framkommeligheten for 
gods/næringstransport

• Tilrettelegge for byutvikling

Hovedgrep

Overføre tungtrafikken og 
gjennomgangstrafikken fra 
Trondheimsveien til E6 via 
Fossumdiagonalen. 
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Takk for 

oppmerksomheten!


