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1 Innledning 
 
Riksvegene er ryggraden i det overordna 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. De rutevise utredningene omfatter det nye riksvegnettet, som består av 
de tidligere stamvegene og noen få øvrige riksveger som staten fortsatt vil ha ansvar for.  
 
St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-19 er basert på hovedmålene om 
framkommelighet 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 samt til drift og vedlikehold. 
Det legges også opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes.  
 
De rutevise utredningene viser 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 strekning, og heller ikke 
økonomiske planer som viser detaljerte prioriteringer.   
 
Utredningene skal vise hva det koster å bygge ut riksvegnettet til god nok standard. For 
mange strekninger kan det være aktuelt med en etappevis utbygging, og utredningen skal vise 
en naturlig utviklingsstrategi mot den langsiktige visjonen for riksvegnettet. Strategien 
omfatter både langsiktige løsninger og midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store 
prosjekter. Det legges opp til brukerfinansiering der trafikkmengdene gir rom for det. 
Utfordringene i Osloområdet har en annen karakter enn på resten av ruta. Osloområdet er 
derfor gitt en egen omtale. 
 
Arbeidet med de rutevise utredningene er til en viss grad koordinert med et annet oppdrag fra 
Vegdirektoratet, hvor regionene er bedt om å utarbeide en strategi for å fjerne forfallet på 
riksvegnettet i løpet av en 10-årsperiode. Dette oppdraget omfatter 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 riksvegnettets utvikling. 
 
Utredningene vil også være et grunnlag for det videre arbeidet med NTP. De konkrete 
prioriteringene for perioden 2014-23 og påfølgende perioder vil skje gjennom arbeidet med 
Nasjonal transportplan og etterfølgende handlingsprogram. 
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2 Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 

2.1 Rutas omfang og utstrekning 
 
Ruta består av mange ledd og er også utvidet med noen nye veglenker i Oslo fra 1.1.2010. 
Rute 6a omfatter E6 fra kryss med arm (tidligere rv. 190) ved Alnabru i Oslo til Ranheim øst 
for Trondheim. Som tilknytning til ruta inngår: 

 Arm til E6 (tidligere rv 190) fra kryss med E6 ved Alnabru til kryss med E18 ved 
Loenga i Oslo,  

 Rv. 150 (ring 3) fra kryss med E6 ved Ulvensplitten til kryss med E18 ved Lysaker i 
Oslo,  

 Rv. 163 Østre Aker vei fra kryss med rv. 150 på Økern i Oslo til kryss ved 
Djupdalsbekken i Lørenskog,  

 Rv. 191 fra kryss med E6 ved Alfaset til kryss med rv. 163 Østre Aker vei inkludert 
arm av rv.191 (Alfasetveien) fra kryss med rv.191 Nedre Kalbakkvei til vegen slutter 
ved privat veg til Alnabru godsterminal,  

 Rv. 159 fra kryss med E6 ved Karihaugen i Oslo til kryss med rv. 22 i Lillestrøm, 
 Rv. 4 fra kryss med rv. 150 i Oslo til kryss med E6 ved Mjøsbrua, 
 Rv. 706 fra Sluppen via Brattøra til E6 ved Rotvoll øst for Trondheim 

 
Det er ingen ferjesamband på ruta. Rutas lengde er om lag 890 km.  
 
Følgende tabeller viser veglengder på de ulike delene av ruta og i de ulike fylkene.   
 
Fylke Avstand fra til Armer/ramper Vegens lengde 

Akershus 107,94 36,48 144,42 
Oslo 43,95 51,73 95,68 
Hedmark 69,27 25,79 95,06 
Oppland 324,45 24,65 349,10 
Sør-Trøndelag *) 181,82 23,02 204,85 
Sum 727,43 161,68 889,12 

  
Veg nr km Km km 

EV6 fra Loenga til Ranheim 
øst for Trondheim  
- herav i Sør Trøndelag  

537,63

167,03

102,67

27.10

640,30 
 

187,38 
Rv. 4 Oslo - Mjøsbrua  136,84 23,01 159,85 
Rv. 150 Ulvensplitten - 
Lysaker (ring 3) 

15,07 15,95 31,02 

Rv. 159 Karihaugen – 
Lillestrøm 

10,88 8,77 19,65 

Rv. 163 Økern – Lørenskog 10,24 7,84 18,07 
Rv. 191 fra E6 Alfaset til rv 
163 Veitvedt og arm mot 
godsterminalområde Alnabru 

1,99 0,77 2,76 

Rv. 706 14,79 2,67 17,46 
Sum 727,43 161,68 889,11 

 
*) Vegnett 2014 i Region midt er ikke lik dagens vegnett (redusert arm med 6,15 km). 
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I Trondheim danner rv. 706 og E6 Omkjøringsvegen en ringvei utenom Trondheim sentrum. 
Rv. 706 starter ved Sluppen og fortsetter via Brattøra (Trondheim havn) for så å knytte seg på 
E6 ved Rotvoll. 
 
Oversikt over ruta er vist i kart på neste side. 
 

2.2 Rutas funksjon  
Generelt 

E6 er landets viktigste riksveg. E6 som inngår i rute 6a går gjennom 5 fylker (Oslo, Akershus, 
Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag). I tillegg til å være en hovedforbindelse nord-sør i 
landet, er vegen også en viktig del av forbindelsen mellom Nordvestlandet og det sentrale 
Østlandsområdet.  
 
Analyser gjort ved hjelp av den nasjonale godstransportmodellen NEMO, viser at E6 er av de 
ruter som har størst betydning for godstransporten. Ruta har koblinger til store nasjonale 
terminaler som Oslo og Trondheim havn, Alnabru og Gardermoen. Ruta har også etter hvert 
og særlig etter åpningen av Oslo lufthavn Gardermoen, fått en betydelig kollektivtrafikk med 
mange fly- og ekspressbussruter. Det går også viktige ekspressbussruter fra Trondheim og 
sørover langs ruta. 
 
Rv. 4 er også en del av rute 6a. Vegen går gjennom tre fylker - Oslo, Akershus og Oppland, 
og er særlig viktig for næringslivet i Vest-Oppland. For transport nord-sør er rv. 4 et alternativ 
til E6 ved stor trafikk. Rv. 4 er en hovedforbindelse mellom Vestoppland og deler av 
Akershus og Osloområdet. Vegen har stor regional betydning for næringslivet og 
arbeidspendlere. Industrien i Raufoss har også en betydelig andel internasjonale transporter 
som går via riksveg 4. Etter at den nye rv. 35 mellom Roa i Lunner og Gardermoen ble åpnet 
høsten 2003, ble rv. 4 en enda viktigere veg. Vegen har og vil også i framtida ha stor lokal 
betydning selv om den etter hvert blir lagt utenom tettstedene langs ruta.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegnettet sammen med lokalt vegnett og banebasert 
kollektivnett et helhetlig transportnett. Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden 
også riksvegene først og fremst avvikler lokaltrafikk. Det er betydelig redusert 
framkommelighet i store deler av transportsystemet i rushperiodene i Oslo og Akershus. Dette 
gjelder både veg- og kollektivsystemet. Det er også store utfordringer knyttet til støy, utslipp 
og barrierevirkninger av vegtrafikken.  
 
Internasjonal trafikk og nasjonal trafikk 

Ruta er en hovedforbindelse nord-sør i landet og er en viktig forbindelse mot Nordvestlandet. 
Den internasjonale trafikken er betydelig. Både Oslo havn, Trondheim havn, jernbanetermi-
nalen på Alnabru og i Trondheim samt hovedflyplassen på Gardermoen er indirekte tilknyttet 
ruta.  
 
En stor andel av turisttrafikken mellom Osloregionen og Innlandet benytter ruta. Ruta er også 
hovedferdselsåre for turisttrafikken mot Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ruta knyttes 
til Sverige og Europa via rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo, rute 2a E18 
Riksgrensen/Ørje – Oslo og rute 2b Riksgrensen/Magnor – Kløfta. I nord er den tilknyttet 
Sverige via rute 7 E6 Trondheim – Fauske/E14 over Storlien. 
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Sammen med rv. 15, rv. 70 og E136 er ruta viktig for eksport av fisk, fiskeprodukter og 
møbler fra Nordvestlandet. Industrien driver etter moderne prinsipper som krever levering av 
ferdigvarer og innsatsfaktorer regelmessig og til rett tid. Eksportindustrien i fylkene Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane har et betydelig omfang. For eksempel står disse to fylkene for 
nærmere en fjerdedel av all fiskeoppdrett i landet (kilde: SSB). Oppdrettsnæringen har et stort 
vekstpotensiale, og det er ventet kraftig økning i fiskeeksporten i årene som kommer. Også i 
overskuelig framtid vil ferske produkter i hovedsak bli fraktet til markedene i inn- og utland 
på veg, med større tungtrafikk på E6 som resultat. 
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Korridoren Oslo-Trondheim er ellers den viktigste for trøndersk næringsliv når det gjelder 
lange transporter til Østlandet og markedene i Europa. Vegtransporten dominerer både når det 
gjelder personturer og godstransport. 
 
Det ble i 2002 gjennomført en undersøkelse hos 61 større bedrifter i Sør-Trøndelag. 
Transportkostnadene i disse bedriftene ble beregnet til ca 2,4 milliarder kroner årlig. 
Bedriftene har en godsstrøm på om lag 6 millioner tonn årlig, omtrent jevnt fordelt på inn- og 
utgående strømmer. Noen konklusjoner fra rapporten: 

 Hovedstrømmene for godset går via de tidligere stamvegene E6/rv. 3 til/fra Østlandet 
og videre til/fra kontinentet.  

 Biltransporten dominerer, og ca 85 % av godset transporteres på veg 
 Næringslivet er klare i sine prioriteringer: Utbygging av et tjenlig stamvegnett sørover 

har høyest prioritet.  
 Næringslivet er positive til å bruke andre transportmidler enn bil, men så langt synes 

det ikke som rammebetingelsene er gode nok for å få til en slik overføring av gods fra 
veg til jernbane/sjø. 

 
Fiske og fiskeoppdrett er en meget viktig næring på Trøndelagskysten. Transporten skjer 
hovedsakelig på riksvegnettet sørover gjennom Gudbrandsdalen/Østerdalen. Næringene 
presiserer at en utbygging av riksvegnettet til høyverdig standard er meget viktig for 
konkurranseevnen til de sjøbaserte næringene. 
 
Regional trafikk 

Ruta er viktig for næringslivet i fylkene den berører. En økende regionalisering og pendling 
vil gi ruta økt betydning innen den enkelte region og regionene imellom. Bedret forbindelse til 
Oslo og Trondheim kan gi vekstkraft og næringsutvikling til berørte regioner. Rutas 
tilknytning og nærhet til Gardermoen er viktig for bosetting, næringsliv og vekst i Innlandet, 
og E6 Hamar – Lillehammer er sammen med rv. 4 Gjøvik - Mjøsbrua viktig for 
kommunikasjonen mellom Mjøsbyene. Den regionale og lokale trafikken er her dominerende. 
  
Lokal trafikk 

Tettsteder og bebyggelse langs store deler av ruta gir et vesentlig innslag av lokal trafikk. 
Tellinger på E6 ved Otta i Gudbrandsdalen 2003 viste at nærmere 50 % av trafikken nær 
tettstedene var lokaltrafikk. Fortsatt mangler omkjøringsveger mange steder. Dette gjelder i 
første rekke i Gudbrandsdalen og i Sør-Trøndelag. I rutas endepunkter inngår riksvegene som 
viktige lenker i det overordna hovedvegnettet i Oslo og Trondheim.  
 

2.3 Rutas plass i transportkorridoren  
Rute 6a E6 Oslo – Trondheim utgjør ryggraden i transportkorridor 6 Oslo – Trondheim med 
forbindelser til Kristiansund, Ålesund og Måløy. E6 er den viktigste ruta for trafikk mellom 
Oslo/Akershus (og sør for disse fylkene) og Møre- og Romsdal/Sogn og Fjordane. Mellom 
Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge går det to riksvegruter (E6 og rv. 3) som er tilnærmet 
like viktig når det gjelder fjerntrafikken. E6 over Dovre har noe mer totaltrafikk enn rv. 3, 
mens rv. 3 til gjengjeld har større tungtrafikkandel. Det vises til kapittel 3.1. 
 
Rute 6a E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger er direkte knyttet til Sverige og Europa via 
rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo. Videre er den knyttet til Sverige via rute 2a E18 
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Riksgrensen/Ørje – Oslo og rute 2b Riksgrensen/Magnor – Hokksund. I nord er den tilknyttet 
Sverige via rute 7 E6 Trondheim – Fauske/E14 over Storlien. En rekke andre 
grenseoverganger til Sverige er også indirekte tilknyttet ruta. Riksveger med direkte 
tilknytning til rute 6a er rv. 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund, rv. 2 Riksgrensen/Magnor – 
Kløfta, rv. 3 Kolomoen – Ulsberg, rv. 15 Otta – Måløy, E136 Dombås – Ålesund, rv. 70 
Oppdal – Kristiansund og E6 Trondheim-Fauske. Kystriksvegen E39 tilknyttes ruta ved Klett 
like sør for Trondheim. 
 
Alle transportformer er til stede i korridoren. Jernbanen (Dovrebanen og Gjøvikbanen) går 
parallelt med ruta med unntak av strekningen Gjøvik - Lillehammer. En 
reisevaneundersøkelse Hamar - Oslo i 1998 viste at maksimalt 7 % av det totale bilmarkedet 
på E6 er konkurranseutsatt i forhold til tog. Oversikt over persontrafikkstrømmene i 
Mjøsområdet per dag målt i ÅDT viser at vegtrafikken er dominerende. Dovrebanens  
1 million reisende på tellesnittet mellom Tangen og Eidsvoll, og ca. 500.000 mellom Hamar 
og Lillehammer, innebærer en togandel på  hhv. 20 % og 12 % av den samlete trafikken på E6 
og Dovrebanen (2006).  
 
Ruta avvikler også en betydelig kollektivtrafikk ved fly- og ekspressbusser. Hovedflyplassen 
Oslo lufthavn Gardermoen ligger i nær tilknytning til ruta og er hovedårsaken til at 
trafikkveksten på E6 ved Gardermoen økte med 75 % fra 1993 til 2004, noe som tilsvarer en 
årlig vekst på 5 % i denne perioden. Det har vært en jevn trafikkvekst også i Mjøsregionen. I 
perioden 1997 til 2006 var årlige vekstrater fra 1,7 til 4 %. Den store veksten i vegtrafikken i 
Mjøsregionen skyldes økt transport mellom Oslo/Akershus og Vestlandet/Trøndelag, men 
også økt transport mellom Mjøsbyene.  
 
Som nevnt er ellers både Oslo havn og jernbaneterminalen på Alnabru tilknyttet ruta. I 
Trondheim vil rv. 706 ivareta atkomsten til havna og jernbaneterminalen på Brattøra. Se ellers 
neste avsnitt om mulig nytt logistikknutepunkt i Trondheim. Det er om lag 25 km fra rutas 
endepunkt ved Ranheim til Trondheim lufthavn Værnes (langs rute 7). 
 

2.4 Oversikt over KVU/KS1 
En konseptvalgutredning for Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er under 
utarbeidelse. Jernbaneverkets anbefaling av konsept for videre planlegging vil foreligge ved 
årsskiftet 2011/2012. I den forbindelse sees det på flere konsept og ulike lokaliseringsalter-
nativ for ny godsterminal for jernbane og/eller havn. Dersom både havn og jernbaneterminal 
flyttes fra Brattøra, vil dette være med på å endre trafikkbildet i byen. Utredningen vil være et 
viktig innspill i forbindelse med neste NTP-periode 2014-2023.  
 
I Trondheim arbeides det ellers med trinn 2 for miljøpakken. Bompengeinnkreving startet opp  
31. mars 2010 og skal pågå i 15 år. I denne tidsperioden ønskes det gjennomført tiltak for vel 
7 mrd. kr, mens det i trinn 1 kun er lagt opp til å finansiere vel 5 mrd. kr. Det skal derfor 
legges fram en tilleggsutredning som sier noe om videre finansieringsmuligheter. I 
miljøpakken er det lagt opp til både å gjennomføre store vegprosjekt, tiltak knyttet til 
programområdene, samt bruk av bompenger til drift. Forslag til endelig prioritert liste over 
tiltak/prosjekt vil foreligge i 2011, inklusive grad av måloppnåelse og hva som skal til for å 
bedre denne. 
 
Det skal også utarbeides KVU/KS1 for strekningen E6 Oppland grense til Jaktøya i Melhus, 
inklusive rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg. Dette er en strekning på vel 150 km, og 
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videre utbygging har et foreløpig kostnadsanslag på vel 6 mrd. kr. for å oppnå 
vegnormalstandard. Utbyggingsrekkefølge mellom de ulike prosjekt og parseller langs 
strekningen vil være et viktig element som skal avklares i KVU/KS1. 
 
For vegsystemet på Sluppen er det utarbeidet en KVU i 2008. Regjeringen vedtok videre 
planlegging på alle vegprosjektene samt miljø og kollektivtiltakene beskrevet i utredningen.  
 
Det er utarbeidet KVU for strekningen Kolomoen – Lillehammer (Mjøsregionen) og 
Lillehammer – Otta. Regjeringen har vedtatt at følgende legges til grunn for videre 
planlegging: 

 For Mjøsregionen: 4-felts motorveg i eksisterende trasé fra Kolomoen til Moelv/Biri 
og midtdeler videre til Lillehammer. På lengre sikt bør også strekningen Biri-Vingrom 
bygges ut til 4-feltsveg med midtrekkverk. 

 For Gudbrandsdalen: Her tar videre planlegging utgangspunkt i utbygging med ny 
trasé fra Ringebu til Bredevangen/Sjoa sør i samsvar med vedtatte planer. For resten 
av strekningen mellom Ringebu og Otta blir det utbedring i tillegg til utbygging av 
lokalveger, gang- og sykkelveger, samt miljøgater gjennom tettstedene (kombinasjon 
mellom konsept 1, 2 og 3). E6 bygges som 1+1 felt med midtrekkverk og 
strekningsvise forbikjøringsfelt. 

 
Ellers har Samferdselsdepartementet like før jul 2010 bedt om at Statens vegvesen foretar en 
mindre utredning av rv. 4 gjennom Nittedal. Det skal ikke være en ordinær KVU som er 
gjenstand for KS1, men utredningen skal gjøres med utgangspunkt i metoder og tilnærming 
som normalt benyttes i KVU. Utredningen skal ferdigstilles innen sommeren 2011.  
 
Oslopakke 3 skal finansiere forsert utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus. 
Oslopakke 3 omfatter det meste av riksvegnettet i hovedstadsområdet med unntak av 
prosjekter som finansieres eller vurderes finansiert gjennom egne bompengeordninger. I 
arbeidet med Oslopakke 3 er det gjennomført en KS1-prosess for hele Oslopakke 3. Dette 
omfatter det meste av riksvegnettet i Hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av 
Konseptvalgutredningen for Oslopakke 3 ble behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-2009), 
der det heter at:  

”Framkommelighet er det prosjektutløsende behovet, samtidig som transportsystemet må virke 
sammen med de nasjonale målene for transportpolitikken, jf omtale i kapittel 4.2. Gjennom 
St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget er det 
understreket at klimahensyn må ligge til grunn for utviklingen av transportsektoren. Nærmere 
59 pst av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra vegtrafikken.” 

 
Videre heter det om målene for pakken at: 

”Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle 
trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Viktige delmål er: 

 Rushtidsforsinkelser i byområdet skal reduseres. 
 Næringsliv og kollektivtransport skal prioriteres. 
 Framkommeligheten for gående og syklende skal økes.” 

 
”Reduksjon av klimagassutslipp fra transport skal derfor være en sentral premiss for 
det videre arbeidet med Oslopakke 3. I tillegg må følgende krav oppfylles: 

 Lovens krav om luftforurensing og støy 
 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde 
 Lovens krav om universell utforming 
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Samtidig skal det framtidige transportsystemet ivareta hensyn til by- og tettstedsutvikling og 
krav til lokal miljøkvalitet.” 

 
For å nå disse målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 ifølge meldingen:  

”samordnes andre areal- og transportpolitiske virkemidler. Samordnet utvikling av arealbruk 
og transportsystem må bidra til en reduksjon i bilbruken og sikre en gradvis strukturell 
endring som bidrar til å redusere transportbehovet, redusere privatbilbruken og å øke andelen 
som reiser kollektivt, på sykkel eller til fots”. 

 
De ovennevnte målene legges i rutevise utredninger til grunn for prioritering av tiltak på 
riksvegnettet i Oslo og Akershus. 
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3 Status og utfordringer for ruta 
 
I dette kapittelet beskrives status på ruta pr 2014. I den grad det har vært mulig er det 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 og vil være et nyttig utgangspunkt også for det videre arbeid med NTP og 
handlingsprogram. 
 

3.1 Trafikkforhold  
Følgende tabell viser hvor mange km og andel som inngår i de ulike ÅDT-klassene for hver 
veg som inngår i vegruta. 
 
    Meter med ÅDT 
Fylke Veg < 4000 4000 - 7999 8000 - 11999 12000 - 19999 >=20000 Sum 
Akershus E6       30794 40392 71186
Akershus R150 454     150 849 1453
Akershus R159       2328 7720 10048
Akershus R163       632 566 1198
Akershus R4   760 7850 13999 1003 23612
Oslo E6     953 1061 17321 19335
Oslo R150         13788 13788
Oslo R159       230 1526 1756
Oslo R163       122 9690 9812
Oslo R191 267 500   1090 468 2325
Oslo R4         10741 10741
Hedmark E6   3283 12367 55296   70946
Oppland E6 68488 101810 13623 29636   213557
Oppland R4 670 63690 34488 2565   101413
Sør-
Trøndelag E6 65340 54740 21720 7340 17890 167030
Sør-
Trøndelag Rv706  6960 1250 2810 3780 14800
Sum   135219 231743 92251 148053 125734 733000

Sum %   18 % 32 % 13 % 20 % 17 % 100 %

 
Som det framgår av tabellen er det stor variasjon i ÅDT langs ruta. Dette tilsier at ulike deler 
av ruta har ganske varierende funksjon. Kartet på neste side viser trafikkmengder på ruta.  
 
Store deler av E6 er utbedret de siste årene, for å sikre forutsigbar reisetid og utbedre 
ulykkesbelastede strekninger, jf. kapittel 3.2. Utenom byene, har avviklingsproblemene 
tidligere vært størst på Kolomoen der rv. 3 flettes inn på E6. Etter åpningen av firefeltsvegen 
sørover er problemene her borte. Det har tidligere også oppstått køer ved utfarten fra Oslo der 
firefeltsvegen sluttet ved Gardermoen. Også her er det nå åpnet en ny parsell nordover, og det 
er sannsynlig at køene forflytter seg nordover etter hvert som utbyggingen av firefeltspar-
sellene videreføres. På strekningen Hamar – Brumunddal oppstår det ellers i visse situasjoner 
opphopning av trafikk og dannelse av køer.  
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Mellom Klett og Tonstad er trafikkavviklingen labil, og det er tidvis køproblemer i rushtida 
morgen og kveld. Dagens tofeltsveg avvikler en ÅDT på ca 22 000 kjt.  Strekningen mellom 
Tiller og Tonstad er åpnet for trafikk i seks felt (åpner i 2013), men det vil ikke redusere 
køproblemene. Det skyldes nok primært manglende krysskapasitet i Sluppenområdet samt 
kun tofelts-veg mellom Klett og Tiller. I miljøpakken er det lagt opp til å bompengefinansiere 
utbygging av hele eller deler av E6 Jaktøyen-Tonstad til 4-feltsveg. I tillegg legges det opp til 
bompengefinansiering av rv. 706 Stavne – Oslovegen. Det legges opp til at byggingen 
fullføres i NTP-perioden 2014-2023.  
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Omkjøringsvegen og Oslovegen/Nordre avlastningsveg (rv 706) danner en riksvegring rundt 
Trondheim sentrum (Midtbyen), som vil lette trafikkbelastningen gjennom Trondheim 
sentrum. Målet er å få et mer attraktivt sentrum, samtidig som framkommeligheten og 
trafikksikkerheten bedres. 
 
E6 mellom Tonstad og Ranheim er utbygd til 4-feltsveg, med unntak av strekningen Tunga-
Rotvollkrysset. Det er etablert av- og påkjøringsramper, men gjennomgående firefelt mangler. 
Med trafikkmengder på vel 19000 kjt/døgn medfører det en opphopning av kjøretøy i 
morgentimene.  
 
Godtransporten på ruta er betydelig. På figuren nedenfor vises godsstrømmer på veg og bane 
(hentet fra KVU for Mjøsregionen 2007).  
 

 
Figur 1 Oversikt over antall lange godskjøretøy pr dag på vegnettet, samt omregnet mengde last på 
jernbane til antall lange godskjøretøy på vegnettet pr dag (2006-tall) 

  
 
Gods som transporteres hele strekningen mellom Nord-Norge/Trøndelag og Oslo fordeler seg 
med ca. 50 % på jernbane og 50 % på veg. Av godstransporten på veg fra Nord-
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Norge/Trøndelag går ca. 80 % på rv. 3 gjennom Østerdalen, mens 20 % går gjennom 
Gudbrandsdalen. Det vesentligste av gods på veg gjennom Gudbrandsdalen kommer fra 
Vestlandet. Fra Åndalsnes i Møre og Romsdal tar Raumabanen/ Dovrebanen opp mot 20 % av 
godstransportmengdene mens E136/E6 tar 80 %. Oppsummert er det slik at på de lange 
distansene der jernbanen er konkurransedyktig med vegtransport, går jernbanetransporten i 
Gudbrandsdalen. Vegtransporten foregår i Østerdalen for trafikk fra Oslo til Trøndelag og 
Nord-Norge, og i Gudbrandsdalen fra Oslo til Vestlandet/Nord-Vestlandet. Det er gjort 
beregninger av transportmengder i tonn/år basert på Statens vegvesens nivå-1 tellinger i 
Region midt. I 2009 ble det transportert om lag 2 mill tonn over Hedmark fylkesgrense (rv. 3). 
På E6 over Dovre ble det kun registrert halvparten av denne godsmengden. På rv. 4 fra Gjøvik 
mot Oslo går det 300 tunge kjøretøy per døgn, hovedsakelig fra Raufoss industriområde.  
 
Møre og Romsdal er et av landets største industri- og eksportfylker, og vegtransporten er 
viktig for frakten. Det er gjennomført eller planlagt en rekke vegprosjekt på Nordvestlandet 
som kan ha betydning for valg av transportmiddel og trafikkutviklingen på E6. Dette gjelder 
blant annet Eiksundsambandet, nye Kvivsvegen og opprusting av E136. Innføring og opphør 
av bompengeinnkrevinger på ulike strekninger vil også føre til nye vegvalg.   
 
Godstransporten i Norge har de siste årene økt mer enn persontrafikken og mer enn den 
generelle veksten i økonomien skulle tilsi. Denne utviklingen forventes å fortsette framover. 
Dette betyr fortsatt økt transport av gods på ruta (hentet fra KVU for Mjøsregionen 2007). 
 
Når det gjelder antall tunge biler på vegnettet, er utviklingen vist i tabellen under: 
 

E 6 Grønnbakken – tunge kjt. 

År  ÅDT 
Endring i % 
fra 2003 

2003 183 0 
2004 218 19 
2005 234 28 
2006 226 24 
2007 285 56 
2008 275 50 

2009 248 36 

 
I tabellen er det kun tatt med kjøretøy med lengde mellom 7,6 – 12,4 m, samt kjøretøy med 
lengde over 16 m. Det forutsettes at kjøretøy med lengde mellom 12,5 -15,9 m i hovedsak er 
busser. Utviklingen på E6 ved fylkesgrensen viser at det har vært stor og jevn stigning fram til 
2008. Den økonomiske nedgangen i 2009 vises også på ÅDT-tallene, men nedgangen 
forventes å være kortvarig. Den langsiktige trenden viser en fortsatt økning framover.   
 
E6 i Sør-Trøndelag er i tillegg til å være en viktig gjennomgående rute for tungtrafikken, også 
en viktig rute for næringslivet langs E6 som transportåre mot regionhovedstaden Trondheim.  
 
Sammenstilling av næringstransportstatistikk og undersøkelser gjort i 2008 viser følgende 
fordeling av godsstrømmene inn og ut av Trondheim på transportformer (tall i tonn/år): 
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Trondheim  Veg  Jernbane  Sjø  Sum  

Inn til  3 698 000 477 000 1 095 000 5 270 000 
Ut fra  2 972 000 371 000 196 000 3 539 000 
Gjennom  1 689 000 399 000 - 2 088 000 

Sum 8 359 000 1 247 000 1 291 000 10 897 000 

Prosentvis fordeling 77 11 12 100 

 
Jernbanen utgjør 11 % av den totale tungtransporten til/fra og gjennom Trondheim, mens 
vegnettet står for 77 % av transportmengden. 
 
Fordelingen mellom bil og bane avhenger blant annet av jernbanens kapasitet på 
godsterminalen, og på lengre sikt vil det være avhengig av godsterminalens plassering i 
Trøndelag. Slik situasjonen er pr i dag, vil det ikke bli vesentlige endringer i fordelingen av 
gods mellom bil, bane og sjø i Region midt. 
 
Det foreligger ikke sikre tall for hvor viktig ruta er for turisttrafikken, men stor forskjell på 
sommertrafikk og ÅDT på årsbasis indikerer at betydningen som turiståre ikke er ubetydelig. 
Ferie- og fritidsbasert reiseliv i Gudbrandsdalskommunene, Ringsaker og Trysil genererer 
betydelig trafikk på E6 gjennom Hedmark og Oppland. Transport til/fra fritidsboliger og 
reiselivsbedrifter i disse kommunene utgjør ca 1 mill. reiser pr år på E6. I gjennomsnitt utgjør 
dette ca 3000 reiser pr dag (Østlandsforskning 2007). Trafikken som genereres av 
turisttrafikken fordeles ujevnt over året, uka og døgnet. Det er markante topper ifbm 
vinterferie, påskeferie, sommerferie og høstferie.  
 
E6 avvikler ellers en betydelig mengde kollektivtrafikk gjennom ekspressbusser, flybusser, 
lokale og regionale ruter. Ekspressbusstilbudet er i stor grad innrettet ift destinasjonene på 
Vestlandet, Trøndelag og Oslo, og ift reiselivsdestinasjonene i Innlandet. Hvert yrkesdøgn 
passerer det på E6 ca 420 ekspress- og flybusser ved Kløfta, 50 ved Kolomoen, 30 ved Otta 
og 20 mellom Oslo og Gjøvik på rv. 4. Det vises til kapittel 3.2. 
 
Statens vegvesen er gitt et klart ansvar for å bidra til en velfungerende infrastruktur for 
ekspressbuss. Dette omfatter primært knutepunkt, holdeplasser og framkommelighetstiltak 
som separate bussfelt og signalprioritering. I ekspressbussplan 2006-2015 for Region øst 
omtales dette nærmere.  
 
Statens vegvesen arbeider med å legge til rette for økt bruk av sykkel ved å styrke innsatsen 
på utbygging av gang – og sykkelveger, samt andre tiltak for å tilrettelegge for gående og 
syklende. Sykkel, kollektivtransport og gange inngår i en strategi for å oppnå mer 
miljøvennlig transport.  Økt bruk av sykkel er mest realistisk i byer over 5000 personer og på 
korte reiser. I Mjøsområdet er det lagt til rette med merket sykkelveg rundt hele Mjøsa 
(Mjøstråkk). Gang- og sykkeltrafikk med nærføring til E6 bør av miljømessige hensyn 
begrenses og ledes til eget gang- og sykkelvegnett eller lokalveger i god avstand fra E6 på de 
strekninger som omfattes av firefeltsstrategien.  
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3.2 Framkommelighet 
Vegstandard 

Ruta har varierende standard. I følge registrene har ingen deler av ruta vegbredde under 7 
meter. I Gudbrandsdalen har imidlertid store deler av vegen vegbredde under 8,5 meter og 
nedsatt fartsgrense. Her er det også en del punkter med dårlig horisontalkurvatur, det mangler 
tilbud til gående og syklende på lange strekninger, og det mangler parallell lokalveg. 
Gjennom dalen er det også en rekke direkte avkjørsler til E6. Mange av disse er uoversiktlige 
og har dårlig geometrisk utforming. 
 
Kartet på neste side viser hvilke deler av ruta som er utbygd til vegnormalstandard. I følge 
registeret, mangler det vegnormalstandard på ca 515 km med veg. Dette kan knyttes til 
manglende vegbredde (se under), men på de samme strekningene er det gjerne også mangler 
ved flere standardkomponenter. Flere av strekningene er også ulykkesutsatt. 

Vegbredde under 8,5 meter 

Det er registrert følgende lengder på strekninger med vegbredde under 8,5 meter på ruta:  

Fylke Veg LENGDE 
Akershus Rv. 4 25012
Oslo Rv. 191 1931
Oppland E6 297379
Oppland R4 81249
Sør-Trøndelag E6 110000
Sum  515571
 
Utdrag fra Vegdatabanken viser at det er totalt 516 km med vegbredde mindre enn 8,5 meter. 
Disse tallene er dessverre lite oppdatert og dermed ikke korrekte. Vi har likevel god oversikt 
over hvilke partier som har for dårlig vegbredde. 
 
Siden forrige utredning har E6 blitt utbedret til 4-felt på strekningen Hovinmoen-Dal i 
Akershus og Skaberud-Kolomoen i Hedmark. Før 2013 fullføres også utbyggingen av 
strekningen Dal-Minnesund. Med unntak av strekningen Minnesund-Skaberud er det da 
firefeltsveg fra Oslo og fram til Kolomoen. På Minnesund-Skaberud pågår det planlegging, og 
Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeider felles planer for utvidelsen av E6 og 
Dovrebanen. Det pågår også planlegging på strekningen Kolomoen-Lillehammer. Fram til 
2013 fullføres ellers utbyggingen av strekningen Øyer-Tretten. På strekningen Ringebu – Otta 
pågår det også planlegging av ny veg med vegnormalstandard. På rv. 4 pågår det planlegging 
for vegnormalstandard på flere strekninger.  
 
Gul midtlinje 
Det er kun noen få korte strekninger som mangler gul midtlinje: 
 

Fra Til Veg- 

HP KM STED HP Km STED lengde, m 

17 3,189 SEL KRK 17 3,332 SELkrk 143
19 0,891 DOVRE 19 1,140 DOVRE 249
54 0,000 BANKGT 54 0,135 LILLEHAMMER ST 135
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Fri høyde 

Med unntak av noen punkter på separate kollektivfelt i Osloområdet er det ikke punkter på 
vegruta med fri høyde under 4,2 meter. Rv 191 Nedre Kalbakkvei mellom vegarm til 
Alnabruterminalen og rv 163 Østre Aker veg har skiltet høyde 4,3 m ved kryssing under 
jernbane (det skiltes separat når vi ikke har fri høyde.) Denne traséen ønskes oppgradert til fri 
høyde generelt fordi det er en forbindelsesvei mellom Østre Aker vei og E6, det er adkomst til 
Alnabruterminalen og traséen kan benyttes til omkjøringer. 
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Fartsgrenser 

Oversikt over andel og lengde av ruta med nedsatt fart (50, 60 og 70 km) vises i følgende 
tabell. 
 
Fylke Veg 40 50 60 70
02 E6         
02 R150       1453
02 R159   436   424
02 R163       1039
02 R4   566 3335 14954
03 E6       281
03 R150       6666
03 R159         
03 R163     2045   
03 R190     3229 3225
03 R191   1662 2864   
03 R4   914 7803   
04 E6       1918
05 E6 2369 7894 10449 21226
05 R4 934 1788 7349 16279

16 E6   6440 13340 53658
16 R706  8 7
Sum   3303 19708 50421 121123

%   0 % 3 % 7 % 17 %

 
 
Oversikt over strekninger med redusert fartsgrense på de ulike strekningene vises i kartet på 
neste side.  
 
Reisetider 

Reisetider mellom destinasjoner på ruta er vist i følgende tabell (hentet fra Visveg 2009). Det 
er forutsatt at transportene går via rute 6a og på E6 med unntak av transport mot Gjøvik. 
Reisetid er korrigert for åpning av følgende parseller på E6: Hovinmoen-Dal, Skaberud-
Kolomoen (begge 2009), Dal-Minnesund, Øyer-Tretten og Oppdal sentrum (disse åpner i 
løpet av 2010-2013). I sum utgjør dette 11 minutter for hele strekningen Oslo – Trondheim.. 
 

 
Flere strekninger på ruta har nedsatt hastighet. Utbygging iht vegnormalstandard på 
resterende deler av ruta vil gi betydelig reisetidsreduksjon mellom viktige destinasjoner.  
 
Enkelte deler av ruta har nedsatt vinterfartsgrense/miljøfartsgrense om vinteren. Dette er det 
ikke tatt hensyn til i tabellen over.   

 Oslo Hamar Gjøvik Lillehammer Otta Oppdal Trondheim
Oslo  1:58 2:04 2:37 4:20 6:10 8:07 
Hamar   0:47 0:57 2:40 4:30 6:27 
Gjøvik    0:42 2:25 4:15 6:11 
Lillehammer     1:47 3:37 5:34 
Otta      1:52 3:49 
Oppdal        1:57 
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Høyfjellsproblematikk 

Det er ikke registrert kolonnekjøringer på ruta i perioden 1.10.2008 og fram til i dag. De 
største problemene med vinterforholdene er knyttet til strekningen mellom Hondyrju og 
Fokstua og en bit mellom Vålåsjø og Dovregubbens hall. I alt er det i perioden registrert 4 
stengninger på Dovrefjell, alle knyttet til bilberging.  
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Framkommelighet for tungtransport 

Spesialtransporter 

Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det 
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og vi har transporter som går langt ut 
over de vanlige dimensjonene for ordinære vogntog. Mange transporter er over 4 m brede og 
25 m lange og kan veie opp mot og også over 100 tonn.  
 
Mange spesialtransporter har full bredde bare 15 – 20 cm over veibanen. Med en bredde på 
f.eks 4 m og lengde på 25 m vil disse ha et helt annet behov for plass i rundkjøringer og kryss 
i forhold til ordinære transporter. Det er særlig kantstein og konstruksjoner som leder 
trafikken som vil kunne skape problemer for framkommeligheten. Dette gjelder også når det 
nå i økende grad monteres midtrekkverk. Dersom man unnlater å ta hensyn til dette, vil 
spesialtransportene i mange tilfeller måtte ledes inn på alternative ruter, i verste fall gjennom 
mer tettbygde strøk.  
 
En stadig større del av vegnettet blir også åpnet for modulvogntog med 25,25 m lengde. Det 
må antas at dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. Flere slike vogntog vil også 
kunne stille krav til en annen utforming av hvile- og rasteplasser langs veiene våre, på grunn 
av den økte lengden.  
 
Så noen konkrete problemer med framkommeligheten knyttet til ruta. Omtalen under gjelder 
E6 og riksveg 4.  
 
E6 Oslo-Trondheim: 

Når det gjelder mobilkraner, går transporten greit for kraner med opp til 3 aksler. Kraner med 
4 aksler og mer kan ikke benyttes på følgende strekninger: Biri – Vingnes, Ringebu (Våla 
bru) og Otta – Sel (Ula bru). Tilsvarende kraner kan heller ikke benytte rv. 3 gjennom 
Østerdalen da det også her er mangler på noen strekninger. Slike kraner er dermed forhindret 
fra å kjøre fra Oslo til Trondheim. Kranene kan heller ikke kjøre over til Vestlandet om rv.15 
Strynefjellet eller E136 over Lesja. E136 Dombås – Åndalsnes er for øvrig åpent for disse 
kranene.  
 
Tungtransporter opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen. Framkommeligheten på ruta er 
bra bortsett fra Dombås sentrum opp mot Dovrefjell. Her er det skjæringa med midtdeler rett 
ovenfor Dombås sentrum som skaper problemer. Det er for trangt i forhold til mange 
spesialtransporter, og transportene må ofte kjøre i motsatt kjørebane for å komme frem. 
 
Bruer som i dag krever følge fra Statens vegvesen ved vekter over 65 tonn på E6 er: Labben, 
Uthus, Sælid, Vismunda, Vingrom, Våla, Veikleå Store og Ula bru.  
 
Rv. 4 Oslo – Mjøsbrua: 

Tungtransporter opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen. Framkommeligheten på ruta er 
bra.  
 
Bruer som i dag krever følge fra Statens vegvesen ved vekter over 65 tonn på rv. 4 er: Bruflat 
og Sagstua bruer.  
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Spesielt om atkomst til Alnabruterminalen (Oslo) 

Alnabru er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge og det viktigste 
nasjonale terminalområdet for de store samlasterne (transportselskap som pakker om gods til 
større sendinger). Med utgangspunkt i dette terminalområdet foregår internasjonal og nasjonal 
godstransport samt varedistribusjon til det store stykkgodsmarkedet i Oslo og Akershus.  
 
Utvikling av terminalområdet på Alnabru er avgjørende for å kunne følge opp målet om å 
overføre gods fra veg til bane. Området består av jernbanens kontrollsone for containere som 
skal fraktes med tog og samlasterområder. Dagens riksvegatkomst mellom E6 og 
terminalområdet går via rv. 191 Tvetenveien – Nedre Kalbakkvei – Alfasetveien. Riksvegen 
(Alfasetveien) slutter ca. 300 m før jernbanens kontrollsone, slik at deler av atkomsten går via 
privat veg. Området er langt og smalt og henger kun sammen via private veger. Det er kun 
mulig å kjøre gjennom området med store kjøretøy. Dette medfører at riksvegen bare gir 
atkomst for lette biler til den nordre halvdelen av terminalområdet. Den søndre delen av 
området har atkomst via kommunale og private veger (bl.a. Strømsveien). Generelt er 
kjøreatkomstene kronglete og uoversiktlige. 
 
Rv. 191 er opparbeidet med 4 felt fra E6 til Strømsveien og skal utvides fra 2 til 4 felt til 
Alfasetveien inkludert ombygging av krysset med Alfasetveien til rundkjøring. Alfasetveien 
har 2 kjørefelt med ensidig fortau. Vegtilknytning til Alnabruterminalen er prioritert i 
perioden 2010-2013 med oppgradering av dagens adkomst via Alfasetveien og ny riksveg inn 
til kontrollsonen for jernbaneterminalen.  
 
Det gjennomføres nå en kvalitetssikring av planløsning for adkomstveg og kontrollsone 
jernbane med tilliggende arealbruk (Trekantområdet). Dette gjøres i samarbeid med 
Jernbaneverket og i regi av Statens vegvesen. Samlasterne deltar i planarbeidet gjennom 
møter. 
 
Alfasetveien vil være terminalens hovedatkomst på kort og mellomlang sikt og planlegges 
derfor med riksvegstandard og med 4 kjørefelt. Reguleringsplan for Alnabruterminalen er 
vedtatt og inkluderer oppgradering av Alfasetveien og en ny vegarm til jernbaneterminalen. 
Tiltak innenfor reguleringsplanen er omfattende, og det kan forventes en etappevis utbygging 
av tiltakene.  
 
I tråd med Oslo kommunes ønske i forbindelse med Samferdselsplanen for Groruddalen og 
regulering av terminalområdet Nyland syd, utredes også en mulig direkteatkomst fra E6 til 
Alnabruterminalen og andre sydvendte adkomstløsninger. Alnabruterminalen er lang og smal 
med hovedadkomst i nord. Den største andelen av trafikken til og fra terminalen er sydvendt. 
For å redusere trafikkarbeidet med tilhørende miljøulemper er en sydvendt adkomst 
fordelaktig.  
 
Adkomst til terminalen fra rv 4 og Østre Aker vei bør også oppgraderes. Dette omfatter 
oppgradering av Nedre Kalbakkvei nord for Alfasetveien, oppstramming av krysset mellom 
Nedre Kalbakkvei og Østre Aker vei, samt etablering av Fossumdiagonalen. I dag er det kun 
kommunale veger mellom rv 4 og Østre Aker veg i Groruddalen. 
 

Spesielt om tungtransport i Trondheim 

Brattøra er et regionalt knutepunkt med jernbane, godsterminal og havn. Det er det største 
godsknutepunktet for varetransport mellom Østlandet og Nordland. 
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Jernbaneverket har som mål å legge til rette for en dobling av godstransport på bane innen 
2020 og en 3-dobling innen 2040. Selv ved en omfattende modernisering av dagens 
godsterminal på Brattøra, vil ikke målet om dobling innen 2020 være mulig på dagens 
terminalarealer. 
 
Nordre avlastningsveg vil sammen med rv. 706 Sluppen-Stavne (del av miljøpakken med 
forutsatt oppstart i 2013) og E6 Nidelv bru-Grillstad (under bygging med trafikkåpning 2014) 
gi bedre framkommelighet for godset.   
 
Brattøra godsterminal i Trondheim er nær sin kapasitetsgrense, og utvidelsesmulighet 
eksisterer ikke lenger. Det er derfor behov for å vurdere alternativer.  
 
I konseptvalgutredningen for logistikknutepunkt i Trondheimsområdet arbeides det nå med 
flere aktuelle konsept og ulike lokaliseringssteder. Endelig anbefaling av konsept vil ikke 
foreligge før i 2011. Konseptvalgutredningen vil belyse positive og negative effekter av 
flytting/modernisering av dagens terminal. Distribusjonstransport på veg og miljøbelasting av 
dette er noe av det som belyses.  
 
Tyngdepunktet for næringslivet i området ligger i Trondheim by. Framtidig 
distribusjonstrafikk bør skje på hovedvegene så sant dette lar seg gjøre. I Trondheim sentrum 
er framkommeligheten dårlig, spesielt i rushtiden.  
 
Utbedring av bruer 

Det er i alt 30 bruer på ruta med føringsbredde under 8,5 meter. De aller fleste ligger i 
Oppland. I tillegg har noen av bruene begrenset bæreevne. Det foreligger ikke fullstendige 
tiltaksoversikter med kostnader, men om lag halvparten ventes å bli utbedret eller overført 
sekundært vegnett gjennom strekningsvise tiltak i perioden 2014-2023.  
 
Kollektivtransport 

Ekspressbusstrafikk 

Dagens ekspressbusstrafikk på rute 6a er betydelig. Spesielt E6 trafikkeres av en rekke 
ekspressbusser med mange ulike destinasjoner. Ekspressbussruter fra Oslo, Bergen og 
Mørebyene, samt regionale ruter og lokale bussruter, betjener hele eller deler av ruta. Særlig 
inn mot Oslo og Trondheim har ruta en viktig transportbetydning. Flybussen og 
flybussekspressen har også hyppige avganger.  
 
Ved inngangen til neste NTP-periode vil riksvegen ikke betjene de indre delene av 
Trondheim. Omkjøringsvegen blir riksvegen. Omkjøringsvegen med en YDT på nesten 50000 
kjøretøy, har i dag minimalt med bussbetjening. Her er det behov for og potensial for vekst i 
kollektivtrafikken. 
 
De viktigste ekspressbussrutene på rute 6a er oppsummert i tabellen på neste side. 
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Veg Strekning Operatør Rute og hyppighet 
E6 Oslo Gardermoen Flybussekspressen Linje F4/F11 - 80 avg daglig 
  Oslo Gardermoen SAS Flybussen 117 avg daglig 
  Hele strekn Lavprisekspressen Trondheim – Oslo 
  Oslo Kløfta Timesekspressen  Kongsvinger - 28 avg daglig 
  Oslo Kløfta Nettbuss  Elverum - 10 avg daglig 

  Hele strekningen Nor-Way Bussekspress 
En rekke ulike ruter destinasjoner, 51 
avg daglig 

  Ryen Ulven 1 Flybussekspr   
  Ulven Tangerud  6 NOR-Way   
      4 Flybuss/-ekspress   
      1 Timeekspr, 2 Lavpr.ekspr   
 Alnabru Loenga 6 Nor-Way,1  Flybuss  
     1 Timeekspress   

      2 Lavprisekspress   
          
Rv. 4 Oslo Gjelleråsen Flybussekspressen  Linje F1 - 48 avd dgl 

  Oslo Land Landeekspressen  17 avg dgl 
          

Rv. 163 Oslo 
Tangerudkr.  
Så E6 Flybussekspressen  Linje F3 - 87 avg dgl 

      Valdresekspressen  32 avd dgl 

Rv. 163 Hele strekningen 1 Flybussekspr, 1 Timeekspr   
          
Rv. 150 Hele strekningen 1 Flybussekspress   
          
 
 
Framkommelighet for kollektivtrafikken  

Det er betydelige framkommelighetsproblemer for buss- og godstrafikk i og rundt Oslo. For 
øvrig er framkommelighetsproblemene beskjedne. Tabellen under oppsummerer de viktigste 
problemstrekningene på rute 6a. Vi viser også til omtale av dette i kapittel 3.7 om 
hovedstadsområdet.  
 
Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 

E6 Oslo E6 Sand (Jessheim) Romerike 
Problem fremkommelighet og punktlighet 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 4 Oslo grense Gjelleråsen Gjelleråsen 
Problem fremkommelighet og punktlighet 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 4 Kjul Slattum Nittedal 

Problem fremkommelighet og punktlighet 
begge retninger på strekninger uten 
kollektivfelt. Behov for kollektivfelt 

Rv. 4 Varingskollen Rotnes Nittedal 
Problem fremkommelighet og punktlighet 
sørgående retning. Behov for kollektivfelt 

Rv. 4 

Kryss ved 
Mailundveien 
(rundkjøring) 

Akershus/ 
Gjelleråsen Oslo Nord-øst 

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 150 

Oslo/ 
Granfosstunnele
n Lysaker x E18   

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 
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Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 

Rv. 150 Hovin x E6 
Akershus/ 
Granfosstunnelen Oslo N/V (R3) 

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 159 Lillestrøm Rv 22 Lillestrøm øst 
Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 159 Oslo grense Lillestrøm   
Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt 

Rv. 163 
Oslo/Tangerud 
sør 

Robsrud vest x rv 
159   

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt

Rv. 163 
Økern vest x rv 
150 

Akershus/ 
Tangerud  Oslo Nord-øst 

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt

Rv. 190 Alnabru x E6 Sørenga x E18 
Oslo Sentr./N-
Ø 

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
begge retninger på strekninger uten kollektivfelt

Rv. 191 Trosterud x E6 
Nylandskrysset x 
rv 163 Alnabru 

Problem fremkommelighet og punktlighet i 
tilknytning til alle kryss 

          

 
 
Kollektivfelt og sambruksfelt 

Det er et betydelig behov for kollektiv-/sambruksfelt i og rundt Oslo. I tabellen under vises 
status pr 2014 og anslått behov etter 2014. Behovet for kollektivfelt er registrert ut fra 
anbefalinger i Håndbok 017. Det reelle behovet er langt større dersom det tas hensyn til 
problemer med punktlighet og strengere krav til fremkommelighet (jfr. tabellen over). 
 

Rute 6a, Kollektivfelt/sambruksfelt Status per 2014 Behov per 2014 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
1/6a E6 Akershus/ Åsland Akershus/ Tangerud Oslo sør/ nord-øst 9770 Oslo sør/nord-øst 11340

6a Rv. 4 Oslo/ Gjelleråsen Oppland/Varpet Akershus Nord 995   0

6a Rv. 4 
Kryss ved Mailundveien 
(rundkjøring) 

Akershus/ 
Gjelleråsen Oslo nord-øst 6020 Oslo Nord-øst 4200

6a Rv. 150 Hovin x E6 
Akershus/ 
Granfosstunnelen Oslo N/V (R3) 1550 Oslo N/V (R3) 13500

6a Rv. 159 Oslo/ Robsrudenga x E6 Tangen nord x rv 22 Akershus nord 910   2400

6a Rv. 159 Karihaugen x E6 
Akershus/ 
Robsrudenga Oslo nord-øst 680 Oslo Nord-øst 0

6a Rv. 163 Økern vest x rv 150 Akershus/ Tangerud Oslo nord-øst 0 Oslo Nord-øst 1500

6a 

Arm av 
E6 (tidl. 
Rv. 190) Alnabru x E6 Sørenga x E18 Oslo Sentr./N-Ø 3530 Oslo Sentr./N-Ø 3020

 
Hedmark og Oppland har ikke kollektiv-/sambruksfelt i dag, og problemene er ikke store nok 
til at behov for kollektivfelt- eller sambruksfelt utløses. Derimot er det behov for å få på plass 
vel fungerende kollektivterminaler/skysstasjoner i Hedmark, blant annet på Hamar.  
 
Total lengde på kollektivfelt/ bussprioritering langs denne riksvegruta i Sør-Trøndelag er pr i 
dag (2010) ca 1700 meter, fordelt på ca 700 m i Tonstadkryssområdet inkl kollektivfelt på 
rampe, og ca 1000 m i Sandmoenområdet. I Miljøpakken er det satt av både statlige midler og 
bompengemidler til finansiering av kollektivtiltak, men endelig utbyggingsplan for 
Miljøpakken er ikke vedtatt. Det er imidlertid ikke lagt opp til å ferdigstille ytterligere 
kollektivfelt før 2014. I Miljøpakken diskuteres flere kollektivtiltak, bl.a. bussveg på Reppe-
Vikåsen og Tyholt. I tillegg utredes egne ”Superbuss”-løsninger i Trondheim.     
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Ideelt sett bør det være kollektivfelt på hele E6 mellom Klett og Omkjøringsvegen for å ha et 
attraktivt kollektivtilbud som kan bidra til å endre reisemiddelfordelingen. Som et alternativ 
til generell økt kapasitetsøkning for biltrafikk på E6 sør Tonstad-Klett, kan sambruk av ett 
kjørefelt mellom buss, 2+ biler og næringstrafikk (tungtrafikk) være aktuelt på deler av 
strekningen. Det er også store utfordringer knyttet til drift og vedlikehold av 
holdeplasser/leskur. 
 
Det er ellers behov for gode holdeplasser inkl gangadkomster til holdeplasser langs E6 
Omkjøringsvegen i Trondheim. Dersom dette blir et mål, vil det bli behov for nye 
kollektivfelt og/eller sambruksfelt mellom Tonstad og Sluppen på 16,8 km i begge retninger.  
 
 
Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Det er en rekke tiltak ut over punktene ovenfor som også er viktige for å sikre økt bruk av 
kollektivtransport både i og rundt byer og tettsteder og for ekspressbussene. Mange av disse 
tiltakene er knyttet til personknutepunkter. I tabellen under har vi oppsummert tiltak knyttet til 
personknutepunkter langs ruta. For hovedstadsområdet vises det ellers til egen omtale i 
kapittel 3.7. 
 
Vegnummer Sted Andre viktige tiltak   

E6 Hvam 
Forbedret ekspressbussholdeplass med innf.P og enklere overgang til lokale 
ruter. 

  

E6 Skedsmovollen 
Forbedret ekspressbussholdeplass med innf.P og enklere overgang til lokale 
ruter. 

  

E6 Jessheim 
Forbedret ekspressbussholdeplass med innf.P og enklere overgang til lokale 
ruter. 

  

E6 Furuset Mulig potensial for bedre overgang buss/t-bane   

E6 Melhus Behov for utvidet innfartsparkering i Melhus sentrum og på Hovin   

E6 arm Oslo Helsfyr Vurdere ytterligere forbedringer i knutepunkt inkl. overgang buss/t-bane   

Rv. 4 Sinsen Store fremkommelighetsproblemer for buss i knutepunktet   
Rv. 4 Grorud Mulig potensial bedre overgang buss/t-bane   

Rv. 150 Økern Sikre best mulig tilgjengelighet knutepunkt/Ring 3/Østre Aker vei   

Rv. 150 Sinsen Store fremkommelighetsproblemer for buss i knutepunktet   

Rv. 150 Storo Forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane   

Rv. 150 Smestad Forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane   

 
For øvrig er det i Oslo og Akershus et generelt behov for: 

 Gjennomgående kollektivprioritering på riksvegnettet i Oslo, fortrinnsvis i form av 
kollektivfelt. 

 Opprusting av samtlige stoppesteder langs riksvegnettet ifht. universell utforming og 
informasjon/ITS.    

 Bedre tilgjengelighet/overgangsmulighet mellom riksvegnettet og viktige 
kollektivknutepunkt med et godt t-bane/tog tilbud.    

 Lite behov for innfartsparkering for bil langs riksveg i Oslo, men stort potensial for 
sykkelparkering. 

 
I Hedmark er det enighet om å satse på det mulige nye krysset mellom E6 og rv. 25 på 
Midtstranda som nytt kollektivknutepunkt/ekspressbuss-stopp nr 1 for Hamar.  
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Rassikring 

Det er 5 rasutsatte punkt på ruta med prioritet over 4,0. I Region øst er det ett rasutsatt punkt, 
ved E6 Elstadkleiva i Ringebu. Rassikring gjennom omlegging ligger ikke inne i NTP 2010-
2019.  
 
I Region midt er alle bergskjæringer med høyde over 5 meter registrert og vurdert i 2010. 
Med bakgrunn i vurderingene, er bergskjæringene kategorisert i 3 grupper, der kategori 1 og 
kategori 2 utløser tiltak. Den tredje kategorien er uprioritert. 
 
Kategori 1 er bergskjæringer der det haster med tiltak. Det er stor sannsynlighet for nedfall 
innen et tidsperspektiv fra 0 til 5 år. Kategori 2 er bergskjæringer der det også er nødvendig 
med tiltak, men der hendelsen kan forventes å inntreffe noe lenger fram i tid. 
 
På E6 i Sør-Trøndelag er 4 punkt i kategori 1, og forbedringen er kostnadsberegna til om lag 
4,6 mill. kr. Det er 14 punkt i kategori 2, og disse er kostnadsberegna til omlag 4,6 mill kr. 
For å sikre bergskjæringene i Region midt, er det altså et samlet behov på 9,2 mill. kr. 
 
Gang- og sykkelveg 

I Region øst vil om lag 157 kilometer være tilrettelagt for syklister, enten ved fortau, gang- og 
sykkelveg eller lokalveg. Når det gjelder behov, er det ikke registrert behov for nye gs-veger 
til skoler langs ruta. Derimot er det kartlagt et relativt stort behov for nye gang- og 
sykkelveger/lokalveger langs strekningene på ruta. Det er også behov for midler til utpekte 
sykkelbyer langs ruta. De kartlagte behovene er lagt til grunn for dimensjoneringen av en pott 
til programområdet, mens en bør komme tilbake til den konkrete prioriteringen i samband 
med framtidige handlingsprogram. En del av behovet vil bli dekket i forbindelse med de 
relativt omfattende strekningsvise tiltakene som planlegges kommende år.  
 
I Sør-Trøndelag vil om lag 54 km være tilrettelagt for syklister enten via annen kjøreveg som 
fungerer som gjennomgående sykkeltilbud (av varierende kvalitet) eller gang/sykkelveg. Det 
er totalt ca 34 km med gang-/sykkelveg. Skolevegsanalyser vil ikke foreligge før til høsten. 
 
Hovednett sykkel i byer og tettsteder 

For byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere skal det lages planer for 
sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. Hva som vil være statens ansvar å bygge ut av 
dette sykkelvegnettet etter 2013 skal vises. I henhold til retningslinjer for statens ansvar for 
sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i byer og tettsteder, har staten fullt ansvar for 
sykkeltrafikk langs riksvegen og på tvers av riksvegen. Statens del av hovednettet for sykkel 
bør ha omtrent samme omfang som riksvegnettet i byen/tettstedet. 
  
Følgende tabell viser byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere som ligger langs ruta, 
planstatus for disse byene, og statens andel av utbyggingsansvaret: 
 
Kommune/tettsted Planstatus Statens ansvar   
Oslo Ferdig plan 1998. Planen er revidert 

med nytt vegnett fra 01.01.2010 
Mangler ca 19 km 

Skedsmo, Lillestrøm/Strømmen Plan 2006 Ca 0,5 km Storgata 
Lørenskog Avventer kommuneplanvedtak i 2010 Mangler ca 0,5 km 
Eidsvoll, Råholt  Ok 
Ullensaker, Kløfta Plan 2009 Mangler ca 6 km 

Kløfta-Jessheim 
Fet, Fetsund  Ok 
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Kommune/tettsted Planstatus Statens ansvar   
Ullensaker, Jessheim Plan 2005 Mangler ca 1,5 km  
Hamar/Stange Plan 2009 Ca 0,5 km Hamar 

(rute 6b) 
Ringsaker, Brumunddal Arbeid med kommuneplan i gang Mangler 6,2 km 

mot Økelsrud 
Lillehammer Plan 2006 Ok 
Gjøvik Plan 2002 Ca 1,7 km 
Vestre Toten, Raufoss Plan ferdig, ikke behandlet i kommunen Ok 
Melhus Ikke plan, se merknad  Ca. 4 km riksveg i 

Melhus 
Trondheim Plan 2007, se merknad Ca. 30 km riksveg i 

Trondheim 
 
Merknader til tabell:  

 En del strekninger langs motorvegnettet ligger langs parallelle fylkesveger  
 I forrige NTP-runde var Melhus ikke aktuell i forbindelse med hovednett for sykkel. 

Det tas sikte på å ta kontakt med kommunen høsten 2010 for å sette i gang et 
samarbeid med å se på helhetlig sykkelløsning.  

 Det vil ved utgangen av 2013 stå igjen ca 19 km av statens andel av sammenhengende 
Hovedsykkelnett i Oslo. Tilsvarende tall for kommunale veger er 38 km. Til sammen 
gjenstår altså 57 km av et definert nett på 180 km. På rute 6a utgjør det gjenstående 
behovet 5,8 km. De gjenstående strekningene/prosjektene er kompliserte og kostbare å 
gjennomføre. 

 Trondheim har vedtatt hovednett for sykkel fra 2007. Det ble politisk vedtatt i 
forbindelse med Transportplan for Trondheim 2006-2015. Arbeidet med 
tilrettelegging for sykkel skjer i et tett samarbeid mellom kommunen og Statens 
vegvesen gjennom miljøpakken for Trondheim. Hovednettet i Trondheim er 98 km. 

 

3.3 Trafikksikkerhet 
Generelt 

Under er det gitt en regionvis omtale av ulykkessituasjonen langs ruta.  
 
Ulykkessituasjonen i Region øst 

Tabellene viser 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. 
 
Rute 6a har en gjennomsnittlig skadekostnad på 2,51 mill. kroner pr km og år. Trafikkulykker 
har kostet samfunnet 1,43 mrd kr årlig i perioden.  
 
De mest dominerende ulykkestyper på E6 og rv. 4 var ulykker med samme kjøreretning med 
en andel på ca 37 %, etterfulgt av utforkjøringsulykker som har en andel på ca 31 % og 
møteulykker med andel på 21 %. Hele 83 % av alle drepte og hardt skadde på disse vegene 
var involvert i en møte- eller utforkjøringsulykke.  
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Forklaring: NV=ny veg, MR=midtrekkverk, FM=forsterket midtoppmerking, FG=fartsgrense 
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Tiltak før 2014 

E6 Alna bru x150 - Hovin 1,9 18550 34 0 0 0,50  

E6 Alnabru - Akershus gr. 7,55 72000 163 0 4 0,16  

E6 Oslo gr. - Gran x171 13,89 62700 124 1 7 0,11  

E6 Gran x171 - Hovinmoen  15,88 36100 57 7 7 0,22  

E6 Hovinmoen - Dal 12,20 20750 46 6 17 0,64 NV 2009 

E6 Dal - Minnesund 20,42 14450 45 13 19 0,76 NV 2011 

E6 Minnesund - Hedmark gr 12,53 12750 34 9 11 0,95 NV 2014 

E6 Akerskus gr. - Skaberud 16,70 12613 46 5 23 0,80 NV 2014 

E6 Skaberud - Kolomoen 9,51 8325 19 4 17 1,49 NV 2009 

E6 Kolomoen - Hamar 22,87 10900 24 6 15 0,66 FM 2009, MR Kåterud 

E6 Hamar - Pellervika 15,42 14976 46 12 11 0,86 FM 2009, MR Bergshøgda 

E6 Pellervika - Oppland gr 15,00 14051 39 8 9 0,62 
FM 2009, MR Botsenden - 
Skarpsno 

E6 Hedmark gr. - Vingrom 19,77 11040 38 10 16 0,87 FM 2008, MR-deler 2014 

E6 Vingrom - Ensbykrysset N. 17,45 10830 36 6 6 0,54 FM 2008 

E6 Ensbykrysset N. - Øyer 8,88 7233 19 2 4 0,70 O-visjons strekning 

E6 Øyer - Tretten 11,51 6775 15 1 3 0,38 NV 2012 

E6 Tretten - Krekke n 9,20 5960 12 1 4 0,48 FM 2010 

E6 Krekke n - Fåvang krk. 4,80 6166 3 0 1 0,16  

E6 Fåvang krk. - Ringebu sør 12,18 6141 13 4 4 0,77  

E6 Ringebu sør - Hundorp øst 11,75 6941 26 3 8 0,91  

E6 Hundorp øst - Harpefoss 7,52 6420 23 4 3 1,56  

E6 Harpefoss - Vinstra n. 6,90 6097 13 3 6 1,41  

E6 Vinstra n. - Kvam sør 8,90 5519 17 2 2 0,79  

E6 Kvam sør - Sjoa 9,55 5232 22 2 5 0,92  

E6 Sjoa - Otta 10,987 5985 18 2 6 0,99  

E6 Otta - Sel 12,26 4137 17 0 3 0,54  

E6 Sel - Dovre sør 20,96 3477 27 3 15 1,54  

E6 Dovre sør - Dombås sør 11,72 3596 11 3 5 1,14  

E6 Dombås sør - Dombås n. 2,71 4394 4 0 0 0,26  

E6 Dombås n. - S. Trøndelag gr. 34,99 1850 29 3 7 1,08 FG 90 til 80  

E6 – sum Region øst 1020 120 238 0,55  

E6 Oppland gr -Ulsberg   66,7 2820 79 5 28 0,97  

 E6 Ulsberg-Støren   42,8 4330 78 3 18 1,14  

 E6 Støren-Klett   38 9380 106 6 23 1,98 MR Hagen-Gyllan 2011-2013 

 E6 Klett-Tonstad   6,9 23920 46 0 3 2,08  

 E6 Tonstad-Ranheim   12,5 37700 134 1 7 3,71  

E6 – sum Region midt 443 15 79 0,48  

Sum E6  1463 135 317 0,53  

Rv. 4 Sinsenkrysset – Gjelleråsen 10,81 27250 155 1 9 0,36  

Rv. 4 Gjelleråsen - Fugleåsen 18,20 14300 94 2 11 0,44  

Rv. 4 Fugleåsen - Stryken 6,84 7500 6 0 0 0,06 FM 2009 

Rv. 4 Stryken - Roa 17,76 8025 45 11 9 1,27 FG 90 til 80 - 2005, FM 2009 

Rv. 4 Roa - Jaren x rv34 13,72 7700 63 2 9 0,56  
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Tiltak før 2014 

Rv. 4 Jaren x rv34 - Einavold 15,96 5700 33 1 4 0,44 MR Lygna sør 

Rv. 4 Einavold - Eina 13,81 4950 16 1 3 0,42  

Rv. 4 Eina - Reinsvoll 6,52 5650 19 1 5 1,18 NV 2008 

Rv. 4 Reinsvoll - Gjøvik s. 12,61 5800 6 1 0 0,22 NV 2006 

Rv. 4 Gjøvik s. - CC Gjøvik 3,51 10180 5 0 0 0,07  

Rv. 4 CC Gjøvik - Mjøsbrua 16,16 10170 38 1 9 0,34 FM 2011 

Sum rv. 4 480 21 59 0,62  
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Tiltak før 2014 

Rv. 150 Hovin - Sinsen 2,8 61300 107 1 11 0,66  

Rv. 150 Sinsen - Gaustad 5,2 60850 117 1 7 0,29  

Rv. 150 Gaustad - Akershus gr. 5,783 42950 81 1 2 0,16  

Rv. 150 Oslo gr. - Snarøykrysset 1,158 42950 9 0 0 0,20  

Sum rv. 150 314 3 20 0,31  

Rv. 159 Karihaugen x E6 - Akershus gr. 1,7 23550 5 0 0 0,07  

Rv. 159 Oslo gr. - Nitelva nord 7,45 35350 58 1 5 0,24  

Rv. 159 Nitelva nord - Vigernes 2,286 17300 6 2 3 0,51  

Sum rv. 159 69 3 8 0,27  

Rv. 163 Økern - Grorud 5,7 34150 69 1 9 0,35  

Rv. 163 Grorud - Akershus gr. 4,112 30750 40 0 3 0,19  

Rv. 163 Oslo gr. - Robsrud vest 1,223 19200 5 0 0 0,45  

Sum rv. 163 114 1 12 0,28  

Rv. 190 Alnabru - Vålerengtunnelen N 2,9 53500 54 1 2 0,32  

Rv. 190 Vålerengtunnelen N – Sørenga 2,901 62200 60 1 4 0,46  

Rv. 190 Sørenga – Lodelsbrua 1,830 30750 20 0 2 0,28  

Sum rv. 190 (nå arm til E6) 134 2 8 0,45  

Rv. 191 Trosterud ø - Nylandkrysset 1,666 18450 14 0 2 0,29  

Rv. 706 Trondheim  17,5 16200 143 0 0 1,72  

Sum rute 6a RØ 2145 150 345 0,50  

Sum rute 6a RM 567 15 85 0,45  

Sum rute 6a  2712 165 430 0,49  

 
I tabellene 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. 
 
Riksvegene på rute 6a som ligger i Oslo-området og omegn er i hovedsak utbygd som 
flerfeltsveger med fysisk skille mellom kjøreretninger og domineres av ulykker med påkjøring 
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bakfra og ulykker ved skifte av kjørefelt. Disse ulykkene fører svært sjeldent til tap av 
menneskeliv eller større personskader. Oslo har en relativt høy andel med lette bilulykker, dvs 
ulykker der myke trafikanter ikke er involvert og der det er moderate personskader. 
Riksvegnettet i Oslo har likevel en stor andel av ulykkeskostnadene og påkjøring bakfra-
ulykkene utgjør over 50 % av alle personskadeulykker på hovedvegnettet.  
 
Det må vurderes om man skal rette en større innsats på tiltak mot påkjøring bakfra-ulykker da 
disse forårsaker store fremkommelighetsproblemer på hovedvegnettet i Oslo hver dag. Et av 
hovedmålene for hovedstadsområdet er at ”Rushtidsforsinkelser i byområdet skal reduseres” 
Dette kan vanskelig oppnås uten at man ser nærmere på årsaken til denne typen ulykker 
samtidig som man ser på fartsgrensenivået på hovedvegnettet for å få en mest mulig smidig 
trafikkflyt og en bedre fremkommelighet i rushtiden. Aktuelle tiltak mot påkjøring bakfra-
ulykkene kan være variable fartsgrenser ut fra årstid og føreforhold eller en noe lavere 
fartsgrense i rushtiden som kan gi bedre flyt og færre konfliktsituasjoner. Tiltaket krever 
trolig kontrolltiltak som f eks streknings-ATK. 
 
Hendelser på hovedvegnettet medfører store tidstap både for næringstransport og 
kollektivtrafikken og det er viktig å få sammenhengende kollektivfelt for at kollektivtrafikken 
ikke blir vesentlig forsinket ved mindre kollisjoner og hendelser på vegnettet. 
 
Følgende figurer viser type ulykker for E6 og rv. 4: 
 

Rv. 4 Gjelleråsen - Mjøsbrua
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E6 Alnabru - S. Trøndelag gr.
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Ulykkessituasjonen på E6 og rv. 706 i Region midt 

I perioden 2002-2009 er det registrert i alt 632 ulykker med til sammen 1081 drepte/skadde 
personer.  
 

E6 Oppland grense - Ranheim
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Det var 14 dødsulykker med 15 drepte personer, hvorav 8 av disse ulykkene var møteulykker.  
 
Ruten i Sør-Trøndelag har en gjennomsnittlig skadekostnad på 1,51 mill. kroner pr km og år.  
 
De mest dominerende ulykkestyper på E6 og rv. 706 var ulykker med samme kjøreretning 
med en andel på ca 41 %, etterfulgt av utforkjøringsulykker som har en andel på ca 25 % og 
møteulykker med andel på 15 %. Hele 78 % av alle drepte og hardt skadde på disse vegene 
var involvert i en møte- eller utforkjøringsulykke.  
 
 
Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 

I følgende tabell vises beskrivelse av dagens tilstand og utfordringer knyttet til midtrekkverk 
og forsterket midtoppmerking. 
 

Antall kilometer Rute 6a 

Region øst Region midt 

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

45,6 21,6 

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

78,4 66 

 
 
Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Region øst har i de senere årene prioritert tiltak mot møteulykker gjennom 
trafikksikkerhetstiltak etter TS-inspeksjon på veger med høyest skadegradstetthet, som gjerne 
er de mest trafikkerte 2-feltsvegene. I det videre arbeid vil tiltak mot møteulykker fortsatt ha 
prioritet, men på de mindre trafikkerte vegene ventes det at utforkjøringsulykker får en 
økende andel av ulykkene. Det forutsettes at tiltak etter TS-inspeksjon ivaretar forhold knyttet 
til både møte- og utforkjøringsulykker. Utflating av sideterrenget vil trolig være nyttige tiltak 
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på strekninger med mange møte- og utforkjøringsulykker, og slike tiltak vil også være bra for 
vedlikehold og bæreevne. 
 
Det er vanskelig å lage en god plan for utforkjøringsulykker på det nåværende tidspunkt. 
Disse må ses i sammenheng med andre tiltak, både strakstiltak og større utbedringsarbeider. 
Vegdirektoratet arbeider med en modell som kan gjøre prioritering av trafikksikkerhetstiltak 
på en enklere og bedre måte. Modellen skal være klar i høst. Når det gjelder overraskende og 
farlige kurver, bør programmet URF (ulykkesrisikofaktor) kunne være et nyttig hjelpemiddel. 
Det synes imidlertid som om geometridata (kurvatur og bredde) fra NVDB er for dårlige til å 
nyttiggjøre seg disse. 
 
I arbeidet med trafikksikkerhetsstrategien for Region øst, er det på det mindre trafikkerte 
vegnettet (ÅDT<4000) mest aktuelt med enklere TS-inspeksjoner (temainspeksjoner). 
Tiltakene kan være fjerning av trafikkfarlige påkjøringsobjekt, forsterket kantoppmerking og 
utbedring av eksisterende rekkverk. 
 
For å gi en viss indikasjon på strekninger med drepte eller hardt skadde i utforkjøringsulykker 
og med ÅDT<4000, har vi summert strekninger ut fra våre TS-utredninger. Lengden på slike 
strekninger utgjør på E6 68 km. Eksempel på strekning med spesielt mange ulykker er 
strekningen Sel-Dovre S (21 km).  
 
 
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, jf. 
pkt. 13 i Avklaringer nr. 2 (april 2010). 
 
I Region øst har vi ikke oversikt over resultatene av dette arbeidet nå, men behovet for 
rehabilitering av tunneler er stort, og det er tatt hensyn til dette ved dimensjonering av posten 
til programområder i kapittel 5. I Region midt er status i forhold til tunnelsikkerhetsforskriften 
som følger:  

 På E6 ved Støren er det to tunneler; Bratlitunnelen på 210 m og Håggåtunnelen på 
290m. Ingen krav til tiltak innen 2019. 

 På rv. 706 er Marienborgtunnelen på 1840 m og Skansentunnelen på 505 m. Begge 
tunnelene ble åpnet for trafikk i mai 2010, og det påregnes derfor ingen tiltak.    

 
Rasteplasser og hvileplasser 

Region øst har utarbeidet en strategi for raste- og hvileplasser. Denne legges til grunn for 
utvikling av fremtidig tilbud av raste- og hvileplasser i Region øst. Strategien gir en oversikt 
over eksisterende og planlagte raste- og hvileplasser i regionen. Strategien gir også en 
vurdering av behovet for nye raste- og hvileplasser. De spesielle utfordringer knyttet til 
Osloregionens funksjon som nav for viktige logistikkfunksjoner på veg, bane og sjø er også 
omtalt.  
 
Langs rute 6a (Region øst) er det registrert følgende antall raste- og hvileplasser: 
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Region Ant. 

hovedrasteplasser 
Ant. 
Kommersielle 
anlegg 

Antall 
oppstillingsplasser 
for store kjøretøy 

Gjennomsnittlig 
avstand mellom 
rastemuligheter 
på ruta 

Region øst 28 14 505 17 
Region midt 4 5 Ikke registrert  

 
Gjennomsnittlig avstand mellom hovedrasteplasser og kommersielle serviceanlegg vurderes 
som tilfredsstillende. Det er i gjennomsnitt 17 km mellom hver rastemulighet. Sju av 28 
rasteplasser tilfredsstiller kriterier for hovedrasteplasser. Det er tre av 14 kommersielle 
serviceanlegg som tilfredsstiller kriterier for døgnhvileplasser. To av hovedrasteplassene 
tilfredsstiller kravene til døgnhvileplass.  
 
I forbindelse med gjennomføringen av større vegprosjekter, er det aktuelt med en 
oppgradering og styrking av tilbudet med raste- og hvileplasser langs riksvegrutene. Det er 
laget egne rapporter for sideanlegg på E6 Gardermoen – Øyer og E6 Øyer – Dombås. 
 
I tillegg til eksisterende og allerede planlagte nye rasteplasser, bør det vurderes etablert nye 
hovedrasteplasser på rv. 4 Lygna – Nittedal (to plasser, en i hver retning).  
 
I tillegg til eksisterende og planlagte hvileplasser, bør det vurderes etablert ny døgnhvileplass 
på følgende strekninger: 

 Rv. 4 Lygna: Utvidelse og oppgradering av dagens tilbud. 
 E6 Gudbrandsdalen: Vurdere hvileplasser for tungtransport ifb med pågående 

planarbeid i tilknytning til E6 Øyer-Otta 
 
I Region midt er strategien å tilby transportnæringen stopplasser hver 50. km. Det er også 
ønskelig å reservere areal for tungtransporten på stopplasser som brukes av flere 
trafikantgrupper. Vintervedlikehold skal prioriteres slik at plassene er tilgjengelige hele året. 
 
Tilbudet som finnes i dag av døgnhvileplasser i regionen består av kommersielle aktører som 
tilbyr ulik grad av service til yrkessjåførene. 
 
I Sør-Trøndelag ønskes det først og fremst nye anlegg på Trondheim Havn, Storpynten og 
Orkanger. Statens vegvesen kan ikke ta ansvar for å etablere døgnhvileplasser i byene. Dette 
må evt. private aktører selv sørge for.  
 
Strekningen langs E6 i Sør-Trøndelag er ellers godt dekket opp. Det foreslås derfor at midler 
brukes til opprustning og oppgradering av tilbudet på eksisterende plasser.  
 
Ut fra en helhetsvurdering bl.a. med tanke på beliggenhet, avstand mellom anleggene og 
servicenivå, anbefales det å innlede samarbeid med private aktører om døgnhvileplasser.  

 
Det inngås kontrakt med anleggene der Vegvesenet kan gi et årlig driftstilskudd mot at 
mottakeren tilfredsstiler de krav Vegvesenet har satt til døgnhvileplasser og garanterer et 
minimum antall plasser (antall avhenger av sted) disponibelt for yrkessjåførene. 
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Kjettingplasser 

Langs rute 6a er det etablert kjettingplass på E6 ved Dombås. Det er ikke vurdert å være 
behov for etablering av nye kjettingplasser. 
 
Kontrollplasser 

Region øst: Det finnes 5 store kontrollplasser på ruta, og 11 enkle plasser uten installasjoner, 
men med fast dekke og kapasitet til 2-3 vogntog. Det er behov for nyetablering på Alnabru, 
men området er trangt og en bør vurdere om det i stedet kan etableres en plass i tilknytning til 
sydvendt adkomst, for eksempel på Stubberudfeltet der en kan kontrollere kjøretøy til og fra 
terminalområdet. 
 
Region midt: I Sør-Trøndelag er det etablert en ny kontrollplass ved E6 venstre side på 
Storpynten (strekning Ulsberg - Berkåk) på ca 7000 m². Sammen med plassen på Børsletta gir 
dette et fullverdig tilbud på E6 Berkåk - Ulsberg, der både sørgående og nordgående trafikk 
kan kontrolleres. Det ønskes imidlertid å erstatte Børsletta med en planlagt plass på høyre side 
ved Storpynten til en kostnad på ca 6 mill. kr.   
 
E6 Sandmoen 
Her legges det opp til utvidelse av eksisterende plass. I forbindelse med kontrollvirksomheten 
er det ofte behov for større parkeringsareal for sjåfører som får kjøreforbud pga manglende 
hviletid. En utvidelse av eksisterende stasjonsområde er ønskelig med lengre akselerasjonsfelt 
ut fra stasjonen, oppgradering av vektrampe og reasfaltering til en kostnad på 1,5 mill. kr. Det 
er imidlertid en usikkerhet i om kontrollplassen må fjernes i forbindelse med utbygging av 4-
felt på strekningen Jaktøya-Tonstad. Det foreligger ingen beslutning i saken ennå. 
 
E6 Søberg 
Dersom det viser seg at Sandmoen ikke lenger kan brukes på grunn av omlegging av 
vegsystemet i området, må det bygges ny kontrollstasjon lenger sør. Slik muligheten er 
mellom Trondheim og Melhus, er trolig Søberg mest aktuelt. Kostnad for ny kontrollplass er 
om lag 15 mill. kr. Dette betinger en rimelig samtidighet med kontrollplass for østgående 
trafikk på E39 ved Figgja.  
 

3.4 Miljøforhold 
 
Klima, støy og luftforurensning 

Følgende tabell viser oversikt over klimagasser, støy og luftforurensning fordelt fylkesvis. 
 

 Akershus Oslo Hedmark Oppland 
Totalt for 
RØ 

Region 
midt 

Antall personer over 
38 dB innendørs 1099 834 93 605 2631 805
SPI 2690 9199 176 1643 13708 382

CO2 221258 186976 67309 152825 628368 108600

NO2 0 0 0 0 0 0

PM10 0 458 5 8 471 255

 
Forutsetninger: 

 Beregningene er foretatt for situasjonen 1.1.2014.  
 Støytallene er for antall personer med innendørs støynivåer over 38 dB.  
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 SPI er for alle boenheter langs rutene 
 CO2 tall er totalt per år per rute 
 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%, Oslo 84%, Hedmark 50%, Oppland 46%, Trondheim 
80 % og for øvrige kommuner i Sør-Trøndelag 64%. 

 
På rute 6a er det 3 boliger i Oppland som har over 42 dBA innendørs støynivå. Langs E6 i 
Region midt viser beregningene at 158 personer er plaget av innestøy over 40 dBA, dvs 69 
boliger. Dersom boenheter med innestøy >40dBA skal utbedres, anslås det at dette vil koste i 
størrelsesorden 28 mill. kr. 
 
NO2-problemene er i første rekke knyttet til de store byene. I Trondheim er NO2-problemene 
i sin helhet konsentrert til Midtbyen. Den nye riksvegringen går imidlertid utenom sentrum, 
og det medfører at det ikke er noen problemer langs riksveg. Nasjonale mål for svevestøv 
PM10 ble overskredet 8 dager i 2009 langs Elgesetergate, mens det i 2008 ikke forekom noen 
overskridelser. Årsaken til overskridelsene er lengre piggdekksesong, mye bruk av piggdekk 
utenfor piggdekksesongen, og langt flere dager med tørr vegbane i 2009. I 2010 er 
piggdekkavgiften i Trondheim fjernet, og det er dermed stor usikkert knyttet til situasjonen 
framover.  
 
Biologisk mangfold og naturmiljø 
På rute 6a er det kartlagt følgende økologiske konflikter: 
 
 Antall 

konflikter 
Kultur- 
landskap

Naturvernområde Prioritert 
naturtype 

Økologisk 
korridor 

Viktig 
artsforekomst 

Region øst 112 2 14 66 2 28 
Region midt 5 0 1 4   
Sum rute 6a 117 2 15 70   

 
Konfliktene i Region øst er vist i kartet på neste side (dårlig kartgrunnlag for Region midt). 
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 det tidligere stamvegnettet (som 
kartleggingen var begrenset til). 
 
Arbeidet med å vurdere tiltak på de ulike konfliktene i Region øst er ikke ferdig. Vi har i 
denne omgang derfor ikke gitt en detaljert omtale av konflikter og mulige tiltak. Foreløpig er 
det flest driftstiltak som er foreslått. Driftstiltakene skal innarbeides i driftskontraktene. 
 
E6 går gjennom landskapsvernområdet Hjerkinn/Kongsvoll. Langs E6 over Dovrefjell er det 
også problematikk knyttet til villrein. Ved Fokstua og ved fylkesgrensa er det ønskelig å 
gjenskape trekk for villrein. Av verdifulle områder langs Mjøsa kan nevnes Minnesund, 
Åkersvika og området fra Mjøsbrua til Vismunda. Åkersvika ved Hamar er svært viktig for 
det biologiske mangfoldet. I Melhus i Sør-Trøndelag er det lokaliteter med verdifulle 
våtmarksområder. Det kan her nevnes Kroksjøen sør for Kvål som er vernet.  
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Langs rv. 4 bør det tas hensyn til dyrka mark i dalbunnen og til Marka på strekningen fra 
rundkjøringen ved Gjelleråsen via Rotnes til Skytta. 
 
Under følger en nærmere omtale av konflikter i Region midt: 
 
E6 Gammelelva (Hp: 7-7, meterverdi: 17320-18587) 
Konflikt med naturvernområde. E6 krysser pølsesjøen to ganger og er anlagt på fylling som 
sannsynligvis fører til at vanngjennomstrømningen blir noe liten. Området er svært påvirket 
og bør restaureres. Bør åpne tilførselsbekker for å øke vanngjennomstrømningen. Hele 
økosystemet må vurderes. Vurdert til konfliktnivå 9. 
 
E6 Håggåberga (Hp: 6-7, meterverdi: 6-4604 til 7-241) 
Bratt sørvendt bergside med rik varmekjær vegetasjon, mangfoldig og spesiell lavflora med 
mange rødlistearter. Vurdert til konfliktnivå 6. 
Unngå hogst av skog langs vegkant for å bevare klimaet i skogen.  

 
E6 Lund (Hp: 7-7, meterverdi: 10739-10750) 
Prioritert naturtype. Stor gammel furu som står ved gårdsveg. Fint landskapselement. Bør 
undersøkes nærmere. Vurdert til konfliktnivå 4. 
 
E6 Hofstadkjela (Hp 8-8, meterverdi: 1867-2024) 
Vegen fragmenterer grøntbeltet langs elvebredden. Området har behov for restaureringstiltak 
grunnet gjengroing og forsøpling. Området er definert som en svært viktig naturtype grunnet 
et svært høyt artsmangfold og forekomster av flere rødlistearter. Vurdert til konfliktnivå 6. 
 
E6 Fjølstadåsen (Hp 15-15, meterverdi 5804-6772) 
Sammenhengende naturskog med lågurtvegetasjon gjør lokaliteten interessant og gir regional 
naturverdi. Skogområdene nærmest vegen er sterkt påvirket fra vegen. Det forekommer flere 
arter lav som er avhengig av fuktig klima. Saltsprut fra veg kan påvirke vegetasjonen. 
Situasjonen er vurdert til konfliktnivå 6. For å bevare den sammenhengende naturskogen må 
kanthogst unngås. 
 
Vannmiljø 

Det er utfordringer ift strandsone/vassdrag ved E6 Andelva, Mjøsa ved Minnesund, 
Åkersvika, Moelv-Biriområdet, langs Mjøsa og langs Gudbrandsdalslågen. Fra Losna v/ 
Tretten til Harpefoss er det flommarksmiljøer. Lågendelta-området kan nevnes spesielt i 
forhold til strandsone/vassdrag. For rv. 4 er det problemstillinger i tilknytning til 
strandsone/vassdrag spesielt langs Mjøsa. 
 
Gaula med sideelver og Driva er vernet mot vassdragsbygging. E6 både krysser og har 
nærføring til disse vassdragene flere steder. 
 
I Melhus i Sør-Trøndelag er det lokaliteter med verdifulle våtmarksområder, blant annet 
Kroksjøen sør for Kvål. 
 
Det er gjort en grovkartlegging i Region øst knyttet til vannforskriften og konflikter basert på 
kartlegging i 2008. Kartleggingen av vandringshindre og fyllinger er mangelfull. Det er ikke 
utført nye kartlegginger av vannkvalitet for å måle påvirkningen fra vegavrenning – dvs både 
salt og miljøgifter – utover det som gjennomføres fortløpende. Informasjon om kjemisk 
påvirkning stammer derfor fra oversikter om salt mottatt fra Vegdirektoratet. Øvrig kjemisk 
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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”) må følges opp med overvåkning. 
 
Informasjon om fyllinger eller strandsoner er mangelfulle i NVDB. Dette betyr at det kan 
være fyllinger som bør undersøkes nærmere. 
 
Hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre, vil også måtte diskuteres med lokale 
myndigheter og fylkesmennenes miljøvernavdelinger. 
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Det er gjort følgende registreringer på rute 6a i Region øst:  
 Kulverter som hindrer fiskevandringer: 

o Kartlagt vegnett: Antall tiltak basert på kartlegging i 2005/6 og 2009 – Oslo:1, 
Akershus: 1, Oppland: 10 

o Ikke kartlagt vegnett: Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging: 
Oslo: Anses uaktuelt pga vegene som inngår, Akershus: 5, Hedmark: 3, Oppland: 
11,5 

 Fyllinger som hindrer vanngjennomstrømning 
o Slik kartlegging er så langt ikke utført. Det er estimert 2 tiltak i Hedmark basert på 

tidligere kartlegging. 
 Større strandsoneinngrep 

o Slik kartlegging er så langt ikke utført. Det er heller ikke estimert tiltak. 
 Kjemisk avrenning (salt) 

o Kartlagt vegnett: Antall tiltak basert på kartlegging i 2005-2010: Oslo: 1, 
Akershus: 2, Oppland: 2 

o Ikke kartlagt vegnett: Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging: 
Oslo: 10 (3 røde+7 gule), Akershus: 72 (24 røde+48 gule), Hedmark: 21 (gule), 
Oppland: 31 (gule), Overvåkning: 134 

 
I Sør-Trøndelag er det tre punkt som skal utbedres med utgangspunkt i vanndirektivet, til en 
kostnad på 300 000 kr.: 
 

Stedfesting 

Fylke Fra hp 
Fra 

meter 
Fylke Til hp 

Til 
meter 

16 3 7185 16 3 7185
16 3 7848 16 3 7848
16 3 8243 16 3 8243

 
Over en strekning på vel 40 km i Region midt må det vurderes tiltak i forbindelse med 
vegsalting. Tiltakene er ikke definert, men det må settes av tilstrekkelig med midler i neste 
NTP-periode til blant annet å gjennomføre tiltak for å beskytte drikkevannskilder langs 
eksisterende E6.  
 
Fullstendig kartlegging ventes å foreligge i 2011 og fullstendig tiltaksanalyse med 
kostnadsoverslag skal foreligge i 2013. Dernest vil det i hht vannforskriften være et krav at 
tiltak gjennomføres innen 2018.  
 
Verneplan 

Statens vegvesen har registrert en rekke veghistoriske kulturminner. Arbeidet endte i 2002 ut 
med en nasjonal verneplan for veger, bruer, bygninger og teknisk utstyr. Følgende objekter i 
planen ligger i/ved ruta: 

 Rv. 4 Trondheimsveien – Fra Sinsenkrysset og nordover 
 Rv. 4 Trondheimsveien – v/Gjelleråsen 
 E6 Minnesund bru 
 E6 Den Trondhjemske Kongeveg over Dovre 
 E6 smia på Grønnbakken 

 
I Sør-Trøndelag benyttes det 300 000 i året på vedlikehold av verneobjekter.  
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Kulturmiljø og kulturlandskap  

Langs E6 på strekningen Kolomoen – Lillehammer finnes et stort mangfold kulturminner og 
kulturmiljøer. En rekke gravhauger og gravminner fra jernalderen er registrert. Av spesielle 
funn kan nevnes Furnes, med en rekke gravminner fra jernalderen og kirkested fra 
middelalderen og Aker gård ved Åkersvika i Hamar, et gammelt høvdingsete med godt 
bevarte gravminner fra jernalderen. Av nyere kulturminner fremheves Prøysenstua på 
Rudshøgda. Langs E6 i området Minnesund nord er det viktige kulturlandskap ved Ørbekk og 
Morskogen. 
 
På deler av strekningen Øyer – Tretten ligger Kongeveien i tilknytning til E6, blant annet ved 
Skarsmoen. Tettstedet Tretten innehar verneverdig bebyggelse. I Fåvang utgjør Fåvang kirke 
og tettstedsbebyggelsen rundt denne et viktig kulturmiljø. Dyrka mark i dette området har 
potensial for funn av kulturminner. På strekningen Frya - Harpefoss innehar det nasjonalt 
verdifulle kulturlandskapsområdet store verneverdier knyttet til henholdsvis fredede og 
verneverdige bygninger og automatisk fredede kulturminner. 
 
Mellom Harpefoss - Vinstra passerer Kongevegen nært inntil E6 langs deler av strekningen. I 
Kvam er det en del verneverdig bebyggelse, bl.a. Kvam kirke. Sør for tettstedet er det et kjent 
automatisk fredet kulturminne. Dyrka mark i området, særlig sør for Kvam sentrum, innehar 
potensial for funn av kulturminner. Det er viktige kulturlandskap i området langs E6 fra Frya 
til Harpefoss på nordøstsiden av Gudbrandsdalslågen. 
 
På strekningen Sjoa - Bredevangen ligger verneverdige bygningsmiljøer nært inntil vegen. 
Det er potensial for funn av automatisk fredete kulturminner på flere strekninger som ikke er 
nevnt i denne oversikten. Dette gjelder også dyrket mark, hvor det kan være bevart rester etter 
bosetningsspor som ildsteder, kokegroper, stolpehull, graver osv. Dette gjelder også 
strekningen gjennom Sør-Trøndelag (kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og 
Melhus). 
 
Langs rv. 4 i Oppland på strekningen Bråstad – Mjøsbrua, er det potensial for funn av 
kulturminner i dyrka mark. Tilsvarende gjelder for områder ved Eina. Mellom Roa og Jaren 
ligger de viktigste kulturmiljøene et stykke opp i lisidene på begge sider av vegen. Det er 
gravhauger, gravfelt og gardstun. Langs rv. 4 strekningen Åneby – Oppland grense er det også 
et viktig kulturlandskap. 
 
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 hovedveg utenom tettstedet. Dette vil gi 
betydelig gevinst både når det gjelder sikkerhet og miljøforhold, og samtidig åpne helt nye 
muligheter for å gjennomføre miljøfremmende tiltak i de aktuelle tettstedene.  
 
I Groruddalen i Oslo bor det ca. 130 000 mennesker. Infrastrukturen i korridoren er 
omfattende med to jernbanelinjer, to t-banelinjer og tre langsgående riksveier E6 (ÅDT ca. 
100 000), Rv 190 (nå arm til E6 med ÅDT ca. 40 000) og rv 4 (ÅDT ca. 36 000). I korridoren 
ligger Alnabru godsterminal som er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i 
Norge og det viktigste terminalområdet for de store samlasterne. Her ligger også mange 
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bedrifter innen transport /spedisjon, industri og varehandel og bedrifter med regionalt 
nedslagsområde. 
  
Det er svært stor vegtrafikk i dalen, og det er forventet betydelig trafikkøkning som resultat av 
nærings- og befolkningsvekst på Romerike og i Oslo øst. Det er en utfordring å sikre 
framtidig miljøvennlige transportformer og øke kollektivandelen gjennom dalen og til 
næringsområdene i dalbunnen.   
  
Dalen er preget av høy luftforurensing. Topografien medfører dårlige utluftnings- og 
spredningsforhold, og målestasjonen på Alnabru har det høyeste nivået av PM10 og NO2 i 
Oslo. Støybelastningen i Groruddalen er stor. På rute 6a er luftforurensing, støy og 
barrierevirkninger spesielt utfordrende ved E6 Alna-Tangerud, arm til E6 Ulven-Teisen, rv 
163 Haugenstua og rv 4 Veitvedt – Grorud. Det er spesielle utfordringer langs rv 4 med 
mange støyutsatte boliger og boligblokker som ligger tett på vegen. 
 
Oslo kommune har foreslått flere ”miljølokk” i Groruddalen som mulig løsning for 
utfordringene knyttet til byutvikling, barriere og støyproblematikk. Blant annet er lokk over 
E6 mellom Alnabru og Karihaugen, og lokk over Østre Aker veg rv 163 ved Grorud stasjon 
foreslått for å redusere miljøbelastningen fra veiene og bidra til byutvikling. Det foregår 
planlegging for å binde sammen rv 4 og rv 163 for å bedre trafikksikkerheten og bomiljø 
langs Trondheimsveien. 
 
 
I Akershus og Hedmark går E6 utenom tettstedene.  
 
I Oppland gir trafikken på E6 støyproblemer på store deler av strekningen. Langs E6 i 
Gudbrandsdalen planlegges ny E6 utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra 
og Kvam.  
 
I Sør-Trøndelag går E6 gjennom Oppdal, Berkåk, Hovin, Ler og Kvål. Bygging av ny E6 
gjennom Oppdal starter opp i 2011. For Berkåk foreligger det ingen godkjente planer. I 
forbindelse med pågående kommunedelplanarbeid i Melhus sees det på ulike løsninger hvor 
E6 føres utenom/gjennom tettstedene Hovin, Ler og Kvål.  
 
For rv. 4 i Akershus og Oppland er det også en del miljø/støyproblematikk. Det pågår 
planlegging på rv. 4 i Akershus. For strekningen Kjul-Åneby sør pågår kommunedelplan og 
for strekningen Gjelleråsen til kryss med rv. 35 pågår det også planarbeid. I Oppland er rv. 4  
planlagt utenom Gran sentrum (Vassenden).  
 
Behov for en framtidig bypakke Gjøvik  

Ellers går riksveg 4 rett gjennom Gjøvik. Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og næringslivet gjennom foreningen, «Byen vår Gjøvik», har etablert et 
samarbeidsprosjekt innenfor areal- og transportplanlegging. Målet for prosjektet er å øke 
gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger. Prosjektet ble startet opp 
våren 2010 og første fase skal avsluttes innen sommeren 2011. 
 
Første fase av arbeidet er å betrakte som et byutviklingsprosjekt med fokus på prosess for 
medvirkning og kommunikasjon hvor gjennomføring av tre strategisamlinger står sentralt. 
Prosjektet skal levere et forslag til det videre arbeid med en ATP-strategi, tiltaksplan og 
samarbeidsavtale mellom prosjekteierne. 
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Arbeidet skal gi viktige føringer og avklaringer for det videre arbeidet med areal- og 
transportforhold, særlig i forhold til   

o kollektivtransport med vekt på busstilbud i byen og regionen 
o vegløsninger inn til byen, og evt. omkjøringsveger utenom byen  
o vegløsninger i sentrum, føringer til kommundelplan for sentrum og oppfølging 

fra SVV 
o arealbruk i og omkring sentrum, føringer til kommunedelplan for sentrum samt 

neste kommuneplanrevisjon 
o klima- og miljøaspektet, føringer til revisjon av kommunedelplan for energi og 

klima 
o tilrettelegging for myke trafikanter, syklende og gående. Sørge for tett 

samordning med sykkelbyprosjektet. 
o parkeringspolitikk i Gjøvik sentrum 

 

3.5 Universell utforming 
Et fåtall holdeplasser tilfredsstiller i dag kravene til universell utforming. På ruta er det 353 
holdeplasser i Region øst, hvorav 57 er universelt utformet pr 2014. Det gjenstår å gjøre tiltak 
på 296 holdeplasser. Etter planen skal 57 holdeplasser utvikles i inneværende NTP- periode.  
 
Det er 1085 enkeltholdeplasser i Region midt, hvorav ca 540 er tosidige holdeplasser. I 
Trondheim vil det være 12x2 holdeplasser langs riksveg. Et fåtall holdeplasser tilfredsstiller i 
dag kravene til universell utforming. Etter planen skal 58 holdeplasser utvikles i inneværende 
NTP- periode.  
 
Kollektivknutepunkt på Klett/Storler er et viktig knutepunkt, men fungerer i dag kun som 
omstigningsholdeplass. Det må opparbeides parkeringsplasser i forbindelse med 
knutepunktet, og knutepunktet må utformes også med tanke på matebusskjøring til 
gjennomgående ruter. Dette knutepunktet er forutsatt ferdigstilt sammen med ny E6 Tonstad- 
Jaktøyen, og vil være en del av prosjektet (tidspunkt foreløpig uavklart). På øvrige knutepunkt 
kan det bli behov for tiltak (økt antall parkeringsplasser) primært på Melhus og Hovin i neste 
NTP-periode 
 

3.6 Drift- og vedlikehold. Vegdekker 

Forfallskartlegging 

Det er arbeidet med kartlegging av vedlikeholdsforfallet på ruta, men det gjenstår noe 
kvalitetssikring av tallmaterialet. Under følger en tekstomtale av forfallet på rute 6a. Til slutt i 
avsnittet er det tatt inn en nærmere omtale av forfall og tilstand på vegdekker. 
 
Tunnel 

Det er store behov knyttet til rehabilitering av elektrisk og annet teknisk utstyr, samt 
tilfredsstillelse av EU-krav i Granfosstunnelen, Operatunnelen (Ekebergdelen), 
Smestadtunnelen, Vålerengtunnelen, Hagantunnelen, Rælingstunnelen og Tåsentunnelen. Noe 
lavere kostnader for tiltak i Sorgendaltunnelen, Vittenbergtunnelen, Storolokket og 
Moelvtunnelen. 
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Drenering og Fundament 

Det er stort behov for utskifting av stikkrenner og gjennomføring av dreneringstiltak flere 
steder på denne lange vegruta. Forsterkningstiltak er mest aktuelt på E6 i Nord-Gudbrandsdal. 
I tillegg er det behov for et betydelig beløp til utskifting av betongdekke på 
problemstrekninger av E6 på Romerike. 
 
Vegutstyr med mer 

Nødvendig rehabilitering og oppgradering av vegbelysningen, utskifting av gamle 
støyskjermer, rehabilitering og utbedring rekkverk og kantstein, samt utskifting av leskur og 
tiltak på rasteplasser vil til sammen kreve stor innsats. 
 
Bruer 

Det er nødvendig å utføre diverse fundamentarbeider på Mjøsbrua og Lillehammer bru, 
betongarbeider på Arteid bruer og Uthus bru samt tiltak på flere mindre bruer i Region øst. 
 
I Region midt er hovedutfordringene mht. til å fjerne forfall og oppgradering knyttet til 
vedlikehold av bruer og vegdekker. På denne ruta er det spesielle utfordringer knyttet til Hov 
bru, Fossum bru og Fossum mur i Soknedal. Disse er vedlikeholdt mht. skader med 
konsekvenser trafikksikkerhet og bæreevne på kort sikt, under forutsetning av at det skal 
bygges ny veg her. Utsatt byggestart på ny veg vil gi kunne store vedlikeholdsmessige 
utfordringer og ha bæreevnemessige konsekvenser. For øvrig er det er ikke meldt om bruer på 
strekningen som er i en slik tilstand at det fører til redusert framkommelighet som følge av 
redusert bæreevne. 
 
Vegfundament og vegdekke generelt 

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. 
 
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.  
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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 bare brukes 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. Dekkefornyelse vil skje 
2 – 3 ganger i løpet av 30 år. 
 
Dekkestandarden på rute 6a 

Under følger en omtale av dekkestandarden på rute 6a i Region øst. Det vises ellers til 
pågående forfallskartlegging.  
 
Dekkeetterslepet på E6 Oslo – Hedmark grense er stort og økende nær Oslo, mens standarden 
på Akershus grense – Mjøsbrua gjennomgående er tilfredsstillende.  
 
Strekningen Mjøsbrua til Lillehammer grense (17 km) blir etter hvert bygget ut til 
motorvegstandard, og midtrekkverk skal settes opp i 2013 eller 2014. For at vegdekket skal 
kunne fungere tilfredsstillende i denne perioden, vil det være nødvendig med større kantfor-
sterkningsarbeider på en strekning på 5 km.  
 
Dekkestandarden Lillehammer – Sør Trøndelag grense er tilfredsstillende på store deler av 
strekningen (70 %). Den resterende delen preges av kant- og deformasjonsproblemer, som er 
den viktigste årsaken til en unødvendig lav dekkelevetid. Strekningen Otta - Dombås og strek-
ningen videre over Dovrefjell (12 km) er representativ for disse problemene. 
 
I Oslo, har E6-armen fra Alnabru til Loenga en normal dekkesituasjon, med punktvise 
problemområder med rask sporutvikling (eksempelvis Vålerengatunnelen). Punktvise 
strekninger med bæreevnemessige problemer og 2 feltkm med forsterkningsbehov. Inngangen 
til tunnelen asfalteres hvert år. 
 
Riksveg 4 i Oslo og Akershus har ikke store dekkeproblemer, men strekningen er en blanding 
av ny veg med tilfredsstillende overbygning og gammel veg som representerer et problem for 
dekkelevetiden. Her peker Sinsenkrysset – Bjerkebanen og bebygde områder i Nittedal seg ut.   
 
På strekningen Oppland grense – Jaren er vegoverbygningen av nyere dato. Fra Jaren til Eina 
er vegen eldre, men delvis akseptabel. Gjennom Gran er det 7 km med dårlige masser i grunn 
og behov for ny fundamentering av veg med tilhørende stikkrenneskifting. Det er kortere 
strekninger med forsterkningsbehov, bl.a. Ragnhildrud (1,5 km) og Prestsæterlia (2 km). Fra 
Gjøvik til Mjøsbrua er det mye gammel veg med kantskader og deformasjoner.  
 

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 begrensing og styring av biltrafikk, konkurranseflater mot 
kollektivtransport, fordeling av tilgjengelig vegkapasitet på ulike trafikantgrupper, arealbruk 
og parkering.  
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Hovedstadsområdet skiller seg fra andre byer ved at området omfatter svært mange ulike 
ruter: 
 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 ved Operatunnelen. 
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med 
lokalt vegnett og lokale baner et differensiert 
transportnett for ulike transportformer. Oslo har også 
et relativt tett nett av riksveger for å kunne betjene 
nasjonale terminaler. Transportsystem og arealbruk i 
store byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for 
trafikantene som for de fleste reisehensikter kan velge 
mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål.  
 
I et komplekst transportnett gir det mindre mening å 
vurdere utfordringer og tiltak på enkeltstrekninger. 
Tiltak på én strekning i nettet kan i mye større grad 
enn utenfor byene påvirke store deler av systemet. 
Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden 
disse først og fremst avvikler lokaltrafikk. Vurdering 
av tiltak på en rute (innfartskorridor) må blant annet ta 
hensyn til den totale trafikkbelastningen i sentrale 
deler av byen. Satsing på sammenhengende 
sykkelveger og framkommelighet langs viktige 
bussruter (særlig pendler) vil ofte kreve samordning av tiltak på flere riksvegruter. I denne 
sammenheng er det uheldig at prioritering av tiltak er knyttet til den enkelte rute. Derfor har 
Region øst, som del av arbeidet med de rutevise utredningene, utarbeidet en utredning som tar 
for seg en mer helhetlig vurdering av utfordringer og tiltak i riksvegnettet i 
hovedstadsområdet. Utredningen er ment som et supplement til de rutevise utredningene. 
 
Rammene som er lagt for Oslopakke 3 tilsier også at det er viktig å vurdere behov i det 
samlede nettet i Oslo-området. Det er en intensjon at lokale myndigheter skal ha større 
innflytelse på samlede prioriteringer, og gjennomføringen koordineres av en styringsgruppe 
med representanter for statsetatene og lokale myndigheter.  
 
For å legge bedre til rette for helhetlig styring av den regionale utviklingen i hovedstads-
området er det igangsatt et regionalt plansamarbeid for areal og transport. Prioritering av tiltak 
i Oslopakke 3 må samordnes med det regionale plansamarbeidet. 
 
Utfordringer 
I norsk sammenheng er Oslo/Akershus et tett befolket område med omfattende flytting og 
pendling på tvers av fylkesgrensen. Befolkningsveksten er langt sterkere enn tidligere antatt, 
og dette vil bety økt press på utbyggingsareal og transportsystem. Etterspørselen etter reiser 
forsterkes ved at Oslo har og vil få et større overskudd av arbeidsplasser, noe som vil medføre 
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økt pendling. Dette er en stor utfordring for samfunnsutvikling og miljø, da både flytting og 
reisemønster påvirkes av hvor i regionen bolig- og arbeidsplasser lokaliseres, av kvalitet og 
kapasitet på transporttilbudet og hvilke kvaliteter som tilbys i dagens og framtidens 
boligmarked og i lokal- og nærmiljøet. 
 
Hovedutfordringen i Osloområdet er å håndtere vekst på en bærekraftig måte. Hittil har vi i 
stor grad hatt en etterspørselsbasert areal- og transportplanlegging med kraftig vekst i 
biltrafikk som resultat. Det er de tettest befolkede byområdene som allerede har de største 
miljøbelastningene, og på sikt kan økt biltrafikk og trengsel på gatenettet medføre at indre bys 
attraktivitet som bosted, arbeidssted, kultur- og handelssentrum svekkes. 
 
Vegtrafikken har økt det siste tiåret og mer enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Dersom 
dagens trendutvikling fortsetter, kan Oslo totalt sett få opp mot 40 % økning av dagens 
biltrafikk fram mot år 2030. Økende privatbilisme vil innebære redusert framkommelighet for 
vare- og kollektivtransporten, og for gående og syklende, spesielt i indre by.1  
 
Mange av de store vegprosjektene som er under planlegging og bygging i Oslo og Akershus 
påvirker kapasiteten og framkommeligheten på hovedvegsystemet. Samtidig har Ring 1, Ring 
2 og øvrige deler av Ring 3 lite ledig kapasitet. Skal transportkapasiteten i vegsystemet i Oslo 
økes må det skje ved å øke kapasiteten og framkommeligheten for kollektivreisende, syklende 
og gående slik at persontransportkapasiteten kan økes. På korte distanser må også 
sykkeltrafikkens konkurransevilkår i forhold til bil styrkes.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og lokale baner et 
differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt tett nett av 
riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Riksvegnettets rolle er i tillegg annerledes 
i hovedstadsområdet, siden disse først og fremst avvikler lokaltrafikk. Samtidig utformes 
riksvegene ut fra sin rolle som ruter for lengre, regionale reiser, noe som i mange tilfeller 
medfører barrieredannelser og dårlig stedskvalitet i områder med bymessig bebyggelse. Den 
negative effekten av dette forsterkes av at det er noen av Norges tettest befolkede områder 
riksvegene går gjennom, og antallet mennesker som berøres er betydelig. 
 
Drivkreftene og hovedutfordringene gjør det viktig å prioritere tiltak som: 

 Bidrar til en omfordeling av reiser fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange 
 Ikke øker kapasiteten for biltrafikk i Oslo og Akershus, spesielt i det sammenhengende 

bybåndet og i knutepunktene i Akershus 
 Legger til rette for økt stedskvalitet og reduserer miljøproblemer 
 

Erfaring viser samtidig at det ikke er tilstrekkelig å utvikle alternativer til å reise med bil for å 
nå målet om å begrense biltrafikken og oppnå målet om akseptabel framkommelighet i 
vegnettet, bl.a. for godstransport og varedistribusjon.  

                                                 
1 Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2009-2025. Plan- og bygningsetaten juni 2009. 
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4 Mål for utvikling av ruta 
 
De rutevise utredningene tar utgangspunkt i de transportpolitiske føringene som er gitt i 
nasjonal transportplan 2010 – 2019. Det innebærer følgende fire hovedmål:  
 
Framkommelighet: 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. Mål knyttet til reisetid gir i neste omgang grunnlag for å sette mål for 
standard på vegnettet innen rammer som følger av de transportpolitiske målene. Tiltak som 
påvirker avstandskostnader er vegutbedringer som gir kortere kjørelengde, jevnere kjøring og 
økt hastighet. Framkommeligheten for gående og syklende skal bedres. 
 
Trafikksikkerhet: Det er et mål å øke den trafikksikkerhetsmessige standarden. 
 
Miljø: De samlede ulemper for vegens naboer skal ikke øke 
 
Universell utforming: Andel kollektivknutepunkter og holdeplasser som er universelt 
utformet skal øke. 
  
For rute 6a som er en hovedforbindelse mellom landsdeler, vil det være et mål å oppnå både 
redusert og forutsigbar reisetid. Dette er spesielt viktig for næringslivets transporter.  
 
Mot slutten av 30-årsperioden bør ruta ha enhetlig standard over lengre strekninger og ha lav 
ulykkesrisiko. I tillegg må de til enhver tid gjeldende miljøkrav være oppfylt. Det bør være 
tilfredsstillende tilbud til gående og syklende, og transportsystemet skal være universelt 
utformet. 
 
Strekninger med ÅDT i prognoseåret 2044 over 4000 kjøretøy skal utbygges til 
vegnormalstandard. For de gjennomgående deler av ruta, vil det si E6-strekningene Oslo-
Dombås og Isbrekka-Trondheim og hele riksveg 4. I henhold til firefeltstrategien, bør 
strekningen E6 Oslo-Øyer være utbygd til firefelts veg i løpet av perioden. Ut fra 
trafikkmengdene skal også store deler av riksveg 4 ha fire felt. På øvrige strekninger 
forutsettes utbedring av vegen for å nå krav.  
 
Tilstandsmål for ruta i trettiårsperspektiv: 

 Ruta har vegnormalstandard med to, tre, fire eller flere felt. 
 Tallet på drepte og skadde er redusert med 50 prosent  
 Nedslitt vegkapital (etterslep) er rehabilitert 
 Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har sykkelveger. 

Nasjonale sykkelruter har gjennomgående minimumsstandard. Det er utbygd 
sammenhengende nett i byer og tettsteder. 

 Krav til godt miljø langs vegen er oppfylt, og det er gjennomført miljøforbedringer i 
tettsteder og ved viktige natur- og kulturområder 

 Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål 
 Ekspressbusstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 

holdeplasser 
 Alle nye anlegg og eksisterende større holdeplasser er universelt utformet 
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Rute 6a har svært varierende trafikk og funksjon på ulike delstrekninger. I det følgende er ruta 
delt opp etter vegnr og delstrekninger, der det angis spesielle utfordringer og mål for de 
enkelte deler av ruta.  
 
 
E6 Oslo- Trondheim:  

E6 er hovedtransportåre mellom sentrale deler av Østlandet og Nordvestlandet og er også en 
av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge. Vegen har stor 
betydning for godstransporten i tillegg til annen gjennomgangstrafikk. Langs store deler av 
ruta er vegen også hovedåre for lokal og regional trafikk.  
 
 
E6 i Oslo 

E6 i Oslo har en viktig rolle i det nasjonale og regionale godstransportnettet, med 
tilknytningsveier til Alnabruterminalen og Sydhavna (tidl. rv 190). E6 fungerer også som 
hovedåre for regional trafikk mot Oslo fra nord og nordøst, og er en viktig rute for regionale 
busser (bl.a. til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen) og for ekspressbusser. Sykkelrute E6 
Strømsveien inngår i hovedsykkelvegnettet i Oslo.  
 
Utfordringer 

- Barrierevirkning i Groruddalen 
- Framkommelighet for næringslivets transporter i rushperiodene til/fra Alnabru 
- Framkommelighet i rushperiodene for kollektivtrafikk 
- Luftforurensing og støy  
- Tunneler – behov for byggteknisk og elektroteknisk rehabilitering 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 
- Stor andel påkjøring bakfra. Ulykker på riksvegnettet skaper daglige 

framkommelighetsproblemer for alle kjøretøygrupper, spesielt i rushtiden 
 
Mål 

- Gjennomgående kollektivprioritering og opprusting av holdeplasser inkl. universell 
utforming 

- Økt framkommelighet for næringslivets transporter 
- Drifts- og trafikksikre tunneler 
- Økt trafikksikkerhet 
- Sammenhengende sykkelvegnett til fullgod standard 
- Redusere lokale barrierer og miljøproblemer 
 

 
E6 Oslo gr (Tangerud) – Jessheim (Hovinmoen) 

Strekningen er viktig for regionale busser og ekspressbusser og hovedåre mot Oslo fra 
nord/nordøst, og mot hovedflyplassen på Gardermoen. Vegen avvikler både fjerntrafikk og 
lokaltrafikk 
 
Utfordringer 

- Framkommelighet i rushperiodene for kollektivtrafikken 
- Generell framkommelighet i rushperiodene 
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- Unngå gjenbygging og arealbruk som ikke er i samsvar med RPR for ATP 
- Framtidige kapasitetsproblen rundt Jessheim, kryss til hovedflyplassen (Gardermoen) 

og næringsområdet 
 
Mål 

- Økt framkommelighet for kollektivtrafikken 
- Sikre framkommelighet i rushperioden 
- Hindre gjenbygging og ikke-bærekraftig arealbruk med utflytende byvekst 
- Unngå køproblemer ved Jessheim og god avvikling i kryss til Gardermoen (rv 35) og 

næringsområdet 
 
 
E6 Jessheim (Hovinmoen) – Kolomoen 

Strekningen har stor betydning for godstransporten, i tillegg til annen gjennomgangstrafikk og 
for bosetting langs vegen. Avvikler i stor grad gjennomgangstrafikk. Hovedåre fra nord til 
hovedflyplassen på Gardermoen. Ved inngangen til perioden vil det pågå utbygging til 4 felt 
på strekningen Minnesund – Labbdalen. Resten av strekningen er ferdig utbygd til 
vegnormalstandard med fire felt. Videre forvaltning av vegen blir hovedutfordringen.  
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet 
- Framtidige kapasitetsproblen rundt Jessheim, kryss til hovedflyplassen (Gardermoen) 

og næringsområdet 
- Unngå gjenbygging og arealbruk som ikke er i samsvar med RPR for ATP 
- Manglende lokalveg (Minnesund – Hedmark gr) 

 
Mål 

- Økt trafikksikkerhet 
- Forutsigbar reisetid 
- Hindre gjenbygging og ikke-bærekraftig arealbruk 
- Unngå køproblemer ved Jessheim og god avvikling i kryss til Gardermoen (rv 35) og 

næringsområdet 
 
 
E6 Kolomoen – Øyer 

Strekningen er hovedåre for gjennomgangstrafikken som bruker ruta, men også for transport 
mellom Mjøsbyene og Osloområdet. Deler av strekningen har stor lokal og regional trafikk.  
 
Utfordringer 

- For lav standard ift trafikkmengde, avviklingsproblemer, lav forutsigbarhet 
- Mange alvorlige ulykker, i stor grad møteulykker  
- Avviklingsproblemer ifbm stor helge- og ferieutfart 

 
Mål 

- Bedre trafikkavvikling, økt forutsigbarhet og kortere reisetid for både godstransport, 
næringsliv og persontransport 2  

- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde 

                                                 
2 Trafikken er preget av mye lokal/regional trafikk kombinert med gjennomgangstrafikk der godsandelen er høy, 
samt stor helge- og ferietrafikk. Dette medfører redusert forutsigbarhet og økte reisetider. 
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E6 Gudbrandsdalen (Øyer-Dombås) 

Strekningen er viktig både for fjerntrafikk og regional trafikk, men slik den ligger i dag, 
brukes den også som lokalveg med de utfordringer det medfører.  
 
Utfordringer 

- Lav vegstandard ift trafikkmengde, vegen er stedvis smal og svingete, og store deler 
av vegen har vegbredde under 8,5 meter 

- Høy sommerdøgntrafikk, og dertil redusert framkommelighet i sommermånedene og 
helger 

- Manglende tilbud til gående og syklende på mange strekninger 
- Manglende lokalvegnett, og dertil blandet transport på E6 (lokaltrafikk, 

jordbrukstransport, myke og harde trafikanter) 
- Nedsatt hastighet pga mange direkte avkjørsler. 
- Manglende omkjøringsveg, og store forsinkelser når E6 blir stengt 
- Mange alvorlige ulykker, i stor grad møteulykker  
- Støyplager fra vegtrafikken 

 
Mål: 

- Bedret framkommelighet: økt forutsigbarhet og kortere reisetid 
- Økt trafikksikkerhet: reduksjon i antall drepte og hardt skadde, skille mellom ulike 

trafikantgrupper  
- Legge til rette for utvikling av gode lokalmiljøer og redusere vegen som barriere for 

lokalmiljøene.  
- I minst mulig grad gjøre inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, 

dyrka jord og viktige naturområder. 
 
 
E6 Dovrefjell (Dombås-Isbrekka) 

Hovedåre mellom deler av Sør-Trøndelag og Oppland/Østlandet. Mye turisttrafikk i 
sommerhalvåret.  
 
Utfordringer 

- Lav vegstandard og høyt fartsnivå  
- Høy sommerdøgntrafikk 
- En del alvorlige ulykker  

 
Mål: 

- God regularitet om vinteren  
- Økt trafikksikkerhet  

 
 
E6 Isbrekka (Oppdal )-Ulsberg 

Strekningen har stor betydning for godstransporten, annen gjennomgangstrafikk og for 
bosetting langs vegen. Bygging av ny E6 gjennom Oppdal starter i 2011 og er ventet åpnet for 
trafikk i 2013. E6 nord for Oppdal avvikler i stor grad gjennomgangstrafikk.   
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet, spesielt knyttet til strekningen nord for Oppdal 
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- For lav standard ift trafikkmengde 
- Lange strekninger med redusert hastighet pga direkte avkjørsler og mange ulykker 

(redusert fart på 40 pst av strekningen) 
 
Mål 

- Bedret framkommelighet: økt forutsigbarhet og kortere reisetid 
- Økt trafikksikkerhet: reduksjon i antall drepte og hardt skadde, skille mellom ulike 

trafikantgrupper med rumleriller  
- Legge til rette for utvikling av gode lokalmiljø og redusere vegen som barriere. 

 
E6 Ulsberg-Støren 

Strekningen har stor betydning for godstransporten, annen gjennomgangstrafikk og for 
bosetting langs vegen. E6 går gjennom tettstedene Berkåk og Sokndal. Krysset mellom E6 og 
rv. 70 ligger sentralt i Berkåk sentrum. Det forutsettes bygd rumlefelt på 4-5 km ved Løklia 
pga ulykkessituasjonen. E6 legges utenom Sokndalen sentrum med forutsatt byggestart i 
2012. Vegen avvikler i stor grad gjennomgangstrafikk. 
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet 
- For lav standard ift trafikkmengde 
- Lange strekninger med redusert hastighet pga flere tettsteder, spredt bebyggelse med 

direkte avkjørsler og mange ulykker (redusert fart på 67 pst av strekningen) 
 
Mål 

- Bedret framkommelighet: økt forutsigbarhet og kortere reisetid 
- Økt trafikksikkerhet 
- God tilknytting mellom riksvegene E6 og rv. 70 
 

 
E6 Støren-Hovin 

Strekningen har stor betydning for godstransporten, annen gjennomgangstrafikk og for 
bosetting langs vegen. E6 går utenom tettstedene Støren og Hovin. Det mangler forsterket 
midtmerking på 10,6 km. Midtrekkverk mellom Hage – Gyllan står ferdig i 2012. E6 avvikler 
i stor grad gjennomgangstrafikk. 
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet 
- For lav standard ift trafikkmengde 

 
Mål 

- Økt trafikksikkerhet  
 
E6 Hovin-Jaktøya (Melhus) 

Strekningen har stor betydning for godstransporten, annen gjennomgangstrafikk og for 
bosetting langs vegen. E6 går gjennom tettstedene Lundamo, Ler og Kvål. På strekningen er 
det en sammenblanding av lokal- og gjennomgangstrafikk. Vegen går gjennom et viktig 
jordbruksområde. 
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet 
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- For lav standard ift trafikkmengde 
- Nedsatt hastighet gjennom tettstedene (redusert fart på 56 pst av strekningen). 
- Støyplager fra vegtrafikken 
- Tilrettelegge for økt kollektivtrafikk 

 
Mål 

- Økt trafikksikkerhet  
- I minst mulig grad gjøre inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, 

dyrka jord og viktige naturområder 
- Videreutvikle knutepunktene på Melhus og Hovin med økt antall parkeringsplasser 
 

 
E6 Jaktøya-Ranheim 

Strekningen har stor betydning for godstransport, annen gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. 
Trafikken er svært høy og enkelte delstrekninger har kapasitetsproblemer. Det mangler 
firefeltsveg på strekningen mellom Jaktøya og Tonstad (forutsettes bygd innenfor 
Miljøpakken). Sluppenkrysset bør bygges ut for å ivareta framkommeligheten samt nødvendig 
tilpassing til kollektivtrafikk. På Omkjøringsvegen gjenstår det å bygge fullverdig firefeltsveg 
på strekningen mellom Tunga og Ranheim.  
 
Utfordringer 

- Trafikksikkerhet 
- Støyplager fra vegtrafikken 
- Lite tilgjengelig med kollektivtrafikk 
- Barrierevirkning langs Omkjøringsvegen 
- Framkommelighet for næringslivets transporter i rushperiodene til/fra Brattøra 
- Framkommelighet i rushperiodene for kollektivtrafikk 

 
Mål 

- Økt trafikksikkerhet  
- Øke kapasitet og framkommelighet  
- Bygging av nye/ombygging av holdeplasser, parkeringshus (park & ride), nye ruter 

langs Omkjøringsvegen 
- Firefeltsveg Jaktøya-Tonstad 
- Ombygging av Sluppenkrysset  
- Gjennomgående firefeltsveg på Omkjøringsvegen 

 
 
Rv 706 Fossestuvegen-Rotvoll/Grilstad  

Rv. 706 vil sammen med E6 danne en hovedvegring utenom sentrum. Vegen fungerer som 
adkomstveg til godsterminal og havn på Brattøra. I tillegg er det et viktig overordnet vegnett 
som skal binde sammen bolig-, nærings- og industriområder. Ny veg inklusive tunnel på 
strekningen Nidelv bru-Grillstad vil gi bedre framkommelighet og bedre miljø langs dagens 
veg som er sterkt innebygd (Innherredsvegen).  

 
Utfordringer 

- Framkommelighet for næringslivets transporter i rushperiodene til/fra Brattøra 
- Framkommelighet i rushperiodene for kollektivtrafikk 
- Framkommelighet for syklister 
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- Trafikksikkerhet (avkjørsler) 
- Luftforurensing og støy  
- Tunnel (sikkerhet og sårbarhet) 
- Stor andel påkjøring bakfra. Ulykker på riksvegnettet skaper daglige 

framkommelighetsproblemer for alle kjøretøygrupper, spesielt i rushtiden 
 
Mål 

- Økt framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken 
- Økt framkommelighet for næringslivets transporter 
- Drifts- og trafikksikre tunneler 
- Økt trafikksikkerhet 
- Sammenhengende sykkelvegnett til fullgod standard 
- Redusere lokale barrierer og miljøproblemer 
- Fullføre utbygging Stavne – Sluppen (3 felt og ny firefeltsbru over Nidelva) 

 
 
Riksveg 4 Oslo - Mjøsbrua 

Riksveg 4 er en hovedforbindelse mellom Vestoppland og Osloområdet. Langs vegen er det 
også betydelig bosetting og vegen har dermed stor betydning både regionalt og lokalt. 
Riksveg 4 kan være en avlastingsveg for E6-trafikken nord-sør.  
 
Rv 4 Oslo 

I tillegg til å være innfartsåre for trafikk nordfra, er riksveg 4 også en viktig internforbindelse 
i Oslo. Lokalt generert trafikk dominerer. Flere regionale og lokale bussruter følger veien. 
Sykkelrute Rv 4 Trondheimsveien er en del av hovedsykkelvegnettet i Oslo.  
 
Utfordringer 

- Barrierevirkning  
- Framkommelighet for kollektivtrafikken i rushperiodene 
- Miljøbelastning, spesielt knyttet til bomiljø (tett bebyggelse inntil riksvegen og mange 

berørte) 
- Trafikksikkerhet 
- Tungtransporten går på det kommunale vegnettet (til Alnabru) 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 

 
Mål 

- Ivareta krav til lokal miljøkvalitet 
- Redusere barrierevirkningene 
- Gjennomgående kollektivprioritering og opprusting av holdeplasser inkl. universell 

utforming 
- Økt trafikksikkerhet  
- Et hovedsykkelvegnett til fullgod standard 

 
 
Rv. 4 Gjelleråsen – Oppland gr 

Hovedveg, men også stor regional og lokal betydning.  
 
Utfordringer 

- Blanda trafikk 
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- Manglende sammenhengende gang- og sykkelveg nord for Hakadal mot Hadeland 
- Barriere/lokale miljøproblemer gjennom tettsteder 
- Trafikksikkerhet 
- Unngå gjenbygging og trafikkfarlig arealbruk av dagens trasé i påvente av ny veg 

 
Mål 

- Skille trafikantgrupper 
- Trafikksikkerhet 
- Omkjøringsveg forbi tettstedene 
 

 
Rv. 4 Oppland gr - Gjøvik 

Hovedveg, men også mye regional og lokal trafikk. Stor og mye lokal trafikk i Viggadalen. 
En del ulykker. 
 
Utfordringer 

- Blanda trafikk med delvis mye lokaltrafikk 
- En del manglende gang- og sykkelveg 
- Barriere/lokale miljøproblemer gjennom tettsteder 
- Trafikksikkerhet 

 
Mål 

- Skille trafikantgrupper 
- Trafikksikkerhet 
- Omkjøringsveg forbi tettstedene 

 
Rv. 4 Gjøvik - Mjøsbrua 

Alternativ rute til E6 for fjerntrafikk nord-sør, viktig forbindelse for regional trafikk mellom 
Gjøvik og de andre Mjøsbyene. En del ulykker 
 
Utfordringer 

- Bør utbygges til fire felt 
- Manglende lokalveg på deler av strekningen  
- Trafikksikkerhet 

 
Mål 

- Skille trafikantgrupper 
- Trafikksikkerhet 
- Omkjøringsveg forbi tettbebyggelse 

 
 
Rv 150 Ulvensplitten – Lysaker (Ring 3) 

Riksveg 150 Ring 3 går mellom Tjernsmyr vest for Lysaker og Ryen, og er ca 18 km lang. 
Ring 3 er planlagt som alternativ vegrute til E18 gjennom Oslo, og er en viktig nordre 
riksvegforbindelse øst-vest gjennom byen. Ring 3 har også en viktig fordelerrolle. Via 
radialene skal Ring 3 fordele trafikk til indre by. I tillegg er Ring 3 en viktig fordeleråre for 
målpunkter i bydelene nord og øst for ringen. Ring 3 er omkjøringstrase for E18 
Operatunnelen, og skal avlaste Ring 1, Ring 2 og det øvrige vegnettet i indre by for 
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gjennomgangstrafikk. Ring 3 er også en viktig kollektivåre for bussruter av regional karakter.  
Sykkelrute Ring 3 er del av hovedsykkelvegnettet i Oslo.  
 
Utfordringer 

- Framkommelighet for næringslivets transporter og kollektivtrafikk i rushtiden 
- Miljøbelastning 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 
- Få avklart vegens rolle og funksjon inkl. uavklarte kryssløsninger på det radiale 

vegnettet 
- Manglende sammenhengende kollektivfelt 
- Stor andel påkjøring bakfra-ulykker på riksvegnettet skaper daglige 

framkommelighetsproblemer for alle kjøretøygrupper spesielt i rushtiden 
- Tunnel (sikkerhet og sårbarhet) 
- Deler av vegkorridoren er gjenbygget, dvs. at på deler av strekningen ligger 

bebyggelsen tett på vegen. Dette gjør det dyrt og konfliktfylt å få etablert 
sammenhengende kollektivfelt og fullgode gang-/sykkelvegløsninger langs hele ringen 

 
Mål 

- Økt framkommelighet for næringslivets transporter og kollektivtrafikken 
- Gjennomgående kollektivprioritering og opprusting av holdeplasser inkl. universell 

utforming 
- Reduksjon av miljøulemper som støy og lokal luftforurensing 
- Økt trafikksikkerhet 
- Hovedsykkelvegnettet til fullgod standard 
- Drifts- og trafikksikre tunneler 

 
 
Rv 159 Karihaugen - Lillestrøm 

Hovedveg mellom Lillestrøm og nord/øst og Oslo. 
 
Utfordringer 

- Køproblemer, spesielt mot Lillestrøm om ettermiddagen 
- Arealbruk i området som er i samsvar med RPR for ATP 
- Dårlig framkommelighet og atkomst til stasjonene på Lillestrøm og Lørenskog 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 
- Tunneler (sikkerhet og sårbarhet) 

 
Mål 

- Unngå gjenbygging 
- Forbedre framkommelighet for buss til viktige kollektivknutepunkt (spesielt 

Lillestrøm) 
- Sammenhengende sykkelforbindelse med høy standard mellom Lillestrøm og Oslo 

langs parallellvegnettet 
- Drifts- og trafikksikre tunneler 

 
 
Rv 163 Økern – Lørenskog (Østre Aker veg) 

Rv 163 supplerer E6 som hovedinnfartsåre fra nordøst og fungerer som regional 
gjennomfartsåre fra Lørenskog til Økern i Oslo. I Oslo fungerer rv 163 som lokal samleveg 
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for nærings- og boligområdene langs veien. Noen busslinjer følger Østre Aker vei. Sykkelrute 
Østre Aker vei er en del av hovedsykkelvegnettet i Oslo. 
 
Utfordringer 

- Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken  
- Bedre framkommelighet for næringslivets transporter 
- Trafikksikkerhet (avkjørsler) 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 
- Fossumdiagonal vil gi økt trafikkbelastning 
- Deler av vegkorridoren er gjenbygget, dvs. at på deler av strekningen ligger 

bebyggelsen tett innpå vegen. Dette gjør det dyrt og konfliktfylt å få etablert 
kollektivfelt og gang-/sykkelvegløsninger 

 
Mål 

- Økt framkommelighet for næringslivets transporter og kollektivtrafikk 
- Økt trafikksikkerhet 
- Sammenhengende sykkelvegnett til fullgod standard mot Lørenskog 
- Bedre trafikksikkerhet mht. avkjørsler 
- Fullføre utbygging med lik standard fram til Lørenskog/rv 159 

 
 
Rv 191 Tvetenveien-Nedre Kalbakkvei inkl. adkomst til godsterminalen på Alnabru 

Riksveg 191 er en viktig forbindelse på tvers av Groruddalen. Vegen fungerer som 
adkomstveg til Alnabruterminalen både fra E6 og fra rv 163 Østre Aker vei. Samtidig 
fungerer vegen som adkomstveg til næringsområdene mellom E6 og Østre Aker vei, bl.a. 
flere kjøpesentre. Sykkelrute Nedre Kalbakkvei inngår i hovedsykkelvegnettet i Oslo. 
 
Utfordringer 

- Tilknytning til Østre Aker vei  
- Manglende frihøyde på jernbaneundergang på Nedre Kalbakkvei i kryss med Rv 163 

Østre Aker vei 
- Framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister 

 
Mål 

- God framkommelighet for næringslivets transporter 
- Sammenhengende sykkelvegnett til fullgod standard 
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5 Strategier og tiltak for å nå målene 

5.1 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 til en viss 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 deler av ruta, der det i et 30-årsperspektiv satses på å utvikle eksisterende veg, 
gir også ulykkessituasjonen føringer for valg av tiltak. 
 
Der de styrende parametrene havner på grensen mellom to standarder, har 
trafikksikkerhetskravet vært avgjørende for valg av utbyggingsstandard. For å oppnå enhetlig 
standard over lengre strekninger, bør det bygges 4-felts veg på E6 på resterende strekninger 
mellom Minnesund og Øyer (Tingberg). Strekningen Øyer – Otta utvikles med 1+2 felts veg i 
kombinasjon med 1+1 felts veg med midtrekkverk av hensyn til trafikksikkerheten. Trafikken 
på strekningen er i underkant av kravet for valgt standard, men et høyt antall ulykker 
berettiger standardvalget. Det pågår planlegging på strekningen. Mellom Otta og Dombås er 
det foreslått å utbedre vegen til vegnormalstandard med 10 meter bredde. Fra Dombås til 
Isbrekka tilsier trafikkmengden at hovedstrategien bør være utbedring til vegnormalstandard 
med 8,5 meter bredde. Strekningen fra Isbrekka til Støren utbygges til 10 meter bredde. På 
strekningen Støren – Hovin i Sør-Trøndelag tas det sikte på å utvikle E6 til 3-felt 
m/midtrekkverk. Videre mot Trondheim utbygges vegen til 4-felt.  
 
På riksveg 4 er det ut fra trafikkmengdene et behov for 4 felt på strekningen fra Oslo til 
Brandbu. Av hensyn til kapasiteten i vegsystemet i Oslo, bør transportbehovet i størst mulig 
grad løses med andre transportmidler enn privatbil. Kapasitetsøkende tiltak inn mot Oslo er 
derfor skjøvet ut i tid, mens det foreslås en kraftig satsing på kollektivfelt og sykkelveger 
tidlig i perioden. I Oppland pågår det planlegging av en ny 4-felts veg på rv 4 mellom Roa og 
Jaren. Her er trafikken allerede oppunder kravet for 4-felts løsning. Også på strekningen fra 
Gjøvik til Mjøsbrua er det ut fra trafikkmengdene behov for 4-felts veg.  
 
I en helhetlig strategi inngår også en rekke andre elementer. Under er det gitt en oversikt over 
aktuelle tiltak pr vegnr og strekning. Inndelingen er den samme som i kapittel 4. 
 
E6 Oslo- Trondheim:  

E6 i Oslo 

Tiltak 
- Gjennomgående kollektivprioritering samt opprustning av stoppesteder og 

knutepunkter inkl. universell utforming 
- Bygge manglende lenker i hovedsykkelvegnettet i Oslo til fullgod standard samt 

oppgradere eksisterende lenker  
- Utbedre flaskehalser; bedre tilpasset infrastruktur knyttet til målpunktet på Alnabru – 

godsterminalen 
- Adkomst Alnabruterminalen – ny sydvendt adkomst til E6 
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler samt byggteknisk og 

elektroteknisk oppgradering på kort sikt av flere tunneler 
(Operatunnelen/Ekebergtunnelen, Vålerengatunnelen)  



 57

- Følge opp tiltak etter TS-inspeksjoner 
- Satse på ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo. 
- Redusere barrierevirkninger og miljøulemper i Groruddalen 

 
E6 Oslo gr (Tangerud) – Jessheim (Hovinmoen) 

Tiltak 
- Gjennomgående kollektivprioritering (kollektivfelt/sambruksfelt)  
- Rampekontroll for å sikre bussens framkommelighet og den generelle 

framkommeligheten på E6 
- Sammenhengende høystandard sykkelforbindelse fra Jessheim til 

Lillestrøm/Lørenskog/Oslo langs parallellvegnettet 
- Vedlikeholdstiltak for å bevare vegkapitalen 
- Restriktiv arealforvaltning mht endret bruk av arealene langs vegen og streng 

håndheving av 150 m miljøsone 
 
E6 Jessheim (Hovinmoen) – Kolomoen 

Tiltak 
- Ny firefeltsveg i ferd med å bli etablert 
- Tiltak på strekningen Jessheim N- Jessheim S som sikrer god avvikling i kryss til 

Gardermoen (rv 35) og næringsområdet (nytt kryss og rampeløsninger) 
- Sammenhengende høystandard sykkelforbindelse fra Jessheim mot Hamar og 

Lillehammer (langs parallellvegnettet) med attraktive hvileplasser 
- Restriktiv arealforvaltning mht endret bruk av arealene langs vegen 
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler 

 
E6 Kolomoen – Øyer 

Tiltak 
- Hele strekningen bør være utbygd til firefelt i løpet av 20 år. Der utbyggingen ligger 

noe fram i tid, vil det være aktuelt å etablere fysiske midtdelere på eksisterende veg, 
med forbikjøringsfelter der trafikken er stor.  

- Sammenheng i sykkelvegnettet mellom Mjøsbyene 
 
E6 Gudbrandsdalen (Øyer-Dombås) 

Tiltak 
- Økt vegstandard  

- Øyer sør – Tretten: Vegen er utbygd til vegnormalstandard pr 2014, men økt 
trafikk vil utløse behov for to løp i tunnelen. Dette er foreløpig lagt i  
3. periode.  

- Tretten – Ringebu sør: Eksisterende E6 bygges ut som tofelts veg med (1+1) 
med midtrekkverk og strekningsvise forbikjøringsfelt (1+2). Utbygging av 
sammenhengende lokalvegnett slik at direkte avkjørsler til E6 kan stenges.   

- Ringebu sør – Otta: E6 bygges med vegnormalstandard i ny trasé 
- Otta – Dombås: Utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard med 

vegbredde 10 meter 
- I større grad skille mellom gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk/myke trafikanter ved 

å bygge sammenhengende gang- og sykkelvegnett og lokalvegnett. Landbrukstrafikk 
skal ikke benytte E6 
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E6 Dovrefjell (Dombås-Isbrekka) 

Tiltak: 
- Utbedring til vegnormalstandard med 8,5 meter vegbredde 
- Turveg langs deler av strekningen 
- Godt rastetilbud for de vegfarende 
- Rassikring i Drivdalen 

 
E6 Isbrekka – Støren 

Tiltak: 
 Fra Isbrekka til Støren S utvikles vegen til vegnormalstandard med 10 meter bredde. 
 Strekningen på 2,45 km rett nord for Oppdal prioriteres med forsterket 

midtoppmerking 
 Utbygging av gang/sykkelveg sør for Oppdal 

 
E6 Støren-Hovin 

Tiltak: 
 Strekningen fra Støren N til Hovin bygges ut til 1+2 felts veg med midtdeler. 

 
E6 Hovin-Jaktøya 

Tiltak: 
 Strekningen fra Hovin til Jaktøya bygges ut til 4 felts veg med midtdeler med 

vegbredde 19 m. 
 

E6 Jaktøya-Ranheim 

Tiltak: 
 Fra Jaktøya til Ranheim bygges manglende strekninger ut til 4-felts veg. 

Omkjøringsvegen er bygd med redusert 4-felts-standard. Dersom trafikkveksten vil 
øke som prognosen tilsier, er det behov for 6-felt langs Omkjøringsvegen. Dette er 
ikke et foreslått tiltak. En eventuell utvidelse til 6-felt må vurderes som del av en 
langsiktig utbygging av hovedvegnettet i Trondheim. 

 

Rv. 706 Fossestuvegen-Rotvoll/Grilstad 

Tiltak: 
 E6 Øst Nidelv bru – Rotvoll bygges som 4-felts veg, mens Nordre avlastningsveg er 

bygd ut som to-felts gate. Sluppen – Marienborg planlegges dels som 3-felts veg 
 

E6 i Trondheim 

Tiltak 
- Sikre sammenhengende kollektivfelt  
- Opprustning av stoppesteder og knutepunkter inkl. universell utforming 
- Kollektivknutepunkt; økt kapasitet, bedre overgangsmuligheter buss/T-bane 
- Miljøtiltak i sentrum 
- Bygge manglende lenke i hovedsykkelvegnettet til fullgod standard 
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler 
- Følge opp tiltak etter TS-inspeksjoner 
- Bygge ut riksvegnettet til vegnormalstandard  
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Riksveg 4 Oslo - Mjøsbrua 

Rv 4 Oslo 

Tiltak 
- Gjennomgående kollektivprioritering og opprusting av stoppesteder inkl. universell 

utforming 
- Videreutvikle kollektivknutepunkt med bedret tilgjengelighet til skinnegående 

kollektivsystem og bedret sykkelparkering. Aktuelle punkter kan være Sinsen og 
Grorud sentrum. 

- Ombygging av Trondheimsveien til by/miljøgate 
- Ny Fossumdiagonal som avlaster Trondheimsveien og leder trafikken til rv 163 Østre 

Aker veg 
- Oppgradere løsningene på sykkel 
- Sikre kryssingspunkter for fotgjengere 
- Se på muligheten av å etablere gode overganger eventuelt innfartsparkering med 

hensikt å få overgang til skinnegående transport 
- Bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo 

 
Rv. 4 Gjelleråsen – Oppland gr 

Tiltak 
- Gjelleråsen – Jaren: 4 felts veg på sikt 
- TS-tiltak og mindre utbedringstiltak fram til ny veg foreligger 
- Omlegging av veg ved Rotnes 
- Utvikle en sammenhengende høystandard sykkelforbindelse  
- ”Restriktiv” planforvalting av arealene langs eksisterende veg  
- Sikre kryssingspunkter for fotgjengere 
- Vurdere innfartsparkering med hensikt å få overgang til metro/tog 
- Bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo. 
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler samt byggteknisk og 

elektroteknisk oppgradering (Hagantunnelen) 
 
Rv. 4 Oppland gr - Gjøvik 

Tiltak 
- 4-felts veg over Hadeland til Sandvoll x fv 34 
- Omkjøringsveg forbi tettstedene 
- Fra Sandvoll til Hunndalen ombygging til vegnormalstandard med 10 meter bredde. 

Midtdeler må vurderes. Forbikjøringsfelt fullføres over Lygna.  
- Videre utvikling av gang- og sykkelvegnettet 
- Trafikksikkerhet 

 
 
Rv. 4 Gjøvik - Mjøsbrua 

Tiltak 
- 4-felts veg 
- Sammenhengende lokalveg 
- Sikre tilgjengelighet til Mjøsa 
- Trafikksikkerhetstiltak 
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Rv 150 Ulvensplitten – Lysaker (Ring 3) 

Tiltak 
- Gjennomgående kollektivprioritering og opprustning av stoppesteder inkl. universell 

utforming samt videreutvikle kollektivknutepunkt som  Sinsen, Økern, Storo, Tåsen, 
Gaustad og Smestad  

- Se på muligheten av å etablere gode overganger eventuelt innfartsparkering for 
bil/sykkel ved toplankryssene Tåsen og Gaustad 

- Oppgradering av eksisterende hovedsykkelvegnett samt ny GS-kryssing ved Ullevål 
- Redusere barrierer, spesielt for myke trafikanter 
- Vurdere endret fartsgrense til 70 km/t hele året 
- Videreutvikle Storokrysset som et kollektivknutepunkt  
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler samt byggteknisk og 

elektroteknisk oppgradering (Granfosstunnelen, Smedstadtunnelen, Tåsentunnelen og 
Storolokket)  

- Bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo. 
 
 
Rv 159 Karihaugen - Lillestrøm 

Tiltak 
- Forbedre framkommelighet for buss til viktige kollektivknutepunkt (spesielt 

Lillestrøm).  
- Sammenhengende høystandard sykkelforbindelse fra til Lillestrøm/Lørenskog/Oslo 

langs parallellvegnettet 
- Bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo 
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler samt byggteknisk og 

elektroteknisk oppgradering (Rælingstunnelen og Vittenbergtunnelen) 
 
Rv 163 Økern – Lørenskog (Østre Aker veg) 

Tiltak 
- Gjennomgående kollektivprioritering og opprustning av stoppesteder inkl. universell 

utforming samt videreutvikle kollektivknutepunkt (Grorud stasjon).  
- Bygge manglende lenke i hovedsykkelvegnettet til fullgod standard og oppgradere 

eksisterende 
- Oppgradere Østre Aker veg på strekningen Haugenstua – Økern (avkjørselsanering 

med mer)  
- 4-felt fram til Lørenskog inkludert kryss ved Tangerud 

 
Rv 191 Tvetenveien-Nedre Kalbakkvei inkl. gjeldende adkomst til godsterminalen på 
Alnabru 

Tiltak 
- Utbedring av jernbaneundergangen ved Nedre Kaldbakkvei, samt utbedre strekningen 

fra Alfasetveien til Østre Aker vei.  
- Bygge ut manglende lenke i hovedsykkelvegnettet og oppgradere eksisterende til 

fullgod standard 
 
Kartet på neste side viser utviklingen i hele perioden 2014-43. 
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5.2 Sammenheng mellom investeringer, ferjedrift og drift og 
vedlikehold på ruta 

Generelt 

Mens en venter på finansiering og planlegging av store investeringstiltak, kan det være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt å øke innsatsen innen drift og vedlikehold for å kompensere 
noen av avstandsulempene for næringslivet og for å redusere risikoen for trafikkulykker, men 
dette kan likevel ikke kompensere for manglende vegstandard. Det vil derfor også bli 
nødvendig med en rekke mindre investeringstiltak på eksisterende veg for å sikre restlevetid 
og redusere risikonivået fram til de store investeringene kan gjennomføres. 
 
Drift 

Vegene driftes etter en fastlagt standard der blant annet de enkelte vegenes trafikkmengde er 
en viktig premiss. Bedre informasjon og trafikkstyring, samt intensivert vinterdrift er de mest 
aktuelle tiltakene innen drift for å avbøte problemene med kapasitet, regularitet og 
sikkerhetsnivå som følge av for dårlig vegstandard. 
 
God informasjon og aktiv trafikkstyring vil kunne bedre trafikkavviklingen og hjelpe 
trafikantene til raskt å velge alternative kjøreruter ved hendelser og trafikkbelastning som 
fører til forsinkelser. 
 
For rute 6a kan det være aktuelt å etablere eller forbedre systemene for informasjon og styring 
inn mot hovedstadsområdet, samt ved tilknytningspunktene til rute 6b ved Kolomoen og ved 
Ulsberg, og ved de viktige knutepunktene for aktuelle omkjøringsruter, som f.eks ved 
Mjøsbrua og Lillehammer N. 
 
Brøyting og høvling bidrar til å opprettholde vegens transportfunksjon. Det er viktig at 
tidskravene i driftsstandarden overholdes. Det er neppe aktuelt med spesielle brøytekrav for 
enkeltstrekninger i påvente av investeringer. Skal det endres noe på brøytestandarden, må det 
eventuelt komme som følge av at de generelle kravene for riksvegene blir justert. 
 
Strøing med sand eller salt forbedrer veggrepet, men belaster miljøet langs vegen. Det kan 
vurderes å videreutvikle den praksisen vi allerede har med intensivert innsats på spesielt 
vanskelige punkter eller strekninger. Utvidet bruk av salt kan også være aktuelt. 
 
På rute 6a kan det bli aktuelt å vurdere utvidet saltbruk videre nordover fra Lillehammer og 
sørover fra Berkåk samt vurdere å heve standardkravene ut over det trafikkbelastningen 
tilsier. Videre kan det være aktuelt å vurdere spesielle krav i vanskelige kurver og stigninger. 
 
På enkelte strekninger er det aktuelt å unnlate kjemikaliebruk på grunn av miljøulemper, 
eksempelvis forbi grunnvannsbrønner eller andre spesielt sårbare soner. Dette vil bli kartlagt i 
forbindelse med det videre arbeid med vanndirektivet. 
 
Redusert fartsgrense kan være et virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten i påvente av 
vegomlegging eller utbygging til bedre vegstandard. Fartsgrensene må fastsettes, og eventuelt 
justeres i perioden, slik at de er i tråd med nasjonale retningslinjer, jf. ”Nasjonal 
handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2002-2011” (s 57). 
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Vedlikehold 

Etterslepet i vegkapitalen forutsettes løst gjennom programmet for utbedring og nybygging. 
Med et tidsperspektiv på 30 år, vil det likevel være behov for punktvis utbedring av forfall på 
de strekningene som kommer langt ned på prioritetslistene. Vedlikehold og reinvesteringer på 
bruer, tunneler og utstyr må derfor tilpasses den restlevetiden objektene forutsettes å ha (se for 
øvrig også forfall i avsnitt 3.6). 
 
Dekkevedlikehold og forsterkning 

Dekkevedlikeholdet skal sørge for at fastlagte standardkrav for spor og jevnhet tilfredsstilles. 
På riksvegene i Region øst hadde vi pr april-06 et vedlikeholdsmessig forfall på dekkene 
tilsvarende 480 mill. kr. Tilsvarende beløp for vegfundamentet er på ca 600 mill. kr. 
Anslagsvis 30 % av dette etterslepet på 1,1 mrd kr var knyttet til de tidligere stamvegene. I 
Region midt er tilsvarende tall for stamvegene 30 – 35 mill. kr i etterslep dekker og 150 mill. 
kr i etterslep bæreevne. 
 
Etterslepet i vegfundamentet gir dårlig bæreevne slik at vi ikke oppnår optimal levetid på 
dekkene. Dette kommer delvis av at underbygningen er for svakt dimensjonert, og delvis av at 
vegen er for smal, slik at innspenningen blir for dårlig og vegkanten presses ut og ned av 
tungtrafikken. 
 
Rute 6a har forholdsvis små problemer med bæreevnen, men det er enkelte korte svake partier 
på E6 i Hedmark og Oppland. Til sammen har ruta ca 20 km med svake partier som det vil 
koste ca 15 mill. kr å utbedre. Deler av dette er innenfor prioriterte utbyggingsstrekninger. 
 
Bru- og tunnelvedlikehold 

Det vedlikeholdsmessige etterslepet for bruene på alle riksvegene i Region øst er i 
vegkapitalprosjektet beregnet til å være i størrelsesorden 400 mill. kr. I Region midt er 
etterslepet estimert til 220 mill. kr. En vesentlig del av dette er knyttet til riksvegene. I tillegg 
til vedlikeholdsetterslepet har vi også et standardetterslep, spesielt knyttet til rekkverksutfor-
ming og brubredde. 
 
Av store bruer i rute 6a som trenger omfattende rehabilitering, kan nevnes Mjøsbrua der det 
må legges membran og nytt slitedekke til en kostnad på ca 7 mill kr. 
 
Ellers er det stort behov for rehabilitering av tunneler på ruta, særlig i Oslo-området. 
 
Konklusjon vedlikehold: 

Det er viktig at det i neste rullering av NTP / handlingsprogram og i de årlige budsjetter 
avsettes tilstrekkelig med penger til nødvendige tiltak for å bevare vegkapitalen på de 
strekninger som må vente lenge på, eller ikke får, større investeringer. 
 
Konsekvenser av utbyggingsstrategien 

Når en veg bygges ut med større bredde, flere felt og mer utstyr, for eksempel midtrekkverk, 
vil drifts- og vedlikeholdskostnadene øke. Dersom den nye vegen har flere tunneler, øker også 
drifts- og vedlikeholdskostnadene. 
 
Hvis vegen legges i ny trasé og den gamle vegen opprettholdes, blir det totalt sett mer veg å 
holde ved like. 
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Om en svak og dårlig tofelts veg bygges om til ny tofelts veg med vegnormalstandard kan den 
bli noe rimeligere å drifte og vedlikeholde, men for riksvegene vil det ofte være aktuelt med 
en viss breddeutvidelse. Dermed blir det et større areal å vedlikeholde. En utbygging av 
riksvegene fører derfor i all hovedsak til økte framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. 
 
Økte drifts- og vedlikeholdskostnader 

De investeringstiltakene som er EFFEKT-beregnet får etter beregningene en samlet økning i 
årlige framtidige drifts- og vedlikeholdkostnader på ca 52 mill. kroner. Dette skyldes i 
hovedsak utbygging av 2-feltsveger til 4-feltsveger, etablering av midtrekkverk, samt bygging 
av nye veglinjer i tunnel (Fossumdiagonalen). Vi gjør oppmerksom på at det i denne 
versjonen mangler Effekt-beregning av en del prosjekter i Region midt. 
 
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 35 mill. kroner pr. år. Dette gjelder blant annet 
etablering av kollektivfelt, vegbelysning, nye gang- og sykkelveger, samt breddeutvidelser 
ved utvikling av eksisterende veg. 
 
Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader: 
Det ventes ingen vesentlige reduksjoner i drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av 
investeringer på ruta, men noen utbedringstiltak vil kunne bidra til noe forlenget dekkelevetid. 
 
Endringen i de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene 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 dette ha relativt stor betydning siden 
det er flere høytrafikkerte tunneler.  
 
 

5.3 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering 
Under er det vist tabeller for alle større investeringstiltak på de ulike vegstrekningene. I tillegg 
er det avsatt rammer til andre mindre investeringstiltak (programområder) i 30-årsperioden. 
Disse er i stor grad basert på konkrete vurderinger av behov innenfor de ulike områdene, men 
vurderingene blir selvsagt mer og mer usikre jo lenger ut i perioden vi kommer. Tabellene er 
av praktiske årsaker delt opp i flere mindre tabeller.   
 
Vi er bedt om å gruppere prioriteringen av tiltak basert på følgende veiledning: 

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.  

 
Rute 6a er høyt prioritert i inneværende NTP-periode 2010-2019. Alle større prosjekt som er 
omtalt i handlingsprogrammet for perioden 2010-2019 er tatt med under prioritet 1. I tillegg 
har vi ut fra forventet behov lagt inn ombygging av noen strekninger nær Oslo og Trondheim 
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i prioritet 1. Vi gjør oppmerksom på at store deler av ruta i Sør-Trøndelag er underlagt KVU 
og dermed ikke tatt med i prioritetsvurderingene.  
 
Der tiltak ligger langt fram i tid, vil det være behov for programområdetiltak eller utbedring 
av delstrekninger i påvente av full ombygging. Noen større tiltak er spesifisert i tabellen 
under. Ellers er programområdetiltak i hovedsak prioritert i potter pr periode.  
 
Det er forventet sterk vekst i transportbehovet inn mot Oslo i årene som kommer. Det er 
viktig at dette behovet løses på mest mulig miljøvennlig vis. Det er derfor lagt vekt på 
utbygging av kollektivfelt og sammenheng i sykkelvegnettet i 1. periode. Sammen med et 
stort behov for rehabilitering av tunneler, fører dette til et betydelig behov for 
programområdetiltak i 1. periode.  
 
I Region midt skal det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) på strekningen mellom 
Oppland grense og Jaktøya (Melhus). Det som legges til grunn i riksvegutredningen er 
kostnadene knyttet til å få vegnormalstandard på hele strekningen i et 30-års perspektiv. I og 
med at KVU ikke er gjennomført, er det lagt til grunn at prosjekt nevnt i NTP 2010-2019 
prioriteres først i tillegg til nødvendige TS-tiltak og andre sekkeposttiltak. De øvrige 
strekningene gis prioritet 2 forutsatt delvis finansiering med bompenger. Endelig prioritering 
av tiltak og utbyggingsrekkefølge er en del av KVU på strekningen og vil ikke foreligge før i 
slutten av 2011.  
 
For Miljøpakken i Trondheim foreligger det ikke en vedtatt utbyggingsplan. Miljøpakken er 
en kombinasjon av store og små tiltak innen flere felt; utbygging av vegnettet, sterk satsing på 
kollektivtransporten, konkrete trafikksikkerhetstiltak, tiltak direkte mot de lokale bymiljøene 
og en omfattende satsing på et helhetlig sykkelvegnett. Finansieringen av Miljøpakken er 
basert på bompenger, statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Det er foreløpig kun 
lagt til grunn 4 825 mill. kr til trinn 1 av Miljøpakken, jf. St.prp.nr. 85 (2008-2009). På 
rikvegnettet er det to store prosjekt som skal finansieres over Miljøpakken, E6 Jaktøya-
Tonstad og Rv. 706 Stavne-Sluppen. Prosjektene er ikke fullfinansiert dersom det ikke blir 
tilslutning til å øke bompengene eller at den statlige andelen til pakken øker.  
 
Under følger først investeringstabeller for Region øst. Deretter kommer tabeller for Region 
midt. 



Tabell kapittel 5.3

Kostnad
mill. kr 1 2 3

E6 Groruddalen
Strekningsvis miljøtiltak: 
Oslopakke 3. 

Milø og barrierer i 
Groruddalen. 1 100  1 100  Oslopakke 3

E6
Minnesund-Labbdalen 
(Eidsvoll, Akershus)

Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg   

E6 (Stange, Hedmark)
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg   

E6 Kolomoen - Moelv
Strekningsvis : Ombygging til 4 
feltsveg

Videreføring av 4 felts veg 
nordover 3 400 3 400   

E6 Moelv - Biri
Strekningsvis : Ombygging til 4 
feltsveg

Videreføring av 4 felts veg 
nordover 1 000  1 000  

E6 Biri - Vingrom

Midtdeler: Første fase med 
forbikjøringspar-seller og 
midtdeler

Midtrekkverk med 
forbikjøringsfelt er prioritert 
i NTP med byggestart 2013 220 220   

E6 Biri - Vingrom
Strekningsvis: Andre fase med 
ombygging til 4 feltsveg

Ledd i firefeltsstrategien - 
videreføring nordover 1 500  1 500  

E6 Vingrom-Lillehammer

Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg. Aktuelt med tunnel 
forbi Vingnes, ny bru over 
Lågen

Stor trafikk og en del 
ulykker. Støyproblem ved 
Vingnes. Ledd i 
sammenhengende 4 felts veg 
forbi Lillehammer 2 000  2 000  

E6 Lillehammer - Øyer (Ensby)
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg

Mål om trafikksikker veg 
med midtrekkverk helt fram 
til Tretten. Stor trafikk tilsier 
firefelts veg. 700  700  

E6 Øyer-Tretten Strekningsvis: Tunnelløp nr 2

Tunnelløp nr. 2 på 
Øyertunnelen skal være 
etablert når ÅDT overstiger 
8000. Trulig ca 2027 500 500   

Ikke beregnet

E6
Tretten - Fåvang 
(Kvitfjelltunet)

Strekningsvis: Ombygging til 2
felts veg med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt

Sikrere veg med 
midtrekkverk og god 
standard fram til Otta 1 100  1 100  

E6 Fåvang-Ringebu s (Elstad)

Strekningsvis: Ombygging til 2 
felts veg med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt

Sikrere veg med 
midtrekkverk og god 
statndard fram til Otta. 
Sammenhengende 
lokalvegnett mellom Fåvang 
og Ringebu (Vålebru). Kan 
påkobles byggingen av 
strekningen Ringebu-Frya 
som skal ferdigstilles 3. kv. 
2017. 400 400   

E6 Ringebu - Otta

Strekningsvis: Ombygging til 2 
felts veg med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt

Sikrere veg med 
midtrekkverk og god 
standard fram til Otta. 
Reduserte miljøulemper i 
tettsteder. Prioritert i NTP 
2010-2019. 6 000 6 000   

E6 Otta - Dombås

Strekningsvis - utbedring: 
Bredding til 10 m, 
kurveutbedring, forsterkning

Utbedring til 
vegnormalstandard 1 800   1 800

Ikke beregnet

E6 Dombås-Dovrefjell

Strekningsvis - utbedring: 
Bredding til 8,5 m, 
kurveutbedring, forsterkning

Utbedring til 
vegnormalstandard 500   500

Ikke beregnet

ca 5000 mill basert 
(50 km og ÅDT på 

14.000)

ca 2500 mill (35 km
og ÅDT på 10.000) 

ca 3.500 mill (80 
km og ÅDT på 

6000) 

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak

Beregnes i prosjekt

Potensial for 
brukerfinans mill. 

Begrunnelse
Prioritet

Manglende ledd i utbygging 
av 4 felts veg

3 800 3 800



Kostnad
mill. kr 1 2 3

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak

Potensial for 
brukerfinans mill. 

Begrunnelse
Prioritet

 Riksveg 4      

4
Fossumdiagonalen inkl. 
ombygging av rv 4

Strekningsvis: Omlegging av 
forbindelse Fremkommelighet koll, miljø 2 300 2 300   

Oslopakke 3

4 Hagantunnelen
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg

Tunnelen er planlagt og 
regulert for 4 felt. Prio 3 sist 
gang 550   550

Ikke beregnet

4 Hagantunnelen-Rotnes
Strekningsvis: Ombygging til 
2+1 / 4 feltsveg

4-felt Rv4 i Akershus, 
samlet pri 3 pga kapasitet i 
Oslo 310   310

4 Omlegging Rotnes
Strekningsvis: Ny 4-feltsveg 
forbi Rotnes. Oslopakke 3

4-felt Rv4 i Akershus, 
samlet pri 3 pga kapasitet i 
Oslo 300   300

4 Rotnes - Døli
Strekningsvis: Ombygging til 
2+1 / 4 feltsveg

4-felt Rv4 i Akershus, 
samlet pri 3 pga kapasitet i 
Oslo 520   520

4 Døli - Oppland gr
Strekningsvis: Ombygging til 
2+1 / 4 feltsveg

4-felt Rv4 i Akershus, 
samlet pri 3 pga kapasitet i 
Oslo 760   760

4 Akershus gr - Roa
Strekningsvis: Ombygging til 
2+1 / 4 feltsveg

Bør på sikt etablere 
smhengende 4 felts veg Oslo 
- Brandbu 2 300   2 300

1.000 mill basert på 
2 kroner pr km, 19 
km og snitt ÅDT på 
8000

4 Roa - Jaren
Strekningsvis: Ombygging til 
2+1 / 4 feltsveg

Stor trafikk og mye ulykker. 
Går gjennom tettsteder. 
Første del med i HP 2014-19 1 600 1 600   

4 Lygna sør
Strekningsvis: Amundrud-
Alm.delet

Forlenging av 
forbikjøringsfelt opp mot 
Lygna. Inne i HP 2010-2013 90 90   

4 Lygna nord
Strekningsvis: Utbedring til 
vegnormalstandard over toppen

Smal veg med dårlig 
standard 250  250  

Ikke beregnet

4 Einavoll - Reinsvoll
Strekningsvis: Ombygging til 
vegnormalstandard

Utbedring og bredding, noe 
omlegging 1 130   1 130

ca 1000 mill (23 km 
og snitt ÅDT på 
5500)

4 Gjøvik N - Mjøsbrua
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg

Høytrafikkert trafikkåre 
mellom Mjøsbyene 1 700  1 700  

ca 1000 mill (16,5 
km og snitt ÅDT på 
10000)

 Andre ruter   

163 Østre Aker til Lørenskog
Strekningsvis: 4-feltsveg til 
Lørenskog/rv 159

I hovedsak bedre 
fremkommelighet for 
kollektivtransporten til 
Lørenskog stasjon. 500   500

Oslopakke 3

 
Sydvendt atkomst til 
Alnabru

Strekningsvis: Ny sydvendt 
atkomst til Alnabru

Fremkommelighet for 
næringslivet 500  500  

Oslopakke 3

159 Rv159 Lillestrøm - Vigernes
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg

Fremkommelighet, Høy 
ÅDT, Flaskehals for 
kollektivtransporten. Kan 
bedres med ny rv22 200   200

Oslopakke 3

191
Rv 191 Alfaset - Østre Aker 
vei (Nedre Kalbakkvei)

Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg og ny undergang

Fremkommelighet for 
næringslivet 200 200   

Oslopakke 3

163 Rv163 Østre Aker veg

Strekningsvis: Trinnvis 
opprustning som følge av økt 
trafikkbelastning. Trinn 1

Behov for opprustning som 
følge av Fossumdiagonal og 
ellers økt trafikk 300 300   

Oslopakke 3

163 Rv163 Østre Aker veg

Strekningsvis: Trinnvis 
opprustning som følge av økt 
trafikkbelastning. Trinn 2

Behov for opprustning som 
følge av Fossumdiagonal og 
ellers økt trafikk 700  700  

Oslopakke 3

Mindre utbedringer Se egne lister 2 530 1 130 600 800
Gang- og sykkelveger Se egne lister 2 300 900 800 600
Trafikk-sikkerhet Se egne lister 1 580 580 600 400
Miljø- og servicetiltak Se egne lister 900 300 300 300
Kollektiv- trafikktiltak/UU Se egne lister 4 220 2 220 1 000 1 000
Planlegging 2 200 900 700 600
Grunnerverv 450 200 150 100

52 410 25 040 14 700 12 670SUM Strekningsvise + Programområder

Programområder

Beregnes i prosjekt

ca 1.000 mill (19 
km og snitt ÅDT på 

8000)



Kostnad
mill. kr 1 2 3

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak

Potensial for 
brukerfinans mill. 

Begrunnelse
Prioritet

 

Mindre 
utbedringer      

E6 Omkj veg Rosten
Utbedring/forlenging: Ingen 
omkjøring i dag

Mangler mulig omkjøring til 
E6 80 80   

E6 3 felt opptrekk Dovrefjell
Utbedring/bredding: 
Forlengelse opp bakkene

Forlengelse av 
forbikjøringsfelt til Hondyrju 50 50   

E6 Hondyrju-Fokstua
Utbedring/heving: Utbedring til 
vegnormalstandard

Utbedre de vanskeligste 
partiene først 120  120  

E6 Vålåsjø-Dovregubbens hall
Utbedring/bredding: Utbedring 
til vegnormalstandard

Utbedre de vanskeligste 
partiene først 30  30  

4 Lygnabakkene nord
Forbikjøringsfelt: Manglende 
bit Mangler en bit i nord 60 60   

150 Tunnelbehov Oslo ring 3: 

Tunnelutbedring : Behov 
byggteknisk og elektroteknisk; 
Granfoss (65), Smestad (110), 
Tåsen(5), Storo(75)

Umiddelbare behov. 
Kommer igjen i periode 3 260 260   

E6 Tunnelbehov Oslo E6

Tunnelutbedring : Behov 
byggteknisk og elektroteknisk; 
Ekeberg(145), Operatunnelen 
E6 (40)

Umiddelbare behov. 
Kommer igjen i periode 4 190 190   

0 Kryssomlegging E6/Rv 35

Kryssomlegging: 
Kryssomlegging/utbedring E6 
/Rv 35 Jessheim/Gardermoen 
området. Se også 
fremkommelighetstiltak for 
kollektiv. 0 200 200   

4 Rv4 Kryssutbedring Rotnes
Kryssomlegging: 
Kryssomlegging 40 40   

 Anslått øvrig behov 1 500 250 450 800

Gang- og 
sykkelveger    

 Gang- og sykkelvegnett Oslo

GSV: Mangler 5,8 km på rute 
6a for sammenhengende 
hovedsykkelnett. Aktuelle 
tiltak: rv150 kryssning Ullevål 
(75)+E6 Ole Deviksv - Teisenv 
(40)+ 163 Veitvedt - Grorud 
(65 + 65)  250 250   

 Sykkelvegnett Akershus
GSV: Mangler flere steder, 
samlet ca 8,5 km.  250 250   

 Anslått øvrig behov  1 800 400 800 600

 Trafikk-sikkerhet       

159 Rv159 Lillestrøm - Vigernes
Midtdeler: Midlertidig i påvente
av 4-felt  10 10   

4 Rv 4 Akershus,
Midtdeler: Midlertidig i påvente
av 4-felt  240 240   

 Rv4 Akershus gr - Grua Midtdeler:   200  200  
 Rv Røste - Roa - Voll Midtdeler:  80 80   
 Anslått øvrig behov 1 050 250 400 400

 
Miljø- og 
servicetiltak      

 Anslått behov   900 300 300 300



Kostnad
mill. kr 1 2 3

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak

Potensial for 
brukerfinans mill. 

Begrunnelse
Prioritet

Kollektiv- 
trafikktiltak/UU     

E6

E6 Strekningen 
Teisenkrysset - Tangerud 
(Karihaugen)

Kollektiv: Sammenhengende 
kollektivfelt i begge retninger.

Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger der det ikke er 
koll.felt 640 640   

E6 Tangerud - Skedsmovollen
Kollektiv: Sammenhengende 
kollektivfelt i begge retninger.

Opptil en halv times 
forsinkelse i begge retninger 
uten koll.felt 240 240   

E6
Skedsmovollen - 
Gardermoen

Kollektiv: Del 1: 
Sammenhengende kollektivfelt i
begge retninger. Viktig med 
tiltak ved Jessheim N samt 
Skedsmovollen og nordover

Tidvis kø. Køens lengde 
øker merkbart hvert år. 
Viktig for OSL 200 200   

E6
Skedsmovollen - 
Gardermoen

Kollektiv: Del 2: 
Sammenhengende kollektivfelt i
begge retninger. Fra 
Skedsmovollen og nordover

Tidvis kø. Køens lengde 
øker merkbart hvert år. 
Viktig for OSL 400  400  

E6
Skedsmovollen - 
Gardermoen

Kollektiv: Del 3 av 
Skedsmokorset - Gardermoen, 
kollektivfelt

Økende 
fremkommelighetsproblemer
. 400   400

E6 E6 Arm Bjørvika - Helsfyr Kollektiv: Kollektivprioritering

Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger der det ikke er 
koll.felt 220  220  

4
Rv4 Sinsen - Bjerke - 
Gjelleråsen

Kollektiv: Sammenhengende 
kollektivfelt i begge retninger. 
Løsning vil avhengig av hva 
som skjer med 
Fossumdiagonalen

Fremkommelighet 
Ekspressbuss 570 570   

150 Rv150 (ring 3) Trinn 1:

Kollektiv: 
Fremkommelighetstiltak. 
Aktuelle tiltak: Vindern - 
Gaustad (40), Storo inkl 
knutepkt (100), Sinsen - Storo 
(155), Huseby - Smestad 
(75)=sum 370

Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger der det ikke er 
koll.felt 370 370   

150 Rv150 (ring 3) Trinn 2:

Kollektivfelt: 
Fremkommelighetstiltak (felt) 
for kollektivtrafikken. Aktuelle 
prosjekt: Ullevål - Tåsen (30), 
annet 100mill  130  130  

150 Rv150 (ring 3) Trinn 3:

Kollektivfelt: 
Fremkommelighetstiltak (felt) 
for kollektivtrafikken. Øvrige 
tiltak ring 3  500   500

 Diverse Oslo

Holdeplasser, universell 
utforming: Oppgradering og 
Universell utforming av 92 
stoppesteder

Universell utforming, 
kollektiv     

 Diverse Oslo

Knutepunktsutvikling: 8 
aktuelle knuteunkt: Grorud, 
Økern, Helsfyr, Sinsen, Storo, 
Tåsen, Smestad, Gaustad

Universell utforming, 
kollektiv      

 Anslått øvrig behov

Kollektiv: Inkludert 
holdeplassoppgradering, UU og 
knutepunktsutvikling  550 200 250 100

 Planlegging   
 Anslått behov Stort behov i 1. pri 900 900 700 600

 Grunnerverv   
 Anslått behov Stort behov i 1. pri 200 200 150 100
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Under følger investeringstabeller for Region midt:  
 
 
Tabell kapittel 5.3

Kostnad
mill. kr 1 2 3

E6 Dovrefjell-Isbrekka
Strekningsvis - utbedring: 
Bredding til 8,5 m, 

Utbedring til 
vegnormalstandard 330 330  

E6 Isbrekka-Mjøen

Strekningsvis: Ombygging til 
10 m avkjøselsfri veg. Mulig 
omlegging av trase nær Driva.

Utbedring til 
vegnormalstandard 280  280  

E6 Oppdal N-Ulsberg
Strekningsvis: Ombygging til 
10 m avkjøselsfri veg.

Utbedring til 
vegnormalstandard 450 450  600 mill kr

E6 Ulsberg-Løklia

Strekningsvis: Ombygging til 
10 m avkjøselsfri veg. Ny bru 
Stavå og Skauma. 

Utbedring til 
vegnormalstandard 1 000 1 000  900 mill kr

E6 Løklia-Støren

Strekningsvis: Bredding til 10 
m, kurveutbedring, 
forsterkning. Omlegging ved 
Sokndalen sentrum med 
forutsstt byggestart i 2012

Utbedring til 
vegnormalstandard 375 375  800 mill kr

E6 Støren-Skjerdingstad : 0 2 300    

E6 Støren -Hovin

Strekningsvis: Ombygging til 2 
felts veg med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt

Redusert reisetid og økt 
trafikksikkerhet 0  

E6 Hovin-Skjerdingstad
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg

Redusert reisetid og økt 
trafikksikkerhet 0  

E6 Skjerdingstad N - Melhus
Strekningsvis: Nybygd 2004. 
Breddeutvides fra 2 til 4 felt

Utbedring til 
vegnormalstandard 70 70  

E6 Jaktøya-Tonstad
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsveg Økt framkommelighet 2 500 2 500  

Eget 
finansieringso
pplegg 
gjennom 
Miljøpakken

E6 Tunga-Ranheim

Strekningsvis: Utbygging til 
gjennomgående firefeltsveg ved 
Tunga

Bedre framkommeligheten i 
rushtida på 
Omkjøringsvegen 100 100  

Ikke med i 
Miljøpakken 
eller E6 øst

 Andre ruter  :   

706 Rv. 706 Sluppen-Stavne
Strekningsvis: Ombygging til 3 
feltsveg og ny bru med 4 felt.

Del av ringvegsystem i 
Trondheim 800 800  

706 Rv. 706 Nidelv bru-Grillstad
Strekningsvis: Ombygging til 4 
feltsvegtunnel Under bygging 2 850 2 850  

 Mindre utbedringer  :   

Rassikring i Drivdalen
Rassikring: Ingen omkjøring i 
dag

Mangler mulig omkjøring til 
E6 7 7   

Anslått øvrig behov prio 1 MU: Prio 1:  Samlet 200 pri 1 200 200   
Anslått øvrig behov prio 2 MU: Prio 2:  Samlet 50 pri 2 50  50  
Anslått øvrig behov prio 3 MU: Prio 3:  Samlet 50 pri 3 50 50
Gang- og sykkelveger  :   

Sammenhengende 
hovedsykkelnett i 
Trondheim

GSV: Totalt 98 km, legger til 
grunn riksveglengde på 30 km 
for beregning av statsandel 

Øke sykkeltrafikken, 
Redusere andel personbiler 360 360  

Sykkelveg i Melhus GSV: 4 km 0 24 24   
Anslått øvrig behov prio 1 GSV: Prio 1:  0  
Anslått øvrig behov prio 2 GSV: Prio 2:  Samlet 100 pri 2 100 100  
Anslått øvrig behov prio 3 GSV: Prio 3:  Samlet 100 pri 3 100 100
Trafikk-sikkerhet  :   

E6 Løklia Forsterket midtmerking: Redusere ant. skadde drepte 8 8  

E6 Melhus
Midtrekkverk: Midlertidig i 
påvente av 4-felt Redusere ant. skadde drepte 162 162  

E6 Korporalsbru Forsterket midtmerking: Redusere ant. skadde drepte 45 45  

Anslått øvrig behov - prio 1 Prio 1:  Redusere ant. skadde drepte 50 50  

Anslått øvrig behov - prio 2 Prio 2:  Redusere ant. skadde drepte 50  50  

Anslått øvrig behov - prio 3 Prio 3:  Redusere ant. skadde drepte 50 50

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak

2700 mill. kr

Potensial for 
brukerfinans 

Begrunnelse
Prioritet
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Tabell kapittel 5.3

Kostnad
mill. kr 1 2 3

Potensial for 
brukerfinans 

Begrunnelse
Prioritet

Veg Strekning
Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak   

Miljø- og servicetiltak  :   
Anslått øvrig behov MS: Prio 1: Samlet 100 pri 1 100 100   
Anslått øvrig behov MS: Prio 2:  Samlet 100 pri 2 100 100  
Anslått øvrig behov MS: Prio 3:  Samlet 100 pri 3 100 100

Kollektiv- trafikktiltak/UU  :   

Diverse Trondheim
Parkeringshus på Leangen og 
Sluppen: Park & ride

Universell utforming, 
kollektiv 120 120  

Holdeplasser

Holdeplasser, universell 
utforming: Oppgradering og 
Universell utforming av 200 
stoppesteder

Universell utforming, 
kollektiv 67 67  

Knutepunkt
Knutepunktsutvikling: 2 
knutepunkt

Universell utforming, 
kollektiv 5 5  

Anslått øvrig behov prio 1 Koll: Prio 1:  50 50  
Anslått øvrig behov prio 2 Koll: Prio 2:  60 60  
Anslått øvrig behov prio 3 Koll: Prio 3:  60 60
Planlegging  :       
Anslått behov prio 1 Prio 1:  Stort behov i 1. pri 600 425  

Anslått behov prio 2 Prio 2:  Mindre 500  320  
Anslått behov prio 3 Prio 3:  Mindre 100 25
Grunnerverv  :   
Anslått behov prio 1 Prio 1:  Stort behov i 1. pri 500 180  
Anslått behov prio 2 Prio 2:  Mindre 240  140  
Anslått behov prio 3 Prio 3:  Mindre 50 10   

 
 
Regionene er bedt om å vurdere forskjellen på utbedringsstandard og full standard ved 
utbyggingen av ruta. Rute 6a har jevnt over stor trafikk, og det er derfor stort sett bare på 
strekningen mellom Dombås og Oppdal at ombygging til utbedringsstandard kan sies å være 
aktuell. Forskjellen på utbedringsstandard og fullgod standard er primært knyttet til vertikal- 
og horisontalkurvaturen. Det kan derfor antas at kostnadsforskjellene mellom 
utbedringsstandard og vegnormalstandard er relativt marginale. I Sør-Trøndelag pågår ellers 
KVU som blant annet skal ta stilling til standard. 
 

5.4 Finansiering  
Det er gjort en vurdering av bompengepotensialet knyttet til større strekningsvise tiltak på 
ruta. Det er ikke regnet på tiltak innenfor Oslopakke 3-området eller der trafikken antas å 
være for beskjeden for bompengefinansiering. Tabellen i avsnitt 5.3 viser potensialet med de 
forutsetningene som er valgt. Strekningene er også omtalt under. Flere tiltak er under 
utredning for bompengefinansiering. Dette gjelder spesielt tiltak omtalt i NTP 2010-2019. 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 
handlingsprogram. Beregningen av bompengepotensialet vil derfor være preget av stor 
usikkerhet. På bakgrunn av dette har vi valgt en svært forenklet framgangsmåte. 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) 
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 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 ruta: 

 E6 Kolomoen – Biri. Bompengepotensial ca 5000 mill (50 km og ÅDT på 14.000) 

 E6 Biri - Øyer. Bompengepotensial ca 2500 mill kr basert (35 km og ÅDT på 10.000)  

 E6 Tretten – Otta. Bompengepotensial ca 3.500 mill kr ( 80 km og ÅDT på 6000) 

 E6 Oppdal N – Ulsberg. Bompengepotensial ca 500 mill kr (24 km og ÅDT på 3800) 

 E6 Ulsberg – Løklia. Bompengepotensial ca 1000 mill kr (24 km og ÅDT på 5200) 

 E6 Løklia – Støren. Bompengepotensial ca 1000 mill kr (19 km og ÅDT på 5700) 

 E6 Støren - Jaktøya. Bompengepotensial ca 2.500 mill kr (35 km og ÅDT på 10900) 

 E6 Jaktøya – Ranheim. Eget finansieringsopplegg gjennom Miljøpakken.  

 Rv 4 Hagantunnelen – Oppland grense. Bompengepotensial ca 1.000 mill (19 km og 
ÅDT på 8000) 

 Rv 4 Akershus grense – Roa. Bompengepotensial ca  1.000 mill (19 km og ÅDT på 
8000) 

 Rv 4 Roa – Jaren – Lygna sør. Bompengepotensial vurdert av prosjektet til ca 700 mill 
kr  

 Rv 4 Einavoll – Reinsvoll: Bompengepotensial ca 1000 mill kr (23 km og ÅDT på 
5500) 

 Rv 4 Gjøvik – Mjøsbrua. Bompengepotensial ca 1000 mill basert (16,5 km og ÅDT på 
10000) 

 

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske beregninger 
Det er gjort en forenklet beregning av strekningsvise tiltak i Effekt. Unntaket er tiltak i 
Osloområdet der en slik forenklet vurdering ikke er egnet. Her må prosjektene beregnes med 
RTM (EMME) for at vi kan få resultater som er forsvarlige.  
 
Ellers er virkninger av alle prosjekt med i tabellen med unntak av rv 706 Sluppen-Stavne, der 
vi kun har data for netto-nytte. 
 
Totalvirkning framgår av tabellen under. Med de beregningsforutsetningene som ligger i 
Effekt, er det negativ nytte av tiltakene i alle prioriteter. Investeringsomfanget i 
prioritetsgruppene er forskjellig så en kan ikke uten videre sammenligne kolonnene. Både 
reduksjon i ulykkeskostnader og reduksjon i transportkostnader for samfunnet synker ved 
lavere prioritet.  
 



 73

Når det gjelder drepte og hardt skadde, er det i tabellen kun oppgitt virkning av strekningsvise 
tiltak (fra Effekt). Programområdetiltak må settes inn der de har størst effekt. Ulykkessitua-
sjonen er ikke statisk, så innsatsen her må vurderes for hver handlingsprogramperiode ut fra 
en analyse av situasjonen de foregående år.  
 
Det framgår ikke av tabellen (mangelfullt bredderegister, særlig i RØ), men strekninger uten 
gul midtlinje og antall km veg der bredden er under 8,5 meter, vil være lik 0 ved 
gjennomføringen av de foreslåtte tiltak.  
 
Ellers øker lengden av både 4-feltsveg og antall km midtrekkverk. Dersom strekningsvise 
tiltak skyves ut i tid, vil det være nødvendig å etablere enda mer midtrekkverk som 
midlertidige tiltak. På andre strekninger kan det være aktuelt med forsterket midtoppmerking, 
men potensialet her er relativt begrenset siden det har vært en betydelig innsats på dette feltet 
de senere år.  
 
Behovet for nye lokalveger/sykkelveger og gs-veger er registrert, og tiltakene som er foreslått 
vil dekke behovet i løpet av 30-årsperioden slik det nå er definert.  
 
Ellers er antall km nye kollektivfelt beregnet. Her er det særlig satsingen inn mot Oslo som 
slår ut.  
 
Miljødata omfatter kun Region øst. CO2-utslipp er beregnet i Effekt. For øvrige 
miljøparametre har vi gjennom arbeidet med de rutevise utredningene skaffet oss en god 
oversikt over behovene som vil være et viktig grunnlag for det videre 
handlingsprogramarbeidet. I den rutevise utredningen er det kun avsatt potter til miljøformål 
ut fra en grov vurdering av disse behovene. I virkningstabellen er det kun tatt med virkninger 
av strekningsvise tiltak der dette er beregnet og for luft/støy, også utviklingen over tid som 
følge av endret trafikk og utslipp fra kjøretøy.  
 
Ellers er det avsatt midler til å oppgradere hovedtyngden av gjenstående holdeplasser uten 
universell utforming.  
 
Med merknader som angitt over, oppsummerer tabellen under de virkningene som er 
beregnet.  
 



Virkning
Tilstand 

2014
Endring 

prior. 1 *)
Endring 

prior. 2 *)
Endring 

prior. 3 *)
Tilstand 

2044

Samfunnsøkonomisk netto nytte -4089 -3054 -4311
Reduksjon i ulykkeskostnader 8268 2687 1869
Reduksjon i transport- kostnader for 
samfunnet

9747 3929 2930

Reduksjon i transport- kostnader for 
næringslivet

377 3637 305

Reduksjon i transport- kostnader for 
distriktene

3395 324 159

Reduksjon i antall drepte og hardt 
skadde

20 7 5

Reisetid på ruta 0 36 12 11 -59
Antall km uten gul midtlinje 0 0 0 0 0
Antall km med vegbredde <8,5m - 
store feil i bredderegisteret

335 -96 -85 -119 35

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner

0 93 73 41 207

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger

0 184 70 38 292

Antall km forsterket midtoppmerking 
(ikke vurdert i RØ)

0 55 31 0 86

Antall km tilrettelagt for gående og 
syklende

211 91 73 58 433

Antall km kollektivfelt 0 73 32 32 137
Antall rasstrekninger og raspunkter 4 -4 0 0 0
CO2-utslipp (mill. tonn). Tilstand, 
ikke endring. Kun RØ

628368 702447 800778 860577 860577

Antall personer utsatt for PM10 over 
grenseverdien. Tilstand, ikke 
endring. Kun RØ

471 640 840 845 845

Antall personer utsatt for NO2 over 
grenseverdien. Tilstand, ikke 
endring. Kun RØ

0 0 0 8 8

Antall personer med 38 dB innendørs 
støynivå. Tilstand, ikke endring. Kun 
RØ

2631 2468 3055 3441 3441

Støyplageindeks (SPI). Tilstand, ikke 
endring. Kun RØ

13708 13008 13400 13435 13435

Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med universell utforming

0 6 4 2 12

Antall holdeplasser langs riksveg 
med universell utforming

0 450 260 240 950

Virkning på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet

0 741 148 162 1050

*) For miljødata har vi oppgitt tilstand og ikke endring. Endringene her er i stor grad avhengig av andre 
faktorer enn tiltakene i seg selv. Miljøvirkninger er beregnet samlet for de ulike prioriteringsgruppene
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