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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 5B er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

 
Rute 5B er en viktig forbindelse mellom Østlandet og Vestlandet i Norge, med to sentrale 
fjelloverganger på rv.7 og rv.52. Ruta har tilknytning til blant annet E16 med videre forbindelse 
til Oslo mot øst, og mot Bergensområdet i vest. 

Lange riksvegstrekninger uten lokale omkjøringsmuligheter er en utfordring på ruta. De to 
værutsatte høyfjellsovergangene fører ofte til stengte veger på vinterstid i korte eller lengre 
perioder, og villreinens trekkmønster over Hardangervidda utgjør også en fare for 
langtidsstengning. I tillegg har ruta stedvise utfordringer med flom, skred og dreneringssvikt 
som vil antas å øke med de endrede klimaforhold som er forespeilet de nærmeste årene. Sterk 
stigning og krapp kurvatur i de bratte tunnelene er også en utfordring med fare for 
bremsevarmgang for tunge kjøretøy.  

En spesiell utfordring på rute 5B er at det er svært varierende trafikkmengder både i løpet av 
ukedagene og i løpet av året samlet sett. Dette gjelder særlig strekningen Hønefoss-Gol som har 
svært høy helgetrafikk, og som historisk har hatt en stor andel møteulykker. Etter tiltak som 
blant annet midtrekkverk i kurver på deler av strekningen de siste årene har ulykkene avtatt noe, 
men det kreves fortsatt store utbedringer for å redusere risikoen for ulykker ytterligere. I 2050-
perspektivet er hele strekningen Hønefoss-Gol gjennomgående foreslått med midtrekkverk.  

Mot slutten av perioden bør ruta ha enhetlig standard over lengre strekninger og ha lav 
ulykkesrisiko. Det bør satses på utbygging til 2-felt med midtrekkverk eller forsterket 
midtoppmerking på de mest trafikkerte strekningene, og utbedringsstandard på strekninger 
med lav trafikk. Noen steder bør vegen bygges i ny trase, men i hovedsak kan utbedringene 
følge dagens veg. 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. 

Utviklingen av rute 5B avhenger av langsiktige føringer som blir bestemt i forbindelse med 
pågående arbeider som øst-vest-utredningen og KVU Hardangervidda. Det vil likevel være et 
langsiktig mål for ruta å oppnå både redusert og forutsigbar reisetid. Dette er spesielt viktig for 
næringslivets transporter, samt for turisttrafikken som er en viktig næring i Hallingdalsregionen. 

Kostnaden for å utvikle rute 5B fram til 2050 er grovt vurdert til ca. 22 mrd.kr.
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2 INNLEDNING 
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 
 
Kapittel 3 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 5 er målene detaljert ned på hovedstrekninger og det er 
vist en utviklingsstrategi for å nå målene for delstrekningen. 
 
Rute 5B er en hovedforbindelse øst-vest, og det vil være et mål å oppnå både redusert og 
forutsigbar reisetid. Dette er spesielt viktig for næringslivets transporter, men gjelder også for 
regional trafikk som benytter deler av ruta. Mot 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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3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE FUNKSJON 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Rute 5B består av riksveg 7 på strekningen Hønefoss – Gol – Bu, og riksveg 52 fra Gol via 
Hemsedal til Borlaug. Dette er situasjonen etter at Hardangerbrua åpnet i 2013. Rv 13 Brimnes – 
Bu ble da endret til rv.7. 

Riksvegruta starter i kryss med E16 like vest for Hønefoss.  Riksveg 7-delen av ruta går opp 
Hallingdal via Hardangervidda til Brimnes og videre fram til Bu ved Hardangerbrua (tidligere rv. 
13). Riksveg 52-delen av ruta starter i kryss med riksveg 7 ved Gol og ender i kryss med E16 ved 
Borlaug. Ruta går gjennom 3 fylker og 2 vegregioner. 

Ruta har tilknytninger til flere riksveger og fylkesveger;  

I øst har ruta tilknytning til E16 med videre forbindelse mot Oslo, og med riksveg 35 som gir 
forbindelse videre mot Gardermoen og Drammensområdet. I vest har ruta tilknytning til E16 
riksveg 13/ riksveg 5 som gir videre forbindelse til Bergensområdet, Hardanger, Voss, Sogndal 
og Førde/Florø. Mellom Hønefoss og Gol har riksvegruta tilknytning til fylkesveg 280 som gir 
tilknytning til Drammensområdet, og til fylkesveg 51 som utgjør forbindelse til Valdres og videre 
nord- og østover til Nord-Gudbrandsdal/Trøndelag og Lillehammer-/Mjøsområdet. 

Ruta går over to fjelloverganger – riksveg 7 over Hardangervidda og riksveg 52 over 
Hemsedalsfjellet. De høyeste punktene på disse vegene er henholdsvis 1250 moh og 1137 moh. 

Prosjektet riksveg 7 Sokna – Ørgenvika åpnet sommeren 2014 og ga en innkorting på ruta på ca 
21 km. 

Åpningen av Hardangerbrua i 2013 ga fergefritt samband mot Voss og Bergen.  

Dermed legges det i denne utredningen til grunn følgende lengder for ruta pr. 1/1-2018: 

Rutas lengde: 346 km  

Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte regionene pr. 1/1-2018: 

- Region sør; 265 km 

- Region vest;   81 km 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 
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Tabell 1 Veger og veglengder på rute 5B (veglengder ekskl. ramper og armer) 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

Rv7 Hønefoss-Gol-
Bu 

Rv52 Gol-Hemsedal-
Borlaug 

Buskerud Rv 7  Hønefoss-Gol    112  km 

Rv7 Gol-Geilo    49 km  

Rv7 Geilo-
Hordaland 
grense 

      42 km 

Buskerud Rv52 Gol-Sogn og 
Fjordane grense

62 km 

Totalt Buskerud   265 km  

Hordaland Rv7 Buskerud 
grense-Bu 

      64 km  

Sogn og Fjordane Rv52 Buskerud 
grense-Borlaug 

17 km 

Totalt Hordaland 
og Sogn og 
Fjordane 

Rv7 og 
rv 52 

       81 km  

Totalt rv7 Hønefoss-Gol-Bu, Rv52 Gol-
Hemsedal-Borlaug 

   346 km  

 

Tabell 2 Ferjesamband på ruta 

Det er ingen ferjesamband på rute 5B. 

3.2 Rutas funksjon 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Rute 5b utgjør sammen med rute 5c (E16) hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet 
nord for Haukelifjell (rute 5a, E134 m.fl). I tillegg er ruta hovedforbindelsen mellom Oslo-
området og store deler av Hordaland, Sogn og Fjordane opp mot Nordfjord. 

Turisttrafikken er framtredende på ruta med typiske sesongvariasjoner med lokale topper i 
vinterferien, påskeferien, om sommeren og i høstferien. Det store innslaget av turisttrafikk gir 
relativt liten variasjon over året, men til gjengjeld stor variasjon mellom dagene i uken. 

Ruta har også en viktig lokal betydning for næringsliv og befolkning i Hallingdal/Hemsedal som 
eneste sammenhengende veg på langs av dalførene.  
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Som det fremgår av illustrasjonen, er Hallingdal den største reiselivsregionen i Buskerud, med 
3,2 mill gjestedøgn pr år og hele 33 % sysselsetting i reiselivet. Kundegrunnlaget for 
turistnæringen er både det sentrale Østlandsområdet, Bergen/Vestlandet og 
Sverige/Danmark/Tyskland. 

Eidfjord har også hatt et overskudd i besøksnæringer, og skiller seg ut som en av få kommuner i 
landet som har hatt vekst i antall 
ansatte i hotell- og 
restaurantnæringen.  

Rute 5B strekker seg i stor grad 
gjennom småsenterregioner og 
spredtbygde områder. 

De fleste kommuner i regionen 
har de siste tiår hatt nedgang i 
folketallet (se tabell nedenfor).  

Statistisk sentralbyrås prognoser 
basert på middels vekst antyder 
noen ulikheter framover, der 
noen kommuner fortsatt vil få 
nedgang i folketallet, mens andre 
vil flate ut eller vokse noe. 
Sammenliknet med landet for øvrig har alle kommunene få personer per km2. De fleste har 
relativt stor andel med spredt bosetting. Flere av kommunene preges av en befolkningsstruktur 
med relativt stor andel eldre over 80 år. Dette er en utfordring for utviklingen fremover. 

 

Folketallsutvikling i prosjektområdet for KVU rv.7 Hardangervidda 1980 -2010 

 1980 1990 2000 2010 

Ullensvang 4041 3988 3562 3382 

Eidfjord 1208 1070 1037 958

Hol 4580 4726 4642 4422 

Ål 4493 4898 4789 4672 

Gol 4027 4232 4390 4479 

 

Gol har netto overskudd av arbeidsplasser, mens Ål er selvforsynt. De andre kommunene har 
arbeidsplassunderskudd. (Kilde: Utfordringsnotat KVU rv.7 Hardangervidda 16.mai 2014). 

Hønefoss som bo- og arbeidsmarked omtales under rute 5c og 2b. 

 

Illustrasjon 1 
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Tabell 3 Viktige regioner i rute 5Bs nære influensområde  

A. Storbyregioner 

  

 

 

B. Regioner med mellomstore byer 

  

 

 

 

 

 

 

 

C. Småbyregioner 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter sentralitet 

3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

Rute 5B er av stor betydning for næringslivet på Vestlandet mellom Bergen og Nordfjord. Raske 
og sikre godstransporter er avgjørende for å kunne drive lønnsom næringsvirksomhet, særlig for 
produksjonsvirksomheter med stor avstand til markedene. Dette gjør at næringslivet er avhengig 
av og stiller store krav til ruta. 

Næringslivets varetransporter kommer best til syne gjennom tungbiltrafikken. Riksveg 7 over 
Hardangervidda har som årsgjennomsnitt ca 140 tunge kjt/døgn, eller ca 16% av totaltrafikken. 
Rv.52 har over det dobbelte, med 350 kjt/døgn, eller nesten 30% av totaltrafikken. E16 over 
Filefjell har til sammenligning 140 tunge kjt/døgn, som på den ruta utgjør om lag 20% av 
totaltrafikken. Det underbygger at rute 5B er en svært viktig fjellovergang for næringslivets 
transporter øst – vest i landet. 
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3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

Korridor 5 er i praksis et helt nettverk for transport mellom Østlandet og Vestlandet. Korridoren 
er viktig både for godstransport, turisttrafikk og den regionale utviklingen. På 
endepunktstransport mellom Bergen og Oslo har jernbanen stor betydning for godstransporten, 
men for transport til områder underveis har vegsystemet avgjørende betydning. De forskjellige 
riksvegrutene i korridoren (jfr. nedenfor) dekker hver sine geografiske områder og er alle viktige 
for både lange og korte transporter. 

I korridor 5 inngår; 

• E134 Drammen – Haugesund over Haukelifjell (Rute 5a) 

• Riksveg 36 Moheim – Seljord (Rute 5a) 

• Riksveg 41 Brunkeberg – Kjevik (Rute 5a) 

• Riksveg 13 Sandnes – Rølldal (Rute 5a) 

• Riksveg 47 Haugesund – Karmøy flyplass (Rute 5a) 

• Riksveg 7 Hønefoss – Bu over Hardangervidda (Rute 5b) 

• Riksveg 52 Gol – Borlaug over Hemsedalsfjellet (Rute 5b) 

• E16 Sandvika – Bergen over Filefjell (Rute 5c) 

• Riksveg 5 Lærdal – Florø (Rute 5c) 

 
Ny overordnet utredning om forbindelsene øst-vest 

Statens vegvesen gjennomførte i 2005/2006 en strategisk utredning om øst-vest forbindelsene. 
Målet for denne var å bidra til å besvare spørsmål fra Stortinget om arbeidsdeling mellom 
vegrutene mellom øst og vest (E16, rv 7/rv 52, rv 7/rv 50 og E134). Samtidig skulle utredningen 
være et grunnlag for de rutevise stamvegutredningene og for en samlet strategi for utvikling av 
stamvegnettet. 

I 2014 ble dette arbeidet fulgt opp med en mer omfattende utredning av øst-vest-forbindelsene. 
Planområdet ble utvidet til  også å omfatte E18/E39 i sør og rv. 15 Strynefjellet og E136 over 
Romsdal i nord. Utredningen ble gjennomført av en prosjektgruppe med representanter fra 
Vegdirektoratet, fire regioner i Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor. 

I januar 2015 ble etatenes tilråding lagt fram for Samferdselsdepartementet. Deretter skal 
rapporten ut på høring fram til mai 2015, før vi får en politisk konklusjon som del av NTP-
arbeidet. I mellomtiden blir rapporten lagt til grunn i det pågående arbeidet med NTP. 
Konklusjonene hittil går på en prioritering av E134 som langsiktig løsning for øst-vest-trafikken 
for området fra Stavanger til Bergen. Dette omfatter også et nytt vegsamband fra Bergen via 
Odda til Haukeli/E134. For nordre del av Vestlandet, inkludert Sunnmøre blir det tilrådd en sterk 
satsing på rv. 7 og Rv. 52 via Hemsedal. Inntil ferdigstilling av ny veg Bergen-Odda vil rv.52 over 
Hemsedal fortsatt være viktig for trafikk mot Bergen. Med fullføring av Ferjefri E39 til Trondheim 
vil større deler av Sunnmøre få rv. 52 over Hemsedal som sitt hovedsamband mot Oslo. På denne 
måten vil betydningen av Rv.52/rv. 7 øke både på kort og på lang sikt. 
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Illustrasjon 2: 
 



 
Rutevise utredninger Rute 6 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 
 
 
Figur 3 Oversiktskart rute 5B 
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4.1 Trafikkforhold 

 

Figur 4 Trafikkmengder på rute 5B pr. 2018  

 
 
 

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 

50 000- 
80 000 Veg  

Rv7 (km) 81 63 120     

Rv52 (km) 42 33 2,5     

Sum Rv7 og 
rv52 (km) 

123 96 122,5     

Sum (%) 36% 28% 36%     

 
 
 



 
Rutevise utredninger Rute 6 
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Årsdøgntrafikken på strekningen rv.7 Hønefoss-Gol er beregnet til 4500 i 2018. 
Trafikkmengden på denne strekningen er imidlertid svært varierende på grunn av ferie- og 
fritidsreiser gjennom hele året til hytteområder som Norefjell, Flå, Golsfjell etc. Målinger 
viser blant annet at trafikkmengden ved rv.7 i Flå er 70% høyere på fredager og søndager 
enn på de øvrige ukedagene. I vintersesongen er trafikkfordelingen enda skjevere. 

På rv.52 er årsdøgnstrafikken i hovedsak mellom 2650-1350, bortsett fra rett etter krysset 
med rv.7 i Gol, der ådt er målt til ca 5000 pga stor lokaltrafikk i området. På rv.7 fra Gol til 
Geilo og videre over Hardangervidda vil ådt vareriere fra 3500-800. 

Trafikken over Hardangervidda falt relativt markant mellom 2002 og 2012. I samme periode 
har det samlede trafikkvolumet på de fem aktuelle fjellovergangene økt. Andelen av den 
totale trafikken over fjellovergangene som passerer rv. 7 over Hardangervidda har derfor 
også falt de siste ti årene. 

 

 
 
Illustrasjon 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total trafikk over rv.7 Hardangervidda 
pr. år 2002-2012 
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Illustrasjon 4: 
 

 
 
Reduksjonen i trafikken skyldes først og fremst at det er færre lette kjøretøy på sommeren. 
Derimot har trafikken av lette kjøretøy på vinterstid økt relativt mye. Ettersom vintertrafikken 
står for kun en liten andel av den totale trafikken, er imidlertid ikke denne økningen nok til å 
motvirke trafikkfallet på sommerstid.  

 
Illustrasjon 5: 

Andel av øst-vest reiser (Andel av tungtrafikk, per fjellovergang per år) 
 

 
(Kilde: Utfordringsnotat KVU rv.7 Hardangervidda 16.mai 2014). 

Andel av trafikken på fjellovergangene i 
korridoren som passerer rv.7 Hardangervidda 
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Karakteristisk for trafikken over Hardangervidda er at den er mye høyere om sommeren enn 
ellers i året. Dette er uttrykk for at denne strekningen bl.a. er viktig i turistsammenheng på 
sommerstid. For øvrig er det tydelige trafikktopper i forbindelse med vintermånedene 
februar og mars, i forbindelse med helgedagene i mai, samt i påsken. 

 

Illustrasjon 6: 

 
 
 
 
Illustrasjon 7: 

 
 
 
En sammenligning av vinterregularitet for fjellovergangene øst-vest er nærmere omtalt i 
kap.4.2.5. 
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4.2 Framkommelighet 

4.2.1 Vegstandard 

Figur 5 Vegbredde rute 5B 2018 

 

 

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 – 8,4 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.7 1,6 208 37,5    
Rv.52 0,2 78 0    
Sum 
(km) 

1,8 286 37,5    
 

Sum (%) 0,5% 87,5% 12%    
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Strekninger som mangler gul midtlinje pr. 1/1-2018 er i hovedsak smale bruer, samt en 
gjenstående strekning øst for Eidfjord på 1,2 km.  
 

4.2.2 Risiko og sårbarhet 

I henhold til bestilling fra Vegdirektoratet er det gjennomført en grov risiko- og 
sårbarhetsanalyse (SAMROS) som bidrag til synliggjøring av problemstillinger knyttet til 
framkommelighet på riksvegrutene. Vegnettet er analysert i forhold til 20 predefinerte 
hendelser som kan gi konsekvens stengt veg. Det er lagt spesielt vekt på virkning av 
forventede klimaendringer. 

Rute 5B omfatter to viktige høyfjellsoverganger som er svært værutsatte på vinterstid noe 
som kan lede til stenging i opptil og over 24 timer om gangen. Villreinens trekkmønster på 
Hardangervidda utgjør også en fare for langtidsstengning. Videre inneholder ruta flere 
kjente skredutsatte strekninger samt flere lange tunneler hvor sårbarhet når det gjelder 
uønskede hendelser er ekstra stort på grunn av stigningsforhold og kurvatur. På sommerstid 
gir omkjøringsalternativene mindre utfordringer (gul), mens situasjonen er vesentlig 
annerledes på vinterstid da førstevalgene for omkjøring er like utsatt for vinterstenging på 
grunn av vær som det meste av rute 5B. Noe som igjen resulterer i lange omkjøringsruter for 
å sikre framkommelighet for trafikantene.  

Rv.7 har i tillegg stedvise utfordringer med flom, skred og dreneringssvikt langs hele ruta. 
Det må antas at dette vil øke med de endrede klimaforhold som er forespeilet. Det er 
dessuten mangel på gode omkjøringsveger for mange delstrekninger av Hallingdal, der 
eneste mulighet mellom Hønefoss og Geilo er fv.50, rv.52 og E16, alternativt fv.40 og rv.35.  

De største utfordringene på rv.52 knytter seg til fundamenteringssvikt, flom og utglidning 
på strekningen Gol-Robru og flom gjennom Hemsedal. Mot Sogn- og Fjordane gr. er det 
også flere eldre bruer som behøver utskifting. Rv. 52 har stedvis lokal omkjøring for lette 
kjøretøy på fylkesveger med lavere fremkommelighet. Anbefalt omkjøring er via rv.7, fv.51 
eller E16. 
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Tabell 6 Deler av ruta som har spesiell risiko og sårbarhet  

Veg Hendelse  Sted 
RV7 Dreneringssvikt Veme-Gardhammar 
RV7 Flom Sokna, ved avkjøring til Sokna bruk 
RV7 Flom Sokna, ut fra Sokna 
RV7 Skred stein Ørgenvika-Lindelien 
RV7 Skred stein Gulsvik-Bromma 
RV7 Flom Gulsvik-Bromma, Deviken sør for Flå 
RV7 Bru stengt Herad 
RV7 Skred stein Bromma-Nesbyen 
RV7 Flom Moan-Nesbyen 
RV7 Flom Solheim 
RV7 Fundamenteringssvikt Kvislastigningen 
RV7 Skred Storlia (1 og 2) 
RV7 Skred Stekning: Fossli - Bu  
RV7 Hendelse i tunnel (særskilt 

utsatt for bremsevarmgang på 
bratt strekning) 

Strekning: Måbødalen (Dalbergtunnelen, 
Storegjeltunnelen, Måbøtunnelen) 

RV7 Hendelse i/ved tunnel  Kvernhushaugtunnelen   
RV7 Bru stengt - fare for 

fundament skade 
Veig bru 

RV7 Hendelse i tunnel Eidfjordtunnelen   
RV7 Bru stengt, flompunkt Erdal bru  
RV7 Skred Strekning: Eidfjord – Bugjelet 
RV7 Villrein – natur hendelse   Strekning: Haugastøl - Leiro  
RV7 Værforhold– høyfjellsovergang Hardangervidda 

   
RV52 Fundamenteringssvikt Gol-Spildra 
RV52 Flom Spildra-Robru 
RV52 Utglidning Spildra-Robru 
RV52 Flom Ulsåk-Trøim, Jordheimsmyrene 
RV52 Bru stengt Venås bru 
RV52 Bru stengt Skøyten bru 
Rv52 Værforhold– høyfjellsovergang Hemsedalsfjellet 
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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.7 0 3,2 4,9 34,1 12,2 54,4 
Rv.52 0 2,3 2,0 6,5 1,9 12,7 
Sum (km) 0 5,5 6,9 40,6 14,1 67,1 
Sum (%)  1,6% 2,0% 12,0% 4,0% 19,4% 
 

4.2.4 Reisetider 

Tabell 8 Reisetider  

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
Oslo Hønefoss 60 52 Fra Oslo S via E16 

Hønefoss Gol 112 99  

Gol Borlaug 79 66  

Borlaug Bergen 214 200  

 
Reisetid er beregnet med verktøyet google maps. 
 

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

I forbindelse med arbeidet med øst-vest-utredningen er det blitt utarbeidet en oversikt over 
vinterregulariteten for alle fjelloverganger i Sør-Norge. Sammenligningen er gjort både i 
forhold til stenging og kolonnekjøring for perioden f.o.m. vintersesongen 2009/10 t.o.m. 
vintersesongen 2013/14. Oversikten viser en relativt høy andel stenging og kolonnekjøring 
for rv.7 og  gunstigere statistikk for rv.52.  
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Illustrasjon 8: 

 

 

Av fjellovergangene E16, rv.52 og rv.7 er det E16 som framstår som den sikreste ruta over 
fjellet med tanke på regularitet, tett fulgt av Rv.52. Trafikktallene for de tre fjellovergangene 
viser at rv.52 avvikler ca 50% mer trafikk på årsbasis (ådt), og mer enn det dobbelte av 
tungtrafikk sammenlignet med E16. 

Dette gjenspeiles i trafikktellingene som viser betydelig lavere trafikk, spesielt rv.7 over 
Hardangervidda, om vinteren. Vinteren 2014 var også rv.7 stengt i flere dager mellom 
Haugastøl og Leiro på grunn av hensyn til villreinstammen, etter vedtak om at rv.7 skal 
stenges hvis det oppstår en konkret situasjon der avstøtings- eller barriereeffekt av vegen 
kan hindre villreinens trekk. 

I valget mellom å kjøre E16 eller rv.52 over fjellet er stigningsforholdene viktig i 
vinterhalvåret, og da særlig for tunge kjøretøy. Ved Borlaug der E16 og rv.52 skiller lag, er 
det etablert kjettingplass. De første 7 km av rv.52 (fra vest) har stigning på ca 7 %, enkelte 
parti ligger over 7 %. Dette er en stor utfordring for tunge kjøretøy, og kan føre til at sjåføren 
velger å kjøre E16 når man kommer vestfra selv om det blir en lengre vegstrekning. Denne 
forskjellen blir forsterket etter at ny E16 fra Borlaug er åpnet i 2014. I uværsperioder om 
vinteren hender det at alle øst–vest- overgangene får problemer med trafikkavviklingen. I 
slike perioder søker trafikken mot E16, som vanligvis er lengst åpen. 

Ombygging over Filefjell er i gang, og dette vil gi enda bedre stigningsforhold på E16, og 
tilsvarende mindre avviklingsproblem om vinteren.  
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Den nye øst-vest-utredningen foreslår tunnel fra Borlaug til Bjøberg (20 km) som vil 
redusere maksimal høyde på fjellovergangen, og bedre stigningsforholdene vesentlig. Dette 
skal være tilstrekkelig til å regne nesten 100 prosent vinterregularitet på ruta. 

 

4.2.6 Tungtransport 

Det er utbedret flaskehalser for tungtransporten de seneste årene, blant annet ved 
jernbaneundergangene Svenkerud sør for Gol, og ved Trøo øst for Geilo (2014). Ruta har 
likevel flere gjenstående strekninger med dårlig framkommelighet, blant annet 
Eidfjordtunnelen som har skiltet fri høyde 4,0 meter. Det er også store utfordringer knyttet 
til framkommeligheten i Måbødalen. Dette gjelder både sterk stigning og krapp kurvatur i de 
bratte tunnelene, noe som særlig rammer lengre kjøretøy. 

Smale bruer i kombinasjon med krapp kurvatur gjenstår også på både rv.7 noen kilometer 
vest for Geilo og ved Haugastøl, samt på rv.52 vest for Tuv. Flere av bruene må også 
forsterkes eller fornyes for tyngre transporter, mobilkraner og lignende. 

Rv.7 over Hardangervidda har som årsgjennomsnitt ca 140 tunge kjt/døgn, eller ca 16% av 
totaltrafikken. E16 over Filefjell har til sammenligning likt antall tunge kjøretøy (140), som 
på den ruta utgjør om lag 20 % av totaltrafikken. Rv.52 har over det dobbelte, med 350 
kjt/døgn, eller nesten 30% av totaltrafikken. Det underbygger at ruta er en svært viktig 
fjellovergang for næringslivets transporter øst – vest i landet. 

I tillegg til transporten av varer mellom landsdelene, er det også en betydelig 
næringsvirksomhet langs ruta mellom Bergen og Nordfjord som er avhengig av 
vegtransporten. Bergensbanen er ikke et reelt alternativ for mange næringstransporter, og 
ruta er derfor særlig viktig for aktører som ikke har direkte tilgang til større godsterminaler.  

 

4.2.7 Kollektivtransport 

Det er to ekspressbussruter som betjener rute 5B daglig, det er Nettbuss Express Geilo-Oslo 
og Sogn og Fjordane-ekspressen Florø-Oslo. Det er ikke kollektivfelt eller sambruksfelt på 
ruta. Som oversikten under viser er det svært mange holdeplasser, alle utenfor byer og 
tettsteder, og med svært varierende kvalitet. Det er et stort behov for å oppruste 
eksisterende holdeplasser med universell utforming. På grunn av manglende registreringer 
og vurderinger av fremtidig behov, fremgår ikke dette tilstrekkelig i tabellene. 

Opplysningene for kollektivtransport er i stor grad basert på innspill fra kollektivkoordinator 
og vegavdelingene med ulike formater og detaljeringsgrad. I tabellene er innspillene slått 
sammen for å synliggjøre det totale behovet på ruta, med visse forbehold (se 
merknader/fotnoter). 
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4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
 

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspressbussruten 

Frekvens 
Fra  Til  

Rv 7 Geilo Drammen Nettbuss 
express 

NX175 
(Geilo-Oslo) 

2 avganger pr. 
dag 

Rv52/Rv7 Florø Drammen Nettbuss 
express (Sogn- 
og Fjordane 
ekspressen) 

NX170 
(Florø-Oslo) 

 3 avganger 
pr. dag, T/R 

 
Ruteinformasjonen i tabellen er hentet fra Nor-Way.no, Nettbus.no og Brakar.no 
Det er tatt utgangspunkt i fra/til-strekningene innad i Region sør, den totale strekningen på 
ruten er satt i parantes bak «rute nr. på ekspressbussruten».  
 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg 
Strekning 

Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet Fra  Til 
      
      
      
 
 
 

     

 
 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

Rv52 Borlaug Hemsedal Hemsedalsfjellet Vinterregularitet, se 
kap 4.2.5 
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4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
 Kollektivfelt       
        
        
 Sambruksfelt       
        
        
Sum 
(km) 

       

Sum (%)        
 
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 

Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken  

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

Kollektivknutepunkt 6        4 
Stamruter 1  

I byer/tettsteder 1  
Utenfor byer/tettsteder 2  

Holdeplasser 654 6 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder 654 6 

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

  

Antall pr. 2018 er hentet fra samletabell fra forrige runde med rutevise utredninger + oppdatering fra 
vegavdelingene + handlingsprogrammet.  
Behov for nye fram til 2050 er tall hentet fra kollektivkontakt på vegavdelingene.  
 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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4.2.7.6 Universell utforming 
 
Dette omfatter behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell utforming. 

Tabell 14 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 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 6* 5  1 5 
-Stamruter 1 1    
-I byer/tettsteder 1 1    
-Utenfor 
byer/tettsteder 

2 2  1 1 

Holdeplasser 654 44 8 12  600 
-Stamruter      
-I byer/tettsteder      
-Utenfor 
byer/tettsteder 

654 44 8 12  600 

 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
*Merknad Region sør: Det tas utgangspunkt i at de prosjektene som står i handlingsprogrammet vil 
være universelt utformet. Tallene på universell utforming er dermed basert på gjennomførte SINTEF-
registreringer og handlingsprogrammet 2014-2017. Det er derfor også rimelig å anta at det finnes 
flere holdeplasser og knutepunkt som er universelt utformet enn det som fremgår av tabellen.  

4.2.8 Ferjesamband  

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

Ferjesamband Antall 
ferjeleier 

Antall 
ferjeleier, 
universelt 
utformet 

Antall 
ferjer 

Antall 
ferjer, 
universelt 
utformet 

Til Fra 

      
Sum (stk.)     
Sum (%)     
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4.2.9 Skredsikring 

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

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor 

> 2,5 > 3,5 
Rv.52* Eidsbergsvingen - steinsprang 2,85  
Rv7 Rossanes øst, Eidfjord  4,95
Rv7 Pylsur, Eidfjord  3,96
Rv7 Kyskredo, Eidfjord  3,64
Rv7 Indre Rotagjelet, Eidfjord 2,81  
Rv7 Kvernhushaugtunnelen øvre, Øvre Eidfjord 2,55  
Rv7 Kvernhushaugtunnelen nedre, Øvre Eidfjord 2,50  
Sum 
punkt 

 4 punkt 3 punkt

*Regional skredsikringsplan Region sør 2011 
 
Det er særlig strekningen Eidfjord-Brimnes som er utsatt for skred og steinsprang. Punktene 
Rossanes, Pylsur, Kyskredo og Rotagjelet ligger alle på denne strekningen. 

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

Tabell 17 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 rute 5B 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
   

 b) Gang- og sykkelveg 59,3   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau    
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta 2   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 64   
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er   

differensiert mellom kategoriene a,b,c,d, 
og e 

 4  

 Behov rute 5B i 2050 sett i forhold til 
skoleveg- og tettstedkrav og ikke skilt på 
kategori. 

  35 



 
Rutevise utredninger Rute 6 

 

31 
 

 

Måbødalen i Eidjord utgjør en spesiell utfordring for gående og syklende. Tunnelene er 
stengt for disse trafikantene. Hittil har den gamle vegen på utsiden vært tilgjengelig, men 
dette er ikke lenger vurdert som forsvarlig ut fra risiko for steinsprang/skred. 
Sykkeltrafikken er mest knyttet til øst-vest-trafikk om sommeren. Gående er i stor grad 
trafikanter som benytter rasteplasser/parkeringsplasser og som vil kombinere bilturen med 
en gåtur i et flott landskap. 

 
 

4.2.10.1 Gående 
 

Kriterier for utvelgelse av byer/tettsteder med bakgrunn i Nasjonal gåstrategi: 

1. Riksvegen går igjennom by/ tettsted av en viss størrelse og har innvirkning på 
arealbruksutvikling og utvikling av sammenhengende gangnett. 

2. Riksvegen går igjennom byer/ tettsteder som er i gang med/skal i gang med 
bymiljøavtaler. 

Med disse kriteriene er det ingen byer og tettsteder med fra rute 5B der det er aktuelt for 
Statens vegvesen å initiere lokalt gåstrategiarbeid. 

Langs rv.7 er det flere tettsteder på rundt 2000 innbyggere (Gol, Hemsedal, Geilo, Flå) som 
kan ha behov for tiltak for gående, men uten at det anses å være aktuelt å igangsette 
prosess med lokal gåstrategi. 

 

 

4.2.10.2 Syklende 
 

Planer for sammenhengende hovednett 
Det er ingen byer og tettsteder langs rute 5B med mer enn 5000 innbyggere, som er kravet 
for å ha vedtatte planer for sammenhengende hovednett.  

Behov for sykkelekspressveg 
I tettstedene langs rute 5B er det ikke potensiale til så mange syklister at det er behov for 
sykkelekspressveg. Det kan likevel være aktuelt å utvikle deler av dagens gang- og 
sykkelvegnett til sykkelveg med fortau. 
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4.3 Trafikksikkerhet 

Figur 6 Ulykker på rute 5B siste 6 år (2008-2013)  

 

Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-strekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2)

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Registrert 
skadekostnad 
(mill.kr/  
km og år) 3) 

Rv7 Hønefoss - Gol 132983 4458 89 10 27 0,95 
Rv7 Gol - Geilo 48863 3000 27 2 5 0,54 
Rv7 Geilo – Hordaland gr. 42031 1100 14 0 3 0,16 
Rv7 Buskerud gr.-Øvre 

Eidfjord 
39000 800 24 1 5 0,48 

Rv7 Øvre Eidfjord-Bu 21000 1500 5 0 1 0,11 
Rv52 Gol – Sogn og Fj. Gr. 62108 1189 31 1 3 0,30 
Rv52 Buskerud gr.-Borlaug 16000 1300 11 2 5 1,18 
Sum    201 16 49  

 
1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. Ulykker registrert i STRAKS. Ulykker med drepte og hardt       skadde. 
3) Forventa skadekost som kommer fram i Skost 
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Utforkjøringsulykker og møteulykker er de vanligste ulykkestypene med flest drepte og 
hardt skadde. Nesten 80% av alle ulykker og 90% av de drepte og hardt skadde inngår i disse 
to ulykkestypene. Totalt sett ble 65 personer drept eller hardt skadd på rute 5B i perioden 
2008-2013.  

Trafikksikkerhetssituasjonen på rv.7 mellom Hønefoss og Gol har i mange år vært 
bekymringsfull. Det har de senere årene vært gjennomført intensivt trafikksikkerhetsarbeid 
på strekningen, med breddeutvidelse av vegbanen med midtoppmerking og midtrekkverk i 
ulykkesbelastede kurver. Det vil også de kommende årene bli i gangsatt tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten. Det vil likevel gjenstå et betydelig behov for utbedring for at strekningen 
Hønefoss-Gol blant annet skal kunne tåle den økte trafikkmengden i forbindelse med helge- 
og ferietrafikken på ruta.  

4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

    
    
    
    
Sum (km)   
 

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 pr. 
2050 
(km) 

Rv.7 Hønefoss-Gol 5,5 km (Sokna-
Ørgenvika + 
midtrekkverk i kurver 
på ulykkesbelastede 
strekninger)

106,5 km 

Sum 
(km) 

 5,5 km 106,5 km 
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4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker  

Tabellen er beregnet med gammel lengde for rv.7 før nyvegen Sokna-Ørgenvika ble åpnet 
sommeren 2014. Det gir noe ulik registrering i forhold til andre tabeller i rapporten som er 
beregnet etter at nyvegen åpnet. 

 
Rute 5b Rv7 

Region 
sør 

Rv52 
Region 
sør 

Rv7 og 
rv52 
Region 
vest 

SUM 
rute 
5b 

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014) 232 62 81 375

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

193 55 80 328

(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). 

26 0 5 31

(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 

39 1.6 0 40.6

(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)  

0 0 0 0

(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) 

128 53 75 256

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

78 0 0 78

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

0.2 0 0 0.2
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4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Kolonne A viser forventet skadekost per kilometer vegstrekning per år. Kolonne B viser 
forventet skadekost per kjørte kilometer per år. Kolonne C viser forventet skadekost i 
forhold til normal skadekost på en veg med tilsvarende egenskaper. Rangeringskolonnen 
viser hvilke strekninger som har høyest risiko. (Tallet 1 indikerer høyest risiko). Kategoriene 
sier noe om trafikkmengden på vegen. Kategori 1 gjelder høytrafikkerte veger med behov for 
møtefri veg i 2050. Kategori 2 gjelder lavtrafikkerte veger utenfor tettbygd strøk, med 
fartsgrense 70 eller høyere. Kategori 3 gjelder lavtrafikkerte veger innenfor tettbygd strøk, 
med fartsgrense 60 eller lavere. 

 

Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 

Veg Fyl
ke 

Sted Fra Til Leng
de 

A. 
FSK/km og år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kateg
ori 

HP Km HP  km km mill kr Ran
g- 

erin
g 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

Rv7 6 Sokna 1 17,9 1 20,1 2,2 1,44 4 0,91 8 0,94 9 1/3 

Rv7 6 Solli 2 3,2 2 10,8 7,6 1,33 7 1,07 6 1,28 5 1 

Rv7 6 Tromal
d-

Gulsvik 

4 7,0 5 2,8 7,0 1,79 2 1,13 4 1,37 3 1(2) 

Rv7 6  6 10,7 7 4,6 4,9 1,40 6 0,91 8 1,17 8 1(2) 

Rv7 6 Nesbye
n 

8 9,6 8 15,2 5,6 1,91 1 1,17 2 1,44 1 1(2) 

Rv7 6 Dokken 9 3,3 9 8,3 5,0 1,70 3 1,03 7 1,22 6 2 

Rv7 6 Torpo 
øst-

Torpo 
vest 

10 11,7 11 0,7 2,9 1,43 5 1,11 5 1,31 4 2 

Rv7 6 Hagafos
-Kvisla 

12 12,7 13 1,8 1,9 1,22 8 1,17 2 1,40 2 3 

Rv7 6 Geilo-
Slåtto 

14 0,7 14 3,9 3,2 0,54 9 1,29 1 1,21 7 2 

Rv 7 12 Maurse
t - 

Garden 

3 2,5 3 4,5 2,0 0,39 6 1,4 4 1,39 4 2 

Rv 7 12 Tveito - 
Steinbe

rg 

4 7,0 4 10,6 3,6 0,46 5 1,54 3 1,54 3 2 

Rv 7 12 Eidfjord 5 4,9 5 6,1 1,2 0,59 4 1,25 6 1,39 5 3 
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Veg Fyl
ke 

Sted Fra Til Leng
de 

A. 
FSK/km og år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kateg
ori 

H
P 

Km H
P
  

km km mill kr Rang- 
ering 

kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering 

Rv 
52 

6  2 5,1 2 8,9 3,8 0,84 2 0,91 3 1,08 3 2 

Rv 
52 

6 Tuv 3 5,3 3 8,2 2,9 0,88 1 1,11 1 1,26 1 3/2 

Rv 
52 

6  4 19,1 4 22,1 3 0,45 3 1,03 2 1,10 2 2 

Rv 
52 

14 Osen 1 2,0 1 3,0 1,0 0,77 2 1,72 2 1,75 2 2 

Rv 
52 

14 Breistøl
en - 
Hola 

1 8,0 1 13,0 5,0 0,6 3 1,33 5 1,35 6 2 

Rv 
52 

14 Bergstøl
en 

1 15,0 1 16,0 1,0 1,2 1 2,67 1 2,71 1 2 

               
 
Ny veg mellom Sokna og Ørgenvika er nettopp åpnet, og vil erstatte en av strekningene som 
peker seg ut med høy forventet skadekostnad. På strekningen Tromald-Gulsvik er det to 
kortere strekninger som peker seg spesielt ut med både møte- og utforkjøringsulykker.  

Det er relativt nylig gjennomført en del tiltak med forsterket midtoppmerking og streknings-
ATK mellom Bromma og Nesbyen. Det forventes at dette vil ha en betydelig effekt på 
ulykkessituasjonen. På strekningen fra Bromma til Nesbyen er det etablert streknings-ATK. 
Kryss til Ål har flere ulykker, både i og i forbindelse med krysset. Ellers er det spredt og 
tilfeldig ulykkesmønster på store deler av rv.7.  

Beregningene viser videre relativt høy forventet skadekostnad på noen strekninger ved 
Dokken, Torpo og Hagafoss. Det er registrert både møte- og utforkjøringsulykker med 
betydelige konsekvenser. 

Stigningspartiet fra Borlaug til Breistølen ligger høyt i skadekostnad. Vegen ligger med ca 7% 
fall over flere kilometer fra Breistølen og dette er kombinert med dårlig horisontalkurvatur. 
Tungt terreng gjør det vanskelig å forbedre kurvaturen uten å gå til omfattende tunnel-
løsninger. Det er gjort tiltak i form av skilting og varsling, og dette arbeidet må føres videre 
på de punktene som fortsatt er utsatt. 

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

 
For oppgradering av eksisterende tunneler er det krav i tunnelsikkerhetsforskriften som skal 
oppfylles. Dette gjelder for alle tunneler med lengde over 500 meter. Forskriften stiller krav 
om et minimum sikkerhetsnivå, men det fører også til at tunnelgeometri får lav prioritet ved 
oppgraderinger.  

Der den tekniske sikkerhetutrustningen blir gjennomført, er det gjeldende håndbok sine 
krav som blir lagt til grunn. Dette kan føre til at krav til universell utforming blir utfordrende 
å ivareta.  
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Følgende tunneler har lengde over 500 meter:  

 
Navn 

 
Region 

 
Kommune 

 
Lengde 
meter 

Fri høyde, 
meter 

Rv.7 Rallerudtunnelen Sør Ringerike 2800  
Rv.7 Ørgenviktunnelen Sør Krødsherad 3700  
Rv.7 Storagjelet Vest Eidfjord   842 4,5 
Rv.7 Måbø Vest Eidfjord 1893 4,5 
Rv.7 Kvernhushaugen Vest Eidfjord   542 4,7 
Rv.7 Eidfjord Vest Eidfjord 2070 4,0 
 
Rallerudtunnelen og Ørgenvikatunnelen ligger på den nye vegstrekningen mellom Sokna og 
Ørgenvika som ble åpnet sommeren 2014, og omfattes derfor ikke av krav til 
tunneloppgradering. 

Ingen av de øvrige tunnelene har sikkerhetsgodkjenning pr. 2014. Fram mot 2019 vil 
tunnelene på E39 og E16 i Region vest ha høyest prioritet ettersom disse rutene inngår i 
TEN-T-vegnettet, som skal ha godkjenning pr. 2019. I forbindelse med 
oppgraderingsprosjektet vil det i perioden 2018 – 2023 totalt være behov for 290 mill.kr. til 
tunneloppgradering på rute 5B. 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

1 fotgjenger er drept på rv.52 i spredt bebyggelse. For øvrig er det ingen drepte eller hardt 
skadde syklister eller fotgjengere på ruta. 

 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014  

Veg Hovedstrekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2)

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Rv 7 Hønefoss-Gol 132983 4450 1 
(1S) 

0 0 

Rv 7 Gol-Geilo 48863 3000 0 0 0 
Rv 7 Geilo-Hordaland gr 42031 1100 2 

(2F) 
0 0 

Rv 52 Gol-Sogn og Fjordane gr 62108 1200 2 
(1F/1S) 

1 
(1F) 

0 

       
Sum (stk)    5 

(3F/2S) 
1 

(1F) 
0 

Sum (%)       
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 

Det er under planlegging en døgnhvileplass på rv.7 i Gol med forventet byggestart i 2017. 
Dette er en sentralt viktig plassering for tungtrafikken som trafikkerer Oslo-Bergen, og 
etableringen her vil oppfylle et lenge etterlengtet behov for transportnæringen, som 
knutepunkt for både rv.7, rv.52 og fv.51. Døgnhvileplassen vil etableres i tilknytning til en 
evt ny kontrollstasjon/trafikkstasjon på Gol.  

Vestover fra Gol velger tungtrafikken i stor grad rv.52. På lang sikt kan det likevel være 
aktuelt å planlegge døgnhvileplass i Eidfjord. I første omgang blir rv.52 og E16 prioritert, og 
her er det etablert i alt 4 døgnhvileplasser fram til Bergen. 

Det er etablert kjettingplass på rv.7 øst for Hagafoss i stigninger opp mot Geilo fra øst. 
Denne ivaretar behovet for trafikk vestover langs rv.7. Det er dessuten plass for pålegging av 
kjettinger for vestgående trafikk ved Haugastøl i tilknytning til opparbeidet oppstillingsplass 
for stenging/kollonnekjøring. Det er anlagt tilsvarende plass i Eidfjord for trafikk mot øst.  

Tilsvarende er det mulighet for pålegging av kjettinger for vestgående trafikk ved Bjøberg på 
riksveg 52 i tilknytning til opparbeidet oppstillingsplass for stenging/kollonnekjøring. Ved 
Borlaug er det anlagt felles kjettingplass for rv.52 og E16 for trafikk mot øst. Ved Breistølen 
er det satt av midler til kjettingplass i perioden 2014-17. 

 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Rv7  1 3 1 1  
Rv52  0 3 0 0 
     
Sum (stk) 1 6 1 1 
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Hønefossområdet peker seg ut som et knutepunkt for kontroll av trafikk både på E16, rv.35 
og rv.7. Med en hensiktsmessig lokasjon vil det være mulig å drive meget effektiv kontroll- 
aktivitet for to av rutene over fjellet. Pr. 2014 er det små muligheter til kontroll av trafikken 
både på rute 5B og 5C, men med en eventuell ny kontrollstasjon på Gol i sammenheng med 
opprettelse av døgnhvileplass vil deler av rute 5B være dekket. 

En slik etablering på Gol kan med fordel være en kombinert kontrollstasjon/ trafikkstasjon. 
Kostnadselementet nedenfor referer seg imidlertid kun til kontrollstasjon. Investeringsbehov 
(2014 – kroner) eks grunnerverv og mva: er 35 mill. Tidsintervall investering 2017-2027.  
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Fra vest vil kontrollplassen ved Håbakken dekke behovet for rv.52. Tilsvarende vil Voss og 
Odda dekke trafikk til rv.7. 

 

Tabell 24 Kontrollplasser  

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov fram 
til 2050 

E16, rv.35,  
rv.7 

Hønefossområdet om det er mulig 
å finne egnet område for stor 
kombinert stasjon 

0 1 

    
Rv 7 Gol (forventes etablert før 2018) 1 0 
Rv 52 Lærdal (Håbakken) 1 0 
Sum (stk)  2 1 
 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Rasteplasser og stopplasser skal ivareta flere hensyn, som bedre trafikksikkerhet, bedre 
service overfor trafikantene, økt opplevelseskvalitet langs vegene og mindre forsøpling og 
forurensning. I tillegg er hensynet til lovpålagt hviletid for førere av visse kjøretøytyper 
viktig. Enkelte steder blir raste- og stopplasser også brukt som kontrollplasser. 

Langs rute 5B finnes i dag hovedrasteplasser bl.a ved rv.7 Lindelien, rv. 7 ved Gulsvik (kun 
for vestgående trafikk), rv. 7 ved Nesbyen (kun for vestgående trafikk), rv. 52 ved 
Eikredammen og rv. 52 ved fylkesgrensa mellom Buskerud og Sogn og Fjordane. Siden 
prosjektet Sokna – Ørgenvika som ble åpnet sommeren 2014 har redusert rutas lengde med 
ca 20 km, er det ikke nødvendig å bygge nye rasteplasser på ruta for å oppfylle anbefalingen 
om avstand mellom hovedrasteplasser. 

Over Hardangervidda er det etablert flere rasteplasser som del av Turistveg-prosjektet. Disse 
har ikke karakter av å være hovedrasteplasser, men de utgjør en bra kapasitet på en 
strekning som er svært attraktiv for stopp og pauser. 

Det er i handlingsprogrammet for 2014-2017 prioritert oppgradering av rasteplassen ved 
rv.7 Gulsvik (vestgående), og samtidig utvikle en ny rasteplass ved Gulsvik gamle bru 
(sørgående). Gulsvik rasteplass har nasjonal verdi som kulturminne, og inngår i «Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner». 

I rapport om døgnhvileplasser, rasteplasser og kontrollstasjoner i Region sør fra 2011, er det 
listet opp behov for oppgradering av 29 rasteplasser på rute 5B, for totalt 35-60 mill kr. 
Oppgraderingen innebærer totalrenovering av toalettbygg, tilknytning til offentlig 
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avløpsnett/minirenseanlegg, negravde renovasjonsløsninger, utemøbler, reasfaltering og 
nyasfaltering. Det er i 2014 igangsatt et arbeid med å oppdatere denne rapporten. 

 

Tabell 25 Hovedrasteplasser for personbiler 

Veg 
Antall 
hovedrasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

Rv7 8  8 
Rv52 3  2 
Sum 11  10 
 
 
 

4.4 Miljøforhold 

Lokal luftforurensning: 

Lokal luftforurensning er et problem som for en stor del er konsentrert om de største byene. 
Problemene er i disse områdene knyttet både til helse, nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø. 
Forurensningsforskriften angir juridisk bindende grenseverdier for lokal luftkvalitet, i tillegg 
er det fastsatt planretningslinjer og nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Med grunnlag i blant 
annet trafikktallene for riksvegrute 5B i Region sør, anses det som lite sannsynlig at personer 
utsettes for eksponering som overskrider nasjonale mål for svevestøv (PM10) og 
nitrogendioksid (NO2).  

Støy: 

Støy er definert som forurensing i Forurensningsloven, og er et miljøproblem som rammer 
mange. Det er et nasjonalt mål å redusere støyplaga med 10 % innen 2020, sammenlignet 
med 1999. Det er også et nasjonalt mål å redusere tallet på personer som blir utsett for et 
innendørs støynivå på over 38 dB med 30 % innen 2020, sammenlignet med 2005. 
Støyplager kan føre til mistrivsel, dårlig søvn og dårlig helse. Fravær av støy er også en 
forutsetning for at kulturmiljø, frilufts- og rekreasjonsområder skal ha full verdi. 

Langs riksvegrute 5B er det registrert støybelastede boliger spesielt langs deler av rv.7. 
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 er beregnet å være i underkant av 
250 personer utsatt for innendørs støynivå over 38 dB ved inngang til NTP-perioden 2018-
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2027. Det legges til grunn at Forurensningsforskriftens krav til innendørs støynivå er oppfylt 
og derved at ingen personer på hele ruta er utsatt for innendørs støynivå over 42 dB. 

Biologisk mangfold, konfliktkartlegging: 

En økologisk konfliktkartlegging ble gjennomført i 2007-2008, og har gitt informasjon om 
mange punkter/strekninger med mulige konflikter mellom veg og arealer med høy biologisk 
verdi. Det har hele tiden vært klart at en betydelig andel av konfliktene i prinsippet er 
uløselige. Det kan enten være fordi oppretting vil kreve at veien flyttes, eller fordi 
kostnadene for et tiltak er svært høye målt opp i mot nytteverdien for naturmangfoldet. Ofte 
er det også betydelig faglig usikkerhet knyttet til en eventuell nytteverdi. Siden enkelte 
konflikter kan være temmelig kostbare å løse, vil det være fornuftig om det kan arbeides ut 
fra et mest mulig fleksibelt «sekkepost» prinsipp hvor penger kan flyttes på tvers av ruter og 
år. Videre påpekes det for flere stamvegruter at potensielle konflikter vil endre karakter (evt. 
løses) som en del av utbyggingen av stamvegnettet. Samtidig kan slike utbyggingsprosjekter 
skape nye konflikter, da store samferdselsutbygginger erfaringsmessig fører med seg 
negative konsekvenser. Det er usikkert hvordan slike forhold skal spille inn i vurderingen av 
oppfyllelse av indikatoren. 

Gjennom økologisk kartlegging har det framkommet 15 store eller meget store konflikter på 
rute 5B. To konflikter knyttet til elva Sogna er eliminert eller sterkt redusert som følge av 
utbyggingen av Rv. 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene. Det samme gjelder for strekningen 
Sokna – Ørgenvika som har redusert to konflikter langs gamlevegen rv.7, men som også har 
etablert nye konfliktområder på den nye strekningen.  

Rv.7 har mange berøringspunkter med Hallingdalselva og viktige naturtypelokaliteter knyttet 
til denne. Mange steder berører vegen sidebekker og loner og noen av dem innebærer trolig 
redusert vanngjennomstrømming og spredningshinder for fisk. En av disse, Droppelbekken i 
Flå, er aktuell for utbedring. I noen avsnørte tjern kan avrenning av salt fra vegen føre til 
redusert vannkvalitet. Ved Brommafjorden og Strandafjorden (viktige viltområder) går vegen 
på fylling helt i vannkanten, og i forbindelse med eventuelle utbedrings- eller 
utvidelsesprosjekter bør det vurderes å anlegge en mer funksjonell strandsone med 
skjermende vegetasjon. Den økologiske konflikten i Skaupsjøen/ Hardangervidda 
nasjonalpark er ikke vurdert som aktuell for videre vurdering/tiltak, siden tiltak som vil ha 
betydning for konfliktnivået ikke er realistisk å gjennomføre. 

Det har i lenger tid pågått et tverrfaglig samarbeid om tiltak for å sikre villreininteressene i 
tilknytning til rv.7. Det er lagt opp til at GPS-merkeprosjektet fortsetter inntil videre. 
Direktoratet for naturforvalting avgjør sammen med Vegdirektoratet om/når vegen skal 
stenges for at rein skal kunne trekke uforstyrra over. Det blir arbeidet med tiltak som å heve 
vegbanen for å lette rein-kryssing av riksvegen. For villreintrekket over rv 7 på 
Hardangervidda bidrar tiltakene til at den økologiske konflikten blir redusert, men ikke helt 
fjernet.  
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Vann, konflikter: 
 
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. 
 
Innen utgangen av 2015 skal det være utarbeidet vannforvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogram for alle vannforekomster. For denne planperioden skal nødvendige tiltak være 
gjennomført innen 2021. Det er foreløpig knyttet stor usikkerhet både til hvilke tiltak som 
det er mulig å gjennomføre og hva vannforskriftsarbeidet vil medføre av kostnader for 
Statens vegvesen som vegeier for riksvegnettet. 
 
På rute 5B dominerer påvirkningene «Avrenning fra diffuse kilder» og «Avrenning og utslipp 
fra transport/infrastruktur». De fleste av tiltakene går på reduksjon av salting ved sårbare 
resipienter, men det er foreløpig vanskelig å angi kostnader for tiltak.   
 
 
Natur-/kulturmiljø: 

Landskapsbilde  

Ruta har 3 typiske landskapstyper, skoglandskap, dal/fjellbygdlandskap og høyfjell. 
Strekningen Hønefoss – Noresund går gjennom skogslandskap. Strekningen Noresund – Gol 
- Hemsedal går gjennom et dal- og fjellbygdlandskap. Strekningene Geilo – Bu, og Hemsedal 
– Borlaug er preget av høyfjell med mange fjellvann. Det er hyppig gårdsbebyggelse, enkelte 
tettsteder, men for det meste spredt bebyggelse. Bebyggelse nær vegen gir utfordringer ved 
utbedringer. 

Kulturmiljø  

Det er registrert til sammen et stort antall vernete/verneverdige kulturminner/miljøer langs 
rv. 7/rv. 52. I tillegg er to objekter i Statens vegvesens verneplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner på/langs strekningen, det er Gulsvik bru (objekt nr. 224, hengebru 
fra 1906) og Gulsvik rasteplass (objekt nr. 229).  

På strekningen Gol – Hordaland grense er det generelt svært mange SEFRAK-registrerte 
bygninger, hvorav mange er meldepliktige. Områder med mange verneverdige bygninger 
nær vegen er Gol, Ål, Teigen, Slettemoen, Hol, Foss og Geilo. Det er registrert automatisk 
fredete kulturminner nær vegen, spesielt i Hol kommune, ved Isungset, Uthus, Tufte, Feten, 
Ustaoset, Uggen, og Lægreidvann. Det er stor sannsynlighet for at det er ikke-kjente 
automatisk fredete kulturminner mange steder langs hele ruta.  
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Verneinteresser 

Rute 5B har inngrep eller nærføring til Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde. 
Rv.7 over Hardangervidda går gjennom området. Formålet med vernet er å ta vare på et 
særpreget og vakkert naturlandskap med mange kulturminner i tilknyting til Hardangervidda 
nasjonalpark.  

Rv.7 går også gjennom villreinområde på Hardangervidda, som er nasjonalt villreinområde 
og foreslått som en av to Europeiske villreinregioner i Norge. Her er det og flere viktige 
trekkveger over riksvegen. 

 
 
 
 

4.5 Universell utforming 

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 man 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 (se kap. 4.2.10 tiltak for gående og syklende) 

Knutepunkt og holdeplasser: 

Fra 2010 har begge regionene startet opp et arbeid med å registrere knutepunkt og 
ekspressbusstopp langs riksveg etter en metodikk utviklet av SINTEF på oppdrag fra 
vegdirektoratet. På sikt vil dette bli implementert i NVDB, og gi en oversikt over hvilke 
holdeplasser og knutepunkt langs riksveg som fyller kravene til universell utforming. For 
status på ruten, se kapittel om kollektiv. 

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 på universell utforming bør sees i sammenheng med den 
kvalitetsgjennomgangen som er gjennomført med hensyn på trafikksikkerhet.  

 
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 
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kapittelet er dokumentert at tilfredsstiller 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 om kvalitet 
og universell utforming i forhold til håndbok 017. 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) 

Samferdselsdepartementet har gitt Staten vegvesen i oppdrag å gjennnomføre KVU for rv.7 
over Hardangervidda, med frist mai 2015. Konseptvalgutredningen skal klarlegge og 
redegjøre for behov, definere samfunnsmål og presentere ulike konsepter for trasevalg for å 
løse utfordringene i området. 

 
Illustrasjon 9: 

 
 
Over Hardangervidda passerer rv.7 like nord for Hardangervidda nasjonalpark. Fra Ørteren i 
Buskerud til Skiftesjøen i Hordaland (15,4 km) går vegen gjennom landskapsvernområdet 
Skaupsjøen-Hardangerjøkulen. Hardangervidda nasjonalpark (3.422 km2) og 
Skaupsjøen/Harangerjøkulen lanfskapsvernområde (551 km2) utgjør, sammen med Møsvatn 
Austfjell, det nest største sammenhengende verneområdet i fastlands-Norge, etter 
verneområdene på Dovrefjell (kilde: Utfordringsnotat KVU rv.7 Hardangervidda 16.mai 
2014).  
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Arbeidet med KVU`en gjøres parallelt med øst-vest-utredningen, men resultatet av KVU-
arbeidet skal først presenteres etter at det er konkludert i øst-vest-utredningen. 

4.7 By- og tettstedsområder 

Rute 5b starter like vest for Hønefoss, som er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet der 
rv.7, E16, og rv.35 som har koplinger til internvegsystemet i byen, gir forbindelser til Oslo, 
Drammen, Gardermoen, Gjøvik (rv.4) og Hamar (E6), samt vestover. Det pågår en 
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefossregionen, men det anses ikke som sannsynlig at 
den vil påvirke rv.7 og rute 5B. Hønefoss er nærmere omtalt i rute 2B og 5C. 

Rue 5B strekker seg for øvrig i stor grad gjennom småsenterregioner og spredtbygde 
områder som Sokna, Flå, Gol, Ål, Geilo, Eidfjord og Hemsedal (Trøim). 

Det er etablert miljøgater i Sokna, Flå og Hemsedal (Trøim), der riksvegen er etablert som en 
gate gjennom tettstedet for å ivareta lokale hensyn og myke trafikanter. 

4.8 Andre temaer  

5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

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 
 
Kapittel 4 inneholder en presentasjon av status på ruten per 1.1.2018, og gir et inntrykk av 
problemnivået innenfor ulike temaer. I dette kapittelet er det kort beskrevet hva som er 
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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. 
 
Utviklingen av rute 5B avhenger av langsiktige føringer som blir bestemt i forbindelse med 
pågående arbeider som øst-vest-utredningen og KVU Hardangervidda. Det vil likevel være et 
langsiktig mål for ruta å oppnå både redusert og forutsigbar reisetid. Dette er spesielt viktig 
for næringslivets transporter, samt for turisttrafikken som er en viktig næring i 
området/distriktet.  
 
Sårbarhet 
Lange riksvegstrekninger uten lokale omkjøringsmuligheter er en utfordring på ruta, der 
omkjøring for spesielt tungtransporten må foregå regionalt på for eksempel rv.35, E16, 
fv.40, fv.50, fv.51 etc. Dette er spesielt krevende vinterstid, der to værutsatte 
høyfjellsoverganger ofte fører til stengte veger i korte eller lengre perioder. Villreinens 
trekkmønster over Hardangervidda utgjør også en fare for langtidsstengning. 
 
I tillegg har ruta stedvise utfordringer med flom, skred og dreneringssvikt som vil antas å 
øke med de endrede klimaforhold som er forespeilet de nærmeste årene. Sterk stigning og 
krapp kurvatur i de bratte tunnelene er også en utfordring med fare for bremsevarmgang for 
tunge kjøretøy.  
 
Trafikksikkerhet 
En spesiell utfordring på rute 5B er at det er svært varierende trafikkmengder både i løpet av 
ukedagene og i løpet av året samlet sett. Dette gjelder særlig strekningen Hønefoss-Gol som 
har svært høy helgetrafikk, og som historisk har hatt en stor andel møteulykker. Etter tiltak 
som blant annet midtrekkverk i kurver på deler av strekningen de siste årene har ulykkene 
avtatt noe, men det kreves fortsatt store utbedringer for å redusere risikoen for ulykker 
ytterligere. I 2050-perspektivet er hele strekningen Hønefoss-Gol gjennomgående foreslått 
med midtrekkverk.  
 
Mot slutten av perioden 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. 
 
Tilstandsmål for ruta mot 2050: 

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

enn 1000 har sykkelveger.  
 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 
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 Ekspressbusstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 
holdeplasser 

 Alle nye anlegg og eksisterende større holdeplasser er universelt utformet 
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6  STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Figur 7 rute 5B hovedstrekninger på ruta  

 
 
Figur 8 Rute 5B ÅDT 2050 

 



 
Rutevise utredninger Rute 6 

 

49 
 

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
2050 

Begrunnelse 

Rv 7 Hønefoss-
Gol 

7265  H5 2/3 felt med 
midtrekkverk 
12,5 m 

 

Rv 7 Gol-Geilo 5000  H4 2 felt med 
forsterket 
midtoppmerking 
10 m 

 

Rv 7 Geilo-
Hordaland 
grense 

1450  UH2  
2 felts veg 

 

Rv 7 Buskerud 
grense-Øvre 
Eidfjord 

1200  UH2  
2 felts veg 

 

Rv 7 Øvre 
Eidfjord - Bu 

2200  H2 
2 felts veg 

 

Rv 52 Gol-
Borlaug 

1900  H2 
2 felts veg 

 

1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen  
 

6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1. Hovedstrekning A 

Rv.7 Hønefoss-Gol 
 

6.2.1.1 Delstrekning A1 
 
Hønefoss-Sokna 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Hønefoss-Sokna HP 01 km 0 – HP 01 km 
19,5 19,5 km 4500 2-felt. 
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6.2.1.1.1.1 Utfordringer 
Deler av strekningen er utbedret de siste årene: 6,3 km med ny riksveg på strekningen 
Ramsrud-Kjeldsbergsvingene (Heggen) ble åpnet høsten 2011, med vegbredde 10 m og 1 m 
bredt oppmerket midtfelt. Prosjektet ga en innkorting av riksvegruta på 0,645 km.  
 
Videre fra Kjeldsbergsvingene (Heggen) til Sokna, ca 14 km, er det spredt bebyggelse og en 
ulykkesbelastet strekning med behov for utbedringstiltak. 
 

6.2.1.1.1.2 Strategier og tiltak 
I løpet av 2014/2015 vil en ca 3 km lang strekning mellom Veme og Skotland (x fv.176) bli 
utbedret med bredt midtfelt. 

I 2050-årsperspektiv vil trafikkmengden på strekningen kreve større utbedring av vegen til 
standard med midtrekkverk, pga forventet økt trafikkmengde til rundt 7000.  

 

6.2.1.2 Delstrekning A2 
 

Sokna-Ørgenvika 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Sokna-
Ørgenvika 

 17,2 km 4500 2-3 felt med 
bredt oppmerket 
midtfelt, og 3-felt 
og 4-felt med til 
sammen 5,5 km 
midtrekkverk. 

 

6.2.1.2.1.1 Utfordringer 
Hele strekningen på 17,2 km ble åpnet med ny bompengefinansiert veg sommeren 2014, 
med midtdeler på 5,5 km forbikjøringsstrekning, og for øvrig bredt oppmerket midtfelt (S4). 
Nyvegen gir en innkorting på riksvegruta på om lag 21 km.  

 

6.2.1.2.1.2 Strategier og tiltak 
I 2050-årsperspektiv kan man anta at økning i trafikkmengde vil kreve midtrekkverk på hele 
strekningen. 
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6.2.1.3 Delstrekning A3 
 

Ørgenvika-Gulsvik 

6.2.1.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Ørgenvika-
Gulsvik 

HP 03 km 22,6 –  
HP 04  
km 11,2 

13,2 4500 2-felt 

 

6.2.1.3.1.1 Utfordringer 
Første del av strekningen (ca. 2,8 km Ørgenvika-Lindelien) er preget av høye fjellskjæringer 
tett inntil vegen på innsiden og høyt stup ned mot Krøderen på utsiden. Vegen har en dårlig 
sikkerhetsmessig standard med meget smal eller ingen grøft på innsiden og kun 1-2 m 
bredde mellom vegkanten og fjellet, som er meget ujevnt, med til dels store utstikkende 
partier. Vegen er bygget med 7 m bredde, hvorav 6,5 m asfaltert og 0,25 cm skulder på hver 
side. Det er spredte avkjørsler, og delvis ulykkesbelastet. 
 

6.2.1.3.1.2 Strategier og tiltak 
I handlingsprogrammet for 2014-2017 skal det startes midlertidige og avbøtende 
trafikksikkerhetstiltak på strekningen Ørgenvika-Lindelien. På sikt er det behov for å 
breddeutvide hele strekningen til i første omgang bredt oppmerket midtfelt, og i 2050-års-
perspektiv midtrekkverk. 

 

6.2.1.4 Delstrekning A4 
 
Gulsvik-Flå-Kjerringvika 
 

6.2.1.4.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Gulsvik-Flå-
Kjerringvika 
 

HP 05 km 0,0 –  
HP 07 km 5,5 

26,5 km 4500 2-felt med stedvis 
midtrekkverk i 
kurver og 
forsterket 
midtoppmerking 
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6.2.1.4.1.1 Utfordringer 
Rv.7 går gjennom tettstedet Flå, med miljøgate. På strekningen Flå-Kjerringvika har det i 
perioden 2010-2013 blitt gjennomført trafikksikkerhetstiltak med forsterket 
midtoppmerking/bredt midtfelt over 16 km (hp 06 km 0,8 – hp 07 km 5,5). 

 

6.2.1.4.1.2 Strategier og tiltak 
I 2050-års-perspektiv vil det være behov for (ytterligere breddeutvidelse) og midtrekkverk 
på hele strekningen. 

 

6.2.1.5 Delstrekning A5 
 

Kjerringvika-Svenkerud 

6.2.1.5.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Kjerringvika-
Svenkerud 

HP 07 km 5,5 – 
HP 09 km 2,43 

23,9 4500 2-felt 

 

6.2.1.5.1.1 Utfordringer 
Første del av strekningen, mellom Kjerringvika og Bromma, er en ca 3,5 km strekning som 
har vært preget av både trafikksikkerhetsutfordringer og rasproblematikk i høye 
fjellskjæringer. Det er i forrige handlingsprogramperiode bygget midtrekkverk i kurver på 
strekningen, men på lang sikt med økt trafikk, vil den eneste løsningen både når det gjelder 
trafikksikkerhet og rasproblematikk, være å legge vegen i ny trase som tunnel gjennom 
fjellet, og komme ut rett sør for Bromma. Videre mellom Bromma og Nesbyen er det på ny 
en fjellskjæring ved Beiakleiva (Brunsvoll-Viken) som krever omfattende tiltak som tunnel på 
lang sikt.  

6.2.1.5.1.2 Strategier og tiltak 
Det er gjennomført midlertidige ts-tiltak som midtrekkverk i kurver på strekningen. I et 
2050-årsperspektiv er det behov for breddeutvidelse og midtrekkverk på hele strekningen, 
inkludert omlegging av vegen i tunnel ved Kjerringvika og Beiakleiva. 
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6.2.1.6 Delstrekning A6 
Svenkerud-Gol 

6.2.1.6.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Svenkerud-Gol  HP 09 km 2,43 – HP 
09 km 14,2 

11,7 4700 2-felt 

 

6.2.1.6.1.1 Utfordringer 
Stort sett hele strekningen Svenkerud-Gol har nedsatt fartsgrense (70 og 60 km/t), og er 
preget av randbebyggelse, mange avkjørseler, dårlig vegstandard, og forholdsvis mange 
ulykker historisk sett. 

6.2.1.6.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt er det behov for utbedringstiltak, blant annet i forbindelse med smale bruer i 
Herad, og breddeutvidelse med forsterket midtoppmerking på hele strekningen. I 2050-års-
perspektiv er det behov for å legge om vegen i ny trase på motsatt side av elva og dagens 
trase, ved å følge jernbanen. Et nytt vegsystem mot Gol kan på lang sikt også sees i 
sammenheng med en eventuell utvikling av kryss med rv.52 og fv.51 i Gol sentrum. 

6.2.2 Hovedstrekning B 

Rv 7 Gol-Geilo 
 

6.2.2.1 Delstrekning B1 
Gol-Hagafoss 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Gol-Hagafoss HP 09  
km 14,3 - HP 12 
km 12,8 

37,9 3500 2-felt 

 

6.2.2.1.1.1 Utfordringer 
Deler av strekningen har redusert bredde i forhold til vegens funksjon som riksveg. 

6.2.2.1.1.2 Strategier og tiltak 
Det er behov for utbedringer i dagens trase med breddeutvidelse og forsterket 
midtoppmerking i et langsiktig perspektiv. 
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6.2.2.2 Delstrekning B2 
Hagafoss-Geilo 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Hagafoss-Geilo  HP 13  
km 0 –  
HP 13  
km 11,0 

11 km 3000 2-felt 

 

6.2.2.2.1.1 Utfordringer 
Første del av strekningen har sterk stigning (Kvislastigningen), er smal og har krapp 
kurvatur. Strekningen inn mot Geilo sentrum har fartsgrense 60 km/t over en ca 2,5 km lang 
strekning som er preget av to-sidig randbebyggelse og mange avkjørsler. 

6.2.2.2.1.2 Strategier og tiltak 
Store deler av strekningen bærer preg av forfall, og har på kort sikt behov for forsterkning. 
På lang sikt er det behov for å legge om vegen i ny trase for å unngå Kvislastigningen. I 2014 
vil flaskehalsen Trøo jernbaneundergang bli utbedret inkludert ca 450 m tilstøtende veg før 
man kommer inn til Geilo sentrum. 

6.2.3 Hovedstrekning C  

Rv 7 Geilo-Hordaland grense 
 

 

6.2.3.1 Delstrekning C1 
Geilo-Hordaland grense 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Geilo-Hordaland 
grense 

 HP 13 km 11,2 – HP 
16 km 18,1 

42 km 1100 2-felt 

 

6.2.3.1.1.1 Utfordringer 
Første del av strekningen særpreges av relativt tett randbebyggelse og mange avkjørsler. 
Vegen har jevn og sterk stigning fra Geilo og vestover, og er stedvis preget av forfall spesielt 
fram mot Haugastøl. Mellom Geilo og Ustaoset er vegen over en kort strekning så smal at 
den ikke har gul midtoppmerking. 
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6.2.3.1.1.2 Strategier og tiltak 
Fremtidig strategi for strekningen er utbedringsstandard i dagens trase. Det er 
begrensninger på inngrep/tiltak pga nasjonalparken. Øvrige planer for strekningen må 
avvente eventuelle føringer fra øst-vest-utredningen og KVU rv.7 Hardangervidda. 

6.2.4 Hovedstrekning D 

Rv 7 Buskerud gr.-Øvre Eidfjord 
 

6.2.4.1 Delstrekning D1 
 

Rv 7 Buskerud gr.-Øvre Eidfjord 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Buskerud gr.-
Øvre Eidfjord 

HP 01 km 0-HP 
04 km 11,8 

41,4 800 Smal 2-felt 

 

6.2.4.1.1.1 Utfordringer 
Strekningen har en høyfjellstrekning på ca 40 km, med høyder opptil 1250 moh. Dette er 
mer krevende enn de fleste andre fjelloverganger som holdes vinteråpne. Vinterregulariteten 
er tilsvarende lav, og vi ser en tendens til at mange trafikanter velger andre ruter om 
vinteren. 

Stigningspartiene er mest krevende fra vest, og her representerer Måbødalen et hinder for 
tungtrafikken. Fra øst er stigningspartiene bedre fordelt. 

Villreinkryssing av rv.7 er et tema som er aktualisert etter hvert som trafikk og 
åpningsperiode for vegen er utvidet. Her pågår forskning og planarbeid. 

 

6.2.4.1.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt er det planlagt mindre tiltak for å lette kryssing for villrein. Eksisterende veg blir 
beholdt, utbedring kan påregnes i form av fresegrøfter m.m. 

Omfattende tunnelbygging kan eliminere problemene med vinterdrift og stigning. Her blir 
det vurdert lang tunnel fra Haugstøl og fram mot Maurset, øst for Vøringsfossen. Herfra kan 
det deretter bygges ny tunnel ned til Eidfjord som dermed vil avløse de bratte tunnelene i 
Måbødalen. Slike tiltak blir vurdert i øst-vest-utredningen og deretter i KVU-arbeidet for 
Hardangervidda. Når dissse konklusjonene er på plass vil en ha grunnlag for valg av strategi 
og tiltak. 
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6.2.4.2 Delstrekning D2 
 
Øvre Eidfjord-Bu 

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Øvre Eidfjord-Bu HP 05 km 0-HP 
07 km 5,4 

21 1500 Smal 2-felt 

 

6.2.4.2.1.1 Utfordringer 
Vegstandarden er nokså homogen, og står i et bra forhold til trafikkvolumet. 
Skredproblematikken omfatter steinsprang og snøskred, og er bare delvis løst. 

6.2.4.2.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt må skredsikringstiltak fullføres. 

På lang sikt kan det være aktuelt å vurdere tiltak i Eidfjord sentrum, og sammenhengende 
GS-veg mellom Eidfjord og Øvre Eidfjord. Det er ingen store tiltak planlagt hittil. 

 

6.2.5 Hovedstrekning E 

Rv 52 Gol -Borlaug 

 

6.2.5.1 Delstrekning E1 
 

Rv 52 Gol-Robru 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Rv.52 Gol-Robru HP 01 km 0- HP 01 
km 8,0 

8 km 2650 2-felt 

 

6.2.5.1.1.1 Utfordringer 
Rv.52 starter i kryss med rv.7 ved Gol vest. Hele den 8 km strekningen har dårlig standard, 
med krapp kurvatur og sterk stigning. Første del av strekningen går gjennom forholdsvis tett 
bebygde områder, der tettsted og veg påfører hverandre gjensidige problemer. 
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6.2.5.1.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt er det behov for forsterkning av vegkroppen på strekningen. På lang sikt bør 
vegen legges om for å unngå konflikt med tettstedsutviklingen i Gol, og for å unngå den 
bratte stigningen mot Robru. Det er foreslått en ny veglinje i kommuneplan for Gol (2011-
2023) og i kommunedelplan for Gol tettsted fra 2006, med alternativ forbindelse til kryss 
fv.51. 

 

6.2.5.2 Delstrekning E2 
 
Rv 52 Robru-Sogn og Fjordane grense 

6.2.5.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Rv.52 Robru-
Sogn og 
Fjordane grense 

HP 01 km 8,0 – HP 
04 km 26,4 

54,4 km 1250 2-felt 

 

6.2.5.2.1.1 Utfordringer 
På den ca 54 km lange strekningen mellom Robru og Sogn og Fjordane grense passerer 
rv.52 gjennom de tre tettstedene i Hemsedal kommune: Ulsåk, Trøim (Hemsedal sentrum) og 
Tuv. Hemsedal er en stor vintersportdestinasjon, og trafikkforholdene preges av dette. Den 
geometriske standarden på vegen er stort sett tilfredsstillende i forhold til trafikkmengden, 
bortsett fra enkelte krappe kurver og smale partier, deriblant smale bruer. 

6.2.5.2.1.2 Strategier og tiltak 
I perioden 2014-2018 utbedres Venås bru, og de gjenstående bruene Skøyten og Storeskar 
forventes å bli utbedret fortløpende etter 2018. Det blir i samme periode bygget ca 1,7 km 
gang- og sykkelveg fra Hemsedal sentrum (Trøim) og nordover til Holde bru. Hemsedal 
sentrum (Trøim) ble ferdigstilt med miljøgate i 2013. 

På lang sikt kan er det behov for en omkjøringsveg med omlegging av vegen utenfor 
Hemsedal sentrum (Trøim).  

I tillegg kan det være aktuelt med tunnel fra Bjøberg i Buskerud over fylkesgrensa til Borlaug 
i Sogn og Fjordane (20 km). 
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6.2.5.3 Delstrekning E3 
 
Rv 52 Buskerud grense-Borlaug 

6.2.5.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekning HP/km fra/til Lengde Dagens ÅDT Dagens vegstandard 

Buskerud 
grense-Borlaug 

01/0-17,2 17,2 km 1300 Smal 2-felt 

 

6.2.5.3.1.1 Utfordringer 
Utfordringene går først og fremst på vintersituasjonen. Det er gjennomført en del mindre 
tiltak langs eksisterende veg som skal forbedre regulariteten om vinteren. Dagens veg går 
opp til over 1100 moh. og det må fortsatt påregnes perioder med stengt veg eller 
kolonnekjøring. Fjellovergangen representerer også sterke stigninger på ca 6-7%, særlig på 
vestsida opp fra Borlaug. Dette er uheldig på en veg med stor andel tungtrafikk.  

 

6.2.5.3.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt blir det fortsatt arbeidet med vintertiltak i form av fresegrøfter og veglys som vil 
være til hjelp for trafikantene ved snøfokk og dårlig sikt. 

På lang sikt bør en gå videre med planer for en lang tunnel under Hemsedalsfjellet. Med 
tunnellengde på ca 20 km fra Borlaug til Bjøberg vil en holde vegen under skoggrensa på 
begge sider, og vinterproblem og stigningsproblem vil være eliminert.  

I Statens vegvesens utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, januar 2015, 
er kostnaden for en slik tunnel, samt to mindre tunneler på strekningen, beregnet til 5 mrd, 
og med øvrige utbedringer er hele strekningen Gol- Borlaug kostnadsberegnet til 7,6 
mrd.kr. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
2050 

Sum 
kostnad  

2018-
2050 

(mill. kr.) 

Bompenge-
potensialet
(mill. kr.) 

Rv.7 Hønefoss-Gol Utbedring av dagens veg/ny 
veg i ny trase 

2/3 felts 
veg 

9450  

Rv.7 Gol-Geilo Utbedring av dagens veg/ny 
veg i ny trase 

2 felts veg 1500  

Rv.7 Geilo-Hordaland 
grense 

Utbedring av dagens veg 2 felts veg* 900  

Rv.7 Buskerud gr-
Øvre Eidfjord 

Dagens trase 2 felts veg* 1600  

Rv.7 Øvre Eidfjord-Bu Dagens trase 2 felts veg 860  
Rv.52 Gol-Borlaug Utbedring dagens veg i 

delvis ny trase og ny tunnel 
2 felts veg 7600  

     
Sum   21900  
*2 felts veg – utbedring av eksisterende veg 
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Veg-
standard 
i 2050 

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

Hønefoss-Gol Hønefoss-Heggen 
 

Utbedring dagens 
trase 

H5 2/3 felts 
veg  

150 

Heggen-Sokna Ny veg i dagens 
trase 

H5 2/3 felts 
veg  

1 200 

Ørgenvika-Gulsvik 
bru 

Ny veg i dagens 
trase 

H5 2/3 felts 
veg  

1 900 

Gulsvik-Flå-
Kjerringvika 

Utbedring dagens 
trase med ny 
tunnel 

H5 2/3 felts 
veg 

3 000 

Kjerringvika-
Bromma 

Utbedring dagens 
trase med ny 
tunnel 

H5 2/3 felts 
veg 

600 

Bromma-
Svenkerud 

Utbedring dagens 
trase med ny 
tunnel 

H5 2/3 felts 
veg 

1 400 

Svenkerud-Gol Ny veg i ny trase H5 2/3 felts 
veg  

1 200 

Gol-Geilo Gol-Hagafoss Utbedring av 
dagens veg 

H4 2 felts 
veg  

600 

Hagafoss-Geilo Ny veg i ny trase H4 2 felts 
veg  

900 

Geilo-Hordaland gr Geilo-Hordaland gr Utbedring dagens 
veg 

UH2 2 felts 
veg 

900 

Buskerud gr-Øvre 
Eidfjord 

Buskerud gr-
Vøringsfoss 

Dagens trase UH2 2 felts 
veg 

800 

Vøringsfoss- Øvre 
Eidfjord 

Dagens trase UH2 2 felts 
veg 

600 

Måbødalen Tunneltiltak  200 
Øvre Eidfjord-Bu Øvre Eidfjord-

Brimnes 
Dagens trase H2 2 felts 

veg  
800 

Kyskredo++ skredsikring H2 2 felts 
veg  

60 

Brimnes-Bu  H2 2 felts 
veg 

0 

Gol- Borlaug Gol-Bjøberg Utbedring dagens 
veg, delvis ny trase 

H2 2 felts 
veg  

2600  

Bjøberg - Borlaug Ny tunnel H2 2 felts 
veg  

5000  

Sum    21900  
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Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt      
       
       
Sum 
(km) 

      

 

Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 4 24 
Stamruter 1  

I byer/tettsteder 1  
Utenfor byer/tettsteder 2  

Holdeplasser 6 2,1 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder 6 2,1 

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
Dette synliggjør kostnader hvis disse ikke bygges samtidig med strekningsvise tiltak (tabell 
27 og 28). 
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Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 5 30 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder 5  
Holdeplasser 600 210 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder 600 210 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
Kostnader på oppgradering av holdeplass er grovt beregnet ut i fra en snittpris på 350 000 
kr pr. busslomme. Knutepunktsoppgradering er beregnet ut fra en snittpris på kr.6 mill. 
Dette synliggjør kostnadene til kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 
hvis disse ikke bygges samtidig med strekningsvise tiltak (tabell 27 og 28). 
 

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 

Rv.52 Eidsbergsvingen - steinsprang 2,85   
Rv7 Rossanes øst, Eidfjord  4,95 
Rv7 Pylsur, Eidfjord  3,96 
Rv7 Kyskredo, Eidfjord  3,64 
Rv7 Indre Rotagjelet, Eidfjord 2,81   
Rv7 Kvernhushaugtunnelen øvre, Eidfjord 2,55   
Rv7 Kvernhushaugtunnelen nedre, Eidfjord 2,50   
Sum punkt  4 3 Kostnadene er 

inkludert i 
hovedstrekningene 

tabell 27 og 28.
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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) 

    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
  

 b) Gang- og sykkelveg   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau   
 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 

  

 Behov rv.7 og rv.52 i 2050 sett i forhold til 
skoleveg- og tettstedkrav og ikke skilt på 
kategori. Kun Region sør. I Region vest er 
kostnadene for gs-veg inkludert i 
hovedstrekningene tabell 27 og 28. 

31 775 

Kostnaden er beregnet ut fra enhetspris GS-veg utenfor by kr.25.000 pr. lm. 
 

Tabell 34 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
    
Sum (km)   
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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.7 Hønefoss-Gol 106,5 9100 
    
Sum (km) 106,5 9100 
 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv.7 1 1 8,6 
Rv.52 0 0 0 
    
Sum (stk) 1 1 8,6 
Kostnadene er basert på enhetspris ny døgnhvileplass kr. 5 mill, og enhetspris ny 
kjettingplass kr. 3,6 mill. 
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv.7 /rv.35 / 
E16 

Hønefoss-området 1 35 mill.kr 
Kontrollstasjon 

    
Sum (stk)  1 35 
Avhengig av plassering vil en kontrollplass/kontrollstasjon i Hønefossområdet betjene flere 
ruter enn 5b (2b og 5c).  
 

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.7  8 24  
Rv.52  2 6  
     
Sum (stk)  10 30  
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Kostnader er basert på enhetspris for oppgradering av rasteplass kr. 3 mill. Dette synliggjør 
kostnadene til rasteplasser hvis disse ikke bygges samtidig med strekningsvise tiltak (tabell 
27 og 28) 

 

 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

I tillegg til tekstlig omtale av virkninger med hensyn på framkommelighet, trafikksikkerhet, 
miljø og universell utforming skal det for alle strekninger presenteres tall for (innholdet i 
lista under må avklares nærmere):  

- Endring i transportkostnader  
- Endring i ulykkeskostnader 
- Netto nytte av investeringene * 
- Endring i antall drepte og hardt skadde  
- Endring i reisetid på ruta  
- Antall km uten gul midtlinje i 2018 og 2050 
- Antall km med vegbredde <8,5 m i 2018 og 2050 ** 
- Antall km firefelts veg med fysisk adskilte kjørebaner i 2018 og 2050 
- Antall km midtrekkverk på to- og trefeltsveger i 2018 og 2050 
- Antall km forsterket midtoppmerking i 2018 og 2050 
- Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018 og 2050 
- Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018 og 2050 
- Antall km kollektivfelt i 2018 og 2050 
- Antall skredpunkt med prioriteringsfaktor over 2,5 er eliminert. 
- Endring i antall personer over 38 dB innendørs støynivå 
- Antall konflikter mellom riksveg og hhv biologisk mangfold og vann som er eliminert 
- Antall kollektivknutepunkter og holdeplasser langs riksveg med universell utforming i 

2018 og 2050 
* Som omtalt i retningslinjene vil Vegdirektoratet jobbe videre med å finne en god 
måte/metode å beregne samfunnsøkonomisk nettonytte for utvalgte lengre strekninger. 
Vegdirektoratet vil komme tilbake til dette så snart som mulig. Det betyr at vi ikke nå ber 
regionene om å beregne effekt før dette er avklart. 

** Hvis det legges opp til 7,5 meters vegbredde (som avvik i forhold til vegnormalen) så 
bes det om at dette oppgis. 

Utover dette vil det bli sendt ut et regneark for utfylling av ulike virkninger. - Dette skal 
avstemmes med effekt, prosjektdatabanken, og opplysninger vi skal ha i hovedrapporten 
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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 3 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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Figur 4  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 

8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 
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Figur 5 Riksvegruter pr. 2013 
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