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Forord 
 

Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

Rute 2b er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

 
Riksvegrute 2b omfatter: 

 Rv. 35 fra kryss med E134 i Hokksund til kryss med E16 ved Hønefoss. 
 E16 fra kryss med rv. 35 ved Nymoen (Hønefoss) til Riksgrensen ved Riksåsen 

(unntatt Roa – Grualia). 
 Rv. 2 fra Riksgrensen ved Magnor til kryss med rv. 25 i Elverum. 
 Rv. 25 fra kryss med rv. 3 i Elverum til Riksgrensen ved Støa. 

 
Rute 2b inngår i transportkorridoren mot utlandet og er viktig i sammenbindingen av 
riksvegnettet på Østlandet. Rv. 35/E16 fra Hokksund via Hønefoss og Jessheim og videre til 
Kongsvinger er en viktig tverrforbindelse nord for Oslo. Denne ble sammen med den 
etablerte tverrforbindelsen sør for Oslo, Oslofjordforbindelsen, lansert som begrepet «Ytre 
Ring» rundt det sentrale Oslo-området og vil kunne avlaste Oslo som nav i 
transportsystemet. Dette gjelder både for internasjonal og nasjonal næringsrelatert 
transport. I tillegg genererer de mange tettstedene langs ruta en betydelig andel lokal 
trafikk.    
 
Rute 2b består av en samling riksveger med stort spenn i funksjon, trafikkmengde og 
utbedringsbehov. Utfordringene på ruta er varierende og spenner fra trafikksikkerhet (kryss 
og møteulykker), manglende samsvar med vegnormalene (bredde og kurvatur) og 
framkommelighetsproblematikk (kapasitetsproblemer i by, stigningsforhold, nedsatt fart). 
Det er også en utfordring at ruta til dels har for dårlig kollektivtilbud og at strekninger 
mangler gang/sykkelveg.  
 
På rute 2b er det viktig å etterstrebe en mest mulig enhetlig standard over lengre 
strekninger. Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta fram til 2050. Trafikkmengdene sammenholdt med vegens geometriske 
standard danner basis for vurderingene, og er i stor grad bestemmende for tiltaksbehovet.  
Hovedstrategien for rute 2b er å bedre fremkommeligheten gjennom å prioritere utbygging 
til 4-felts veg, 2/3-feltsveg og utbedring av strekninger med betydelig gap i forhold til 
vegnormalstandard og geometri. Det bør være en enhetlig standard over lengre strekninger. 
I tillegg er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak og å utbedre flaskehalser. 
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2 INNLEDNING  

 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder 
landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner.  
 
Meld. St. 26 (2012-13)  Nasjonal transportplan 2014-23 er basert på hovedmålene om 
fremkommelighet og regional utvikling, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Det 
er lagt vekt på effektiv ressursutnyttelse og sammenhengende utbygging av lengre 
strekninger, og det legges opp til økning i nivået på investeringer til drift- og vedlikehold. 
Det legges også opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet som finnes.  
 
De rutevise utredningene inneholder en presentasjon av status på rutene per 1.1.2018, og 
gir et inntrykk av problemnivået innenfor ulike temaer. Videre viser utredningene 
investeringsbehov og redegjør for utfordringer, mål, strategier og tiltak for de ulike 
riksvegrutene. Utredningene gir et bilde av hvilke ambisjoner Statens vegvesen har for 
utviklingen av riksvegnettet fram til 2050. Utredningene er ikke fysiske planer som viser 
detaljerte løsninger på hver enkelt streking, og heller ikke økonomiske planer.  
 
Utredningene viser hva det koster å bygge ut to- og trefeltsveger med midtdeler når 
årsdøgntrafikken (ÅDT) er mellom 6 og 12000, firefeltsveg med midtdeler når ÅDT er over 
12000 og utbedring av veger med ÅDT under 6000. Utredningen viser en naturlig 
utviklingsstrategi mot den langsiktige visjonen for riksvegnettet. I strategien inngår både 
store prosjekter og  mindre utbygginger. Strategien viser både langsiktige løsninger og 
midlertidige/avbøtende tiltak i påvente av store prosjekter. Strategien legger opp til 
brukerfinansiering der trafikkmengdene gir rom for det. 
 
Utredningene skal være grunnlag for strategiske diskusjoner og beslutninger, og være 
Statens vegvesens faglige grunnlag for et godt samspill med politikere, brukere og andre 
interessenter om riksvegnettes utvikling. 
 
Utredningene vil være grunnlag for det videre arbeidet med NTP. De konkrete prioriteringene 
for perioden 2018-27 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 
og etterfølgende handlingsprogram. 
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3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

 
Denne ruta er definert som  

 Rv. 35 fra kryss med E134 i Hokksund til kryss med E16 ved Hønefoss  -   53,1 km 
 E16 fra kryss med rv. 35 ved Nymoen (Hønefoss) til Riksgrensen  

ved Riksåsen (unntatt Roa – Grualia 4,4 km, rute 6a)   -   181,2 km  
 Rv. 2 fra Riksgrensen ved Magnor til kryss kryss med rv. 25 i Elverum  -   131,5 km  
 Rv. 25 fra kryss med rv. 3 i Elverum til Riksgrensen ved Støa   -   99,2 km 
 

Rutas lengde, inklusive armer ramper og rundkjøringer er om lag: 465,0 km  
Det er fellesstrekning med rv. 4, Roa –Grualia i Oppland på om lag 5 km denne strekningen 
inngår i rute 6a. Det er også fellesstrekning med E6 mellom Jessheim og Kløfta i Akershus, 
denne strekningen inngår i rute 6a. 
 
Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte fylkene:  
 

 Buskerud:  63,1 km 
 Oppland:  28,2 km  
 Akershus:  69,5 km 
 Hedmark:            304,2 km 

 
Oversikt over hele ruta er vist i kart på neste side.  

3.2 Forutsetninger for rutevise utredninger 

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn for arbeidet med rutevise utredninger: 
 

 Kostnadstall er i 2015-tall 
 Trafikktall for 2013 som er framskrevet til 2018 og 2050 ved bruk av gjeldende 

vekstfaktorer for samlet trafikkarbeid for hvert fylke.  
 Alle store vegprosjekter som ligger med oppstartsbevilgning i handlingsprogrammet 

for 2014-17 har vi forutsatt at gjennomføres. Dette gjelder følgende prosjekter: 
o E16 Herbergåsen – Nybakk 
o E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum 
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Figur 1  Rutas omfang og utstrekning 
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Tabell 1 Veger og veglengder på rute 2b  

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

Rv. 35 Hokksund - 
Hønefoss 

Buskerud Rv. 35 Hokksund (Hp 04 m 0) – Hønefoss 
(Styggedalen) (Hp 07 m 2445) 

53,1 km 

E16 Hønefoss – 
Riksgrensen 
v/Riksåsen 

Buskerud E16 Hønefoss (Nymoen) (Hp 06 m 5337) 
- Oppland fylkesgrense (Hp 07 m 
9312) 

10,0 km 

Oppland E16 Buskerud fylkesgrense (hp 16 m 0) – 
Akershus fylkesgrense (hp 21 m 
8958) (unntatt Roa – Grualia) 

28,2 km 

Akershus E16 Oppland grense (hp 1 m 0) – 
Hedmark grense (hp 6 m 10148) 

69,5 km 

Hedmark E16 Akershus grense (hp 1 m 0) – 
Riksgrensen v/ Riksåsen (hp 8 m 
5321) 

74,0 km 

Rv. 2 Riksgrensen 
v/Magnor - Elverum 

Hedmark Rv. 2 Riksgrensen v/Magnor (hp 1 m 0)- 
Elverum (Hp 14 m 13376) 

131,5 km 

Rv. 25 Elverum – 
Riksgrensen v/Støa 

Hedmark  Rv. 25 Elverum (hp 3 m 0) – Riksgrensen v/ 
Støa (hp 7 m 10080) 

99,2 km 

Totalt Buskerud   63,1 km 

Totalt Oppland   28,2 km 

Totalt Akershus   69,5 km  

Totalt Hedmark   304,2 km 

Tabell 2 Ferjesamband på rute 2b 

Det er ingen ferjer på rute 2b. 

3.3 Rutas funksjon 

Ruta inngår i transportkorridoren mot utlandet (utlandsforbindelse 4) som omfatter veg- og 
jernbaneforbindelse mot Stockholmsregionen og andre sentrale områder i Sverige. Ruta er 
viktig i sammenbindingen av riksvegnettet på Østlandet.  
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Internasjonal trafikk 

 Grensekryssingen ved Magnor er landets nest største regnet etter samlet trafikk, og 
tredje største for tungtrafikk. Rv. 2 og E16 er viktige forbindelser mellom 
Gardermoen og regioner i vestre/midtre deler av Sverige (Värmland og Dalarna) og til 
nordre deler av Oslo-området. 

 E16 er en sentral rute for tungtransport mellom Oslo-området og Nord-Norge, Nord-
Sverige og Nord-Finland. 

 E16 og rv. 2 har, i kombinasjon med rv. 3, økende betydning for tungtransport 
mellom Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre 
siden av Østersjøen. 

 Rv. 35 og E16 ivaretar trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud, Vestlandet og 
Sverige. 

 Rv. 25 Elverum – Nybergsund – Støa/riksgrensen utgjør en viktig forbindelse til 
Sverige. Spesielt vinterstid kna de tvære mye turisttrafikk mellom Trysil og Sälen. Det 
foreligger planer om etablering av flyplass i Sälen, som vil medføre økt grensetrafikk, 
først og fremst mot Trysil. 

 E16, rv. 2 og rv. 25 er med å forbinde det svenske arbeidsmarkedet med det norske. 
Det er betydelig pendlertrafikk over grensene, spesielt fra Sverige mot Norge og 
spesielt på rv. 2.  

 
Igangværende og planlagt utbygging av E16, rv. 2 og rv. 35 vil underbygge og videreutvikle 
den internasjonale funksjon denne ruta har. 
 
Nasjonal trafikk 

 I nasjonal sammenheng har ruta en viktig sammenbindingsfunksjon mellom 
dalførene på Østlandet.  

 Den representerer en alternativ øst-vest-forbindelse, som i et langsiktig perspektiv 
vil kunne avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk. Ruta gir således betydelig 
fleksibilitet i det overordnede vegnettet på Østlandet, og denne betydningen vil være 
økende.  

 I nasjonal sammenheng er ruta sentral som hovedrute til Gardermoen både vestfra og 
østfra. 

 Gjennom Buskerudbyen går det flere nasjonale stamveger og regionale 
vegforbindelser; E18, E134, rv. 23 og rv. 35. Vegene har en sammensatt funksjon da 
de både betjener lokal trafikk internt i Buskerudbyen og regional / nasjonal 
gjennomgangstrafikk 

 Rv. 25 er sentral for trafikken til destinasjon Trysil og videre mot Sälen i Sverige 

3.3.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner  

Regional trafikk 
Ruta er viktig for næringslivet i fylkene den berører. 
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 Bedre forbindelse mellom Ringerike og Hadeland bidrar i utviklingen av én 
næringsregion. Dette vil kunne gi vekstkraft til næringsutvikling både på Hadeland og 
i midtre deler av Buskerud inkludert Ringeriksregionen. 

 Nærhet til Gardermoen gir muligheter for vekst for midtre deler av Buskerud, 
Ringerike, Hadeland, Romerike og Glåmdal med økt regional trafikk som følge.  

 De fire kommunene Øvre Eiker, Modum, Ringerike og Jevnaker har et betydelig 
internt arbeidsmarked. Ca. 66 % av det totale antallet sysselsatte bor og arbeider 
innenfor de fire kommunene. Den største pendlingsstrømmen går fra Modum og 
Øvre Eiker i retning Hokksund, men det er også en betydelig pendlingsstrøm  fra 
Jevnaker mot Hønefoss. Pendlingen mellom Ringerike og Modum er beskjeden. Kun 
ca. 1 % pendler fra Ringerike til Drammen. 

 Buskerudbyen (se kap 4.7), med Hokksund som knutepunkt mellom Drammen og 
Kongsberg, pendling og internt arbeidsmarked 

 Glåmdalsregionen – pendling og internt arbeidsmarked 
 Sør-Østerdalsregionen, pendling og internt arbeidsmarked 
 Befolknings- og arbeidsplassvekst som følge av virksomheten ved Gardermoen.    
 Rv. 25 er en viktig forbindelse øst-vest, i første rekke mellom Mjøsområdet/ 

Hedemarken og Elverum/Sør-Østerdalsregionen. 
 

Lokal trafikk 
Små tettsteder og bebyggelse langs store deler av ruta gir vesentlige innslag av lokal trafikk. 
Størst er andelen lokal trafikk i de byene og store tettstedene der det ikke er bygget 
omkjøringsveg. Disse er 

 Hokksund  
 Kongsvinger 
 Elverum 

 

For øvrig vises til mer utfyllende omtale i kap. 4.7. 
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Tabell 3 Viktige regioner i rute 2b sitt nære influensområde  

A. Storbyregioner 

 Oslo 
Omfattter: Oslo, alle kommunene i Akershus, 
Lunner, Gran, Jevanker Romskog, Spydeberg, 
Hobøl, Røyken og Hurum kommuner 

B. Regioner med mellomstore byer 
 Drammen  

Omfatter: Drammen, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, 
Neder Eiker, Lier, Svelvcik, Sande 
Gjøvik 
Omfatter: Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Søndre og 
Nordre Land kommuner 
Hamar 
Omfatter: Hamar, Ringsaker og Stange kommuner 

C. Småbyregioner 
 Ringerike 

Omfatter: Jevnaker, Ringerike, Hole, Krødsherad 
Kongsvinger 
Omfatter: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, 
Eidskog, Grue, Åsnes 
Elverum 
Omfatter: Våler, Elverum, Åmot 
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Figur 1  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - 2018 
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Figur 3  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - 2050 
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3.3.2 Sentrale forhold for næringslivet  

Glåmdalsregionen 
Glåmdalsregionen har hatt nedgang i antall arbeidsplasser de siste seks årene og da spesielt 
innenfor industrinæringer.  Regionen har et potensiale mht. befolknings- og 
arbeidsplassutvikling gjennom en bedre integrering mot arbeidsmarkedet i Stor-Oslo. 
Samferdselsstrukturen er av vesentlig betydning i denne sammenheng. 
Den viktigste næringen i denne regionen er også tjenesteyting (offentlig, privat og 
forretningsmessig) med andel på 49,5 prosent av arbeidsplassene. Offentlig tjenesteyting 
utgjør 35 prosent (av totalt antall arbeidsplasser).  12 prosent er sysselsatt innenfor 
industrien. Halvparten av disse innenfor næringsmiddel og trebearbeidende industri.  
Varehandel utgjør 13,5 prosent.  Primærnæringene utgjør rundt sju prosent. I underkant av 
tre prosent er sysselsatt innenfor reiseliv og opplevelsesnæringer. Ved årsskiftet 2013-14 
var det i underkant av 20.500 arbeidsplasser i regionen. 
 
Glåmdalsregionen har historisk sett vært en «sterk pendlerregion»  og da spesielt mot 
Osloregionen.  78 prosent av de bosatte jobber i egen region. Ca.16 prosent, eller i overkant 
av 3.900 personer pendler til Oslo og Akershus. Utpendlingen fra regionen har vært stabil de 
siste fire åra, mens innpendlingen fra nevnte område til regionen har økt noe. 
 
Hamarregionen 
Næringsstrukturen i Hamarregionen kjennetegnes med en stor andel arbeidsplasser innenfor 
offentlig, privat og forretningsmessig tjenesteyting. 52 prosent av arbeidsplassene ligger 
innenfor nevnte næringer. Dette skyldes i stor grad at Hamarregionen er fylkeshovedsete 
både for større konsern og offentlige virksomheter.  I overkant av 14 prosent av de 
sysselsatte jobber innenfor varehandel. Industri utgjør 10 prosent. Næringsmiddel og 
trebearbeidende industri utgjør seks prosent. Primærnæringene har en andel på ca. fire 
prosent. Sistnevnte næring har de siste fire åra hatt en nedgang med hensyn til antall 
arbeidsplasser, mens produksjon har vært omtrent på samme nivå. 1.januar 2014 var det 
42.300 arbeidsplasser i regionen 
 
Når det gjelder utvikling i pendling er tendensen at: 
1) Økende andel av bosatte i Hamarregionen også jobber i regionen, hhv. 82,1 prosent  

pr. 1. januar 2013 mot 81,6 prosent på samme tidspunkt 2009. 
2) Det er i perioden 2009-2013 en reduksjon i andelen som pendler til Oslo og 

Akershus. 
3) En større andel pendler til naboregioner i Hedmark og Oppland. 
 
Sør-Østerdalsregionen 
I Sør-Østerdalsregionen er det i underkant av 16.400 arbeidsplasser. 41 prosent av disse er 
innenfor offentlig tjenesteyting. Den store andelen innenfor offentlig sektor knyttes opp til 
sjukehus, høgskole og forsvarets posisjon i regionen. Privat og forretningsmessig 
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tjenesteyting utgjør nesten 14 prosent. Varehandel utgjør i underkant av 14 prosent og 
industri 8 prosent av arbeidsplassene.  Når det gjelder primærnæringene utgjør de til 
sammen nesten fem prosent, men i denne regionen er skogbruksnæringa viktigere enn 
jordbruk (2,7 mot 2,2 prosent).  Reiseliv- og opplevelsesnæringen er viktig for regionen og i 
overkant av fem prosent av arbeidsplassene er innenfor denne næringa. I Trysil er 11 
prosent sysselsatt her.  
 
80 prosent (13.800) av de bosatte i Sør-Østerdalsregionen jobber i regionen, mens 20 
prosent pendler ut. Ti prosent pendler til Hamarregionen (8 %) og Glåmdalsregionen (2 %).  I 
overkant av fem prosent pendler til Akershus og Oslo. Pendlingsmønsteret inn og ut av 
regionen har vært stabilt de siste åra. 
 
Ringeriksregionen 
Ringeriksregionen er en markant industriregion, med sterke historiske røtter i 
treforedlingsindustrien. Men også nye teknologibedrifter har etablert seg i næringsparkene i 
regionen. Midt-Buskerud er ledende innenfor helse- og sosialtjenestene i regionen, noe som 
må ses i sammenheng med utviklingen av viktige institusjoner som Modum bad. Det er 
sterkt innslag av sysselsetting innenfor bygg- og anlegg i denne regionen. Landbruket er en 
betydelig næring i de fire kommunene, og en viktig bærebjelke i næringsstrukturen, og de 
dyrkbare arealene representerer en viktig ressurs i kommunene. Et fellestrekk for store deler 
av næringslivet i de fire kommunene er at det er transportintensivt, en stor del av 
virksomheten krever transport av råvarer og ferdige produkter.  
 
Øvre del av Buskerud har en stor andel fritidsboliger og turisme/reiseliv er en viktig næring. 
Det finnes 21.400 fritidsboliger og 58 hoteller med til sammen 9.970 senger i 
Hallingdalskommunene, Sigdal og Krødsherad pr.  1.1.2010. I 2009 utgjorde hyttetrafikken 
mellom 7-11 % av trafikken i vintermånedene januar – april og sommermåneden juli ved 
tellepunktet ved Kverk, mens hotelltrafikken utgjorde ca. 2 % av trafikken i vintermånedene 
januar, februar, april og i juli. Det har vært en betydelig utvikling innen sport- og 
fritidsnæringer i Halligdalsregionen de seinere årene, noe som medfører økt fritidstrafikk. 
 
Buskerudbyen 
Området består bl.a. av Drammen, Kongsberg, Hokksund. Drammen har et variert 
næringsliv, men har flest arbeidsplasser innen varehandel og privat- og offentlig 
tjenesteyting. Dette er i tråd med hvordan de generelle trendene for næringsstrukturen i 
byområder ser ut. Kongsberg kommune har i nasjonal sammenheng en meget sterk 
høyteknologisk industri. Hele 39 prosent av arbeidsplassene i Kongsberg er tilknyttet denne 
næringen. Eikerkommunene og Lier har relativt mange arbeidsplasser innen 
primærnæringen, i tillegg til bygg- og anleggsnæringen. Drammen og Kongsberg er også en 
studentby ved å huse deler av Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Vestre viken sykehus – 
lokalisering Brakerøya. Buskerudbyen omtales primært i rute 3. 
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3.3.3 Rutas plass i transportkorridoren   

Over lange strekninger har rute 2b til en viss grad samme funksjon for øst - vest - trafikken 
i korridoren Oslo- Karlstad-Stockholm , som rute 2a (E18, Riksgrensen v/Ørje – Oslo). Det er 
imidlertid en arbeidsdeling mellom disse rutene. For trafikk fra det sydlige og sentrale 
hovedstadsområdet er E18 det mest aktuelle rutevalget i korridoren. Fra nordre del av 
hovedstadsområdet, Gardermoen, og via rutene i korridor 5 og 6 er E16/rv. 35/rv. 2 (rute 
2b) naturlig valg. 
 
E16 og rv. 35 gjennom Akershus, Oppland og Buskerud utgjør sammen med rv. 2 en 
tverrforbindelse nord for Oslo. Dette er, sammen med den etablerte tverrforbindelsen sør for 
Oslo- Oslofjordforbindelsen, lansert som begrepet ”Ytre Ring” rundt det sentrale Oslo-
området og vil kunne avlaste Oslo som nav i transportsystemet. 
 
Rute 2b har en spesiell plass og rolle i forhold til utenlandskorridorene:  
- E16/rv. 2 knytter sammen korridorene 1 (Oslo-Svinesund) og 6 (Oslo-Trondheim) for 

trafikk mellom Midt-Norge og Syd-Sverige  
- E16/rv. 2 er i samvirke med det svenske riksvegnettet alternativ til rutene i korridor 

6/7/8 (E6 til Nord-Norge) for den nord-øst-vendte trafikken fra Oslo-området til 
Sverige, Nord-Norge og Nord-Finland. Dette betyr at deler av trafikken fra Oslo til 
Nord-Norge går på det svenske vegnettet  

 
E16 er i kombinasjon med rv. 2 en lenke i flere transportruter mellom Oslo-området og 
Midt-Sverige (Värmland, Dalarna og Gävleborg), Nord-Sverige og Nord-Norge. E16 er en 
viktig veg for trafikken nord- og østover i Sverige. E16 er en av i alt 20 grenseoverganger 
mellom Hedmark og Värmland/Dalarna. Grenseovergangen er den tredje største fra 
Hedmark til Sverige, målt i trafikkmengde.  
 
Gävle havn har de senere årene fått stadig større betydning for transport av gods fra landene 
på østsiden av Östersjøen, og er utpekt som en av ti rikshavner i Sverige. En ny hovedvegrute 
mellom Gävle og Oslo kan forsterke transporten av gods fra Gävle til Oslo og samhandlingen 
mellom havnene i Gävle og Oslo. 
 
Grenseovegangen ved Magnor (Morokulien) på rv. 2 er den største fra Hedmark til Sverige, 
målt i trafikkmengde. Spesielt tungtrafikken er stadig økende over grensen. Rv. 2 er spesielt 
viktig for sørøstgående trafikk til/fra Sverige og er ferdselsåre mot Karlstad og Stockholm.  
 
Rv. 35 forbinder de større tettstedene Hokksund, Åmot/Geithus, Vikersund, Tyristrand, 
Hønefoss og Jevnaker. Hokksund og Hønefoss har bystatus, og er administrasjonssentre i 
henholdsvis Øvre Eiker og Ringerike kommuner, mens Vikersund og Jevnaker er 
administrasjonssentre i Modum og Jevnaker kommuner. 
 
Øvre del av Buskerud har en stor andel fritidsboliger og turisme/reiseliv er en viktig næring. 
Rute 2b forbinder Vestfold/Nedre Buskerud med fritidsbebyggelsen/turistnæringen i 
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Sigdal/Eggedal, Norefjell og Hallingdal. Det finnes 21.400 fritidsboliger og 58 hoteller med 
til sammen 9.970 senger i Hallingdalskommunene, Sigdal og Krødsherad pr 1.1.2010. I 2009 
utgjorde hyttetrafikken mellom 7-11 % av trafikken i vintermånedene januar – april og 
sommermåneden juli ved tellepunktet ved Kverk, mens hotelltrafikken utgjorde ca. 2 % av 
trafikken i vintermånedene januar, februar, april og i juli. Det har vært en betydelig utvikling 
innen sport- og fritidsnæringer i Halligdalsregionen de seinere årene, noe som medfører økt 
fritidstrafikk.  
 
Riksvegstrekningen mellom Hokksund - Åmot - Jevnaker inngår i transportkorridoren mot 
utlandet og er viktig for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud, Vestlandet og 
Sverige. I nasjonal sammenheng har rv. 35 en viktig sammenbindingsfunksjon mellom 
dalførene i Valdres (E16), Hallingdal (rv. 7) og Sigdal/Eggedal (fv. 287). 
 
I Hokksund har rv. 35 forbindelse mot indre del av Vestfold og i nasjonal sammenheng er 
strekningen sentral som en hovedrute til Gardermoen vestfra. 
 
Regionalt er rv. 35 viktig fordi den forbinder de fire byene i Buskerud (Drammen, Kongsberg, 
Hønefoss og Hokksund), hvor Hokksund utgjør et knutepunkt mellom disse.  
 
Rv. 35 utgjør forbindelsen mellom tettstedene Hokksund, Åmot/Geithus, Vikersund, 
Tyristrand og Hønefoss. Mellom Vikersund og Styggedalen fungerer rv. 35  som lokalveg 
mellom mindre tettsteder/bebyggelse da det ikke er noen andre veger som fungerer som 
lokalveg. Tettsteder og bebyggelse langs rv. 35 gir derfor vesentlig innslag av lokal trafikk. 
Andelen lokaltrafikk er størst i Hokksund og Jevnaker, der det ikke er bygd omkjøringsveg.  
 
Rv. 35 er også viktig for trafikk fra Hallingdalsregionen mot fylkeshovedstaden Drammen, 
samt for trafikk til/fra Valdres mot Drammensområdet og mot Kongsbergregionen. 
 

4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

 
Tidspunktet for statusberegningen er satt til 1. januar 2018. Som en forenkling er det lagt til 
grunn at alle prosjekter i handlingsprogrammet for 2014-2017 er gjennomført, selv om det 
er prosjekter som vil bli fullført i påfølgende periode. 
 
I Region sør er det ingen prosjekt som jf Handlingsprogrammet 2014-17 igangsettes før 
2018 og fullføres/fullfinansieres etter dette. Vegdirektoratet har bestilt (juni 2014) og 
igangsatt planlegging av strekningen E16 Nymoen-Eggemoen, men det ligger ikke 
bevilgninger til dette i Handlingsprogrammet 2014-17.        
 
Rute 2b består av en samling riksveger med stort spenn i funksjon, trafikkmengde og 
utbedringsbehov. Utfordringene på ruta er varierende og spenner fra trafikksikkerhet, kryss 
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og møteulykker, manglende samsvar med vegnormalene (bredde og kurvatur) og 
framkommelighetsproblematikk (kapasitetsproblem i by, stigningsforhold, nedsatt fart).  

4.1 Trafikkforhold 

Trafikkmessig sett er rute 2b sammensatt og preget av store variasjoner i den lokale 
trafikken. Størst lokal trafikk er det i byene og de større tettstedene langs ruta. Ruta har 
generelt til dels stor gjennomgangstrafikk. Trafikken, spesielt på rv. 25, er til dels preget av 
sesong/årsvariasjoner som følge av ferie/helge/høytidsutfart.  
 
Tabellen under viser strekningsvis hvor mange meter og prosent veg, som inngår i de ulike 
ÅDT-klassene. Se også kart. 
 
Ved framskriving av trafikk i Region øst har vi tatt utgangspunkt i trafikktall fra NVDB for 
2013 som er framskrevet til 2018 og 2050 med bruk av gjeldende vekstfaktorer for samlet 
trafikkarbeid for hvert fylke. Trafikkmengder for hovedstrekninger er beregnet ved å dele 
samlet trafikkarbeid med total lengde på strekningen.  
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Figur  4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018  
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Tabell  4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT 
0-1 500 1 500- 

4 000 
4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000-
50 000 Veg  

Rv. 35 Buskerud  21,5 15,5 13,9 1,8  

E16 Buskerud    10,0   

E16 Akershus  11,5 3,4 40,1 2,8 3,3 

E16 Oppland  9,0 3,0 15,9   

E16 Hedmark 40,4   29,7 3,5  

Rv. 2 Hedmark  68,0 49,5 10,8 2,6  

Rv. 25 Hedmark 35,3 53,8 4,7 3,4 1,6  

Sum (km) 75,7 163,8 76,1 123,8 12,3 3,3 

Sum (%) 16 % 36 % 17 % 27 % 3 % 1 % 

4.2 Framkommelighet.   

4.2.1 Vegstandard 

Kartet på neste side viser hvilke deler av ruta som er utbygd til vegnormalstandard. Dette 
kan knyttes til manglende vegbredde (se under), men på de samme strekningene er det 
gjerne også mangler ved flere standardkomponenter.  
 
Vegnormalstandard i 2018 framgår av kartet. 
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Figur  5 Vegnormalstandard på ruten pr. 2018  
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Følgende strekninger har vegnormalstandard i 2018: 
 

 E16 Kongsvinger - Slomarka  
 E16 Nybakk - Kløfta 
 E16 Kongsvinger (Kongevegen) – Kongsvinger (Vingersnoret x rv. 2)  
 Rv. 25 Finstad – Nybergsund bru (Kilen) 

 
Følgende strekninger påbegynnes før 2018 og får vegnormalstandard når ferdig utbygd: 
 

 E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum  
 E16 Herbergåsen - Nybakk 

 
Gul midtlinje 
På rute 2 b er det bare i underkant av 6 km på rv. 25 i Hedmark som mangler gul midtlinje. 
Dette er på rv. 25 i Trysil fra Storbekken til Støa/riksgrensen, dvs strekningen nærmest 
grensen. Total vegbredde er tilstrekkelig for å ha gul midtlinje men pga dagens dekke er 
kantlinja trukket inn for å unngå skade på skulder fra tungtrafikken. Når dekket en gang i 
framtiden skal fornyes kan det legges varmasfalt og da vil det bli markert gul midtlinje.   
Kostnad for nødvendig breddeutvidelse for å sikre oppmerking av gul midtlinje på hele 
vegruta er stipulert til kr 160 000 (kontraktpris for 2014) for vegoppmerking. Det er ikke 
nødvendig med dekke i tillegg da vegen er bred nok for midtoppmerking. Bredden er om lag 
6,7 meter og det er lagt nytt EO-dekke (overflatebehandlet).  
 
Vegstandard   
En sammenstilling av ÅDT og vegbredde for rute 2b, med utgangspunkt i håndbok N100, 
viser at lange strekninger ikke oppfyller vegnormalstandard. Vegbredden er utilstrekkelig. På 
deler av ruta er tilbudet til gående og syklende mangelfullt. Ingen del av strekningen i 
Buskerud har vegnormalstandard, bortsett fra en kort strekning ved Vikersund.    
 
E16 fra riksgrensen ved Riksåsen til Kongsvinger har dårlig geometri. I 2018 er det foretatt 
breddeutvidelse på deler av strekningen men ikke endret på vertikal- og 
horisontalkurvaturen. På strekningen ved Frantzbråtaberget (Kongsvinger) er 
vertikalkurvaturen ikke tilfredsstillende, med stigningsprosent på opp i mot 10. Kryssing av 
jernbanen ved Vingersnoret (Kongsvinger) er en flaskehals. 
 
E16 er vedtatt som 4-feltsveg mellom Kongsvinger og Kløfta. Bygging av veg er i gang og i 
2018 gjenstår parsellen Slomarka – Herbergåsen (hovedsakelig Sør-Odal).  Den nye vegen vil 
løse problemene knyttet til er fremkommelighet og trafikksikkerhetsmessige utfordringer. 
 
E 16 mellom Kløfta og Jessheim er felles med E6. Fra Jessheim til Roa er vegen 
tilfredstillende etter dagens trafikknivå, men vil ha behov for delvis utbygging til 4-feltsveg. 
Det er fellesstrekning med rv. 4 mellom Grua og Roa, som omtales i rute 6a. På strekingen 
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Roa – Hønefoss vil prosjektet Eggemoen – Jevnaker – Olum løse problemene knyttet til 
fremkommelighet og trafikksikkerhetsmessige utfordringer.  
 
 
Rv. 2 fra Riksgrensen/Magnor til Kongsvinger har til dels for lav kapasitet og standard. Det 
er  sikkerhetsmessige utfordringer på store deler av strekningen. Fra Kongsvinger til Elverum 
har rv. 2 blandet standard, i første rekke for liten vegbredde, dels dårlig geometri og dels 
innebygde strekninger med nedsatt fartsgrense. Horisontalkurvaturen er ikke 
tilfredsstillende på deler av ruta. På riksveg 2 er det enkeltkurver under minstekravet, men 
ingen lange strekninger med horisontalkurvatur under minstekravet. Ulykker med kjøretøy i 
samme kjøreretning er sammen med rene kryssulykker mest dominerende ulykkestyper 
 
Rv. 25 har for lav kapasitet i Elverum sentrum. Øst for Elverum er geometrien god. På enkelte 
delstrekninger er vertikalkurvaturen utilfredsstillende. Utforkjøringsulykker er mest 
dominerende ulykkestype med en andel på 45 % 

 
Rv. 35/E16 i Buskerud  
 Dårlig vertikalkurvatur i Eggemobakkene (9 % stigning), kombinert med vanskelig kryss 

og dårlig bæreevne gjør dette til et problempunkt – særlig for tungtrafikken.  
 Lav standard gjennom Hokksund by. Vegen er smal (6,5 m) og den går gjennom flere 

«trange» rundkjøringer og en smal undergang. Sammenblanding av lokal- og 
fjerntrafikk pga manglende omkjøringsveg. Strekningen gjennom Hokksund er derfor en 
flaskehals for tungtrafikken.   

 Ved Vikersund går rv. 35 gjennom to 90-gradersvinkler, noe som gir dårlig 
fremkommelighet på en riksvegrute.   

 Dårlig horisontal/vertikalkurvatur ved Tyristrand og videre nordover mot Styggedalen.   
 Store deler av rute 2b i Buskerud (44 km) har vegbredde under 8,5 m.  
 Store deler av rute 2 b i Buskerud har lave fartsgrenser, 27 % har farstrense 40, 50 eller 

60 km/t.   
 
Fri høyde < 4,2 m 
 
Rute 2b vil det i 2018 være en undergang med fri høyde under 4,2 meter. Dette er på E16 
ved Jaren/Vingersnoret i Kongsvinger. Skiltet høyde er 2,7 meter. Større kjøretøy må krysse 
jernbanen i plan nord for undergangen.   
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Figur  6 Vegbredder på ruten pr. 2018  
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Tabell 5 Antall km med ulik vegbredde pr.  2018 

 
Veg Klasse 0 

Mangler gul 
midtlinje (< 6 
m) i praksis 1 
feltsveg 

Klasse 1 
2 feltsveg 6m – 
8,5 m 

Klasse 2 
2 feltsveg 
8,5m-9,9m 

Klasse 3 
2 feltsveg > 
10 m 

Klasse 4 
2/3-feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

Rv. 35 og  
E 16  
(Buskerud) 

0,7 44,0   1,0   

E16  41,5 48,7 8,7 12,1 55,0 
Rv. 2   

94,8 
35,1    

Rv. 25 5,9 83,1  9,8   
Sum (km) 6,6 263,4 83,8 18,5 13,1 55,0 
Sum (%) 1 60 19 4 3 13 
 

4.2.2 Risiko og sårbarhet  

Hovedruter: 
Det transporteres en god del gods på denne ruten til/fra Norge, samt at ruten har en god del 
tyngre og større transporter. 

  
Det er en utfordring å kunne håndtere den betydelig økende mengde spesialtransporter.    
 

Tabell 6 Deler av ruta som har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
E16 Flom, skred Riksgrensen-Kongsvinger 
Rv. 2 Ulykkesutsatt Riksgrensen-Kongsvinger 
Rv. 25 Flom Nybergsund 
Rv. 2 Flere flomutsatte punkter Roverud-Kongsvinger 
Rv. 35 Dreneringssvikt Knivedalen 
  
Enkelte deler av ruten, spesielt rv. 2 nord for Kongsvinger, er svært utsatt ved kraftig nedbør 
og/eller flom. Det pågår utbedringsprosjekter langs deler av ruten som vil kunne redusere 
sårbarheten. 
 
Rv. 35 i Region sør har gjennomgående tolererbar risiko og sårbarhet. Problemene er mest 
knyttet til drenering og fundamentering. Det er også noen stigninger på strekningen 
Knivedalen-Åmot og Nakkerud-Ask som er problematisk, spesielt om vinteren.  
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Klimahensyn: 
Innspillene i denne utredningen skal ta høyde for de klimautfordringer som vi har i dag, og 
som fagmiljøene (hovedsakelig NVE) har fremskrevet til 2050. De trekk som gir de største 
utfordringene for Region Øst er kraftigere nedbør over kortere tidsperioder, økt flomfare 
gjennom hele året, samt havnivåstigning.  Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi økte 
påkjenninger for både hovedruten og omkjøringsruter. 
 
Omkjøringsruter: 
Omkjøringsvegene er sårbare da de er bygget og driftes ut fra den trafikkmengden vegene 
primært er ment for. Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport, modulvogntog og 
kjøretøy med generell dispensasjon inntil 65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser 
har vist at omkjøringsruter i økende grad er utsatt. 
 
For E16 er fv. 241 omkjøring forbi Jevnaker pga. undergang på 3,9 m ved Hønnekrysset. 
Videre til Vang mangler omkjøringsmulighet. Det skal startes bygging av ny veg mellom 
Buskerud gr. og Olum i slutten av perioden som vil løse problemene. 
 
Mellom Roa og Gardermoen er det omkjøring på fylkesveger. Utfordringen er stigning og 
dårlig standard.  Regional omkjøring via rv4 mot Oslo og E6 til Jessheim. 
 
Etter Vormsund er omkjøringsmulighetene på fv. 175 begrenset av flere lave underganger. 
Ny veg mellom Nybakk og Kongsvinger vil bedre forholdene. 
 
Øst for Kongsvinger er det kun omkjøringsalternativer for lette kjøretøyer. Disse vegene har 
allerede omfattende skader etter tidligere omkjøringer, herunder fv. 367. 
 
For rv. 2 er det ikke omkjøring for tunge mellom Magnor og Kongsvinger. Omkjøring mellom 
Kongsvinger og Elverum er på fv. 210 og fv. 505. For rv. 25 er det omkjøring via rv. 3 til 
Rena, fv. 215 til Jordet og fv. 26 til Innbygda. 
 
Rv. 35 har for det meste lokal omkjøring på smale fylkes- og kommunale veger med 
begrenset framkommelighet.  
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4.2.3 Fartsgrenser 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

 
Veg 30 

km/t 
40 
km/t 

50 
km/t 

60 
km/t 

70 
km/t 

Sum hastighets-
begrensning 

Rv. 35 og E16 
(Region sør) 0 1,3 6,0 10,2 19,8 37,3 (59%) 

E16 (region øst) 0,0 0,4 2,2 7,0 23,2 32,8 

Rv. 2 0,0 0,0 5,3 16,1 14,5 35,9 

Rv. 25 0,0 0,0 0,0 3,7 1,8 5,5 

Sum (km) 0 1,3 15,7 42 61,8 120,8 

Sum (%) 0 1 % 13% 35% 51% 100 % 

4.2.4 Reisetider  

Potensial for reisetidsgevinst er størst ved ferdigstillelse av ny veg/motorveg på E16 Nybakk 
– Kongsvinger og rv. 35 Hokksund - Åmot. I tillegg vil løsning på byproblematikken i 
Elverum (rv. 2/rv. 25) kunne bidra til redusert reisetid. Utbygging i henhold til 
vegnormalstandard på resterende deler av ruta vil gi betydelig reisetidsreduksjon mellom 
viktige destinasjoner.  
 
Spart reisetid fremkommer gjennom Effekt-beregninger: 
 Lette kjøretøy som følge av ny veg «E16 Kongsvinger - Slomarka»: 4,2 minutter. 
 Tunge kjøretøy som følge av ny veg «E16 Kongsvinger - Slomarka»: 3,9 minutter. 
 Lette kjøretøy som følge av ny veg «E16 Herbergåsen - Nybakk»: 4,7 minutter. 
 Tunge kjøretøy som følge av ny veg «E16 Herbergåsen - Nybakk»: 4,3 minutter. 
 Lette kjøretøy som følge av ny veg «E16 Eggemoen - Jevnaker - Olimb»: 2,4 minutter. 
 Tunge kjøretøy som følge av ny veg «E16 Eggemoen - Jevnaker - Olimb»: 2,3 minutter. 
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Tabell 8 Reisetider 

 Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018 
(min) 

Spesielle forhold 
 Fra  Til 
E16  Hønefoss Riksgrensen 

v/Riksåsen 
162,2 km 
Unntatt 9 km 
Kløfta – 
Jessehim  

Tid: 2 t 31 
min 

 

Rv. 2 Riksgrensen 
v/ Magnor  

Elverum (x 
rv. 25) 

131,5 Tid: 1 t 57 
min 

 

Rv. 25 Elverum (x 
rv. 3)  

Riksgrensen 
v/ Støa 

99,2 Tid: 1 t 27 
min 

 

Rv. 35 Hokksund Hønefoss 
(Styggedalen)

53,1 Tid: 56 min  

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Det er ikke høyfjellsproblematikk på rute 2b.  

4.2.6 Tungtransport  

Framkommelighet for tungtransport 
På veg er det viktig at vi skiller mellom lastebilene og vogntogene som har ulike krav til 
transportnettet, og ikke bare skiller mellom store og små kjøretøy. Som regel defineres 
skillet mellom små og store kjøretøy ved en lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke 
dette hensiktsmessig, spesielt for de problemstillingene der det er de største kjøretøyene 
som er utfordringen. 

Kurvatur  
E16. Dårlig vertikalkurvatur i Eggemobakkene (9 % stigning), kombinert med vanskelig kryss 
og dårlig bæreevne gjør dette til et problempunkt – særlig for tungtrafikken. Løses når stort 
prosjekt Eggemoen – Olum er ferdig utbygd. Frantzbråtaberget på E16 har en 
vertikalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy  

Rv. 25. Sunnlia og Knettlia ved Nybergsund og Kjernmoen ved Osensjøen, har en 
vertikalkurvatur som anses som flaskehals for tunge kjøretøy.  

Rv. 35. Lav standard gjennom Hokksund by. Vegen er smal (6,5 m) og den går gjennom flere 
«trange» rundkjøringer og en smal undergang. Sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk 
pga manglende omkjøringsveg. Strekningen gjennom Hokksund er derfor en flaskehals for 
tungtrafikken.   

  



 

 
Rutevise utredninger  Rute 2b 

 

31 
 

Spesialtransporter 
Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det 
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og vi har transporter som går langt 
ut over de vanlige dimensjonene for ordinære vogntog. Mange transporter er over 4 m brede 
og 25 m lange og kan veie opp mot og også over 100 tonn.  
 
Mange spesialtransporter har full bredde bare 15 – 20 cm over veibanen. Med en bredde på 
f.eks 4 m og lengde på 25 m vil disse ha et helt annet behov for plass i rundkjøringer og 
kryss i forhold til ordinære transporter. Det er særlig kantstein og konstruksjoner som leder 
trafikken som vil kunne skape problemer for framkommeligheten. Dette gjelder også når det 
nå i økende grad monteres midtrekkverk. Dersom man unnlater å ta hensyn til dette, vil 
spesialtransportene i mange tilfeller måtte ledes inn på alternative ruter, i verste fall 
gjennom mer tettbygde strøk.  
 

Ordningen med modulvogntog med 25,25 m lengde er innført som en permanent ordning 
fra 15.9.2014. Det åpnes et stadig større vegnett for modulvogntog med 25,25 meters 
lengde og det må antas at dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. En økning av 
slike vogntog vil også kunne stille krav til annen utforming av hvile- og rasteplasser langs 
vegene, på grunn av den økte lengden.  
 

Omtalen under vedrører konkrete problemer med framkommeligheten og gjelder E16, rv. 2, 
rv. 25 og rv. 35. 
 

E16 Riksgrensen v/Riksåsen - Kongsvinger  
Strekningen inngår ikke i veglisten for mobilkran. 
 

Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på strekningen er: 
 Smalsundet Bru nr. 4- 490 
 

Omkjøringsalternativer 
Omkjøringsalternativ på strekningen er via rv. 2 til Riksgrensen ved Magnor. 
 
E16 Kongsvinger – Kløfta 
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit for kraner med opp til 5 aksler. Unntaket 
er strekningen Kløfta – Hedemark gr (Vormsund) og Korsmo/ Skarnes - Kongsvinger. Større 
kraner som skal til Kongsvinger må derfor kjøre om fv. 21 via Ørje – Skotterud, noe som er 
en lang omvei. 
 

Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på strekningen er: 
 Vormsund Bru nr. 2- 253 

Uvesund Bru nr 2- 196 
 Os vestre Bru nr 4- 175 
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Omkjøringsalternativer 
Omkjøringer er via Elverum eller alternativt opp til Minnesund og fv. 177 til Vormsund ved 
mere lokal omkjøring (ikke mobilkraner).  
 
E16 Jessheim – Eggemoen 
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit for kraner med 12 t aksletrykk. 
 
Tungtransport 
Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen. Fremkommeligheten er bra på 
store deler av strekningen, dog noe smalt, svingete og til dels bratt fra toppen øst for 
Jevnaker (Olum) og ned til Jevnaker. På Jevnaker er det et stort problem knyttet til 
undergangen ved jernbane som er skiltet 3,90 m. Dette medfører at det går mye 
tungtransport, både spesialtransport og ordinær tungtransport på strekningen fv.241 fra 
Jevnaker til Hønen x E16, denne veien er slett ikke egnet for disse kjøretøyene men benyttes 
ganske hyppig. 
 
Omkjøringsalternativer 
Omkjøring her vil være via E16 Hønefoss -  Bjørgo, fv.33 Bjørgo - Hunndalen i nord (Gjelder 
ikke mobilkraner med over 3 aksler) eller via E18/E16 Oslo/ Sandvika i sør. Begge 
alternativer relativt gode. 
 
Rv. 2 Magnor – Elverum 
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit for kraner med opp til 5 aksler. Unntaket 
er strekningen Brandval – Grønland. 
 

Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på strekningen er: 
Norsenga Bru nr. 4- 442 
Vingersnoret Bru nr 4- 229 

 Nor søndre Bru nr 4- 277 
Nor  Bru nr 4- 598 
Piksrud Bru nr 4- 877 
Kongshov Bru nr 4- 169 
Hasla  Bru nr 4- 583 

 

Omkjøringsalternativer 
Omkjøringsalternativer på strekningen (ikke mobilkraner) er hele vestsiden av Glomma fra 
Kongsvinger til Elverum, dette omfatter fv. 210 Kongsvinger – Eid (Våler Vestside) og fv.505 
Eid – Vestad (Elverum), som begge kan benyttes med vekter inntil 100 t. Det er muligheter 
for kryssing av Glomma ved fv. 206 Snålroa – Flisa og fv. 507 Braskereidfoss V – Saga x rv.2 
med inntil 100 t. 
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Rv. 25 Elverum – Riksgrensen/Støa 
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit på strekningen. 
 

Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på strekningen er: 
 Elverum o/NSB Bru nr. 4- 580 

Julussa   Bru nr 4- 517 
 Ulvåa   Bru nr 4- 604 

Tørbergså  Bru nr 4- 724 
Varå   Bru nr 4- 727 
Varågrøn  Bru nr 4- 730 

  
 

Omkjøringsalternativer 
Omkjøringsalternativ på strekningen (ikke mobilkraner) er via Rena, fv. 215 til Jordet og fv. 
26 ned til Kilen. Kilen til Støa har ingen omkjøring men her kan fv. 26 benyttes fra 
Nybergsund til Riksgrense v/ Lutnes. På strekningen Midtskogberget x rv.25  - Rundfloen x 
fv. 26 kan fv. 208 benyttes. 
 
Rv. 35 Hokksund – Hønefoss og E16 Eggemoen - Hønefoss  
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit for kraner med opp til 5 aksler. Unntaket 
er strekningen Jevnaker – x fv. 280 – Bottegård. 
 

Tungtransport over 80 tonn kan ikke passere følgende: 
- Hokksund bru (omkj. E134 – xfv. 283 (Fjæringen)) 
- Nedre Eiker bru Lerberg 
- Kattfoss bru 
- Haga bru 

 
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på strekningen er: 
 Fjellsag Bru nr. 6- 157 

Skjærdalen Bru nr 6- 208 
 Bjerke  Bru nr 6- 304 
 
Omkjøringsalternativer 
Rv. 35: Haug – Lerberg.   
Mobilkraner 60t (5 x 12t) og spesialtransporter inntil 100 tonn.  
 
Kan omkjøres via: 

 E134: Haug – Fjerdingen + Fv283 Fjerdingen – Nedre Eiker bru – Lerberg.  

Rv. 35: Lerberg – Vikersund N X fv. 280:  
Mobilkraner 60t (5 x 12t) og spesialtransporter inntil 100 t. Følge over Katfoss bru.      
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Kan omkjøres via:                                                                                                                
 Fv. 283: Lerberg – Brakerøya X E18. 
 E 18: Brakerøya - Kjellstad.    
 Fv. 285: Kjellstad – Sylling X fv. 284. Normalt vegnett. Det kreves følge av Statens 

vegvesen over bruer.                  
 Fv. 284: Sylling - Vikersund Syd X rv. 35. Normalt vegnett. Lortbekk - Vikersund syd, 

Vikersund bru, er gangbar for transport inntil 100 tonn (80t - 100t med følge fra 
Statens vegvesen).                  

Rv. 35: Vikersund N – Styggedalen:  
Normalt vegnett. Bruer er gangbare for 60t mobilkraner (5 x 12t) / + med transportfølge av 
Statens vegvesen. Bruer forsterket for inntil 100t vogntog. 
 
Kan omkjøres via: 

 E18: Brakerøya – Sandvika. 100t veg. Det kreves følge av Statens vegvesen fra 80 – 
100t.        

 E16: Sandvika – Styggedalen. 

E16: Styggedalen – Nymoen – Hov – Oppland gr:  
100t vegnett + 60t mobilkran (5 x 12 t). Ikke krav om følge av Statens vegvesen. Jevnaker 
har lav jernbaneundergang.  
 
Kan omkjøres via:  

 Fv. 241: Hønen – Jevnaker. 100t veg. Ikke krav om følge av Statens vegvesen. 
 E16: Nymoen – Nes – Oppland gr. (Nord): 100 t veg. Krav om følge av Statens 

vegvesen over Nes bru 65t – 100t. 

4.2.7 Kollektivtransport  

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
 
Alle riksvegene trafikkeres av kollektivtrafikken, både av ekspressbusser, langruter, 
regionruter, og også delvis av lokalruter.  
 

 Rv. 2 fra sør, nord og E16 fra vest er viktig inn mot Kongsvinger. 
 Rv. 2 og rv. 25 fra øst og vest er viktig inn mot Elverum.  
 Ny E16 kan ha mangler på holdeplasser ved nyåpning, Fulukrysset. Tiltak for øvrig på 

E16 blir ivaretatt i E16 prosjektet. 
 E16 fra Hønefoss/Jevnaker til Roa/Gardermoen 

Store deler av strekningene trafikkeres også av regional-/lokalbusser. Viktigheten av 
strekningene for kollektivtrafikken forsterkes ytterligere av dette. Under vises 
ekspressbussruter og langruter. Ut over disse finnes flere regionruter og lokalruter som 
trafikkerer riksvegnettet.  



 

 
Rutevise utredninger  Rute 2b 

 

35 
 

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av rute 2b 

Veg Strekning Operatør Rute  Hyppighet
Fra  Til 

Rv 35 Vikersund Brakerøya, 
Drammen 

Nettbuss Drammen 
(TIMEkspressen) 

Linje 10 
(Vikersund – 
Oslo) 

Hver time 

Ev 16 Oslo Kongsvinger  Nettbuss Elverum L2 Timefrekv
ens  

Rv. 2, 25 
E6 

Trysil  Oslo  Boreal  Trysil-
ekspressen 

3 g i 
døgnet  

Rv. 2 Elverum Kongsvinger Nettbuss 500 Timefrekv
ens 

E16/ 
rv. 4  

Roa (Lille-
hammer) 

Jevnaker & 
Hønefoss  

Opplandstrafikk 150 6 g/d 
hverdager 

E16 Hønefoss/ 
Jevnaker 

Gardermoen Askeladden     260 8 g pr 
dag 

E16 
(E18) 

Hønefoss 
 

Gardermoen Askeladden     
Nettbuss sør avd. 
Ringerike 
(TIMEekspressen) 

TE4 14 g/d 
(hver time 
når 
ekspress) 

 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Ikke  aktuelt på ruta. 
 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 
For å ha et attraktivt kollektivtilbud for ekspressbussene, er det et poeng å ha gode 
holdeplasser langs riksvegen slik at bussene slipper å kjøre innom alle småsteder. Flere 
holdeplasser med gangforbindelse må flyttes fra fylkesvegene til riksvegen. Enkelte steder 
kan det være behov for det motsatte.  
 
Ved holdeplasser ved vegen, vil det antagelig være mulig med flere stoppesteder. Dette 
krever investeringer i gode holdeplasser med atkomst, parkering og sikre overganger over 
eller under riksvegen, evt. ensidige holdeplasser.  
 
I byene er det fremkommelighetsproblemer/kø inn mot skysstasjonene. Her kan det også 
være vanskelig åp få til gode løsninger for forbedring av situasjonen på grunn av lite plass til 
kollektivfelt. Annen kollektivprioritering som lysprioritering kan være løsninger. Det er 
spesielt behov for forsterking av bybusstilbud i Kongsvinger. 
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Det er ingen store fremkommelighetsufordringer for kollektivtrafikken på denne ruten pr. 
dags dato i region sør. 
 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Hedmark, Oppland, Buskerud og 
Akershus 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

Rv. 2/ 
E16 

Kongsvinger 
skysstasjon 

Rasta Kongsvinger Fremkommelighet inn til 
knutepunkt. 
Bussene står i samme kø som 
øvrig persontrafikk 

Rv. 2 Våler Braskereidfoss Våler Fremkommelighet 
Bussene må inn og ut mellom 
riksvegen og målpunktene 
langs parallell fylkesveg. Ønske 
om å benytte fylkesve og 
kommunal veg som trase for 
linje 500. 

Rv. 2 Jømna sør Jømna nord Jømna Fremkommelighet 
Det ønskes nye holdeplasser 
langs riksveg 2 som erstatning 
for dagens trase langs 
fylkesveg. Krever planskilt 
løsning for kryssing av rv.2 

 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 
Antatt behov for kollektivfelt og sambruksfelt i 2050 baserer seg på prognoser som tilsier 
betydelig vekst i biltrafikken og dermed økte køer. Det har ikke vært foretatt registreringer 
etter håndbok N100, kap. B.2.4.5. 
 
Behovet for fremkommelighetstiltak, holdeplasser og knutepunkt er dynamisk, og det 
oppstår nye behov med marked og strategi. Mye vil i skje i perioden 2014-17 når det gjelder 
strategi og forankring av økt satsing på kollektivtransport i Mjøsregionen. Dette vil 
sannsynligvis medføre økt behov for fysisk tilrettelegging fra 2016 og utover. 
 
Det er ikke behov for kollektivfelt og/eller sambruksfelt på denne ruten pr. dags dato i 
region sør.  
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Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov per 2050 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
2B Rv25 Hp3 0 

m 
Hp3 
900 m 

 0  900 

Sum (m)       900 
 
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 
For holdeplasser og knutepunkt er det generelt størst behov for å oppgradere eksisterende 
anlegg til universell utforming. Dette er vist i kapitellet for universell utforming (jfr. tabell 
13). I dette kapittelet vises kun det som foreløpig er registrert av behov for nye holdeplasser, 
knutepunkt og innfartsparkeringsplasser sortert rutevis. 
 
De fleste av tiltaksbehovene i tabellene er ikke avklart i detalj. For knutepunkt er det 
generelt et omfattende behov for ombygging av eksisterende knutepunkt, noe som ikke 
synliggjøres i tabellene. Knutepunktetene er også i stor grad et delt ansvar mellom Statens 
vegvesen og andre aktører. Det er derfor ikke anslått noen kostnad for knutepunktene her, 
men totalkostnaden for nødvendige ombygginger vil kunne beløpe seg til flere milliarder. 
 
For nye holdeplasser er det anslått en gjennomsnittkostnad på 1 mill. kr per holdeplass, men 
denne kan variere kraftig avhengig av ulike forutsetninger og er dermed svært usikker.  
 
For nye innfartsparkeringsplasser uttrykker tallene i tabellen antall steder der det er meldt 
inn et behov. Det er anslått en gjennomsnittskostnad på 10 mill kr per anlegg basert på at 
det bygges i snitt 50 p-plasser per anlegg. Kostnaden per innfartsparkeringsanlegg vil 
variere kraftig avhengig av antall plasser og behov for tilhørende anlegg o.l. Kostnadene i 
tabellen er dermed svært usikre. 
 
Kostnadene er oppsummert i kapittel 6.3.  
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Tabell 13  Øvrige tiltak for kollektivtrafikken – samlet rute 2b region øst og sør 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye pr. 2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 5  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 4  
- Utenfor byer/tettsteder 1  

Holdeplasser 766 6 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

3 1 

 

 

Tabell 13 -1  Øvrige tiltak for kollektivtrafikken region øst 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye pr. 2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 2  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 2  
- Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 364  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

- 1 
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Tabell 13 -2  Øvrige tiltak for kollektivtrafikken region sør 

Tiltak Antall totalt pr. 2018 Behov for nye pr. 2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt  3  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 2  
- Utenfor byer/tettsteder 1  

 Holdeplasser 402 6 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 9  
- Utenfor byer/tettsteder 393  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride  

3  

 

4.2.7.6 Universell utforming  
 
Det har vært en gjennomgang av alle holdeplasser langs riksvegnettet med viaphoto, og de 
holdeplassene som har hatt en grad av universell utforming er blitt kartlagt.  
 
Knutepunkt: 
På knutepunkt er det kartlagt grad av universell utforming (rød, gul, grønn) av knutepunktet.  
Knutepunkt som er en type større holdeplass: 4 mill. kr.  
Lavstandard/lite knutepunkt: 10 mill 
Høystandard/stort: 40 mill 
 
Holdeplasser 
Opprustning av holdeplass (= OR) er i gjennomsnitt kr. 700.000. 
Oppgradering av holdeplass (= OG) er på lavstandard satt til kr. 1,2 mill. og på høystandard 
kr. 2,5 mill. Det må foretas en vurdering av om holdeplassen skal være lavstandard eller 
høystandard. 
 
De holdeplassene som allerede er universelt utformet trenger bare en opprustning anslått til 
til kr. 700.000.  
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Tabell 14  Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming region øst og sør 

 
 Antall 

totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk) 

Restbehov 
for 
universell 
utforming 
fram til 
2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 5 4 1 4 
-Stamruter  
-I byer/tettsteder  
-Utenfor 
byer/tettsteder 

 

Holdeplasser 766 10 45 711 
-Stamruter  
-I byer/tettsteder  
-Utenfor 
byer/tettsteder 

 

 

Tabell 14-1 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming region øst 

 Antall 
totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk) 

Restbehov 
for universell 
utforming 
fram til 2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 2 2 2 
-Stamruter  
-I byer/tettsteder 2 2 2 
-Utenfor byer/tettsteder  
Holdeplasser 364 10 354 
E16 (He) 82 5 77 
Rv 25 (He) 130 4 126 
Rv 2 (He) 107 107 
E16 (A) 28 1 27 
E16 (Op) 17 17 
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Tabell 14-2 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming region sør 

 Antall 
totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk) 

Restbehov 
for 
universell 
utforming 
fram til 
2050 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 3 2 1 2 
-Stamruter 1 1  
-I byer/tettsteder 2 1 1 1 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

1 1 1 

Holdeplasser 402 45 357 
-Stamruter 402 45 357 
-I byer/tettsteder 9 9 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

393 45 303 

4.2.8 Ferjesamband 

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

Ikke relevant for rute 2b. 

4.2.9 Skredsikring 

Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr.  2018/behov fram til 2050 

Ikke relevant for rute 2b. 

4.2.10  Tilrettelegging for gående/syklende 

 
Tabellen nedenfor viser tilbudet pr. 1.1.2018 og behovet frem til 2050. 
Behovet er hovedsakelig vurdert på grunnlag av ÅDT (min 1000), potensialet for gående og 
syklende langs vegen i 2050 (min 50) og skoleveg.  
 
Nedenfor vises tilbud og behov pr. veg på rute 2b. Region sør har ikke skilt mellom tilbud 
langs rv eller fv og er derfor ført på rv. 
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Tabell 17 Tilbud og behov for gående og syklende pr.  2018 – region øst og sør 

Veg Kategori 
Tilbud pr.  
2018  
(km) 

Behov 
fram til 
2050 
(km) 

  rv fv  
Rv. 35 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 20,3   

E16 – RS 
(Hønefoss) 

a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen) 2,9   

E16 - RØ a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  73  

Rv. 2 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  26  

Rv. 25  a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  31  

Rv. 35 b) Gang- og sykkelveg 
15,4  4,5 

E16 – RS 
(Hønefoss 

b) Gang- og sykkelveg 
2,3   

E16 b) Gang- og sykkelveg 26 7 31,5 
Rv. 2 b) Gang- og sykkelveg 30 12,5 64 
rv. 25 b) Gang- og sykkelveg 4,5 5 5,5 
Rv. 35 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  1,5  
E16 – RS 
(Hønefoss 

c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  0,6  

E16 RØ 
(Hønefoss) 

d) Sykkelveg med fortau  3,0  

E16 d) Sykkelveg med fortau   5,7 
Rv. 2 d) Sykkelveg med fortau   3,2 
Rv. 25 d) Sykkelveg med fortau   1,4 
E16 e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, 

gågate)  1,3 0,1  

Rv. 2 e) Kun anlegg for gående (fortau, gangveg, 
gågate)  2   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
E16 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 68 10  
Rv. 2 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 51 19,6  
Rv. 25 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 61   
Rv. 35 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke   er 

differensiert mellom kategoriene a, b, c, d, og e 19,4   
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4.2.10.1 Gående 
 
Nasjonal gåstrategi har som mål at det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå 
mer. En målsetning i strategien er å stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp 
sitt ansvar for gående. Et virkemiddel er å bidra til å utvikle lokale gåstrategier med mål om 
økt gåing og strategier for hvordan kommuner, fylkeskommuner og private aktører skal 
samarbeide for å nå målene. 
 
Lokale gåstrategier bør utvikles ut fra lokale forhold og ha vekt på arealbruksutvikling, 
planlegging av sammenhengende gangnett, fastlegging av driftsstandarder, utvikling av de 
fysiske omgivelsene, løsninger for samspill i trafikken og utvikling av lokal gåkultur. 
Kommunalt engasjement er en forutsetning for å lykkes med strategiene, og arbeidet med 
dem bør ledes av kommunene. Siden det ikke vil være mulig å forskuttere kommunal 
interesse, bør listen over aktuelle tettsteder heller være for lang enn for kort. 
 
Rute 2b, som omfatter rv. 35, E16, rv. 2 og rv .25, går gjennom 19 (16 i rø og 3 i rs) 
tettsteder i Buskerud, Akershus, Hedmark og Oppland. Fire (2 i rø og 2 i rs) av tettstedene 
har mer enn 5000 innbyggere. I alt ligger det 24 (16 i rø og 6 i rs) byer og tettsteder langs 
ruten. Holder man de fem (3 i rø og 2 i rs) største stedene utenfor, har øvrige tettsteder en 
gjennomsnittlig befolkning på ca. 1000. E16 er i varierende grad tilrettelagt for gående og 
syklende. Alternative ruter er lagt til parallelle fylkesveger og kommunale veger. Øvrige 
riksveger har blandet trafikk. 
 
Listen over aktuelle tettsteder er satt opp etter følgende kriterier: 

 Tettsteder på rutene og som har mer enn 5000 innbyggere 
 Tettsteder med bypakker/bystrategier 
 Sykkelbyer og tettsteder med planer for hovedsykkelruter 
 Tettsteder som er prioriterte kollektivknutepunkt 
 Tettsteder med 1. prioritet i Plansamarbeidet Oslo/Akershus 
 Tettsteder med nye veg- og gang-/sykkeltiltak 

Totalt har vi pekt ut 3 byer/tettsteder som er aktuelle for lokale gåstrategier, Kongsvinger, 
Elverum og Jevnaker i region øst og 2 i region øst; Hokksund og Hønefoss. Til sammen har 
stedene en befolkning på ca. 70.000. I tillegg kan Skarnes i Sør-Odal være aktuell.  
 
Den videre prosessen vil avklare hvor det blir igangsatt arbeid med lokal gåstrategi. 

 
 

RUTE 2b -  E16, Rv 2 og Rv 25
Fylke Tettsted Rute Veg nr Innbyggere Gjen-

nom/ 
Uten-
om

By-
pakker 
og -
strate-
gier

Sykkel-
byer/ 
hoved-
nett 
sykkel

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
1. pri

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
2. pri

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
3. pri

Kollek-
tiv-
knute-
punkt

Nye 
veg- 
og g/s-
tiltak

4 Kongsvinger 2b E16+Rv2 11 589 G
4 Elverum 2b+6b Rv2+Rv3+Rv25 13 913 G
5 Jevnaker 2b E16 4 441 G
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For følgende byer/tettsteder langs rute 2b i Buskerud er det aktuelt for Statens vegvesen å 
initiere et samarbeid om å utarbeide lokale gåstrategier: 
 
Hønefoss 

Riksveg 16 går nå rundt Hønefoss by, og riksveg 35 gjennom Hønefoss ble i 2012 
nedklassifisert til fylkesveg. 
Det er gjennomført en konseptvalgsutredning (KVU) for utvikling av hovedvegsystemet i 
Hønefoss. I forbindelse med KVU for Ringerike har gående og syklende fått et sterkt fokus. 
Konseptene som foreslås vil alle inneholde tiltak for bedre tilrettelegging for myke 
trafikanter. En lokal gåstrategi vil kunne fange opp grep som kommunen kan gjøre i sin 
arealplanlegging og utvikling av gangnett som kan styrke effekten av tiltakene i konseptene 
som anbefales. 

 
Hokksund 

Riksveg 35 går igjennom Hokksund sentrum. Det er gjennomført en konseptvalgsutredning 
for Rv 35 på strekningen Hokksund-Åmot-Jevnaker. En lokal gåstrategi vil kunne gi oversikt 
over tiltak for gående som kan styrke effekten av de deler av konseptene som går på 
kollektivsatsing. I tillegg vil en lokal gåstrategi kunne få frem hvilke grep kommunen kan 
gjøre for å dempe negative virkninger av å ha riksvegen gjennom sentrumsområdet. 
 
 

4.2.10.2 Syklende  
 

Det er ikke behov for sykkelekspressveger på rute 2b. 
 
E16 Buskerud grense - Gardermoen – Riksgrensen  
unntatt Roa – Grualia og Jessheim – Kløfta som ligger på rute 6a 
Traséen for gående og syklende utgjør i alt 186 km, og nesten halvparten av dette er langs 
lokalvegnettet. Det forutsettes et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele 
ruta, med unntak av mellom Kongsvinger og Riksgrensen. Mellom Roa og Gardermoen er 
ruta lagt til fylkesvegnettet nord for riksvegtraséen.  
 
I Kongsvinger er det foreslått ny gs-bru over Glomma.  
 
Det er behov for 36,8 km med tiltak for gående og syklende, hvorav 5,3 km er oppgradering 
av eksisterende løsninger til sykkelveg med fortau. På strekningen Herbergåsen – Slomarka 
er behovet basert på dagens løsning. Ved framtidig omlegging her vil behovet for egne tiltak 
for gående og syklende være avhengig av trafikken på avlastet vegnett. 
 
Følgende strekning inngår i vedtatt hovednett for sykkel: 
Kongsvinger - 8,9 km 
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Rv. 2 Riksgrensen v/Magnor – Kongsvinger - Elverum 
Traséen for gående og syklende utgjør i alt 141,2 km, hvorav  58 km er langs alternativt 
vegnett. Det er foreslått et tilbud til gående og syklende på hele ruta, hovedsakelig i form av 
gang- og sykkelveger samt oppgradering av eksisterende anlegg til sykkelveg med fortau i 
Kongsvinger, Kirkenær og Elverum. 
Tiltakene utgjør i alt 67,5 km, hvorav 4 km er oppgradering av eksisterende anlegg. 
 
Følgende strekning inngår i vedtatt hovednett for sykkel: 
Kongsvinger – 0,7 km 
Elverum – 4,4 km 
 
 
Rv. 25 Elverum – Svenskegrensen v/Trysil 
Traséen for gående og syklende er på 101,6 km, ca. 1/3 er langs alternativt vegnett. 
Det er foreslått et sammenhengende tilbud fra Elverum til Midtskogberget. Det eksisterer i 
dag lange strekninger med lokalveger som kan knyttes sammen. Mellom Midtskogen og 
Svenskegrensen er det ikke foreslått separat tilbud til gående og syklende.  
I Elverum er det foreslått sykkelveg med fortau, samt ny gs-forbindelse over Glomma 
Det er behov for 6,9 km anlegg for gående og syklende, hvorav 1,4 km er oppgradering av 
eksisterende anlegg. 
 

Følgende strekning inngår i hovednett for sykkel: 

Elverum – 4,9 km 
 
Rv. 35 Hokksund – Hønefoss og E16 Hønefoss – Oppland grense 
 
Det er fem kommuner som inngår i Buskerudbyen, Drammen, Nedre- og Øvre Eiker, 
Lier og Kongsberg. I Buskerudbyen er målsettingen å utvikle et sammenhengende 
hovedvegnett for sykkel. De fem buskerudbykommunenes sykkelvegplaner vil bli 
samordnet til et sammenhengende hovedvegnett for sykkel på tvers av 
kommunegrensene for de deler av Buskerudbyen dette er aktuelt for. Hovedvegnettet 
vil bli laget på grunnlag av kommunenes sykkelplaner. 
 
Rute 2b inngår i hovednett for sykkeltrafikk i Buskerudbyen, og har en sentral funksjon i og 
gjennom Hokksund. Planen omtaler nødvendige tiltak på ruta. Ca. 2,5 km av rv. 35 er en del 
av hovednettet for sykkel i Hokksund. 

Syklende langs rv. 35 ledes også gjennom Hønefoss, og denne er viktig hovedrute gjennom 
byen. Plan for sykkelvegnettet på Hønefoss omtaler nødvendige tiltak. Fv. 35, hp 7 og hp 8, 
er en del av hovednettet for sykkel i Hønefoss i og med E16 er forbudt for gående og 
syklister.  
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Rv. 35 er uegnet for sykling der det ikke er eget tilbud, begrunnet i trafikkmengde, fartsnivå, 
veg/skulderbredde, siktforhold og passeringsmuligheter. Der det er tillatt å sykle, utenfor 
byer og tettsteder, må det minimum være skulder (bredde 1,5) på begge sider, dersom ikke 
annen tilfredsstillende tilrettelegging finnes. Det er behov for utvidet skulder på til sammen 
16,5 km mellom Vikersund og Hønefoss, tillegg til det som er angitt i tabellen. 

Rv. 35 har bortimot sammenhengende bebyggelse, noe som normalt genererer gang- og 
sykkeltrafikk. Det er gang og sykkelveg langs viktige deler av rv. 35, og en del parallelle 
kommunale veger binder sammen gang- og sykkelveger. Standarden på dette er variabel, og 
det er behov for utbedringer, og det er klart behov for å legge mer og bedre til rette for 
sykling på ruta.  

Behov for sykkelekspressveg 
I tettstedene langs rute 2b er det ikke potensiale til så mange syklister at det er behov for 
sykkelekspressveg. Det kan likevel være behov for å utvikle deler av dagens gang- og 
sykkelvegnett til sykkelveg med fortau. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Per 2018 vil byer og tettsteder med mer enn 5000 innbyggere på rute 2b ha vedtatte planer 
for sammenhengende hovednett i Region sør. Det gjelder Hønefoss og Øvre Eiker 
(Hokksund).  
 
Følgende strekning inngår i hovednett for sykkel: 
Hønefoss og Øvre Eiker – 11 km 

4.3 Trafikksikkerhet 

 
Strategien for trafikksikkerhetsarbeidet er basert på en videreføring av arbeidet med å hindre 
møteulykker gjennom bygging av 2 og 3-felts veger med midtrekkverk og 4-felts veger med 
midtdeler, jf. 4.3.1 og 4.3.2. Møteulykker utgjør en stor andel av trafikkulykkene og har ofte 
høy alvorlighetsgrad. Tiltak mot møteulykker er også viktig ettersom mange trafikanter 
uforvarende blir innblandet i slike ulykker.  I tillegg vil det bli økt fokus på 
utforkjøringsulykker, som også utgjør en stor andel ulykker med drepte og hardt skadde. 
Midtrekkverk bidrar i tillegg til en reduksjon i utforkjøringsulykker mot motsatt side av 
kjøreretningen. Ulykker med myke trafikanter er også en utfordring. I Oslo er det viktig å 
fokusere spesielt på fotgjengerulykker. Sykkelulykker er en utfordring i alle byer og 
tettsteder. Det er et overordnet mål å øke bruken av sykkel uten at ulykker med syklende går 
opp. 
 
I henhold til 0-visjonen skal vi prioritere ulykkesreduserende tiltak mot de mest alvorlige 
ulykkene. 
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Tabellen under viser strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2008-2013. 
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og 
enhetsprisen per skade. Skadekostnaden per km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. 
de strekninger der vi har mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker. 
Data i tabellen gjelder ulykker som har skjedd på vegen som eksisterer i dag, eks. historiske 
ulykker. Historiske ulykker er ulykker på strekninger hvor det har vært endringer i vegnettet 
(fysiske tiltak, nyanlegg eller nedlegging/omklassifisering). Registrert skadekostnad for 
ramper og rundkjøringer er ikke omtalt videre ettersom dette er korte strekninger og en 
tilfeldig ulykke gir stort utslag. 
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Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

F Veg Hovedstrekning L
en

g
d

e 
(m

) 

Å
D

T
 

(k
j.t

ø
y/

dø
gn

) 

U
ly

kk
er

 

D
re

pt
e 

H
ar

dt
 s

ka
dd

e 

R
eg

. S
ko

st
 

(m
ill

.k
r/

 k
m

 
og

 å
r)

  

Rv. 35 Hokksund - Styggedalen 

6 Rv. 
35 

Hokksund – Vikersund (syd) 25570 9550-
13300

58 4 18 1,90 

6 Rv. 
35 

Vikersund - Styggedalen 29100 3800-
5550 

35 1 7 0,95 

      5 25  
E16 Buskerud/Eggemoen - Riksgrensen/Riksåsen 

6 E16 Nymoen - Eggemoen 8443 6700-
9300 

23 0 2 0,96 

5 EV  16 BUSKERUD/EGGEMOEN - Olum 11 625 7 541 27 0 2 0,613

5 EV  16 Olum - SAND X4/F16 RKJ 7 332 6 040 6 0 2 0,508

5 EV  16 SAND RKJ - GRUALIKRYSSET N X4 4 372 7 684 6 0 0 0,082

5,2 EV  16 GRUALIKRYSSET N X4 - Presteåsen rkj X fv 529 24 847 3 214 8 1 2 0,444

2 EV  16 Presteåsen rkj X fv 529 - Lundbykrysset 7 018 8 803 7 0 0 0,205

2 EV  16 Lundbykrysset - Lundbykrysset X E6 6 777 17 345 9 0 0 0,195

2,4 EV  16 
Skibakk rkj X E6 X fv. 452 - GJEMSELUND 
RUNDKJ 58 846 9 626 101 4 12 1,014

4 EV  16 
GJEMSELUND RUNDKJ - Kongsvinger 
(Kongevegen)  1 565 10 853 5 0 1 1,215

4 EV  16 
Kongsvinger (Kongevegen)  - JAREN 
X20 998 8 040 1 0 0 0,863

4 EV  16 JAREN X20 - RGR RIKSÅSEN 40 130 998 7 0 2 0,100

2,4 EV  16 Armer, ramper og rundkjøringer -  13 285   24 0 2 0,564

      176 795   201 5 23 0,574
Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kongsvinger – Elverum x rv 25 

4 RV  2 RGR MAGNOR - RASTA N RUNDKJ. 33 439 5 947 42 5 10 1,836

4 RV  2 RASTA RUNDKJ. - RASTA N RUNDKJ. 969 12 549 2 0 0 1,276

4 RV  2 
SUNDEHJØRNET RUNDKJ - 
SUNDEHJØRNET RUNDKJ 711 13 449 1 0 0 0,128

4 RV  2 JAREN X200 - Roverud 5 935 5 405 1 0 0 0,000

4 RV  2 ROVERUD - JØMNA NORD 76 674 3 751 61 8 9 0,954

4 RV  2 JØMNA NORD - GLÅMBRUA ØST X25 12 294 5 760 21 0 0 0,263

4 RV  2 Ramper og rundkjøringer -  1 548 476 0 0 0 0,000

      131 570   128 13 19 1,059
Rv 25 Elverum x rv 3 – Riksgrensen/Støa       

4 

RV  
25 

Basthjørnet rkj rv. 3 X rv. 25 - GLÅMBRUA 
RUNDKJ. 1 117 18 142 5 0 0 0,754

4 

RV  
25 GLÅMBRUA RUNDKJ. - Finstad 8 739 6 231 12 2 4 2,266

4 

RV  
25 Finstad - KILEN RUNDKJ V 55 500 2 601 24 0 3 0,386

4 

RV  
25 KILEN Ø RUNDKJ - RGR STØA 19 351 536 8 1 0 0,215

4 

RV  
25 Rundkjøringer -  201   0 0 0 0,000
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      84 908   49 3 7 0,496

 
Ruta inneholder tre veger med svært varierende trafikkmengde. E16 fra Kløfta til Nybakk og 
fra Slomarka til Kongsvinger er bygget ut til smal 4-felts veg. Registrert skadekostnad er 
gjennomgående lav. Unntak er rv. 25 fra Elverum til Finstad og rv. 2 fra Magnor til Rasta som 
hadde en del møte- og utforkjøringsulykker med alvorlige konsekvenser. 
 
Når det gjelder rute 2b gjennom Region sør er utforkjøringsulykker og møteulykker de 
vanligste ulykkestypene med flest drepte og hardt skadde. Nesten 70% av alle ulykker og 
nesten 85% av de drepte og hardt skadde inngår i disse to ulykkestypene. Totalt sett har 32 
personer blitt drept eller hardt skadd på rute 2b i Region sør i perioden 2008-2013.  

Dominerende ulykkestyper på rute 2b i region øst hele ruta er utforkjøringsulykker (30 %) og 
ulykker mellom kjøretøy med samme kjøreretning (25 %). I ulykker med drepte og hardt 
skadde er dominerende møteulykker (35 %) og utforkjøringsulykker (26 %). 
 

 
Figuren viser fordeling i Region Øst. 
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Figuren viser fordeling i Region Øst. 

 

4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Status 4-felts veg 
pr.  2018 
(km) 

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Rv. 35 Hokksund - Vikersund  27 km 
E16 Kneppe - Gardermoen  4,9 km 
E16  Gardermoen – Jessheim   6,8 km 
E16 Kløfta - Nybakk  10,7 km  
E16 Nybakk - Herbergåsen 15,5 km  
E16 Herbergåsen - Slomarka   16,0 km 
E16 Slomarka - Kongsvinger  17,0 km  
Rv. 2 Kongsvinger - Rasta   1 km (gate) 
Rv. 25 Elverum (x rv. 3 – x rv. 2)  1 km (gate) 
Sum (km)  43,2 km 53,3 km  
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4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Status 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk pr.  
2018 (km) 

Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk fram 
til 2050 (km) 

E16 Hønefoss (Nymoen) - 
Eggemoen  

 6,0 km  

E16 Eggemoen - Olum 20,4 km  
E16 Olum – Roa (x Rv.4)  7,3 km 
E16 Piperud – Kneppe  2,2 km 
Rv. 2  Riksgrensen, Magnor – 

Kongsvinger (Rasta) 
 33,5 km 

Rv. 2 Konsgvinger (Vingersnoret x 
E16) - Roverud  

 5,9 km 

Rv. 2 Jømna – Elverum (x rv. 25)  12,3 km 
Rv. 25 Elverum (x rv. 2 – Finstad)  8,8 km 
Rv. 35 Vikersund – Styggedalen (x 

E16)  
 26,1 km 

Sum (km)  20,4 km 92,1 km 
 

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker  

Det er behov for å oppgradere riksvegnettet gjennom målrettede tiltak for å forhindre 
utforkjøringsulykker, og for å redusere konsekvensene av slike ulykker når de inntreffer. 
Regjeringen viderefører derfor målet om at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere skal oppfylle gjeldende krav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, 
ettergivende master og profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der 
det ikke er siderekkverk skal det utføres nødvendig utbedring av sideterrenget». Ved 
behandling av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 28. januar 2014 
besluttet ELM at det skal legges til grunn en foreløpig ambisjon om at standarden beskrevet i 
NTP skal være oppfylt for hele riksvegnettet innen 1/1-2024. Målet vil bli vurdert på nytt i 
arbeidet med NTP 2018-2027.  
 
En gjennomgang av riksvegene tilsier at det er 275 km riksveg på denne ruta der den angitte 
standarden antas å ikke være oppfylt.  
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Rute 2b Rute 2b 
RØ 

Rute 2b 
RS 

Rute 2b 
SUM 

(1)    Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014) 397,561 63.113 460,674 

(2)    Antall km som har fartsgrense 70 km/t eller 
høyere, og som ikke er firefelts veg  

326,6 43.6 370,2 

(3)    Antall km som inngår i rad 2 og som er åpnet 
for trafikk i løpet av de siste 10 årene (åpnet for 
trafikk før 1/1-2014). 

29,9 0 29,9 

(4)    Antall km som inngår i rad 2 og der det i 
handlings-programmet for 2014-2017 er prioritert 
«Store prosjekter» eller midtrekkverk på 
eksisterende 2-/3 felts veger med forutsatt åpning 
før 1/1-2018 

13,8 1.2 15,0 

(5)    Antall km som inngår i rad 2 og der det antas 
at det vil bli åpnet ny veg i perioden 2018-2023 (jf. 
NTP 2014-2023)  («store prosjekter» og 
midtrekkverk på eksisterende 2-/3 felts veger)  

28,59 5.2 33,79 

(6)    Antall km der det forventes at det er behov for 
en gjennomgang for å kartlegge behov for tiltak i 
samsvar med standarden i NTP 2014-2023 (rad 2 
minus summen av radene 3, 4 og 5) 

254,3 37.2 291,5 

(7)    Antall km som inngår i rad 6 der det er 
gjennomført strakstiltak etter TS-inspeksjon (tiltak 
gjennomført før 1/1-2014). 

29,399 17.1 46,499 

(8)    Anslag når det gjelder andelen av nødvendige 
tiltak som allerede er gjennomført på strekningene i 
rad 7 (grovt estimat – gjennomsnittstall)  
 

40 %  
 
(11,76) 

25 % 

(4,275) 

 
 
(16,035) 

Antall km med behov for tiltak mot 
utforkjøringsulykke 
 [(6)-(7)]+[((1-(8))*(7)] 

242,5 32,9 275,4 

Antall km med behov for tiltak mot 
utforkjøringsulykke hvor vi ikke hadde noen tiltak 
tidligere 
(6)-(7) 

224,9 20,1 245,0 
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4.3.4 Sikkerhetsrangering  

Sikkerhetsrangeringen er basert på beregning av skadekostnader av strekninger der det 
fokuseres på ulykkessituasjonen med tre ulike innfallsvinkler:   

A. Forventet skadekostnad (FSK) i mill. kr pr km og år   
B. Forventet skadekostnad (FSK) i mill. kr pr kjtkm.   
C. FSK/NSK, dvs forholdstallet mellom forventet skadekostnad og den normale 

skadekostnaden for veger med tilsvarende egenskaper   
 

 
Retningslinjene etter vegsikkerhetsforskriften krever at vegstrekningene skal deles inn i ulike 
kategorier. Her legges til grunn: 

 Kategori (1) er veger der det er behov for møtefri veg fram til 2050 (jf. tabellene 18 og 
19 i kapitlene 4.3.1 og 4.3.2). 

 Kategori (2) er veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere og som ikke inngår i kategori 
(1).  

 Kategori (3) er veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere og som ikke inngår i kategori 
(1).   

 
Kategori   

1 

1A 4-felt i 2018 
veger der det er behov for møtefri veg 
fram til 2050 

1B Behov for 4-felt til 2050
1C Midtrekkverk MR i 2018
1D Behov for MR til 2050 

2 2   
veger med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere og som ikke inngår i kategori 1 

3 3  
veger med fartsgrense 60 km/t eller 
lavere og som ikke inngår i kategori 1 

 
Strekninger med høyest skadekostnad for henholdsvis FSK km og år, FSK kjtkm og FSK/NSK 
er rangert innbyrdes og vist i tabellen under. Oversikten viser altså ikke alle strekningene på 
ruten. 
 
Rangeringen av den enkelte strekning vil være ulik i de tre kolonnene. Strekninger som 
kommer høyt opp i alle de tre rangeringene med lavest verdi i kolonnen «Rang total» må 
anses å ha et særlig alvorlig ulykkesproblem.  
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Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad, region øst 

Veg 
Fy

lk
en

r. 
Sted/Strekning 

Fr
a 

Hp
 

Fr
a 

M
et

er
 

Ti
l H

p 

Ti
l M

et
er

 

FS
K 

km
år

 

Ra
ng

 F
SK

 
km

år
 

FS
K 

kj
tk

m
 

Ra
ng

 F
SK

 
kj

tk
m

 
FS

K/
 N

SK
 

Ra
ng

 F
SK

/ 
NS

K 
Ra

ng
 T

ot
al

 

KA
TE

GO
RI

 

E16 2 Hol 2 40 2 1040 2,20 10 1,41 7 2,41 1 5 2
E16 4 AKERSHUS/DYSTERUD 1 1531 1 2531 3,12 6 1,05 17 1,49 13 10 1B
E16 4 OS XF284 2 1113 2 2113 4,06 2 1,19 12 2,28 3 3 1B
E16 4 FULU XF298 3 2889 3 3889 2,13 12 0,62 40 0,82 39 35 1A
E16 4 FULU XF298 3 4655 3 5655 4,40 1 1,32 8 1,91 7 2 1A
E16 4 JAREN XARM 5 755 5 1755 0,71 40 1,06 15 1,21 19 23 2

E16 5 
BERGERTJERN VEST 
XKV-JEVNAKER XKV 16 1791 18 69 1,97 13 0,68 38 0,72 40 36 1A

E16 5 VANG X240 18 2451 19 945 2,14 11 0,86 28 1,07 25 18 1A
E16 5 OLIMB XF4 19 6025 19 6936 1,47 20 0,74 36 0,99 34 33 1D
E16 5 AKERSHUS/LEIRSJØEN Ø 21 6825 21 7825 1,10 27 1,00 18 1,22 17 17 2
RV2 4 MAGNORMOEN XF347 1 1775 1 2775 1,54 18 0,85 29 1,06 29 25 1D
RV2 4 TORPSETER XF336 1 6825 1 7825 1,43 21 0,75 34 0,93 36 34 1D
RV2 4 TUHUSMOEN XR14 2 1000 2 3409 2,23 9 1,19 13 1,49 14 11 1D
RV2 4 SKUBBERSENGBAKKEN S 2 5913 2 7075 3,58 3 1,87 3 2,34 2 1 1D
RV2 4 MALMERMOEN 3 2949 3 4949 1,58 17 0,79 32 1,07 26 24 1D
RV2 4 RASTA RUNDKJ. 4 100 4 2282 3,57 4 1,29 9 1,83 9 6 1D

RV2 4 
JAREN X200 ARM- 
ROVERUD S 5 160 5 6185 1,48 19 0,75 33 1,00 33 30 1D

RV2 4 ROVERUD X205 6 1197 6 3062 1,00 32 0,94 22 1,03 30 29 2
RV2 4 RYMOEN XR32 6 4431 6 5431 1,03 31 0,99 20 1,13 21 21 2
RV2 4 BRANDVAL NORD 7 2297 7 3902 0,94 36 0,92 23 1,12 23 28 2
RV2 4 NOR XF375 7 5870 7 6870 1,74 15 1,64 4 2,00 5 7 2
RV2 4 GRINDER XF408 7 8213 7 9213 1,69 16 1,59 6 1,93 6 9 2

RV2 4 GRINDER XF408 7
1050

1 8 935 1,19 26 0,99 19 0,95 35 26 2
RV2 4 GRØSET 9 539 9 2362 0,93 37 0,85 30 1,06 28 37 3
RV2 4 GUNNARSRUD XF417 9 4362 9 5362 1,80 14 1,64 5 1,84 8 8 2

RV2 4 
FLISSUNDET BRU-FLISA 
N 10 7896 11 356 3,45 5 1,96 2 1,68 10 4 3

RV2 4 HASLA BRU XKV 11 5378 11 6378 0,98 33 0,88 26 1,00 31 32 2
RV2 4 ROKKERUD XF508 12 4462 12 5863 1,08 28 0,97 21 1,21 18 20 2
RV2 4 VÅLER/ELVERUM 13 641 13 1641 1,05 30 0,87 27 1,09 24 27 2
RV2 4 JØMNA SØR XF530 13 9391 13 166 0,97 34 0,81 31 0,92 37 40 2
RV2 4 ØSTERHAUG XF555 14 7498 14 8498 1,40 23 0,75 35 0,83 38 39 1D

RV2 4 
HELSET- 
SKOGBR.MUSEET XF554 14

1079
0 14 12117 2,87 7 0,90 25 1,13 22 16 1D

RV 25 4 
GLÅMBRUA RUNDKJ. 
-ELVERUM 3 1159 3 3119 2,60 8 0,72 37 1,06 27 22 3
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RV 25 4 LØBERGSMOEN XF545 3 6046 3 7046 1,06 29 0,67 39 1,14 20 31 1D
RV 25 4 FINSTAD X207 3 9795 4 1300 1,20 25 1,09 14 1,29 15 15 2
RV 25 4 HØGÅSEN XF541 4 3300 4 4300 1,41 22 1,27 10 1,59 11 13 2

RV 25 4 ØRBEKKEN XKV 4
1842

3 4 19423 1,23 24 1,23 11 1,51 12 14 2

RV25 4 TJERNMOEN XF561 4
2642

2 4 28536 0,94 35 1,06 16 1,26 16 19 2

RV 25 4 SUNDLIA VEST 5
1935

4 5 20354 0,77 39 0,92 24 1,00 32 38 2
RV 25  4 KILEN Ø 6 9630 6 10630 0,88 38 2,15 1 2,26 4 12 2
 
  



 

 
Rutevise utredninger  Rute 2b 

 

56 
 

 
Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad – regoin sør  

Ve
g 

Fy
lk

e 

Sted/strekning  Fra Til Lengd
e 

A. 
FSK/km og år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Ra
ng

 to
ta

l 

Ka
te

go
ri 

HP Km HP km km mill kr Ra
ng
- 

eri
ng

kr 

Ra
ng

er
in

g 

Ve
rd

i 

Ra
ng

-r
in

g 

Rv 
35 

6 Lerberg 4 2,7 4 5,0 2,3 2,00 5 0,54 7 0,77 7  1 

 

 6 Knive 4 6,1 4 8,1 3 2,81 1 0,75 5 0,98 4  2 

 

 6 Knive-Åmodt 4 10,0 4 13,7 3,7 2,68 3 0,72 6 0,92 6  3 

 

 6 Embretsfoss-
Geithus 

5 1,5 5 5,1 3,6 2,80 2 0,88 3 1,25 2 5 24 

 6 Tyristrand 6 10,8 6 16,6 5,9 1,16 7 0,93 2 1,06 3 10 1B
5 

 6  6 22,9 7 2,2 4,0 1,55 6 1,21 1 1,37 1 3 1B
6 

E16 6 Hvalsmoen 7 2,3 7 5,8 3,5 2,32 4 0,77 4 0,96 5 23 27 

 
  

                                               
1 3 utforkjøring (3 LS), 1 påkj bakfra (2LS) , km 4,1. Kurve, bakketopp, utflytende avkj til verksted. 
2 2 møteulykker (1MA, 1A, 5 LS) 1 påkj bakfra (1 LS)  km 6,7. Avkjørsel på bakketopp 
2 møteulykker (6 LS) 1 utforkjøring (1 LS), Kurve km 7,5   
3 3 møteulykker (1D, 4LS), 1 utforkjøring (1LS)  ,km 13,3-13,6 ,TS-midler til utbedring av kurvatur og 
sideterreng i 20?? 
41 møteulykke (1D, 1LS), 2 utforkjøring (2LS), Kurve km 4,7-4,9  
5 2 møteulykker (5LS), 1 utforkjøring (2LS), Kurve km 15,3 , Utbedret og asfaltert i 2013 
6 Flere ulykkestyper , (1D, 1A, 19LS), Spredt 
7 2 kryssulykker (2 LS)  km 2,3, 2 møteulykker i kurve (1MA, 1A, 4 LS), km 2,8-3,1  
3 utforkjøring (4 LS), 3 møteulykker (5 LS), 1 MC-velt (1 LS) , S-kurve km 4,5-4,9 – skiltet 
ulykkesstrekning,  
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4.3.5 Tunnelsikkerhet  

På ruta er det bare Lunnertunnellen som er lengre enn 500 m og omfattes av 
tunnellsikkerhetsforskriften. Lunnertunnellen ligger på strekningen E16 Grua – Piperud. Det 
foreligger ikke behov for oppgraderinger utover ordinære rammer til drift og vedlikehold. 
Tunnelen ble ferdigstilt i 2003 og oppfyller krav til rømningsveger, belysning, havarilommer 
mv. Oppgradering av belysning vil heller ikke være aktuelt i neste handlingsprogramperiode.  

Det er ingen tunneler på rute 2b gjennom Buskerud som omfattes av krav til 
tunneloppgradering.  

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

På E16 fra Skibakk til Kongsvinger var det fotgjengerulykker utenfor kryss. På rv. 2 var det en 
blanding av fotgjenger- og sykkelulykker i hovedsak utenfor kryss.  
 
To fotgjengere ble påkjørt ved kryssing av rv. 35 i Hokksund. 1 Hardt skadd. 1 syklist ble 
påkjørt bakfra og drept og 1 fotgjenger hardt skadd på første hovedstrekning utenfor 
tettbebygd strøk. En fotgjenger- og en sykkelulykke ved Tyristrand. Syklist ble hardt skadd. 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

 
Veg Hoved-

strekning 
Lengde ÅDT1) Antall 

ulykker2) 
Drepte2) Hardt 

skadde2) 
rv 35 Hokksund 

syd-
Vikersund 
(syd) 

25570 9550-13300 4 
(3F/1S) 

1 
(1S) 

2 
(2F) 

rv 35 Vikersund 
(syd)–
Hønefoss 
(Styggedalen)  
(xE16) 

29100 3800-5550 3 
(1F/2S) 

0 1 
(1S) 

E16 E16 Nymoen 
(Hønefoss)- 
Eggemoen 

8443 6700-9300 1 
(1F) 

0 0 

Sum (stk)    8 1 3 
1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 
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4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken  

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E16  2 1 8  
E16 (ved 
Eggemo-
bakkene) 

 1   

Sum (stk)  3 1  
 
Det er ikke registert behov for nye kjettingplasser på ruta. 
 
Det er ingen formelle døgnhvileplasser langs rute 2b i Buskerud, kun én uformell 
døgnhvileplass ved Drolsum på rv. 35. Det foreslås ikke etablering av nye døgnhvileplasser 
langs rute 2b i Buskerud.   

4.3.8 Kontrollplasser  

Kontrollanlegg på ruten skal i hovedsak plasseres slik at det er størst potensiale for å 
avdekke trafikkfarlig transport og reiser, transport som påvirker framkommelighet i negativ 
retning og transport som bryter med konkurransevilkår. 

Region sør:  

Det er 3 kontrollplasser langs Rv 35 og 1 kontrollplass langs E16 i Buskerud per i dag. Det 
foreslås ingen nye kontrollplasser på strekningen.  

Region øst:  

Dagens kontrollanlegg på strekningen: 

 Stømner vektstasjon – E16 østgående v/Kongsvinger – avvikles ifb nyetablering av 
vegstrekning 

 Magnormoen kontrollstasjon, RV2 Riksgrensen primær trafikk vestover, men 
mulighet for begge retninger - opprettholdes 

Grenseoverganger for Magnor og Kongsvinger (Riksåsen) har et langt mindre trafikkvolum 
enn Svinesund og Ørje. Til sammen står Magnor og Kongsvinger for om lag 14 % av 
grensekryssende trafikk i regionen, hvor hovedvekten (ca 12 %) er ved Magnor. Det vil være 
samme behov for kontroll av grensekryssende transport, men ut fra totalmengden som 

                                               
8 40 oppstillingsplasser 
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krysser disse overgangene, med et langt mindre kontrollvolum. Det utenlandske 
trafikkarbeidet utgjør en betydelig del av det totale trafikkarbeidet, i tillegg til norske 
transportører som driver grensekryssende transport. De største kontrollanleggene skal 
derfor i første rekke kontrollere trafikk over grenseovergangene og mellom de store byene.  

God kontrollvirksomhet i forbindelse med grenseovergangene har stort potensiale til å 
påvirke trafikksikkerheten, spesielt opp mot kjøretøystandard og vinterutrustning vil det ha 
god forebyggende effekt. Beregninger viser at trafikkvolumet av tunge kjøretøy på 
grenseovergangen ved Magnor og Riksåsen utgjør i underkant av 40% av det 
gjennomsnittlige trafikkvolumet av tunge kjøretøy på ruten. Det ansees likevel 
hensiktsmessig å kontrollere denne trafikken lengre inn i landet sammen med lokal trafikk, 
mye på grunn av en langt høyere gjennomsnittlig ÅDT på strekningen Kongsvinger – Kløfta. 

Det vil her etableres en mindre kontrollplass langs ny firefelt som ivaretar både øst-
/vestgående trafikk og grensekryssende trafikk fra E16 og rv. 2. I tillegg vil grensekryssende 
trafikk fanges opp av kontrollanlegg på nord/sør gående ruter. 

Investeringsbehov: 

Etablering av kontrollplass         15 mill kr 

o Fast installert eller tilrettelagt for minimumsutrustning for selektering og 
teknisk kontroll (ITS-basert utvelgelse av kontrollobjekter) 

o Vekt 

o Relevant belysning og skilting 

 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

E16 Kongsvinger - Kløfta   1 
Rv. 2 Magnormoen kontrollstasjon 1  

Sum (stk)  1 1 
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4.3.9 Rasteplasser for personbiler  

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

Rv. 35 2  2 
E16 (RS) 1  1 
E16 (RØ) 3  2 
Rv. 2 8  1 
Rv. 25 1   
    

4.4 Miljøforhold  

Lokal luftkvalitet  
 
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk gir helseskader for befolkningen som eksponeres. I 
flere av byene i Region øst overskrider forurensningsnivåene nasjonale mål og mange steder 
er luftkvaliteten ikke godt nok dokumentert. I Region øst overvåkes luftforurensning fra 
vegtrafikken av målestasjoner i Oslo, Bærum, Fredrikstad og Lillehammer. I løpet av 2014 er 
det planlagt etablering av nye målestasjoner i Gjøvik, Hamar, Sarpsborg og Lillestrøm.  
 
Nasjonalt mål for lokal luftkvalitet er per i dag (juni 2014): 
- PM10: Maksimalt 7 døgn > 50 µg/m3 
- NO2: Maksimalt 8 timer > 150 µg/m3 
 
Langs E16 gjennom Kongsvinger er det per i dag ikke kjent overskridelser av nasjonale mål, 
men økt trafikk kan gi økte konsentrasjoner av PM10 fremover i områder der det er boliger 
og sårbar bebyggelse nær vegen. Dette vil være avhengig av lokal meteorologi, hastighet og 
piggdekkandel. Tilsvarende vil gjelde for rv. 2 gjennom Elverum. Ved Jessheim kan det 
forventes høye konsentrasjoner av NO2 og PM10 langs E16 og E6, men ikke fare for 
overskridelse av nasjonale mål i sentrumsområdene. 
 
Med grunnlag i blant annet trafikktallene for riksvegrute 2b, må det langs enkelte 
strekninger i Region sør forventes at personer tidvis utsettes for eksponering som 
overskrider nasjonalt mål, spesielt for svevestøv (PM10). I Region sør er E16 og rv. 35 ved 
Hønefoss og rv. 35 ved Hokksund områder hvor man kan forvente eksponeringer som 
overskrider det nasjonale målet for svevestøv. 
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Støy 
Forurensningsforskriften angir at boliger langs eksisterende veg med innendørs støynivå 
over 42 dB skal ha fått tilbud om tiltak innen 1.1.2005. De nasjonale støymålene er knyttet 
til reduksjon i støyplage, uttrykt gjennom endring i støyplageindeks (SPI), samt reduksjon i 
antall personer utsatt for innendørs støy over 38 dB. Det legges til grunn at 
Forurensningsforskriftens krav til innendørs støynivå er oppfylt i 2018 og derved at ingen 
personer er utsatt for innendørs støynivå over 42 dB.  
 
Beregninger viser at til sammen i underkant av 450 personer vil være utsatt for innendørs 
støy over 38 dB i 2018. 
 
Tallene fordeler seg slik fylkesvis: 

 Akershus: 56 
 Hedmark: 110 
 Oppland: 83 
 Buskerud: 194  

 
Totalt omfatter dette 291 boliger. For å få alle disse boligene under 38 dB vil det være 
nødvendig å utføre fasadetiltak på de aller aller fleste. Basert på erfaringstall settes 
kostnaden pr. hus i gjennomsnitt til 350.000 kr. Dette innebærer at det vil koste om lag 65 
mill. kr. å utbedre husene på rute 2b. 
 
Biologisk mangfold og vann 
 
EUs vannrammedirektiv er implementert i norsk lovverk gjennom forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (Vannforskriften). Direktivet setter krav til kartlegging, karakterisering, 
overvåkning, utarbeidelse av vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og 
tiltaksgjennomføring. Tiltakene kan være knyttet både til kjemiske og fysiske forhold som 
har negativ påvirkning på vannforekomster og vannmiljø. 
 
Rute 2b i region Sør går fra Hokksund til Oppland grense ved Jevnaker og følger 
Drammensvassdraget og vestsiden av Tyrifjorden via Hønefoss til Oppland grense. I 
Hønefoss berører ruta registrerte naturområder knyttet til elvene Begna og Randselva som 
møtes her.  

Gjennom økologisk konfliktkartlegging har det framkommet 7 store konflikter på denne 
strekningen. Ingen av disse ble vurdert som aktuelle å følge opp med konkrete tiltak. 
Strekningen berører et naturreservat, men vurderes å ikke ha vesentlig negativ påvirkning på 
dette. Ellers omfatter de store konfliktene naturtypeområder og artsforekomster. En konflikt 
ved Molvald i Hønefoss ble vurdert for tiltak i forrige runde, pga konflikt mellom veg og 
viktig elvestrekning for fuglelivet, men en naturlig vegetasjonsskjerm er i ferd med å komme 
opp og vil redusere denne konflikten. Vegetasjonsskjermen bør opprettholdes gjennom den 
generelle driften av vegstrekningen. 
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På rute 2b i region Øst er det flere interessekonflikter mellom veg og biologisk mangfold. 
Det som gjenstår i 2017 ansees det ikke er mulig å løse uten å flytte vegen.  
 
Det finnes også konflikter som det ikke er oversikt over, og det jobbes med å identifisere 
disse og hvordan de eventuelt kan løses.  

 
Det er registrert 15 faunapassasjer av ulik utforming på rut 2b i region Øst. Det er mulig at 
enkelte av disse bør utbedres for å sikre best mulig bruk av ulike dyregrupper. 
 
Overvannsproblematikk med miljøgifter og salt er særlig aktuelt ved Gardermoen der det er 
grunnvannsmagasin og flere viktige grytehullsjøer.  
 
Strekningen har to rensebasseng i dagen, det antas at et av disse trenger større utbedringer.  
 
Tunnelvaskevann er i fokus, og man må påregne og bygge renseløsninger på flere tunneler i 
perioden. Følgende tunneler finnes på ruta; Vingertunnelen, Røstetunnelen og 
Lunnertunnelen. Etablering av renseløsning kan være aktuelt for de to sistnevnte. 
Rensebasseng rehabilitering koster 0,6 mill 2014-kr per stykk og renseløsning 2,5 mill 
2014-kr per tunnel.   
 
Det antas at man ikke har utfordringer med vandringshindre fra 2017, om slike skulle 
registreres må de løses fortløpende.  
 
Rv. 2 i Eidsskog har grunnvannsproblematikk, det er behov for å gjøre tiltak.  
 
Natur og kulturmiljø  
 

 Rv. 35 Oppland grense – Gardermoen: Spesielt nevnes vassdragene i ravineområdene 
nordvest for Gardermoen. På Gardermoen passerer vegen både et 
grunnvannsmagasin og flere grytehullsjøer. 

 Rv. 35 Tyristrand – Ask: Denne strekningen ligger forholdsvis nær Tyrifjorden og er 
dyrefredningsområde. 

 
 

 
 E16 Akershus: Hele strekningen vest for Vormsund er det kryssing av raviner med 

bekker. Bekkedalene er varig vernede vassdrag. 
 

 Rv. 2 i Hedmark: Vingersnoret (Kongsvinger) og Gardsjøen (Grue)  
 Langs rv. 2 er det to artsrike vegkanter som ivaretas ved drift. 

 
Rv. 35 Hokksund-Hønefoss 
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Landskapsbilde: Strekningen ligger i et skog- og jordbrukslandskap. Landskapsbildet preges 
av leirbakker og sletteland. Landskapet er lite kupert og med små høydeforskjeller. 
Barskogen er dominerende i vegetasjonsbildet, mens randsoner er typisk og synlige i det 
åpne jordbrukslandskapet. Flere tettsteder og spredt bebyggelse langs hele strekningen.  
 
Kulturmiljø: Det er registrert ca. 20 vernete/verdifulle kulturminner/miljøer langs rv. 35 fra 
Hokksund til Hønefoss. De fleste av disse er fornminner.  
 
E16 Riksgrensen, Riksåsen-Hønefoss 
Ruten passerer gjennom et variert landskap med henholdsvis skogsområder og åpne 
jordbrukslandskap. Varaldskogen på Finnskogen og Nestangen ved Vormsund er 
kulturlandskap som er registrert i tilknytning til registreringen av Nasjonalt verdifulle 
kulturlandskap. Varaldskogen omfatter kulturminner etter den skogfinske bosetningen, 
mens Nestangen er et jordbrukslandskap med middelalderkirke og automatisk fredete 
kulturminner.  
 
I Kongsvinger utgjør det fredete miljøet ved Kongsvinger festning samt Øvrebyen viktige 
kulturmiljøer. Raknehaugen på Romerike er Nord-Europas største gravhaug. Olimb ved 
Jevnaker er et særegent kulturmiljø med gravminner fra bronse- og jernalder samt spor etter 
forhistorisk bosetning og dyrking. Ved Jevnaker ligger Hadeland glassverk, som er ett av de 
eldste industriforetakene i landet samt Kistefos tresliperi som er blant de viktigste teknisk-
industrielle kulturminnene i landet.  
 
Rv. 2 Riksgrensen, Magnor-Kongsvinger-Elverum 
Gaustad i Eidskog og Bashammeren/Sætre-Åslia i Åsnes er områder som er registrert i 
tilknytning til Nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Kongsvinger har Kongsvinger festning og 
Øvrebyen. Elverum ble bombet i forbindelse med kamphandlingene i april 1940. Deler av 
byen er preget av gjenreisningsbebyggelse, som utgjør et viktig og særegent kulturmiljø 
 
Rv. 25 Elverum-Riksgrensen, Støa 
Hernes i Elverum kommune er et kulturlandskap, som er registrert i tilknytning til de 
Nasjonalt verdifulle kulturlandskapene.  
 
Verneplan 
Det er registrert følgnede objekter på rute 2b:  

 Rv. 2, nr. 246, Skubbergsenga bru, bru i kommunal veg over rv. 2 i Eidskog. 

 Rv. 25, nr 82b Glåmbrua i Elverum. 

4.5 Universell utforming  

Transportsystemet skal være universelt utformet. 
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Lovverket om universell utforming kom i 2009-10. Behovet for framtidig opprustning er satt 
med utgangspunkt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg og Strategisk plan for 
universell utforming, Region øst (Begge 2014-17). De ulike anleggene skal sees i 
sammenheng og til sammen si noe om universell utforming av hele reisekjeden, dvs anlegg 
for gående, holdeplasser, knutepunkt og gangfelt i 50 og 60 km/t sone langs riksvegrutene. 
Til grunn for den faglige beskrivelsen av hvordan universell utforming er ivaretatt langs 
rutene pr.  2018, og vil bli det frem mot 2050, må det altså foreligge et datagrunnlag som 
sier noe om kvalitet/universell utforming på disse anleggene. Her er utfordringene i stor 
grad de samme på tvers av rutene. Det gis derfor en generell beskrivelse for alle rutene. 
 
Dette datagrunnlaget bør være basert på felles kriterier for de ulike anleggene som danner 
en reisekjede eller utgjør en rute. Pr.  i dag er det vi har av felles kriterier beskrevet i 
håndbok N100. I forhold til rutevise utredninger står det beskrevet at det skal gis en faglig 
beskrivelse av universell utforming på et overordnet nivå. På bakgrunn av det som er 
beskrevet over, kommer en oversikt over hva vi har status på i dag. 
 
Anlegg for gående: 
Det foreligger ikke noe felles innsamlet datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av 
universell utforming av anlegg for gående langs riksveg. Det nærmeste vi kommer er 
sporadiske sykkelveginspeksjoner og en kartlegging av sykkelrutene langs riksveg inkludert 
alternative ruter der hvor en ikke kan sykle langs riksveg. Det er ikke noen kartlegging av 
universell utforming langs disse rutene. Det vises til kap. 4.2.10 tiltak for gående og 
syklende. 
 
Knutepunkt og holdeplasser: 
Noen rasteplasser, samt de holdeplasser/ knutepunkt langs riksveg som har vært bygget 
med tanke på universell utforming, ble kartlagt sommeren 2014. Det danner grunnlag for å 
kunne se behov for opprustning til uu-standard. Hele reisekjeder, holdeplasser med høy 
ÅDT og knutepunkt bør prioroteres først, men også holdeplasser i nærheten av viktige 
funksjoner og byggefelt med barnefamilier og områder med en aldrende befolkning. 
Regjeringens handlingsplan skisserer en visjon «Norge universelt utformet 2025».  
 
Gangfelt i 50/60 km/t sone:  
Det er ikke gjennomført noen registreringer som går på universell utforming av gangfelt 
langs riksveg med tanke på totaloversikt. Eventuelle fremtidige registreringer mht universell 
utforming bør sees i sammenheng med den kvalitetsgjennomgangen som er gjennomført 
med hensyn på trafikksikkerhet.  
 
I NTP ligger det forventet trafikkvekst som vil flate ut etter 2018. Hensynet til marginale 
grupper i trafikken må ivaretas i langtidsplanleggingen. Et økende antall ulykker skjer i 
forbindelse med arbeid på/ved veg og kan skyldes for dårlig merking og manglende 
tilgjengelige og trygge gangruter forbi området.  Påkjørsel av fotgjengere har relativt høy 
alvorlighet. Tallet av fotgjengere som er påkjørt har sunket fra 16 til 12 % i en 20 årsperiode 
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fram til 2012. I årene som kommer vil det bli flere eldre fotgjengere som har lavere tåleevne. 
Det kan således føre til en økning av hardt skadde/drepte.  
 
Der hvor det foreligger er et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og 
kvalitet av på anleggene pr. rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransport, rasteplasser, gående/syklende, tunell, gangfelt og ferjesamband. Det 
vises til kap. 4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende. 
 
Frem mot 2050 – Universell utforming av hele reisekjeder 
Det må ligge en kartlegging av universell utforming og kvalitet til grunn for prioritering av 
anlegg som skal bidra til hele reisekjeder langs rutene. Hvis anlegg beskrevet i dette 
kapittelet er dokumentert tilfredsstillende mht krav til universell utforming, vil reisekjeden 
regnes som universelt utformet. 
 
På flere av anleggene mangler pr.  i dag dokumentasjon på et nivå som kan si noe i forhold 
kvalitet og universell utforming i forhold til håndbok N100. Det vil derimot være mulig å si 
noe om omfanget av arbeidet for å nå målet om universell utforming av hele reisekjeder i 
2050. 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

KVU Buskerudbypakke 2 
Konseptvalgutredningen skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig bypakke i 
Buskerudbyen (byområdet mellom Lier og Kongsberg), kalt Buskerudbypakke 2. KVU-
rapporten ble lagt fram våren 2013.  
 
KVU Hønefossområdet 
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet skal avklare prinsipielle løsninger for 
en mulig bypakke, Ringerikspakke, i Hønefossområdet. Statens vegvesen skal ha KVU-
rapporten ferdig til utgangen av 2014. 
 
KVU rv. 35 Hokksund – Jevnaker 
Konseptvalgutredningen avklarer hvordan transportbehovene mellom Hokksund, Åmot og 
Jevnaker best kan løses med virkemidler som i utgangspunktet avgrenses til tiltak for 
vegsystemet og kollektivtransporten. Statens vegvesen overleverte KVU-rapporten i 2011.    

4.7 By- og tettstedområder 

Med dagens vegføringer er flere byer og tettsteder på ruta utsatt for miljømessige og 
sikkerhetsmessige belastninger ved at hovedvegen går gjennom tettbygde strøk. Dette gir 
miljømessige ulemper særlig for lokalsamfunnet, samtidig som deler av næringslivet nyter 
godt av gjennomgangstrafikken.  
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På flere strekninger foreligger aktuelle utbyggingsplaner som i løpet av noen år vil medføre 
bygging av ny hovedvegtrase utenom tettstedssenteret. Dette vil gi betydelig gevinst når det 
gjelder både sikkerhet og miljøforhold, og samtidig vil det åpne helt nye muligheter for å 
gjennomføre miljøfremmende tiltak i de aktuelle tettstedene.  
 
 
 
I Region øst er situasjon kortfattet slik: 
 
Jevnaker:  E16 går gjennom tettstedet. Det foreligger kommundedelplan med 

konsekvensutreding for tettstedsnær omlegging (Jevnaker – Olum) som bli 
ferdig etter 2018. 

Vormsund:  E16 går gjennom tettstedet. Det forligger plan for omlegging. 
Skarnes:  E16 går gjennom Korsmo (Skarnes), reguleringsplan for strekningen som 

omfatter Skarnes pågår. Planen forventes godkjent i 2015.   
Kongsvinger:  E16 føres inn i byen på sørsida av Glomma. Det foreligger ikke planer om 

omlegging.  
Kirkenær: Rv. 2 ble miljømessig opprustet gjennom kommunesenteret i 2005. Reservert 

trasé for omkjøringsveg. 
Flisa: Rv. 2 er delvis opprustet gjennom kommunesenteret. Ytterligere tiltak 

aktuelle. Reservert trasé for omkjøringsveg beholdes inntil annen løsning 
vedtas.  

Elverum: Rv. 2/25 går gjennom byen. Utilstrekkelig kapasitet. Statens vegvesen og 
Elverum kommune jobber med kommunedelplan, hvor det foreligger 
alternative løsninger for kryssing av Glomma. 

 
I Region sør er situasjon kortfattet slik: 
 
Ved Tyristrand, Nakkerud og Ask går rv. 35 gjennom tettstedene.  
 
Tyristrand: Rv 35 går gjennom tettstedet Tyristrand. Fartsgrensen er derfor satt ned til 40 

km/t. Det er behov for å legge rv. 35 utenom tettstedet.   
 
Hokksund: Rv. 35 sin kronglete føring gjennom tettstedet innebærer en svært uheldig 

sammenblanding av lokal- og fjerntrafikk (spesielt tungtrafikk) og gir en lite 
logisk framføring av en overordnet riksvegrute. 

  
Vikersund: Rv. 35 går utenfor tettstedet men «tangerer» bebyggelsen enkelte steder. I 

slike tilfeller fortoner vegen seg utilfredsstillende sett i forhold til riksveg som 
gjennomgående rute. 

 
Hønefoss: Rv. 35 og E16 går utenfor bykjernen og utgjør deler av ringvegen rundt 

Hønefoss.   
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

Kapittel 4 inneholder en presentasjon av status på ruten per 1.1.2018, og gir et inntrykk av 
problemnivået innenfor ulike temaer. I dette kapitelet er det kort beskrevet hva som er målet 
for ruta i et langsiktig perspektiv. I kapittel 6 er målene detaljert ned på hovedstrekninger og 
det er vist en utviklingsstrategi for å nå målene for delstrekningen. 

Overordnede mål i et langsiktig perspektiv 
 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De binder 
landsdeler og regioner sammen og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner. Det overordnede målet for transportpolitikken i 
Nasjonalt transportplan 2014-2023 er: 
 
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 
 
Det er fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell 
utforming: 

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

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt 
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 
miljøområdet 

 Et transportsystem som er universelt utformet 
 
Rute 2b er en meget sammensatt rute med svært varierende utfordringer. Strekningsvis er 
det for lav kapasitet og fire felt bør bygges, mens andre strekninger har generelt lav 
geometrisk standard. Strekningsvis er det også relativt høye ulykkeskostnader og lave 
fartsgrenser. De miljømessige utfordringene synes mer begrenset. 
 
Det er en utfordring at ruta til dels har for dårlig kollektivtilbud for pendlere og lange 
strekninger mangler gang/sykkelveg. Store deler av ruta kjennetegnes av mye 
randbebyggelse kombinert med stor fjerntrafikk i helger og daglig arbeidspendling.  
For rute 2b, som er viktig både for sammenbinding av riksvegnettet mot utlandet og mellom 
dalfører på østlandet, vil det være et mål å oppnå både redusert og forutsigbar reisetid. 
Dette er spesielt viktig for næringslivets transporter.  
 
I 2050 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.  
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Det viktigste målet i et langsiktig perspektiv er å utvikle ruta til en tjenlig hovedforbindelse 
gjennom det sentrale østlandsområdet, som alternativ til og avlastning av rutene gjennom 
Oslo. Det vil således være viktig å knytte sammen riksvegene i korridor 5 (Oslo-Bergen) og 6 
(Oslo-Trondheim) via en ytre ringveg (Ring 4) nord for Oslo og samtidig utvikle en øst – vest 
– akse mellom Midt-Sverige og Vestlandet. Ruta må videreutvikles i samvirke med rv. 3 (rute 
6b) og rute 6a Oslo – Trondheim.  
 
Det er et mål å gi økt framkommelighet og reduserte avstandskostnader mellom regioner. 
Det er avgjørende at en transport med godkjent vekt, lengde og høyde kommer fram og at 
reisetiden er forutsigbar. Ved forbedringer i infrastrukturen kan det oppnås redusert 
reisetid. På rute 2b innebærer dette at det i et 2050-års perspektiv er et mål å oppnå 
redusert reisetid for næringslivets langdistansetransporter. Dette omfatter de internasjonale, 
nasjonale og til dels regionale transportene.  
 
I et langsiktig perspektiv er det et mål at kollektivtilbudets reisetid for pendlere reduseres 
betydelig, særlig for å avlaste vegnettet i de mer sentrale strøk. Samtidig bør 
kollektivtilbudet bedres gjennom økt frekvens. Trafikken i og ved tettstedene må 
tilrettelegges langt bedre for myke trafikanter. 
 
Tilstandsmål for ruta i 2050: 

 Ruta har vegnormalstandard. 
 Tallet på drepte og skadde er redusert med 50 prosent i forhold til 2014-statistikken 
 Langs riksvegstrekninger som fungerer som skoleveg, langs strekninger med 

ÅDT>1000 pr. døgn og har mer en 50 gående/syklende pr. døgn i 2050 skal det 
være et tilbud for gående og syklende. 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 
 Holdeplasser, rasteplasser og kollektivknutepunkt er universelt utformet 
 Gangfelt og krysninger av veg er universelt utformet 
 God dekning av døgnhvileplasser 

 

6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

 
Rute 2b er svært sammensatt. Det er utfordrende å utforme en helhetlig strategi for hele 
ruta. Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta fram til 2050. Trafikkmengdene, sammenholdt med vegens geometriske 
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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 langsiktig perspektiv 
satses på å utvikle eksisterende veg, gir også ulykkessituasjonen føringer for valg av tiltak. 
 
Ved prioritering av tiltak er det viktig å fullføre prosjekter/strekninger som er startet opp i 
inneværende periode. 
 
For øvrig bør en prioritere tiltak som bedrer framkommeligheten og reduserer 
avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å 
opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Dette kan blant annet gjøres gjennom å 
utbedre ”flaskehalser”, punkter med betydelig redusert standard i forhold til 
vegnormalstandard. 
 
I tillegg er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak, i tråd med visjonen om at det ikke 
skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. En bør også 
prioritere veger med stor trafikk, der en har behov for firefelts veg og strekninger med 
betydelig gap i forhold til vegnormalstandard og geometri.   
 
Utredningen omfatter kart som viser inndeling i prosjektstrekninger.  
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6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
2050 * 

Begrunnelse 

Rv. 35 Hokksund – 
Hønefoss 

8 000-19 000 7-10% H5, U-H5, H8 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

E16 Hønefoss – 
Gardermoen 

9 500-43 000 10-12% U-H4, U-H5, H5 
og H8   

KVU rv. 35 og 
planlagt 
standard i 
Region øst.  

E16 Gardermoen – 
Jessheim 

43 000 8% H9 + kollektivfelt ÅDT, økt fram- 
kommelighet for 
kollektivtrafikken 
og trafikk-
sikkerhet 

E16 Kløfta – 
Kongsvinger 

19 000 11-14% H8 (S8) ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

E16 Kongsvinger –
Riksgrensen, 
Riksåsen 

4 000-18 000 9%-14% H1, H2 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 2 Riksgrensen, 
Magnor – 
Kongsvinger 
(Sundehjørnet x 
E16) 

12 000-18 000 8-13% U-H5, H6 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 2 Kongsvinger 
(Vingersnoret x 
E16) – Elverum 

4 000-18 000 10-16%  U-H4, U-H5, H5 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 25 Elverum – 
Riksgrensen, Støa 

1000 – 25 000 11-17% H1, H2, U-H5, 
H6 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen    
* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H1 – H4 er tofeltsveg, H3 fartsgrense 90 km/t, H5 er 
to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg økende standard knyttet til ulike bredder på 
kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok N100 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om 
dette. 
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Figur 7 Hovedstrekninger på ruten 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning A: Rv. 35 Hokksund  – Hønefoss  

 

6.2.1.1 Delstrekning A1: Rv . 35 Hokksund (x E134) – Vikersund (x fv. 280) 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 04 
m 0  

HP 05 
m 11450 

27,0 km 9550-
13300.  

2- feltsveg (gul midtlinje), uten MR eller FM 
unntatt ca. 1000 m MR i 
«Langerudbakkene» (jf HP 2014-2017) og 
ca. 2400 m forsterket midtoppmerking (FM) 
like sør for ca. 1200 m FM like nord for 
Åmot. 

 

6.2.1.1.1.1 Utfordringer 
 

 Det er behov for å legge rv. 35 utenom Hokksund by. Strekningen gjennom 
Hokksund er en flaskehals, spesielt for tungtransporten.  

 Gjennom Hokksund er det mange støyutsatte boliger og riksvegen er en barriere i 
lokalsamfunnet. Det er behov for å redusere disse miljøbelastningene (støy og 
barrierevirkningene).  

 Det er også behov for en bedre tilkobling med fv. 287 i Åmot (Sigdalsveien). 
 Det er behov for bedre tilkobling (nytt kryss) med fv. 280 (mot Krøderen og rv. 7) ved 

Vikersund Nord.   
 

6.2.1.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Hokksund (x E134) – Vikersund Nord (x fv. 280) 
ha vegnormalstandard, dvs 4-feltsveg (H8). KVU rv. 35 (2011) anbefaler at strekningen 
bygges ut til vegnormalstandard innen 2040. Parsellen Hokksund – Åmot skal prioriteres 
først da prosjektet inngår i etappe 1 i KVU for rv. 35. 
 
 
Midlertidig tiltak Hokksund (x E134) – Åmot (x fv. 287) 
HP 2014-2017 legger opp til at det skal bygges ca. 1,0 km midtrekkverk i 
«Langerudbakken». Dette tiltaket skal etter planen stå ferdig innen 2018.  
 
Midlertidig tiltak rv. 35 Åmot (x fv. 287) – Vikersund (x fv. 280): 
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Det etableres midtrekkverk (12,5 m bred veg) på hele strekningen. Det foreligger 
reguleringsplan for tiltaket, men tiltaket ligger ikke inne i HP 2014-2017. Tiltaket forventes 
prioritert høyt i neste HP-periode (2018-2021).   
 
Planstatus:  
Hokksund – Åmot: HP 2014-2017 legger opp til midtrekkverk i «Langerudbakken». 
Prosjektet er i byggeplanfase og tiltaket skal etter planen stå ferdig innen 2018. I 
statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til oppstart av kommunedelplan for hele 
strekningen. Arbeid med kommunedelplan er igangsatt. 
 
Åmot – Vikersund: Det foreligger godkjent reguleringsplan for utbygging av midtrekkverk på 
hele strekningen. Tiltaket ligger ikke inne i HP 2014-17.  
 

6.2.1.2 Delstrekning A2: Rv. 35 Vikersund (x fv. 280) – Hønefoss (Styggedalen)  

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 05 
m 11450 

HP 07 
m 2445 

26,1 km 3800-5550.  2-feltsveg (gul midtlinje), uten MR 
eller FM. 

 

6.2.1.2.1.1 Utfordringer 
 

 Det er behov for å legge rv. 35 utenom tettstedet Tyristrand.  
 

6.2.1.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Med bakgrunn i trafikkberegningene som ligger til grunn for KVU rv. 35 vil 
vegnormalstandard i 2050 tilsi at strekningen Vikersund (x fv. 280) – Hønefoss (Styggedalen) 
bygges ut til 2/3 felt med midtrekkverk (H5/U-H5).  
 
Midlertidig tiltak Hønefoss (Styggedalen) (x E16): 
Omkjøringsvei forbi tettstedet Tyristrand. 
 
Planstatus:  
Det foreligger godkjent reguleringsplan for nytt kryss (rundkjøring) på Vikersund Nord. For 
strekningen for øvrig er det ikke igangsatt planarbeid. 
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6.2.2 Hovedstrekning B: E16 Hønefoss – Gardermoen  

 

6.2.2.1 Delstrekning B1: E16 Hønefoss (Nymoen) – Eggemoen 
 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 06 
m 5337 

HP 7 
m 8520 

10,0 km i 
eksisterende 
trasé, 6,0 
km i ny 
trasé 

5900 – 9700 2-feltsveg (gul midtlinje), uten MR. 
Stor stigning (9 %) i 
Eggemobakkene. 

 

6.2.2.1.1.1 Utfordringer 
 

 Dagens trafikkmengde (ÅDT 2018) tilsier midtrekkverk på denne strekningen.   
 Eggemobakkene representerer et  problempunkt. Utfordringene tilsier at vegen bør 

legges i en annen trasé og forkortes, slik at fremkommeligheten og regulariteten 
forbedres.  

 

6.2.2.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: KVU Rv 35 (2011) anbefaler at strekningen bygges ut til 
vegnormalstandard innen 2040. Trafikkberegningene som ligger til grunn for KVU rv. 35 
tilsier noe lavere ÅDT enn de framskrevne tallene i tabellen ovenfor. Med bakgrunn i 
anbefalingene i KVU rv. 35 vil vegnormalstandard i 2050 tilsi at strekningen bygges ut til 2/3 
felt med midtrekkverk (H5). Valg av H5 begrunnes også med at Region øst har regulert ny 
veg videre mot Jevnaker med standart H5. 05.06.14 mottok Region sør bestilling fra 
Vegdirekoratet om å starte planlegging av parsellen Nymoen-Eggemoen.   
 
Strekningen legges i ny trasé mellom Nymoen og Eggemoen (ca.2600 m). Dette vil medføre 
en forkortelse av strekningen fra ca.10 km til ca.6 km. En slik forkortelse vil bidra til å styrke 
og effektivisere den viktige sammenbindingsfunksjonen denne strekningen utgjør, mellom 
rv. 35 og E16 nordover, E16 sørover og rv. 7.   
 
Planstatus:  

- Kommunedelplan for strekningen er igangsatt i 2014.  
- Arbeidet med reguleringsplan for E16 Nymoen-Eggemoen gjennomføres i løpet av 

2015 
- Planleggingen vil bli gjennomført på vegne av Region øst  
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- Bygging kan starte tidligst 2017. Prosjektet er ikke omtalt i HP 2014-17, så oppstart 
forutsetter enighet om finansiering.  

 
 

6.2.2.2 Delstrekning B2: E16 Eggemoen – Olum 
 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 07 
m 8520 

HP 19 
m 4830 

12,4 km  5900 – 9700 2/3-feltsveg. 

 

6.2.2.2.1.1 Utfordringer 
 
Ingen spesielle etter utbygging. 

6.2.2.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strekningen bygges 2014-17 til H5-standard.  
 

6.2.2.3 Delstrekning B3: E16 Olum – Roa x rv. 4 
 

6.2.2.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 19 
m 4830 

HP 19 
m 12160 

7,3 km 2650 – 4250 2-feltsveg (gul midtlinje), uten MR. 

 

6.2.2.3.1.1 Utfordringer 
 
ÅDT er i dag mellom 5593-6493 på strekningen med størst trafikk nærmest rv.4. Det er 
historikk for både hardt skadde og drepte på strekningen siste 10 år. Midtrekkverk mangler 
på hele strekningen. Vegbredde er ca 12 meter der det er forbikjøringsstrekninger og 8,5 
meter på 2-feltsstrekninger. 
 

 Behov for kjettingplass ved Lunner rådhus 
 Behov for breddeutvidelse av eksisterende forbikjøringsstrekninger mellom Olum og 

Roa. Eventuelt gjennomgående breddeutvidelse med ett felt for anleggelse av 
midtrekkverk. Subsidiært: ny trase fra Grualia langs rv. 4 via tunnel nord for Mylla til 
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Olum. Dette vil kunne gjøre eksisterende E16 trase til avlastningsveg/lokal veg med 
akseptabel standard.  

6.2.2.3.1.2 Strategier og tiltak 
 
Vegstandard 2050: Dersom midtrekkverk prioriteres anlagt mangler det i praksis 
gjennomgående ett kjørefelt (4-5 meters breddeutvidelse) i hele strekningens lengde. I 2050 
legges det til grunn utbedring til 2/3 felt med midtrekkverk (U-H5). 
 
 

6.2.2.4 Delstrekning B4: E16 Grua – Piperud 
 

6.2.2.4.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 20 
m 4300 

HP 2 
m 2729 

20,7 km 3150-3360 2 felt 

 

6.2.2.4.1.1 Utfordringer 
 

 lett terreng 
 skog- og jordbrukslandskap 
 2 brukontruksjoner over Leira 

6.2.2.4.1.2 Strategier og tiltak  
 
Vegstandard 2050: I 2050 legges det til grunn breddeutvidelse til U-H4. 
 

6.2.2.5 Delstrekning B5: E16 Piperud – Kneppe 
 

6.2.2.5.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 2 
m 2729 

HP 2 
m 4927 

2,2 km 6600 2 felt 

 

6.2.2.5.1.1 Utfordringer 
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 Noe bebyggelse i begynnelsen av strekningen 
 Flatt landskap 
 Lett terreng 

 

6.2.2.5.1.2 Strategier og tiltak  
 
Vegstandard 2050: I 2050 legges det til grunn 2/3 felt med midtrekkverk, H5. 
 

6.2.2.6 Delstrekning B5: E16  Kneppe – Gardermoen 
 

6.2.2.6.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 2 
m 4927 

HP 3 
m 554 

4,9 km 4900 – 
13.200 

2 felt 

 

6.2.2.6.1.1 Utfordringer 
 

 Flatt landskap 
 Lett terreng 
 Grunnvannsbasseng under Gardermoen – fordyrer bygging i området. Må være lukket 

overvannssystem på veien (behov for rensebassenger). 
 

6.2.2.6.1.2 Strategier og tiltak  
 
Vegstandard 2050: I 2050 legges det til grunn firefeltsveg, H8. 
 

6.2.3 Hovedstrekning C: E16 Gardermoen – Jessheim 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 3 m 
554 

Hp 3 m 
4652 

4,1 km 29300 4 felt 
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6.2.3.1.1.1 Utfordringer 
 
I et 2050-perspektiv er det behov for kollektivfelt. Kollektivfelt/sambruksfelt vil være i 
begge retninger (4+2).  
 

6.2.3.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 legges det til grunn firefeltsveg, H9 med kollektivfelt. 
 

6.2.4 Hovedstrekning D: E16 Kløfta – Kongsvinger  

6.2.4.1 Delstrekning D1: E16  Kløfta – Herbergåsen 
 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 4 m 0 Hp 6 m 

7850 
26,2 km 8450 – 

11700 
H8 (S8 smal 4-felt) og 2-felt 

 

6.2.4.1.1.1 Utfordringer 
 

 Ingen spesielle etter utbygging. 

6.2.4.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: Strekningen Kløfta – Nybakk er ferdig utbygd til smal 4-feltsveg etter 
vegstandard S8. Standarden tilsvarer H8 i dagens vegnormal. Strekningen Nybakk – 
Herbergåsen ferdiggstilles i perioden 2018-23. Vegen er planlagt etter S8-standard.  
 

6.2.4.2 Delstrekning D2: E16 Herbergåsen – Slomarka 
 

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 6 m 
7850 

Hp 2 m 
4200 

16 km  8450 – 
10800 

2-felt 
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6.2.4.2.1.1 Utfordringer 
 

 Prosjektet er vedtatt. 

6.2.4.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: Strekningen Herbergåsen – Slomarka skal bygges som smal 4-feltsveg 
etter vegstandard S8. Standarden tilsvarer H8 i dagens vegnormal. Forventet oppstart etter 
2018. 
 
Planstatus:  
Arbeid med reguleringsplan for Herbergåsen - Slomarka forventes godkjent i 2015.  
 

6.2.4.3 Delstrekning D3: E16 Slomarka – Kongsvinger  
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 02 
m 4200 

HP 3 
m 12191 

17,0 km  10250 – 
13500 

H8 (S8 smal 4-felt) 

 

6.2.4.3.1.1 Utfordringer 
 
Ingen spesielle etter utbygging. 

6.2.4.3.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strekningen er ferdig utbygd til  smal 4-feltsveg etter vegstandard S8. Standarden tilsvarer 
H8 i dagens vegnormal. 

6.2.5 Hovedstrekning E: E16 Kongsvinger  – Riksgrensen, Riksåsen 

6.2.5.1 Delstrekning E1: E16 Kongsvinger – Kongsvinger (Vingersnoret x rv. 2)  
 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 3 m 
12191 

Hp 4 m 
1400 

2,6 km  8500 - 
13500 

2- feltsveg (gul midtlinje) 
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6.2.5.1.1.1 Utfordringer 
 

 Strekningen gjennom Kongsvinger by – fra der ny firefelts E16 slutter  til 
Sundehjørnet er 2-feltsveg og underdimensjonert i forhold til ÅDT. 

 Spesielle grunnforhold: våtmarksområde ved Vingersnoret (flomutsatt).   

6.2.5.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Kongevegen – Vingersnoret ha 
vegnormalstandard, 2-feltsgate, H1. En løsning for strekningen gjennom Kongsvinger må 
drøftes på lang sikt. 
 
I HP 2014-2017 legges det opp til at bygging av ny veg på strekningen Kongevegen – 
Vingersnoret ferdigstilles 
 
Midlertidig tiltak Kongsvinger: 
Det er aktuelt å gjennomføre gs-, ts- og miljøtiltak på strekningen gjennom Kongsvinger på 
kort sikt.  
 
Planstatus: Reguleringsplan for kryss rv. 2/E16 mv under arbeid. Prosjektet Kongevegen – 
Vingersnoret er under bygging (2014).  
 

6.2.5.2 Delstrekning E2: E16  Kongsvinger (Vingersnoret x rv. 2) – Riksgrensen, 
Riksåsen  

 

6.2.5.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 4 m 
1400 

Hp 8 m 
5321 

40,1 km  350 - 1100 2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.5.2.1.1 Utfordringer 
 

 Vanskelighetsgrad: ingen tuneller. Eventuell vegomlegging i Franzbråtaberget 
vurderes som dagløsning.  

 Store/spesielle konstruksjoner: valg av løsning på kryssing av jernbanen i over- eller 
undergang ved Vingersnoret x rv. 2. Problemstillinger inkluderer både høyde og flom 
(våtmarksområde). 

 Spesielle grunnforhold: våtmarksområde ved Vingersnoret (flomutsatt).  Det er 
registrert fornminner ved Skinnarbølåa (v/ Solheim). 

 By/tettsted: 60-sone gjennom Øyermoen. 
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 Fremkommelighet for tungtransport vinterstid er utfordrende i Franzbråteberget og 
Løvhøid-motene. 

 Generelt dårlig kurvatur. 
 

6.2.5.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Vingersnoret – Riksåsen/Riksgrensen ha 
vegnormalstandard, dvs 2-felts veg, H2. 
 
Midlertidig tiltak Kongsvinger (Vingersnoret x rv. 2)  – Riksåsen/Riksgrensen: 
Generell utbedring av dagens veg mellom Vingersnoret og Riksåsen, Riksgrensen til 8,5 m 
med standard i hht vegnormalene, utfordringer med horisontal – og vertikalkurvatur. Det er 
store sprang i vegstandarden. 
 

6.2.6 Hovedstrekning F: Rv. 2 Riksgrensen, Magnor – Kongsvinger 

6.2.6.1 Delstrekning F1: Rv. 2  Riksgrensen, Magnor – Kongsvinger (Rasta) 
 

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 1 m 0 Hp 4 m 

2863 
33,2 km 5900 – 8400 2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.6.1.1.1 Utfordringer 
 

 Strekningen mellom Magnor og Rasta er ulykkesutsatt, ellers ingen spesielle 
vanskeligheter 

6.2.6.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Riksgrensen, Magnor – Kongsvinger (Rasta) ha 
vegnormalstandard, dvs 2-3 feltsveg, U-H5.  
 
Det er utarbeidet en forstudie for fremtidig utbedring og omlegging av rv. 2 på strekingen 
Riksgrensen, Magnor – Rasta. Rapporten legger til grunn vegbredde 12,5 meter, dvs 2-3 
feltsveg, U-H5. Utbedring skal i hovedsak skje langs eksisterende veg.  
 
Planstatus: 
Forstudie utarbeidet i 2012. Regulering av de mest aktuelle strekningene vil starte opp 
2014-17. 
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6.2.6.2 Delstrekning F2: Rv. 2  Kongsvinger (Rasta) – Kongsvinger (Sundehjørnet) 
 

6.2.6.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 4 m 
2863 

Hp 4 m 
4125 

1,3 km 13100 2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.6.2.1.1 Utfordringer 
 

 Gate i by.  
 Støyskjerming.  
 Krysningspunkt for sykkel.  
 Hele Holtbekken, som er lagt i rør, må rehabiliteres/flyttes. 
 Fremkommelighet for kollektivtransporten 

 

6.2.6.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: Strekningen Rasta – Sundehjørnet skal ha vegnormalstandard, dvs 4-felts 
veg, H6 
 

6.2.7 Hovedstrekning G: Rv. 2 Kongsvinger (Vingersnoret x E16) – Elverum 

6.2.7.1 Delstrekning G1: Rv. 2  Kongsvinger (Vingersnoret x E16) – Roverud 

6.2.7.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 5 m 0 Hp 5 m 

6185  
6,2 km 5750  2- feltsveg (gul midtlinje) 
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6.2.7.1.1.1 Utfordringer 
 

 Flomutsatt. Ny veg bør bygges med flomhøyde tilpasset flomvannstand i Glomma.  
 Nærhet til vassdrag, våtmark 

 

6.2.7.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Kongsvinger (Vingersnoret x E16) - Roverud ha 
vegnormalstandard, dvs. 2-3 feltsveg, U-H5. 
  

6.2.7.2 Delstrekning G2: Rv. 2  Roverud – Jømna  
 

6.2.7.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 5 m 
6185 

Hp 14 m 
1082 

73,6 km 2850 – 5750 2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.7.2.1.1 Utfordringer 
 

 Veg med mange avkjørsler, som gir nedsatt fart. Mye blandet trafikk. 
 Behov for avkjørselssanering og kryssutbedringer. 
 Omkjøring ved Kirkenær. Vist i kommunedelplan.  
 Båndlagt trasé i Flisa sentrum må avklares. 
 Viktig landbruksareal. 
 Ombygging av bruer spesielt ved Nor (2 stk.), Piksrud og Sorka. 
 Omlegging av veg i Øvre Grue. 
 Geometri, bæreevne og grunnforhold gir utfordringer fra Brandval til Johnsætre i 

Åsnes.  
 Flomutsatt, elvekant. 

 

6.2.7.2.1.2 Strategier og tiltak  
 
Vegstandard 2050: I 2050 legges det til grunn breddeutvidelse til U-H4. 
 
Midlertidig tiltak: 
Avkjørselssanering for å bedre framkommeligheten.  
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Planstatus:  
Kommuneplanens arealdel for Åsnes er igangsatt rullert. Traséen gjennom/rundt Flisa bør 
avklares i forbindelse med dette planarbeidet. 
 

6.2.7.3 Delstrekning G3: Rv. 2  Jømna – Elverum (x rv. 25) 
 

6.2.7.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP/km fra/til, lengde, dagens ÅDT, dagens vegstandard  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 14 m 
1082 

Hp 14 m 
13376 

12,3 km 3900 – 
12500 

2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.7.3.1.1 Utfordringer 
 
Jømna – Helset 

 Vegen har randbebyggelse langs store deler av vegen og utfordringer knyttet til kryss 
og støy. 

 Vegen krysser jernbanen i plan på Jømna.  
 Ingen spesielle teknisk vanskelige deler på strekningen, det er flatt jordbruksland, 

stort sett grus. 
 Flomutsatte underganger.  

 
Helset – Elverum 

 Vegen har tett randbebyggelse. Bygate i Elverum. 
 Utfordringer tilknyttet bebyggelse, kryss og støy.  
 Bygate fra Helset til x rv.25.  
 Flomutsatte underganger.  
 Fremkommelighet for kollektivtransport 

6.2.7.3.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal  strekningen fra Jømna til Elverum x rv. 25 ha 
vegnormalstandard, dvs 2-3 feltsveg, U-H5. Trase ikke avklart.  
 
Planstatus:  
Kommuneplan for vegløsning i sentrum under arbeid. 
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6.2.8 Hovedstrekning H: Rv. 25 Elverum – Riksgrensen, Støa 

6.2.8.1 Delstrekning H1: Rv. 25 Elverum (x rv. 3) - Finstad 
 

Strekningsbeskrivelse 

 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 3 m 0 Hp 3 m 

9800 
9,8 km 4800 - 

17750 
2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.8.1.1.1 Utfordringer 
 

 Komplisert prosjekt – by, kryssing av jernbane og Glomma. 
 Behov for kollektivfelt.  
 Grunnforhold er til dels grus.  
 Fremkommelighetsproblemer. 
 Miljøtunell under sentrum er ferdig bygd.  
 Mye vilt, spesielt elg med tilhørende viltpåkjørsler. Det er veglys på hele strekningen.  
 Utfordrende kryssing av bekk ved Nistilen som kan bli flomstor. Det er behov for 

stabilisering av masser. 
 

6.2.8.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen Elverum (x rv. 3) – Elverum (x rv. 2) ha 
vegnormalstandard, dvs 4-felts gate, H6. Nærmere vurdering av standard kreves. 
Strekningen Elverum (x rv. 2) – Hernes skal ha skal ha 2-feltsveg, H1og strekningen Hernes – 
Finstad skal ha 2-3 feltsveg, U-H5. 
 
Midlertidig tiltak: 
Vurdere kryssombygging og andre ts-tiltak. 
 
Planstatus:  
Kommunedelplan under arbeid (2014). 
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6.2.8.2 Delstrekning H2: Rv. 25 Finstad – Nybergsund 
 

6.2.8.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 3 m 
9800 

Hp 5 m 
22738 

55,0 km 2800  2- feltsveg (gul midtlinje) 

 

6.2.8.2.1.1 Utfordringer 

 Det er noe myr som gir ustabil grunn (telehiv) og noen bekker/mindre elver.  
 Det er behov for å bytte stikkrenner som ligger dypt.  
 Hernes-Søre Osen: Ulykkesstrekning, ingen omkjøringsveg. 
 Det er viktig med god vinterdrift på strekningen. 

6.2.8.2.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strekningen Finstad – Nybergsund bru (x fv. 26) skal ha vegnormalstandard, 2-felts veg,  H2.  
 
Planstatus:  
Dagens trase ligger i kommuneplanens arealdel. 

6.2.8.3 Delstrekning H3: Rv. 25 Nybergsund – Riksgrensen, Støa 

6.2.8.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 5 m 
22738 

Hp 7 m 
10080 

25,4 km 570 – 1300 2- feltsveg (gul midtlinje), unntatt 
Storbekken til Støa/riksgr. (6 km)  

6.2.8.3.1.1 Utfordringer 
 

 Fjellskjæringer og vertikalkurvatur 
 Lite omkjøringsveger 
 Behov for grunnerverv 
 Noe tettstedsbebyggelse 
 Flom 

6.2.8.3.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-felts veg, H2. 
 
Planstatus:  
Dagens trase ligger i kommuneplanens arealdel. 
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6.2.8.4 Delstrekning H3: Rv. 25 Nybergsund – Riksgrensen, Støa 

6.2.8.4.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
Hp 5 m 
22738 

Hp 7 m 
10080 

25,4 km 570 – 1300 2- feltsveg (gul midtlinje), unntatt 
Storbekken til Støa/riksgr. (6 km)  

 

6.2.8.4.1.1 Utfordringer 
 

 Fjellskjæringer og vertikalkurvatur 
 Lite omkjøringsveger 
 Behov for grunnerverv 
 Noe tettstedsbebyggelse 
 Flom 

6.2.8.4.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-felts veg, H2. 
 
Planstatus:  
Dagens trase ligger i kommuneplanens arealdel. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Alle kostnader oppgis til antatt 2015 prisnivå. Kostnader i tabellen under omfatter ikke 
kollektiv, miljø og gs-tiltak.  

 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 2050 * Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Rv. 35 Hokksund – 
Hønefoss 

Utbedring av 
dagens trase/ny 
veg i ny trase 

H8, U-H5, H5 7 600 

E16 Hønefoss – 
Gardermoen  

Utbedring av 
dagens trase/ny 
veg i ny trase 

U-H4, U-H5, H5, H8 
 

3 500 

E16 Gardermoen – 
Jessheim 

Utbedring av 
dagens veg 

H9 + kollektivfelt 1 600 

E16 Kløfta – Kongsvinger   Ny veg i ny trase H8  2 400 
E16 Kongsvinger –
Riksgrensen, Riksåsen 

Utbedring av 
dagens veg 

H1, H2 2 700 

Rv. 2 Riksgrensen, 
Magnor – Kongsvinger 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5, H6 2 300 

Rv. 2 Kongsvinger – 
Elverum 

Utbedring av 
dagens veg/ny veg i 
ny trase 

U-H4, U-H5, H5 7 900 

Rv. 25 Elverum – 
Riksgrensen, Støa 

Utbedring av 
dagens veg 

H1, H2, U-H5, H6 5 200 

Sum   33 200 
 
* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H1 – H4 er tofeltsveg, H3 fartsgrense 90 km/t, H5 er 
to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg økende standard knyttet til ulike bredder på 
kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok N100 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om 
dette. 
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Tabell 28  Utviklingstiltak, hovedstrekning 
  
Hovdstrekning 

Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard 
i 2050 * 

Sum 
kostnad 
(2018-
2050) 
(mill. 
kr.) 

Rv. 35 Hokksund – 
Hønefoss  

Rv. Hokksund (x E134)  
Vikersund (x fv. 280) 

Ny veg i ny 
trase/KVU 

H8  5100 

 Rv. 35 Vikersund (x fv. 280) – 
Hønefoss (Styggedalen) 

Utbedring av 
dagens veg/ny 
veg i ny 
trase/KVU 

H5/U-H5 2500 

E16 Hønefoss – 
Gardermoen  

E16 Hønefoss (Nymoen) – 
Eggemoen 

Ny veg i ny 
trase 

H5 900 

 E16 Eggemoen – Olum Ferdig H5 0 
 E16 Olum – Roa (x rv. 4) Utbedring av 

dagens veg  
U-H5 700 

 E16 Grua – Piperud  Utbedring av 
dagens veg 

U-H4 1400  

 E16 Piperud - Kneppe Utbedring av 
dagens veg 

H5 200 

 E16 Kneppe – Gardermoen  Utbedring av 
dagens veg 

H8 300 

E16 Gardermoen – 
Jessheim 

E16 Gardermoen – Jessheim 
(x E6) 
 

Utbedring av 
dagens veg 

H9 + 
kollektivfelt 

1600 

E16 Kløfta – 
Kongvinger 

E16 Kløfta – Herbergåsen Ferdig H8   0 

 E16 Herbergåsen - Slomarka Oppstart 
2018-23 

H8  2400 

 E16 Slomarka -Kongvinger Ferdig H8  0 
E16 Kongsvinger – 
Riksgrensen, 
Riksåsen 

E16 Kongsvinger – 
Kongsvinger (Vingersnoret x 
rv. 2) 

Ferdig fra 
Kongevegen 

H1 0 

 E16 Kongsvinger 
(Vingersnoret x rv. 2) – 
Riksgrensen, Riksåsen 

Utbedring av 
dagens veg 

H2 2700 

* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H1 – H4 er tofeltsveg, H3 fartsgrense 90 km/t, H5 er 
to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg økende standard knyttet til ulike bredder på 
kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok N100 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om 
dette. 
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Hovdstrekning 

Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard 
i 2050 * 

Sum 
kostnad 
(2018-
2050) 
(mill. 
kr.) 

Rv. 2 Riksgrensen, 
Magnor – 
Kongsvinger 

Rv. 2 Riksgrensen, Magnor – 
Kongsvinger (Rasta) 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5 2100 

 E16 Kongsvinger (Rasta)  
Kongsvinger (Sundehjørnet) 

Utbedring av 
dagens veg/ny 
veg i dagens 
trase 

H6 200 

Rv.2 Kongsvinger – 
Elverum 

Rv. 2 Kongsvinger 
(Vingersnoret x E16) – 
Roverud 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5 900 

 Rv. 2 Roverud – Jømna Utbedring av 
dagens veg 

U-H4 5700 

 Rv. 2 Jømna – Elverum x rv. 
25 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5 1300 

Rv. 25 Elverum – 
Riksgrenensen, 
Støa 

Rv. 25 Elverum (x rv. 3) – 
Finstad 

Utbedring av 
dagens veg 

H6/ H1/U-
H5 

1200 

 Rv. 25 Finstad – Nybergsund Utbedring av 
dagens veg 

H2 2700 

 Rv. 25 Nybergsund – 
Riksgrenensen, Støa 

Utbedring av 
dagens veg 

H2 1300 

Sum    33200 
* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H1 – H4 er tofeltsveg, H3 fartsgrense 90 km/t, H5 er 
to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg økende standard knyttet til ulike bredder på 
kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok N100 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om 
dette. 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  

Rv. 25 Kollektivfelt / 
Sambruksfelt 

Hp 3 m 0 Hp 3 m 900 Elverum 900 Inngår i 
prosjektkostnadene 

Sum 
(km) 

    0,9 km  
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Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak 
Behov for nye pr.  
fram til  2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 6 6 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

1 10  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 4 40 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Holdeplasser 711 844 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger pr.  2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor Behov fram til 

2050 –kostnad
(mill. kr) > 2,5 > 3,5 

     
Sum     
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Tabell 33 Tilbud og behov for gående og syklende pr.  2018 

Veg Kategori Behov fram 
til 2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 
rø 

Kostnad 
(mill. kr) 
rs 

Kostnad 
(mill. kr) 
sum 

      
 a) Blandet trafikk (gående og 

syklende i kjørebanen) 
    

 b) Gang- og sykkelveg 105,5 2468  113 2581 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 

fortau 
    

 d) Sykkelveg med fortau 10,3 360   360 
 e) Kun anlegg for gående 

(fortau, gangveg, gågate)  
    

 f) Sykkelekspressveg     
 g   Brudd på ruta     
 h)  Mangler tilbud ( ikke 

tilrettlagt) 
    

 i) Alternaiv vegrute (Fv, kv,) 
der det ikke er    
differensiert mellom 
katogriene a, b, c, d, og e 

    

 
 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

Veg Hovedstrekning Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 35 Hokksund (x E134) – Vikersund (x fv. 280) 27,0 km 5100 
E16 Kneppe - Gardermoen 4,9 km 300 
E16  Gardermoen – Jessheim   6,8 km 1600 
E16 Herbergåsen - Slomarka  16,0 km  
Rv. 2 Kongsvinger (Rasta) – Kongsvinger 

(Sundehjørnet) 
1,0 km 200 

Rv. 25 Elverum (x rv. 3 – x rv. 2) 1,0 km   
Sum (km) 53,3 km 7200 mill. kr 
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Tabell 35 Strekninger med midtrekkverk 

Veg Hovedstrekning Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk 
fram til 2050(km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 35 Vikersund (x fv. 280) – Hønefoss 
(Styggedalen)  

26,1 km 2500 

E16 Hønefoss (Nymoen) - Eggemoen  6,0 km 900 
E16 Olum – Roa (x rv.4)  7,3 km 700 
E16 Piperud – Kneppe 2,2 km 200 
Rv. 2  Riksgrensen, Magnor – Kongsvinger (Rasta) 33,5 km 2100 
Rv. 2 Konsgvinger (Vingersnoret x E16) - Roverud  5,9 km 900 
Rv. 2 Jømna – Elverum (x rv. 25) 12,3 km 1300 
Rv. 25 Elverum (x rv. 2) - Finstad 8,8 km 1300 
Sum  92,1 km 9900 mill. kr 

 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E16 1  159 
Sum (stk)   15 

                                               
9 ønskelig med driftsavtaler for døgnhvilkeplasser  
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Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E16 Kongsvinger – Kløft 1 15 
Sum (stk)  1  

 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

Rv. 35  2  30 
E16 (RS)  1  15 
E16 (RØ)  2  30 
Rv. 2  1  15 
SUM  6  90 
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

Tema Enhet Region øst Region sør Sum Rute 2b 

Endring i transportkostnader Mill kr 5231 7118 12349 

Endring i ulykkeskostnader Mill kr 3426 2186 5612 

Netto nytte av investeringene Mill kr -15196 -289 15485 

Endring antall drepte og hardt skadde Pers 4,3 2,4 6,7 

Endring i reisetid på ruta min 21,8  21,8 

Antall km uten gul midtlinje 2018/2050 Km 6/0 0,7/0 6,7/0 

Antall km med vegbredde<8,5 m i 2018/2050 Km  44,7/0 44,7/0 

Antall km 4-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 47,3/70 /27 47,3/97 

Antall km 2/3-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 12,4/82 1/32,1 13,4/114,1 

Antall km 2-felts veg med forst midtoppm. i 
2018/2050 

km /218  /218 

Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018/2050 km 464/580 37,1/41,6 501,1/621,6 

Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018/2050 km 464/580 37,1/41,6 501,1/621,6 

Antall km kollektivfelt i 2018/2050 km 0/0,9 0/0 0/0,9 

Antall skredpunkt med pri-faktor over 2,5 eliminert i 
2050 

punkt    

Endring i antall personer med innestøynivå over 38 dB pers 249 194 443 

Antall konflikter  riksveg vs biologisk mangfold 
eliminert 

punkt    

Antall konflikter  riksveg vs vann eliminert punkt 3 0 3 

Antall koll.knutepunkt langs riksveg med UU i 
2018/2050 

punkt 2/5 3/2 5/7 

Antall holdeplasser langs riksveg med UU i 2018/2050 hpl 18/201 45/402 63/603 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

Storbyregioner Senter over 150 000 innbyggere, maks tilbud av tjenester og 
offentlige institusjoner 

Mellomstore 
byregioner 

Senter mellom 19 000 og 150 000 innbyggere, middels til høyt tilbud
av tjenester og offentlige institusjoner 

Småbyregioner Senter mellom 3 500 og 25 000 innbyggere, middels tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Småsenterregioner Senter mellom 700 og 6 000 innbyggere, middels til lavt tilbud av 
tjenester og offentlige institusjoner 

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 8 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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Figur 9 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 
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8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 

 

Figur 10 Riksvegruter pr.  2013 
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9 VEDLEGG 3 OMKJØRINGSVEGER RUTE 2B – HEDMARK 

 
Veg Hendelse Sted 
Fv. 24 Flom Strandhaug i Nord-Odal 
Fv. 24 
Hp5 m3654-Hp7 m3680  

Ulykkesstrekning. 
Høye asfaltkanter, 
dårlig bæreevne. 
Det er ingen 
omkjørings-
mulighet mellom 
Bruvoll og Gata i 
Vallset.  

Harasjøen-Uthus  

Fv. 24 
Hp6 m3248-Hp6 m4348  

Flom.  Gata i Vallset - 
Amundrudbakken  

Fv. 175 
Hp2 m4270-Hp2 m4430  

Flomutsatt  
jernbaneundergang. 
Vegen kan bli stengt 
ved svikt i 
pumpeanlegget.  

Mangåa jernbaneundergang  

Fv. 210 Flomutsatt. Er dårlig 
egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

Bl.a. Leirud og Neså bru 

Fv. 294 
Hp1 m0-Hp1 m 5260 

Er dårlig egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

Hele strekningen  

Fv. 342 Er dårlig egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

 

Fv. 343 Er dårlig egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

 

Fv. 345 Flomutsatt. Er dårlig 
egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

 

Fv. 367 Flomutsatt ved 
Granli bru. Vegen 
har store skader 
etter å ha blitt brukt 
som omkjøringsveg. 
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Er dårlig egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

Fv. 505 Flomutsatt. Er dårlig 
egnet som 
permanent 
omkjøringsveg 

Bl.a. flomutsatt ved 
Vesterhaug og Lømosund 

Fv. 537 Er dårlig egnet som 
permanent 
omkjøringsveg.  

 

Fv. 545 Er ikke egnet som 
omkjøringsveg for 
tungtransport 

Hernes 

Fv.  561 Er ikke egnet som 
omkjøringsveg, smal 
grusveg i dårlig 
stand.  

Osen 

Fv. 584 Er ikke egnet som 
omkjøringsveg, smal 
grusveg i dårlig 
stand. 

Osen 

Fv. 563 Er ikke egnet som 
omkjøringsveg, smal 
grusveg i dårlig 
stand. 

Osen 

Fv. 215 Flomutsatt  Åmot 
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