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1.

Innledning

Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder landsdeler
og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene viktige regionale
og lokale funksjoner. Forvaltningsreformen innebar en ny klassifisering av vegnettet fra 1.1.2010.
Disse utredningene omfatter riksvegnettet, som består av det tidligere stamvegnettet og de øvrige
riksvegene som staten skal ha ansvaret for.
St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-19 er basert på hovedmålene om
fremkommelighet og regional utvikling, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Det er lagt
vekt på effektiv ressursutnyttelse og sammenhengende utbygging av lengre strekninger, og det legges
opp til økning i nivået på investeringer til drift- og vedlikehold. Det legges også opp til å utnytte en
stor del av bompengepotensialet som finnes.
De rutevise utredningene inneholder en presentasjon av status på rutene per 1.1.2014, og gir et
inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer. Videre viser utredningene investeringsbehov og
redegjør for utfordringer, mål, strategier og tiltak for de ulike riksvegrutene. Utredningene gir et bilde
av hvilke ambisjoner Statens vegvesen har for utviklingen av riksvegnettet i et 30 års perspektiv.
Utredningene er ikke fysiske planer som viser detaljerte løsninger på hver enkelt streking, og heller
ikke økonomiske planer. Utredningene omfatter perioden 2014-2044.
Utredningene viser hva det koster å bygge ut to- og trefeltsveger med midtdeler når årsdøgntrafikken
(ÅDT) er mellom 8 og 12000, firefeltsveg med midtdeler når ÅDT er over 12000 og utbedring av
veger med ÅDT under 8000. Utredningen viser en naturlig utviklingsstrategi mot den langsiktige
visjonen for riksvegnettet. I strategien inngår både store prosjekter, mindre utbygginger og drift- og
vedlikeholdstiltak. Strategien viser både langsiktige løsninger og midlertidige/avbøtende tiltak i
påvente av store prosjekter. Strategien legger opp til brukerfinansiering der trafikkmengdene gir rom
for det.
Arbeidet med de rutevise utredningene må koordineres med et eget oppdrag fra Vegdirektoratet, hvor
regionene vil bli bedt om å utarbeide en strategi for å fjerne forfallet på riksvegnettet i løpet av en 10årsperiode. Oppdraget vil omfatte identifisering og stedfesting av forfall på riksvegene.
Utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger, og være Statens
vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre interessenter om
riksvegnettes utvikling.
Utredningene vil være grunnlag for det videre arbeidet med NTP. De konkrete prioriteringene for
perioden 2014-23 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan og
etterfølgende handlingsprogram.

2

2.

Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon

2.1 Rutas omfang og utstrekning
Denne ruta er definert som
- 127,8 km
 Rv. 35 fra kryss med E134 i Hokksund til kryss med E6 ved Jessheim
 Rv. 2 fra kryss med E6 ved Kløfta til Riksgrensen ved Magnor
- 97,9 km
 Rv. 20 fra kryss med rv. 2 i Kongsvinger til kryss med Rv. 25 i Elverum - 97,1 km
 Rv. 200 fra kryss med rv. 20 i Kongsvinger til Riksgrensen ved Riksåsen - 40,4 km
 Rv. 25 fra kryss med rv. 3 i Elverum til Riksgrensen ved Støa
- 99,2 km
Rutas lengde, inklusive armer ramper og rundkjøringer er om lag: 462,4 km
(Det er fellesstrekning med E16, Styggedalen - Nymoen i Buskerud og med rv. 4, Roa – Grualia
i Oppland). Det er i realiteten også fellesstrekning med E6 mellom Jessheim og Kløfta i
Akershus, selv om en del av øst-vest trafikken benytter rv. 174, Jessheim – kryss med rv. 2
ved Nybakk).
Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte fylkene:





Buskerud:
Oppland:
Akershus:
Hedmark:

62,2 km
27,9 km
67,8 km
304,5 km

Se for øvrig kart.
2.2 Rutas funksjon
Ruta inngår i transportkorridoren mot utlandet og er viktig i sammenbindingen av riksvegnettet på
Østlandet.
Internasjonal trafikk
 Grensekryssingen ved Magnor er landets nest største regnet etter samlet trafikk, og tredje
største for tungtrafikk. Rv. 2 er en viktig forbindelse mellom Gardermoen og regioner i
vestre/midtre deler av Sverige (Värmland og Dalarna) og til nordre deler av Oslo-området.
 Rv. 2 er i kombinasjon med rv. 200 en sentral rute for tungtransport mellom Oslo-området og
Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland.
 Rv. 20 og rv. 2 har i kombinasjon med rv. 3 økende betydning for tungtransport mellom
Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre siden av
Østersjøen.
 I tillegg er rv. 35 og rv. 2 en rute for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud,
Vestlandet og Sverige.
 Rv. 25 Elverum – Nybergsund – Støa/riksgrensen utgjør en viktig forbindelse til Sverige. Det
foreligger planer om etablering av flyplass i Sälen, som vil medføre økt grensetrafikk, først og
fremst mot Trysil.
 Rv. 2, rv. 200 og rv. 25 er med å forbinde det svenske arbeidsmarkedet med det norske. Det er
betydelig pendlertrafikk over grensene, spesielt fra Sverige mot Norge
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Igangværende og planlagt utbygging av rv. 2 og rv. 35 vil underbygge og videreutvikle den
internasjonale funksjon denne ruta har.
Nasjonal trafikk
 I nasjonal sammenheng har ruta en viktig sammenbindingsfunksjon mellom dalførene på
Østlandet.
 Samtidig representerer den en alternativ øst-vest-forbindelse, som i et langsiktig perspektiv
vil kunne avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. Ruta gir således betydelig fleksibilitet i det
overordnede vegnettet på Østlandet, og denne betydningen vil være økende særlig ved
manglende utbygging av Vestkorridoren E18.
 I nasjonal sammenheng er ruta selvfølgelig sentral som hovedrute til Gardermoen både
vestfra og østfra.
 Rv. 25 er sentral for hyttetrafikken mot vintersportsstedet Trysil og videre mot Sälen i Sverige
Regional trafikk
Ruta er viktig for næringslivet i fylkene den berører.
 Bedre forbindelse mellom Ringerike og Hadeland bidrar i utviklingen av én næringsregion og
vil kunne gi vekstkraft til næringsutvikling i midtre deler av Buskerud inkludert
Ringeriksregionen.
 Nærhet til Gardermoen gir muligheter for vekst på midtre deler av Buskerud, Ringerike,
Hadeland, Romerike og Glåmdal med økt regional trafikk som følge. (Østre del av rv. 35 har
gitt betydelig bedre forhold for pendlere i Hurdal og Nannestad).
 Befolknings- og arbeidsplassvekst som følge av virksomheten ved Gardermoen vil kunne
medføre endringer i pendlingsmønsteret. (Pendlingen øst-vest langs rv. 35 vil være økende).
 Rv. 25 er en viktig forbindelse øst-vest, i første rekke mellom Mjøsområdet/Hedmarken og
Østerdalen/Engerdal/Trysil.

Lokal trafikk
Små tettsteder og bebyggelse langs store deler av ruta gir vesentlige innslag av lokal trafikk. Størst er
andelen lokal trafikk i de byene og store tettstedene der det ikke er bygget omkjøringsveg. Disse er
 Hokksund
 Jevnaker
 Kongsvinger
 Elverum
2.3 Rutas plass i transportkorridoren
Over lange strekninger har rute 2a (E18, Riksgrensen v/Ørje – Oslo) og 2b til en viss grad samme
funksjon for øst - vest - trafikken i korridoren Oslo- Karlstad-Stockholm. Det er imidlertid en
arbeidsdeling mellom disse rutene. For trafikk fra det sydlige og sentrale hovedstadsområdet er E18
det mest aktuelle rutevalget i korridoren. Fra nordre del av hovedstadsområdet, Gardermoen, og via
rutene i korridor 5 og 6 er rv. 35/rv. 2 (rute 2b) naturlig valg.
Riksveg 35 gjennom Akershus, Oppland og Buskerud utgjør sammen med riksveg 2 en
tverrforbindelse nord for Oslo. Dette ble, sammen med den etablerte tverrforbindelsen sør for OsloOslofjordforbindelsen, lansert som begrepet ”Ytre Ring” rundt det sentrale Oslo-området, og vil
kunne avlaste Oslo som nav i transportsystemet.
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Rute 2b har en spesiell plass og rolle i forhold til utenlandskorridorene:
Rv. 20/rv. 2 knytter sammen korridorene 1 (Oslo-Svinesund) og 6 (Oslo-Trondheim) for
trafikk mellom Midt-Norge og Syd-Sverige
Rv. 2 /rv. 200 er i samvirke med det svenske riksvegnettet alternativ til rutene i korridor 6/7/8
(E6 til Nord-Norge) for den nord-øst-vendte trafikken fra Oslo-området til Sverige, NordNorge og Nord-Finland. Dette betyr at deler av trafikken fra Oslo til Nord-Norge går på det
svenske vegnettet
En fremtidig forlengelse av E16 fra Hønefoss via Jessheim, Kløfta og Kongsvinger mot
Torsby og helt til Gävle vil berøre rv. 35, rv. 2 og rv. 200
Rv. 200/rv. 16 mellom Kongsvinger og Torsby er i kombinasjon med rv. 2 på norsk side en lenke i
flere transportruter mellom Oslo-området og Midt-Sverige (Värmland, Dalarna og Gävleborg), NordSverige og Nord-Norge. Rv. 16 kobles til E45 i Torsby, en viktig veg for trafikken nord- og østover i
Sverige. Rv. 200/rv. 16 er en av i alt 20 grenseoverganger mellom Hedmark og Värmland/Dalarna.
(Grenseovergangen er den tredje største fra Hedmark til Sverige, målt i trafikkmengde).
Gävle havn har de senere årene fått stadig større betydning for transport av gods fra landene på
østsiden av Östersjøen, og er utpekt som en av ti rikshavner i Sverige. En ny hovedvegrute mellom
Gävle og Oslo kan forsterke transporten av gods fra Gävle til Oslo og samhandlingen mellom
havnene i Gävle og Oslo.
2.4 Oversikt over KVU/KS1
For strekningen rv. 35 Hokksund (kryss E134) – Jevnaker sentrum er Region sør ansvarlig for
konseptvalgutredning (KVU). Følgende konsepter er aktuelle:
0-alt.
1) utbedring av eksisterende veg
2) miljøkonsept med økt andel av persontransport med buss, kortere reiser til fots eller med sykkel
3) Full utbygging av ”ring 4” med 4 felt hele strekningen
4) Utbygging til vegnormalstandard uten strekninger med redusert standard (ikke bruk av
utbedringsstandard).
Følgende samfunnsmål er formulert i forslaget til prosjektbeskrivelse, som er sendt
samferdselsdepartementet: ”I 2040 er strekningen Hokksund – Jevnaker en del av en trygg og
effektiv transportåre, som bidrar til utvikling av robuste bo- og arbeidsområder og tilbyr en alternativ
transportåre nord for Oslo”.
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3.

Status og utfordringer for ruta

I dette kapittelet beskrives status på ruta pr 2014, det vil si at det i den grad det har vært mulig er tatt
hensyn til alle prosjekter i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 som er åpnet for trafikk pr.
1. januar 2014. Beskrivelsen skal gi et inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer.
Rute 2b består av en samling riksveger med stort spenn i funksjon, trafikkmengde og
utbedringsbehov. Utfordringene på ruta er varierende og det anses hensiktsmessig å dele opp
beskrivelsen av ruta på de enkelte riksvegnummer.
Rv. 2 har dels for lav kapasitet og standard, i hovedsak på strekningen Akershus grense –
Kongsvinger. Det er sikkerhetsmessige utfordringer på store deler av ruta, spesielt i forhold til
møteulykker.
Rv. 35 har vertikalkurvatur som ikke er i samsvar med vegnormalene på flere delstrekninger. Særlig
dårlig er deler av strekningen Hokksund-Roa, spesielt gjennom Hokksund og ved Tyristrand.
Strekningen Hønefoss (Hov) – Roa peker seg ut med særlig problematiske parseller. Eggemobakkene
har stigning på ca 9 %, og det representerer både et framkommelighets- og sikkerhetsproblem.
Strekningen opp mot Olimb er smal, bratt og svingete med setningsskader i vegkroppen. Krysset med
fv. 241 og jernbaneundergangen ved Hadeland glassverk er også et problemområde.
Rv. 20 har blandet standard, i første rekke for liten vegbredde, dels dårlig geometri og dels innebygde
strekninger med nedsatt fartsgrense. Horisontalkurvaturen er ikke tilfredsstillende på deler av ruta. På
riksveg 20 er det enkeltkurver under minstekravet, men ingen lange strekninger med
horisontalkurvatur under minstekravet. Rv. 20 har mange kryssulykker.
Rv. 25 har for lav kapasitet i Elverum sentrum. Øst for Elverum er geometrien god, men vegen er litt
for smal til at det er mulig å etablere forsterket midtmarkering. På enkelte delstrekninger er
vertikalkurvaturen utilfredsstillende. Rv. 25 har mange mørkeulykker/viltulykker.
Rv. 200 har strekninger med dårlig geometri og for liten vegbredde. På strekningen ved
Frantzbråtaberget er vertikalkurvaturen ikke tilfredsstillende, med stigningsprosent på opp i mot 10.
3.1 Trafikkforhold
Trafikkmessig sett er rute 2b sammensatt og preget av store variasjoner i den lokale trafikken. Størst
lokal trafikk er det i byene og de større tettstedene langs ruta. Rv. 2 (spesielt Kongsvinger – Kløfta),
rv. 20 og rv. 25 (spesielt Elverum – Nybergsund) har til dels stor gjennomgangstrafikk. Trafikken,
spesielt på rv. 25, er til dels preget av sesong/årsvariasjoner som følge av ferie/helge/høytidsutfart.
Tabellen under viser strekningsvis hvor mange meter og prosent veg, som inngår i de ulike ÅDTklassene. Se også kart.
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Fylke
Akershus
Akershus
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Oppland
Buskerud
Sum
Sum %

Veg < 4000 4000 - 7999
Rv. 2
Rv.
35
14120
7258
Rv. 2
33232
Rv.
20
72479
21215
Rv.
200
40417
Rv.
25
89063
5467
Rv.
35
8950
15266
Rv.
35
10890
17692
235919
100130
58 %
20 %

Meter med ÅDT
8000 - 11999
12000 - 19999
20732
7570

>=20000

Sum
28302

5330
29288

7810
4130

34518
66650

2389

240

96323
40417

2723

1571

98824

3679

27895

32861
97002
21 %

8

763
22084
1%

0
0%

62206
455135
100 %

Riksvegrute 2B Rv2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
Rv35 Jessheim - Hokksund m/tilkn.
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3.2 Framkommelighet
Vegstandard
En sammenstilling av ÅDT og vegbredde for rute 2b, med utgangspunkt i håndbok 017, viser at
lange strekninger ikke oppfyller vegnormalstandard. Vegbredden er utilstrekkelig. På deler av ruta er
tilbudet til gående og syklende mangelfullt. Ingen del av strekningen i Buskerud har
vegnormalstandard, bortsett fra en kort strekning ved Vikersund N som skal bygges iht. gjeldende
handlingsprogram.
Strekninger på rute 2b med vegbredde < 8,5 m:
Vegdatabankens vegbredderegister er dessverre lite oppdatert og følgelig ikke korrekt. For å
fremskaffe mer oppdaterte data, er det for rutas riksveger i Hedmark benyttet vegdekkeregister, samt
visuell befaring ved hjelp av ViaPhoto/Vidkon. For øvrig er NVDB benyttet.
- Rv. 2 har enkeltstrekninger med vegbredde under 8,5 meter, blant annet gjennom
Kongsvinger by og mellom Matrand og Skotterud.
- Rv. 20 har delstrekninger med vegbredde under 8,5 meter, vesentlig i Solør.
- Rv. 25 har vegbredde under 8,5 meter på stort sett hele strekningen øst for Elverum by.
- Rv. 200 har vegbredde under 8,5 meter, unntatt strekningen Masterud – Jammerdal.
- Rv. 35 har lange strekninger med vegbredde under 8,5 meter, hovedsakelig i Oppland og
Buskerud.
Totalt anslås at om lag 275 km av vegnettet på rute 2b, per 1.1.2014, har vegbredde under 8,5 meter,
hvorav 44 km er i Region sør.
I tabellen nedenfor er det vist fordelingen på de ulike vegstrekninger som oppfyller/ikke oppfyller
vegnormalstandarden. Se kart for oversikt over hva som er utbygd til vegnormalstandard innen
1.1.2014.

Veg
Rv. 2
Rv. 20
Rv. 25
Rv. 35
Rv. 200
Sum

% Ja

% Nei
23
29
17
32
0
23

77
71
83
68
100
77

Antall kilometer som
ikke oppfyller
vegnormalstandarden
75227
68623
84127
90054
40417
358448
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I henhold til vegnormalene og målsettingen for ”firefeltsstrategien”, skal veger med ÅDT over 12000
bygges ut til firefelts veg med midtdeler. Det skal bygges tofelts- og trefelts veg med midtdeler ved
ÅDT 8000-12000 . Følgende strekninger er på rute 2b aktuelle for 4-feltsveg:
-

Rv. 2 Slomarka – Kongsvinger
Rv. 2 Nybakk – Slomarka
Rv. 2 Sundehjørnet – Rasta
Rv. 35 xfv. 176 (Kneppefeltet) – Gardermoen øst
Rv. 35 Langerud – Vikersund
Rv. 25 Basthjørnet – xrv. 20 (Elverum sentrum)

Følgende strekninger er på rute 2b aktuelle for tofelts- og trefelts veg:
-

Rv. 35 Langebru – Langerud
Rv. 35 xE16 Nymoen – Oppland grense
Rv. 35 Jevnaker – Olimb
Rv. 35 xfv. 120 (Østre Hol) – xfv. 176 (Kneppefeltet)
Rv. 2 Rasta – xfv. 345 (Lier)

En i stor grad bompengefinansiert utbygging av vegstrekningene nevnt over, vil medføre økt
fremkommelighet og redusert reisetid for trafikken på steder av rute 2b som har stor ÅDT. Inntil
prosjektene er ferdigstilt, kan det være nødvendig å gjøre midlertidige tiltak.
I vedlegg 1 og 2 er vist tabell, som angir hvilke bruer som har føringsbredde under 8,5 meter.
Fri høyde
Rute 2b har to underganger med fri høyde under 4,2 meter. Den ene er på rv. 35, sør for Jevnaker
sentrum. Skilta høyde er 3,9 meter. Den andre er på rv. 200 ved Jaren, Kongsvinger. Skiltet høyde er
2,7 meter. Nord for undergangen ved Jaren er det en planovergang.
Gul midtlinje
Rute 2b mangler gul midtlinje på Rv. 25 og Rv. 200 i Hedmark. Detaljene er vist i tabellen under.
Veg- Veg- Fra

Til

Veg-

kode
Rv.
Rv.

nr. HP
25
7
200 1

KM
4,230
4,170

STED
Storbekken
Skinnarbøl

HP
7
1

Km
10,080
9,200

Rv.
Rv.
Rv.
Rv.
Rv.

200
200
200
200
35

0,000
4,495
0,000
0,000
0,000

Mortåa bru
Femoen
Øyermoen
Jaren x R20
Vang xfv240

2
3
4
50
4

9,474
16,149
5,320
0,274
4,540

2
3
4
50
4

STED
lengde, m
RGR Støa
5 850
Mortåa bru
5030
Masterud x
F202
9474
Øyermoen
11654
RGR Riksåsen
5320
Jaren x R200
274
Olimb
4540

Strekninger som mangler gul midtlinje

Sum

42 142

Strekninger med gul midtlinje

Sum

420258

Rv. 35 i Buskerud har kontinuerlig gul midtlinje, men to mindre strekninger HP 4 (bru over
Drammenselva i Hokksund) og HP 6 (v Tyristrand) på til sammen 700 m har svært liten bredde, hhv
5,9 og 5,8 meter. Umiddelbart syd for sistnevnte har vegen dårlig geometri vertikalt og horisontalt.
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Fartsgrenser
En oversikt over fartsgrensene på rute 2b, prosentvis og etter lengde (meter) vises i tabellen under.
Fylke
Akershus
Akershus
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Oppland
Buskerud
Sum
%

Veg
Rv. 2
Rv. 35
Rv. 2
Rv. 20
Rv. 200
Rv. 25
Rv. 35
Rv. 35

40
405

50
337
3119
3935

851
1256
0%

3767
4762
15920
3%

60
3817
5792
13199
1054
3642
3150
11313
41967
9%

70
13492
4329
17724
1796
1390
19335
58066
13 %

80
24650
30712
43928
39363
93388
20166
26086
278293
61 %

90
10251
2257
22899
17537

7611

52944
12 %

7611
2%

På vedlagt kart vises en oversikt over ruta og dagens fartsgrenser.
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100

Sum
28302
34518
66851
96323
40417
98826
28473
62347
456057
100 %

Riksvegrute 2B Rv2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
Rv35 Jessheim - Hokksund m/tilkn.
E6

Koppang

3

Riksgrensen/Støa

Lillehammer

Rena

25
E6

3

Moelv
Brumunddal
Elverum
Ånestad

Gjøvik
Hamar

20

Kolomoen

Flisa
4

E6

E16

35

7

Jevnaker

Skarnes
Gardermoen

Æ
m

Hønefoss

2

Riksgrensen/Riksåsen
20

200

Kongsvinger
Jessheim

4

Kløfta
Vikersund

E6
E16

35

163

Oslo

Lillestrøm

Sandvika

Riksgrensen/Magnor

Hokksund
E134

Drammen

282

156

23

22

Ski
E18

Drøbak
Fartsgrenser
lavere enn 80

E18

Svelvik

Askim

E6

30

Mysen

Holmestrand

40
50

HortenMoss
306

Æ
m

19

60

Æ Rygge
m
111
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Km
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Reisetider (Grunnlag: Visveg)
Veg

Strekning

Rv. 35
Rv. 2
Rv. 20

Hokksund - Jessheim
Kløfta - Riksgrensen ved Magnor
Kongsvinger - Elverum
Kongsvinger - Riksgrensen ved
Riksåsen
Elverum - Riksgrensen ved Støa
Sum

Rv. 200
Rv. 25

Lengde,
km
128
98
97

Tid
(min)
128
94
94

40
99
462

37
89
442

Potensial for reisetidsgevinst er størst ved bygging av ny veg/motorveg på rv. 2 Nybakk –
Kongsvinger og Hokksund-Åmot. I tillegg vil løsning på byproblematikken i Elverum (rv. 20/rv. 25)
kunne bidra til redusert reisetid. Utbygging i henhold til vegnormalstandard på resterende deler av
ruta vil gi betydelig reisetidsreduksjon mellom viktige destinasjoner.
Tungtransport
Flaskehalser for lange og tunge kjøretøy
På rv. 25 har Sunnlia og Knettlia ved Nybergsund, og Kjernmoen ved Osensjøen, en
horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
På rv. 35 gjennom og nord for Jevnaker tettsted, er det redusert framkommelighet for de lange og
tunge kjøretøyene. For øvrig framstår Hokksund som en flaskehals for tungtrafikken på rv. 35.
Eggemobakkene nord for Hønefoss har en stigning på om lag 9 %, og skaper problemer for tunge
kjøretøyer vinterstid.
Frantzbråtaberget på rv. 200 har en horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
På veg er det viktig at vi skiller mellom lastebilene og vogntogene som har ulike krav til
transportnettet, og ikke bare skiller mellom store og små kjøretøy. Som regel defineres skillet mellom
små og store kjøretøy ved en lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke dette hensiktsmessig,
spesielt for de problemstillingene der det er de største kjøretøyene som er utfordringen. I tabellen
under er det for et utvalg tellepunkter på vegnettet satt opp en fordeling som skiller ut de aller største
kjøretøyene.

Tellepunkt
Rv. 2 Strøm
Rv. 2 Morokulien
Rv. 2 Borgen
Rv. 2 Langbakk
Rv. 2 Uvesund
Rv. 20 Brandval
Rv. 25 Rønningen
Rv. 25 Midtskogberget
Rv. 35 Brovoll
Rv. 35 Gardermoen

ÅDT
9270
6879
10052
8427
8445
2815
4345
2322
2472
24074

YDT
9877
6898
11082
9209
8887
3036
4330
2157
2552
26137
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YDT mellomstore (5,6-16m)
860
296
1065
969
923
350
408
226
245
1700

YDT ekstra
lange (>16m)
478
309
468
416
304
220
124
94
74
248

Spesialtransporter
Det åpnes også stadig ett større vegnett for modulvogntog med 25,25 m lengde og det må antas at
dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. En økning av slike vogntog vil også kunne stille
krav til en annen utforming av hvile og rasteplasser langs veiene våre.
Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og det er transporter som går langt ut over de
vanlige dimensjonene for ordinære vogntog. Transportene kan ha bredde over 4 m, lengde på 25 m
og kan veie opp mot 100 tonn.
Forhold vedrørende framkommelighet for spesialtransporter er omtalt under.

Rv. 2 Magnor – Kløfta
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk)
Noe av ruta er åpen for mobilkraner med over 5 aksler, unntaket er strekningen Kløfta – Hedemark gr
(Vormsund) og Korsmo/ Skarnes - Kongsvinger. Større kraner som skal til Kongsvinger må derfor kjøre om fv.
21 via Ørje – Skotterud, noe som er en lang omvei.
Tungtransport
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere.
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv 2 er:
Vormsund
Uvesund
Os vestre

Bru nr. 2- 253
Bru nr 2- 196
Bru nr 4- 175

Rv. 20 Kongsvinger - Elverum
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk)
Deler av ruta er åpen for mobilkraner med over 5 aksler, unntaket er strekningen
Brandval – Grønland.
Tungtransport
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere.
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 20 er:
Norsenga
Vingersnoret
Nor søndre
Nor
Piksrud
Kongshov
Hasla

Bru nr.
Bru nr
Bru nr
Bru nr
Bru nr
Bru nr
Bru nr

4- 442
4- 229
4- 277
4- 598
4- 877
4- 169
4- 583

Rv. 25 Elverum – Riksgrense Bergulvkjølen (Støa)
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk)
Mobilkraner ok.
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Tungtransport
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere.
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 25 er:
Elevrum o/NSB Bru nr.
Julussa
Bru nr
Ulvåa
Bru nr
Tørbergså
Bru nr
Varå
Bru nr
Varågrøn
Bru nr

4- 580
4- 517
4- 604
4- 724
4- 727
4- 730

Rv. 200 Kongsvinger – Riksgrense Riksåsen
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk)
Denne ruten inngår ikke i veglisten for mobilkran.
Tungtransport
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere.
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 200 er:
Smalsundet

Bru nr. 4- 490

Rv. 35 Jessheim - Hokksund
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk)
Deler av ruta er åpen for mobilkraner med over 5 aksler, unntaket er strekningen
Jevnaker – xfv. 280 – Bottegård.
Tungtransport
Tungtransport over 80 tonn kan ikke passere følgende:
-

Hokksund bru (omkj. E134 – xfv. 283 (Fjæringen))
Nedre Eiker bru Lerberg
Kattfoss bru
Haga bru

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 35 er:
Fjellsag
Skjærdalen
Bjerke

Bru nr. 6- 157
Bru nr 6- 208
Bru nr 6- 304

Kollektivtransport
Knutepunkt der ekspressbussruter møtes har vært lite prioritert, og det er et klart potensial for å øke
bussenes konkurransekraft overfor privatbil ved en systematisk gjennomgang av disse. Resultatet kan
da bli bedre samordning og frekvens, redusert reisetid, økt komfort, samt reduserte driftskostnader.
Hedmark har små fremkommelighetsproblemer. Stort sett er disse knyttet til sentrum i Kongsvinger
og Elverum. Elverum sliter med manglende kapasitet i kryssingen av Glomma. Statens vegvesen og
Elverum kommune arbeider med å avklare ny løsning for kryssingen av Glomma for rv. 20/rv. 25.
Det legges ned ressurser i 2011 på å bygge ut fullverdig skysstasjon for buss/tog tilknyttet
jernbanestasjonen i Elverum. Det blir direkte rampe til rv. 25.
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Hedmark har ikke kollektivfelt/sambruksfelt i dag. Kollektivtrafikken utgjør (foreløpig) så liten andel
av totalbildet at kapasitetsproblemer må løses med 4 ordinære felt. Utfordringen for å kunne utvikle
et attraktivt kollektivtilbud i Hedmark er først og fremst å få på plass velfungerende
kollektivterminaler/skyss-stasjoner i Kongsvinger og Elverum.
Ekspressruter er etablert på strekningen Oslo-Skarnes-Kongsvinger-Charlottenberg og benytter
dermed hele rv. 2. Det er bussbytte på Rød for reisende mot Jessheim/Gardermoen. TimeEkspressen
og Nettbuss opererer bussrute mellom Kløfta og Kongsvinger. Ekspressruter kjører buss på rv. 20
mellom Kongsvinger og Elverum. På rv. 25 er Trysilekspressen en stor aktør. Trysilekspressen har
daglige avganger mellom Oslo og Trysil, via Gardermoen og Elverum.
TimeEkspressen linje 10 bruker riksveg 35 fra Hønefoss til Hokksund, og bussen går videre til
Drammen og Oslo. Enkelte av ekspressbussene som kjører gjennom Hallingdalen benytter riksveg 35
mellom Hokksund og Vikersund (og fv. 280 til/fra Hamremoen i Krødsherad). I tillegg kommer
skoleskyssordningen. Mellom Hønefoss og Roa kjøres regionalbuss. Videre kjøres det flybuss
mellom Hønefoss og Gardermoen. Det antas at 85 % av busstransporter på Hadeland er transport av
skolebarn.
Gang- og sykkelveg
Et grunnleggende prinsipp for utviklingen av vegnettet, er at alt vegnett der det er tillatt for g/strafikk, bør være egnet for g/s-trafikk. Standard på anleggene må imidlertid være tilpasset mengden
av g/s-trafikk og behovet for å ferdes på ruta. Et moment som i noen tilfeller taler mot å anlegge g/sanlegg, er ønske om å unngå å legge til rette for spredt bebyggelse, der dette er uheldig av ulike
årsaker.
Det bør utarbeides en klarere politikk og retningslinjer for etablering og drift av sammenhengende
nett langs riksvegene, ulike veg-eiere er her en hovedutfordring. Fra april 2010 foreligger en rapport
med vurderinger av status for sykkeltransport langs riksvegene i Region sør, oversiktlig presentert på
kart. Denne kan være et godt utgangspunkt for en rutevis utviklingsplan for sykkeltransport langs
regionens riksveger.
Ved gjennomgangen av riksvegnettet, er det lagt følgende løsninger til grunn:
Separate sykkelveger og gangtraseer
Egne sykkelveger der sykkeltrafikken og gangtrafikken er atskilt (3m for syklister + 2 m for
fotgjengere).
Gang- og sykkelveger
Tradisjonelle gang- og sykkelveger for syklende og gående blandet.
Lokalveger
Parallelt vegnett langs for eksempel motorveger som kan benyttes av gående og syklende er ofte
velegnet for transportsyklister. I noen tilfeller bør det i tillegg være g/s-veger eller fortau langs
lokalvegnettet, spesielt av hensyn til skolebarn.
Stedvis g/s-veger
G/s-sykkelveger gjennom tettsteder/bebyggelse, men ikke sammenhengende på ruta.
Bred skulder
Aktuelt tiltak på strekninger med lite g/s-trafikk, blant annet langs nasjonale sykkelruter.
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Annet
På vegnettet for øvrig som er åpent for syklister og hvor det ikke finnes gode alternative ruter, skal
det generelt alltid tas hensyn til syklende ved planlegging, drift og vedlikehold av vegnettet. Spesielt
bør en være oppmerksom på ruter som er valgt ut som nasjonale sykkelruter, og der det er en del
sykkelturister.
På rute 2b er antall kilometer gang- og sykkelveger pr. 1.1.2014 om lag 83 kilometer, fordelt som
følger:
Rv. 2:
Rv. 20:
Rv. 25:
Rv. 200:
Rv. 35:

16,0 km
31,4 km
3,0 km
0,0 km
32,3 km

Det gjenstår å bygge om lag 42 kilometer gang- og sykkelveger i Hedmark/Akershus, 6 kilometer i
Oppland og 23 kilometer i Buskerud, til sammen 71 kilometer. Behovet fordeler seg videre som
følger:
- Skoleveg < 4km fra skole: 30 kilometer, hvorav 16 km i Buskerud
- Randbebyggelse (ÅDT 1000/50): 23 kilometer, hvorav vel 1 km i Buskerud
- Statlig andel av sammenhengende hovedvegnett 1: 18 kilometer
Rute 2b er gjennomgått for å avdekke langsiktig behov for syklende og gående. I neste omgang bør
det utvikles en strategisk plan for utviklingen av sykkelvegnettet, som grunnlag for vegplanlegging
for øvrig. Behovet for g/s-tiltak på rute 2b er i hovedsak som følger:
Rv. 35 Oppland
G/s-veg gjennom Jevnaker
G/s-veg/lokalveg Jevnaker – Roa
Rv. 35 Akershus
Lokalveg (med g/s-veg) Gardermoen - Jessheim
Rv. 35 Buskerud
G/s-veg eller sykkelfelt i Hokksund (2 km)
G/s-veg eller sykkelfelt ved Hønefoss (4 km)
Uavklarte behov for Åmot-Geithus-Vikersund.
I nedre del av Buskerud er det stort sett ikke tillatt eller ønskelig å sykle langs riksvegene.
Rv. 2 Akershus
Lokalveg fra Kløfta til Hedmark grense (med g/s-veg)
G/s-veg Fuglefjellvegen – Kulmoen (ca. 3 km, vest for Vormsund)
Rv. 2 Hedmark
Lokalveg eller g/s-veg til Kongsvinger
Lokalveg Kongsvinger – Magnormoen
G/s-veg Magnormoen - Riksgrensa
Rv. 20 Hedmark
1

I byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere.
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Lokalveg/g/s-veg Kongsvinger - Elverum
Rv. 25 Hedmark
Sammenhengende lokalveg Elverum – Nybergsund
For øvrig behov for stedvis g/s-veg
Hovedplan for sykkel
Det foreligger ingen god planstatus for større tettsteder (>5000 innb) langs rv. 35 i Buskerud.
Hønefoss og Hokksund har hovedplaner for sykkel, men begge er gamle og må oppdateres.
Hovedplan for Åmot-Geithus-Vikersund finnes ikke og ligger heller ikke inne i fylkesavdelingens
planprogram.
Kongsvinger og Elverum kommune vedtok planer for overordnett sykkelvegnett i sentrum i 2008.
3.3 Trafikksikkerhet
Kartet under viser oversikt over personskadeulykker i perioden 2002-2009. Det vises også fordeling
av drepte og skadde.
I tabellen er vist en strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2002-2009*.
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og enhetsprisen pr.
skade. Skadekostnaden pr km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. de strekninger der vi har
mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker.
I kolonnen tiltak før 2014 er det tatt med tiltak som har hatt eller vil få vesentlig betydning for
ulykkessituasjonen på strekningene.

* I den strekningsvise oversikten er det utelatt ulykker på armer og ramper samt de ulykkene som ligger på historisk vegnett som det
ikke er mulig å knytte til dagens vegnett (”-1 ulykker”)
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Riksvegrute 2B Rv2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta
Rv35 Jessheim - Hokksund m/tilkn.
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Rute 2b
Denne ruten har en gjennomsnittlig skadekostnad på 1,21 mill. kroner per km og år. Trafikkulykker
har kostet samfunnet 539,4 mill kr årlig.

Drepte

Hardt skadde

Registrert
skadekostnad (mill.kr/
km og år)

10,588

9100

11

0

0

0,07

NV 2007/08

Rv. 2 Nybakk - Vormsund bru
Rv. 2 Vormsund bru - Hedmark gr.
Rv. 2 Akershus gr. - Korsmo

7,57
10,144
9,455

13000
8400
8774

33
21
20

0
0
3

5
2
2

0,33
0,16
0,66

FM 2009
FM 2009

19,25

9587

53

2

13

0,49

5,0
23,554

11418
6018

20
47

0
7

5
12

0,43
0,79

FM 2014

9,391

5541

17

1

1

0,42

FM 2014

222

13

40

0,46

20
2
14
28
18
31
49

1
0
3
0
1
10
3

3
1
2
12
9
3
3

0,57
0,12
0,81
0,85
1,57
2,58
0,96

162

18

33

1,13

31
21
39
17
4
0

0
3
4
2
0
0

3
3
4
4
1
0

0,68
1,41
0,90
0,92
0,31
0,00

112

9

15

0,89

Rv. 2 Korsmo - Kongsvinger v
Rv. 2 Kongsvinger v - Rasta
Rv. 2 Rasta - Skotterud
Rv. 2 Skotterud - Riks gr.

ÅDT (kjøretøy/døgn,
gjennomsnitt på
strekningen)

Rv. 2 Skibakk - Nybakk

Strekning

Lengde

Antall ulykker

Forklaring: NV=ny veg, MR=midtrekkverk, FM=forsterket midtoppmerking, FG=fartsgrense

Sum rv. 2
Rv. 20 Kongsvinger - Roverud
Rv. 20 Roverud - Brandval
Rv. 20 Brandval - Kirkenær
Rv. 20 Kirkenær - Flisa
Rv. 20 Flisa - Grønland
Rv. 20 Grønland - Jømna bru
Rv. 20 Jømna bru - Elverum

7,741
8,075
16,745
19,795
11,412
19,222
13,347

6732
2908
3231
4140
3722
3091
8087

Sum rv. 20
Rv. 25 Terningmoen - Løvberget
Rv. 25 Løvberget - Finstad
Rv. 25 Finstad - Midskogsberget
Rv. 25 Midskogsberget - Kilen
Rv. 25 Kilen - Nesvollberget
Rv. 25 Nesvollberget - Riksgrense

4,80
5,09
32,21
23,37
25,01
10,08

11107
4320
2620
1701
780
338

Sum rv. 25
Rv. 35 Buskerud gr. - Jevnaker v
Rv. 35 Jevnaker v - Jevnaker ø
Rv. 35 Jevnaker ø - Olimb
Rv. 35 Olimb - Sand
Rv. 35 Sand - Akerhus gr.
Rv. 35 Oppland gr. - Hol
Rv. 35 Hol - Gardermoen
Rv. 35 Gardermoen - Rv. 35

3,155
2,34
5,778
7,862

7404
7302
6685
5861

10
19
29
14

1
0
0
2

1
2
1
2

0,76
0,79
0,41
0,72

8,95
12,082
9,47
4,822

2533
2300
6100
7000

2
1
12
6

0
0
1
0

0
0
3
2

0,08
0,02
0,31
0,22

93

4

11

0,40

5
13
2
2

0
0
0
0

1
2
1
0

0,75
0,46
0,29
0,26

22

0

4

0,45

Sum rv. 35
Rv. 200 Jaren - Skinnarbøl
Rv. 200 Skinnarbøl - Masterud
Rv. 200 Masterud - Øyermoen
Rv. 200 Øyermoen - Riksgrense

4,15
14,52
16,15
5,32

1620
1124
637
503

Sum rv. 200
Rv. 35 Hokksund – Oppland gr.
Sum rute 2b

62,23

7000

196

9

44

0,85

807

53

147

0,68
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Tiltak før 2014

NV Kongsvinger – Slomarka
2014

FG 90 til 80 2009
FG 90 til 80 2009

NV 2003

De mest dominerende ulykkestyper på riksvegene på rute 2b var utforkjøringsulykker med en andel
på ca 39 %, etterfulgt av ulykker med samme kjøreretning som hadde en andel på ca 21 % og
kryssulykker med andel på 19 %. Hver sjette ulykke var en møteulykke.
Grafene under viser en grafisk fremstilling av ulykkestypene på de ulike riksvegene som inngår i rute
2b.
Rv. 2 Skibakk Riks gr.
20
Antall drepte
Antall meget alvorlig skadde
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Andre uhell
Samme
Kryssende
kjøreretning
kjøreretning

Antall alvorlig skadde

Motsatt
kjøreretning

Fotgjenger
innvolvert

Utforkjøring

Rv. 20 Kongsvinger - Elverum
12

Antall drepte

Antall meget alvorlig skadde

Antall alvorlig skadde

10
8
6
4
2
0
Andre uhell

Samme
kjøreretning

Kryssende
kjøreretning

Motsatt
kjøreretning

Fotgjenger
innvolvert

Utforkjøring

Rv. 25 Terningmoen - Riksgrense
6

Antall drepte

Antall meget alvorlig skadde

Antall alvorlig skadde

5
4
3
2
1
0
Andre uhell

Samme
kjøreretning

Kryssende
kjøreretning

Motsatt
kjøreretning
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Fotgjenger
innvolvert

Utforkjøring

Rv. 35 Jesheim - Hokksund
160
140

Antall uhell
Antall meget alvorlig skadde

Antall drepte
Antall alvorlig skadde

120

100
80
60

40
20
0
Andre uhell

Samme kjør er et ning

Kr yssende

Mot sat t kjøreret ning

kjør er et ning

Fot gjenger

Ut f or kjøring

innvolvert

Rv. 200 Jaren - Riks gr.
2,5

Antall drepte

Antall meget alvorlig skadde

Antall alvorlig skadde

2
1,5
1
0,5
0
Andre uhell

Samme
kjøreretning

Kryssende
kjøreretning

Motsatt
kjøreretning

Fotgjenger
innvolvert

Utforkjøring

Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking
Tilstanden for rute 2b hva gjelder midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er vist i tabellen under.
Øst km

Sør km

Antall km som per 2014 mangler
midtrekkverk på strekninger som vil ha
ÅDT 8000-12000 i 2024.

32,6 26

Antall km som per 2014 mangler
forsterket midtoppmerking på strekninger
som vil ha ÅDT 4000-8000 i 2024

43,5 26
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Tiltak mot utforkjøringsulykker
Region øst
Utflating av sideterrenget og etablering av rekkverk vil kunne være nyttige tiltak på strekninger med
mange utforkjøringsulykker, og slike tiltak vil også være bra for vedlikehold og bæreevne.
Tiltakene kan være fjerning av trafikkfarlige påkjøringsobjekt, forsterket kantoppmerking og
utbedring av eksisterende rekkverk. På rute 2b i Region øst er i denne sammenheng rv. 20 og rv. 25
mest belemret med utforkjøringsulykker.
Region sør
Utredning fra 2008 angir tiltaksbehov på strekningene:
- Dramdal-Verp (4/10.500-4/14.000). Trær, fjellutspring, rekkverksender i sikkerhetssonen
-Åmot-Vikersund (5/0.500-5/11.500). Trær, fjellutspring, rekkverksender og usikrete bropilarer i
sikkerhetssonen
- Ask-Hønefoss (6/23.500-7/3.300). Trær og rekkverksender innenfor sikkerhetssonen.
- Hov-Oppland gr (9/0.100-9/6.996). Lysmaster og trær i sikkerhetssonen
Kostnadene for utbedring av disse strekningene er anslått til hhv 2,2, 7,0, 2,9 og 5,5 mill.kroner
(2010). I handlingsprogrammet inngår utbedringer (Hokksund-Vikersund) for 12 mill, dvs
gjenværende behov er 4,3 mill. kr. (Hov-Oppland grense).
Sikring av tunneler
Tunnelsikkerhetsforskriften (mai 2007) stiller visse krav til sikkerhetstiltak for alle tunneler på
riksvegnettet (ikke bare de som ligger på TERN-vegnettet) over 500 meters lengde som skal
gjennomføres innen 2019. Vegdirektoratet har sendt ut et eget oppdrag til regionene for kartlegging
av tunneler, aktuelle tiltak og kostnader for å etterleve kravene i forskriften.
Rasteplasser, hvileplasser, kjettingplasser og kontrollplasser
Region øst har utarbeidet en strategi for raste- og hvileplasser. Denne skal legges til grunn for
utvikling av fremtidig tilbud av raste- og hvileplasser i regionen. Strategien gir en oversikt over
eksisterende og planlagte raste- og hvileplasser i regionen og gir også en vurdering av behovet for
nye. De spesielle utfordringer knyttet til Osloregionens funksjon som nav for viktige
logistikkfunksjoner på veg, bane og sjø er også omtalt.
Langs rute 2b er det registrert følgende antall raste- og hvileplasser:
Region

Ant.
Ant.
hovedrasteplasser Kommersielle
anlegg

Region øst
Region sør

10
2 (ensidige)

1
1

Antall
Gjennomsnittlig
oppstillingsplasser avstand mellom
for store kjøretøy rastemuligheter
på ruta
35
32 km
1
22 km

Behov i Region øst: I tillegg til eksisterende og allerede planlagte nye rasteplasser, bør det vurderes
etablert nye hovedrasteplasser som følger:
 Rv. 35: Gardermoen – Roa: to plasser (en i hver retning)
 Rv. 2: Vurdering av nye plasser i forbindelse med videre utbygging
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Behov i Region sør:
 To rasteplasser mellom Hokksund og Hønefoss er begge ensidige. Ved søndre er trafikken så
stor at det bør anlegges tosidig rasteplass (ÅDT > 8000)
 På lengre sikt ny hovedrasteplass mellom Åmot og Hønefoss, evt med attraktiv lokalisering
for eksempel i forbindelse med ny veg utenom Tyristrand.
På rute 2b er det følgende kontrollplasser:
- Rv. 2 Magnor, stor kontrollplass
- Rv. 2 Øyset ved Kongsvinger, kontrollplass med vekt
- Rv. 20 Namnå, kontrollplass
For å sikre tilfredsstillende opplegg for etatens kontrollvirksomhet i Region øst, er det behov for
følgende utvikling av kontrollplassene på rute 2b:
- Rv. 2 Magnor, Tollvesenet planlegger kontrollplass på Statens vegvesen sin grunn. Felles
bruk av plassen er planlagt, både hva gjelder kontrollområdet, fasiliteter samt
hensettingsplasser. Det er viktig for Statens vegvesen med en god prosess med Tollvesenet
- Rv. 2 Slomarka, det er viktig at det tidligere planlagte kontrollanlegget ved Slomarka igjen
kommer på dagsorden. Stasjonen bør utstyres med bremsetester/bremserulle og således kunne
utføre en viktig del av tungtransportkontrollen
- Rv. 20 Namnå, plassen må rustes opp med nye variable skilt for inndirigering av trafikk
Ut fra de foreslåtte kriteriene i utredningen fra Region sør i 2007, for plassering av kontrollstasjoner,
vil dette behovet her være dekket av stasjoner på tilgrensende riksveger. Ny tosidig kontrollplass bør
vurderes nærmere ved bygging av ny motorveg Hokksund-Åmot.
Behovet for hovedrasteplasser, døgnhvileplasser for tunge kjøretøy, kontrollplasser og
kontrollstasjoner kan oppsummeres slik:

Hovedrasteplasser Døgnhvileplasser Kontrollplasser Kontrollstasjoner
4
1
1
1
Når det gjelder kjettingplasser, er det behov for minst 2 nyetableringer på rv. 200. På rv. 25 er det
fordelaktig med kjettingplasser i tilknytning til følgende steder:
Spesielt krevende stigninger i retning fra Elverum til Støa:
- Rødals-bakken like øst Statoil-stasjonen i Hernes.
- Bergeberget
- Ørbekke-dalen mot Flishøyda
- Kjernmolia like øst for innkjøring til Søre Osen
- Knetten, stigningen østover fra den nye brua ved Nybergsund.
Spesielt krevende stigninger i retning fra Støa mot Elverum:
- Bjørnbekkmora mellom Støen og Østby
- Sundliafra xrv. 25 og fv. 26
- Midtskogberget opp mot x rv. 25 og fv. 208
- Motbakke mot Flishøyda
I nærheten av Nybrua ved Nybergsund kan det vurderes om det er mulig å ha en felles kjettingplass
for begge retninger, både for Knetten og Sundlia. Når det gjelder vestgående trafikk, så er det
Midtskogsberget i tillegg til Sundlia som er mest krevende. Det vil være fornuftig å etablere
kjettingplasser slik at de også kan brukes som kontrollplasser.
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3.4 Miljøforhold
Luft og støy
Følgende tabell viser oversikt over støy og luftforurensning fordelt fylkesvis.
Buskerud Akershus Hedmark Oppland
Rute 2b
Antall personer over 38 dB
innendørs
SPI
CO2 (mill. tonn per år)
NO2 (antall personer)
PM10 (antall personer)

213
477
0,028
0
7

68
206
0,036
0
0

169
1504
0,078
0
0

68
142
0,010
0
0

Forutsetninger:
 Beregningene er foretatt for situasjonen 1.1.2014.
 Støytallene er for antall personer med innendørs støynivåer over 38 dB.
 Støyplageindeks (SPI) er for alle boenheter langs rutene.
 CO2-tall er totalt per år per rute i mill. tonn.
 NO2 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 150 ug/m3 maks 8 timer
per år
 PM10 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 50 ug/m3 maks 7 dager
per år
 For svevestøv (PM10) spiller det en rolle hvilken piggfriandel som ligger til grunn: her er det
brukt Akershus 85 %, Hedmark 50 %, Oppland 46 %, Buskerud 50 %.
 NOx (tonn/år): Akershus 105, Hedmark 248, Oppland 31
Biologisk mangfold
På rute 2b (Region øst) er det kartlagt følgende økologiske konflikter:
Antall
KulturNaturvernområde Prioritert
konflikter landskap
naturtype
1
0
19
23

Økologisk
korridor
0

Viktig
artsforekomst
3

Tabellen over gjelder Region øst og er kun gjort på riksveger som før 1.1.2010 tilhørte stamvegnettet,
se vedlegg 3 for mer detaljert beskrivelse og kart.
I Region sør er det kartlagt 7 store eller middels store konflikter. Kun en av disse er vurdert aktuell å
følge opp. Noen av konfliktene ligger i overgang mellom ulike ruter og påvirker derfor flere ruter.
Deler av rutene er ikke kartlagt da de ikke var en del av stamvegnettet (som kartleggingen var
begrenset til).
Arbeidet med å vurdere tiltak på de ulike konfliktene er ikke ferdig. Foreløpig er det hovedsakelig
drifttiltak som er foreslått. Driftstiltakene skal innarbeides i driftskontrakter.
Vannkvalitet og vandringshindre
Det er gjort en grov kartlegging knyttet til vannforskriften og konflikter langs rute 2b, basert på en
gjennomgang i 2008. Kartleggingene av vandringshindre og fyllinger er svært mangelfulle.
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Fullstendig kartlegging vil foreligge i 2011, og fullstendig tiltaksanalyse med kostnadsoverslag i
2013. Alle tiltak skal være gjennomført innen 2018 ihht vannforskriften av 1.1.2007.
Det er ikke utført nye kartlegginger av vannkvalitet for å måle påvirkningen fra vegavrenning – dvs
både salt og miljøgifter – utover det som gjennomføres løpende (eks rv. 2 nær svenskegrensen –
oppfølging av grunnvann/drikkevann). Informasjonen om kjemisk påvirkning stammer derfor fra
oversikter om salt mottatt fra Vegdirektoratet. Øvrig kjemisk påvirkning – dvs fra tungmetaller og
miljøgifter ellers – er ikke samlet inn eller sammenstilt nærmere. Vannene som er karakterisert med
stor risiko for negativ påvirkning (”røde”) og uavklart risiko (”gule”) (men sannsynlig påvirket) må
følges opp med overvåking.
Informasjon om fyllinger eller strandsoner er mangelfulle i NVDB. Dette betyr at det kan være noen
steder der fyllinger bør undersøkes nærmere. Hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre, vil også
måtte diskuteres med lokale myndigheter og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.
Følgende registreringer er gjort på rute 2b:
Kulverter som hindrer fiskevandringer
Kartlagt vegnett: Slik kartlegging er så langt ikke utført
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Lite utbedringstiltak):
Hedmark: 10 Oppland: 1 Akershus: 2,5
Stort utbedringstiltak:
Hedmark: 3 Oppland: 0,5 Akershus: 1
Fyllinger som hindrer vanngjennomstrømning
Kartlagt vegnett: Slik kartlegging er så langt ikke utført
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Hedmark: 1 Oppland: 1 Akershus: 0
Større strandsoneinngrep
Kartlagt vegnett: Slik kartlegging er så langt ikke utført
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Hedmark: ukjent Oppland: ukjent Akershus: ukjent
Kjemisk avrenning (salt)
Kartlagt vegnett:
Antall tiltak basert på kartlegging i 2005-2010:
Hedmark: 2 Oppland:0 Akershus: 0
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Hedmark: 66 (gule)
Oppland: 6 (gule)
Akershus: 8 (gule)

I Region sør er det anslått konflikt mellom riksveg og vann med grovt anslått tiltakskostnad på
kr. 620.000.
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Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Det er registrert følgende objekter på rute 2b:
- Rv. 2:
- Rv. 25:

nr. 246, Skubbersenga bru – bru i kommunal veg over rv. 2 i Eidskog
nr. 82b, Glåmbrua i Elverum

Korketrekkeren ved Åmot i Modum er med i verneplan for veger og kan gi mulige begrensninger
avhengig av løsning på ny veg Hokksund-Åmot.
Kulturmiljø og kulturlandskap
Rv. 35 i Oppland: Ved Brubakken i Jevnaker er det spesielle utfordringer knyttet til
bygningsmiljøene ved Hadeland glassverk som har høy verneverdi. Jevnaker kirke og prestegård
utgjør et kulturmiljø med verneverdier knyttet til bygninger og en gravhaug. Området innehar
potensial for funn av kulturminner i dyrka mark.
Ved Kalvsjø i Lunner passerer riksvegen et sammenhengende miljø med gravhauger, gravrøyser og
gravfelt. Vegen berører ikke gravminnene, men området har et potensiale for funn av kulturminner i
dyrket mark.
Landskapsbilde Buskerud
Strekningen ligger i et skog- og jordbrukslandskap. Landskapsbildet preges av leirbakker og
sletteland. Landskapet er lite kupert og med små høydeforskjeller. Barskogen er dominerende i
vegetasjonsbildet, mens randsoner er typisk og synlige i det åpne jordbrukslandskapet. Flere
tettsteder og spredt bebyggelse langs hele strekningen.
Kulturmiljø Buskerud
Det er registrert 20 vernete/verdifulle kulturminner/miljøer langs rv. 35 fra Hokksund til Hønefoss.
De fleste av disse er fornminner. Langs strekningene som skal bygges ut eller utbedres berører vegen
2 verdifulle kulturmiljøer: Kattfoss helleristning (bergkunst fra veidekultur, Modum k.) og Rud kirke.
Nasjonalt verdifulle kulturlandskap:
- Rv. 2 Akershus: På strekningen Ullensaker – Nybakk er det et viktig kulturlandskap.
- Rv. 35 Oppland grense – Gardermoen: Kultulandskapet nordvest for Gardermoen
Omtale vedrørende kulturminner og kulturmiljø på rute 2b i Hedmark er samlet i vedlegg 4.

Nasjonalpark/landskapsvernområde, naturreservat
Strandsone / vassdrag:
- Rv. 2 Akershus: Hele strekningen vest for Vormsund er det kryssing av raviner med bekker.
Bekkedalene er varig vernede vassdrag.
- Rv. 35 Oppland grense – Gardermoen: Spesielt nevnes vassdragene i ravineområdene
nordvest for Gardermoen. (Denne strekningen er lite omtalt fordi den ansees som ferdig
utbygd).
- Rv. 35 Tyristrand – Ask: Denne strekningen ligger forholdsvis nær Tyrifjorden som er vernet
vassdrag.
- Ny 3 eller 4 felts bro på rv. 35 over Drammenselva overfor Hokksund berører strandsone- og
støyforhold for dyreliv ved elva.
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Særlig verdifulle områder/lokaliteter: Dette er områder vernet etter naturvernloven, sikrede områder
for friluftslivet og områder registret i kommunal kartlegging som biologisk mangfold.
- Rv. 20 i Hedmark: Vingersnoret (Kongsvinger) og Gardsjøen (Grue)
- Rv. 2 Akershus: Ved kryssing av Vorma er det viktig å ta hensyn til landskap, ravinedaler og
fuglefredningsområde.
- Ved kryssing av Uåa øst for Vormsund vektlegges at evjene er viktige områder for biologisk
mangfold knyttet til vann. Det er en meandrerende elvestrekning og rasteplass for andefugl
- Rv. 35 Oppland grense – Gardermoen: Ravineterrenget nordvest for Gardermoen er et
område som nevnes spesielt.
- Rv. 35 i Buskerud: Deler av vegen ligger nær Tyrifjorden, der det er registrert artsforekomster
av regional betydning. Vegstrekningen grenser til Karlsrudtangen naturreservat som er et
større våtmarksområde. Området har RAMSAR-status, dvs det er av internasjonal betydning.
Dette våtmarkssystemet er svært sårbart ovenfor inngrep. Det er her behov for skjerming i
form av vegetasjon mot forstyrrelser av fuglelivet, og inngrep ned mot Tyrifjorden må ikke
forekomme. Deltaområdet oppstrøms for reservatet fungerer som en buffersone for reservatet,
og store inngrep bør derfor heller ikke skje her.

Riksveger gjennom tettsteder
Med dagens vegføringer er flere byer og tettsteder på ruta utsatt for miljømessige og
sikkerhetsmessige belastninger ved at hovedvegen går gjennom tettbygde strøk. Dette gir
miljømessige ulemper særlig for lokalsamfunnet, samtidig som deler av næringslivet nyter godt av
gjennomgangstrafikken.
På flere strekninger foreligger aktuelle utbyggingsplaner som i løpet av noen år vil medføre bygging
av ny hovedvegtrase utenom tettstedssenteret. Dette vil gi betydelig gevinst når det gjelder både
sikkerhet og miljøforhold, og samtidig vil det åpne helt nye muligheter for å gjennomføre
miljøfremmende tiltak i de aktuelle tettstedene.
I Region øst er situasjon kortfattet slik:
Jevnaker:
Riksveg 35 går gjennom tettstedet. Det foreligger kommundedelplan med
konsekvensutreding for tettstedsnær omlegging (Jevnaker – Olimb).
Vormsund: Riksveg 2 går gjennom tettstedet. Det forligger plan for omlegging (se under).
Skarnes:
Riksveg 2 går gjennom Korsmo (Skarnes). Det foreligger godkjente
kommunedelplaner for hele strekningen Nybakk – Herbergåsen – Slomarka
(Akershus/Hedmark), hvor plan for omlegging av rv. 2 gjennom Skarnes inngår.
Kongsvinger: Riksveg 2 føres inn i byen på sørsida av Glomma. Ny rv. 2 Slomarka – Kongsvinger
antas ferdigstilt i løpet av 2014.
Kirkenær:
Riksveg 20 ble miljømessig opprustet gjennom kommunesenteret i 2005. Reservert
trasé for omkjøringsveg.
Flisa:
Riksveg 20 er delvis opprustet gjennom kommunesenteret. Ytterligere tiltak aktuelle.
Reservert trasé for omkjøringsveg bør beholdes for utbygging, på lang sikt.
Elverum:
Riksveg 20/25 går gjennom byen. Utilstrekkelig kapasitet. Statens vegvesen og
Elverum kommune jobber med kommunedelplan, hvor det foreligger alternative
løsninger for kryssing av Glomma.
I Region sør er situasjonen slik at ruta (rv. 35) går gjennom følgende tettsteder: Hokksund, Åmot,
Nakkerud, Tyristrand og Ask.
- Hokksund er det tettstedet som anses mest problematisk i forhold til riksvegen. Vegen og tettstedet
påfører hverandre gjensidige problemer. Vegens kronglete føring gjennom tettstedet innebærer en
svært uheldig sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk (spesielt tungtrafikk), og gir en lite logisk
framføring av en overordnet riksvegrute.
30

- Vikersund, Åmot og Hønefoss: vegen ”tangerer” bybebyggelsen, og framføringen av vegen fortoner
seg på disse stedene utilfredstillende sett i forhold til riksveg som gjennomgående rute. Ved
Vikersund vil dette være ivaretatt før 2014, ved Åmot ved bygging av ny veg Hokksund-Åmot.
- Ved Tyristrand og Ask er forholdene ikke ideelle, men trafikken er liten og tiltak som bør
gjennomføres oppnår derfor ikke høy prioritet.
3.5 Universell utforming
På rute 2b legges det til grunn at 104 av 604 eksisterende holdeplasser er universelt utformet per
1.1.2014. Da gjenstår det å universelt utforme 500 holdeplasser.
Det skal gjøres tiltak på ett kollektivknutepunkt på rute 2b i handlingsprogramperioden 2010 – 13,
gjenstående behov er da universell utforming av 2 knutepunkt. Detaljer er vist i tabellen under.

Rute 2b

Ant holdeplasser det
skal gjøres
tiltak på i
2010-2013

Ant knutepunkter det
skal gjøres
tiltak på i
2010-2013

104

1

Eksisterende
holdeplasser

Eksisterende
holdeplasser
hvor det er
gjort tiltak ift
UU

604

0

Ant holdeplasser
som er
universelt
utformet per
2014
104

Hvor mange
holdeplasser
gjenstår å
gjøre tiltak
på etter 2014
500

3.6 Drift og vedlikehold
Forsterkningsbehov på ”nye veger”
Forsterkningsbehov på en veg utløses når dekkelevetiden blir så lav at det blir lønnsomt å utbedre
vegoverbygningen slik at dekkelevetiden blir ”normal”. En tommelfingerregel tilsier at forsterkning
bør utføres når dekkelevetiden er lavere enn halvparten av hva den burde være.
Veger bygget etter ca 1970 har normalt ikke forsterkningsbehov, men slurv i kvalitetssikringen under
byggingen kan likevel bety at det punktvis er forsterkningsbehov, men sjelden på lengre strekninger.
En veg dimensjoneres for å ta vare på trafikken og trafikkveksten gjennom 20 år. En veg fra 1970 har
derfor allerede vært gjennom ”to dimensjoneringsperioder”, og som regel uten at nye
forsterkningstiltak er gjennomført. Normal skal også de dekkefornyelser som er gjennomført i denne
perioden, i snitt med 10-15 års mellomrom, ha tilført vegoverbygningen det nødvendige
styrketillegget som er nødvendig for å opprettholde ”normale dekkelevetider”.
Ett unntak er de flerfelts motorveger som ble bygget i Region øst på 70- og 80-tallet. Fordi trafikkbelastningen her er ujevnt fordelt på feltene vil dekkefornyelsen skje feltvis. For å få til dette er det
vanlig å frese bort det gamle dekket og legge ny asfalt, slik at det ikke oppstår høydeforskjeller
mellom feltene. Dette tilfører ikke vegoverbygningen ny styrke, og disse motorvegene har derfor
etter ”en dimensjoneringsperiode” (20 år) i prinsippet ikke lenger styrke til å kunne ta mer trafikk
uten at det går alvorlig utover dekketilstanden. Når vi kommer utover dimensjoneringsperioden kan
vi derfor få en rask utmatting av dekket, og dette er noe vi fremover må regne med å se en god del av
på de høytrafikkerte motorvegene som ble anlagt på denne tiden. Disse vegene må tilføres ny
bæreevne, og dette kan mest kostnadseffektivt skje ved at samtlige felt i èn retning dekkefornyes,
selv om det bare er tilstanden i et felt som utløser behovet.
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Forsterkningsbehov på ”gamle veger”
De store forsterkningsbehovene i det gamle vegnettet er knyttet til veger som ligger i de traseer som
har vært ferdselsårer gjennom lang tid, og der vegkroppen er forsterket, lappet på, breddeutvidet, og
strekningsvis- eller punktvis endret slik at den i dag både er lite ensartet og delvis også fremdeles
ikke har den kvaliteten som trafikkbelastningen tilsier. Typiske eksempler på slike veger er store
deler av riksveg 3.
Vegfundament og vegdekke
Rutevise utredninger har 30-års-perspektiv. Vegnett som ikke får investeringer, særlig veger med
bredde < 8,5 meter, vil i et tidsrom på 30 år påvirkes av tre mekanismer, som utløser behov for reinvestering:
1. Nedbryting av overbygningen dvs. bæreevne. Teoretisk dimensjoneringsperiode er normalt 20 år. I
praksis skal den ordinære dekkefornyelsen ta vare på vegens forsterkningsbehov. Likevel kan en ofte
se tegn på svakheter i overbygningen. Dette viser seg bl.a. som hjulspor som ikke bare er
dekkeslitasje, med langsgående sprekker som indikerer utmatning. Dette betyr at vegen må
forsterkes, utover den forsterkning dekkefornyelsen gir ved å legge tykkere asfalt ved
dekkefornyelse, kfr. tidligere notat til NTP.
2. Smal skulderbredde reduserer bæreevne. Skulderbredde minimum 0,75 meter er kritisk for å
oppnå full bæreevne. Ved mindre skulderbredde har kjørefeltene for lite innspenning. Dette ser en i
praksis fører til mye ujevne setninger på vegkanter og kantskader på vegbredder 6 – 8 meter. Slike
ujevne setninger er svært uheldig for store biler både for framkommelighet og sikkerhet. Setninger
reduserer levetiden på vegdekket, og fører til for tidlig dekkefornyelse. Det mest økonomiske tiltak
på sikt er å utvide skulderbredden. Armering er et kortsiktig tiltak som er mer kostbart. Uten tiltak vil
en ha et stadig behov for oppretting av setninger, og redusert levetid på dekket.
En beslektet problemstilling av ny dato er innføring av bred midtoppmerking. Dette sideforskyver
kjøretøyene ut mot vegkanten, og bidrar dermed til å øke omfanget av deformasjonsskader i form av
sporkjøring i ytre hjulspor og kantskader.
3. Vegbredde reduseres ved dekkefornyelse. Når slitedekket fornyes må kjørebanen rettes opp for å
oppnå god jevnhet. Oppretting gjøres enten ved planfresing eller ved å rette opp med asfaltmasse.
Planfresing kan brukes bare der bæreevnen er tilfredsstillende. Ofte – og i økende utstrekning –
trenger veger forsterkning ved dekkefornyelse. Dette gjelder både veger som er dimensjonert og
bygget i løpet av siste 30 – 50 år, og ”non-engineered roads”.
Ved oppretting med asfalt bygges vegen opp 5 – 10 cm oppretting og slitelag til sammen.
Vegbredden vil dermed reduseres 20 – 40 cm ved en dekkefornyelse, som inntreffer 2 – 3 ganger i
løpet av 30 år.
Det er behov for forsterkningstiltak på følgende strekninger på rv. 20:
- Hp3, km 4,4 – 6,0 (1,6 km)
- Hp4, km 12,2 – 15,0 (2,7 km)
Rv. 20 Kongsvinger - Elverum er en blanding av gammel og ny veg, og det er behov for dekkefornyelse oftere enn normalt. Vegfundamentet Kongsvinger – Elverum har en svært variabel
oppbygning som skyldes at mange delstrekninger består av gammel og underdimensjonert veg i
forhold til dagens trafikkbelastninger. Tyngden av de svake parsellene er mellom Grinder og Flisa.
Hovedutfordringene er snau bredde og for dårlig vegfundament, som slår ut i ujevne telehiv og lokale
deformasjoner.
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Rv. 2: Dekkestandarden er generelt tilfredsstillende. Kongsvinger – Magnor har mye nybygget veg.
Rv. 35: Dårlig vegdekke på strekninger mellom Hokksund og Hønefoss, samt fra Jevnaker til Olimb
med behov for forsterking og utbedring.
Rv. 25: Strekningen har partivis behov for forsterkning. Grunnforholdene er vanskelige med mye
myr.
Rv. 200: Det er forsterkningsbehov fram til svenskegrensen. Størst er behovet på strekningen
Jammerdal – Øyermoen.
Bruer på rute 2b i Region øst
Hedmark
Utskifting eller komplettering av brurekkverk er nødvendig. Bruer på ruta er for smale i forhold til
vegnormalstandard, det trengs breddeutvidelse. Generelt er det et løpende vedlikeholdsbehov, blant
annet betongavskalling grunnet liten overdekning til armering, som forårsaker korrosjon. Korrugerte
stålrør som ligger som vanngjennomløp, er fra 1960- og 70-tallet og må skiftes ut. Rv. 20, Norsenga
bru er barriere for 56 tonn. Se vedlegg 5 for mer utfyllende omtale.
Oppland/Akershus
Når det gjelder bruene på rute 2b i Oppland og Akershus er tilstanden bra. Alle bruene i Oppland
med unntak av tre stykk rundt Jevnaker sentrum er bygd i perioden 1985-2003 og på disse bruene er
det kun behov for normalt vedlikehold. Det legges til grunn at de tre eldste bruene blir avløst ved
omleggingen av rv. 35 gjennom Jevnaker.
Det er imidlertid behov for oppgradering av standarden på noen brurekkverk på rv. 35 i Oppland,
anslått kostnad er under 1 mill kroner.
Bruer på rute 2b i Region sør
Buskerud
Vedlikeholdsbehovet på rv. 35 i Buskerud er særlig knyttet til bruer. Fra Åmot, Hp 5 til Oppland
grense, er det i perioden 1939-1990 bygget 30 bruer. Ny rv. 35 ble bygget på 1970-tallet fra hp5/0 til
hp 5/11. En del av bruene på strekningen mangler fuktisolering og en del har fuktisolering av dårlig
kvalitet iht. dagens standard. Også dreneringen er mangelfull ut fra den erfaringen som vi har i dag.
På grunn av manglende/dårlig fuktisolering og drenering, har en god del av bruene blitt påført
relative store betongskader i årenes løp og som det nå haster med å få utbedret. Eksempelvis brukes
ca 6 mill. for å få reparert betongskadene på Katfos bru (L=256 m) inklusive ny fuktisolering og
asfalt.
Det er spesielt betongskader og legging av membran mot saltinntrengning som prioriteres som
vedlikeholdstiltak på rv. 35 i årene som kommer. I tillegg kommer store kostnader til fugearbeider og
andre vedlikeholdstiltak, særlig der det er høy ÅDT.
Bruene fra perioden 1939 til 1968 har ikke bæreevne som er ønskelig iht. dagens trafikk. Man holder
på med et gjennomregningsprogram for bruene på rv. 35 for å finne ut om de har tilfredsstillende
bæreevne for ønsket tungbil-laster, hvilket er Bk10-60 samt mobilkran. Pr. d.d. har vi funnet at 2
bruer ikke tåler den forannevnte brukslasten, nemlig Skjærdalen bru(L=33 m) og Bjerke bru (L=103
m), henholdsvis bygget i 1942 og 1952. Forsterkningskostnadene for disse vil ligge i området 4-6
mill. Gjennomregningsprogrammet fortsetter imidlertid, og vi vil når dette er ferdig komme tilbake
med endelig forsterkningsbehov på vegruta. Foreløpig avsettes 15 mill til slike investeringer i første
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10-årsperiode. Det er dog viktig å vurdere om investering i økt bæreevne på Skjerdalen bru kan
erstattes av ny veg forbi Tyristrand.
Utbedring av forfall og økning av brukslast på bruene på rv. 35, anses å være av meget stor
samfunnsøkonomisk nytteverdi.
3.7 Hovedstadsområdet, Oslo og Akershus
I retningslinjene for de rutevise utredningene er det pekt på at utredning av utfordringer og tiltak på
enkeltruter egner seg best på vegstrekninger utenfor de store byene. I storbyområdene kommer vi inn
på en rekke problemstillinger som gjør rutevise utredninger mindre egnet. Dette gjelder f.eks.
problemstillinger knyttet til virkninger av tiltak i transportnett, behov for begrensning og styring av
biltrafikk, konkurranseflater mot kollektivtransport, fordeling av tilgjengelig vegkapasitet på ulike
trafikantgrupper, arealbruk og parkering.
Hovedstadsområdet skiller seg fra de andre byområdene ved at området omfatter svært mange ulike
ruter. Dette gjelder rutene:
 Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger
 Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo
 Rute 2b: Rv. 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og rv. 35 Jessheim – Hønefoss
 Rute 3: E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger
 Rute 5c: E16 Sandvika – Bergen
 Rute 6a: E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger
Av disse rutene ender alle bortsett fra rute 2b og rute 5c i Oslo by.
Der riksvegrutene møter sentrale deler av Oslo, går de ofte over fra å være separate vegstrekninger til
å utgjøre nett av riksveger. Region øst vil, som del av arbeidet med de rutevise utredningene, foreta
en helhetlig vurdering av utfordringer og tiltak i riksvegnettet i hovedstadsområdet. Vurderingen vil
skje ut fra retningslinjene for de rutevise utredningene, men vurderingene foretas for hele riksveg/transportnettet samlet. En slik utredning vil gi mer nytte for de rutevise utredningene ved å gi et
bedre grunnlag for å vurdere utfordringer, mål og virkemiddel på de delene av rutene som går
gjennom hovedstadsområdet.
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4.

Mål for rute 2b

Utfordringer
Ruta er en meget sammensatt rute med svært varierende utfordringer. Strekningsvis er det for lav
kapasitet og 4 felt bør bygges, mens andre strekninger har generelt lav geometrisk standard.
Strekningsvis er det også relativt høye ulykkeskostnader og lave fartsgrenser. De miljømessige
utfordringene synes mer begrensede.
Det er en utfordring at ruta til dels har for dårlig kollektivtilbud for pendlere og lange strekninger
mangler gang/sykkelveg. Sydvestre del av ruta har mye randbebyggelse kombinert med stor
fjerntrafikk i helger og daglig av pendlere mot Drammen og Oslo-området

Overordnede mål i et langsiktig perspektiv
Det viktigste målet i et langsiktig perspektiv er å utvikle ruta til en tjenlig hovedforbindelse gjennom
det sentrale østlandsområdet, som alternativ til og avlastning av rutene gjennom Oslo. Det vil således
være viktig å knytte sammen riksvegene i korridor 5 (Oslo-Bergen) og 6 (Oslo-Trondheim) via en
ytre ringveg (Ring 4) nord for Oslo og samtidig utvikle en øst – vest – akse mellom Midt-Sverige og
Vestlandet. I tillegg er det viktig å videreutvikle ruta, i samvirke med rv. 3 (rute 6b) og rv. 20, til et
tjenlig alternativ til E6 gjennom Oslo for trafikk mellom Trøndelag/Møre og Sverige. Rv. 35, rv. 2 og
rv. 200 vil være en del av fremtidens E16 mellom Bergen og Gävle.
Det er et mål å gi økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader mellom regioner. Det er
avgjørende at en transport med godkjent vekt, lengde og høyde kommer fram og at reisetiden er
forutsigbar. Ved forbedringer i infrastrukturen kan det oppnås redusert reisetid. På rute 2b innebærer
dette at det i et 30-års perspektiv er et mål å oppnå redusert reisetid for næringslivets
langdistansetransporter. Dette omfatter de internasjonale, nasjonale og til dels regionale transportene.
Ved slutten av 30-årsperspektivet bør ruta bære preg av en enhetlig standard over lengre strekninger,
ha lav ulykkesrisiko og de til enhver tid gjeldene miljøkrav skal være oppfylt. Det bør være
tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og transportsystemet skal være universelt utformet.
I et langsiktig perspektiv er det et mål at kollektivtilbudets reisetid for pendlere reduseres betydelig,
særlig for å avlaste vegnettet i de mer sentrale strøk. Samtidig bør kollektivtilbudet bedres gjennom
økt frekvens. Trafikken i og ved tettstedene må tilrettelegges langt bedre for myke trafikanter.
De transportpolitiske målene har i hovedtrekk vært uendret i lang tid. Ved behandlingen av NTP
2010-2019 har Stortinget påpekt at det overordnede målet i planperioden vil være avhengig av
utviklingen på de fire hovedinnsatsområdene framkommelighet og regional utvikling,
transportsikkerhet, miljø og universell utforming. For disse er det uttrykt fire hovedmålsettinger:






Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i
næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med
drepte eller hardt skadde i transportsektoren.
Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale
forpliktelser på miljøområdet.
Transportsystemet skal være universelt utformet.
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Vegdirektoratet har definert et eget oppdrag til regionene om å utrede hva som kreves for å fjerne
forfallet (vedlikeholdsetterslepet) på riksvegnettet i løpet av 10 år. Bakgrunnen for oppdraget er at
Vegdirektoratet ønsker et særskilt fokus på forfallet på vegnettet og hvordan dette kan fjernes. Målet
er å få et nivå på drift- og vedlikeholdsbudsjettet som sikrer at vegkapitalen bevares.

Utfordringer og mål for rutas delstrekninger
Rv. 25: Elverum – Nybergsund
Utfordringer
- Flere alvorlige ulykker
- Stor helge- og ferieutfart, spesielt vinterstid (vinterdrift)
- Byproblematikk i Elverum
Hovedmål
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
- Bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet
Rv. 25: Nybergsund – Støa
Utfordringer
- For lav vegstandard (bredde, kurvatur og bæreevne)
- Gul midtlinje mangler på deler av strekningen
Hovedmål
- Økt fremkommelighet
Rv. 2: Kløfta - Kongsvinger
Utfordringer
- Flere alvorlige ulykker
- For lav vegstandard ift trafikkmengde
- Blandet funksjon
Hovedmål
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
- Bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet og kortere reisetid
Rv. 2: Kongsvinger - Magnor
Utfordringer
- Flere alvorlige ulykker
Hovedmål
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
Rv. 20:
Utfordringer
- For lav vegstandard ift trafikkmengde
- Flere alvorlige ulykker
- Blandet funksjon
- Fremkommelighet for tungtrafikken
- Manglende tilbud til gående og syklende
Hovedmål
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
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-

Bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet og kortere reisetid for både godstransport,
næringsliv og persontransport
Legge til rette for utvikling av gode lokalmiljøer og redusere vegen som barriere for
lokalmiljøene.

Rv. 200:
Utfordringer
- For lav vegstandard ift kurvatur og bredde
- Regularitetsproblem for tungtrafikk på grunn av stigning/kurv. atur ved Franzbråteberget
Hovedmål
- Forbedre vegstandard
Rv. 35: Hokksund - Hønefoss
Utfordringer
- Flere alvorlige ulykker
- For lav vegstandard ift trafikkmengde
- Blandet funksjon
Hovedmål
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
- Bedre trafikkavvikling og regularitet, økt forutsigbarhet og kortere reisetid for både
godstransport, næringsliv og persontransport
- Økt konkurranseevne for kollektivtrafikken, viktig også av hensyn til trafikk inn mot
Drammen/Oslo
Rv. 35: Hønefoss - Roa
Utfordringer
- For lav vegstandard ift trafikkmengde
- Regularitetsproblem for tungtrafikk på grunn av stigning/kurvatur rett nord for Hønefoss og
rett nord for Jevnaker opp mot Olimb
Hovedmål
- Bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet og kortere reisetid for både godstransport,
næringsliv og persontransport
Rv. 35: Roa – Jessheim/Gardermoen
Utfordringer
- Delvis for lav vegstandard ift trafikkmengde
Hovedmål
- Forbedre vegstandard

Konkretisering av mål
I det følgende er de overordnede målene konkretisert. Oversikten gir uttrykk for hva som ønskes
oppnådd i planperioden.
Framkommelighet:
På rute 2b skal vegbredden være 8,5 meter unntatt strekningene nevnt nedenfor og Xfv. 377
(Jammerdal) – Riksåsen, som breddeutvides til 7,5 meter i påvente av beslutning om eventuell ny
veg.
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Følgende vegstrekninger bør få 19 meters vegbredde:



Langerud – Vikersund N (rv. 35)
Xfv. 176 (Kneppefeltet) – Gardermoen øst (rv. 35)

Følgende vegstrekninger bør få 16,5 meters vegbredde:



Slomarka – Kongsvinger (rv. 2)
Nybakk – Slomarka (rv. 2)

Følgende vegstrekninger bør få 16 meters vegbredde:



Sundehjørnet – Rasta (rv. 2)
Xrv. 3 (Basthjørnet) – xrv. 20 (rv. 25)

Følgende vegstrekninger bør få 12,5 meters vegbredde:






Rasta – Xfv. 345 (Lier) (rv. 2)
Langebru – Langerud (rv. 35)
XE16 Nymoen – Oppland grense (rv. 35)
Jevnaker – Olimb (rv. 35)
Xfv. 120 (Østre Hol) – Xfv. 176 (Kneppefeltet) (rv. 35)

Følgende vegstrekninger bør få 10 meters vegbredde:







Xfv. 345 (Lier) – Morokulien (rv. 2)
Omkjøring Tyristrand (rv. 35)
Olimb – Roa (rv. 35)
Løvberget – Finstad (rv. 25)
Vingersnoret – Roverud (rv. 20)
Jømna – Elverum (rv. 20)

Øvrige mål for framkommelighet er som følger:
-

Transporttilbudet og påliteligheten i transportsystemet skal bedres i perioden.
Avstandskostnader, herunder reisetider i og mellom regioner skal reduseres i perioden
Framkommeligheten for gående og syklende skal økes i perioden
Ta igjen forfallet på vegnettet tidlig i perioden

Transportsikkerhet
- Antall personer som blir drept eller hardt skadd i vegtrafikken skal reduseres med minst en
tredel innen 2020
Miljø
- Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5-4,0 mill. tonn CO2
ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i 2020
- Utslipp av PM10 og NO2 , samt nivå på innendørs støynivå skal oppfylle nasjonale mål i
planperioden
- Alle registrerte konflikter mellom veg, biologisk mangfold og vannforekomster skal utbedres
i planperioden
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- Unngå/begrense nye inngrep i viktige naturområder, kulturminner, -miljø, -landskap og
dyrket jord samt unngå prosjekter med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø
- Alle objektene i verneplanen skal ivaretas.
Universell utforming
- Alle knutepunkter, terminaler, holdeplasser og stoppesteder som er statens ansvar, skal i et 30
års perspektiv tilfredsstille kravene til universell utforming.

5.

Strategier og tiltak for å nå målene

Kapitlet gir en presentasjon av Statens vegvesens forslag til strategier og tiltak for å nå målene
beskrevet i kapittel 4.
Rv. 25: Elverum – Nybergsund
Strategi og tiltak
- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av eksisterende veg
Rv. 25: Nybergsund – Støa
Strategi og tiltak
- Økt fremkommelighet ved utvikling av eksisterende veg
Rv. 2: Kløfta - Kongsvinger
Strategi og tiltak
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde, bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet og
kortere reisetid ved å fullføre 4-feltsveg
Rv. 2: Kongsvinger - Magnor
Strategi og tiltak
- Utvikling av eksisterende veg
Rv. 20:
Strategi og tiltak
- Prioritere strekninger med stort gap i forhold til vegnormalstandard, særlig geometri
Rv. 200:
Strategi og tiltak
- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av eksisterende veg
Rv. 35: Hokksund - Hønefoss
Strategi og tiltak
- Prioritere strekninger med stort gap i forhold til vegnormalstandard og geometri, mest trafikk
og store kombinerte sikkerhets- og framkommelighetsutfordringer
Rv. 35: Hønefoss - Roa
Strategi og tiltak
- Prioritere strekninger med stort gap i forhold til vegnormalstandard og geometri og som også
gir trafikksikkerhetsutfordringer
Rv. 35: Roa – Jessheim/Gardermoen
Strategi og tiltak
- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av eksisterende veg
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5.1 En helhetlig strategi for hele ruta
Rute 2b er særdeles sammensatt og det er utfordrende å utforme en helhetlig strategi for hele ruta.
Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør iverksettes på
ruta fram til 2044. Trafikkmengdene, sammenholdt med vegens geometriske standard, danner
basis for vurderingene, og er i stor grad bestemmende for tiltaksbehovet. I henhold til retningslinjene
kan det være nødvendig å gjennomføre midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store prosjekter. På
riksvegnettet er det viktig å oppnå en enhetlig standard over lengre strekninger. På enkelte deler av
ruta, der det i et 30-årsperspektiv satses på å utvikle eksisterende veg, gir også ulykkessituasjonen
føringer for valg av tiltak.
Ved prioritering av tiltak er det viktig å fullføre prosjekter/strekninger, som er oppstartet i
inneværende periode, spesielt nevnes rv. 2 Nybakk – Kongsvinger og rv. 35 Jevnaker – Olimb.
For øvrig bør en prioritere tiltak som bedrer framkommeligheten og reduserer avstandskostnader for
å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret. I tillegg er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak, i tråd med visjonen om
at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. En bør også
prioritere veger med stor trafikk, der en har behov for firefelts veg og strekninger med betydelig gap i
forhold til vegnormalstandard og geometri.
På rv. 2 er 4-feltsveg planlagt utbygd mellom Nybakk og Kongsvinger. På rv. 35 utarbeides KVU for
strekningen Hokksund (kryss E134) – Jevnaker sentrum og KU for Jevnaker - Olimb. Rv. 2, rv. 35 og
rv. 200 vil inngå i fremtidens E16 mellom Bergen og Gävle.
I Elverum er det fremkommelighetsproblemer, som hovedsakelig berører rv. 20 og rv. 25. På rv. 25
er det spesielt viktig med god vinterdrift, grunnet betydelig trafikk mot vintersportsstedene Trysil og
Sälen.
Utredningen omfatter kart som viser inndeling i prosjektstrekninger.
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5.2 Sammenheng mellom investeringer og vedlikehold på ruta
Ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av investeringstiltak:
Det vises til arbeidet med forfallskartleggingen og påfølgende rapport. For øvrig vises det til kap. 3.6.
De investeringstiltakene som er EFFEKT-beregnet gir en samlet økning i årlige framtidige drifts- og
vedlikeholdkostnader på ca 30 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak ombygging fra 2-felts til 4feltsveg, samt utbedring til 2/3-felts veg og bredere 2-feltsveg.
For øvrig vil det på ruta bli gjennomført en del tiltak som ikke er EFFEKT-beregnet men som vil føre
til økte kostnader på anslagsvis 2 million kroner pr. år. Dette gjelder hovedsaklig etablering av nye
gang- og sykkelveger
Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader:
Det blir ingen vesentlige reduksjoner i framtidige vedlikeholdskostnader, men forstrekninger og
nyanlegg vil kunne bidra til noe lengre dekkelevetid.
Endringen i de årlige drifts- og vedlikeholdkostnadene vil komme gradvis i løpet av 30-årsperioden.
Motiv
Motiv gir generelt for lite til drift og vedlikehold av tunnelutstyr, til drift av grøntarealer og til å
dekke kostnader til kjøp av strøm. For denne ruta vil det være av begrenset betydning, slik at Motiv
antas å gi et noenlunde riktig bilde av behovet til løpende drift og vedlikehold.
For øvrig anslår man i Region sør at investeringer øker de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene
med 0,5 – 1 % av investeringsbeløpet for større nyanlegg og 3-5% ved investeringer innenfor
programområdene (ekskl. andelen mindre utbedringer). Dersom dagens forfall fjernes, anslås deretter
5 % årlig besparelse på drift og vedlikehold. MOTIV anses tilstrekkelig for regional fordeling, men
gir ikke riktig fordeling mellom ruter, her kan det være avvik på -5 til +10%.
5.3 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering
Ruta omfatter rv. 35 fra Hokksund til Jessheim, rv. 2 fra Kløfta til Riksgrensen ved Magnor, rv. 20 fra
Kongsvinger til Elverum, rv. 200 fra Kongsvinger til Riksgrensen ved Riksåsen samt rv. 25 fra Elverum
til Riksgrensen ved Støa. Rutas lengde er på totalt om lag 460 km.

Rv. 20 har temmelig varierende standard og en del markerte standardbrudd. I første rekke for liten
vegbredde, dels dårlig geometri og dels er strekninger innbygget med nedsatt fartsgrense som følge.
Det er ikke prioritert større prosjekter på rv. 20 i perioden 2010-13, slik at svært mange utfordringer
vil gjenstå til etter 2013.
Rv. 25 er tilhører både rute 2b og rute 6b. Delstrekningen som tilhører rute 2b, ligger mellom
Elverum og riksgrensen (Støa):
I Elverum sentrum arbeides det med å avklare ny kryssing av Glomma for rv. 20/rv. 25. Statens
vegvesen og Elverum kommune jobber med en kommunedelplan, hvor det foreligger to alternativer i
tillegg til nullalternativet. Videre utredning skal gjøres med sikte på endelig valg av alternativ.
Strekningen Elverum – Nybergsund har relativt god standard, både når det gjelder bredde og
kurvatur. Vegbredden er mellom 8 og 8,5 meter. Et stort innslag av partier med setninger og
ujevnheter drar ned helhetsinntrykket. Det er svært varierende trafikkbelastning over året og uka.
Bortsett fra på tettstedsparsellen østover fra Elverum er ÅDT relativt lav, men med stor helgetrafikk
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om vinteren. I første omgang ligger det til rette for å etablere lengre strekninger med forsterket
midtoppmerking og fortsette arbeidet med avskoging og bearbeiding av sideterreng. Kjernmoen og
Sunnlia har horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
Strekningen Nybergsund – Riksgrensen har relativt lav ÅDT og ingen spesielle problemer. Knettlia
ved Nybergsund har en horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
Rv. 200 har foreløpig relativt liten trafikk og ingen utpregede sikkerhetsproblemer. Vegen har dels
strekninger med dårlig geometri og for liten vegbredde. Det er økende pendlertrafikk til/fra Sverige,
noe som innebærer noe ukevariasjon i trafikken. Det ventes i løpet av 2010 tilslutning til forlengelse
av E16 til Gävle og rv. 200 vil inngå i denne forbindelsen. Selv uten utbedringstiltak ventes trafikken
å øke som følge av omskiltingen. Det er behov for breddeutvidelse på hele strekningen Masterud –
riksgrensen. Frantzbråtaberget har en horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
Rv. 2: Strekningen Slomarka – Kongsvinger blir i følge ”Handlingsprogram 2010-2013 (2019)”
ferdigstilt i løpet av 2014, forutsatt tilslutning til et finansieringsopplegg som innebærer at
bompengeselskapet forskotterer deler av de statlige midlene.
Neste etappe er Nybakk – Herbergåsen – Slomarka (Akershus/Hedmark). Det foreligger godkjente
kommunedelplaner for hele strekningen. Det kan være behov for stedvis forsterket midtoppmerking
og g/s-tiltak som midlertidige tiltak på strekningen, der hvor bygging av 4-feltsveg ligger lengre frem
tid.
Sør for Kongsvinger mot riksgrensa ved Magnor er det kun planlagt mindre tiltak som forsterket
midtoppmerking og utbedring av sideterreng på lengre strekninger
Rv. 35: Det er i handlingsprogrammet også forutsatt statlige midler til å starte omleggingen av rv. 35
på strekningen Jevnaker – Olimb i Oppland. Gjennom kommunedelplanprosessen (med
konsekvensutredning) har videreføringen i retning Eggemoen blitt mer aktuell, og i det videre
arbeidet vil Statens vegvesen utvide planområdet fram til planlagt kryssområde ved flyplassen på
Eggemoen. Det er etablert en referansegruppe bestående av Jevnaker kommune, Ringerike kommune
og Statens vegvesen, som vil påse at samarbeidet på tvers av kommuner, fylker og regioner blir
opprettholdt. Grovt regnet vil videreføringen mot Eggemoen kunne gi en merkostnad på rundt 350
mill kroner.
Strekningen Hokksund-Åmot, 15 km, har trafikk i dag som klart tilsier utbygging til 4 felt, (kan
muligens holde med 2/3 felt når ny veg avlaster den gamle). Strekningen videre til Vikersund (12
km) er så vidt over denne grensen. Eggemobakkene nord for Hønefoss og strekninger nord for
Jevnaker har horisontalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.
Hokksund framstår som en flaskehals for tungtrafikken på riksvegruta. Riksvegen har lav standard
gjennom tettstedet (byen). Vegen er smal, den går gjennom 5 til dels trange rundkjøringer,
passerer gjennom en svært smal undergang og deler av strekningen er miljøgate bygget i
miljøgatenes ”barndom” Den passerer også nært en skole og annen støyutsatt bebyggelse.
For øvrig har utilstrekkelig vedlikehold over lengre tid resultert i forfall på bruer, vegoverbygning og
drenssystemer. Det er en betydelig utfordring å ta igjen dette etterslepet og deretter opprettholde
tilfredsstillende standard på riksvegnettet ved ordinært vedlikehold.

43

Tiltak og prioriteringer på riksvegrute 2b
Ruta inngår i transportkorridoren mot utlandet og er viktig i sammenbindingen av riksvegnettet på
Østlandet. Riksveg 35 gjennom Akershus, Oppland og Buskerud utgjør sammen med riksveg 2 en viktig
alternativ tverrforbindelse nord for Oslo. Denne ble sammen med den etablerte tverrforbindelsen sør for
Oslo – Oslofjordforbindelsen – lansert som begrepet ”Ytre Ring” rundt det sentrale Oslo-området, og vil
kunne avlaste Oslo som nav i transportsystemet. Dette gjelder både for internasjonal og nasjonal
næringsrelatert transport. I tillegg genererer de mange tettstedene langs ruta en betydelig andel lokal
trafikk.
Rute 2b er sammensatt og preget av store variasjoner i den lokale trafikken. Størst lokal trafikk er det i
byene og de større tettstedene langs ruta. Rv. 2 (spesielt Kongsvinger – Kløfta), rv. 20, rv. 25 (spesielt
Elverum – Nybergsund) har til dels stor gjennomgangstrafikk. Trafikken, spesielt på rv. 25, er preget av
sesong/årsvariasjoner, som følge av ferie/helge/høytidsutfart.
På ruta er det lange strekninger som ikke oppfyller kravene fastsatt i vegnormalen. Vegbredden er på flere
strekninger utilstrekkelig, og på deler av ruta er tilbudet til gående og syklende mangelfullt. Deler av ruta
har heller ikke tilfredsstillende horisontal og vertikalkurvatur.
Strekningsvis er det for lav kapasitet og 4 felt bør bygges. Andre strekninger har generelt lav geometrisk
standard. Flere steder er det lave fartsgrenser på ruta. Det er en utfordring at ruta til dels har for dårlig
kollektivtilbud for pendlere og lange strekninger mangler gang/sykkelveg. Det er også relativt høye
ulykkeskostnader på deler av ruta.
Det viktigste målet i et langsiktig perspektiv er å utvikle ruta til en tjenlig hovedforbindelse gjennom det
sentrale østlandsområdet, som alternativ til og avlastning av rutene gjennom Oslo. Ved forbedringer i
infrastrukturen kan det oppnås redusert reisetid. På rute 2b innebærer dette at det i et 30-års perspektiv er
et mål å oppnå redusert reisetid for næringslivets langdistansetransporter. Dette omfatter de
internasjonale, nasjonale og til dels regionale transportene.

I gruppe 1 prioriteres videreføringen av utbyggingen av firefelts veg på rv. 2 mellom Kløfta og
Kongsvinger, gjennom fullføring av strekningen Kongsvinger – Slomarka og oppstart av strekningen
Slomarka – Nybakk.
Videre prioriteres utbygging av ny tofelts veg på rv. 35 mellom Jevnaker og Olimb. Videre
prioriteres utbygging av ny veg på rv. 35 mellom Hokksund og Åmot, Nymoen – Eggemoen samt
bygging av midtrekkverk mellom Åmot og Vikersund.
Det prioriteres også utbygging av gang- og sykkelveger på strekningen rv. 35 Hokksund –
Eggemoen. Tiltakene omfattes av KVU for rv. 35 Hokksund – Jevnaker. Videre prioriteres utbygging
av rv. 20/rv. 25 i Elverum og ny veg på rv. 20 mellom Roverud og Kongsvinger. I tillegg prioriteres
trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelvegtiltak høyt.
I gruppe 2 prioriteres utvikling av eksisterende veg på rv. 2 mellom Kongsvinger og Magnor,
omlegging av rv. 35 forbi Tyristrand, samt utvikling av eksisterende veg på rv. 25 mellom Elverum
og Riksgrensen (Støa). Det prioriteres også utvikling av eksisterende veg på rv. 200 mellom
Kongsvinger og Riksgrensen (Riksåsen).
I tillegg prioriteres utvikling av eksisterende veg på rv. 20 mellom Roverud og Grue, rv. 20 mellom
Grue og Flisa og ny innfartsveg på rv. 20 sør for Elverum. I tillegg prioriteres tiltak for bedret
trafikksikkerhet og bedret fremkommelighet for gående og syklende.
I gruppe 3 prioriteres ny fire felts innfartsveg til Kongsvinger fra sørøst på rv. 2, utvikling av
eksisterende veg på rv. 35 mellom Olimb og Roa og utvikling av eksisterende veg på rv. 35 mellom
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Gardermoen og Nannestad. Videre prioriteres utvidelse av eksisterende veg til fire felts veg på rv. 35
mellom Åmot og Vikersund. Utvikling av eksisterende veg på rv. 25 mellom Trysil og Riksgrensen
(Støa) prioriteres også, samt videre utvikling av eksisterende veg på rv. 20 sør for Jømna.
De rutevise utredningene omfatter ikke en detaljert prioritering av investeringene, men det vil være
en kortfattet beskrivelse av hvilke utfordringer som må løses først. Med bakgrunn i denne drøftingen,
er tiltakene prioritert i tre grupper:
Prioritet 1: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tiårs periode
Prioritet 2: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tjueårs periode.
Prioritet 3: Strekninger hvor man kan leve med dagens standard en lengre tid, men der tiltak anses
å være nødvendige i en trettiårs periode for å oppnå sammenhengende tilfredsstillende
standard på ruta.
Tabellen under viser utviklingsstrategien for rute 2b, alle store investeringstiltak på de ulike
vegstrekningene og mindre investeringstiltak (programområdene), som er aktuelle å gjennomføre i en
30-års periode.

Beskrivelse av prosjekt
eller grupper av tiltak

Veg

Strekning

Rv 2

Slomarka ‐
Kongsvinger

Bygging av 4‐feltsveg

Rv 2

Nybakk ‐ Slomarka

Bygging av 4‐feltsveg

Rv 2

Sundehjørnet ‐
Rasta

Utbygging til 4‐feltsveg

Rv 2

Rasta ‐ x fv 345

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 2

x fv 345 ‐
Morokulien

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 35 Jevnaker ‐ Olimb

Bygging av ny 2/3‐
feltsveg

Rv 35 Olimb ‐ Roa

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 35 x fv 120 ‐ x fv 176

Utvikling av
eksisterende veg
Bygging av 4‐feltsveg

Rv 35 x fv 176 ‐ x E6
Rv 35 x E134 – Åmot
(KVU)
Rv 35 x E134 ‐ Åmot
(KVU)
Rv 35 Nymoen ‐
Eggemoen (KVU)

Begrunnelse

Kostnad
mill. kr

1

Prioritet
2

Reisetiden skal reduseres, bedre
regularitet samtidig som
sikkerheten bedres. Utbygging til
ensartet standard i samsvar med
4‐felts strategien i
"Tilvekstkorridoren"
Reisetiden skal reduseres, bedre
regularitet samtidig som
sikkerheten bedres. Utbygging til
ensartet standard i samsvar med
4‐felts strategien i
"Tilvekstkorridoren"
Innfartsveg til Kongsvinger fra
sørøst. Behov for økt kapasitet.
Miljøulemper.
TS, ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
TS, ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Lav standard, redusert
framkommelighet. Tettsted med
miljøulemper.
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard)
Utbygging til vegnormalstandard

1 670

1 670

3 700

3 700

Utbygging til vegnormalstandard

160

200

450

450

80

350

350

400

400

Høy ÅDT, ulykker

1 600

Dersom do etter 2016:
Avkjørselsanering/midt
deler, kryss med mer
Ny veg 2/3 felt, 4 km,
midl tiltak lite aktuelt

Høy ÅDT, ulykker

(250)

45

880

80

Ny veg 3‐4 felt 15km

Stigning/svinger, irregularitet for
tungtrafikk, høy ÅDT

160

200

880

3

240

1 600

240

Veg

Strekning

Rv 35 Nymoen ‐
Eggemoen (KVU)

Rv 35 Åmot ‐ Vikersund
(KVU)
Rv 35 Åmot ‐ Vikersund
(KVU)
Rv 35 Omkjøring
Tyristrand (KVU)
Rv 35 Vikersund ‐
Tyristrand (KVU)
Rv 35 Tyristrand ‐ x E16
(KVU)
Rv 25 x rv 3 (Basthj.) ‐ x rv
20
Rv 25 x rv 20 ‐ Løvberget

Beskrivelse av prosjekt
eller grupper av tiltak
Dersom do etter 2016:
Krabbefelt Hov‐
Eggemoen, nytt kryss
Eggemoen
Midtrekkverk (fra før:
midtmarkering)+
toplanskryss, 11km
Utvidelse til 4 felt, 19m

Ihht retningslinje, kapasitet

500

Ny veg utenom, 3 km

Tettsted/sikkerhet, geometri

110

Ny veg eks trase 12,5
km
Ny veg eks trase, 10 km

Geometri, randbebyggelse,
fundament
Geometri, randbebyggelse,
fundament
Redusere reisetid og bedre
trafikkavviklingen
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse, TS, reduksjon av
barriere
TS, ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard)
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Ivaretakelse av vegkapital,
utbygging til vegnormalstandard

190

190

150

150

50

50

Framkommelighet for tunge
kjøretøy. Dårlig vertikalkurvatur.
Ivaretakelse av vegkapital,
utbygging til vegnormalstandard
Ivaretakelse av vegkapital,
utbygging til vegnormalstandard
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse til 7,5 meter i
påvente av beslutning om
eventuell ny veg, sideterreng
Innfartsveg til Kongsvinger fra
nord. Smal veg. Ulykkesbelastet.

110

110

100

100

150

150

230

230

Utvikling av nytt
hovedvegsystem
Utvikling av
eksisterende veg

Rv 25 Nybergsund bru ‐
Støa

Utvikling av
eksisterende veg

Jarenvegen ‐
Skinnarbøl

Utvikling av
eksisterende veg pluss
g/s
Skinnarbøl ‐ Mortåa Omlegging av veg

Rv 20 Kongevegen ‐
Vingersnoret
Rv 20 Vingersnoret ‐
Roverud

Utvikling av
eksisterende veg
Utvikling av
eksisterende veg
Utvikling av
eksisterende veg

Ny veg inklusive
Norsenga bru og g/s‐
veg
Ny veg og bygging av 1
km ny gang‐ og
sykkelveg fram til
kommunal veg

Rv 20 Roverud ‐ Nor syd

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 20 Nor syd ‐ Nor nord

Ny veg

Innfartsveg til Kongsvinger fra
nord. Smal veg. Ulykkesbelastet.
Videreføring av g/s‐veg i første
omgang til kommunal veg
(Tjernsbergsveg)
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Lav geometrisk standard

Rv 20 Nor nord ‐ Grinder

Utvikling av
eksisterende veg
(bredde, sideterreng)
Utvikling av
eksisterende veg
(bredde, sideterreng,
sanering)

Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng,
sanering

Rv 20 Grinder ‐ x fv 407

3

310

Utvikling av
eksisterende veg

Masterud ‐ x fv 377
(Jammerdal)
x fv 377
(Jammerdal) ‐
Riksåsen

Prioritet
2

Høy fart, møteulykker

Rv 25 Finstad ‐
Nybergsund bru

Mortåa ‐ Masterud

1

(50)

Utvikling av
eksisterende veg

Rv
200
Rv
200
Rv
200
Rv
200

Kostnad
mill. kr

Stigning/svinger, irregularitet for
tungtrafikk, høy ÅDT

Rv 25 Løvberget ‐ Finstad

Rv
200

Begrunnelse

46

350

310

500
110

350

100

100

80

80

550

550

360

360

45

45

170

170

115

115

100

100

110

110

40

40

Veg

Strekning

Beskrivelse av prosjekt
eller grupper av tiltak

Rv 20 Brynn – Grue kirke

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 20 Grue kirke ‐ Grøset

Ny veg

Rv 20 Grøset ‐ Johnsætre

Ombygging av
eksisterende veg

Rv 20 Flissundet bru ‐
Kjølaberget
Rv 20 Kjølaberget ‐
Braskereidfoss

Ny veg. Omkjøring om
Flisa, 2,1 km. Ny veg
Utvikling av
eksisterende veg

Rv 20 Braskeridsfoss ‐
Jømna

Utvikling av
eksisterende veg

Rv 20 Jømna ‐ Elverum

Ny veg

Kostnad
mill. kr

Begrunnelse
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng
Tettstedstrekning. Redusere
trafikk gjennom tettstedet.
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng,
sanering, TS
Tettstedstrekning. Redusere
trafikk gjennom tettstedet.
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng,
sanering, TS
Ivaretakelse av vegkapital,
breddeutvidelse (utbygging til
vegnormalstandard), sideterreng,
sanering, TS
Innfartsveg til Elverum fra syd.
Smal og innebygd veg. Nedsatte
fartsgrenser på nesten hele
strekningen. Miljøulemper

20

1

Prioritet
2

3

20

80

80

210

210

80

80

185

185

110

110

600

600

40

40

Mindre utbedringer
Rv
200
Rv 20
Rv 35
Rv 35
Rv 35

x rv 20 ‐ Jarenvegen Utbedre for lav
Framkommelighet for tunge
undergang pluss ny g/s‐ kjøretøy
veg på 800 meter
Kjølaberget ‐
Krysstiltak for
Kryssutbedring grunnet TS
Braskereidfoss
Braskereidfoss
Hokksund ‐ Mindre utbedringer
TS, fremkom.het
Oppland gr Vikersund x E16
Hokksund ‐ Vedlikeholdstiltak på
Samf.økonomi
Oppland gr inv.budsj. Bruer.
Hokksund ‐ Vedlikeholdstiltak på
Samf.økonomi
Oppland gr inv.budsj. Foreløpig
avsatt
Anslått øvrig behov

20

20

125

125

15

15

20

10

10

120

60

20

40

Gang‐ og sykkeltiltak

15

15

Gang‐ og sykkeltiltak

20

20

Gang‐ og sykkeltiltak

9

9

Gang‐ og sykkeltiltak

6

6

425

200

125

100

252

72

100

80

650

250

200

200

Krav

12

4

4

4

Generelt servicenivå

30

Gang‐ og sykkelveger
Rv 2

Magnormoen ‐
Morokulien
Xfv287 Antona ‐
Xfv286

Bygging av 1,4 km ny
g/s‐veg
Rv 2
Bygging av 3,3 km g/s‐
veg + forsterket
midtmarkeing
Rv 20 Brynn ‐
Bygging av 1,5 km gang‐
Pellerudsgutua
og sykkelveg
Rv 20 Skaslien ‐ Ingelsrud Bygging av 1 km ny
gang‐ og sykkelveg
Rv 35
Hokksund ‐ GS‐veger/sykkelfelt 25
Eggemoen (KVU) km + Åmot‐Geithus‐
Vikersund
Anslått øvrig behov

Folkehelse/miljø/ TS

Trafikksikkerhet
Anslått øvrig behov
Miljø‐ og servicetiltak
Rv 35
Rv 35

Hokksund ‐
Oppland gr
Hokksund ‐
Oppland gr

Miljøtiltak, støy, biolog.
mangfold
Servicetiltak:
hovedrasteplass
(Tyristrand) + utv.
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30

Veg

Strekning

Beskrivelse av prosjekt
eller grupper av tiltak

Kostnad
mill. kr

Begrunnelse

1

Prioritet
2

3

rasteplass syd til tosidig
Anslått øvrig behov

210

70

70

70

50

50

40

40

135

40

55

40

17 429

10 136

3 749

3 244

Kollektivtiltak og universell utforming
Terminaler i Kongsvinger og Elverum. Universell utforming
av holdeplasser
Rv 35

Hokksund ‐ Kollektivtiltak, pendlerparkering
Oppland gr.
Universell utforming av holdeplasser
SUM

Fullgod standard iht. vegnormalene vil koste ca 17 400 mill kr. Tabellen under viser i tillegg anslått
behov for midler til grunnerverv og planlegging.

Planlegging
Grunnerverv
Sum

Kostn mill. Pri 1 Pri 2 Pri 3
250
100
80
70
100
50
30
20
350
150
110
90

Region øst
Fullgod vegnormalstandard på veger med ÅDT mellom 8000 og 12 000 og utbedringsstandard på
veger med ÅDT mindre enn 8000 vil for rute 2b i Region øst koste ca 13 700 mill. kr. Se tabell
under.

Programområder
Større investeringer
Sum

Kostn mill. Pri 1
Pri 2
Pri 3
1 900
700
600
600
11 800
7 000
3 000
1 800
13 700
7 700
3 600
2 400

Region sør
Fullgod vegnormalstandard på veger med ÅDT mellom 8000 og 12000 og utbedringsstandard på
veger med ÅDT mindre enn 8000 vil for Rv. 35 i Buskerud mellom Hokksund og Oppland grense,
koste 2500 mill. kr., mens fullgod standard iht. vegnormalene vil koste litt mer, 3300 mill. Det
vurderes at strekningen Hokksund-Åmot har stort behov for ny veg ut fra samlet vurdering av
sikkerhet og fremkommelighet og bør bygges først i Region sør.
Kostnaden er her basert på 2/3 – felt på strekningen Langerud-Langebru (mye resttrafikk på gammel
veg, må sjekkes med trafikkmodellanalyser) og 4 felt videre til Åmot. Bompengebidraget kan da
ventelig bli ca 50 %. Størst nytte/kost ventes likevel på strekningen Nymoen-Eggemoen nord for
Hønefoss, pga stor innkorting dersom denne bygges som 2/3 felts veg og ikke som 4 felt. Bompenger
kan da evt dekke hele investeringen. Trafikkgrunnlaget ligger på grensen mellom 12,5 m og 19m
vegbredde.
5.4 Finansiering
Det er gjort en vurdering av bompengepotensialet knyttet til større strekningsvise tiltak på ruta. Flere
tiltak er under utredning for bompengefinansiering. Dette gjelder spesielt tiltak omtalt i NTP 20102019. For disse har vi lagt til grunn eksisterende bompengeberegninger der slike eksisterer. For
øvrige prosjekt er gjennomføring og oppstart ukjent fram til tiltaket blir prioritert i et
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handlingsprogram. Beregningen av bompengepotensialet vil derfor være preget av stor usikkerhet. På
bakgrunn av dette har vi valgt en svært forenklet fremgangsmåte. For nye prosjekter har vi beregnet
bompengebidraget ut fra hva som kan finansieres på bakgrunn av følgende forutsetninger:








Gjennomsnittlig takst tilsvarende 2 kroner pr km ved åpning av lengre strekninger. For andre
tiltak er det gjort en selvstendig vurdering av takstnivået.
Dagens ÅDT (2010) er lagt til grunn ved åpning. Vi ser med dette bort fra trafikkvekst fram
til åpning. Dette fanger opp en trafikkavvisning ved bompengeprosjektet tilsvarende
trafikkveksten fra 2010 til 2019 ved oppstart i 2020.
2 års anleggstid med lik fordeling av midlene. Innkrevingen starter år 3
15 års innkrevingsperiode
6,5 pst. lånerente
2,5 mill. kr i årlige innkrevingskostnader pr. innkrevingspunkt (2010-kroner)
Trafikkvekst i tråd med grunnprognosene i NTP 2010-2019

Ved å legge til grunn en gjennomsnittlig takst ut fra lengden på strekningen, vil bompengeandelen bli
høy der det er et stort trafikkgrunnlag og tilsvarende lavere der det er liten trafikk. Dette er i samsvar
med NTP 2010-2019 der det heter at: “For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet,
kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det opp til å utnytte en stor del
av bompengepotensialet der det er lokalpolitisk vilje til dette. Det innebærer en høy bompengeandel
der potensialet er stort.”
Under følger en kort omtale av beregnet bompengepotensial på strekningene på rute 2b:
 Rv. 2 Nybakk – Slomarka. Bompengepotensial ca 2.000 mill kroner


Rv. 2 Sundehjørnet – Rasta og Rasta – Morokulien. Bompengepotensial ca 500 mill kroner



Rv. 35 Jevnaker – Olimb. Bompengepotensial ca 500 mill kroner





Rv. 35 Hov – Oppland grense. Bompengepotensial ca 500 mill kroner
Rv. 35 Hokksund – Åmot. Bompengepotensial ca 800 mill kroner
Rv. 35 Åmot – Vikersund. Bompengepotensial ca 800 mill kroner



Rv. 35 Vikersund – Tyristrand. Bompengepotensial ca 350 mill kroner



Tyristrand – XE16. Bompengepotensial ca 350 mill kroner



Xrv. 3 (Basthjørnet) – xrv. 20. Bompengepotensial ca 500 mill kroner.



Jømna – Elverum. Bompengepotensial ca 500 mill kroner.

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger
I virkningstabellen under presenteres aggregerte tall for hver prioritet (1, 2 og 3). Med de
beregningsforutsetningene som ligger i Effekt, er det negativ nytte av tiltakene i de to første
prioritetene. Rv. 35 i Buskerud er ikke EFFEKT-beregnet, ei heller framkommer virkning på driftsog vedlikeholdsbudsjettet. Både reduksjon i ulykkeskostnader og reduksjon i transportkostnader for
samfunnet og næringslivet synker ved lavere prioritet.
Strekninger uten gul midtlinje vil være lik 0 ved gjennomføringen av de foreslåtte tiltak. Antall km
veg der bredden er under 8,5 meter, vil være 17 i 2044. De siste 17 kilometerne er på rv. 200 mellom
Jammerdal og Riksåsen, hvor det legges til grunn bredding til 7,5 meter i påvente av beslutning om
eventuell ny veg.
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Lengden av både 4-feltsveg, antall km midtrekkverk og forsterket midtoppmerking øker i 30årsperioden. Dersom strekningsvise tiltak skyves ut i tid, kan det være nødvendig å etablere enda mer
midtrekkverk som midlertidige tiltak. På andre strekninger kan det være aktuelt med forsterket
midtoppmerking.
Samfunnsnytten av gang-/sykkelvegtiltak vil ventelig være betydelig, basert på et grovt overslag gjort
ut fra nye anslag fra Helsedirektoratet om helseeffekten av fysisk aktivitet.
Det er avsatt midler til å oppgradere hovedtyngden av gjenstående holdeplasser uten universell
utforming.
Virkning
Samfunnsøkonomisk netto
nytte (1000 kr)
Reduksjon i
ulykkeskostnader (1000 kr)
Reduksjon i
transportkostnader for
samfunnet (1000 kr)
Reduksjon i
transportkostnader for
næringslivet (1000 kr)
Reduksjon i
transportkostnader for
distriktene (1000 kr)
Reduksjon i tallet på drepte
og hardt skadde (per år)
Reisetid på ruten
Antall km veg uten gul
midtlinje
Antall km veg med
vegbredde under 8,5 m
Antall km firefelts veg med
fysisk skilte kjørebaner
Antall km midtrekkverk på
to- og trefelts veger
Antall km forsterket
midtoppmerking
Antall km lagt til rette for
gående og syklende
Antall km kollektivfelt
Antall skredpunkter (høy
og middels prioritet)
CO2 utslipp (mill tonn)
Antall personer utsatt for
PM10 over grenseverdien
Antall personer utsatt for
NO2 over grenseverdien
Antall personer med mer
enn 38 dB innendørs
støynivå

Tilstand
2014

Endring
Endring
Endring
prior. 1*) prior. 2*) prior. 3*)
-2 347
-1 667
88

Tilstand
2044

1 999

585

191

3 669

713

362

1 646

184

99

913

632

326

4

1

1

42

-15
0

-15
-32

-3
-10

-33
0

275

-60

-118

-80

17

16

56

0

16

88

0

34

7

18

59

50

84

50

17

201

83

30

23

18

154

0
1

0
0

0
0

0
0

0
1

0,151
7

0,015
81

0,013
25

0,007
0

0,187
113

0

0

0

0

0

518

-162

18

-122

252
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Støypladeindeks (SPI)
Antall konflikter mellom
riksveg og biologisk
mangfold
Antall konflikter mellom
riksveg og vann
Antall kollektivknutepunkt
langs riksveg med
universell utforming
Antall holdeplasser langs
riksveg med universell
utforming.
Sum kostnad som er effektberegnet i hver prioritet
(mill. kr)
Virkninger på drifts- og
vedlikeholdsbudsjettet
(1000 kr)

2 329
30

-305
0

-120
0

-80
0

1 824
30

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

104

180

160

160

604

6 930

2 815

1 060

453

16

14

*For miljøvirkningene er det oppgitt tilstand og ikke endring. Dette fordi endringene her i stor grad vil være avhengig av
andre faktorer enn tiltakene selv. Miljøvirkningene er beregnet samlet for de ulike prioriteringsgruppene.
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Vedlegg 1
I tabellen nedenfor er det angitt hvilke bruer på rute 2b, i Region øst, som har føringsbredde under
8,5 meter.
Brunr
196
175
391
382
418
301
781
1490
1491
1437
1481
442
229
277
598
877
1616
913
529
1624
1621
1552
1198
1613
544
526
538
553
517
556
535
604
640
637
634
646
724
712
727
730
214
859
1252
901
994
1105
146
558
490
505
1543
508
214

Navn
Uvesund
Os Vestre
Os o/driftsveg
Os Østre
Sloå bru
Fulusagen
Rønningen
Gjemselund bru
Elvebredden bru
Malmerbekken
Sørpebøl o/driftsveg
Norsenga bru o/NSB
Vingersnoret bru
Nor Søndre bru
Nor bru o/NSB
Piksrud bru o/NSB
Kløfta bru o/NSB
Kåtbekken
Sorma bru
Lillemoen g-s bru
Karenslyst g-s bru
Hanstad o/g-sveg
Glåmbrua i Elverum
Løvbergsmoen o/g-sveg
Knippa o/driftsveg
Nistilkroken
Horna bru
Røa
Julussa bru
Bergekvernbekk Nedre
Bergekvernbekk Midtre
Ulvåa bru
Ørbekken
Ørbekkedalen o/driftsv.
Vesle Flisa bru
Vestre Grylla
Tørbergså bru
Svartøna bru
Varå bru
Varågrøna bru
Svartbekk bru
Vestre Grøna bru
Østby o/g-sveg
Østre Grøna bru
Nesvollbekk
Ljøra bru
Evjen bru
Mortåa bru
Smalsundet
Fensjøå
Bergertjern
Mo
Vang

Rv. Føringsavstand
Lengde
2
6
98
2
5,96
43,5
2
7,00
3,9
2
6,50
4,0
2
7,00
4,3
2
7,30
4,8
2
7,85
2,5
2
8,00
200,0
2
8,00
196,0
2
8,35
3,5
2
8,26
6,1
20
7,00
77,0
20
6,35
15,0
20
6,50
41,6
20
7,22
29,4
20
7,60
41,9
20
8,10
27,9
20
7,63
2,5
20
8,00
19,1
20
7,50
4,6
20
8,00
4,6
20
8,00
4,7
25
8,30
180,0
25
8,00
5,1
25
8,30
4,6
25
8,05
5,7
25
7,95
5,0
25
8,00
6,6
25
8,00
12,1
25
8,00
4,1
25
8,00
3,9
25
8,00
19,9
25
8,22
3,6
25
8,10
4,6
25
7,97
10,2
25
8,07
3,7
25
8,10
13,5
25
8,21
8,2
25
8,21
13,4
25
8,00
10,6
25
6,45
5,8
25
7,49
17,0
25
7,15
3,3
25
7,17
14,5
25
6,50
3,1
25
7,29
55,6
200
6,00
4,4
200
7,58
9,5
200
6,50
11,2
200
6,45
7,6
35
7,50
251,5
35
8,00
10,9
35
6,75
5,7
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Vedlegg 2
I tabellen under er oppgitt føringsbredde på bruer i Region sør, hvorav noen har føringsbredde under
8,5 meter. Tabellen gjelder bruer på rv. 35, tilhørende rute 2b.
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Vedlegg 3
Konflikter mellom eksisterende riksveg og biologisk mangfold er vist i tabellen nedenfor og på kart
som er vedlagt.
Konflikt

Fylke

Veg nr Sted

Kulturlands
kap

Nestangen
2

2

2

2

2

2

Prioriterte
naturtyper

Dysta

Prioriterte
naturtyper

Dyståa

Prioriterte
naturtyper

Leira KringlerEvjebråten
2

35

2

35

Prioriterte
naturtyper

Hetåkermåsan

Prioriterte
naturtyper
4

20

4

20

4

2

4

2

4

2

5

35

5

35

5

35

5

35

5

35

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper
Prioriterte
naturtyper

Beskrivelse
Området avgrenses av elvene Vorma og Glomma og riksvei 2.
Løsmassene i området består av leire. Landskapet er vakkert
og variert, med slettelandskap, ravinedaler og elvebredder.
Korndyrking dominerer på slettene. Enkelte ravinedaler beites
fortsatt
Den nedre del av Dysta meandrerer rolig gjennom
sumpomårder omgitt av fattig barskog og dyrket mark. I nedre
deler er det litt flytebladssamfunn, med nøkkeroser og trolig
flotgras. I strandkanten er det kvasstarr, sennegras og
elvesnelle, med innslag av myrhatt
Meandrerende elv med mye vegetasjon langs breddene, i
hvert fall i nedre deler. Lokalitetsbeskrivelse innlagt av SiS den
25.11.2003: Meandrerende grenseelv mot Sør-Odal i Hedmark
fylke. Leirbredder med mye vegetasjon, særlig elvesnelle.
Lokalitetskrivelse innlagt av TBL den 09.01.2003:
Fin utforming av meandrerende elv i leirmasser. Kantsoner av
gråor, hegg, vierarter, samt noe osp. Forholdsvis god
vannkvalitet i hele denne delen av vassdraget. Rike
forekomster av elveperlemussling
Tue-lausbotn. Det er også knyttet viltverdier til lokaliteten. Se
viltkart.

Meandrerende elveparti mellom Vingersjøen og Glomma.
Strømmen skifter retning ettersom Glomma stiger eller synker.
Bygger opp deltaområde når vannet strømmer inn i
Vingersjøen. Betraktes som del av at større område i
Vingersnoret
sammenheng med blant andre lokalitet
ôStort sammenhengendee myrkompleks med menge
elementsamlinger. Eksentrisk høgmyr dominerer, og det finnes
Dalermyra
flere elementsamlinger som klassifiseres til denne type (noen
er svært svakt hvelvet).
Meandrerende elv med mye vegetasjon langs breddene, i
hvert fall i nedre deler. Lokalitetsbeskrivelse innlagt av SiS den
25.11.2003:
Meandrerende grenseelv mot Sør-Odal i Hedmark fylke.
Dyståa
Leirbredder med mye vegetasjon, særlig elvesnelle.
Den nedre del av Dysta meandrerer rolig gjennom
sumpomårder omgitt av fattig barskog og dyrket mark. I nedre
deler er det litt flytebladssamfunn, med nøkkeroser og trolig
flotgras. I strandkanten kvasstarr, sennegras og elvesnelle,
Dysta
med innslag av myrhatt
Lita å mellom Dølisjøen oig Glomma. Passerer Nordsettjernet
underv. eis. Dels omgitt av en smal skogbrem, dels renner åa
Sloa
gjennom skogområder. Viktig viltbiotop. Synes ikke å være
undersøkt botanisk.
Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Tjernet ligger på grensa
mellom Jevnaker og Lunner NØ for Storetjernet, Ø for gamle
Hallomtjernet
rv. . 35. Hallomtjernet er omkranset av åkermark, med noe
skog i S og helt i Ø.
Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: PrestegårdselvaPrestegårdselv Brennaelva (öVangsbekkenö) utgjør et lite vassdrag med Ún
a-Brennaelva
grein fra Storetjernet-Vesletjernet, og med diverse sidebekker
fra S som drenerer framliene i Nordmarka.
Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Lokalitetene omfatter Øsiden av Randsfjorden, med lokaliteter fra Sløvika og S-over
Nedre Vang
(overv. eiende ved bekkeutløpene), dessuten utløpsområdet,
Hermanstjern og Randselva ned til Kistefoss.
Randsfjorden
Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Randsfjorden er Norges
SV (utløpsomr.) fjerde største innsjø (136 km). Fjorden har en svakt
med Bergertjern elektrolyttrik vannkvalitet, og befinner seg næringsmessig i det
oligotrofe området
Hallomtjernet
Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Tjernet ligger på grensa
mellom Jevnaker og Lunner NØ for Storetjernet, Ø for gamle
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Prioriterte
naturtyper

Finnerudputten
5

35

5

35

Prioriterte
naturtyper

Hermanstjern

rv. . 35. Hallomtjernet er omkranset av åkermark, med noe
skog i S og helt i Ø.
Finnerudputten er ikke nærmere undersøkt, men antas å ha
elementer av rikmyr, trolig med kjevlestarr-kalksump i torv.
kanten (slik det er langs de andre kalktjernene/puttene på
Hadeland). Biomangfold og sjeldne arter
Tidvis på 1980- og 90-tallet var det store, tette forekomster av
vasspest her (i motsetning til selve Randsfjorden som aldri har
hatt problem-vekst av vasspest).

35

Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Tjernet/innsjøen ligger
mellom gamle og nye rv. . 35, på Kalvsjø. Innsjøen sokner til
Viggavassdraget. Innsjøen grenser mot vei (delvis med
fyllinger) både i S og i Ø, samt nær opp til vei i N.
Beliggenhet/topografi: Lokaliteten ligger S for Solheim-skolen
og Skøyen, rett N for jernbanelinja og rv. . 35. Lokaliteten
omfatter en grunnlendt kalkrygg, med et tilliggende myrdrag,
og grenser opp mot et fuktdråg i N, åkermark i S

5

35

Beliggenhet/topografi: Lokaliteten utgjør en smal stripe med
gammel engmark på oversiden av rv. . 35 ved
busslomme/parkeringsplass og nedover (rett V for Vestre
Olimb). Berggrunnen er vekslende kalkstein og leirskifer.

4

20

5

35

5

35

Prioriterte
naturtyper

Kalvsjøtjernet
5

35

Prioriterte
naturtyper

Skøyen VSolheim
5

Prioriterte
naturtyper

Vestre Olimb V

Viktige
Artsforeko
mster

Dalermyra

Viktige
Artsforeko
mster

Kalvsjøtjernet

Viktige
Artsforeko
mster

Våja/Leirsjøen
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Konflikter rutevis
Rute 2b

Konflikter

Kulturlandskap

Prioriterte naturtyper

Viktige artsforekomster
Rute_2b
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Vedlegg 4
Omtale vedrørende kulturminner og kulturmiljø på rute 2b i Hedmark.
Langs alle disse rutestrekningene er det et variert mangfold av kulturminner. Bebyggelsen er oftest
knyttet til stedbunden næring i forbindelse med jordbruk. Når det planlegges ny fremføring av vei
langs eksisterende og eldre traséer, må planlegger alltid forvente å måtte forholde seg til et mangfold
av kulturminner. Å beskytte seg mot støy fra nye veier, er som regel omfattende tiltak på
bevaringsverdige og fredete bygninger. Det kan medføre forholdsmessige store inngrep, og for freda
bygninger kan inngrepet være helt uakseptabelt. I forbindelse med et kulturmiljø med flere registrerte
bygninger, vil det noen ganger også være verneverdige kulturlandskap, tundannelser eller annen
bygningsorganisering.
Ved vurdering av forholdet til kulturminner og hvilke hensyn som bør tas, er det derfor viktig å se
helhetlig på området og også være oppmerksom på hvordan et vegtiltak kan påvirke kulturmiljøet
også i en videre forstand, som f.eks gjennom støyskjerming.
RV 2
Automatisk fredete kulturminner
Langs RV2 i Eidskog er det i områder ved avkjørsel Fv 342 ved Grasmo en konsentrasjon av
kulturminner. Det er stort sett kullgroper, jernvinneanlegg og fangstgroper. Like nord for nordre
avkjørsel til Magnor sentrum skjærer eksisterende veg gjennom ei fangstgroprekke. Denne
fangstgroprekka er tilrettelagt ved merking av sti og oppsatt infotavle.
I området mellom søndre avkjørsel til Magnor sentrum og Morokulien er det et kulturmiljø bestående
av både fangstgroper og kullgroper hvorav enkelte ligger relativt nær eksisterende veg. Lenger unna
vegen er det i tillegg flere tjærebrenningsgrøfter som inngår i dette kulturmiljøet. Området på
nordøstsiden av vegen er relativt godt registrert i forbindelse med plansaker.
På strekningen sør-nord i Kongsvinger er det stort automatisk freda kulturmiljø på Liermoen øst for
RV 2 ved Sigernessjøen. Kullturmiljøet består av utmarkskulturminner som kullgroper, tjæremiler,
ulvestue m.m. I sør ligger kulturmiljøet 200-600 m øst for rv 2.
På strekningen vest-øst i Kongsvinger, fra Kongsvinger kraftverk /Huvnes til Kongsvinger er det
registert i forbindelse med utbygningen. Det vises til rapport for registreringene.
I Sør-Odal er det et område rundt Skarnes i møte mellom Oppestadåa og Glomma der det er et
kulturmiljø bestående av gravhaug og boplasspor med mer.
Det er registrert fra Slomarka til kommunegrensa til Kongsvinger i forbindelse med utbygninger av
rv 2. Se rapport.
Nyere tids kulturminner
Fra riksgrensa til Magnor i Eidskog går Rv 2 gjennom skog i nyere trasé. Her er det lite kjente
kulturminner fra nyere tid, men flere viktige fornminner relativt nær vegen ved Magnor.
Mellom Magnor og Skotterud går vegen delvis inn i viktig kulturlandskap (ravinelandskap,
Gaustad). Det har stor tidsdybde med et fredet fangstanlegg strekker seg på tvers av vegen samtidig
som at man ser gardsanlegg med verneverdige bygninger fra vegen
Mellom Skotterud og Matrand er det et åpent kulturlandskap nær Skotterud. Traseen er en viktig,
gammel ferdselsåre, - pilegrimsveg.
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Det er lite kjente kulturminner fra nyere tid mellom Matrand – Sigernessjøen
Fra Sigernessjøen til Kongsvinger er det verneverdig bebyggelse ved Strengelsrud og Mariåsvegen
og et åpent landskap langs sjøen.
I Kongsvinger er det mye verneverdig bebyggelse og bymiljøer med høy verneverdi.
På strekningen fra øst er det første kulturmiljøet i Sør-Odal ved Fululykkja, her er det både
kulturminner fra nyere tid og fornminner. Også ved Leikvangmoen og Sundbymoen er det
kulturmiljøer nært til dagens veg. Det nærmeste huset ligger bare ca 6 meter fra vegen. Ved
Melstrøm er det flere gårdsanlegg og fornminner som danner et viktig kulturmiljø. Litt lengre vest
ligger Strøm kirke og prestegård med mange bygninger som er fredet. Her må eventuelle støytiltak
løses nærmest mulig støykilden, slik at kulturmiljøet ikke blir forstyrret eller skjemmet. Etter Skarnes
er det registrert noen kulturmiljøer før Akershus grense. Dette er ved Sandbakken, Sandnes,
Kremmerstuen og ved Ullern. Ved kremmerstuen ligger det en bygning fra 1700-tallet bare 12 meter
fra vegen.

RV 200
Nyere tids kulturminner
Mellom Riksåsen og Øyermoen i Kongsvinger er det i hovedsak skogslandskap. Vegen går gjennom
Finnskogen, som er et område der det kreves særlige hensyn til den skogfinske kulturen, herunder
bygninger, bråter og åkerteiger, rydningsrøyser og gamle vegfar. Det er verneverdige bygninger og
tettstedsmiljø på Øyermoen.
Fra Øyermoen til Masterud er det også skogslandskap, og det er lite kjente kulturminner helt nær
vegen, men kontakt med kulturlandskap ved Femoen/Dragonmoen og Jammerdal.
Mellom Masterud og Skinnarbøl er det bebyggelse ved Masterud som det er grunn til å antatt at har
verneverdi, men ellers er det lite kjente kulturminner nær vegen.
Fra Skinnarbøl til Kongsvinger er det et åpent kulturlandskap av høy verdi ved Vingersjøen. Tett ved
vegen er det skolehus og viktige historiske garder (Skinnarbøl, Skansgården, Gjøsegården, Nesteby).
Langs Glomma er viktige kulturminner som Nor Skanse og Lunderby Nor, og en rekke andre
verneverdige bygninger langs vegen inn mot byen.

RV 20
Automatisk fredete kulturminner
I Grue, like sør for Kirkenær, og på vestsiden langs Rv20, er det i et åkerområde registrert
bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder/middelalder. Rett nord for dette området, og like sørvest
for tunet på Kirkenær gård, ligger det en stor naturlig haug som det knytter seg tro og tradisjon til.
Denne går under flere navn; Tinghaugen, Haugen, Merrahaugen og Åranshaugen.
I Åsnes, øst for Flisa sentrum, og sør og vest for Rv20, ligger området Myrmoen med et stort
kulturmiljø som i hovedsak består av kullgroper samt noen bosetnings- og aktivitetsområder.
Øst for Rv20, strekningen mellom Bjerke Mellom og Bjerke Søndre, er det et lite kulturmiljø
bestående av fire kullgroper og en fangstgrop.
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Området ved Kjølen ble registrert, og gravd ut, i 2000 i forbindelse med reguleringsplan for Kjølen
Nedre. Det vises til rapport for registreringene.
I Våler kommune er det stor konsentrasjon av kulturminner, hovedsakelig kullgroper, inntil Rv 20
(spesielt på østsiden) ved Rokkerudsmoen like sør for Braskereidfoss.
Forekomster med til dels tette konsentrasjoner av, spesielt kullgroper, men også noen fangstgroper og
tjæremiler i området fra avkjørsel Vålerbyen til kommunegrense Åsnes (Haslemoen-området). Det er
ikke foretatt systematiske registreringer i alle skogsområdene langs vegen ved Haslemoen slik at
området vurderes å ha svært stort potensial for ytterligere kulturminneforekomster.
I området Heradsbygd (Elverum) er det gravminner og potensial for automatisk fredete kulturminner
under dyrket mark. Ellers potensial for utmarksrelaterte automatisk fredete kulturminner på
strekningen mellom Våler og Elverum.
Nyere tids kulturminner
På strekningen Kongsvinger- Roverud er det åpent kulturlandskap (elveslette). Her er det viktige
anlegg som Hov prestegård (nå aldershjem) og Rustad skole tett ved vegen. Det er knytta tradisjoner
til den gamle vegen (”Tatersvingen”), og det må da bemerkes at også steder som det er knyttet
tradisjoner til er omfattet av kulturminnelovens formålsparagraf. Videre er det SEFRAK-registrerte
bygninger nær vegen ved Roverud og flere viktige bygninger i Roverud sentrum, bla. a. Roverud
stasjon.
Mellom Roverud og Brandval er det et verdifullt åpent kulturlandskap. Kontakt med Glomma
er viktig i landskapssammenheng. Helgeneset gard ligger inntil vegen, og der er det bl.a.1700tallsbygning. Rymoen har kulturlandskap med flere mindre garder nær vegen.
Brandval er ei Kirkegrend med landskapsverdier og eldre bebyggelse i Brandval sentrum.
Fra Brandval til kommunegrensa til Grue er det flere større garder, som Fjøser store med 5 SEFRAKregistrerte hus. Snappholt og Stollsnor (1600-tallshus) nær vegen. Garden Vest-Nor er i
fredningsklasse, med mange bygninger og omliggende kulturlandskap. Det er også et gammelt
sundsted og endepunkt for Kongsvingerbanen. Nor tettgrend har dessuten en gammel butikk nær
vegen bl.a., som hørte til under Vest-Nor. Øst-Nor litt lengre unna, har meget verdifull
bygningsmasse.
Videre har vi Vålerbråten og Våler nedre med SEFRAK-bygninger nær vegen.
I Grue er det et tun med fredete bygninger like ved veien sør for Kirkenær. Det er Kongshov. Så er
sveitserstilbyen Kirkenær, med en fredet jernbanestasjon, et viktig miljø. Her går veien i dag
gjennom sentrum, og det er verneverdig bebyggelse på hver side av veien. Sør for Kirkenær sentrum
ligger dessuten kirka, som er listeført (dvs har nasjonal verdi).
Kulturlandskapet i Sorknesgrenda er også verdifullt. Her ligger det flere gamle gårder strukturert
etter et mønster på ei elveslette mellom veien og elva, samtidig som det også er gårdstun på østsida
av elva. Det er både bygningsmiljøer og enkeltbygninger av verdi her, deriblant en smie på østsida av
veien. I fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer er truete bygningstyper et
prioritert tema, og blant disse er smier.
Mellom Sorknesgrenda og grensa til Åsnes, ligger Meiningen,- ei bureisningsgrend med
bygningsmiljø som er særskilt framhevet i fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og
kulturmiljøer.
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I Arneberg i Åsnes er det bygningsmiljøer med verneverdig bebyggelse og ei eldre kirke. Disse har vi
ikke gjort noen nærmere verneverdivurdering av, men er oppmerksom på mulige verdier. Ellers er
det enkelte tun like ved veien i nærheten av Flisa som har verdifulle bygningsmiljøer. Blant dem er
det knyttet mye oppmerksomhet til Syversætre, som har fått tilskudd og vernepriser. Ikke langt unna
er det også militærhistoriske steder (Trangen).
I Våler mellom Elvesletta Åsnes grense og Haslemoen er det et særeget flatt landskap og flere
SEFRAK-registrerte hus (eksempelvis Kulpen) i vegkanten ved Lindstad.
Området rommer også militærhistoriske anlegg, tilknyttet boligområde Storskjæret.
Mellom Haslemoen og Rokkerud går Rv 2utenom bebyggelsen i Våler sentrum, og det er
lite potensial for kulturminner. Rokkerud S. har antatt verneverdige bygninger 70 m fra
vegen.
Fra Rokkerud til Elverums grense er det tettbebyggelse i Braskereidsfoss nær vegen og
kulturlandskap med historiske garder som Lundeby og Øverby på nordsida av vegen. Vi har
også Holtet med SEFRAK-hus kloss i vegen. Landskapet har vekslende furumoer og åkre til
kommunegrense Sormbrua.
I Elverum kommune er det mye nyere tids kulturminner på Jømna. Det gjelder både gamle Jømna
sentrum og området på og omkring Jømna bruk, der det er industrirelaterte kulturminner på hver side
av vegen, men særlig på vestsida. Her ligger en del av minnene nært veien der denne går over elva.
I Heradsbygda i Elverum er det bygningsmiljøer i sentrum, som veien går gjennom (eksempelvis
eldre butikker, et forsamlingslokale og ei kirke), og gårdstun i nærheten av veien med flere
verneverdige bygninger (f.eks Houm). I tillegg er kulturlandskapet i Heradsbygda verdifullt, og vi ser
bygningsmiljø og kulturlandskap i sammenheng med hverandre.
Det kan i denne sammenhengen nevnes at møteplasser er et overordnet tema i fylkesdelplanen for
vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. Derfor har vi fokus på slike tettsteder med historisk
dybde, og særskilt på bygningskategorier som forsamlingshus.
Nordover fra Heradsbygda mot Elverum, er det et par særlig verdifulle gårdstun like ved veien. Det
gjelder Alfheim (”Munthegården”) og Østerhaug.

RV 25
Automatisk freda kulturminner
Ved Rv25, ved Støa i Trysil er det en konsentrasjon av kulturminner som ligger til dels inntil vegen.
Det er bl.a. bosettingsspor fra steinalderen og et fangstgropanlegg. Vegen synes å skjære gjennom
sistnevnte.
Det er noen jernframstillingsanlegg like øst for bebyggelse på Østby. De ligger på nordsiden av
vegen.
Det ligger noen kullgroper og et jernvinneanlegg midtveis mellom avkjørsel Fv208 (til Lutnes) og
avkjørsel til Søre Osen. Det er grunn til å anta at det flere kulturminner av samme type i nærområdet.
Fra Trysilgrensa mot Elverum er det enkelte kullgroper registrert langs strekningen i Elverum.
Potensial for ikke tidligere registrerte kulturminner. Ellers potensial for utmarksrelaterte automatisk
fredete kulturminner på strekningen mellom Våler og Elverum.
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Nyere tids kulturminner
Strekningen RV25 fra riksgrensen (Bergulvkjølen) til Elverum har regionalt verdifulle kulturmiljøer
like i nærheten av riksvegtraseen i Trysil. Det gjelder fløterminner særlig ved Støa kanal, og det
gjelder Østby som tettsted med en klar og tydelig historisk dimensjon. Også de andre grendene, som
Nyhus og Varåholla og Tørberget, har kvaliteter av kulturhistorisk verdi, men uten at disse er blitt
nærmere i vurdert i det senere mtp kulturminneverdi. For øvrig er det mulige forekomster av
skogfinske kulturminner her, om enn ikke så intakte som i kommuner lenger sør på Finnskogen. Først
og fremst er dette forekomster som bør registreres dersom det likevel skal gjøres arkeologiske
registreringer.
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Vedlegg 5
I tabellen under beskrives aktuelle brutiltak for rute 2b i Hedmark.
Brunr Navn
Bruer på ny
Flere riksvei 2

Rv. Tiltak

2

Utbedring av setninger
ved bruender

229 Vingersnoret

TS-tiltak, utskifting av
rekkverk og ny
2 kantdrager
Rehabilitering rekkverk +
2 kant
2 Rives, ny stikkrenne
20 Ny bru
Ny bru+påhengt
gangbane inkl
20 omkjøringsbru

277 Nor-Søndre

20 Ny bru

598 Nor

20 Ny bru

583 Hasla

20 Ny bru

517 Julussa

25 Forsterke bjelker

604 Ulvåa

25 Forsterke bjelker

724 Tørbergså

25 Forsterke bjelker

727 Varå

25 Forsterke bjelker

730 Varågrøna

25 Ny plate
TS-tiltak, utskifting av
rekkverk på bruer
Legging av ny membran
på bruer.

196

Uvesund

175 Os Vestre
391 Os o/driftsveg
442 Nordsenga

Flere bruer
Flere bruer

Kostnad
(mill kr) Kommentar
Dette er ikke noe brutiltak,
tiltaket gjelder utbedring av
setninger inntil bruendene.
5
Eksisterende rekkverk vil
antageligvis ikke hindre
utforkjøring ved påkjørsel. Ny
kantdrager må etableres for å
sikre tilstrekkelig innfesting for
3
nytt brurekkverk.
Begrenset bæreevne tunge
4 transporter.(100t). Smal bru
0,5 Ikke behov for bru her.
30 Begrenset bæreevne.Smal bru.
Begrenset bæreevne tunge
10 transporter.(100t).Smal bru
Begrenset bæreevne tunge
12 transporter.(100t).Smal bru
Begrenset bæreevne tunge
6 transporter.(100t).
Begrenset bæreevne tunge
4 transporter.(100t)
Begrenset bæreevne tunge
2 transporter.(100t)
Begrenset bæreevne tunge
2 transporter.(100t)
Begrenset bæreevne tunge
2 transporter.(100t)
Begrenset bæreevne tunge
2 transporter.(100t)
Begrenset bæreevne tunge
2 transporter.(100t)

Generelle punkter som bør vurderes på alle strekningene er som følger:





Egne midler til vedlikehold av støttemurer
Fjerne stygge kabelføringer, spesielt på brukonstruksjoner og lignende
Fjerne skjemmende skilter på bruer
Oppussing av stygge tunnelportaler
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