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1 Innledning   

Statens vegvesen la høsten 2006 fram dokumentet Stamvegutredninger. Dette var et 
dokument som viste behov og muligheter for den langsiktige utviklingen i stamvegnettet for 
hver enkelt stamvegrute. Disse rutevise utredningene inngikk som et viktig grunnlag for 
utarbeidelsen for Nasjonal transportplan 2010-19.  
 
I de årene som er gått etter at Stamvegutredningene ble lagt fram er forvaltningsreformen 
gjennomført. Dette betyr mellom annet at stamvegene er blitt omdøpt til riksveg. Det tidligere 
stamvegnettet har blitt økt noe, mens det som tidligere ble betegnet som øvrig riksveg i all 
hovedsak er omklassifisert til fylkesveg. I tillegg har også prosessen med KVU/KS1 blitt 
innført. Ut fra dette ønsker nå Statens vegvesen å revidere de rutevise utredningene. Disse nye 
utredningene vil fokusere mer på mål og måloppnåelse gjennom mer strategisk tenkning. 
Utredningene skal mer sees i et helhetsperspektiv og fokusere på vegen fram mot målet.  
 
De rutevise utredningene for riksvegnettet skal være Statens vegvesens faglige grunnlag for et 
godt samspill med politikere og brukere. Tidshorisonten det opereres med er 30 år for 
utredningene, de konkrete prioriteringene for perioden 2014-23 vil skje gjennom arbeidet med 
Nasjonal transportplan og med det tilhørende handlingsprogrammet.  
 
Rutevise riksvegutredninger i 2010 skal ta utgangspunkt i vegnormalene som er oppsummert i 
Håndbok 017 fra Statens vegvesen i 2008. Normalane har hjemmel i forskrift etter vegloven 
§13 om anlegg av offentleg veg. Utredninga skal vise hvilke strekninger som skal utbedres til 
8,5 m vegbredde (ÅDT i dimensjoneringsåret (ca år 2040) under 4000 kjøretøy pr døgn), hva 
som skal bygges ut til vegbredde 10,0 m med forsterka midtmarkering (ÅDT i 
dimensjoneringsåret mellom 4000 og 8000) og hva som skal bygges ut til to- eller trefelts veg 
med midtdeler (ÅDT i dimensjoneringsåret mellom 8.000 og 12.000). Når ÅDT er større enn 
12.000 skal det vurderes firefelts-veg med midtdeler. Utredningen har også forslag til 
kortsiktige, avbøtende tiltak på strekninger der det er urimeleg å vente på de langsiktige 
løsningene. Det blir viktig å ta igjen forfallet i standarden på eksisterende veger. 
 
For mesteparten av riksvegnettet vil utviklingsstrategien i hovedsak bli basert på utbedring av 
eksisterende veg til 8,5 meters bredde. 
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2 Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon 

 

2.1 Omfang og utstrekning  

Rute 6d består fra 1. januar 2010 av E136 fra Dombås til Ålesund og rv. 658 fra Ålesund til 
Ålesund lufthavn (Vigra). I vestre ende av E136 er det fellesstrekninger med andre ruter: 
 

 Ålesund – Breivika (Moa) (12 km) inngår også i rute 4a, Stavanger - Bergen – Ålesund 
(E39), og i rute 4b, Ålesund – Trondheim, men gis omtale og bevilgning på rute 6d 

 Breivika – Kjelbotn (48 km) inngår i rute 4b, Ålesund – Trondheim (E39), 
der den gis omtale og bevilgning 

 

Denne utredningen tar for seg strekningene Dombås – Kjelbotn og Breivika (Moa) - Ålesund 
som på hele strekningen følger E136, samt rv. 658 Ysteneset (Ålesund Øst) – Vigra (Ålesund 
lufthavn). Fra utgangspunktet i krysset med E6 på Dombås i Dovre kommune går ruta til 
Ålesund via Romsdalen, Åndalsnes, langs Romsdalsfjorden og fram til Kjelbotn. Derfra går 
ruta sammen med E39 over Ørskogfjellet via Sjøholt til Breivika. Fra Breivika er det ca 12 km 
vestover inn til Ålesund sentrum (Skutvika) der den siste kilometeren består av relativt trange 
bygater. De vestligste kilometrene bør vurderes omklassifisert siden havna er flyttet til 
Flatholmen. 
 
Samferdselsdepartementet har bestemt at det skal utføres KVU/KS1 for strekningene Skei – 
Ålesund, Ålesund - Bergsøya og Bergsøya – Valsøya. Disse strekningene ligger på E39 og 
omfatter fellesstrekningene med rute 6d. Et resultat av utredningene kan bli at 
fellesstrekningene for framtidig E136 og E39 blir andre enn i dag. 
 
Rv. 658 ble beholdt som riksveg i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010 og 
forbinder Ålesund sentrum med flyplassen som ligger på Vigra i Giske kommune.  
 
Fv. 398 (Lerstadvegen) er ”fungerende E136” på strekningen Breivika – Lerstad fordi den 
er omtrent 1 km kortere og har langt færre kryss/avkjørsler enn skiltet E136 langs 
Borgundvegen. 
 
- Rutas lengde, inkl. armer og ramper, pr 1/1-2010:    198,437 km 
- Rutas lengde, ekskl. ramper, men inkl armer, pr 1/1-2010:   195,161 km 
- Rutas lengde, eksk.l armer og ramper, pr 1/1-2010:   193,538 km* (193,703 km**) 
** lengde inkl normal andel av kjørelengde gjennom rundkjøringene 
 
Tabell 2.1  Rutelengdefordeling (lengder i km): 

  Hovedveg* Ferjer Armer Ramper SUM 
   
E136 Oppland 60,782 0,000 0,000 0,000 60,782 

E136 Møre og Romsdal 115,636 0,000 0,000 3,276 118,912 

Rv. 658 Møre og Romsdal 17,120 0,000 1,623 0,000 18,743 

 SUM 193,538 0,000 1,623 3,276 198,437 
* hovedveglengde er ekskl. rundkjøringer. Ved normal kjøring i disse kommer ca 140 m i tillegg for  
   E136 og ca 25 m for rv. 658. Total rundkjøringslengde i NVDB er 414 m (E136) og 69 m (rv. 658). 
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2.2 Ruta sin funksjon 

Strekningen langs E136 mellom Dombås og Ålesund er 225 km lang (inkl. felles-strekning 
med E39 Breivika – Kjelbotn på rute 4b) og er den viktigste vegforbindelsen mellom det 
sentrale Østlandet og Møre og Romsdal. Rv. 658 er 17 km lang fra krysset med E136 i 
Ålesund og forbinder Sunnmøre med den nærmeste stamrutelufthavnen. Den nasjonale 
havnen ved Flatholmen knyttes til rv. 658 via vegarmer. Havna ligger ca 1 km fra krysset 
mellom E136 og rv. 658 på Ysteneset øst for Ålesund sentrum. Havna i Skutvika i Ålesund 
sentrum har ikke lenger noen nasjonalhavn-funksjon. 
 
Internasjonal/nasjonal trafikk 
Ruta er særdeles viktig for den betydningsfulle eksportnæringen i Møre og Romsdal og blir 
ofte kalt ”Eksportvegen”. Selv med storstilt utbygging av Kystriksvegen langs E39 og en 
stor økning av transporten av eksportvarer med skip, vil det bli mye transport mellom Møre 
og Romsdal og Østlandet/Kontinentet. Denne transporten vil i hovedsak gå med vogntog på 
E136 og videre sørover langs E6. 
 
Langtransporten er stor på denne ruta. Hvert døgn passerer omtrent 200 vogntog (kjøretøy 
med totallengde minst 16 m) på E136 i Romsdalen. Det er ikke helt urealistisk å se for seg 
supplerende alternative transportformer for gods. Det er kanskje i framtida mulig å utvikle 
et attraktivt godsknutepunkt veg/sjø i Ålesund som kan være et nav for hele Midt-Norge og 
kanskje Nord-Norge og Nord-Sverige. Et attraktivt sjøtransporttilbud forutsetter daglige 
skipsavganger til Kontinentet, hvilket er avhengig av returlast fra Kontinentet til Midt-
Norge. Dette forutsetter igjen at man greier å etablere et logistikknutepunkt på Kontinentet 
for samling av last som skal til og fra Vestlandet, Trøndelag og kanskje Nordkalotten, jf 
EU-prosjektet Nordlig Maritim Korridor. 
 
Inntil videre må det antas at trafikkutviklingen på vegene fortsetter og det må arbeides for å 
utbedre flere parseller på ruta. Ved utgangen av 2013 vil arbeidet med å korte inn vegen 
rundt Tresfjorden ved å bygge Tresfjordbrua snart være avsluttet og Vågstrandstunnelen 
som avløser en svært rasfarlig strekning på E136 vil være åpnet.  
 
For turisttrafikken kan dårlig vegstandard være en spesiell opplevelse som ikke skaper store 
problemer for de som har satt av tilstrekkelig med reisetid, men det må likevel foretas 
utbedringer som sikrer bedre framkommelighet før øvrige trafikanter. Gode rasteplasser skal 
sikre minnerike turistopplevelser i Romsdalen og god veg skal gi sikker og effektiv adkomst 
til turistattraksjoner nær eller i forlengelse av ruta slik som de nasjonale turistvegene  
fv. 63 Trollstigen/Geiranger, fv. 235 Bud/Hustadvika og fv. 64 Atlanterhavsvegen. 
 
Regional/lokal trafikk 
E136 har stor betydning for varedistribusjonen på strekningen Åndalsnes – Ålesund. Særlig 
er distribusjonstrafikken stor på strekningen Kjelbotn (Vestnes) – Ålesund. I Ålesund 
arbeides det med planer for bompengeinnkreving for å finansiere vegutbyggingen i 
kommunen. Innfartsvegen til Ålesund vil utgjøre hovedkostnadene i denne utbyggingen. 
Turistnæringa på Bjorli skaper periodevis betydelig trafikk, spesielt i vinterhalvåret. For 
Lesja kommune er E136 også den viktigste lokalvegen som binder grendene sammen både 
for kjørende og myke trafikanter. 
 
En innkorting av ruta på ca 12,5 km som følge av Tresfjordbrua vil ved siden av reduserte 
ulykkeskostnader og spart transporttid, ha stor betydning for å utvikle en robust bosteds- 
arbeidsmarkedsregion (øke pendlingsområdet). 
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2.3 Ruta sin plass i transportkorridoren 

Rute 6d (E136/rv. 658) utgjør en av de tre nordvestre armene av korridor 6 (Oslo – 
Trondheim m/armer) slik den er definert i NTP 2010-19. E136 har en klart viktigere funksjon 
både for gods- og persontransport enn de øvrige to stamvegarmene Otta - Måløy (rute 6c, 
rv.15) og Oppdal – Kristiansund (rute 6e, rv. 70). 
 
I korridoren er det også jernbane mellom Oslo og Trondheim (Dovrebanen) og i Romsdalen 
mellom Dombås og Åndalsnes (Raumabanen). En del store vogntog kjører bare mellom 
Ålesund-området og Åndalsnes der konteinere kan fraktes videre med tog. 
 
Det er flyplasser ved Ålesund, Molde, Kristiansund og Oslo (Gardermoen) med flere daglige 
avganger. Det er stamnetthavner i Ålesund og Kristiansund med god adkomst fra riksveg. 
Utvkling av stamnetthavn er i Ålesund lagt til Flatholmen som i januar 2010 ble tilknyttet 
riksvegnettet med rv. 658. Havna i Skutvika vest for sentrum er redusert i betydning.  
 
I Aukra kommune er Nyhamna  definert som sjø-sjøbasert terminal/stamnetthavn. 
 

2.4 Oversikt over KVU/KS1 

Det er ingen strekninger på rute 6 d som har pågående eller gjennomførte KVU/KS1-
prosesser. Men noen tilstøtende ruter skal gjennomføre KVU innen 31. mars 2011: 
 

 E39 Skei – Ålesund (rute 4a). Oppdragsbrev fra Samferdselsdep. 22.04.2010. 
 E39 Ålesund – Bergsøya (rute 4b). Oppdragsbrev fra Samferselsdep. 22.04.2010. 

 
E136 Breivika – Lerstad (rute 6d) ble fritatt for KVU/KS1 i brev fra Samferdsels-
depepartementet 07.06.2010 med følgende vurdering: 
 
”SD slutter seg til VD’s vurdering om at prosjektet ikke er av en slik art og omfang at det bør 
utløse krav om KVU/KS1. Det dreier seg om en kort strekning (3 km) som del av 
innfartsvegen til Ålesund, og prosjektet reiser ikke konseptuelle problemstillinger. 
Strekningen fritas for KVU/KS1. 
 
SD er videre kjent med at det arbeides med planer om en bypakke for Ålesund. Planene er 
ikke avklart, men etter det vi forstår har lokale myndigheter bedt etaten om en avklaring av 
om det skal gjennomføres KS1. 
 
SD mener at det som hovedregel må være et krav at det skal gjennomføres KS1 for bypakker. 
På denne bakgrunn ber vi om at VD kommer tilbake til SD med en vurdering av hvordan 
KVU og KS1 for en eventuell bypakke Ålesund kan fases inn, herunder hvordan sikre en 
hensiktsmessig kopling til prosjektet E136 Breivika – Lerstad.” 
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Oversiktskart korridor 6   Oslo – Trondheim med armer  (fra NTP 2010-2019) 
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3 Status og utfordringer for ruta 

De viktigste elementene for vurdering av dagens vegstandard er beskrevet nedenfor 

3.1 Trafikkforhold  

Trafikkmengdene varierer sterkt langs ruta. Størst trafikk er det på en strekning i Ålesund 
med en ÅDT på vel 20.000 kjt/døgn, minst ved fylkesgrensa vest for Bjorli med ca 1.500 
kjt/døgn. Sommerdøgntrafikken (SDT) i Romsdalen er 60 % høyere enn ÅDT, dvs sterkt 
preget av turisttrafikk. Tilsvarende er SDT nesten helt lik ÅDT ved Volsdalen i Ålesund. 
Andelen biler med lengde mer enn 5,5 m (tungtrafikkandelen) varierer fra 6 % nær Ålesund 
til 25 % i Romsdalen.  
 
Andelen vogntog (kjøretøy med lengde større enn 16 m) er svært stor i Romsdalen. 
(v/Horgheim). Kjøretøy i denne kategorien utgjør ca 11 % av totaltrafikken, dvs ca 200 
vogntog pr døgn. 
 
Registrert trafikkutvikling 

 

 
  ÅDT  

(kjøretøy/døgn) 
Årleg vekst  

(%) 

Vegnr. Fylke Sted 1995 2000 2005 2010 
1995-
2000 

2000-
2010 

E136 Oppland Jora 2 200 2 600  3,5  

E136 Oppland Bjorli vest 1 270 1 490 1 620  2,5 

E136 M og R Horgheim 1 280 1 400 1 710 1 820 1,8 2,5 

E136 M og R Våge 1 210 1 340 1 500 1 630 2,0 2,0 

E136 M og R Volsdalen 16 500 18 200 19 100 21 300 2,0 1,6 

      

Rv. 658 M og R Bomst. v/Kverve 2 790 3 570 4 110 6 760 5,5 4,0 

Rv. 658 M og R Ellingsøytunnelen 6 760   

Rv. 658 M og R Valderøytunnelen 5 310   
 
Tabell 3.x Trafikkutvikling i tellepunkt på rute 6d (trafikktall for 2010 er beregnede verdier) 
 
Trafikken på E136 og rv. 658 har økt sterkt dei siste 15 åra – langt høyere enn prognosene. 
Tabellen viser utviklingen i noen strategiske tellepunkt. Tellepunktene har en årlig vekst på 
omtrent 2 %. 
 
Trafikkveksten gjennom bomstasjonen ved Kverve på Ellingsøya er spesielt stor. 
Bomstasjonen ble nedlagt i oktober 2009, og beregnet engangsvekst i ÅDT er 40 % opp til 
nivået for 2010. 
 
Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) har i 2007 beregnet at for denne type mellomstore flyplasser 
fordeler de reisende seg på følgende transportmidler til/fra flyplassen på Vigra: 
 

 Drosje  22 % 
 Personbil  53 % 
 Leiebil    5 % 
 Buss   20 % 
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Framtidig trafikkutvikling 

Prognosene utarbeidet for NTP 2014-2023 for utviklinga framover viser betydelig lavere 
vekst slik tabellen nedenfor viser. 
 

 
Fylke 

Trafikkvekst 
2010-2014 

Trafikkvekst
2014-2020 

Trafikkvekst 
2020-2030 

Trafikkvekst 
2030-2040 

Trafikkvekst
2040-2050 

 L T S L T S L T S L T S L T S 
       

Oppland 1,1 1,8 1,2 0,7 1,5 0,8 1,0 1,6 1,2 0,9 1,2 1,0 0,8 0,7 0,8

Møre og Romsdal 0,6 2,6 0,8 0,2 1,5 0,4 0,9 1,3 1,0 0,3 1,3 0,4 0,2 0,7 0,3
 
Tabell 3.x Prognose for utvikling fram til 2050. Årlig vekst i %   
    (L=lette, T=tunge, S=veid snitt, der tungandel er 10%) 
 
Årlig vekst i Oppland er i gjennomsnitt antatt å bli 0,9 %, mens den antas å bli 0,5 % i Møre 
og Romsdal 
 
Trafikken på E136 og rv. 658 vil med prognosene for NTP 2014-2023 utvikle seg slik: 
 

Vegnr. Fylke Strekning 
 

Lengde
ÅDT  

(kjøretøy/døgn) 
   km 2010 2014 2024 2034 2044 
E136 Oppl. Dombås – Jora 2 740 2 900 3 000 3 300 3 700 4 000

E136 Oppl. Jora – Lora øst 23 340 2 400 2 500 2 700 3 000 3 300

E136 Oppl. Lora øst – MR grense 34 900 2 000 2 100 2 300 2 500 2 800

E136 MogR Oppl. grense - Horgheim 33 240 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100

E136 MogR Horgheim - Åndalsnes 10 140 2 000 2 100 2 300 2 400 2 500

E136 MogR Åndalsnes – Veblungsnes  800 3 300 3 500 3 700 3 900 4 100

E136 MogR Veblungsnes  - Måndalen 19 320 2 000 2 100 2 300 2 400 2 500

E136 MogR Måndalen - Tresfjorden 31 240 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100

Ny E136 MogR Tresfjordbrua 3 000 - 2 000 2 200 2 300 2 400

E136 MogR Tresfjorden - Kjelbotn 8 800 2 600 2 700 2 900 3 100 3 200

E136 MogR Breivika - Åse 3 180 12 000 12 700 13 400 14 200 14 800

E136 MogR Åse - Lerstad 680 16 000 17 100 18 000 19 000 19 900

E136 MogR Lerstad – Ålesund rådhus 7 250 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000

E136 MogR Ålesund rådhus - Skutvika 1 100 13 000 14 000 14 800 15 700 16 300

Fv. 398 MogR Breivika - Lerstad 2 450 14 000 14 800 15 600 16 500 17 200

     

Rv. 658 MogR Ysteneset - Kverve 3 750 6 800 7 200 7 600 8 000 8 400

Rv. 658 MogR Kverve - Ytterland 4 630 6 400 6 800 7 100 7 600 7 900

Rv. 658 MogR Ytterland - Gjøsund 2 990 4 400 4 700 4 900 5 200 5 400

Rv. 658 MogR Gjøsund – Ålesund lufth. 5 750 5 300 5 600 5 900 6 300 6 500

     
 
Tabell 3.5 Trafikkutvikling i tellepunkt på rute 6d (trafikktall for 2010 er beregnede verdier) 
 
Trafikkmengdene  i 30-årsperioden fram til 2044 er forventet å bli omtrent 30 % høyere i 
Oppland og omtrent 20 % i Møre og Romsdal. På denne ruta gir dette neppe et riktig bilde 
av virkeligheten. I perifere deler av Oppland er antakelig trafikkveksten lavere enn 
gjennomsnittsverdien, og i sentrale deler av Møre og Romsdal er den høyere.  
 
Rushtidsproblemer i form av køer og forsinkelser forekommer i Ålesund, men tidstapet for 
hver enkelt bilist er i dag relativt beskjedent. I Ålesund sentrum er det planer om tettere 
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arealutnyttelse, og den pågående utvikling av arealbruken i Moa-området, vil sannsynligvis 
gi vesentlig større trafikkvekst enn 17 %. Uten kapasitetsøkning vil det bli betydelig 
forverring av trafikkavviklingen på strekningen Breivika – Skutvika 
 
 
 

 
 
Forventet trafikkmengde 2044 på rute 6d 
 
 
 
 
Årsvariasjon 

Trafikken varierer mest over året lengst vekk fra byer og tettsteder. Sommerdøgntrafikken er 
på det meste rundt 140% av ÅDT i Romsdalen, noe som indikerer en god del turisttrafikk på 
denne delen av ruta. 
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3.2 Framkommelighet  

3.2.1 Vegstandard 

Vegstandarden karakteriseres i hovedsak gjennom vegbredde, kurvatur, stigninger, 
fartsgrenser og avkjørselsforhold. 
 
Vegnormalen som gjelder i 2010 innebærer: 

Ønsket vegstandard  i hht Håndbok 017 
ÅDT (kjt/døgn) <4.000 4-8.000 8-12.000 12-20.000 >20.000 
Dimensjoneringsklasse S2 S4 S5 S7 – S8 S9 
Vegbredde (m) 8,5 10,0 12,5 – 16,5 19,0 22,0 
Minimum kurveradius (m) 250 275 450 300 - 700 700 
Maksimal stigning (%) 6 6 6 6 5 
Fartsgrense (km/t) 80 80 90 80 - 100 100 
Midtdeler NEI NEI JA JA JA 

 
Etter disse kriteriene blir 19,8 km av vegnormalstandard. Det betyr  at 172,4 km (omtrent 
90 %  av veglengden) er av utilfredsstillende geometrisk standard ved inngangen til 2014. 
 
For framtidig utforming av rute 6d gir gjeldende vegnormal følgende krav: 

Vegnr. Fylke Strekning 

 
Lengde ÅDT  

(kjøretøy/døgn) 

Veg-
bredde 
2014 * 

Dim.  
klasse 
2044 

Veg-
bredde 
2044 

   km 2014 2044 m  m 
E136 Oppl. Dombås – Jora 2 740 3 000 4 000 7,2 S2 8,5

E136 Oppl. Jora – Lora øst 23 340 2 500 3 300 6,8 S2 8,5

E136 Oppl. Lora øst – MR grense 34 900 2 100 2 800 7,0 S2 8,5

E136 MogR Oppl. grense - Horgheim 33 240 1 800 2 100 7,0 S2 8,5

E136 MogR Horgheim - Åndalsnes 10 140 2 100 2 500 8,0 S2 8,5

E136 MogR Åndalsnes – Veblungsnes  800 3 500 4 100 7,5 S2 8,5

E136 MogR Veblungsnes  - Måndalen 19 320 2 100 2 500 7,5 S2 8,5

E136 MogR Måndalen - Tresfjorden 31 240 1 800 2 100 7,0 S2 8,5

Ny E136 MogR Tresfjordbrua 3 000 2 000 2 400 8,5 S2 8,5

E136 MogR Tresfjorden - Kjelbotn 8 800 2 700 3 200 7,0 - -

E136 MogR Breivika - Åse 3 180 12 700 14 800 7,5 - -

E136 MogR Åse - Lerstad 680 17 100 19 900 7,5 - -

E136 MogR Lerstad – Ålesund rådhus 7 250 20 000 23 000 12,0 S7 20,0

E136 MogR Ålesund rådhus - Skutvika 1 100 14 000 16 300 7,5 gate 

Fv. 398 MogR Breivika - Lerstad 2 450 14 800 17 200 7,1 S7 20,0

     

Rv. 658 MogR Ysteneset - Kverve 3 750 7 200 8 400 11,5 S5 16,5

Rv. 658 MogR Kverve - Ytterland 4 630 6 800 7 900 11,5 S5 16,5

Rv. 658 MogR Ytterland - Gjøsund 2 990 4 700 5 400 7,0 S4 10,0

Rv. 658 MogR Gjøsund – Ålesund lufth. 5 750 5 600 6 500 7,0 S4 10,0

     
 
Tabell 3.5 Trafikkutvikling i tellepunkt på rute 6d (trafikktall for 2010 er beregnede verdier)  
       * Vegbredde 2014 er gjennomsnittsbredder 
 
Vegbreddene blir erfaringsmessig smalere for hvert nytt asfaltdekke som legges på 
eksisterende dekke, slik dagens vedlikeholdspraksis er. 
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Kartet nedenfor viser hvilke deler av rute 6d som antas å være utbygd til vegnormalstandard 
pr 01.01.2014. 

 
4-feltsveger 
Ingen strekning på ruta er i 2014 utbygd med 4 felt. Strekningen Breivika – Skutvika (12,2 
km) har ÅDT over 12.000 kjt/d. Det er neppe aktuelt å bygge ut til 4 felt gjennom Ålesund 
sentrum, slik at behovet for denne standarden i 30-årsperioden vil være på den 11,1 km lange 
strekninga Breivika – Ålesund rådhus (evt. litt kortere). 
 

Vegbreddefordeling mindre enn 8,5 m 
Langs E136 er 167,2 km (95 %) av 176,4 km smalere enn 8,5 m. For rv. 658 er tilsvarende 
tall 7,4 km (43 %) av 17,1 km. På hele ruta er ca 14 km smalere enn 6,5 m. Gul midtlinje 
burde da ikke benyttes, men er likevel brukt i en samlet lengde på 4,1 km.  
 

Det finnes noen strekninger med vegbredder nesten bra nok (8,0 – 8,5 m), f.eks 4,4 km vest 
for Innforden som kan vente ganske lenge med utbedring til full vegnormalstandard. 
 

De smaleste strekningene er ved Jorabrua, Monge og i Tresfjorden der bredden er ca 6 m. 
 

Vegnr. Fylke 
Lengde 
totalt 

Lengde 
B <8,5 m 

Lengde 
B <6,5 m 

  Med gulstripe Uten gulstripe med og uten 

  km km km km % 
E136 Oppland 60,8 60,8 1,8 0,3 3 

E136 Møre og Romsdal 115,6 106,4 4,1 9,9 12 

Rv. 658 Møre og Romsdal 17,1 8,7 0,0 0,0 0 

SUM Rute 6d 193,5 174,6 5,9 10,2 8 
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Strekninger med spesielt dårlig kurvatur 
De dårligste vegstrekningene er mellom Flatmark og Monge (8 km) i Romsdalen og ved 
Veblungsnes (1 km) like vest for Åndalsnes. 
 
For rv. 658 er det svært krapp kurvatur på vegen i dagen mellom Ellingsøytunnelen og 
Valderøytunnelen. 
 

3.2.2 Fartsgrenser 

Lange strekninger på ruta har nedsatt fartsgrense på grunn av mye randbebyggelse. Nedsatt 
fart til 70 km/t er det på 13 km (7 %) og 60 km/t eller lavere på 32 km (18 %). Altså har  
25 % av ruta nedsatt fartsgrense. 
 
Den lengste sammenhengende vegstrekningen med nedsatt fart 70 km/t er på 9 km mellom 
Vikebukt og Tresfjorden, og 60 km/t på 7 km mellom Tresfjorden og Kjelbotn. Ved å 
bygge Tresfjordbrua vil disse strekningene utgå fra riksvegen. 

 

 
 

Kartet illustrerer fartsgrensene i 2010 
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3.2.3 Reisetider 

Alle lengder/reisetider i tabellene nedenfor er grovt beregnet med VisVeg 
 
 
                      TIL Dombås Bjorli Åndalsnes Vikebukt Kjelbotn Breivika Ålesund
FRA    
Dombås  0:53 1:39 2:17 2:37 3:24 3:36
Bjorli  0:46 1:24 1:44 2:31 2:43
Åndalsnes  0:39 0:58 1:45 1:57
Vikebukt  0:20 1:07 1:19
Kjelbotn   0:47 0:59
Breivika    0:12
Ålesund    
 
Tabellen viser reisetida mellom utvalgte steder på ruta. 
 
 

STREKNING 
Dombås-

Bjorli 
Bjorli-

Åndalsnes
Åndalsnes
-Vikebukt 

Vikebukt-
Kjelbotn 

Kjelbotn-
Breivika 

Breivika-
Ålesund 

Dombås-
Ålesund 

    SUM
Lengde         km 56,3 49,3 41,1 18,5 49,3 10,9 225,4
Kjøretid       min 53 46 38 20 47 12 216
Gj.sn.hast.  km/t 63,7 64,3 64,9 55,5 62,9 54,5 62,6
 
Tabellen viser lengde, kjøretid og gjennomsnittshastighet mellom utvalgte steder på ruta. 
 
 
Bortsett fra de siste 2 km inn mot Ålesund sentrum er det potensiale for å gi vegen en 
utforming som gir reisehastighet på 80 km/t. Total reisetid for strekningen Dombås – Ålesund 
blir da 2:50, altså en reduksjon på 46 min. Etter omlegging via Tresfjordbrua, antakelig i 
2014, vil veglengden reduseres med ca 12,3 km og reisetiden med ytterligere 14 min. 
 
På den 17,1 km lange strekningen av rv. 658 mellom Ysteneset og Ålesund lufthavn er 
beregnet reisetid 15 min. Det gir en gjennomsnittshastighet på 68 km/t. Potensialet for 
reduksjon av reisetida er ikke stort her, siden det er krapp kurvatur på Kverve i forbindelse 
med de undersjøiske tunnelene som er hastighetsdempende. 
 

3.2.4 Høgfjellsproblematikk 

Ruta har ikke fjelloverganger, og derfor ingen problem knytt til dette tema. Høyeste punkt på 
vegen er ca 650 m.o.h. ved Lesjaskogsvatnet. Terrenget langs vegen er skogkledd eller er 
kulturlandskap. Tettstedet Dombås er på omtrent samme høyde. 
 
På strekningen Sjøholt – Kjelbotn (som omtales i rute 4b) ligger Ørskogfjellet der vegens 
høyeste punkt er 320 moh. Vind og snøvær kan gi dårlige kjøreforhold her pga delvis lite 
vegetasjon langs vegen. 
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3.2.5 Tungtransport og flaskehalser for langtransport på veg 

Dei største flaskehalsene for store biler er: 
‐ Liten vegbredde 
‐ Lav fri høyde 
‐ Sterk stigning 
‐ Krappe kurver 
‐ Ferjesamband 
På denne ruta er det først og fremst den 3,5 km lange stigningen (Brustulia) øverst i 
Romsdalen opp til Bjorli som gir framkommelighetsproblem deler av vinteren. I tillegg gir 
veg-geometrien ved Jorabrua i kombinasjon med lokalklimatiske forhold tidvis vanskelige 
kjøreforhold om vinteren. Gjennom Lesja har smal veg bidratt til mange utforkjøringer med 
tunge kjøretøyer om vinteren. 
 
Ved passering av de små tettstedene Veblungsnes, Innfjorden og Måndalen er vegen 
spesielt smal og har skarpe kurver. Den 300 m lange Hjelviktunnelen som ligger mellom 
Vågstranda og Vikebukt har fri høyde på bare 4,2 m, ligger i ganske krapp kurve og er for 
smal. Den problematiske stigningen nær Kjelbotn og den rasutsatte strekningen ved Våge 
blir erstattet av nybygd veg/bru/tunnel i 2013-14. 
 
Tilknytningen til stamhavn på Flatholmen i Ålesund er god via tunnelarmen til/fra rv 658. 
 

3.2.6 Kollektivtransport 

Manglende tilrettelegging for kollektivtransport 
Kollektivtransport gjennomføres med busser på hele strekningen og med tog på strekningen 
Dombås - Åndalsnes. Busstrafikken varierer mye mellom stor trafikk nær Ålesund og bare 
skoleruter og ekspressbuss ellers langs ruta. Ruta har 3 viktige knutepunkt med stor trafikk 
(Moa, Ålesund rutebilstasjon og Skateflua) i Ålesundområdet og 1 i Åndalsnes. I Ålesund 
kjører bussene i stor grad Borgundvegen som har gateutforming og fartsgrense 50 km/t, mens 
annen gjennomgangstrafikk benytter Lerstadvegen som er vesentlig kortere. Viktigste 
holdeplass er Ålesund sjukehus. 
 
Det er utarbeidet en ekspressbussplan for Region midt (14.03.2006) som beskriver aktuelle 
tiltak. Både holdeplasser, knutepunkt, terminaler og skysstasjoner har behov for 
standardheving for totalt ca 1,5 mill kr på strekningen Åndalsnes – Ålesund. De største 
tiltakene må gjøres i Åndalsnes. Ny innfartsveg til Ålesund planlegges for å øke generell 
kapasitet, og det er ikke planlagt egne kollektivfelt. 
 
Ålesund rutebilstasjon har i dag (2010) meget årlig standard, spesielt med tanke på universell 
utforming. Det arbeides med en helt ny sentrumsplan for området Rådhuset – Storneskaia – 
Prestebrygga. Denne planen omfatter også eksisterende rutebilstasjon. 
 
Moa rutebilstasjon har høy standard og det skal relativt lite til før knutepunktet er fullt ut 
universelt utformet. 
 
Store deler av Borgundvegen (E136 Moa – Åse – Lerstad) er planlagt oppgradert med 
sykkelfelt og nye fortau i perioden 2010-2019. Det forutsettes at busslommer som 
flyttes/ombygges oppgraderes til universell utforming og inngår i sykkelprosjektet. 
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Åndalsnes rutebilstasjon er også i dårlig forfatning. Oppgradering er planlagt gjennomført i 
2010-2019. 
 

Ekspressbussplanen for Region øst (feb. 2006) beskriver behov for knutepunkt på Dombås. 
Eventuelle tiltak og kostnader tas med under utredningen for rute 6a. 
 

Langdistanserute for buss mellom Ålesund og Oslo har i 2010 2 daglige avganger (1 dagrute 
og 1 nattrute) i hver retning. Reisetiden mellom Dombås og Ålesund er 4:10. Til 
sammenligning er beregnet reisetid med liten bil på samme strekning 3:36. 
 

Det går ”flybuss” mellom Moa, Ålesund og flyplassen på Vigra, med 11 daglige avganger i 
hver retning tilpasset flyrutene. Fra Ålesund sentrum bruker bussen 25 min, mens en 
personbil bruker 18 min på samme strekning. 
 

Raumabanen (Dombås – Åndalsnes) trafikkeres med 4 daglige togavganger i hver retning og 
har reisetid på ca 1:20. Til sammenligning er beregnet reisetid på same strekning 1:40 både 
for buss og liten bil. 
 

3.2.7 Ferjesamband 

Det er ingen ferjesamband på denne ruta 
 

3.2.8 Rassikring 

Rasutsatte punkter / strekninger 
På denne ruta er det noen registrerte raspunkter/-strekninger. Den mest utsatte strekningen 
er ved Farkvam mellom Måndalen og Våge. I tillegg er det registrert mindre hyppige 
raspunkter i Romsdalen ved Sæterbøen, Flatmark, Monge og Horgheim. Langs 
Romsdalsfjorden går det sporadiske ras ved Setstranda og Hoemstranda. 
 

Den planlagte Vågstrandstunnelen bygges antakelig perioden 2011-2013 og vil eliminere den 
farligste strekninga ved Farkvam. De øvrige registrerte problemstrekningane med prioritetstall 
høyere enn 4,0 er disse: 
 

 
VEG 
 

 
FRA 
hp-km 

 
TIL 
hp-km 

 
STED 
 

 
KOMMUNE 
 

 
TILTAK 
 

KOST- 
NADER 
mill kr 

PRIO- 
RITET

 

 
  

  
 
 

(2010-nivå) (>4,0) 

        

E136 2–0,930 2-1,070 Fantebrauta Rauma Overbygg 35 6,1 

E136 2–0,180 2-0,900 Dølsteinsfonna Rauma Overbygg 100 6,1 

E136 1–11,580 1-11,860 Mjølkeslettfonn Rauma Overbygg 50 5,8 

E136 1–21,710 1-21,750 Skirifonna Rauma Terrenginngrep 1 4,6 

E136 1–12,140 1-12,240 Grønnfonna Rauma Terrenginngrep 2 4,6 

E136 4–11,220 4-11,300 Setstranda Rauma Overbygg 22 4,4 

E136 6–9,839 6-9,914 Hoemstranda Vestnes Terrenginngrep (2) 4,4 

SUM      210  
 
Rasstrekningen ved Hoemstranda vil i løpet av 2014 havne på fylkesvegnettet etter at 
Tresfjordbrua er ferdigstilt. 
 
Rassikring av Dølsteinfonna er ført opp med 100 mill kr på post 31 i perioden 2014-2019. 
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3.2.9 Gang- og sykkelveg 

Manglende tilrettelegging for gående og syklende.  
Mange strekninger med randbebyggelse mangler gang-/sykkelveg. I Oppland er det planlagt 
sammenhengende gang-/sykkelveg langs hele E136. Pr 1.1.2010 er 37 km av 61 km 
ferdigbygd. Noen strekninger antas å bli gjennomført i perioden 2010-2013 og resten for det 
meste i perioden 2014-19 slik oversikten nedenfor viser : 
 

Fylke Strekning Kommune Lengde 
(km) 

Kostnad
stat 

(mill kr) 

Kostnad 
andre 

(mill kr) 

Merknad 

Oppland HV-skolen - Skåtådalen Dovre 0,6 2 1 Bygges 2010-2013 
Oppland Botheim - Bø Lesja 2,8 7 7 Bygges 2010-2013 
Oppland Lora - Lesjaverk Lesja 7,0 34 0 Bygges etter 2013 
Oppland Lesjaskog - Bjorli Lesja 13,5 68 0 Bygges etter 2013 
       
M og R Gjerdshaugen - Verma Rauma 1,0 3 0 Bygges 2010-2013 
M og R Tresfjorden Vestnes 3,0 9 9 Bygges 2010-2013 
M og R Gjøsund xFv 131 - Røysa Giske 3,0 25 0 Bygges etter 2013 
       
M og R Manglende delstrekn.  10,0 40 20 Bygges etter 2013 
       
 SUM 2010-2013  17,4 21 17 (kostn. i 2010-kr) 
 SUM 2014 -  33,5 167 20 (kostn. i 2010-kr) 

 
 
I Oppland har gang- og sykkelvegutbygingen til dels skjedd gjennom et spleiselag med Lesja 
kommune, mens det i behovsvurderingene etter 2013 er lagt inn et beløp som tilsvarer 
ordinær statlig finansiering. Utbygging i Tresfjorden delfinansieres med bompenger. 
 
I tillegg skal Nasjonal sykkelstrategi følges opp med sammenhengende sykkelvegnett gjennom 
byer og tettsteder med innbyggertall større enn 5000. På denne ruta vil det medføre tiltak i 
Ålesund for ca 150 mill kr etter 2013. 
 
Planlegging på kommunedelplan-nivå og reguleringsplan-nivå vil foregå i 2010-2013. 
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3.3 Trafikksikerhet 

Bedre trafikksikkerhet er et av hovedmålene i den nasjonale transportpolitikken. 

3.3.1 Situasjonsbeskrivelse 

Alvorlige ulykker er registrert på kart for 8-års-perioden 2002 – 2009. Oversikten viser 
naturlig nok flest ulykker på de høytrafikkerte strekningene nær Ålesund. Men det er også 
unormalt mange alvorlige ulykker på strekningen Bjorli – Soggebrua, ved Tresfjorden og 
Våge. Omlegging av trafikken over Tresfjordbrua i 2014 vil gi større trafikksikkerhet i 
Tresfjorden. 
 
Det har i de senere år vært et spesielt problem med utforkjøringer av tunge kjøretøyer på 
E136-strekningen gjennom Lesja 
 

 

 
 

 
Kart som illustrerer fordelingen av dødsulykker og ulykker med hardt skadde på ruta  
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3.3.2 Midtrekkverk og midtoppmerking 

E136 har sterkt varierende trafikkmengde. Bortsett fra strekningene nær Ålesund ligger antall 
kjøretøyer pr døgn (ÅDT) under 4000. På veger med stor trafikk vil etablering av 
midtrekkverk og forsterket midtoppmerking gi god effekt på trafikksikkerheten. For E136 på 
rute 6d er situasjonen slik:  
 

Vegnr. Fylke Strekning 
ÅDT  

(kjøretøy/døgn) 
Antall km som pr 2014 mangler 

rekkverk/oppmerking i hht ÅDT 2024 

     
8.000-
12.000 ≥12.000 

4.000-
8.000 

8.000-
12.000 

     rekkverk rekkverk merking merking
   2014 2024 km km km km 
       

Fv. 398 MogR Breivika - Lerstad 15 000 16 000  2,5   
E136 MogR Lerstad – Ysteneset 18 000 20 000  6,0   

E136 MogR Ysteneset – Ålesund råd 22 000 23 000  1,3   

E136 MogR Ålesund rådh - Skutvika 14 000 15 000 gate gate gate gate 

Rv. 658 MogR Ysteneset - Kverve 7 200 7 600   3,8  

Rv. 658 MogR Kverve - Ytterland 6 800 7 100   4,6  

Rv. 658 MogR Ytterland - Gjøsund 4 700 5 000   3,0  
Rv. 658 MogR Gjøsund – Ålesund luft. 5 600 5 900   4,4  

SUM   0,0 9,8 15,8 0,0 
 
På innfartsvegen til Ålesund er det altså klart behov for midtrekkverk i en lengde av 9,8 km. 
Det foreligger planer om utbygging til 4 felt med midtrekkverk på hele strekninga. På 
strekningen Breivika – Lerstad er det i NTP 2010-2019 avsatt 150 mill kr i statlige midler og 
950 mill kr i annen finansiering. Det arbeides lokalpolitisk med en ”bypakke” for å løse fleire 
behov for samferdselsinvesteringer i Ålesund. 
 

3.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Det arbeides kontinuerlig med tiltak etter TS-inspesjoner (trafiksikkerhets-inspeksjoner) der 
bedre rekkverk og grøfte-utforming er vanlige løsninger. 
 
 

3.3.4 Sikring av tunneler 

Tunnelsikkerhetsforskriften (mai 2007) stiller visse krav til sikkerhetstiltak for alle tunneler 
på riksvegnettet med lengde over 500 m.  
 
På E136 og rv. 658 er det flere tunneler av ulik lengde og standard slik oversikten viser:. 
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Veg 
 
Tunnelnavn 
 

 
Byggeår 
 

 
Lengde
 

 
Tunnel-
profil

Innfrir 
tunnel-
forskr. 

Spesiell 
svakhet 

Merknader 
 

  meter  
       

E136 Innfjordtunnelen 1991 6500 T8,5 NEI Belysning 
Behov for ny 
belysning, 
ventilasjon m.m. 

E136 Måndalstunnelen 1993 2100 T8,5 NEI Belysning 
Behov for ny 
belysning, 
ventilasjon m.m. 

E136 Farkvamtunnelen 1943 80 7,5 m 
Ikke krav

<500 m  
Erstattes av ny 
tunnel i 2013 
 

E136 Hjelviktunnelen 1960 350 7,5 m 
Ikke krav

<500 m 
Høydebegrensning 
4,2 m, krapp kurve og  
relativt smal 

 

E136 Hatlaåstunnelen 1986 380 T8,5 
Ikke krav

<500 m  
Erstattes av ny veg 
Breivika-Lerstad 
 

E136 Skuggetunnelen 1986 200 T8,5 
Ikke krav

<500 m  
 
 
 

E136 Sørnestunnelen 1989 240 T8,5 
Ikke krav

<500 m  
 
 
 

       

Rv.658 
 
Ellingsøytunnelen 
 

1987 3520 T11,5 JA Stigning 8,5 % Rehabilitert i 2009  

Rv.658 
 
Valderøytunnelen 
 

1987 4220 T11,5 JA Stigning 8,5 % Rehabilitert i 2009  

       

SUM        
 
 
 
De to undersjøiske tunnelene til Ellingsøya og Valderøya på rv. 658 er ca 4 km lange og ble 
bygd i 1987. De har gjennomgående 3 felt og maksimal stigning på 8,5 %. De ble ferdig 
rehabilitert høsten 2009 for ca 500 mill kr og tilfredsstiller nå de gjeldende tunnelsikkerhets-
forskriftene. 
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3.3.5 Hvileplasser for tungtrafikken 

Tungtrafikken har behov for egnede steder å stoppe i samband med å overholde kjøre- og 
hviletidsbestemmelser. Spesielt nær byene er det behov for døgnhvileplasser. På slike steder 
er det en fordel å kunne kombinere med servicebedrifter som kan tilby salg av mat, 
dusjfasiliteter, bensinstasjon etc. I alle regioner ble det i 2008 gjennomført utredninger som 
anbefalte lokalisering av hvileplasser på riksvegnettet. 
 
Dombås er en hyppig benyttet stopplass for tungtrafikken. Denne plassen blir omtalt under 
rute 6a som er E6-strekningen mellom Oslo og Trondheim. 
 
For E136 er det anbefalt å utvikle en døgnhvileplass ved Øran nær Åndalsnes i samarbeid 
med lokale sørvisbedrifter. Det samme kan være aktuelt ved Moa/Breivika nær Ålesund og 
ved Digerneskrysset (rute 4b). 
 
Shell-stasjonen på Sjøholt (på rute 4b) er også en mye brukt hvileplass. 
 
På den ca 15 km lange strekningen mellom Ålesund og Ålesund lufthavn på Vigra synes det 
ikke å være behov for hvileplasser. 
 

3.3.6 Kjettingplasser 

Vinterstid er det noen ganger krevende å forsere Brustulia øverst i Romsdalen. Der stiger 
E136 fra 300 moh til 600 moh på ca 3,5 km. Det finnes i dag kjettingplass før og etter denne 
stigningen, men utformingen kunne vært noe forbedret. 
 

3.3.7 Kontrollplasser 

I Romsdalen er det ved Horgheim etablert en kontrollplass med fast vekt. Denne blir 
modernisert i perioden 2010-2013. I Oppland er det en mindre kontrollplass. Det synes ikke å 
være behov for flere plasser langs E136 eller rv. 658. 
 
Ved trafikkstasjonen i Breivika er det også kontroll av kjøretøyer. 
 

3.3.8 Rasteplasser for personbiltrafikken 

Det finnes rasteplass med toalett ved Slettfossen øverst i Romsdalen og ved Horgheim 
(Trollveggen) nede i Romsdalen. Ellers finnes noen mindre stopp-plasser og campingplasser. 
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3.4 Miljøforhold  

Store delar av ruta går gjennom områder med spredd og liten bosetting, samtidig som 
trafikken er relativt liten. E136 går til dels gjennom sårbare landskap og på mange strekningar 
har ruta nærføring til vassdrag og strandlinjer. Dette kan gi konflikt i forhold til landskap, 
naturmiljø og kulturmiljø..  
 

3.4.1 Klima 

Vegtrafikkens utslipp av CO2 søkes begrenset så mye som mulig. Totale utslipp og 
utslippsendringer er beregnet og ført opp i tabell i kapittel 5.5. 
 

3.4.2 Støy 

Støy frå vegtrafikken er hovedsaklig et problem i Ålesund. Det er gjennomført tiltak i alle hus 
som beregningsmessig er utsatt for støynivå over 42 dB (unntatt 1 hus i Oppland). 
 
Beregninger viser at trafikksituasjonen i 2014 kan medføre støynivå på over 38 dB for 45 
personer i Oppland og 187 i Møre og Romsdal. Tall for støyplageindeksen (SPI) er gjengitt i 
kapittel 5.5. Framtidige krav om støygrenser på 40 dB og 38 dB er illustrert i kartet nedenfor. 

 

 
 

Kart som illustrerer fordelingen av støyutsatte boliger 
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3.4.3 Luftforurensning 

Det er fastsatt en nasjonal grense for nitrøse gasser. Fra vegtrafikken bør det ikke forekomme 
at personer blir utsatt for NO2 over 150 µg/m3 i mer enn 8 timer pr år. 
 
Tilsvarende er det en nasjonal grense for svevestøv. Fra vegtrafikken bør det ikke forekomme 
at personer blir utsatt for PM10 over 50 µg/m3 i mer enn 7 dager pr år. 
 
Beregningsresultatene er gjengitt i kapittel 5.5 
 

3.4.4. Biologisk mangfold 

På ruta er det registrert 8 konfliktpunkter i Region midt og 1 i Region øst i forhold til 
biologisk mangfold. Det er forutsatt i handlingsprogrammet for 2010-2013 at 1-2 punkter 
utbedres i denne perioden. Det vil gjenstå utbedring av 7-8 punkter etter 2013 til en kostnad 
av totalt ca 5 mill kr. 
 

3.4.5 Vassdrag 

E136 ligger langs vassdrag på det meste av ruta. Påvirkning fra vegsalting kan være et 
økologisk problem. Raumavassdraget ble vernet i ”Verneplan IV for vassdrag” i 1993. 
 
I Oppland er avstanden mot Gudbrandsdalslågen 1-2 km, mens traseen ligger bare 50-500 m 
fra det ca 9 km lange Lesjaskogsvatnetet. Langs Rauma har E136 nærføring i den ca 55 km 
lange Romsdalen. 
 
Vegen går i avstand 10-50 m langs fjorden i ca 30 km. 
 

3.4.6. Andre miljøtema 

Et område innerst i Tresfjorden er verna som reservat i verneplan for havstrand og elveos. 
Riksvegen vil i 2014 bli flyttet til den nye Tresfjordbrua ca 10 km lengre ut i fjorden. 
 
Nær Horgheim, ca 12 km sør for Åndalsnes, er det verdifulle naturtyper like inntil riksvegen. 
Her bør nye fysiske unngrep unngås og vegsalting reduseres. 
 
I nasjonal verneplan for vegrelaterte kulturminner finnes på denne ruta en strekning i 
Romsdalen mellom Flatmark og Skiri der 4 generasjoner vegtraseer er synlige. Den traseen 
det kjøres på i dag skal gå ut når det 8 km lange vegprosjektet Flatmark –Monge – Marstein 
realiseres, sannsynligvis i perioden 2014-2019. I ombyggingsplanene blir det tatt hensyn til 
bevaring av de gamle traseene. 
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3.4.7. Byer og tettsteder 

Følgende tettsteder ligger langs ruta og er påvirket av gjennomgangstrafikken på E136. 
 
Fylke Sted Kom-

mune 
Nedsatt 
farts-
grense 
(km/t) 

Lengde 
nedsatt 
fartsgr. 

(km) 

Merknad 

Oppland Dombås Dovre 40–50-60 3,0 Ingen aktuell omlegging. Mulig 
med avkjørsels-sanering. 

Oppland Lesja Lesja 60 1,5 Ingen aktuell omlegging. Mulig 
med avkjørsels-sanering 

Oppland Bjorli Lesja 60 0,5 Ingen aktuell omlegging. Mulig 
med planskilte GS-kryssinger 

Møre/R Verma Rauma 60 2,9 Ingen aktuell omlegging. Mulig 
med avkjørsels-sanering 

Møre/R Øran (v/Åndalsnes) Rauma 50-60 1,2 Ingen aktuell omlegging. Mulig 
med avkjørsels-sanering 

Møre/R Veblungsnes Rauma 50 0,8 Omlegging aktuell. Fartsgrensen 
kan heves 

Møre/R Innfjorden Rauma 60 1,9 Omlegging aktuell. Lengde med 
red. fart kan reduseres. 

Møre/R Måndalen Rauma 50 1,2 Omlegging aktuell. Lengde med 
red. fart kan reduseres. 

Møre/R Moa-Åse-Lerstad Ålesund 50 3,5 Omlegging aktuell. Traseen flyttes 
til Lerstadvegen (80 km/t). 

      
 SUM    16,5  

 
Det er nedsatt fartsgrense også mange andre strekningar, men det skyldes som oftest spredt 
randbebyggelse. Se kapittel 3.2.2. 
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3.5 Universell utforming 

For å få et riksvegnett som tilfredsstiller kravene til universell utforming kreves ulike 
tilretteleggingstiltak. De viktigste er å sikre god tilgjengelighet for fotgjengere. Da kreves 
universell utforming av: 
  
‐ Holdeplasser 
‐ Knutepunkt 
‐ Krysningspunkt (overganger, underganger, gangfelt) 
‐ Gang- og sykkelveger, fortau osv. 
 

3.5.1. Kollektivknutepunkter og holdeplasser 

Statens vegvesen har ikke eneansvar for noen av knutepunktene langs ruta. På E136 er 
følgende knutepunkter i bruk: 
 

 Åndalsnes  Åndalsnes stasjon i samarbeid med Jernbaneverket og Rauma  
   kommune. Planlegging for utbedring forventes ferdig i 2011. 

 Moa   Moa terminal i samarbeid med Ålesund kommune. Brukbar  
   standard. 

 Ålesund  Ålesund bussterminal i samarbeid med Ålesund kommune.  
   Dårlig utforming i dag, men forutsettes ombygd innen 2014. 

 Ålesund lufthavn På Vigra er det flybuss-sørvis og en busstopp utenfor  
   terminalbygget som fungerer som kollektivknutepunkt. Behov  
   for en oppgradring for universell utforming. 

 
Mange av dagens 15 holdeplasser i Ålesund har god utforming/tilgjengelighet, men ingen 
tilfredsstiller kravene til universell utforming fullt ut. Ingen av disse holdeplassene er planlagt 
utbedret til 2014 eller 2019. 
 
Antall registrerte holdeplasser i Oppland er 127, mens det er 500 i Møre og Romsdal. 
Ombygging til universell utforming av alle disse vil koste omtrent 200 mill kr. Det er ikke 
særlig sannsynlig at mange av disse vil få plass i de nærmeste handlingsprogrammene. 
 
 

Fylke Veg Strekning Totalt 
antall 

holdepl. 

Universelt utformede holdeplasser 
(antall) 

   2010 2010 2014 2019 2030 
        
Oppland E136 Dombås - Bjorli 127 0 36 61 91 
M og R E136 Bjorli - Ålesund 500 0 10 20 40 
M og R Rv.658 Ålesund – Vigra (flypl) 10 0 5 10 10 
        
  SUM  637 0 46 91 141 

 
Antall holdeplasser med universell utforming i framtida er svært usikre, og tallene i tabellen 
er optimistiske med tanke på at realisering av disse krever betydelig økning i 
bevilgningsnivået. De minst brukte holdeplassene bør kanskje fjernes, og lite brukte plasser få 
en litt forenklet utforming. 
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3.5.2. Ferjekaier og ferjer 

Det er ingen ferjestrekninger på denne ruta. 
 
 
 

3.6 Andre tema 

Blant mange interessante forhold knyttet til denne ruta kan nevnes:  
 

3.6.1. Havner og flyplasser. 

Nasjonal transportplan definerer et utvalg av de største havnene som stamnetthavner. 
Tiknyttet denne ruta er havna på Flatholmen. Havnefunksjonen for godshåndtering er flyttet 
fra Skutvika vest for Ålesund sentrum. Dagens E136 har sitt vestlige endepunkt her, men en 
omklassifiseringsprosess er aktuell for å flytte endepunktet østover. 
 
Flyplassen på Vigra ligger ca 15 km nord for Ålesund og nås via rv. 658 fra Ysteneset. Den 
inngår i det nasjonale stamnettet og har gode forbindelser langs Vestlandet og til/fra Oslo. I 
tillegg er det flere ruteforbindelser til utlandet. 
 

3.6.2. Betalingsbelastning. 

Ved å kjøre hele denne ruta i dag passeres ingen bomstasjoner. Ved Ålesund var det 
bompenger fram til oktober 2009 på rv. 658 som fører ut til flyplassen på Vigra. Nær 
Digernesskiftet i Skodje kommune er det også et bompengeprosjekt på fv. 661 som 
forventes nedbetalt i 2012. 
 
Når Tresfjordbrua står ferdigbygd vil det bli krevd bompenger fra 2014 for å passere den. 
For ombygging av innfartsvegen til Ålesund vil det bli aktuelt med bompengefinansiering, 
antakelig som en del av en ”bypakke”. 
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4 Mål for utvikling av rute 6d 

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 6d som er en hovedforbindelse mellom Østlandet og Møre og Romsdal, 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. På øvrige strekninger forutsettes også utbygging til vegnormalstandard 
dersom dette kan oppnås uten spesielt store investeringer. På kompliserte strekninger 
forutsettes utbedring av vegen for å nå minstekrav, spesielt mht bredde.  
 
Tilstandsmål for ruta i trettiårsperspektiv: 

 Ruta har vegnormalstandard på det meste av strekningen med to, tre eller fire 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 50 prosent av eksisterende er universelt utformet 
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I det følgende er ruta delt opp etter delstrekninger, der det angis spesielle utfordringer og mål 
for de enkelte deler av ruta.  
 
 
Vegnr. Fylke Strekning Lengde ÅDT  Utfordringer Mål 
    kjøretøy/døgn   
   km 2014 2044   
     

E136 
 
 
 
 

Opp-
land 
 
 
 

Dombås – Bjorli 
 
 
 
 

60,8

2 500 3 300

Utrygghetsfølelse for 
gående/syklende. 
Lange strekninger 
med redusert fartsgr. 
Dårlig strekn v/Jora. 
Generelt smal veg* 

Sammenhengende 
gang-/sykkelveg. 
Vegbredde 8,5 m. 
Kortest mulige 
strekninger med 
redusert fartsgrense. 

E136 
 
 
 
 

MogR 
 
 
 
 

Bjorli – Åndalsnes 
 
 
 
 

43,4

2 000 2 600

Lang stigning i 
Brustulia gir 
framkommelighets-
problemer. Dårlig 
veg-strekn Flatmark-
Monge-Marstein. 

Vegbredde 8,5 m. 
Kurvatur ihht veg-
normalene. Kortest 
mulige strekninger 
med redusert 
fartsgrense 

E136 
 
 
 
 

MogR 
 
 
 
 

Åndalsnes – Kjelbotn 
 
 
 
 

60,1

2 100 2 500

Delvis smal veg. 
Lange strekninger 
med redusert fartsgr. 
Trafikksikkerhet 
rundt Tresfjorden. 
 

Vegbredde 8,5 m. 
Kurvatur ihht veg-
normalene. Kortest 
mulige strekninger 
med redusert 
fartsgrense 

E136/39 
 
 
 
 

MogR 
 
 
 
 

Kjelbotn – Breivika 
 
 
 
 

48
Delvis smal veg i 
forhold til trafikk-
mengdene. 
Strekningen inngår i 
Rute 4b 
 

Vegbredde 8,5 m – 
16,5 m. Kurvatur 
ihht veg-normalene. 
Kortest mulige 
strekninger med 
redusert fartsgrense 

E136 
 
 
 
 
 
 
 

MogR 
 
 
 
 
 
 
 

Breivika – Ålesund 
 
 
 
 
 
 
 

11,1

20 000 23 000

Framkommelighets-
problemer pga smal 
veg og mye trafikk. 
Dårlig trafikk-
sikkerhet pga 
manglende 
midtrekkverk. 
Vegtrafikkstøy over 
grensekravene 

Vegbredde 19,0 – 
22,0 m ihht 
vegnormalstandard. 
Firefeltsveg med 
fartsgrense 80 – 100 
km/t. Sammen-
hengende 
sykkelvegnett. 
 

Rv. 658 
 
 
 
 

MogR 
 
 
 
 

Ålesund – Vigra 
 
 
 
 

15,8

6 000 7 000

Sterk trafikkvekst 
etter oppheving av 
bompengebetaling. 
For smal veg i 
forhold til trafikk-
mengdene 

Vegbredde 10,0 m. 
Kurvatur ihht veg-
normalene. 
Eksist. tunneler er 
bra nok. 
 

        *her vil vegbredde 7,0-7,5 m defineres 
          som smal veg 
 
 
 
På innfartsvegen til Ålesund (Breivika – Ålesund) er det klart behov for midtrekkverk i en 
lengde av 9,8 km. 
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5 Strategier og tiltak for å nå målene 

5.1 Helhetlig strategi for rute 6d 

Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør iverksettes på 
ruta i et 30-års-perspektiv fram til 2044. Trafikkmengdene sammenholdt med vegens 
geometriske standard danner basis for vurderingene, og er i stor grad bestemmende for 
tiltaksbehovet. I henhold til retningslinjene kan det være nødvendig å gjennomføre 
midlertidige/avbøtende tiltak, i påvente av store prosjekter. På riksvegnettet er det viktig å 
oppnå en enhetlig standard over lengre strekninger. På enkelte deler av ruta, der det i et 30-
årsperspektiv satses på å utvikle eksisterende veg, gir også ulykkessituasjonen føringer for 
valg av tiltak 
 
I retningslinjene forutsettes at strekninger med forventet trafikkmengde over ÅDT=4000 skal 
bygges til vegnormalstandard mht bredde og kurvatur mens strekninger med lavere 
trafikkmengde kan utbedres til redusert kurvestandard (men bredden skal være 8,5 m). 
Dersom eksisterende veg er ”nesten bra nok” gjennomføres ikke tiltak når ÅDT er under 
8.000 kjt/døgn. 
 

 

 
 

Kartet viser utviklingsstrategien 
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5.2 Sammenheng mellom investeringer, drift og vedlikehold 

 
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. Bedret 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. 
 
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 stamvegene 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 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 arbeidet med vanndirektivet. 
 
Mange strekninger på ruta er av så dårlig standard at det årlig kreves ekstra innsats for å 
opprettholde akseptabel trafikksikkerhet og framkommelighet. Vegens bæreevne er relativt 
bra, men det finnes strekninger med svake og smale vegskuldre.  
 
Framkommeligheten øverst i Romsdalen på den 3,5 km lange stigningen i Brustulia er nå 
bedret på vinterføre med den sist inngåtte funksjonskontrakten. Den innebærer en betydelig 
forsterkning av innsatsen på brøyting, strøing og eventuelt salting. Det er likevel vanskelig 
å garantere god framkommelighet dersom tunge kjøretøy stopper i stigningen. For å sikre 
mer forutsigbare transporttider er det aktuelt å investere i et ekstra felt for trafikk østover 
opp stigningen. Det vil koste ca 60 mill kr, men vil redusere behovet forsterkede driftstiltak. 
 
Ekstra drifts- og vedlikeholdsinnsats på grunn av ras forekommer på 5 steder i Romsdalen. 
Langs Romsdalsfjorden finnes svake murer som krever ekstra overvåkning. 
Vågstrandstunnelen vil redusere en svak strekning langs Romsdalsfjorden. 
 
På den 8 km lange strekningen Flatmark – Monge – Marstein er vegen smal og delvis med 
mange krappe kurver. Det gjør det krevende å opprettholde god standard på 
framkommeligheten på vinterføre. Ny vegtrase vil her gi mer rasjonell drift og vedlikehold. 
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Generelt er vegnettet utsatt for mer slitasje enn vedlikeholdet klarer å kompensere (teknisk 
etterslep). Det er i juni 2010 satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge omfanget av 
forfallet på vegnettet. Resultatet fra dette arbeidet vil foreligge våren 2011. Styrket 
vedlikehold for å stoppe utviklingen i teknisk etterslep og utbedre eksisterende etterslep 
tenkes dekket både over post 23 (vedlikehold) og post 30 (investeringer) i Statsbudsjettet. 
 
Kritiske strekninger med hensyn til framkommelighet på vinterføre er: 

 Rødstøl – Bjorli (Brustulia) 
 Skorgeneset – Kjelbotn 

Det foreligger planer om ombygging/traseomlegging for begge disse strekningene. Inntil 
investeringer er foretatt blir det nå gjennomført forsterket innsats med brøyting, strøing og evt 
salting for å sikre trafikksikkerhet og framkommelighet. Problemene er de siste årene 
forsterket siden det stadig er blitt vanligere med utenlandsregistrerte kjøretøy som ikke er 
konstruert med tanke på norske vinterveger, og med sjåfører uvant med glatt vegbane. 
 
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 etterslep 
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. 
 
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. I tillegg gir for grunne grøfter et for høyt vanninnhold i overbygningen. 
 
Det bør videre gjøres en vurdering av hva som skal til for å unngå at vegen smalner som følge 
av normal reasfaltering og forsterkning. 
 
Bruvedlikehold 

I Region midt er etterslepet for bruvedlikehold mange hundre mill. kr. En vesentlig del av 
dette er knyttet til riksvegene. I tillegg til vedlikeholdsetterslepet har vi også et 
standardetterslep, spesielt knyttet til rekkverksutforming og brubredde. 
 
Tunneler 

De planlagte investeringene vil stort sett være slik at de minker behovet for vedlikehold og 
bedrer driftssituasjonen langs E136. Unntakene vil være kostnadskrevende elementer som 
den nye Vågstrandstunnelen (ca 4000 m) og ny bru over Tresfjorden (1200 m). På 
strekningen Brevika – Lerstad vil den nye traseen i godkjent kommunedelplan medføre 
framtidig kostbar drift av 2 tunnelløp, hver med lengde ca 1,5 km. 
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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. Dette gjelder også 
tiltak for å bevare vegbredden. 
 
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. 
 
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 stamvegene vil det ofte være aktuelt med 
en viss breddeutvidelse. Dermed blir det et større areal å vedlikeholde. 
 
En utbygging av stamvegene fører derfor i all hovedsak til økte framtidige drifts- og 
vedlikeholdskostnader. 
 
Endringer i drifts- og vedlikeholdskostnadene er grovt beregnet i Effekt og tatt med i 
nytte/kostnadsberegningene for de enkelte investeringsprosjektene. 
 
De planlagte investeringene vil stort sett være slik at de minker behovet for vedlikehold og 
bedrer driftssituasjonen langs E136. Unntakene vil være kostnadskrevende elementer som 
ny tunnel på strekningen Måndalstunnelen vest – Våge (ca 1,5 km) og ny bru over 
Tresfjorden (1200 m). På strekningen Brevika – Lerstad vil alternativ H (hybridløsningen) 
medføre framtidig kostbar drift av 2 tunnelløp, hver med lengde ca 1,5 km. 
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5.3 Beskrivelse av investeringstiltak med forslag til prioritering 

Tabellen på side 36 viser alle investeringstiltak på de ulike vegstrekningene og mindre 
investeringstiltak (programområdene) som er aktuelle å gjennomføre i en 30-årsperiode. 
 
De økonomiske prioriteringene på ruta vil bli gjort i det videre arbeidet med Nasjonal 
transportplan, handlingsprogram og budsjetter. For å gi viss veiledning for kommende 
prioriteringer har imidlertid tiltak på ruta blitt delt inn i tre grupper, der gruppe 1 innholder 
de tiltak som vurderes som viktigst å få gjennomført tidlig i forhold til de mål som er satt 
opp for stamvegutredningene. Prioritet 3 inneholder de tiltak som kan utsettes lengst. 
Inndelingen i grupper er ikke bundet til økonomiske rammer eller tidsperioder. 
 
Vi har hatt som ambisjon å prioritere lengre sammenhengende strekninger eller typer av 
tiltak, og ikke enkelte mindre prosjekter eller tiltak. Dette innebærer at prioriteringene i 
stamvegutredningen er både grove og foreløpige. En mer detaljert prioritering, der det også 
tas hensyn til økonomiske rammer, vil skje i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 
og handlingsprogram for perioden 2010-2019. 
 
De viktigste utfordringene 
De største utfordringene på ruta er at store deler av strekningen mellom Dombås og 
Kjelbotn, som er vesentlig for godstransporten mellom Østlandet og Møre og Romsdal, er 
relativt smal og svingete med lav framkommelighet for næringslivets transporter. I tillegg 
har ruta noen bratte stigninger like vest for fylkesgrensa mellom Oppland og Møre og 
Romsdal. Denne 3,5 km lange strekningen medfører stor risiko for forsinkelser vinterstid og 
dermed uforutsigbare transporttider. Vegen ved Jorabrua er også en krevende strekning 
vinterstid. Både gjennom Lesja kommune og andre steder i Møre og Romsdal er E136 
stedvis eneste vegtilbud for kontakt mellom grendene og hindrer dermed naturlig og trygg 
ferdsel for myke trafikanter. 
 
På den mer trafikkerte strekningen mellom Breivika og Ålesund er det stor risiko for 
møteulykker med alvorlige konsekvenser. Både eksisterende E136 (Borgundvegen) og 
”fungerende E136” (Lerstadvegen) mellom Breivika og Lerstad har sammenhengende 
randbebyggelse og store barriere- og miljøproblemer. Gjennom de mindre tettstedene 
Kjørem, Verma, Veblungsnes, Innfjorden, Måndalen og Tresfjorden er det ofte smal og 
svingete veg og det er konflikter med gang- og sykkeltrafikk. Det er også behov for en 
estetisk opprustning av vegen gjennom disse tettstedene. 
 
Prioriterte tiltak 
I stamvegutredningen har vi lagt til grunn at de viktigste målene for ruta er å bedre 
trafikksikkerheten, samt framkommeligheten for næringslivets transporter og myke 
trafikanter. Som nevnt ovenfor er det også store utfordringer på ruta innenfor disse temaene.  
I det videre arbeidet med Nasjonal transportplan kan det bli utarbeidet mer detaljerte mål 
innenfor så vel sikkerhet og framkommelighet som miljø og tilgjengelighet. Slike mål kan 
komme til å påvirke den endelige prioriteringen av prosjekter og tiltak. I Nasjonal 
transportplan vil også samfunnsøkonomisk lønnsomhet være et viktig kriterium ved 
prioritering og fordeling av økonomiske rammer. 
 
Totale kostnader er beregnet å bli 6,4 mrd kr (2010-nivå). På grunn av stor andel smal veg 
er det satt opp 3,6 mrd kr (56 %) av beløpet i prioritet 1. 
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Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av hva som er de viktigste utfordringene å få løst 
først: 

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

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

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

 
 
Følgende prioriteringer foreslås for utviklingen av rute 6d: 
 
Prioritet 1 
For å bedre trafikksikkerheten, redusere transportkostnader og miljøproblemer prioriteres 
utbygging av 4-feltsveg på strekningen mellom Breivika og Lerstad, og bygging av ny bru 
over Tresfjorden (bruprosjektet fremmes i St.prp. våren 2011). Det legges også opp til å 
prioritere gang-/sykkelvegutbygging i Lesja og sykkelsatsing i Ålesund. 
 

For å bedre framkommeligheten for næringslivets transporter prioriteres bygging av ekstra 
felt i stigningen øverst i Romsdalen, og utbedring og ombygging til 8,5 meters bredde på 
strekningen mellom Flatmark og Marstein. Det er videre prioritert en utbedring til 8,5 m i 
Oppland på strekningen vest for Bjorli og for strekningen Lesja øst til Lora vest. Utbedring 
gjennom tettstedene Veblungsnes, Innfjorden og Måndalen er foreslått tatt med her. I 
prioritet 1 er altså de strekninger som har lavest standard og har stor betydning for 
godstransportene. 
 
Totale investeringskostnader i gruppe 1 er 3,6 mrd kr. 
 
 
Prioritet 2 
I prioritet 1 settes altså de strekninger som er viktige for næringslivets transporter og har 
lavest standard. I Prioritet 2 finnes strekninger som er viktige for næringslivets transporter 
og som har brukbar standard i dag, men som på sikt forventes å få trafikktall som medfører 
behov for utbygging til fullgod standard. Strekninger med problemer i forhold til 
veggeometri, randbebyggelse og miljø er prioritert i denne gruppen, blant annet flere smale 
strekninger gjennom Lesja. Også utvidelse til 4 felt for innfartsvegen til Ålesund mellom 
Lerstad og kryss med rv. 658 (Ysteneset) kommer i denne gruppen.  
 
Totale investeringskostnader i gruppe 2 er 1,6 mrd kr. 
 
 
Prioritet 3 
I prioritet 3 inngår strekninger hvor man kan leve med dagens standard i lengre tid, men 
hvor det trengs tiltak i løpet av 30-årsperioden for å oppfylle den utbyggingsstrategi som er 
valgt. Dette kan for eksempel gjelde høytrafikkerte veger med god framkommelighet og 
sikkerhet, som med tiden må bygges ut til fire felt. Det forutsettes at midlertidige 
trafikksikkerhetstiltak gjennomføres tidlig for at en større utbygging skal kunne vente. Det 
forutsettes videre en vedlikeholdsstrategi som ikke reduserer vegstandarden ytterligere. 
Enkelte strekninger med lav trafikk og lavt prioriterte gang-/sykkelvegstrekninger er også 
plassert i gruppe 3. 
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Langs rv. 658 gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang-/sykkelveg nær 
Gjøsund i første periode. Utbygging til 10 m vegbredde og bygging av lokalveger 
gjennomføres i siste periode på strekningen Ytterland – Ålesund lufthavn. 
 
De dårligste delstrekningene mht. bredde, bæreevne og horisontalkurvatur og de verste 
flaskehalsene for tungtransporten forutsettes utbedret tidligere (jf Prioritet 1 og 2).  
 
Totale investeringskostnader i gruppe 3 er 1,2 mrd kr.  
 
 
 
Vegstandard 
Vegstandarden som er lagt til grunn for beregning av investeringskostnader for den valgte 
strategien er utbedring til bredde 8,5 m for trafikk opp til 4.000 kjt/døgn, og til 10,0 m bredde for 
trafikk opp til 8.000 kjt/døgn. Dersom fullgod standard (alternativ strategi) velges for disse 
strekningene, må det mange steder foretas relativt kostbar endring av vertikal- og 
horisontalkurvatur. 
 
En spesielt kostbar strekning vil her være tunnelene på rv. 658 som må bygges nye og få 
maksimal stigning på 7 % og tunnelklasse T14. 
 
 

ÅDT Vegstandard Valgt strategi Alternativ strategi
kjt/døgn (ihht hb 017) mill kr mill kr 

    
1.500 – 4.000 Utbedring 2.450 - 
1.500 – 4.000 Fullgod 710 6.700 
4.000 – 8.000 Utbedring 180 - 
4.000 – 8.000 Fullgod - 1.800 

8.000 – 12.000 Fullgod 0 0 
12.000 – 20.000 Fullgod 1.100 1.100 

     20.000 - Fullgod 400 400 
    

SUM  4.840 10.000 
 
Tabell for investeringskostnader ekskl programområdene 
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Oversikt over prioriteringer på rute 6d, E136 Dombås - Ålesund og rv. 658 Ålesund – Ålesund lufthavn 
    Kostnader i mill. 2010-kr 
    Prioritet 

Veg Strekning  Tiltak Begrunnelse 
Prosjekt-
kostnad 1 2 3 

Potensial 
bompenger

E136 Dombås - Jora     
(2,7 km) 

Bygging av ny Jora bru med 
tilstøtende veg 

Utbedring av kort 
ulykkesutsatt strekning. 

50 50   0 

E136 Jora - Botheim     
(5,9 km) 

Breddeøkning/utbedring til 
8,5 m, spes vurdering i 
Kjøremsgrenda 

Bedre trafikksikk. og 
framkomm.  på strekning 
med mye randbebyggelse.

200  200  0 

E136 Botheim - Møre 
og Romsdal 
grense              
(52,4 km) 

Gang-/sykkelvegbygging (ca 
4 km), avkj.reg  og TS-tiltak. 
Senere utbedring 
(breddeøkning) til 8,5 m 

Bedre trafikksikkerhet. 
Økt trygghetsfølelse og 
framkommelighet for 
gående og syklende. 

850 250 450 150 0 

E136 Oppland gr - 
Rødstøl              
(3,4 km) 

Bygging av forbikj.felt 3,9 km 
i hele Brustulia. 

Bedre framkommelighet 
for tunge biler. Veg-
stenging unngås 

60 60  0 

E136 Rødstøl – 
Flatmark 
 (15,6 km) 

Utbedring (breddeøkning) fra 
ca 7,3 m til 8,5 m bredde 
langs eksist trase. 

Bedre trafikksikkerhet når 
smal veg utbedres. 

190   190 0 

E136 Flatmark - 
Marstein  
(8,0 km) 

Ombygging til 8,5 m bredde 
delv. langs eksist veg og 
delvis i ny trase. 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkomm. når smal veg 
og krappe kurver 
utbedres. 

420 420  0 

E136 Marstein - 
Horgheimseidet   
(15,6 km) 

Utbedring (breddeøkning) fra 
ca 7,2 m til 8,5 m bredde 
langs eksist trase. 

Bedre trafikksikkerhet når 
smal veg breddeutvides. 

60   60 0 

E136 Soggebrua - Inn-
fjordtunnelen øst  
(6,3 km) 

Utbedring til 8,5 m bredde 
strekningen Soggebrua-
Setnesjordet. Ny trase med 
110 m tunnel v/ Veblungsnes.

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet spesielt 
ved Veblungsnes (som er i 
1. prioritet) 

140 100  40 50 

E136 Innfjorden øst - 
Vikebukt              
(31,6 km) 

Utbedring (breddeøkning) fra 
ca 6,0 - 7,5 m til 8,5 m bredde 
langs eksist trase. Forbikj.felt, 
rassikring og nye tunneler 
bygges først. 

Bedre trafikksikkerhet og 
trygghetsfølelse på ras-
utsatte strekninger. Bedre 
framkommelighet med ny 
tillatt høyde 4,5 m. 

430 330  100 (390) 

E136 Tresfjordbrua     
(Vikebukt - 
Remmem) 
 (3,0 km)  

Ny trase (b=8,5 m) over 
Tresfjorden med fylling og 
1200 m lang bru med høyde 
30 m. Lengdered. 12,5 km. 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 
Utbedring langs eks. veg 
vanskelig. Lavere 
transportkostnader. 

710 710  (forutsetter 
50 %) 
530 

E136 Breivika - 
Lerstad            
(4,4 km) 

Omlegging til ny trase med 4 
felt ihht alternativ H, med 
delvis tunnel 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet ved å 
fjerne trafikk fra uegnet 
vegnett. 

1 100 1 100  (1 600) 

E136 Lerstad   - Yste-
neset (xRv658)    
(5,5 km) 

Utvidelse av eksist 2feltsveg 
til 4 felt i trase forberedt for 
denne breddeøkningen. 

Bedre trafikksikk. og 
framkomm. for forventet 
ÅDT 23.000 kjt/d 

400  400 (forutsetter 
85 %) 
1 360 

E136 Ysteneset 
(xRv658) -
Skutvika      
  (2,4 km) 

Trafikksikkerhets- og 
miljøtiltak. Bymessige 
utbedringer i eksisterende 
gater 

Bedre miljø og 
trafikksikkerhet for 
forventet trafikkmengde 
20.000 kjt/døgn 

50  50  

Rv. 
658 

Ålesund  -   
   Ålesund lufth.  

Utvidelse til 10,0 m og 
bygging av lokalveger 

Bedre trafikksikkerhet og 
framkommelighet. 

180   180 180 

E136 
og  
rv. 658 

Diverse 
”mindre” tiltak 

Mindre invest.tiltak, 
TS/Kollektivtrafikk/ 
Forsterkning/G/S-veger/ 
Ekspressbusstiltak/ Ras-
sikring/planlegging m.m. 

Rimelige tiltak for 
sikkerhet- og fram-
kommelighet, delvis som 
strakstiltak i påvente av 
større investeringer. 

1540 540 500 500 0 

 Sum Rute 6d,   E136 og rv. 658 6 380 3 560 1 600 1220 2 120 
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5.4 Finansiering 

Utbygging av stamvegnettet finansieres normalt ved hjelp av offentlige (statlige) 
bevilgninger. Bruk av bompenger har imidlertid, sammen med statlige bevilgninger, gjort 
det mulig å framskynde en rekke prosjekter som ellers ville blitt utsatt i mange år. På denne 
ruta finnes det i 2010 ingen etablerte bomstasjoner. Prosjektet Tresfjordbrua forutsetter 
bompengefinansiering med ca 50 % av investeringskostnadene. Innkreving planlegges 
startet i 2014. 
 
Bompengerinnkrevingen på rv. 658 nær Ålesund ble avsluttet i oktober 2009. Det er nå 
aktuelt å finansiere en ”bypakke” med veginvesteringstiltak der også innfartsvegen til 
Ålesund fra øst vil inngå. 
 
Bompengeinnkreving på stamveger egner seg best på best på strekninger med høg trafikk  
(ÅDT større enn 4.000 kjt/d) og ved sammenhengende parseller med fullgod standard. 
Følgende forutsetninger gjelder for regne-eksemplene: 

 15 års innkreving 
 2 års anleggstid 
 6,5 % lånerente 
 2,5 mill kr i årlig innkrevingskostnad pr punkt 
 Trafikkvekst som i fylkesprognosen 
 Takst 2 kr/km 

 
Disse forutsetningene gir grovt regnet følgende resultat: Netto bominntekt for  
hele 15-årsperioden blir 7000 kr pr km og kjøretøy basert på forventet trafikk i 2024. 
 
Vegnr. Fylke Strekning Lengde ÅDT  Prosjekt- Bompeng- Bom- 

    kjøretøy/døgn kostnader potensiale pengeandel 

   km 2014 2024 Mill kr Mill kr % 

E136 
 
 

MogR 
 
 

Veblungsnes 
 
 

2,0
3 500 3 700 110 50 45 

E136 
 
 
 

MogR 
 
 
 

Tresfjordbrua (og  
Vågstrandstunnelen) 
Lengde eksist veg 
som utbedres 
 

3,0
4,6

25,0
2 000 2 200 1 060

(forutsatt 530)  
385

(50) 
39 

E136 
 
 

MogR 
 
 

Breivika – Ålesund 
 
 

11,1 20 000 21 000 1 600
(forutsatt 1360)  

1 600
(85) 
100 

Rv 658 
 
 

MogR 
 
 

 
Ålesund–  
      Ålesund lufthavn 
 

17,1
6 000 8 000 180 180 100 

Rute 6d M&R 
 
SUM 55,2 2 950 2 120

 
 

72 
 
 
Det må understrekes at dette er eksempler på mulig finansieringsmuligheter. Det kan tenkes 
andre løsninger for de konkrete prosjektene. Alle bompengeprosjekter på riksveger må 
godkjennes i Stortinget. 
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5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger 

Det er gjort en relativt grov beregning av virkningene av strekningsvise investeringstiltak ved 
hjelp av programmet EFFEKT 6.32 (versjon 23.07.2010).  
I beregningene benyttes: 
 

 Kalkulasjonsrente 4,5 % 
 Analyseperiode 25 år 
 Levetid 40 år 
 Sammenligningsår 2020 
 Prisnivå 2010 
 Statlig fullfinansiering 

 
Totalvirkningen framgår av tabellen på neste side. Med de beregningsforutsetninger som 
gjelder, vil det ikke bli positiv nytte i noen av prioriteringskolonnene. 
 
Ett prosjekt som skiller seg positivt ut er bygginga av Tresfjordbrua som korter inn 
kjørelengden med 12,5 km. Det gir betydelig reduksjon i transportkostnader og 
ulykkeskostnader 
 
Reisetida totalt på E136 vil bli redusert ca 30 min inkludert ca 14 min pga den nye 
Tresfjordbrua. 
 
Omtrent 16 km av ruta er smalere enn 6,5 m i 2014. Av dette er ca 10 km uten 
midtlinje(gulstripe). Når tiltakene i prioritet 1 er gjennomført, har hele strekninga fått 
midtlinje. Minimum vegbredde på 8,5 m vil ikke oppnås før prioritet 3 er gjennomført. 
 
Dersom det blir enighet om delvis bompengefinansiering av utbygging av innfartsvegen til 
Ålesund, vil det være etablert ca 10 km 4-feltsveg samlet for prioritet 1 og 2. Den vestligste 
delstrekningen kan egne seg for bygging av midtrekkverk i påvente av 4-feltsløsningen. 
 
De siste 20 km av 60 km gang-/sykkelveg langs E136 i Lesja kommune vil være fullført i 
prioritet 1. Noen korte strekningar i Møre og Romsdal kommer i tillegg. 
 
For miljøvirkninger er effekten av forventet økt trafikk inkludert. Nødvendige tiltak for å 
dempe miljøbelastningene er tatt inn i kostnader for programområdene og blir detaljert i 
handlingsprogrammene. Beregningsresultatene i tabellen på neste side er svært usikre og er 
bare en antydning om størrelsesorden for miljøvirkningene. 
 
Det store antall bussholdeplasser langs krever betydelige midler for oppgradering til 
universell utforming. Fram til 2030 forventes omtrent 140 av 640 holdeplasser å 
tilfredsstille disse utformingskravene. 
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Samlede virkninger av investeringstiltak på E136 og rv. 658 for rute 6d i Regien øst og midt 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk netto nytte (mill kr)  -396,8 -597,7 -465,9  

Reduksjon i ulykkeskostnader (mill kr)  395,5 131,6 89,4  

Reduksjon i transport- kostnader for 
samfunnet  (mill kr) 

 2407,8 394,5 135,3  

Reduksjon i transport- kostnader for 
næringslivet   (mill kr) 

 1064,7 99,0 33,2  

Reduksjon i transport- kostnader for 
distriktene  (mill kr) 

 1198,1 82,9 118,2  

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde  (pr. år) 0,86 0,49 0,32  

Reisetid på ruta ekskl felles m/4b  (min) 188 -17,9 -1,9 -2,8 165 

Antall km uten gul midtlinje * 10,2 -10,2 0 0 0 

Antall km med vegbredde <8,5 m 175,8 -74,8 -36,2 -64,8 0 

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner 

0 4,0 5,5 0 9,5 

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger 

0 0 0 0 0 

Antall km forsterket midtoppmerking 0 0 0 8,7 8,7 

Antall km tilrettelagt for gående og 
syklende 

59,3 14,0 12,0 11,0 96,3 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 

Antall rasstrekninger og raspunkter 7 -3 -1 -3 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 43519 -3083 1524 -287 41674 

Antall personer utsatt for PM10 over 
grenseverdien  

2 0 0 0 2 

Antall personer utsatt for NO2 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med ≥38 dB innendørs 
støynivå  

237 -35 -12 -30 160 

Støyplageindeks (SPI) 272 -22 -15 -27 208 

Antall konflikter mellom riksveg og 
biologisk mangfold  

9 -8 0 0 1 

Antall konflikter mellom riksveg og vann 3 -2 -1 0 0 

Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med univers utf (tot.ant. = 5) 

1 3 1 0 5 

Antall holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming (tot. antall = 637) 

51 60 60 66 237 

Virkning på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet (mill kr) 

- -113,2 -19,8 -4,2 - 

SUM investeringer ekskl. programomr. 
(mill. kr.) 

  
3020 

 
1100 

 
720 

 

 
 * I tillegg til 10,2 km uten gul midtlinje er 5,9 km smalere enn 6,5 m, men med midtlinje 
 
Virkninger fordelt på regioner og riksveger finnes i vedlegg 6.2 
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6 VEDLEGG 

6.1 Beskrivelse av strekningsvise investeringer og utbedringsstrekninger 

Utbyggingsstrategien er beskrevet på side 29 og innebærer utbedringstiltak på lavtrafikkerte 
strekninger og utbygging etter full vegnormalstandard på veger som får mer enn 4000 
kjt/døgn i dimensjoneringsåret (her år 2044). 
 

Prosjekt 
Rute 6d 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

E136  (2010-nivå) 
Dombås–MR grense 
(Oppland) 

 
 

 

Dombås (xE6) – Botheim
8,6 km 
 
ÅDT2044 = 3300-4000 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde 
under 8 m. Spesielt dårlig er det ved den 60 m lange Jorabrua 
som også ligger i dårlig kurvatur. Den 1800 m lange smale 
strekningen gjennom Kjøremsgrenda ble utbedret med GSV 
og litt bedre kjøreveg i 2010. Nybygging av Jorabrua med 
tilstøtende veg med kostnad 50 mill kr bør komme først ved 
videre arbeid på denne strekningen. 

250 

Botheim – Lesja øst 
6,5 km 
 
ÅDT2044 = 3300 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
7,0 – 8,0 m. Gang-/sykkelveg på strekningen Botheim – Bø 
ferdigstilles i 2011. Senere gjennomføres utbedring til bredde 
8,5 m for ca 90 mill kr. 

100 

Lesja øst – Lora øst 
10,9 km 
 
ÅDT2044 = 3300 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
7,2 – 7,5 m. For vegnormalstandard er det nødvendig med 
vegomlegging (1,9 km) forbi Lesja sentrum og breddeøkning 
til 8,5 m på resten av strekningen. 

200 

Lora øst – Lesjaskog øst 
18,3 km 
 
ÅDT2044 = 2800 

Hele strekningen har utilfredsstillende standard med hensyn 
til vegbredde 7,0 - 7,5 m. Også her er det behov for TS-tiltak 
og avkjørselsomlegging.  
For vegnormalstandard er det nødvendig med breddeøkning 
til 8,5 m på hele strekningen og ønskelig med gang-
/sykkelveg på den ca 18 km lange strekningen mellom Lora 
og Lesjaskog (GSV ikke inkludert i kostnadene) 

270 

Lesjaskog ø – Bøvermoen
8,7 km 
 
ÅDT2044 = 2400 

Hele strekningen har utilfredsstillende standard med hensyn 
til vegbredde 7,0 – 8,0 m bortsett fra en kortere strekning på 
ca 2,7 km. 
For vegnormalstandard er det nødvendig med breddeøkning 
til 8,5 m på hele strekningen og ønskelig med gang-
/sykkelveg på den ca 9 km lange strekningen mellom 
Lesjaskog og Bjorli (GSV ikke inkludert i kostnadene). 

130 

Bøvermoen – MR grense 
8,0 km 
 
ÅDT2044 = 2000 

Hele strekningen har utilfredsstillende standard med hensyn 
til vegbredde 7,0 – 7,5 m. Men også her er det behov for TS-
tiltak, avkjørselsomlegging og i tillegg bredde./kurvaturtiltak 
på strekningen Bjorli – Møre og Romsdal grense. For 
vegnormalstandard er det nødvendig med breddeøkning til 8,5 
m på hele strekningen. 

150 

Dombås – MR grense 
60,8 km 

Oppland 
Sum strekningsvise investeringstiltak E136 

 
1 100 
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Prosjekt 
Rute 6d 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

E136  (2010-nivå) 
Oppland gr - Ålesund 
(Møre og Romsdal) 

 
 

 

Oppland gr - Flatmark 
19,0 km 
 
ÅDT2044 = 2100 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde 7,3 
– 7,5 m. I anbefalt strategi er breddeutvidelse til 8,5 m 
inkludert i tillegg til forbi-kjøringsfelt på den 3,5 km lange 
stigningen opp fra Rødstøl (Brustulia). 

250 

Flatmark – Marstein 
8,0 km 
 
ÅDT2044 = 2100 

Strekningen må utbedres fra vegbredde 6,5 – 7,4 m som er 
kombinert med delvis svært dårlig kurvatur. Denne streningen 
er prioritert i NTP 2010-19 (siste periode). Planene viser veg 
delvis i ny trase med bredde 8,5 m. 

420 

Marstein– Horgheimseid
6,2 km 
 
ÅDT2044 = 2300 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
ca 7,3 m. I anbefalt strategi er det breddeøkning til 8,5 m på 
hele strekningen. 

60 

Horgheimseidet –  
           Åndalsnes (xRv64)
10,1 km 
 
ÅDT2044 = 2300 - 2700 

Anleggsarbeid ble avsluttet i 2007 på den 5,9 km lange 
strekningen mellom Horgheimseidet og Soggebrua der 
eksisterende veg bare var 6,5 m bred kombinert med dårlig 
kurvatur. Vegen er bygd med 8,5 m bredde. Resten av 
strekningen har ikke tilfredsstillende bredde (7,3 m). For 
anbefalt strategi kreves breddeøkning til 8,5 m på strekningen 
Soggebrua – Åndalsnes. 

40 

Åndalsnes– Veblungsnes 
2,1 km 
 
ÅDT2044 = 3100 - 4100 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
ca 7,1 m. Ved Veblungsnes er det svært krapp kurvatur, 
trafikksikkerhets- og miljøproblemer. Det er planarbeid i gang 
for vegomlegging som innebærer bruk av betongtunnel 
(miljøtunnel). I hovedstrategien inngår denne 
vegomleggingen og utvidelse til 8,5 m i starten av 
strekningen. 

100 

Veblungsnes – Måndals- 
                    tunnelen vest
21,0 km 
 
ÅDT2044 = 2100 - 3100 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
7,0 – 7,5 m. To korte bruer i Måndalen er enda smalere og 
ligger i dårlig kurvatur. I anbefalt strategi ligger utbedring til 
8,5 m bredde langs hele strekningen (bortsett fra den 6,5 km 
lange Innfjordtunnelen og den 2,1 km lange 
Måndalstunnelen), bygging av ny bru, GSV i Innfjorden, 
forbikjøringsfelt ved Hovde, bru over bukta i Innfjorden og ny 
bru i Måndalen. 

150 

Måndalstun v - Vikebukt
18,3 km 
 
ÅDT2044 = 2100 

Strekningen har utilfredsstillende standard med vegbredde  
6,0 – 7,5 m. Mellom Stolsneset og Vågsneset (2,5 km) er det 
enda smalere. Den 0,6 km lange Hjelviktunnelen har lite 
tverrsnitt og krever tiltak for å nå kravet om frihøyde 4,2 m.  
Bygging av den 4 km lange Vågstrandstunnelen blir antakelig 
ferdig i 2013. Vågstrandstunnelen (350 mill kr) er ikke 
inkludert i kostnadsanslaget. Det gjennomføres 
breddeutvidelse til 8,5 m på resten av strekningen. 

280 

Tresfjordbrua 
(Vikebukt – Remmem) 
2,6 km 
 
ÅDT2044 = 2400 

Prosjektet består av ny vegforbindelse som krysser ytterst i 
Tresfjorden. Ved å bygge 3,0 km ny veg inkl 1200 m bru 
forkortes E136 med 12,5 km og veglengden mellom Vikebukt 
og Vestnes med 23,0 km. Hurtigbåtforbindelsen Vikebukt – 
Vestnes kan nedlegges. 

710 
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Prosjekt 
Rute 6d 

Beskrivelse Kostnadsanslag 
mill kr 

E136  (2010-nivå) 
Oppland gr - Ålesund 
(Møre og Romsdal) 

 
 

 

Remmem – Kjelbotn 
4,1 km 

Beskrevet under rute 4b.  
Vegstandard ikke tilfredsstillende. Vegbredde økes til 10,0 m. 

0 

Kjelbotn – Breivika 
48,1 km 

Beskrevet under rute 4b.  
Invest.tiltak for ………. mill kr nødvendig i 30-årsperioden. 

0 

   
Breivika – Ålesund ø 
                            (xRv658)
9,5 km 
 
ÅDT2044 = 18000 - 26000 

Hele strekningen har utilfredsstillende vegbredde med 7,0 - 
13,5 m, men kravet er minimum 22,0 m med de aktuelle 
trafikkmengdene. I anbefalt strategien er breddeutvidelse til 
20,0 m inkludert. På strekningen Breivika – Lerstad er ny 
trase valgt i kommunedelplan og kostnad 1100 mill kr lagt til 
grunn. 

1 500 

Ålesund ø - Skutvika 
                            (xFv390)
2,4 km 
 
ÅDT2044 = 14000 - 26000 

 Hele strekningen har utilfredsstillende vegbredde med 7,5 - 
10,0 m, men kravet er minimum13,0 m for bygate med de 
aktuelle trafikkmengdene. I hovedstrategien er bare TS- og 
miljøtiltak inkludert. En eventuell ombygging til fullgod 
standard med bredde 13,0 m vil koste anslagsvis ca 250millkr. 
Løsningene fra Rådhuset til Skutvika er usikker, bl. a. behov 
for ny bru over Brosundet. Kanskje må det bygges kostbar 
tunnel. Men denne strekningen (Sundgt – Skutvika) blir 
antakelig omklassifisert fra riksveg til fylkesveg/komm. veg. 

50 

   
Oppland gr. - Ålesund 
115,6 km 

Møre og Romsdal 
Sum strekningsvise investeringstiltak E136 

 
3 560 

   

Rv. 658   
Ålesund –  
Ålesund lufthavn 

  

Ysteneset (xE136) –  
                           Ytterland
8,4 km 
 
ÅDT2044 = 7900 - 8400 

Strekningen domineres av de to undersjøiske tunnelene 
Ellingsøytunnelen (3520 m) og Valderøytunnelen (4220 m). 
Disse ble i 2008-2009 rehabilitert og tilfredsstiller 
tunnelsikkerhets-forskriften. Bare mindre tiltak med 
breddeøkning aktuelt på resterende 0,7 km (utføres 2010-11) 

0 

Ytterland –  
  Ålesund lufthavn, Vigra
8,7 km 
 
ÅDT2044 = 5400 - 6500 

Hele strekningen har utilfredsstillende vegbredde med 7,0 m 
og behov for bredde på 10,0 m. I tillegg delvis behov for 
lokalveger og gang-/sykkelveger. 

180 

  

Ysteneset. – 
         Ålesund lufthavn 
17,1 km 

Møre og Romsdal 
 
Sum strekningsvise investeringstiltak rv. 658 

 
 

180 
  

  

   

Rute 6d 
Strekningsvise inv. 

E136 
Rv. 658 
SUM 

4 660 
180 

4 840 
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Rute 6d 
Programområder 

 Kostnadsanslag 
mill kr 

  (2010-nivå) 
   
Mindre utbedringer E136 Oppland 70 
 E136 Møre og Romsdal 140 
 Rv 658 20 
   
Gang-/sykkelveger E136 Oppland 100 
 E136 Møre og Romsdal 50 
 E136 Møre og Romsda, sykkelsatsing Ålesundl 150 
 Rv 658 20 
   
Trafikksikkerhet E136 Oppland 100 
 E136 Møre og Romsdal 200 
 Rv 658 30 
   
Miljø-/sørvistiltak E136 Oppland 40 
 E136 Møre og Romsdal 80 
 Rv 658 10 
   
Kollektivtrafikktiltak E136 Oppland 20 
 E136 Møre og Romsdal 40 
 Rv 658 10 
   
Planlegging E136 Oppland 110 
 E136 Møre og Romsdal 200 
 Rv 658 20 
   
Grunnerverv E136 Oppland 40 
 E136 Møre og Romsdal 80 
 Rv 658 10 
   
SUM programområder E136 Oppland 480 
SUM programområder E136 Møre og Romsdal 940 
SUM programområder Rv. 658 Møre og Romsdal 120 
   
SUM programområder Rute 6d 1 540 
SUM strekningsvise Rute 6d 4 840 
SUM alle tiltak Rute 6d 6 380 
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6.2 Virkninger fordelt på regioner og riksveger 

Virkninger i Region øst på E136 på rute 6d 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk netto nytte (mill kr)  -139,9 -527,3 -34,3  

Reduksjon i ulykkeskostnader (mill kr)  24,3 56,4 13,5  

Reduksjon i transport-kostnader for 
samfunnet  (mill kr) 

 60,8 82,9 36,2  

Reduksjon i transport-kostnader for 
næringslivet   (mill kr) 

 12,8 18,7 8,5  

Reduksjon i transport-kostnader for 
distriktene  (mill kr) 

 60,8 82,9 36,2  

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde  (pr. år) 0,07 0,17 0,05  

Reisetid på ruta  (min) 57,0 -0,9 -1,1 -0,5 54,5 

Antall km uten gul midtlinje * 0,3 -0,3 0 0 0 

Antall km med vegbredde <8,5 m 60,7 -14,4 -36,2 -10,1 0 

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner 

0 0 0 0 0 

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger 

0 0 0 0 0 

Antall km forsterket midtoppmerking 0 0 0 0 0 

Antall km tilrettelagt for gående og 
syklende 

40,3 7,0 7,0 6,0 60,3 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 

Antall rasstrekninger og raspunkter 0 0 0 0 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 10619 255 346 128 11348 

Antall personer utsatt for PM10 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer utsatt for NO2 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med ≥38 dB innendørs 
støynivå  

50 -15 -2 -20 13 

Støyplageindeks (SPI) 184 -12 -10 -22 140 

Antall konflikter mellom riksveg og 
biologisk mangfold  

1 0 0 0 1 

Antall konflikter mellom riksveg og vann 3 -2 -1 0 0 

Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med univers utform. (tot.ant = 0) 

0 0 0 0 0 

Antall holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming (tot. antall = 127) 

36 25 30 36 127 

Virkning på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet (mill kr) 

- 0,8 2,5 0,6 - 

SUM investeringer ekskl. programomr. 
(mill. kr.) 

  
300 

 
650 

 
150 

 

 
 * I tillegg til 0,3 km uten gul midtlinje er 1,8 km smalere enn 6,5 m, men med midtlinje 
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Virkninger i Region midt på E136 på rute 6d 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk netto nytte (mill kr)  -256,9 -70,4 -271,9  

Reduksjon i ulykkeskostnader (mill kr)  371,5 75,2 58,2  

Reduksjon i transport-kostnader for 
samfunnet  (mill kr) 

 2347,0 311,6 82,0  

Reduksjon i transport-kostnader for 
næringslivet   (mill kr) 

 1051,9 80,3 22,1  

Reduksjon i transport-kostnader for 
distriktene  (mill kr) 

 1197,3 0,0 82,0  

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde  (pr. år) 0,79 0,32 0,21  

Reisetid på ruta ekskl strekn m/4b  (min) 116 -17,0 -0,8 -1,3 97 

Antall km uten gul midtlinje * 9,9 -9,4 0 0 0 

Antall km med vegbredde <8,5 m 106,4 -60,4 0 -46,0 0 

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner 

0 4,0 5,5 0 9,5 

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger 

0 0 0 0 0 

Antall km forsterket midtoppmerking 0 0 0 0 0 

Antall km tilrettelagt for gående og 
syklende 

18,0 4,0 5,0 5,0 32,0 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 

Antall rasstrekninger og raspunkter 7 -3 -1 -3 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 29100 -3338 1179 -131 26810 

Antall personer utsatt for PM10 over 
grenseverdien  

2 0 0 0 2 

Antall personer utsatt for NO2 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med ≥38 dB innendørs 
støynivå  

187 -20 -10 -10 147 

Støyplageindeks (SPI) 88 -10 -5 -5 68 

Antall konflikter mellom riksveg og 
biologisk mangfold  

8 -8 0 0 0 

Antall konflikter mellom riksveg og vann 0 0 0 0 0 

Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med univers utf (tot.ant. = 4) 

1 2 1 0 4 

Antall holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming (tot. antall = 500) 

10 30 30 30 100 

Virkning på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet (mill kr) 

- -114,0 -22,3 -4,8 - 

SUM investeringer ekskl. programomr. 
(mill. kr.) 

  
2720 

 
450 

 
390 

 

 

 * I tillegg til 9,9 km uten gul midtlinje er 4,1 km smalere enn 6,5 m, men med midtlinje 
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Virkninger i Region midt på rv. 658 på rute 6d 
 

Virkning 
Tilstand 

2014 
Endring 
prior. 1 

Endring 
prior. 2 

Endring 
prior. 3 

Tilstand 
2044 

Samfunnsøkonomisk netto nytte (mill kr)  0 0 -159,7  

Reduksjon i ulykkeskostnader (mill kr)  0 0 17,7  

Reduksjon i transport-kostnader for 
samfunnet  (mill kr) 

 0 0 17,1  

Reduksjon i transport-kostnader for 
næringslivet   (mill kr) 

 0 0 2,6  

Reduksjon i transport-kostnader for 
distriktene  (mill kr) 

 0 0 0,0  

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde  (pr. år) 0 0 0,06  

Reisetid på ruta  (min) 15 0 0 -1 14 

Antall km uten gul midtlinje 0 0 0 0 0 

Antall km med vegbredde <8,5 m 8,7 0 0 -8,7 0 

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner 

0 0 0 0 0 

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger 

0 0 0 0 0 

Antall km forsterket midtoppmerking 0 0 0 8,7 8,7 

Antall km tilrettelagt for gående og 
syklende 

1,0 3,0 0 0 4,0 

Antall km kollektivfelt 0 0 0 0 0 

Antall rasstrekninger og raspunkter 0 0 0 0 0 

CO2-utslipp (mill. tonn) 3800 0 0 -284 3516 

Antall personer utsatt for PM10 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer utsatt for NO2 over 
grenseverdien  

0 0 0 0 0 

Antall personer med ≥38 dB innendørs 
støynivå  

0 0 0 0 0 

Støyplageindeks (SPI) 0 0 0 0 0 

Antall konflikter mellom riksveg og 
biologisk mangfold  

0 0 0 0 0 

Antall konflikter mellom riksveg og vann 0 0 0 0 0 

Antall kollektivknute-punkter langs 
riksveg med univers utf (tot.ant. = 1) 

0 1 0 0 1 

Antall holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming (tot. antall = 10) 

5 5 0 0 10 

Virkning på drifts- og 
vedlikeholdsbudsjettet (mill kr) 

- 0 0 -2,8 - 

SUM investeringer ekskl. programomr. 
(mill. kr) 

  
0 

 
0 

 
180 
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6.3 Temakart rute 6d 

Kart 01: Oversikt 
Kart 01B: Gang-/sykkelveger 
Kart 02: Vegnormalstandard 
Kart 03: Ulykker 
Kart 04A: ÅDT 2014 
Kart 04B: ÅDT 2044 
Kart 05: Vegbredde 
Kart 05A: Vegbredde <6,5 m 
Kart 06: Kurvatur 
Kart 07: Fartsgrense 
Kart 09: Støy 
Kart 10: Utviklingsstrategi 
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U4 =Utbygging til fullgod standard 4 felt
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