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

2.1 Rutas omfang og utstrekning 

 
Denne ruta er definert som  

- Riksveg 3, Kolomoen x E6 – Ulsberg x E6      - 296,5 km  
- Riksveg 25, Hamar sentrum – Ånestad  -   17,6 km  

 
Rutas lengde, inklusive armer ramper og rundkjøringer, pr 1.1.2010: 314,1 km  
 
Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte fylkene:  
 

- Hedmark    300,7 km 
- Sør-Trøndelag      13,5 km 

 
Se forøvrig kart. 
 

2.2 Rutas funksjon 

 
Riksveg 3 inngår i transportkorridoren mellom Oslo og Midt-Norge. Sammen med E6 syd for 
Kolomoen og E6 nord for Ulsberg utgjør riksveg 3 korteste og raskeste vegforbindelse mellom Oslo 
og Trondheim. I tillegg er fjellovergangen på Kvikne ca 300m lavere enn på Hjerkinn, rute 6a (E6). 
Det siste medfører at 80-90 % av de lengste og tyngste kjøretøyene (semitrailere og vogntog) velger 
riksveg 3 når de ikke har ærend langs E6 mellom Kolomoen og Ulsberg. 
 
Internasjonal trafikk 

 Sammen med E6 utgjør rv. 3 hovedforbindelsen fra Trøndelag og deler av Nord-Norge til 
Syd-Sverige og kontinentet. (Godt og vel 10 % av den tunge langdistansetrafikken på Rv. 3 er 
internasjonal trafikk). 

 Rv. 3 har i kombinasjon med rv.  20 og rv. 2 økende betydning for tungtransport mellom 
Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige, og videre til landene på andre siden av 
Østersjøen. 

 
Nasjonal trafikk 

 I nasjonal sammenheng er rv. 3 særlig viktig for trafikken mellom Trøndelag og Oslo-
området. (Vel en tredjedel av trafikken på rv. 3 nord for Elverum har start og målpunkter syd 
og nord for Hedmark og er typisk langdistansetrafikk eller nasjonal stamvegtrafikk). 

 Funksjonen som tungtransportrute for langdistansetrafikken er tydelig. (Omtrent 3/4 av 
tungtrafikken på rv. 3 nord for Elverum har mål-/startpunkt syd og nord for Hedmark).  

 
Regional trafikk 
Ruta er viktig for næringslivet i fylkene den berører. 

 Rv. 3 er hovedaksen nord- syd i Hedmark, og selv om Rørosbanen går parallelt, står rv. 3 som 
viktigste transportåre for næringslivet i Nord- og Sør-Østerdal.  

 Rv. 3 er viktig for turisttrafikken, spesielt som en del av hovedåren til Trysilfjellet. 
 Rv. 25 Hamar – Ånestad og deler av rv. 3 er sentrale for utviklingen og styrkingen av Hamar-

Elverum som felles bolig,- arbeidsmarked- og serviceregion. På denne bakgrunn har også den 
søndre delen av rv. 3 størst innslag av regional trafikk. 
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Lokal trafikk 
Små tettsteder og bebyggelse langs deler av ruta gir vesentlige innslag av lokal trafikk. Rv. 25 Hamar 
– Ånestad har vesentlig innslag av saktegående landbruksmaskiner. Størst er andelen lokal trafikk i 
byene og tettstedene der det ikke er bygget omkjøringsveg. Disse er: 

 Løten 
 Elverum 
 Alvdal 
 Hamar 

 

2.3 Rutas plass i transportkorridoren 

 
Korridor 6 er formet som en ”vifte”, fra Oslo i syd til Ålesund-Trondheim i nord. Riksveg 3 er med 
sin plassering lengst øst i denne korridoren først og fremst viktig for langdistansetrafikken på veg 
mellom Oslo og Trondheim. De andre alternativene for denne trafikken er Rute 6a (E6), Dovrebanen, 
Rørosbanen og for så vidt også fly Gardermoen – Værnes. 
 
Forklaringen på at hovedtyngden av trafikken Oslo – Trondheim velger rv. 3 er at ruta er (ca 40 km) 
kortere enn E6 og stigningsforholdene er gunstigere. Det siste har særlig betydning for tungtrafikken. 
De fleste ekspressbussene Oslo-Trondheim benytter også rv. 3. Dette kan imidlertid også ha 
sammenheng med bedre tilbud på jernbane i Gudbrandsdalen, og relativt mange ekspressbusser fra 
Møre som benytter E6 syd for Otta/Dombås. 
 
Riksveg 25 Hamar – Ånestad utgjør, sammen med rv. 3, hovedforbindelsen mellom Østerdalen og 
Hedmarken. Ruta er med på å sikre befolkningen i Østerdalen god forbindelse til fylkeshovedstaden 
Hamar. Det er fra 2012 planlagt timesavganger med tog mellom Elverum og Hamar.   
 

2.4 Oversikt over KVU/KS1 

 
For strekningen E6 Oppland grense til Jaktøyen i Melhus, inklusive rv. 3 mellom Hedmark grense og 
Ulsberg skal det gjennomføres KVU/KS1. Dette er en strekning på vel 150 kilometer og et foreløpig 
kostnadsanslag på vel 7 mrd. kr for å oppnå vegnormalstandard på strekningen. 
Utbyggingsrekkefølge mellom de ulike prosjekt og parseller langs strekningen vil være et viktig 
element som skal avklares i KVU/KS1. Det er lagt opp til å ferdigstille KVU-rapporten 20.mai 2011.  
 
Det er utarbeidet KVU for Transportsystemet i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen. Regjeringen har 
blant annet vedtatt at følgende legges til grunn for videre planlegging: 
 

- Mjøsregionen – videre planlegging før løsninger vil ta utgangspunkt i etatenes konsept 5, men 
med et tillegg for investeringsløsninger på rv. 25/rv. 3 mellom Hamar og Elverum 

- Videre planlegging og avklaring av standardvalg og linjeføring for E6 og rv. 25/rv. 3 vil ha 
som utgangspunkt at minst mulig dyrket mark skal bygges ned 

- I videre planlegging skal en se områdene øst og vest for Mjøsa mer samlet 
 
I kvalitetssikring av ”konseptvalg for transportsystemet i Gudbrandsdalen og Mjøsregionen” heter det 
som følger om Mjøsregionen: 
 
Kvalitetssikrer anbefaler konsept 5 pluss tiltak på rv. 3 og rv. 25 som i konsept 4. Netto nytte per 
budsjettkrone øker ved å ta med veginvesteringer på rv. 3 og rv. 25. Denne løsningen er benevnt som 
konsept 6, og er et mer omfattende tiltak enn det anbefalte konseptet i KVU. 
 
I valgt konsept inngår utvikling av ny 2- og 4-felts veg på rv. 25/rv. 3 mellom Hamar og Elverum. 
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3. Status og utfordringer for ruta 
 
I dette kapittelet beskrives status på ruta pr 2014, det vil si at det i den grad det har vært mulig er tatt 
hensyn til alle prosjekter i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013 som er åpnet for trafikk pr. 
1. januar 2014. Beskrivelsen skal gi et inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer. 
 

3.1 Trafikkforhold 

Rute 6b kjennetegnes av stort innslag av lokal trafikk på Rv. 25 Hamar – Ånestad og videre på rv. 3 
mot Elverum. Strekningene Kolomoen – Ånestad – Terningmoen – Rena har i tillegg til betydelig 
lokal trafikk, også stor gjennomgangstrafikk.  
 
Årsdøgntrafikken på rute 6b er klart størst på vegstrekningene nevnt over, alle beliggende sør for 
Rena. Nord for Rena er årsdøgntrafikken i hovedsak under 4000. Tabellen under viser strekningsvis 
hvor mange meter og prosent veg, som inngår i de ulike ÅDT-klassene. Se også kart. 
 
   Meter med ÅDT 

Fylke Veg < 4000 4000 - 7999 8000 - 11999 12000 - 19999 >=20000 Sum 

Hedmark 
Rv. 
25   940 10831 5872   17643 

Hedmark 
Rv. 
3 235838 30927 736 10796   278297 

Sør-Trøndelag 
Rv. 
3 13489         13489 

Sum   249327 31867 11567 16668 0 309429 

Sum %   81 % 10 % 4 % 5 % 0 % 100 % 

 
Det spesielle ved trafikken på riksveg 3 er den høye tungtrafikkandelen, eller mer presist – den høye 
andelen med kjøretøyer som er lengre enn 16 m. Antallet lange og dermed reelt tunge kjøretøyer er 
høyere på riksveg 3 enn på enkelte andre stamveger hvor den samlede årsdøgntrafikken er fire-fem 
ganger så stor. Dette betyr blant annet at slitasjen på vegen er betydelig større enn samlet 
årsdøgntrafikk normalt skulle tilsi. 
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3.2 Framkommelighet 

 
Vegstandard 
En sammenstilling av ÅDT og vegbredde for rute 6b, med utgangspunkt i håndbok 017,viser at lange 
strekninger ikke oppfyller vegnormalstandard. Vegbredden er utilstrekkelig og kravene til utforming 
av sideterreng er ikke oppfylt. Langs store deler av rv. 3 er vegskulderens bæreevne og kvalitet så 
dårlig at det medfører betydelige problemer for tungtransporten. På deler av rv. 3 er tilbudet til 
gående og syklende mangelfullt.  
 
Strekninger på rute 6b med vegbredde < 8,5 m: 
Vegdatabankens vegbredderegister er dessverre lite oppdatert og følgelig ikke korrekt. For å 
fremskaffe mer oppdaterte data, er det for rutas riksveger i Hedmark benyttet vegdekkeregister, samt 
visuell befaring ved hjelp av ViaPhoto/Vidkon. For øvrig er NVDB benyttet.  
 

- Rv. 25: Hamar – Ånestad: 17,6 km 
- Rv. 3: Hedmark har lange strekninger med vegbredde under 8,5 meter 
- Rv. 3: Sør-Trøndelag: 11,1 km 

 
Totalt anslås at om lag 224 km av vegnettet på rute 6b, per 1.1.2014, har vegbredde under 8,5 meter, 
hvorav om lag 11 km er i Region midt.  
 

I tabellen nedenfor er det vist fordelingen på de ulike vegstrekninger som ikke oppfyller 
vegnormalstandarden. 

 

Veg % Ja % Nei 

Antall kilometer som 
ikke oppfyller 
vegnormalstandarden

R3 5 95 275711
R25 0 100 17643
Sum 5 95 293354
 
 
Det er totalt 293 km som ikke tilfredsstiller vegnormalstandard (Region midt – 11,1 km) Se kart for 
oversikt over hva som er utbygd til vegnormalstandard innen 1.1.2014.  
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Kurvaturen på rv. 3 (og rv. 25 Hamar – Ånestad) er i hovedsak brukbar. Noen enkeltkurver har for 
liten radius, men viktigere er det at strekningen syd for Nordstumoen gir dårlig horisontalkurvatur i 
kombinasjon med vanskelig vertikalkurvatur på innebygde strekninger, behov for tunge 
utbedringstiltak. Atna – Alvdal har dårligst kombinasjon av horisontal og vertikalkurvatur på rute 6b. 
Kurvaturen medfører blant annet at biler forsvinner ut av synet på rettstrekninger. 
 
I henhold til vegnormalene og målsettingen for ”firefeltsstrategien”, skal veger med ÅDT over 12000 
bygges ut til firefelts veg med midtdeler. Det skal bygges tofelts- og trefelts veg med midtdeler ved 
ÅDT 8000-12000. Følgende strekninger er på rute 6b aktuelle for 4-feltsveg: 
 

- Rv. 3/25:  Tønset – Elverum 
- Rv. 25:  Elverum Vest – Basthjørnet 
- Rv. 25:   Ringgata – Åker gård (E6) (etappe 1) 
- Rv. 25:  Åker gård (E6) – Tønset (etappe 2) 

 
Følgende strekninger er på rute 6b aktuelle for tofelts- og trefelts veg: 
 

- Rv. 3:  Kolomoen – Ommangsvollen  
- Rv. 3:  Ommangsvollen – Tønset 
- Rv. 3:  Elverum – Rena 

 
En i stor grad bompengefinansiert utbygging av vegstrekningene nevnt over, vil medføre økt 
fremkommelighet og redusert reisetid for trafikken på de steder av rute 6b som har størst ÅDT. 
Strekningen Ommangsvollen – Grundset er under planlegging.  
 
I vedlegg 1 og 2 er vist tabell, som angir hvilke bruer som har føringsbredde under 8,5 meter. 
 
Rute 6b har gul midtlinje og fri høyde over 4,2 meter på hele vegnettet. 
 
Reisetider (Grunnlag: Visveg) 

Veg Strekning 
Lengde, 

km 
Tid 

(min) 
Rv.  3 Kolomoen - Ulsberg 297 265
Rv.  25 Hamar - Ånestad 18 19

  Sum 315 284

 
 
 
Fartsgrenser 
 
En oversikt over fartsgrensene på rute 6b, vist prosentvis og etter lengde (meter) vises i tabellen 
under. 
 
Fylke Veg 40 50 60 70 80 90 100 Sum 
Hedmark R25 480 1993 2608 3344 9218     17643 
Hedmark R3   1478 18873 28647 217621 11678   278297 

Sør-Trøndelag R3   876 1045 3655 8088     13664 
Sum   480 4347 22526 35646 234927 11678 0 309604 

%   0 % 1 % 7 % 12 % 76 % 4 % 0 % 100 % 

 
På vedlagt kart vises en oversikt over ruta og dagens fartsgrenser.  
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Tungtransport 
 
Godtransporten på ruta er betydelig. På figuren nedenfor vises godsstrømmer på veg og bane (hentet 
fra KVU for Mjøsregionen 2007).  
 

 
Figur: 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. 

 
Av godstransporten på veg fra Nord-Norge/Trøndelag går ca. 80 % på rv. 3 gjennom Østerdalen, 
mens 20 % går gjennom 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 veg er det viktig at vi skiller mellom lastebilene og vogntogene som har ulike krav til 
transportnettet, og ikke bare skiller mellom store og små kjøretøy. Som regel defineres skillet mellom 
små og store kjøretøy ved en lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke dette hensiktsmessig, 
spesielt for de problemstillingene der det er de største kjøretøyene som er utfordringen. I tabellen 
under er det for et utvalg tellepunkter på vegnettet satt opp en fordeling som skiller ut de aller største 
kjøretøyene. 
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Tellepunkt ÅDT YDT YDT mellom-
store (5,6-16m) 

YDT ekstra 
lange (>16m) 

RV. 3 SVARTELVA 5719 5506 613 472 
RV. 3 ÅNESTAD Ø 12524 13290 1261 653 
RV. 3 EBRU 12687 13494 1389 505 
RV. 3 TERNINGMOEN 
V 

15376 16802 1356 700 

RV. 3 RENA S 4230 4361 502 424 
RV. 3 HANEKAMPEN 2086 2069 301 388 
RV. 3 MOTRØA S 3285 3422 410 460 
RV. 3 BREVAD 1798 1784 247 393 
RV. 25 VANG KIRKE 15027 16973 1348 408 
RV. 25 ÅNESTAD BRU 
Ø  

6628 7303 655 189 

 
 
Spesialtransporter 
 
Det åpnes også stadig ett større vegnett for modulvogntog med 25,25 m lengde og det må antas at 
dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. En økning av slike vogntog vil også kunne stille 
krav til en annen utforming av hvile og rasteplasser langs veiene våre.  
 
Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det 
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og det er transporter som går langt ut over de 
vanlige dimensjonene for ordinære vogntog. Ulike transporter kan være over 4 m brede, 25 m lange 
og kan også veie opp mot 100 tonn.  
 
Forhold vedrørende framkommelighet for spesialtransporter er omtalt under.  
 
Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg  
 
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk) 
Kraner med opp til 3 aksler går fritt, men når vi kommer til større kraner begynner problemene. 
Kraner med 4 aksler og mer kan ikke benytte deler av denne strekningen, se egen liste ”Vegliste for 
mobilkraner”. Tilsvarende kraner kan heller ikke benytte E6 gjennom Gudbrandsdalen da det her 
også er mangler på delstrekninger. Med andre ord kan ikke en mobilkran med 4 aksler og mer kjøre 
fra Oslo til Trondheim.  
 
Tungtransport 
Tungtransport opp til 60 tonn kan benytte hele strekningen. Passerer man 60 tonn må man enten ty til 
Gudbrandsdalen eller fv. 29 gjennom Folldal som begge er 100 t vegnett, da rv. 3 fra Hedmark / Sør- 
Trøndelag gr. – Ulsberg er klassifisert som Bk 10 gr B maks 60 t. Veien gjennom Folldal er smal og 
dårlig og ikke veldig godt egnet for disse transportene. Gudbrandsdalen er grei, men E6 fra Dombås 
og opp til Dovrefjell kan være vanskelig - særlig på vinteren.  
 
Rv. 3 fra Hedemark / Sør Trøndelag gr. – Ulsberg har bra fremkommelighet med hensyn til stigning, 
men er noe smal med mye kurver på et kortere strekk. Gamle bruer på dette streket er hovedårsaken 
til at vegen har maks 60 tonn. 
 
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 3 er: 
  

Åsta  Bru nr. 4- 394 
 Trya  Bru nr 4- 718 
 Søndre Bjøra Bru nr 4- 661 
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 Kiva  Bru nr 4- 520 
Nesteby Bru nr 4- 778 

 Tunna  Bru nr 4- 244 
 Tunnfoss Bru nr 4- 574 
 Estensmo Bru nr 4- 349 
 Ya  Bru nr 4- 262 

Navå  Bru nr. 16-721 (S Tr.lag) 
 
Det finnes to nye bruer på strekket som det ikke finnes data på, men man må gå ut i fra at disse er 
bygget etter nye forskrifter. 
 
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 60 tonn på rv. 3 er: 
  

Næverdal Bru nr.  16-310 
 
Rv. 25 Hamar - Ånestad 
 
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk) 
Mobilkraner ok. 
 
Tungtransport 
Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 25 er: 
  

Disen  Bru nr. 4- 499 
 Åkersvika o/ E6 Bru nr 4- 886 
 Fura  Bru nr 4- 373 
 Ånestad Bru nr 4- 340 
 
 
Kollektivtransport 
 
Knutepunkt der ekspressbussruter møtes har vært lite prioritert, og det er et klart potensial for å øke 
bussenes konkurransekraft overfor privatbil ved en systematisk gjennomgang av disse med sikte på 
bedre samordning og frekvens, redusert reisetid, økt komfort, samt reduserte driftskostnader.  
 
Hedmark har små fremkommelighetsproblemer. Stort sett er disse knyttet til sentrum i Hamar og 
Elverum. Elverum sliter med manglende kapasitet i kryssingen av Glomma. Statens vegvesen og 
Elverum kommune arbeider med å avklare ny løsning for kryssingen av Glomma for rv. 20/rv. 25. 
Det legges ned ressurser i 2011 på å bygge ut fullverdig skysstasjon for buss/tog tilknyttet 
jernbanestasjonen i Elverum, med direkte rampe til rv. 25.  
 
Hedmark har ikke kollektivfelt/sambruksfelt i dag. Kollektivtrafikken utgjør (foreløpig) så liten andel 
av totalbildet at kapasitetsproblemer må løses med 4 ordinære felt. Utfordringen for å kunne utvikle 
et attraktivt kollektivtilbud i Hedmark er først og fremst å få på plass velfungerende 
kollektivterminaler/skyss-stasjoner i Hamar og Elverum. Det er for øvrig enighet i Hedmark om å 
satse på det nye krysset mellom E6 og rv.  25 på Midtstranda som nytt 
kollektivknutepunkt/ekspressbuss-stopp nr 1 for Hamar. Det er ingen knutepunkt på den vel 14 km 
lange strekningen i Sør-Trøndelag.  
 
Østerdalsekspressen trafikkerer strekningen Oslo – Trondheim, via rv. 3. Lavprisekspressen tilbyr 
ekspressbuss mellom Oslo og Trondheim, via Røros. Bussen følger rv. 3 til/fra Tynset. Nettbuss er 
ansvarlig for ELVERUMekspressen mellom Oslo og Elverum. Bussen benytter rv. 3 til Elverum.  
Det er planer om å opprette persontogtilbud på strekningen Hamar – Elverum fra 2012.  
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Det er for øvrig et utredningsbehov for å kartlegge stoppestruktur for ekspressbusser. 
 
Rassikring 
 
Alle bergskjæringer med høyde over 5 meter i Region midt er 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 at 
hendelsen kan forventes å inntreffe noe lenger fram i tid. 
 
På rv. 3 i Sør-Trøndelag er det ett punkt i kategori 1, og forbedring av punktet er kostnadsberegnet til 
omlag 1,5 mill kr. Det er 2 punkt i kategori 2, og disse er kostnadsberegna til omlag 1,3 mill kr. 
Totalt vil dette innebære 2,8 mill. kr til sikring av bergskjæringer.   
 
På rute 6b i Hedmark er det ikke behov for rassikringstiltak 
 
Gang- og sykkelveg 
 
Et grunnleggende prinsipp for utviklingen av vegnettet, er at alt vegnett der det er tillatt for g/s-
trafikk, bør være egnet for g/s-trafikk. Standard på anleggene må imidlertid være tilpasset mengden 
av g/s-trafikk og behovet for å ferdes på ruta. Et moment som i noen tilfeller taler mot å anlegge g/s-
anlegg, er ønske om å unngå å legge til rette for spredt bebyggelse, der dette er uheldig av ulike 
årsaker. 
 
Ved gjennomgangen av riksvegnettet, er det lagt følgende løsninger til grunn: 
 
Separate sykkelveger og gangtraseer 
Egne sykkelveger der sykkeltrafikken og gangtrafikken er atskilt (3m for syklister + 2 m for 
fotgjengere). 
 
Gang- og sykkelveger 
Tradisjonelle gang- og sykkelveger for syklende og gående blandet. 
 
Lokalveger 
Parallelt vegnett langs for eksempel motorveger som kan benyttes av gående og syklende er ofte 
velegnet for transportsyklister. I noen tilfeller bør det i tillegg være g/s-veger eller fortau langs 
lokalvegnettet, spesielt av hensyn til skolebarn.  
 
Stedvis g/s-veger 
G/s-sykkelveger gjennom tettsteder/bebyggelse, men ikke sammenhengende på ruta. 
 
Bred skulder 
Aktuelt tiltak på strekninger med lite g/s-trafikk, blant annet langs nasjonale sykkelruter. 
 
Annet 
På vegnettet for øvrig som er åpent for syklister og hvor det ikke finnes gode alternative ruter, skal 
det generelt alltid tas hensyn til syklende ved planlegging, drift og vedlikehold av vegnettet. Spesielt 
bør en være oppmerksom på ruter som er valgt ut som nasjonale sykkelruter, og der det er en del 
sykkelturister.  
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På rute 6b er antall kilometer gang- og sykkelveger pr. 1.1.2014 om lag 40 kilometer, hvorav 15 km 
på rv. 25. I Sør-Trøndelag er det 0,9 km gang/sykkelveg på rv. 3. Det er et tilbud på 1,8 km av 
strekningen, dersom en inkluderer lokalveg som sykkeltilbud. 
Det gjenstår per 1.1.2014 om lag 30 kilometer gang- og sykkelveger å bygge på rute 6b i Hedmark og 
2 kilometer i Sør-Trøndelag. 
 
Rute 6b er gjennomgått for å avdekke langsiktig behov for syklende og gående. I neste omgang bør 
det utvikles en strategisk plan for utviklingen av sykkelvegnettet, som grunnlag for vegplanlegging 
for øvrig. Behovet for g/s-tiltak på rute 6b er i hovedsak som følger: 
 
Rv 3/Rv 25 
Lokalveg/g/s-veg Hamar – Elverum 
Lokalveg/g/s-veg Elverum – Rena 
Stedvis g/s-veg Rena – Alvdal 
Lokalveg/g/s-veg Alvdal - Tynset 
Stedvis g/s-veg  Tynset – Sør-Tr.lag grense (blant annet gjennom Kvikne) 
Lokalveg/g/s-veg Innset 
Lokalveg/g/s-veg Korsan – Gullikstad 
 

3.3 Trafikksikkerhet 

 
Kartet under viser oversikt over personskadeulykker i perioden 2002-2009. Det vises også fordeling 
av drepte og skadde.  
 
I tabellene er vist en strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2002-2009*. 
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og enhetsprisen pr. 
skade. Skadekostnaden pr km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. de strekninger der vi har 
mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker.  
 
I kolonnen tiltak før 2014 er det tatt med tiltak som har hatt eller vil få vesentlig betydning for 
ulykkessituasjonen på strekningene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I den strekningsvise oversikten er det utelatt ulykker på armer og ramper samt de ulykkene som ligger på historisk vegnett som det 
ikke er mulig å knytte til dagens vegnett (”-1 ulykker”) 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!
!! !

!! !

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!
!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

! !!
!!

!!

!

!

!

!

!!
!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!!

!

!!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!!

!
!

!!
!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Æm

Æm

Ånestad

Ulsberg

Rena

Koppang

Alvdal

Tynset

Kolomoen

15

3

20

25

3

3

25

3
4

E16

E6

E6

E6

E136

E6

E16

E6

70

3

Otta

Hamar

Brumunddal

Røros

Moelv

Lillehammer

Gjøvik
Elverum

Fagernes
lufthavn

Røros
lufthavn

Stormoen

Riksvegrute 6B Rv3 Kolomoen - Ulsberg m/tilkn.

10 0 10 20 30 40
KmGeodataseksjonen

oktober 2010

Personskadeulykker
2002 - 2009

! Drept

! Meget alvorlig skadd

! Alvorlig skadd

! Lettere skadd



 18

Rute 6b 
Denne ruten har en gjennomsnittlig skadekostnad på 1,21 mill. kroner per km og år.  
 
Trafikkulykker har kostet samfunnet 375,4 mill kr årlig.  
 
De mest dominerende ulykkestyper på rute 6b var utforkjøringsulykker med en andel på nesten 40 %, 
etterfulgt av ulykker med samme kjøreretning som hadde en andel på ca 24 % og møteulykker med 
andel på 16 %. Samtidig står møteulykker for halvparten av alle drepte og hardt skadde på ruta. Rv. 3 
har høy andel alvorlige ulykker i forhold til trafikkmengden. Tunge kjøretøy er involvert i 25 % av 
dødsulykkene.  
 
Rv. 3 i Sør-Trøndelag: 
I perioden 2002-2009 er det registrert 21 ulykker med 45 drepte/skadde personer. 10 av ulykkene var 
møteulykker og 10 var utforkjøringsulykker. Det var i tillegg 1 påkjøring bakfra ulykke. 1 av de 21 
ulykkene var dødsulykke. I tillegg skjedde det 7 ulykker med 13 hardt skadde personer. Av de 8 
ulykkene med drepte/hardt skadde var 4 ulykker møteulykker og 4 ulykker utforkjøringsulykker. 
 
Forklaring: NV=ny veg, MR=midtrekkverk, FM=forsterket midtoppmerking, FG=fartsgrense 

Strekning 

Le
n

gd
e 

Å
D

T
 (

kj
ø

re
tø

y/
dø

gn
, 

gj
e

nn
om

sn
itt

 p
å 

st
re

kn
in

ge
n)

 

A
nt

al
l u

ly
kk

er
 

D
re

pt
e 

H
ar

dt
 s

ka
dd

e 

R
eg

is
tr

er
t 

sk
ad

ek
os

tn
a

d 
 

(m
ill

.k
r/

 k
m

 o
g 

år
) 

Tiltak før 2014 

Rv. 3 Kolomoen - Ommangsvolden 12,151 5609 22 1 4 0,48 FM 2010 

Rv. 3 Ommangsvolden - Ånestad 6,59 6900 32 1 8 1,15  

Rv. 3 Ånestad (x25) - Terningmoen 10,735 13958 68 3 6 0,69  

Rv. 3 Terningmoen - Rena 31,006 4398 51 6 7 1,06 NV Åsta bru 2012 

Rv. 3 Rena - Mykleby 38,963 2662 43 3 2 0,61  

Rv. 3 Mykleby  - Nordstumoen 19,332 2700 36 5 13 2,18  

Rv. 3 Nordstumoen - Atnosen x219 24,213 2387 28 1 5 0,75 FG 90 til 80 2007 

Rv. 3 Atnosen x219 - Barkald x kv 32,404 2123 57 5 11 1,67 FG 90 til 80 2007 

Rv. 3 Barkald x kv - Steinmoen x29 21,700 3528 35 6 2 1,82  

Rv. 3 Steinmoen x29 - Motrøa x30 21,200 3086 33 2 5 0,79 FG 90 til 80 2007 

Rv. 3 Motrøa x30 - Lonåsen xf714 9,865 2413 11 4 1 2,12  

Rv. 3 Lonåsen xf714 - Yset x kv 33,152 2350 32 1 7 0,60  

Rv. 3 Yset x kv - S.Trøndelag gr. 16,536 1816 12 0 4 0,71  

Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg 13,5 2200 21 1 13 2,47  

Sum rv. 3 481 39 88 1,05  

Rv. 25 Hamar s. - Torshov 4,50 11155 35 1 3 0,74  

Rv. 25 Torshov - Brenneriroa 8,76 10896 23 0 0 0,12  

Rv. 25 Brenneriroa - Ånestad 4,47 7310 16 0 0 0,20  

Sum rv. 25 74 1 3 0,29  

Sum rute 6b  555 40 91 0,92  

 
 
 
Grafene under viser en grafisk fremstilling av ulykkestypene på de ulike riksvegene som inngår i rute 
6b. 
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Rv. 3 Kolomoen - S. Trøndelag gr.
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Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 
 
Tilstanden for rute 6b hva gjelder midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er vist i tabellen under. 
 
  km 

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

3,33

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

28,094

 
 
Tiltak mot utforkjøringsulykker 
 
Region øst 
Utflating av sideterrenget og etablering av rekkverk vil kunne være nyttige tiltak på strekninger med 
mange utforkjøringsulykker, og slike tiltak vil også være bra for vedlikehold og bæreevne. 
 
Tiltakene kan være fjerning av trafikkfarlige påkjøringsobjekt, forsterket kantoppmerking og 
utbedring av eksisterende rekkverk. På rute 6b er i denne sammenheng rv. 3, spesielt strekningen 
Motrøa xfv. 30 - Lonåsen xfv. 714 mest belemret med utforkjøringsulykker.  
 
Rasteplasser, hvileplasser, kjettingplasser og kontrollplasser 
 
Region øst har utarbeidet en strategi for raste- og hvileplasser. Denne skal legges til grunn for 
utvikling av fremtidig tilbud av raste- og hvileplasser i Region øst. Strategien gir en oversikt over 
eksisterende og planlagte raste- og hvilplasser 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 6b er det registrert følgende antall raste- og hvileplasser: 
 
Region Ant. 

hovedrasteplasser 
Ant. 
Kommersielle 
anlegg 

Antall 
oppstillingsplasser 
for store kjøretøy 

Gjennomsnittlig 
avstand mellom 
rastemuligheter 
på ruta 

Region øst 10 5 241 21 km 
 
For å sikre tilfredsstillende opplegg for etatens kontrollvirksomhet er det behov for følgende 
utvikling av kontrollplassene på rute 6b: 

- Rv. 3 Husum, opprusting av Husum er nødvendig i forbindelse med neste byggetrinn av rv. 3 
nordover. Husum vil da måtte knyttes til den nye vegen mellom Ommangsvollen og 
Grundset. Det vil være nødvendig med god overv. åking av trafikken (kameraer) og 
automatiske skilter 

- Rv. 3 Tynset, Bergrønningen, plassen har kun gruber for bærbare vekter, men har for øvrig 
kontorfasiliteter med datalinjer, strøm og sanitæranlegg. Plassen bør rustes opp med brovekt. 
Nord-Østerdal har forholdsvis stor trafikk av tunge kjøretøy. Det er behov for høyere frekvens 
på kontrollen i dette området. Bergrønningen kan ta trafikk i begge retninger, og plassen bør 
utstyres med innebygd bremsetester.  

 
Det er behov for etablering av kjettingplass ved Lonåsen i forbindelse med stigninger på rute 6b.  
 
I Region midt er situasjonen tilfredsstillende på rute 6b. 
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Behovet for hovedrasteplasser, døgnhvileplasser for tunge kjøretøy, kontrollplasser og 
kontrollstasjoner kan oppsummeres slik: 
 
Hovedrasteplasser Døgnhvileplasser Kontrollplasser Kontrollstasjoner

1 1 2 2 
 

3.4 Miljøforhold 

 
Luft og støy 
 
Følgende tabell viser oversikt over støy og luftforurensning fordelt fylkesvis. 
 

  

Sør-
Trøndelag Hedmark

Rute 6b     
Antall personer over 38 dB 
innendørs  0 188
SPI   0 1137
CO2 (mill. tonn per år)  0,002 0,085
NO2 (antall personer)  0 0
PM10 (antall personer)  0 7
 
Forutsetninger: 

 Beregningene er foretatt for situasjonen 1.1.2014.  
 Støytallene er for antall personer med innendørs støynivåer over 38 dB.  
 Støyplageindeks (SPI) er for alle boenheter langs rutene 
 CO2-tall er totalt per år per rute i mill. tonn 
 NO2 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 150 ug/m3 maks 8 timer 

per år 
 PM10 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 50 ug/m3 maks 7 dager 

per år  
 For svevestøv (PM10) spiller det en rolle hvilken piggfriandel som ligger til grunn: her er det 

brukt Hedmark 50 % 
 NOx (tonn/år): Hedmark 290  

 
 
Biologisk mangfold 
 
På rute 6b er det kartlagt følgende økologiske konflikter:  
 
Antall 
konflikter 

Kultur- 
landskap 

Naturv. 
ernområde 

Prioritert 
naturtype 

Økologisk 
korridor 

Viktig 
artsforekomst 

7 1 0 4 0 2 
 
Tabellen over gjelder Region øst og er kun gjort på riksveger som før 1.1.2010 tilhørte stamvegnettet, 
se vedlegg 3 for mer detaljert beskrivelse og kart. Det foreligger ingen konflikter i Region midt. 
 
Arbeidet med å vurdere tiltak på de ulike konfliktene er ikke ferdig. Foreløpig er det fleste drifttiltak 
som er foreslått. Driftstiltakene skal innarbeides i driftskontrakter.  
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Vannkvalitet og vandringshindre 
 
Det er gjort en grov kartlegging knyttet til vannforskriften og konflikter langs rute 6b, basert på en 
gjennomgang i 2008. Kartleggingene av vandringshindre og fyllinger er svært mangelfulle.  
Fullstendig kartlegging vil foreligge i 2011, og fullstendig tiltaksanalyse med kostnadsoverslag i 
2013. Alle tiltak skal være gjennomført innen 2018 iht. vannforskriften av 1.1.2007.   
 
Det er ikke utført nye kartlegginger av vannkvalitet for å måle påvirkningen fra vegavrenning – dvs 
både salt og miljøgifter – utover det som gjennomføres løpende (eks rv. 2 nær svenskegrensen – 
oppfølging av grunnvann/drikkevann). Informasjonen om kjemisk påvirkning stammer derfor fra 
oversikter om salt mottatt fra Vegdirektoratet. Øvrig kjemisk påvirkning – dvs fra tungmetaller og 
miljøgifter ellers – er ikke samlet inn eller sammenstilt nærmere. Vannene som er karakterisert med 
stor risiko for negativ påvirkning (”røde”) og uavklart risiko (”gule”, men sannsynlig påvirket) må 
følges opp med overvåking.  
  
Informasjon om fyllinger eller strandsoner er mangelfulle i NVDB. Dette betyr at det kan være noen 
steder der fyllinger bør undersøkes nærmere. Hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre, vil også 
måtte diskuteres med lokale myndigheter og fylkesmennenes miljøvernavdelinger. 
 
Følgende registreringer er gjort på rute 6b: 
 
Kulverter som hindrer fiskevandringer 
Kartlagt vegnett:  
Antall tiltak basert på kartlegging i 2005/6 og 2009: 
Hedmark: 2  
Ikke kartlagt vegnett: 
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging: 
Lite utbedringstiltak: 
Hedmark: 10  
Stort utbedringstiltak: 
Hedmark: 3  
 
Fyllinger som hindrer vanngjennomstrømning 
Det anses at disse vegene er uaktuelle - dvs at det er lite sannsynlig at det er noen vannhindre ut fra 
vegenes beliggenhet. 
 
Større strandsoneinngrep 
Det anses at disse vegene er uaktuelle - dvs at det er lite sannsynlig at det er noen større inngrep ut fra 
vegenes beliggenhet. 
 
Kjemisk avrenning (salt) 
Kartlagt vegnett:  
Antall tiltak basert på kartlegging i 2005-2010: 
Hedmark: 1 (overvåking) 
Ikke kartlagt vegnett: 
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging: 
Hedmark: 70 (overvåking, vann med uavklart risiko) 
 
Det foreligger ingen registrerte konflikter i Region midt. 
 
 
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner  

Det er ikke registrert verneplanobjekter på rute 6b.  
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Kulturmiljø og kulturlandskap  
 
Sør-Trøndelag 
 
I Innset-området i Sør-Trøndelag er det registrert flere spor etter gammel bosetning. Videre er en 
gammel smeltehytte i Nåverdalen vernet. 
 
Hedmark 
 
Omtale vedrørende kulturminner og kulturmiljø på rute 6b i Hedmark er samlet i vedlegg 4. 

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 hovedvegtrasé. Dette vil gi betydelig gevinst når det gjelder både sikkerhet, framkommelighet 
og miljøforhold 
 
På rute 6b er situasjon kortfattet slik: 
Hamar:  Vegen går igjennom byen. Ingen umiddelbare endringer 
Løten:  Vegen tangerer tettstedet. Kommunedelplan for omlegging av vegen 
Elverum: Vegen i ytterkant av byen. Kommunedelplan for omlegging av vegen 
Rena:  Vegen tangerer tettstedet. Ingen endringer 
Alvdal: Vegen gjennom ytterkant av tettstedet. Foreslås opprettholdt, utbedringstiltak 
  aktuelt 
Innset: Vegen går igjennom tettstedet. Vurderes ulike løsninger for rv. 3 i forbindelse med 

oppstart av kommunedelplan på strekningen 
 

3.5 Universell utforming 

 
På rute 6b legges det til grunn at 20 av 343 eksisterende holdeplasser er universelt utformet per 
1.1.2014. Da gjenstår det å universelt utforme 323 holdeplasser.  
 
Det skal gjøres tiltak på 4 kollektivknutepunkt på rute i handlingsprogramperioden 2010 – 13, 
gjenstående behov er da universell utforming av 2 knutepunkt. Detaljer er vist i tabellen under.  
 

Rute 6b 

Ant holde-
plasser det 
skal gjøres 
tiltak på i 
2010-2013 

Ant knute-
punkter det 
skal gjøres 
tiltak på i 
2010-2013 

Eksisterende 
holdeplasser 

Eksisterende 
holdeplasser 
hvor det er 
gjort tiltak ift 
UU 

Ant holdeplasser 
som er 
universelt 
utformet per 
2014  

Hvor mange 
holdeplasser 
gjenstår å 
gjøre tiltak 
på etter 2014 

 20 4 343 0 20 323 
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3.6 Drift og vedlikehold 

 
Forsterkningsbehov på ”nye veger” 
 
Forsterkningsbehov på en veg utløses når dekkelevetiden blir så lav at det blir lønnsomt å utbedre 
vegoverbygningen slik at dekkelevetiden blir ”normal”. En tommelfingerregel tilsier at forsterkning 
bør utføres når dekkelevetiden er lavere enn halvparten av hva den burde være.  
 
Veger bygget etter ca 1970 har normalt ikke forsterkningsbehov, men unøyaktigheter i kvalitetssik-
ringen under byggingen kan likevel bety at det punktvis er forsterkningsbehov, men sjelden på lengre 
strekninger. En veg dimensjoneres for å ta vare på trafikken og trafikkveksten gjennom 20 år. En veg 
fra 1970 har derfor allerede vært gjennom ”to dimensjoneringsperioder”, og som regel uten at nye 
forsterkningstiltak er gjennomført. Normal skal også de dekkefornyelser som er gjennomført i denne 
perioden, i snitt med 10-15 års mellomrom, ha tilført vegoverbygningen det nødvendige 
styrketillegget som er nødvendig for å opprettholde ”normale dekkelevetider”.  
 
Forsterkningsbehov på ”gamle veger” 
 
De store forsterkningsbehovene i det gamle vegnettet er knyttet til veger som ligger i traseer som har 
vært ferdselsårer gjennom lang tid, og der vegkroppen er forsterket, lappet på, breddeutvidet, og 
strekningsvis eller punktvis endret slik at den i dag både er lite ensartet og delvis også fremdeles ikke 
har den kvaliteten som trafikkbelastningen tilsier. Typiske eksempler på slike veger er store deler av 
riksveg 3. 
 
Vegfundament og vegdekke 
 
Rutevise utredninger har 30-års-perspektiv. Vegnett som ikke får investeringer, særlig veger med 
bredde < 8,5 meter, vil i et tidsrom på 30 år påvirkes av tre mekanismer, som utløser behov for re-
investering: 
 
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, jmf. tidligere notat til NTP. 
 
2. Smal skulderbredde reduserer bæreevne. Skulderbredde minimum 0,75 meter er kritisk for å 
oppnå full bæreevne. Ved mindre skulderbredde har kjørefeltene for lite innspenning. Dette ser en i 
praksis fører til mye ujevne setninger på vegkanter og kantskader på vegbredder 6 – 8 meter. Slike 
ujevne setninger er svært uheldig for store biler, både for framkommelighet og sikkerhet. Setninger 
reduserer levetiden på vegdekket, og fører til for tidlig dekkefornyelse. Det mest økonomiske tiltak 
på sikt er å utvide skulderbredden. Armering er et kortsiktig tiltak som er mer kostbart. Uten tiltak vil 
en ha et stadig behov for oppretting av setninger, og redusert levetid på dekket. 
 
En beslektet problemstilling av ny dato er innføring av bred midtoppmerking. Dette sideforskyver 
kjøretøyene ut mot vegkanten, og bidrar dermed til å øke omfanget av deformasjonsskader i form av 
sporkjøring i ytre hjulspor og kantskader.  
 
3. Vegbredde reduseres ved dekkefornyelse. Når slitedekket fornyes må kjørebanen rettes opp for å 
oppnå god jevnhet. Oppretting gjøres enten ved planfresing eller ved å rette opp med asfaltmasse. 
Planfresing kan brukes bare der bæreevnen er tilfredsstillende. Ofte, og i økende utstrekning, trenger 
veger forsterkning ved dekkefornyelse. Dette gjelder både veger som er dimensjonert og bygget i 
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løpet av siste 30 – 50 år, og ”non-engineered roads”. Ved oppretting med asfalt bygges vegen opp 5 – 
10 cm oppretting og slitelag til sammen. Vegbredden vil dermed reduseres 20 – 40 cm ved en 
dekkefornyelse, som inntreffer 2 – 3 ganger i løpet av 30 år. 
 
Tungtransporten har betydelige problemer på rv. 3. Dette er ikke bare knyttet til manglende bredder, 
men også til dekkestandarden generelt. Lange strekninger på rv. 3 er preget av bæreevnemessig 
forfall. Den dårlige tilstanden er gjennom årene ”kamuflert” med en omfattende bruk av flatelapping 
og oppretting. Situasjonen er derfor betydelig verre enn det tilstandsmålingene viser. Mange av 
ujevnhetene er av en slik karakter at de ikke merkes godt av personbiler, men er til stor ulempe for 
tungtrafikken. Strekningen Atna – Alvdal er et eksempel på en slik strekning.  
 
Dekkestandarden på ruta er preget av at store deler av strekningen har et underdimensjonert 
vegfundament. Her er det mye gammel veg som har vært utsatt for stadige breddeutvidelser og andre 
mindre tiltak. Vegfundamentet er derfor underdimensjonert på mange mindre strekninger.  
 
Det er ca 200 km som har større eller mindre forsterkningsbehov. Strekninger som utmerker seg ved 
større forsterkning/utbedringsbehov (andel i %) er: 
   
 Ommangsvollen – Ånestad  (30 %, men strekningen skal erstattes av ny veg) 
 Grundset - Øksna                  (40 %) 
 Gita/Åsta S – Rena S            (50 %, men strekningen skal erstattes av ny veg) 
 
Vedlikeholdsforfall 
 
Det er arbeidet med kartlegging av vedlikeholdsforfallet for ruta, men det gjenstår noe 
kvalitetssikring av tallmaterialet. 
 
Drenering og fundament 
Det må gjennomføres grøfting, forsterkning av vegfundamentet, kantforsterkning, og noe 
stikkrenneskifting på lange strekninger av riksveg 3. Dette vil øke dekkelevetiden og gi bedre forhold 
for trafikkantene, spesielt for tungtrafikken. 
 
Dekker 
Det er nødvendig å bruke om lag 240 mill kroner til dekkefornyelser på rute 6b i Region øst i 
perioden. Av dette representerer 10 prosent forfallet ved starten av perioden. Hovedutfordringene 
mht. til å fjerne forfall og oppgradering på rute 6b i Region midt er knyttet til vedlikehold av 
vegdekker, med mindre behov på bruer, grøfter, kummer og rør. Disse utfordringene er i ferd med å 
bli dokumentert gjennom en kartlegging. 
 
Vegutstyr med mer 
Det er nødvendig med omfattende rehabilitering og oppgradering av rekkverk på ruta, samt 
rehabilitering av støyskjermer.  
 
Bruer 
Diverse rehabilitering og vedlikehold av mange bruer. Det er ikke meldt om bruer på strekningen 
som er i en slik tilstand at det fører til redusert fremkommelighet som følge av redusert bæreevne. 
Utskifting eller komplettering av brurekkverk er nødvendig. Bruer på ruta er for smale i forhold til 
vegnormalstandard, det trengs breddeutvidelse. Generelt er det et løpende vedlikeholdsbehov, blant 
annet betongavskalling grunnet liten overdekning til armering, som forårsaker korrosjon. Korrugerte 
stålrør som ligger som vanngjennomløp, er fra 1960- og 70-tallet og må skiftes ut. Rv. 3, Estensmo 
bru er barriere for 56 tonn. Se vedlegg 5 for mer utfyllende omtale. 
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4. Mål for rute 6b 
 
Utfordringer 
 
Hovedutfordringen på ruta er vegbredde og kurvatur på det meste av ruta, noe som er spesielt 
problematisk pga mye tungtransport. Om lag 70 pst av ruta har vegbredde mindre enn 8,5 meter, men 
ingen strekninger er smalere enn 6 meter. På deler av ruta er det problemer med blandet trafikk, samt 
miljøbelastning og fremkommelighet gjennom tettsteder og randbebyggelse. Det er også problemer 
knyttet til manglende tilrettelegging for gående og syklende, samt noen strekninger med mange 
alvorlige ulykker. På rv. 25 er det mye blandet trafikk og dårlig framkommelighet i rushperiodene. 
 
I syd er det strekningsvis for lav kapasitet, og mellom Ebru i Løten og Elverum finnes ikke 
omkjøringsmuligheter på offentlig veg. Nordover i Østerdalen gir den tunge trafikken, som er 
betydelig større enn da vegen ble bygget, bæreevnemessige utfordringer ved at overbygningen ikke 
har tilstrekkelig dimensjonering. Stor andel utforkjøringsulykker tilsier at utbedring av sideterrenget 
representerer et potensial for senking av ulykkeskostnadene. Og selv om bredden på strekninger er 
noenlunde tilfredsstillende, oppleves vegen for smal av transportutøverne. 
 
Overordnede mål i et langsiktig perspektiv 
 
Overordnede mål i et langsiktig perspektiv er å utvikle ruta til en tjenlig hovedforbindelse mellom 
Oslo og Trondheim, samt Hedmarken og Østerdalen. Spesielt for den tunge langdistansetrafikken bør 
det tilrettelegges for sikre og forutsigbare transportforhold og etter hvert med redusert fremføringstid. 
I tillegg er det viktig å videreutvikle ruta til, i samvirke med rv. 20/rv. 2 nord - syd, å bli et tjenlig 
alternativ til E6 gjennom Oslo for trafikk mellom Trøndelag/Møre og Sverige. 
 
Det er et mål å gi økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader mellom regioner. Det er 
avgjørende at en transport med godkjent vekt, lengde og høyde kommer fram og at reisetiden er 
forutsigbar. Ved forbedringer i infrastrukturen kan det oppnås redusert reisetid. På rute 6b innebærer 
dette at det i et 30-års perspektiv er et mål å oppnå redusert reisetid for næringslivets 
langdistansetransporter. Dette omfatter de internasjonale, nasjonale og til dels regionale transportene.  
 
Ved slutten av 30-årsperspektivet bør ruta bære preg av en enhetlig standard over lengre strekninger, 
ha lav ulykkesrisiko og de til enhver tid gjeldene miljøkrav skal være oppfylt. Det bør være 
tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og transportsystemet skal være universelt utformet. 

I et langsiktig perspektiv er det et mål at kollektivtilbudets reisetid for pendlere reduseres betydelig, 
særlig for å avlaste vegnettet i de mer sentrale strøk. Samtidig bør kollektivtilbudet bedres gjennom 
økt frekvens. Trafikken i og ved tettstedene må tilrettelegges langt bedre for myke trafikanter. 

De transportpolitiske målene har i hovedtrekk vært uendret i lang tid. Ved behandlingen av NTP 
2010-2019 har Stortinget påpekt at det overordnede målet i planperioden vil være avhengig av 
utviklingen på de fire hovedinnsatsområdene; framkommelighet og regional utvikling, 
transportsikkerhet, miljø og universell utforming. For disse er det uttrykt fire hovedmålsettinger: 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 
næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

 Transportpolitikken skal bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med 
drepte eller hardt skadde i transportsektoren. 

 Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige 
virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale 
forpliktelser på miljøområdet. 
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 Transportsystemet skal være universelt utformet. 

Vegdirektoratet har definert et eget oppdrag til regionene om å utrede hva som kreves for å fjerne 
forfallet (vedlikeholdsetterslepet) på riksvegnettet i løpet av 10 år. Bakgrunnen for oppdraget er at 
Vegdirektoratet ønsker et særskilt fokus på forfallet på vegnettet og hvordan dette kan fjernes. Målet 
er å få et nivå på drift- og vedlikeholdsbudsjettet som sikrer at vegkapitalen bevares. 
 
 
Utfordringer og mål for rutas delstrekninger  
 
Rv. 25: Hamar sentrum – Ånestad  
Utfordringer 

- Fremkommelighet i rushperiodene 
- For lav vegstandard i forhold til trafikkmengde 
- Blandet funksjon (lokaltrafikk, jordbrukstransport, bygate) 

 
Hovedmål 

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

 
Rv. 3: Kolomoen – Elverum (Terningmoen) 
Utfordringer 

- Fremkommelighet for tungtrafikken 
- For lav vegstandard i forhold til trafikkmengde 
- Blandet funksjon (lokaltrafikk/gjennomgangtrafikk, jordbrukstransport) 
- Manglende tilbud til gående og syklende  

 
Hovedmål 

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

 
Rv. 3: Elverum – Rena  
Utfordringer 

- Flere alvorlige ulykker 
- Blandet funksjon  
- For lav vegstandard i forhold til vegnormalstandard 

 
Hovedmål 

- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde 
- Økt fremkommelighet 

 
Rv. 3: Rena – Tynset  
Utfordringer 

- Fremkommelighet for tungtrafikken (bredde, kurvatur, bæreevne) 
- Flere alvorlige ulykker 

 
Hovedmål 

- Økt fremkommelighet for tungtrafikk 
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde 

 
Rv. 3: Tynset – Ulsberg  
Utfordringer 

- Fremkommelighet for tungtrafikken (bredde, kurvatur, bæreevne) 
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- Flere alvorlige ulykker 
 
Hovedmål 

- Økt fremkommelighet for tungtrafikk 
- Reduksjon i antall drepte og hardt skadde 

Konkretisering av mål 

I det følgende er de overordnede målene konkretisert. Oversikten gir uttrykk for hva som ønskes 
oppnådd i planperioden. 

Framkommelighet: 
 
På rute 6b skal vegbredden være 8,5 meter unntatt strekningene nevnt nedenfor.  
 
Følgende vegstrekninger bør få 19 meters vegbredde: 
 

 Åker gård (E6) – Tønset (rv. 25) 
 Xrv. 25 (Tønset) – Xrv. 25 (Elverum vest) (rv. 3) 
 Xrv. 25 (Elverum vest) – Basthjørnet (rv. 25)1  

 
Følgende vegstrekninger bør få 16 meters vegbredde: 
 

 Ringata – Åker gård (rv. 25) 
 
Følgende vegstrekninger bør få 12,5 meters vegbredde: 
 

 Ommangsvollen – Xrv. 25 (Tønset) (rv. 3) 
 Kolomoen – Ommangsvollen (rv. 3) 

 
Følgende vegstrekninger bør få 10 meters vegbredde: 
 

 Xrv. 25 (Elverum vest) – Grundset (rv. 3) 
 Grundset – Gita bru (rv. 3) 
 Skjærodden – Rena (rv. 3) 
 Alvdal – Tynset (rv. 3) 
 Strandgata – Ringgata, inklusive sykkelfelt 

 
Øvrige mål for framkommelighet er som følger: 
 

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

 
Transportsikkerhet 

- Antall personer som blir drept eller hardt skadd i vegtrafikken skal reduseres med minst en 
tredel innen 2020 

 
 
 
                                                 
1 Inngår i rute 2b etter utbygging. 
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Miljø 
- Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5-4,0 mill. tonn CO2 

ekvivalenter i forhold til forv. entet utslipp i 2020 
- Utslipp av PM10 og NO2 , samt nivå på innendørs støynivå, skal oppfylle nasjonale mål i 

planperioden 
- Alle registrerte konflikter mellom veg, biologisk mangfold og vannforekomster skal utbedres 

i planperioden 
- Unngå/begrense nye inngrep i viktige naturområder, kulturminner, -miljø, -landskap og 

dyrket jord, samt unngå prosjekter med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø 
- Alle objektene i verneplanen skal ivaretas. 

 
Universell utforming 

- Alle knutepunkter, terminaler, holdeplasser og stoppesteder som er statens ansvar, skal i et 30 
års perspektiv tilfredsstille kravene til universell utforming. 

 

5. Strategier og tiltak for å nå målene 
 
Kapitlet gir en presentasjon av Statens vegvesens forslag til strategier og tiltak for å nå målene 
beskrevet i kapittel 4.  
 
Rv. 25: Hamar sentrum – Ånestad  
Strategi og tiltak 

- Bedre fremkommelighet og økt forutsigbarhet ved utbygging og utvikling av veg 
- Fullføre 4-feltsveg Ringgata - Tønset 

 
Rv. 3: Kolomoen – Elverum (Terningmoen) 
Strategi og tiltak 

- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av veg 
- Fullføre 4-feltsveg Tønset - Elverum 

 
Rv. 3: Elverum – Rena  
Strategi og tiltak 

- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av veg 
 
Rv. 3: Rena – Tynset  
Strategi og tiltak 

- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av veg 
- Prioritere strekninger med stort gap i forhold til vegnormalstandard og geometri 

 
Rv. 3: Tynset – Ulsberg  
Strategi og tiltak 

- Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging og utvikling av veg 
- Prioritere strekninger med stort gap i forhold til vegnormalstandard og geometri 

 

5.1 En helhetlig strategi for hele ruta  

 
På rute 6b er det viktig å etterstrebe en mest mulig enhetlig standard over lengre strekninger. 
Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør iverksettes på ruta 
fram til 2044. Trafikkmengdene sammenholdt med vegens geometriske standard danner basis for 
vurderingene, og er i stor grad bestemmende for tiltaksbehovet. I henhold til retningslinjene kan det 
være nødvendig å gjennomføre midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store prosjekter. På enkelte 
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deler av ruta, der det i et 30-årsperspektiv satses på å utvikle eksisterende veg, gir også 
ulykkessituasjonen føringer for valg av tiltak. 
 
For øvrig bør en prioritere tiltak som bedrer framkommeligheten og reduserer avstandskostnader for 
å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret. Dette kan gjøres blant annet gjøres gjennom å utbedre ”flaskehalser”, punkter 
med betydelig redusert standard i forhold til vegnormalstandard. 
 
I tillegg er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak, i tråd med visjonen om at det ikke skal 
forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. En bør også prioritere veger 
med stor trafikk, der en har behov for firefelts veg, 2/3-feltsveg og strekninger med betydelig gap i 
forhold til vegnormalstandard og geometri.  
 
På rute 6b er en kombinasjon av 4-feltsveg og 2/3-feltsveg planlagt utbygd mellom Ommangsvollen 
og Grundset. Vedrørende rv. 25 Hamar – Ånestad, anbefales utarbeidelse av KVU, som grunnlag for 
utbygging til 4-feltsveg.  
 
Utredningen omfatter kart som viser inndeling i prosjektstrekninger.  
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5.2 Sammenheng mellom investeringer og vedlikehold på ruta 

 
Ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av investeringstiltak: 
Det vises til arbeidet med forfallskartleggingen og påfølgende rapport. For øvrig vises det til kap. 3.6. 
 
De investeringstiltakene som er EFFEKT-beregnet får en samlet økning i årlige framtidige drifts- og 
vedlikeholdkostnader på ca 30 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak ombygging fra 2-felts til 4-
feltsveg, samt utbedring til 2/3-felts veg og bredere 2-feltsveg. 
 
For øvrig vil det på ruta bli gjennomført en del tiltak som ikke er EFFEKT-beregnet men som vil føre 
til økte kostnader på anslagsvis 2 million kroner pr. år. Dette gjelder hovedsaklig etablering av nye 
gang- og sykkelveger 
 
Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader: 
Det blir ingen vesentlige reduksjoner i framtidige vedlikeholdskostnader, men forstrekninger og 
nyanlegg vil kunne bidra til noe lengre dekkelevetid. 
 
Endringen i de årlige drifts- og vedlikeholdkostnadene vil komme gradvis i løpet av 30-årsperioden. 
 
Motiv 
Motiv gir generelt for lite til drift og vedlikehold av tunnelutstyr, til drift av grøntarealer og til 
strømutgifter. For denne ruta vil det begrenset betydning, slik at Motiv antas å gi et noenlunde riktig 
bilde av behovet til løpende drift og vedlikehold. 
 
 

5.3 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering 

 
Rute 6b omfatter rv. 3 fra kryss med E6 på Kolomoen i Hedmark til kryss med E6 på Ulsberg i Sør-
Trøndelag. Ruta har en tilknytning som er rv. 25 fra Hamar sentrum til kryss med rv. 3 på Ånestad. 
Total lengde av ruta er om lag 315 km. Av dette er rv. 3 om lag 295 km og rv. 25 om lag 20 km. 
 
Rv. 25: Hamar sentrum – Ånestad  
Strekningen Hamar – Ånestad (Ånestad – Elverum er fellesstrekning med rv. 3) har mye regional 
trafikk. Arbeidsmarkedene overlapper, og Elverum har vært den raskest voksende kommunen i 
Hedmark de siste årene. Framkommelighetsproblemene er større enn sikkerhetsproblemene, og det 
legges opp til ombygging til firefelts veg med midtrekkverk.  
 
Rv. 3: Kolomoen – Grundset 
Strekningen Kolomoen – Ommangsvollen legges opp til å breddeutvides, og det vurderes behov for 
midtrekkverk. Strekningen Ommangsvollen – Grundset er nærmere omtalt under: 
 
Reguleringsplanlegging: 

For strekningen rv. 3 Ommangsvollen – Grundset er veglinjene med tilhørende sidevegnett, 
støyskjermingsprinsipper osv. fastlagt.  

Når det gjelder ny rv. 25 mot Basthjørnet fra nytt kryss med rv. 3 utredes adkomstforholdene til 
Grindalsmoen i henhold til planprogram fastsatt av Elverum kommune.  

Spesielle tiltak for kollektivtrafikk og myke trafikanter: 

Etter initiativ fra Løten kommune planlegges et nytt kollektivknutepunkt ved nytt kryss mellom rv. 3 
og rv. 25 ved Tønset vest for Brenneriroa. For øvrig planlegges busslommer langs nytt veganlegg ved 
Ånestad og ved Grindalsmoen. 
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Det er et mål med prosjektet å kunne fullføre en trygg sammenhengende sykkelrute mellom Hamar 
og Elverum. I forslag til reguleringsplan er det lagt inn gang- og sykkelveg langs eksisterende rv. 25 
mellom Grøholt og Ånestad. Eksisterende veg på Strekningen Ånestad – Terningen skanse endrer 
funksjon til atkomstveg med minimal trafikk når ny veg åpner. Med dette vil det være et 
sammenhengende sykkelvegtilbud mellom Hamar og Elverum. 

Kostnader og finansiering 

Gjeldende kostnadsoverslag viser en prosjektkostnad på ca. 2,6 mrd. kr. Statens vegvesen har startet 
arbeidene med finansieringsanalyser og trafikkmodeller som grunnlag for videre 
bompengeutredninger. Statens vegvesen vil involvere Hedmark fylkeskommune og de berørte 
kommunene i dette arbeidet. 

Fremdrift: 

Tidligste realistiske oppstartstidspunkt er høst 2013, med forbehold om tilslutning til opplegg for 
delvis bompengefinansiering. Før anleggsoppstart gjenstår i tillegg til finansieringsavklaring 
prosjektering, grunnerverv og ekstern kvalitetssikring. 
 
Rv. 3: Grundset – Rena  
Sør for Rena vil bygging av ny veg, samt ombygging i eksisterende korridor, bidra til å nå mål om 
forbedret trafikksikkerhet. Samtidig vil framkommeligheten øke. Det legges opp til etablering av 
midtrekkverk på rv. 3, sør for Rena mellom Gita bru og Skjærodden. Strekningen bygges i 
dimensjoneringsklasse S4 med 10 meters vegbredde og forutsettes ferdigstilt i 2013. 
 
Rv. 3: Rena – Ulsberg 
Hovedstrategien for rv. 3 nord for Rena er utbedring av eksisterende veg med hovedfokus på 
vegbredde og kurvatur, samt bedre tilrettelegging for tungtransporten. 
 
Tiltak og prioriteringer på riksvegrute 6b 
 
Ruta inngår i transportkorridoren mellom Østlandsområdet og Midt-Norge. Sammen med E6 sør for 
Kolomoen utgjør rute 6b korteste og raskeste forbindelse mellom Oslo og Trondheim. Så mye som 
80-90 pst av semitrailere og vogntog mellom Oslo og Trondheim foretrekker denne ruta når de ikke 
har oppdrag mellom Kolomoen og Ulsberg. Dette skyldes ikke bare at ruta er noe kortere, men særlig 
fordi fjellovergangen over Kvikne er om lag 300 meter lavere enn Hjerkinn på E6.  
 
Sammen med E6 er rv. 3 hovedforbindelsen fra Trøndelag, Møre og deler av Nord-Norge til Syd-
Sverige og kontinentet. Rv. 3 i kombinasjon med rv. 2 og rv. 20 har dessuten økende betydning for 
tungtransporten mellom Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og landene videre østover. 
For øvrig er rv. 3 hovedaksen nord-sør i Hedmark og er derfor viktig for næringslivet i Nord- og Sør-
Østerdal, samt turisttrafikken mot Trysilfjellet. 
 
Det som legges til grunn i riksvegutredningen er kostnadene knyttet til å få fullgod 
vegnormalstandard på hele strekningen i et 30-årsperspektiv. Der tiltak ligger langt fram i tid, vil det 
være behov for programområdetiltak eller utbedring av delstrekninger i påvente av full ombygging. 
Programområdetiltak er i hovedsak prioritert i potter per periode. Det er gjort antagelser om at 
investeringer i første periode vil føre til redusert behov i de påfølgende perioder. 
 
Det største prosjektet i gruppe 1 er bygging av ny veg på rv. 3 Ommangsvolden – Grundset. Andre 
tiltak er ombygging av rv. 25 Ringgata – Åker gård til firefelts veg, og utbedring av eksisterende veg 
på flere delstrekninger på rv. 3 med noen mindre vegomlegginger og bygging av gang- og 
sykkelveger. Hovedfokus for utbedringene er vegbredde, kurvatur, sideterreng og bæreevne, samt 
forsterket midtoppmerking og midtrekkverk på et par strekninger. I gruppe 2 og 3 legges det opp til 
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bygging av firefelts veg på rv. 25 Åker gård – Brenneriroa og utbedring av de øvrige strekningene på 
rv. 3. 
 
I Region midt utarbeides konseptvalgutredning (KVU), hvor strekningen mellom 
Hedmark grense og Ulsberg inngår. Endelig prioritering av tiltak og utbyggingsrekkefølge er en del 
av KVU på strekningen og vil ikke foreligge før i slutten av 2011. 
 
De rutevise utredningene omfatter ikke en detaljert prioritering av investeringene, men det vil være 
en kortfattet beskrivelse av hvilke utfordringer som må løses først. Med bakgrunn i denne drøftingen, 
er tiltakene prioritert i tre grupper:  

Prioritet 1: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tiårs periode 

Prioritet 2: Strekninger som anses viktige å få utbedret i løpet av en tjueårs periode.  

Prioritet 3: Strekninger hvor man kan leve med dagens standard en lengre tid, men der tiltak anses 
å være nødvendige i en trettiårs periode for å oppnå sammenhengende tilfredsstillende 
standard på ruta.  

 
Tabellen under viser utviklingsstrategien for rute 6b, alle store investeringstiltak på de ulike 
vegstrekningene og mindre investeringstiltak (programområdene), som er aktuelle å gjennomføre i en 
30-års periode.  
 
 

Prioritet 
Veg  Strekning 

Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak 

Begrunnelse 
Kostnad 
mill. kr  1  2  3 

Rv.  3  Kolomoen ‐ Ommangsvollen  Utvikling av eksisterende veg Breddeutvidelse  180      180
Rv.  3  Ommangsvolden ‐ Grundset  Bygging av ny veg  Reisetiden mellom Elverum 

og Hamar reduseres. Gir 
bedre regularitet for 
næringslivets transporter 
samtidig som sikkerheten 
bedres. 

2 620  2 620    

Rv.  3  Grundset ‐ Gita bru  Utvikling av eksisterende veg Delvis utbedring/delvis ny 
trasé. Forsterket 
midtoppmerking. 

400  400    

Rv.  3  Skjærodden ‐ Rena  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng, TS 

30      30

Rv.  3  Rena ‐ Lappland  Utvikling av eksisterende veg Breddeutvidelse. Rena ‐ 
Lappland er trang trasé og 
kostbar å breddeutvide. 

150      150

Rv.  3  Fjell nord ‐ Opphus nord  Omlegging/Utvikling av 
eksisterende veg 

Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), delvis 
innebygd strekning. 

120  120    

Rv.  3  Evenstad ‐ Imsroa S  Ombygging/Utvikling av 
eksisterende veg 

Stedvis lav geometrisk 
standard, innebygde 
strekninger, miljøulemper. 
Bedre regularitet og redusere 
reisetid 

20    20  

Rv.  3  Imsroa S ‐ Stor‐Elvdal krk  Ombyggig/Utvikling av 
eksisterende veg 

Stedvis lav geometrisk 
standard, innebygde 
strekninger, miljøulemper. 
Bedre regularitet og redusere 
reisetid 

100    100  

Rv.  3  Stor‐Elvdal krk ‐ Nordstumoen  Ombyggig/Utvikling av 
eksisterende veg . G/S‐veg 
fra Stor‐Elvdal kirke til Noren

Stedvis lav geometrisk 
standard, innebygde 
strekninger, miljøulemper. 
Bedre regularitet og redusere 
reisetid 

200    200  
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Prioritet 
Veg  Strekning 

Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak 

Begrunnelse 
Kostnad 
mill. kr  1  2  3 

Rv.  3  Nordstumoen ‐ Søndre Bjørå bru  Utvikling av eksisterende veg Breddeutvidelse, vegkapital, 
sideterreng. TS‐tiltak 

130    130  

Rv.  3  Atna syd ‐ Hanestad  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
enkel strekning å 
breddeutvide og utbedre 
sideterreng 

140  140    

Rv.  3  Hanestad ‐ Nesteby  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
enkel strekning å 
breddeutvide og utbedre 
sideterreng 

370  370    

Rv.  3  Nesteby ‐ Alvdal  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng 

25    25  

Rv.  3  Alvdal ‐ Tynset  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng, TS 

230      230

Rv.  3  Tynset ‐ Lonåsen S  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng 

100      100

Rv.  3  Lonåsen N ‐ Kvikne  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng 

330      330

Rv.  3  Kvikne ‐ Sør‐Trøndelag grense  Utvikling av eksisterende veg Ivaretakelse av vegkapital, 
breddeutvidelse (utbygging til 
vegnormalstandard), 
sideterreng 

170      170

Rv.  3  Hedmark gr. ‐ Innset  S (Korsan) 
(KVU) 

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

Utbedring til 
vegnormalstandard 

115    115

Rv.  3  Innset S (Korsan) ‐ Gullikstad 
(KVU) 

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

Utbedring til 
vegnormalstandard 

100  100

Rv.  
25 

Ringata ‐ Åker gård  Ombygging til 4‐feltsveg  Reisetiden mellom Elverum 
og Hamar reduseres, viktig 
for å styrke ABS‐regionen. Gir 
bedre regularitet for 
næringslivets transporter 
samtidig som sikkerheten 
bedres. 

140  140    

Rv.  
25 

Åker gård ‐ Brenneriroa  Ombygging til 4‐feltsveg  Reisetiden mellom Elverum 
og Hamar reduseres, viktig 
for å styrke ABS‐regionen. Gir 
bedre regularitet for 
næringslivets transporter 
samtidig som sikkerheten 
bedres. 

1 000    1 000  

Mindre utbedringer  

Rv.  
25 

Strandgata ‐ Ringgata  Utvikling av eksisterende veg Miljø‐ og TS‐tiltak  50  50    

Rv.  3  Rogna bru  Omlegging av veg  Økt fremkommelighet for 
tungtransport 

60  60    

Rv.  3  Messeltsvingene  Omlegging av veg  Økt fremkommelighet for 
tungtransport 

50  50    

Rv.  3  Alvdal sentrum  Ny Steien bru med 
tilstøtende veg 

Tettstedstiltak  60  60    

Rv.  3  Lonåsen (Tunna bru med 
tilstøtende veger) 

Ny bru og omlegging av veg  Økt fremkommelighet for 
tungtransport 

50  50    

    Anslått øvrige behov  215  15 100 100
Gang‐ og sykkelveger  
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Prioritet 
Veg  Strekning 

Beskrivelse av prosjekt eller 
grupper av tiltak 

Begrunnelse 
Kostnad 
mill. kr  1  2  3 

Rv.  3  Vollan bru ‐Ulset  Bygging av 5,5 km ny g/s‐veg  Gang‐ og sykkeltiltak. Fullføre 
g/s‐anlegg på Kvikne 

35  35    

    Øvrige g/s‐veger  130  40 50 40

Trafikksikkerhet  
    Anslått behov  225  85 70 70
Miljø‐ og serv. icetiltak  

    Anslått behov  35  20 10 5
Kollektiv og universell utforming        
    Terminal på Hamar og 

universell utforming av 
holdeplasser 

50 50 

    Anslått øvrige behov  60  30 30
    SUM 7 690  4 405 1 850 1 435

 
 
 
Fullgod standard iht. vegnormalene vil koste ca 7 700 mill kr. Tabellen under viser i tillegg anslått 
behov for midler til grunnerverv og planlegging. 
 

  Kostn mill. Pri 1 Pri 2 Pri 3 

Planlegging 220 90 80 50
Grunnerverv 110 55 35 20

Sum  330 145 115 70

 
Fullgod vegnormalstandard på veger med ÅDT mellom 8000 og 12000 og utbedringsstandard på 
veger med ÅDT mindre enn 8000, vil for rute 6b koste ca 6 200 mill. kr. 
 

5.4 Finansiering  

 
Det er gjort en vurdering av bompengepotensialet knyttet til større strekningsvise tiltak på ruta. Flere 
tiltak er under utredning for bompengefinansiering. Dette gjelder spesielt tiltak omtalt i NTP 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 fremgangsmåte. For nye prosjekter har vi beregnet 
bompengebidraget ut fra hva som kan finansieres på bakgrunn av følgende forutsetninger: 

 Gjennomsnittlig takst tilsvarende 2 kroner pr km ved åpning av lengre strekninger. For andre 
tiltak er det gjort en selvstendig vurdering av takstnivået. 

 Dagens ÅDT (2010) er lagt til grunn ved åpning. Vi ser med dette bort fra trafikkvekst fram 
til åpning. Dette fanger opp en trafikkavvisning ved bompengeprosjektet tilsvarende 
trafikkveksten fra 2010 til 2019 ved oppstart i 2020. 

 2 års anleggstid med lik fordeling av midlene. Innkrevingen starter år 3 
 15 års innkrevingsperiode 
 6,5 pst. lånerente 
 2,5 mill. kr i årlige innkrevingskostnader pr. innkrevingspunkt (2010-kroner) 
 Trafikkvekst i tråd med grunnprognosene i NTP 2010-2019 

 
Ved å legge til grunn en gjennomsnittlig takst ut fra lengden på strekningen, vil bompengeandelen bli 
høy der det er et stort trafikkgrunnlag og tilsvarende lavere der det er liten trafikk. Dette er i samsvar 
med NTP 2010-2019 der det heter at: “For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet, 
kollektivinfrastrukturen og styrket drift av kollektivtransporten, legges det opp til å utnytte en stor del 
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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: 

 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvolden - Grundset. Bompengepotensial ca 2.000 mill kroner. 

 Rv. 25 Ringgata - Brenneriroa. Bompengepotensial ca 1.000 mill kroner.   

 

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger 

 
I virkningstabellen under presenteres aggregerte tall for hver prioritet (1, 2 og 3). Med de 
beregningsforutsetningene som ligger i Effekt, er det negativ nytte av tiltakene i første og siste 
prioriteter. Både reduksjon i ulykkeskostnader og reduksjon i transportkostnader for samfunnet 
synker ved lavere prioritet.  
 
Antall km veg der bredden er under 8,5 meter, vil være 0 i 2044. Lengden av både 4-feltsveg, antall 
km midtrekkverk og forsterket midtoppmerking øker i 30-årsperioden. Dersom strekningsvise tiltak 
skyves ut i tid, kan det være nødvendig å etablere enda mer midtrekkverk som midlertidige tiltak. På 
andre strekninger kan det være aktuelt med forsterket midtoppmerking.  
 
Samfunnsnytten av gang-/sykkelvegtiltak vil ventelig være betydelig, basert på et grovt overslag med 
nye anslag fra Helsedirektoratet om helseeffekten av fysisk aktivitet. 
 
Det er avsatt midler til å oppgradere hovedtyngden av gjenstående holdeplasser uten universell 
utforming.  
 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring prior. 

1*) 
Endring 

prior. 2*)
Endring 

prior. 3*) 
Tilstand 

2044 
Samfunnsøkonomisk netto 
nytte (1000 kr) 

 -1 578 352 -793  

Reduksjon i 
ulykkeskostnader (1000 kr) 

 1 394 217 127  

Reduksjon i 
transportkostnader for 
samfunnet (1000 kr) 

 1 371 424 123  

Reduksjon i 
transportkostnader for 
næringslivet (1000 kr) 

 726 81 31  

Reduksjon i 
transportkostnader for 
distriktene (1000 kr) 

 152 168 123  

Reduksjon i tallet på drepte 
og hardt skadde (per år) 

 4 0 0  

Reisetid på ruten  -9 -3 -2 -13 
Antall km veg uten gul 
midtlinje 

0 0 0 0 0 

Antall km veg med 
vegbredde under 8,5 m 

224 -80 -54 -90 0 

Antall km firefelts veg med 
fysisk skilte kjørebaner 

0 18 10 0 28 
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Antall km midtrekkverk på 
to- og trefelts veger 

6 10 0 0 16 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

35 30 1 25 91 

Antall km lagt til rette for 
gående og syklende 

40 14 11 7 72 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 
Antall skredpunkter (høy 
og middels prioritet)2 

0 0 0 0 0 

CO2 utslipp (mill tonn) 0,087 -0,001 -0,002 0,000 0,084 
Antall personer utsatt for 
PM10 over grenseverdien 

7 7 0 0 14 

Antall personer utsatt for 
NO2 over grenseverdien 

0 0 0 0 0 

Antall personer med mer 
enn 38 dB innendørs 
støynivå 

188 -106 -18 -24 40 

Støypladeindeks (SPI) 1 137 -122 -39 -44 932 
Antall konflikter mellom 
riksveg og biologisk 
mangfold 

7 0 0 0 7 

Antall konflikter mellom 
riksveg og vann 

15 0 0 0 15 

Antall kollektivknutepunkt 
langs riksveg med 
universell utforming 

4 0 0 0 4 

Antall holdeplasser langs 
riksveg med universell 
utforming. 

20 143 90 90 343 

Sum kostnad som er effekt-
beregnet i hver prioritet 
(mill. kr) 

 3 897 1 415 997  

Virkninger på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet 
(1000 kr) 

 104 35 3  

 
*) For miljødata er det 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Se omtale av rassikring i kapittel 3.2. 
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Vedlegg 1 
I tabellen nedenfor er det angitt hvilke bruer på rute 6b, i Region øst, som har føringsbredde under 
8,5 meter.  
 
Brunr Navn Rv.  Føringsavstand Lengde 
1520 Brynjordsveen bru 3 6,50 4,9 

433 Høllingstad 3 7,70 9,0 
334 Terningå Østre 3 6,75 9,6 

1568 Terningmoen 3 7,50 10,6 
1159 Vesta over g/s-veg 3 8,40 3,3 
190 Grundsetbekken 3 6,50 4,0 
208 Nubekk 3 6,60 4,0 
211 Rustad Søndre 3 6,52 4,2 

1318 Nygårdsmoen bru 3 7,50 4,2 
394 Åsta bru 3 6,00 36,0 
949 Sorka bru 3 8,00 6,1 
904 Hovda bru 3 8,22 28,4 

1589 Vollbekk Nordre 3 7,50 4,0 
1345 Løveng bru 3 7,05 9,0 
475 Kvernbekken I 3 7,25 4,0 
976 Søkkunda bru 3 7,94 20,0 
655 Rogna bru 3 6,73 8,2 

1066 Nordre Imsa bru 3 7,01 2,8 
856 Flørbekken 3 8,00 3,1 
652 Kvernbekken 

v/Trylivegen 
3 8,00 2,8 

718 Trya bru 3 7,50 12,2 
1434 Nordstumoen over 

g/s-veg 
3 7,43 6,5 

1021 Gardbekken 3 7,51 9,6 
661 Søndre Bjøra bru 3 7,03 12,2 

1015 Nordre Bjøråa bru 3 7,95 6,2 
985 Atnosen o/g-sveg 3 7,31 2,8 

1009 Atna bru 3 7,15 254,0 
520 Kiva bru 3 7,00 17,2 

1387 Hanestad o/g-sveg 3 7,35 3,6 
451 Tingstadbekken 3 6,50 5,7 
778 Nesteby o/NSB 3 7,40 30,2 

1604 Steien bru 3 7,30 71,9 
1545 Grimshaugen over 

g/s-veg 
3 7,50 6,0 

1126 Bergerønningen bru 3 7,20 26,5 
1153 Sevilla bru 3 7,85 12,5 
1123 Auma o/driftsveg 3 7,70 4,0 
1216 Mælen bru 3 8,03 49,0 
1006 Tverå 3 7,50 3,1 
244 Tunna bru 3 6,00 31,0 
979 Vangbekken bru 3 7,00 4,9 
145 Skårsbekk Nordre 3 7,50 3,6 

1090 Børstubekken 3 7,00 5,6 
349 Estensmo bru 3 6,00 48,7 

1033 Hyllbekken 3 7,75 4,0 
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991 Graneng bru 3 7,50 28,4 
1420 Orkelbogen o/g-sveg 3 7,10 4,6 
262 Ya bru 3 7,00 39,2 

1003 Sverja bru 3 8,19 7,6 
1315 Litjfossen bru 3 7,17 54,7 
346 Brenneri 25 7,05 3,5 
373 Fura bru 25 7,00 13,4 

1288 Brenneriroa o/g-sveg 25 8,36 3,6 
 
Vedlegg 2 
I tabellen under er oppgitt føringsbredde på bruer i Region midt, hvorav noen har føringsbredde 
under 8,5 meter. Tabellen gjelder bruer på rv. 3, tilhørende rute 6b. 
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Vedlegg 3 
Konflikter mellom eksisterende riksveg og biologisk mangfold er vist i tabellen nedenfor og på kart 
som er vedlagt. 

 
Konflikt Fylke Veg nr Sted Beskrivelse 

Kulturlands
kap 
 4 3

Koppangsøyene 
 

Dette området er et ca. 12 kilometer langt jordbruksbelte 
beliggende i den brede, flate dalbotnen i Østerdalen. 
Berggrunnen består av senprekambriske sedimentære bergarter 
med innslag av kalkstein. Løsmassene er sortert materiale med 
sand- og grusavsetninger 

Prioriterte 
naturtyper 
 4 3

Vingerjessa, viktig 
bekkedrag 
 

Vingerjessa fra vestre Rom til utløpet i Fura: Vingerjessa med 
kantskog er på denne strekningen i hovedsak omgitt av dyrket 
mark.  Bekkedraget inneholder naturmiljøer som ellers mangler i 
landskapet, og det fungerer som spredningsvei og 
vandringskorridor 

Prioriterte 
naturtyper 
 4 3

Sørsjøen 
 

Lokalitetskrivelse innlagt av HAA den 17.04.2002: 
Søndre del av Stubbsjøen (Stugusjøen), Sørsjøen med 
tilgrernsende myrflater, samt Gløta med slåtteenger, vierkratt og 
frodig kantskog. Også langs Bannaråa mellom sjøene og langs 
Tunna i sør er det frodig 

Prioriterte 
naturtyper 
 4 3

Fura, viktig 
bekkedrag 
 

Fura fra Brevad til Stange grense: Fura med kantskog er på 
denne strekningen i hovedsak omgitt av dyrket mark.  
Bekkedraget inneholder naturmiljøer som ellers mangler i 
landskapet, og det fungerer som spredningsvei og 
vandringskorridor 

Prioriterte 
naturtyper 
 4 3

Koppangsøyene 
 

Stort og variert elveørkompleks i Glomma med verdier knyttet til 
flommarkskog, pionersamfunn og kulturlandskap. Forslag til 
skjøtsel og hensyn: Se Wold 1991, s. 34.Feltregistrert av 
Oddmund Wold somrene 1989 og 1990. Området er registrert i 
DNs naturbase 

Viktige 
Artsforeko
mster 
 4 3

Evenstad 
  

Viktige 
Artsforeko
mster 
 4 3

Evenstad 
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Vedlegg 4 
Omtale vedrørende kulturminner og kulturmiljø på rute 6b i Hedmark. 
 
Langs alle disse rutestrekningene er det et variert mangfold av kulturminner. Bebyggelsen er oftest 
knyttet til stedbunden næring i forbindelse med jordbruk. Når det planlegges ny fremføring av vei 
langs eksisterende og eldre traséer, må planlegger alltid forvente å måtte forholde seg til et mangfold 
av kulturminner. Å beskytte seg mot støy fra nye veier, er som regel omfattende tiltak på 
bevaringsverdige og fredete bygninger. Det kan medføre forholdsmessige store inngrep, og for freda 
bygninger kan inngrepet være helt uakseptabelt. I forbindelse med et kulturmiljø med flere registrerte 
bygninger, vil det noen ganger også være verneverdige kulturlandskap, tundannelser eller annen 
bygningsorganisering.  
 
Ved vurdering av forholdet til kulturminner og hvilke hensyn som bør tas, er det derfor viktig å se 
helhetlig på området og også være oppmerksom på hvordan et vegtiltak kan påvirke kulturmiljøet 
også i en videre forstand, som f.eks gjennom støyskjerming.  
 
RV 3 
Automatisk freda kulturminner 
I Elverum er det flere fangstanlegg nord for Elverum. Enkelte kullgroper registrert langs 
strekningen. Potensial for ikke tidligere registrerte kulturminner. Se konsekvensutredning av NIKU 
for Statens vegvesen for strekningen. 
 
I Åmot er det utmarksrelaterte kulturminner som fangstgroper, kullgroper og fangstanlegg. 
Konflikt med verdifullt fangstanlegg rett nord for Åsta. Ellers potensial for fler utmarksrelaterte 
automatisk fredete kulturminner på strekningen. 
 
Stor-Elvdal kommune fra sør til nord: 200 m vest for rv 25 ved Taraldstua ved Opphus er det 
registrert et automatisk freda kultuminnemiljø med jernvinne, kullgroper og fangstgroper. 
 
Ved kollen Krokkletten er det  registrert flere groper i et system. Gropener ligger på hver side av en 
rv 25, noen registrert som automatisk fredet, men s flere er uavklarte. Mest sannsynlig ligger det et 
fangstanlegg her. 
 
500-800 m sør for der rv 25 krysser Imsa ved Imsroa, ligger et kulturmiljø i form av et automatisk 
fredet fangstanlegg.  
 
Ved Kjøldhammeren ca 850 m sør for Atnaosen er det et automatisk freda kulturmiljø bestående av 
dyrkningsspor og fangstanlegg  og steinalerlokalitet. Dette kulturmiljøet er vurdert i forbindelse med 
reguleringsplan til utvidelse av rv 25. 
 
Det ligger ingen automatisk fredete kulturminner i Askeladden nær Rv 3 i Rendalen kommune.   
 
I Alvdal kommune, på Randmæl, sør for Alvdal sentrum og vest for Rv3, ligger et middelaldersk 
kirkested som er automatisk fredet. 
 
Både i Alvdal og Tynset kommuner er det registrert fangstgroper i nære omgivelsene til Rv3. Det er 
potensial for ytterligere utmarksrelaterte automatisk fredete kulturminner på strekningen Alvdal – 
Tynset. 
 
Nyere tids kulturminner 
I Elverum er det enkelte bygningsmiljøer på gårdstun nært veien, eksempelvis på Sæteren og Rustad. 
Disse er ikke i det senere vurdert nærmere mtp kulturminneverdier, men har åpenbar betydning som 
del av et kulturlandskap ved Glommas bredd.  
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I Åmot er det kulturmiljøer i nærhet av vegen ved Bjørstand/Sorknes, den ene bygningen ved 
Sorknes ligger i overkant av 30 meter fra vegen. Ved Brufallet og ved Åset er det også registrert 
verneverdig gårdsbebyggelse, dette gjelder både Nordre og Søndre Åset. På Søndre Åset ligger en 
svært gammel bygning bare 6 meter fra dagens veg. Kulturvernseksjonen arbeider med å 
aldersbestemme bygningen i disse dager, men det er grunn til å tro at den er oppført på slutten av 
1600- eller begynnelsen på 1700 tallet. Bygningen er under fredning og skal derfor behandles som 
om den var fredet inntil endelige bestemmelser er utformet. Mellom tunet og bygningen ligger det 
gamle vegfaret. Ved Nyjordet, Stenbakken og Bråten er det registrert flere bevaringsverdige 
bygninger i grupper. 
 
Av viktige miljøforhold er allerede nevnt kulturlandskapet og natur ved Koppangsøyene i Stor-
Elvdal. I akkurat samme område er det høy tetthet av kulturminner. Fra og med området ved 
hovedkirka i Stor-Elvdal til og med Trønnesgrenda er det både fredete bygninger og bygninger med 
definert regional verneverdi og mulig nasjonalverdi, samt en rekke bygningsmiljøer av stor 
lokalhistorisk verdi. Det gjelder vedtaksfredete enkeltbygninger (2), mulig automatisk fredete 
bygninger (1 med kjent alder før 1650 og to under utredning), samt kirkestallene ved hovedkirka, 
bygdetunet/Nystu Trønnes , forsamlingslokalet Noren, rester etter sundferjetrafikken (flere steder), 
og parkanlegget på Nordstumoen som klart definerte kulturminneverdier på regionalt og mulig 
nasjonalt nivå, og ellers flere tun og enkeltbygninger av bygningshistorisk og lokalhistorisk verdi. 
 
I tillegg, vurderer Hedmark fylkeskommune tettstedet Opphus som kulturhistorisk verdifullt med 
flere tun og enkeltbygninger av verneverdi.  
 
I Stor-Elvdal er minnene etter sundferjetrafikken viktig, da dette er kommunen da denne organiserte 
overfarten over elva varte lengst. Av dem, har vi særskilt fokus på sundstua på Rasta som 
representant for sundferjetrafikken. Lenger nord er det dessuten også ei ferje som ligger på land helt 
inntil veien. Her går Riksveien rett gjennom et sundsted (Skatrud), der det er sundstue på begge sider 
av elva samt installasjoner ved bredden. 
 
Ellers langs denne strekningen er det stedvise forekomster av enkeltbygninger og tun, i hovedsak.  
 
I Rendalen er det en kort strekning forbi Hanestad som har et kulturmiljø som kan bli berørt. Ellers 
går veien gjennom skogslandskap her med lite bebyggelse eller andre kjente kulturminner fra nyere 
tid. 
 
I Alvdal er det spesielt mye å være oppmerksom på gjennom sentrum. Her er det gårdstun med høy 
verneverdi nært veien (eksempelvis Randmæl, der det også ligger en kirkegård fra middelalderen), 
gårdstun med fredete bygninger (prestegården) og miljøer som har bygninger med høy verneverdi 
sammen med samfunnsmessig viktige funksjoner (som Storsteigen landbruksskole). Steia, en tett 
liten stasjonsby med verneverdig begyggelse, listeført kirke og vernet jernbanemiljø, ligger bare et 
steinkast unna RV 3. Samtidig er det også gårdstun lenger sør som ikke ligger like nært veien, men 
såpass nært veien at en bør ha oppmerksomhet på dem ved planlegging av tiltak. Det er både tun med 
verneverdig bebyggelse (Urstrømmen og Barkald like ved Jutulhogget), og med fredete hus 
(Kvebergjordet, der det er ei tett lita grend sør for sentrum med i alle fall 5 tun som alle har flere 
SEFRAK-registrerte bygninger ) 
 
I Tynset ligger det registrerte kulturmiljøer hele veien fra Botnangardan og sørover til Yset. Ved 
Bjørgan prestegard, som er Bjørnstjerne Bjørnsons fødested, er det grunnlag for mye større aktivitet i 
fremtiden.. Det vil antagelig være behov for et stoppested og parkeringssted for busser, i forbindelse 
med en informasjonstavle osv. Det er også ganske nylig istandsatt en eldre bro litt lengre sør ved 
Vollan, det er grunn til å anta at det vil medføre en del besøkende og gående i området. Om det er 
ønskelig/ mulig en gang i fremtiden å etablere en gangforbindelse mellom kulturminnene Vollan og 
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Bjørgan bør vurderes. På Ekra, Jordengvangen, Nordstumo er det også registrerte kulturminner, på 
Nordstumo er våningshuset  i underkant av 50 meter fra dagens vegføring. Videre sørover er det 
registrerte kulturmiljøer både på Motrøa, Fåset og Auma.  
  
Rv 25 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Mange utmarksrelaterte kulturminner er registrert i Stange i forbindelse med Rv3-traseen. 
 
Nyere tids kulturminner 
Gjennom Løten er har det foregått en grundig prosess i forbindelse med nært forestående utbygging 
av Rv 3/25. Her er det utarbeidet KU, og utbyggingen er nært forestående. Dette omtales derfor ikke 
nærmere 
 
Langs strekningen på rute 6b i Hamar fra Løten mot Hamar er det bebyggelse knyttet til landbruket, 
som er registrert med kulturminneverdier, for eksempel ved Nysted og Ålstad. Ved Helstad er det et 
større kulturmiljø, hvor tunet ligger ca 130 m fra dagens veitrace, mens nærmeste fornminne ligger 
bare 35 m fra veien. Torshov er også et kjent kulturmiljø, hvor det ligger registrert bebyggelse på 
begge sider av dagens veg. Det gamle steinfjøset på Torshov er et kjent landemerke på Hedmarken, 
bygningen ligger ca 60 meter fra dagens veg, bygningen er fredet. Ved Dystingbo er det også et 
større kulturmiljø med mange registrerte bygninger. Gjennom Ridabu og mot Hamar er det nærmest 
et sammenhengende kulturmiljø med stor tidsdybde. Vang kirke og Vang prestegård med stabbur, 
som ligger innenfor Toneheim Folkehøyskoles eiendom, er fredet. Den landskapsmessige 
sammenhengen mellom kirke og prestegård er vesentlig, det er viktig å beholde siktlinjer osv. Dette 
vil antagelig ha betydning for utforming av tiltak i forbindelse med støyskjerming. På Åker er det et 
kulturmiljø som har stor nasjonal betydning. Kulturminneverdiene der er nærmere beskrevet i 
forbindelse med rute 6a, men siden rute 6 b (RV25) og rute 6a (E6) krysser gjennom det samme 
kulturmiljøet på Åker gård, er det den samlede påvirkningen fra begge strekningene som må tas 
hensyn til. Det vil derfor av hensyn til konsekvensen for kulturminneverdiene, være nødvendig å 
foreta en samlet planlegging av kryssløsninger, der også Hamars behov for å markere avkjøringen 
blir tatt hensyn til. Det er videre et poeng at Hamar kommune arbeider med planer for ny avkjøring til 
Midtstranda næringsområde, dette kan også påvirke løsningsmuligheter for rute 6a og 6b gjennom 
kulturmiljøet.    
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Vedlegg 5 
I tabellen under beskrives aktuelle brutiltak for rute 6b i Hedmark. 
 

Brunr Navn Rv.  Tiltak 
Kostnad 
(mill kr) Kommentar 

655 Rogna 
3 

Ny bru i ny trase. 3 Dårlig kurvatur, smalt. Dårlig 
tilstand bru 

718 Trya 3 Ny bruplate 3 Begrenset bæreevne tunge 
transporter.(100t) 

661 Søndre Bjøråa 3 Ny bruplate 3 Begrenset bæreevne tunge 
transporter.(100t) 

520 Kiva 3 Forsterke bjelker 2 Begrenset bæreevne tunge 
transporter.(100t) 

451 Tingstadbekken 3 Ny bru 2,5 Dårlig tilstand bru.Smal bru. 
778 Nesteby o/NSB 3 Ny bru 8 Begrenset bæreevne tunge 

transporter.(100t) 
1604 Steien 3 Ny bru. 40 Gitterrist, 

vedlikeholdsproblem 
244 Tunna 3 Ny bru 10 Begrenset bæreevne tunge 

transporter.(100t).Smal bru 
574 Tunnfoss 3 Forsterke bjelker 1 Begrenset bæreevne tunge 

transporter.(100t) 
145 Skårsbekk N. 3 Ny bru 3 Brua har brudd i plate og 

landkar. 
349 Estensmo 3 Ny bru 15 Begrenset bæreevne tunge 

transporter.(100t).Smal bru 
262 Ya 3 Forsterke bjelker 3 Begrenset bæreevne tunge 

transporter.(100t).Smal bru 
499 Disen 25 Tiltak 

usikkert(forsterkning/ny 
bru) 

5 Begrenset bæreevne tunge 
transporter.(100t) 

 Flere bruer  TS-tiltak, utskifting av 
rekkverk på bruer 

  

 Flere bruer  Legging av ny 
membran på bruer. 

  

 
Generelle punkter som bør vurderes på alle strekningene er som følger: 
 
 Egne midler til vedlikehold av støttemurer 
 Fjerne stygge kabelføringer, spesielt på brukonstruksjoner og lignende 
 Fjerne skjemmende skilter på bruer 
 Oppussing av stygge tunnelportaler 
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