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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 6a er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredningen. 
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1 SAMMENDRAG 

Rute 6a omfatter E6 fra Sørenga i Oslo til Ranheim øst for Trondheim. I tillegg til å være en 
hovedforbindelse nord-sør i landet, er vegen også en viktig del av forbindelsen mellom 
Nordvestlandet og det sentrale Østlandsområdet. Ruta er svært viktig for godstransporten 
med koblinger til store nasjonale terminaler. Rv 4 har stor betydning for næringslivet i Vest-
Oppland og arbeidspendling inn mot Oslo/Akershus. Øvrige tilknytninger spiller en viktig 
rolle i et helhetlig transportnett i Oslo og Trondheim. Som tilknytning til ruta inngår: 

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

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

Djupdalsbekken i Lørenskog  
 Rv. 191 fra kryss med E6 ved Alfaset til kryss med rv. 163 Østre Aker vei inkludert 

arm av rv.191 (Alfasetveien) fra kryss med rv.191 Nedre Kalbakkvei til vegen slutter 
ved privat veg til Alnabru godsterminal,  

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

 
Rutas lengde er om lag 926 km.  
 
Utfordringene på ruta i Oslo/Akershus er først og fremst knyttet til framkommelighet, særlig 
for tungtransporten, kollektivtrafikken og syklister. Videre er det behov for å bedre adkomst 
til noen av de viktigste gods- og personknutepunktene. Trafikksikkerhet, særlig for syklister, 
miljøbelastning og barrierevirkninger er også utfordringer på denne ruta.  
 
På E6 mellom Oslo og Jessheim er utfordringene først og fremst knyttet til framkommelighet 
for kollektivtrafikken til/fra Gardermoen i rushperiodene og kapasitet ved Jessheim. Fram til 
Kolomoen er vegen ferdigstilt som 4-feltsveg. Fra Kolomoen og hele strekningen fram til 
Støren (med unntak av noen strekninger som er under bygging/ferdigstilt) er utfordringene 
generelt for lav vegstandard i forhold til trafikkmengde. For rv. 4 nord for Nittedal er de 
viktigste utfordringene knyttet til blanda trafikk, tilrettelegging for gående og syklende, 
trafikksikkerhet og fremkommelighet. Fra Støren inn mot Trondheim er utfordringene 
trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet, særlig gjennom tettstedene Lundamo, Ler og 
Kvål. 
 
Fra Melhus (Jaktøya) til Ranheim er det i tillegg utfordringer knyttet til støy, 
barrierevirkninger og framkommelighet for tungtransport og kollektivtrafikk. På rv 706 i 
Trondheim er utfordringene knyttet til framkommeligheten for tungtransporten via 
Sluppenbrua/Oslovegen til/fra Trondheim havn og Brattøra jernbaneterminal. 
 
I Osloområdet er hovedutfordringen å håndtere vekst på en bærekraftig måte og målet om 
0- vekst for personbiltrafikken.  Det må derfor legges det opp til at utviklingen av 
infrastrukturen prioriterer tiltak som gir økt kapasitet og framkommelighet 
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fornæringstransport, kollektivreisende, syklende og gående samtidig som det ikke gir 
ytterligere kapasitet for vanlig biltrafikk. Andre viktige tiltak er effektive og tilgjengelige 
gods- og personknutepunkter og holdeplasser, og bedre stedskvalitet, miljø, 
trafikksikkerhet og tunnelsikkerhet. Utvikling av vegnettet må kompletteres med andre typer 
virkemidler som kan begrense biltrafikken. 
 
I Trondheim er strategien i grove trekk lik den i Oslo. Miljøpakken for transport i Trondheim 
legger opp til investeringer i et hovedvegnett som skal avlaste mindre veger for biltrafikk. I 
tillegg investeres det mye for å bedre forholdene for kollektivtransporten og for syklistene. 
Det er behov for å utvikle E6 på strekningen Sluppen-Rotvoll fra fire- til seksfeltsveg, der to 
felt reserveres til kollektivtrafikk. 
 
For utvikling av ruta utenfor sentrumsområdene i Oslo og Trondheim legges det opp til en 
utvikling basert på følgende hovedstrategi: 

 Øke framkommelighet og trafikksikkerhet ved utbygging av gjenstående 
strekninger til vegnormalstandard (tofelt, to- og trefelt med midtrekkverk og 
firefelt) i samsvar med trafikkutviklingen. 

 Dette vil også innebære at: 

- Miljøbelastningen i tettsteder/randbebyggelse reduseres. 
- Tilbud til gående og syklende blir ivaretatt 
- God framkommelighet for kollektivtrafikken 

Oslo og Trondheim skal starte forhandlinger om bymiljøavtaler i 2015.  
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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) i 2050 forventes å bli mellom 6.000 og 12.000, firefeltsveg med 
midtdeler når ÅDT er over 12.000 og utbedring av veger med ÅDT under 6.000. Utredningen 
viser 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 

Rute 6a omfatter E6 fra Sørenga i Oslo til Ranheim øst for Trondheim. E6 går gjennom 5 
fylker (Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag). I tillegg til å være en 
hovedforbindelse nord-sør i landet, er vegen også en viktig del av forbindelsen mellom 
Nordvestlandet og det sentrale Østlandsområdet. Som tilknytning til ruta inngår: 

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

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

Djupdalsbekken i Lørenskog  
 Rv. 191 fra kryss med E6 ved Alfaset til kryss med rv. 163 Østre Aker vei inkludert 

arm av rv.191 (Alfasetveien) fra kryss med rv.191 Nedre Kalbakkvei til vegen slutter 
ved privat veg til Alnabru godsterminal,  

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

 
Det er ingen ferjesamband på ruta. Rutas lengde er om lag 926 km. (721 km + armer og 
ramper) 
 
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 
 Framskriving av trafikk i 2050 (ÅDT) er gjort ved å bruke fylkesvise prognoser for 

vekst (gjelder Region øst). 
 Alle store vegprosjekter som ligger med oppstartsbevilgning i handlingsprogrammet 

for 2014-17 har vi forutsatt at gjennomføres. Dette gjelder følgende prosjekter: 
o Rv. 4 Roa – Gran grense 
o E6 Jaktøya – Klett - Sentervegen 
o E6 Vindalsliene - Korporalsbrua 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning  
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Vegnettet i Oslo-området som hører til rute 6a er vist mer detaljert i kartet nedenfor: 

 
Figur 2 Oversikt over riksveger i Hovedstadsområdet, alle ruter. 
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Tabellen nedenfor viser veglengder på de ulike delene av ruta og i de ulike fylkene.  

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 6a (veglengder eks. ramper og armer)  

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde (km) 

E6 Oslo -  
Trondheim 

Oslo E6 Sørenga – Akershus 
grense 

9,6

Akershus E6 Oslo grense – 
Hedmark grense 

72,3

Hedmark E6 Akershus grense – 
Oppland grense 

70,3

Oppland E6 Hedmark grense - 
Sør-Trøndelag grense 

219,6

Sør-Trøndelag E6 Oppland grense - 
Ranheim 

        165,7 

Sum E6    538,2

Rv. 4 Oslo - 
Mjøsbrua 

Oslo Rv.4 Sinsenkrysset til 
Akershus grense 

10,8

Akershus Rv.4 Akershus grense til 
Oppland grense 

23,6

Oppland Rv.4  Oppland grense til 
Mjøsbrua 

97,1

Oppland E16 Grua - Roa 5,3

Sum rv. 4     136,6

Rv. 150 (Ring 3) Oslo 150 Ulvensplitten x E6 til 
Akershus grense 

15,0

Akershus 150 Oslo grense til Lysaker 
x E18 

1,4

Sum rv. 150     16,5

Rv. 159 
Karihaugen - 
Lillestrøm 

Oslo 159 Karihaugen - Akershus 
grense 

1,8

Akershus 159 Oslo grense – 
Lillestrøm 

9,7
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Sum rv. 159    11,4

Rv. 163 Økern - 
Lørenskog 

Oslo 163 Økern x rv. 150 til 
Akershus grense 

10,3

Akershus 163 Oslo grense til 
Lørenskog 

1,2

Sum rv. 163    11,5

Rv. 191 Alfaset 
til Veitvet 

Oslo 191 Alfaset x E6 til Veitvet 
x rv. 163 

 1,6

Sum rv. 191    1,6

Rv. 706 Sluppen 
- Rotvoll 

Sør-Trøndelag Rv. 706 Sluppen -  
Rotvoll 

         13,1 

Sum rv. 706    13,1

 

3.3 Rutas funksjon 

E6 Oslo – Trondheim utgjør ryggraden i transportkorridor 6 Oslo – Trondheim med 
forbindelser til Kristiansund, Ålesund og Måløy. 

Lokalt og regionalt binder riksvegstrekningen sammen små og større region; 
Rennebu/Oppdal i Trøndelag, Dovre, Sel og Midt-Gudbrandsdal i Gudbrandsdalen, de 
mellomstore byregionene Lillehammer/Gjøvik/Hamar og Osloregionen, som i denne 
sammenheng strekker seg til Eidsvoll.  

Rv. 4 er også en del av rute 6a. Vegen går gjennom tre fylker - Oslo, Akershus og Oppland, 
og er særlig viktig for næringslivet i Vest-Oppland.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegnettet på ruta sammen med lokalt vegnett og banebasert 
kollektivnett et helhetlig transportnett. Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden 
også riksvegene først og fremst avvikler lokaltrafikk. Det er betydelig redusert 
framkommelighet i store deler av transportsystemet i rushperiodene i Oslo og Akershus. 
Dette gjelder både veg- og kollektivsystemet. Det er også store utfordringer knyttet til støy, 
utslipp og barrierevirkninger av vegtrafikken. 

3.3.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Oslo-området   
Oslo er den desidert største bo- og arbeidsmarkedsregionen i landet. Den dekker både Oslo 
og Akershus samt kommunene Rømskog, Spydeberg, Hobøl, Lunner, Gran, Jevnaker, Røyken 
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og Hurum. Regionen har en befolkning på nær 1,3 millioner og har hatt en befolkningsvekst 
på 18,5 % i perioden 2003-20131.  
 
I Oslo og Akershus forventes det en sterk befolkningsvekst og folketallet kan øke med 
350000 frem mot 2030. Flere mennesker betyr behov for flere boliger, flere arbeidsplasser 
og bedre transportløsninger. Dagens boligmasse vil fortsatt utgjøre hoveddelen av 
boligmassen i 2030 og i Akershus utgjør 78 % av boligmassen eneboliger/småhus. Dette 
gjør at det fremover bør prioriteres å bygge leiligheter for at det ikke skal bli en overdekning 
av eneboliger og få mest mulig effektiv arealutnyttelse. 

I Oslo forventes det en videreføring av dagens kommuneplan med konsentrert utvikling. Det 
er planlagt klart størst utvikling øst i byen, men også i det sentrale byområdet og muligheter 
for transformasjon og fortetting i vestlig retning. I Oslo forventes en videreføring av dagens 
boligstruktur med en høy andel leiligheter.  

I Akershus foreslås det i forslag til høringsuttalelse for regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus at Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås videreutvikles som 
regionale byer og skal ta en høy andel av veksten. De regionale byene skal utvikles 
konsentrert og være lett tilgjengelige i det regionale kollektivsystemet. Lillestrøm, Jessheim, 
Ski og Ås og tilknyttede områder er pekt ut som særlige innsatsområder for økt by- og 
næringsutvikling. 

Trondheimsområdet 
Som bo- og arbeidsregion inkluderer den de 10 kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, 
Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik 
Innbyggertallet i kommunene forventes samlet å øke fra ca 225.000 i 2014 til 325.000 i 
2040. Å se 35 år fram i tida er utfordrende. Ser vi 35 år tilbake i tid har Trondheim vokst 
med om lag 47 000 innbyggere (35 % økning). Denne veksten har geografisk vært spredt og 
lite sammenhengende med blant annet en trafikkmessig konsekvens med mer bilbasert 
transport og et kostbart kollektivtilbud. Antall kollektivreiser er omtrent på samme nivå i 
2014 som i 1980, men nå med betydelig høyere trafikkgrunnlag (innbyggere). 
Hovedvegnettet er betydelig utviklet på disse 35 årene, og ventes fullført i løpet av 4- 5 år. 
Biltrafikken har økt betydelig, likeledes har sykkeltrafikken økt. 
 
Mjøsområdet 
Består av byregionene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum er innlandets sterkeste 
vekstområde og har et betydelig potensiale for videre utvikling som felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion. Avstanden mellom Mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik er ca 45 
– 60 km. Avstanden Raufoss – Elverum er ca 90 km. Området preges av økende 
interntrasport, både mellom byene og omlandet. Mjøsområdet, slik det her er definert, 
utgjør en befolkning på over 200.000 innbyggere. Regionen har vokst med 3,3 % i perioden 
2005-12.  

                                               
1 Regionale utviklingstrekk 2013, KRD, 
http://www.regjeringen.no/Documents/RUT2013/RUT_2013_linked_L.pdf 
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Tabell 2 Viktige regioner i rute 6a nære influensområde 

A. Storbyregioner 

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

Trondheim 
Omfatter: Trondheim, 
Stjørdal, Malvik, Klæbu, 
Melhus, Midtre Gauldal, 
Skaun, Orkdal, Rissa og 
Leksvik kommuner 

B. Regioner med mellomstore byer 

 Gjøvik 
Omfatter: Gjøvik, Østre og 
Vestre Toten, Søndre og 
Nordre Land kommuner 

 Hamar 
Omfatter: Hamar, Ringsaker 
og Stange kommuner 

 Lillehammer: 
Omfatter Lillehammer, Øyer 
og Gausdal kommuner 
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Figur 3 Oversikt over regioner og sentralitet 
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3.3.2 Sentrale forhold for næringslivet 

Oslo-området 
I rute 6a omfatter dette deler av Oslo sentrum og Groruddalen, Skedsmo, Lørenskog, 
Rælingen, Nittedal, Ullensaker, Nannestad og Eidsvold. Videre inngår Jevnaker, Gran og 
Lunner i Oppland. 
Oslo er navet i næringsutviklingen i Osloregionen, og det klare tyngdepunktet for offentlig 
sektor og kunnskapsbaserte næringer som bl.a. IKT, maritim sektor og life science. Oslo er 
også landets viktigste handelssted samt lokalisering for en rekke sentrale kulturinstitusjoner 
og er et attraktivt reisemål. 
 
Fra Ulven via Alna og Furuset ligger logistikkvirksomhet og plasskrevende handel langs en 
akse som går videre nordøst mot Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker. Ullensaker har en sterk 
vekst i flyplassrelatert næring og varehandel knyttet til flyplassen på Gardermoen. Flere store 
distribusjonssentraler har i løpet av de siste årene valgt Gardermoen som lokaliseringssted. 
 
Store offentlige virksomheter ligger i Lørenskog, bl.a. A-hus (sykehus), men dette har ikke 
bidratt til bydannelse i området. Mangel på offentlig kommunikasjon er en utfordring i dette 
området. Forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller i Skedsmo omfatter flere nasjonale 
forskningsinstitutter, et viktig forsknings- og utviklingsmiljø innen fornybar energi og miljø, 
høgskole og universitetsstudier, og en av landets mest vellykkede næringsinkubatorer. 
I arbeidet med regional plan for Oslo og Akershus trekkes dette frem som et strategisk 
fortrinn og begrunnelse for å understøtte videre urban utvikling i Lillestrøm. 
 
Gudbrandsdalen, som omfatter kommunene Dovre, Lesja, Sel, Skjåk, Vågå, Lom, Nord- og 
Sør-Fron og Ringebu, har en næringsstruktur preget av offentlig forvaltning (ca. 35 %), 
varehandel (13 %), landbruk (12 %) og bygg og anlegg (10 %). Det er omfattende pendling 
internt mellom kommunene i regionen og mye av denne trafikken går på E6. 
 
Næringsstrukturen i Hamarregionen (Kommunene Hamar, Stange og Ringsaker) 
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.  
 
Lillehammerregionen (kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer) kjennetegnes ved stor 
andel arbeidsplasser innenfor offentlig, privat og forretningsmessig tjenesteyting. Det er ca 
20000 arbeidsplasser i regionen.  
 
Gjøvikregionen (kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land) 
Gjøvikregionen er ledende innen industri i innlandet og er et senter for handel og 
tjenesteyting og høgere utdanning. Gjøvik er den dominerende motoren i området. Gjøvik 
kommune har drøyt 16.000 arbeidsplasser. Av disse er om lag 10.000 dekket av 



18 
 

arbeidstakere bosatt innenfor kommunen. Gjøvik har en betydelig innpendling fra 
nabokommunene, med ca 1.700 personer fra Østre Toten og ca 1.500 fra Vestre Toten som 
de tyngste. Pendlingen ut fra Gjøvik er jevnere fordelt med en betydelig utpendling til både 
Oslo, Lillehammer og Østre Toten, selv om den tyngste strømmen er mot Vestre Toten. 
Regionen er for øvrig preget av industrisysselsetting og landbruk. 
 
Sør-Trøndelag sør for Trondheim 
Langs strekningen i Sør-Trøndelag er det lite og spredt bebyggelse i søndre del, og 
næringslivet består av relativt små landbrukseiendommer. På dyrkamarka produseres gress. 
Fra Støren og nordover er gårdsbrukene større og det dyrkes korn for kraftforproduksjon på 
jordene i dalbunnen.  I Oppdal er det store reiselivsbedrifter. På Støren er det en stor 
næringsmiddelbedrift, mens det i Trondheim er et variert næringsliv med produksjon og 
tjenesteyting 
 
Trondheimsområdet 
Trondheimsområdet har et variert næringsliv med omfattende pendling. I bysentrum er det 
store arbeidsplasser for offentlig og privat tjenesteyting. I tillegg er det en stor skole- og 
universitetsby. I randsonen til sentrumsområdet er det mange bilbaserte handelssentre. 

3.3.3 Rutas plass i transportkorridoren  

E6 Oslo – Trondheim utgjør ryggraden i transportkorridor 6 Oslo – Trondheim med 
forbindelser til Kristiansund, Ålesund og Måløy. E6 er den viktigste ruta for trafikk mellom 
Oslo/Akershus (og sør for disse fylkene) og Møre- og Romsdal/Sogn og Fjordane. Mellom 
Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge går det to riksvegruter (E6 og rv. 3) som er tilnærmet 
like viktig når det gjelder fjerntrafikken. E6 over Dovre har noe mer totaltrafikk enn rv. 3, 
mens rv. 3 til gjengjeld har større tungtrafikkandel.  
 
Rute 6a E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger er direkte knyttet til Sverige og Europa via 
rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo. Videre er den knyttet til Sverige via rute 2a E18 
Riksgrensen/Ørje – Oslo og rute 2b E16 Riksgrensen/Magnor – Hokksund. I nord er den 
tilknyttet Sverige via rute 7 E6 Trondheim – Fauske/E14 over Storlien. En rekke andre 
grenseoverganger til Sverige er også indirekte tilknyttet ruta. Riksveger med direkte 
tilknytning til rute 6a er E16 Jessheim – Hønefoss – Hokksund, E16 Riksgrensen/Magnor – 
Kløfta, rv. 3 Kolomoen – Ulsberg, rv. 15 Otta – Måløy, E136 Dombås – Ålesund, rv. 70 Oppdal 
– Kristiansund og E6 Trondheim-Fauske. Kystriksvegen E39 tilknyttes ruta ved Klett like sør 
for Trondheim. 
 
Alle transportformer er til stede i korridoren. Jernbanen (Dovrebanen og Gjøvikbanen) går 
parallelt med ruta med unntak av strekningen Gjøvik – Lillehammer. 
Ruta avvikler også en betydelig kollektivtrafikk ved fly og ekspressbusser. Hovedflyplassen 
Oslo lufthavn ligger i nær tilknytning til ruta.  
 
Som nevnt er både Oslo havn og jernbaneterminalen på Alnabru tilknyttet ruta. I Trondheim 
vil rv. 706 ivareta atkomsten til havna og jernbaneterminalen på Brattøra. Se ellers neste 
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avsnitt om mulig nytt logistikknutepunkt i Trondheim. Det er om lag 25 km fra rutas 
endepunkt ved Ranheim til Trondheim lufthavn Værnes (langs rute 7). 
 
E6 er av de veger som har størst betydning for godstransporten. Vegen har koblinger til 
store nasjonale terminaler som Oslo og Trondheim havn, Alnabru og Gardermoen. Vegen har 
en betydelig kollektivtrafikk med mange fly- og ekspressbussruter. Det går også viktige 
ekspressbussruter fra Trondheim og sørover. 
 
Gardermoen Næringspark er i forslag til Regional areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus definert som et viktig logistikk-knutepunkt for hovedstadsområdet. 
Flyplasskrysset (kryss mellom E16 og E6) skal bygges i 2015/2016.  
 
Rv. 4 er også en del av rute 6a. Vegen går gjennom tre fylker - Oslo, Akershus og Oppland, 
og er særlig viktig for næringslivet i Vest-Oppland. For transport nord-sør er rv. 4 et 
alternativ til E6 ved stor trafikk. Rv. 4 er en hovedforbindelse mellom Vestoppland og deler 
av Akershus og Osloområdet. Vegen har stor regional betydning for næringslivet og 
arbeidspendlere. Industrien i Raufoss har også en betydelig andel internasjonale transporter 
som går via riksveg 4. Vegen har og vil også i framtida ha stor lokal betydning, selv om den 
etter hvert blir lagt utenom tettstedene langs ruta.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegnettet sammen med lokalt vegnett og banebasert 
kollektivnett et helhetlig transportnett. Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden 
også riksvegene først og fremst avvikler lokaltrafikk. Det er betydelig redusert 
framkommelighet i store deler av transportsystemet i rushperiodene i Oslo og Akershus. 
Dette gjelder både veg- og kollektivsystemet. Det er også store utfordringer knyttet til støy, 
utslipp og barrierevirkninger av vegtrafikken.  
 
E6 og rv. 4 utgjør sammen med rv. 159 det som ofte omtales som «Nordøstkorridoren» i 
Oslo og Akershus. Det er mye lokalt generert trafikk på strekningene og svært mye av dette 
har Oslo som start eller endepunkt. I tillegg er det betydelig lokaltrafikk internt i 
kommunene. Figuren under viser hvordan trafikken i nordøstkorridoren mot Akershus 
fordeler seg. Som figuren viser er det kun en liten del av trafikken i korridoren som skal 
gjennom Oslo og Akershus.   
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Figur 4 Transportstrømmen til Akershus og Oslos 

Viktige riksveger i nordøstre del av Oslo og Akershus inngår også i ruta. Det er rv. 150 i ruta, 
som utgjør en del av ring 3, fra Ulven til Lysaker, rv. 163, Østre Aker vei, rv. 159 fra 
Karihaugen til Lillestrøm og rv. 191 med adkomst til Alnabruterminalen. 
  
Internasjonal trafikk og nasjonal trafikk 
Ruta er en hovedforbindelse nord-sør i landet og er en viktig forbindelse mot Nord-
Vestlandet. Den internasjonale trafikken er betydelig. Både Oslo havn, Trondheim havn, 
jernbaneterminalen på Alnabru og i Trondheim samt Oslo Lufthavn er indirekte tilknyttet 
ruta.  
 
En stor andel av turisttrafikken mellom Osloregionen og Innlandet benytter ruta. Ruta er 
også hovedferdselsåre for turisttrafikken mot Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Ruta 
knyttes til Sverige og Europa via rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo, rute 2a E18 
Riksgrensen/Ørje – Oslo og rute 2b E16 Riksgrensen/Magnor – Kløfta. I nord er den tilknyttet 
Sverige via rute 7 E6 Trondheim – Fauske/E14 over Storlien. 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

4.1 Trafikkforhold 

Tabellen nedenfor trafikkmengde på ruta. Dette vises ved antall kilometer i ulike ÅDT-
intervaller og % -vis fordeling. 
 

Tabell 3 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT  
0-1500 1500- 

4 000 
4 000-
6 000 

6 000-
12 000

12 000-
20 000

20 000-
50 000

50 000- 
80 000 

 
> 80 
000 Veg  

E6 totalt 0 132 90 129 116 38 22 4 
Rv. 4 0 0 41 63 16 12 0 0 
Rv. 150 0 1 0 0 0 6 10 0 
Rv. 159 0 0 0 0 2 9 0 0 
Rv. 163 0 0 0 0 0 12 0 0 
Rv. 191 0 0 0 0 1 1 0 0 
Rv. 706 0 0 0 2 7 4 0 0 
Sum (km) 0 133 131 195 141 81 31 4 
Sum (%) 0 19 18 27 20 11 4 1 

 
 
Kartet på neste side viser hvordan trafikkmengdene fordeler seg på ruta. 
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Figur 5, Trafikkmengde 2018 
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4.2 Framkommelighet 

4.2.1 Vegstandard 

Ruta har varierende standard. I følge registrene har ingen deler av ruta vegbredde under 7 
meter.  
 
I 2018 vil E6 være ferdig utbygd fra Oslo til Kolomoen, fra Øyer til Tretten og fra Frya til Sjoa. 
Videre skal det være satt opp midtrekkverk fra Biri til Øyer. I Gudbrandsdalen har store deler 
av de resterende strekningene for dårlig standard med vegbredde under 8,5 meter og 
nedsatt fartsgrense. Her er det også en del punkter med dårlig horisontalkurvatur, det 
mangler tilbud til gående og syklende på lange strekninger, og det mangler parallell 
lokalveg. Gjennom dalen er det også en rekke direkte avkjørsler til E6. Mange av disse er 
uoversiktlige og har dårlig geometrisk utforming.  
 
I Rosten, som ligger på E6 mellom Otta og Dombås, er det tidvis framkommelighets-
problemer. Dette skyldes trafikkulykker, ras og flom. Det er ikke omkjøringsmulighet her og 
nærmeste mulighet er om Østerdalen. 
 
I Sør-Trøndelag er deler av strekningen utbedret de senere årene. Men bare få km vil ha 
tilfredsstillende standard for 30-årsperspektivet for denne utredningen. Strekningen fra 
Melhus til Ranheim (24 km) vil antakelig holde mål også i 2050, bortsett fra den 6,3 km 
lange Omkjøringsvegen som burde ha flere enn 4 felt. 
 
Framkommeligheten er generelt bra sør for Sluppen, men med ujevnt fartsnivå. Det er 
fartsbegrensninger gjennom alle tettsteder som E6 går gjennom. 
På Omkjøringsvegen og deler av rv. 706 gjennom Trondheim er det treg trafikkavvikling i 
rushtidene morgen og ettermiddag. 
 
På rv. 4 pågår det planlegging og utbygging til vegnormalstandard på flere strekningen. 
Andre strekninger har for dårlig standard i forhold til trafikkmengden og flere strekninger 
har nedsatt hastighet. Fra Nittedal og inn til Oslo sentrum er framkommeligheten dårlig i 
rushtida morgen og ettermiddag. 
 
I Oslo er trafikken preget av stor trafikk og tidvis dårlig framkommelighet.  
 
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 6, Vegnormalstandard i 2018 
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Vegnormalstandard 
Følgende strekninger har vegnormalstandard i 2018: 
 
Region øst: 

 E6 Oslo – Kolomoen  
 E6 Ensby – Tretten 
 E6 Frya – Sjoa 
 Korte parseller sør for Otta og i Dovre 
 Rv. 4 fra Roa til Jaren 
 Rv. 4 fra Amundrud til Lygna sør 
 Rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen 

 
Region midt: 

 Utbygd til vegnormalstandard vil totalt være 29 km fordelt på strekningene  
 E6 Håggå – Gyllan (3 km i dim.klasse H5) 
 E6 Melhus (xfv708) – Sluppen (16 km i dim.klasse H7/H8/H9) 
 E6 Moholt – Ranheim (6 km i dim.klasse H7) 
 Rv 706 Nyhavna – Rotvoll (4 km i dim.klasse H6/H7) 

 

Tabellen nedenfor viser inndeling av ruta i ulike vegbredder. 

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 

E6 0,6 181,0 71,5 45,4 97,1 143,3 
Rv. 4  2,7 39,7 62,0  26,8 
Rv. 150     0,3 15,8 
Rv. 159    2,2  9,2 
Rv. 163     0,3 10,7 
Rv. 191    0,6  0,9 
Rv. 706  8,6    4,5 
Sum 
(km) 

0,3 192,3 111,2 110,2 97,7 211,2 

Sum 
(%) 

0,0 26,6 15,4 15,2 13,5 29,2 
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Figur 7 Vegbredder i 2018 
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Vegbredde under 8,5 meter 
På E6 i er det på følgende strekninger at vi finner parseller der vegen er smalere enn 8,5 
meter: 

 Ringebu – Frya (under planlegging – byggestart etter 2018). Hele parsellen har 
vegbredde mindre enn 8,5 i dag. 

 Sjoa – Otta (under planlegging – byggestart etter 2018). Hele parsellen har vegbredde 
mindre enn 8,5 i dag. 

 Otta – Dombås  
o 8,5 meters veg: 9 km  
o 8 meters veg: 7 km 
o 7,5 meters veg: 11 km 
o 7 meters veg: 19 km   

 Dombås – Sør-Trøndelag grense  
o 8 meters veg: 4 km 
o 7,5 meters veg: 20 km 
o 7 meters veg: 11 km   

 I Sør-Trøndelag har vegruta har ved inngangen til 2018 en vegbredde mindre enn 8,5 
meter på totalt 117 km. Det aller meste av dette er på strekningen E6 Oppland 
grense til Støren. Spesielt dårlig vegstandard i forhold til vegbredde og horisontal- 
og vertikalgeometri finnes i Soknedalen (ca. 7,5 km krokete strekning på E6 
Vindåsliene – Korporalsbrua). 

 
På rv. 4 pågår det utbygging og planlegging for vegnormalstandard på flere strekninger. I 
2018 vil strekningen fra Roa til Lygna sør (med unntak av Jaren – Amundrud) har 
vegnormalstandard. Parseller der vegen er smalere enn 8,5 meter finner vi i hovedsak her: 

 Korte parseller gjennom Nittedal 
 Strekninger mellom på begge sider av Lygnakrysset og sør for Einavollen. 

 
Gul midtlinje 
Det er kun noen få, korte strekninger som mangler gul midtlinje: 

 Dovre: 250 meter 
 Bankgata i Lillehammer: 135 meter 
 Ved Stavåbrua i Rennebu kommune: 300 meter (større vegomlegging skal erstatte 

brua – planlagt byggestart i 2018-23) 
 

Fri høyde  
Med unntak av noen punkter på separate kollektivfelt i Osloområdet er det ikke punkter på 
vegruta med fri høyde under 4,2 meter. Rv 191 Nedre Kalbakkvei mellom Alfasetveien og rv. 
163 Østre Aker veg har skiltet høyde 4,3 m ved kryssing under jernbane (det skiltes separat 
når det ikke er fri høyde.) Denne traséen ønskes oppgradert til fri høyde fordi dette er 
adkomsten til Alnabruterminalen fra både rv. 163 Østre Aker vei og fra rv. 4 
Trondheimsveien. I tillegg gir vegen en kobling mellom E6 og rv. 4 og rv. 163 benyttes til 
omkjøringer. 
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4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Dette er hovedåren for trafikk mellom Oslo og Trondheim, og er således preget av stor 
trafikk og betydelige mengder godstrafikk og tyngre/større kjøretøyer. Den delen av ruten 
som ligger nærmest Oslo har svært høy trafikktetthet, og alle typer hendelser her gir fort 
betydelig redusert framkommelighet. Ruten lengre nordover har de største 
framkommelighetsutfordringer knyttet til klimarelaterte hendelser. 

Tabell 6 Deler av ruta som har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
E6 Stengte tunneler – flere m. svært høyt 

trafikkbelastning. 
Oslo-Moelv 

E6 Stengt bru (vindutsatt) Minnesund 

 Flom – lav vegbane Biri, Tretten-Frya 

E6 Flom, skred. Rosten 

E6 Flom i elva Driva ved nedbør og snøsmelting. 
Vegnivå lavere enn 200-årsflommen 

Drivdalen 
 

E6 Steinskred, jordskred og snøskred fra bratte 
fjellsider   

 
Drivdalen 

E6 Jordskred fra bratte dalsider  Soknedalen 
 

E6 Flom fra bratte dalsider  Soknedalen  
E6 Ulykkesstrekning, saltskadet/oppsmuldret 

betongmidtdeler 
Sluppen - Angeltrøa 

E6 Dambrudd fra Jonsvatnet via Vikelva Ranheim 
Rv150 Stengte tunneler – flere m. svært høyt 

trafikkbelastning. 
Oslo 

Rv191 Flom, skred Alnabru 

 
Alnabru-terminalen er et samfunnskritisk punkt. En hendelse som vil redusere eller stenge 
fremkommelighet til Alnabru over noe tid, er samfunnskritisk. Det må arbeides med 
løsninger i retning av å sikre fremkommeligheten til Alnabru 24/7. 
Store deler av ruten er under utbygging og enkelte av de beskrevne utfordringer kan fanges 
opp av disse prosjektene. 
  
Klima: 
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 generelt, og omkjøringsruter spesielt. 
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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. 
 
E6 fra Oslo har skiltet omkjøring Fra Karihaugen via rv. 159 Lillestrøm, rv. 22 og rv. 120 til 
Skedsmovollen. Regional omkjøring fra Kløfta til Stange er skiltet via Skarnes og fv24 til E6 
Stange. Fv24 Støadammen ved Harasjøen tåler 60 tonn og er ikke tillatt for generell 
dispensasjon. Alternativ rute er via E16 til Kongsvinger og rv2 til Elverum.     
 
Ved stengning av E6 i Rosten er det ingen lokale omkjøringsmuligheter. Lengre 
omkjøringsrute er fv29 fra Hjerkinn til Folldal og fv27 til E6 Frya. Fv27 er stedvis smal og 
flomutsatt, og er i tillegg bratt opp og ned fra Venabygdsfjellet. Dette gir spesielt store 
utfordringer vinterstid. Vegen over Venabygdsfjellet er også utsatt for tidvis stenging 
vinterstid. 
 
Rv3 kan nyttes som en mer omfattende omkjøringsrute for E6 mellom Kolomoen og Ulsberg, 
men ved flom er også denne ruten er svært utsatt (se rute 6b). 
 
Rv. 4 har ikke lokal omkjøring mellom Hakadal og Stryken. Omkjøring via E6 til Gardermoen 
og E16 til rv. 4 Roa. Mellom Gjøvik og Mjøsbrua mangler omkjøringsrute på deler av 
strekningen. 

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

E6  0,6 17,5 22,8 84,3 125,2 

Rv. 4   3,6 13,9 47,7 65,2 

Rv. 150   0 0,0 16,5 16,5 

Rv. 159   0,4 0,0 2,5 2,9 

Rv. 163   0,4 1,1 1,8 3,3 

Rv. 191   0,1 1,5 0,0 1,6 

Rv. 706   3,4 6,6  10,0 

Sum (km)  0,6 20,5 37,6 120,5 179,2 
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4.2.4 Reisetider 

Tabell 8 Reisetider  

Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Lengde 
(km) 

Reisetid 2018 
(min)2 

Spesielle forhold 

E6 Oslo (Sørenga) – Kolomoen 110 1:23  
E6 Kolomoen - Lillehammer 74 1:05  
E6 Lillehammer – Otta 110 1:34 Forutsetter at prosjektet 

Frya – Sjoa er åpnet 
E6 Otta – Dombås 46 0:41  
E6 Dombås – Sør-Tr. grense 38 0:34  
E6 Oppland grense - Oppdal N 42,3 0:38  
E6 Oppdal N - Ulsberg 24,4 0:24  
E6 Ulsberg – Støren 43,1 0:43  
E6 Støren – Klett 36,8 0:37  
E6 Klett - Ranheim 19,3 0:19  Forutsetter prosjektet 

Jaktøya-Sentervegen åpnet 
E6 Oslo - Trondheim 544 7:58 Se over 
Rv. 4 (Oslo) Sinsen - Mjøsbrua 153 1:57 Forutsetter at prosjektene 

fra Roa – Jaren er åpnet 

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

De største problemene med vinterforholdene er knyttet til strekningen på E6 Dovrefjell 
mellom Hondyrju og Fokstua og en bit mellom Vålåsjø og Dovregubbens hall. Tidligere (før 
2009) var det om lag 3 stenginger pr. år. Senere er det blitt mer ustabilt vær slik at antall 
stenginger er 5-6.  
 
I Sør-Trøndelag vil det øverst i Drivdalen og sørover mot fylkesgrensa være vegstrekninger 
som er utsatt for drivsnø og dårlig sikt. Et fåtall ganger hver vinter stenges vegen med bom 
på Grønnbakken. 

4.2.6 Tungtransport  

Framkommelighet for tungtransport 

Spesialtransporter 
Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det 
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og vi har transporter som går langt 

                                               
2 Reisetid er tatt fra VisVeg 
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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.  
 
Ordningen med modulvogntog med 25,25 m lengde er innført som en permanent ordning 
fra 15.9.2014  
 
Noen konkrete problemer med framkommeligheten knyttet til ruta følger nedenfor.  
 
E6 Oslo-Trondheim: 

Når det gjelder mobilkraner, går transporten greit for kraner med opp til 3 aksler. Kraner 
med 4 aksler og mer kan ikke benyttes på følgende strekninger: Ringebu (Våla bru) og Otta – 
Sel (Ula bru – utbedres innen 2018). Tilsvarende kraner kan heller ikke benytte rv. 3 gjennom 
Østerdalen da det også her er mangler på noen strekninger. Slike kraner er dermed 
forhindret fra å kjøre fra Oslo til Trondheim. Kranene kan heller ikke kjøre over til Vestlandet 
om rv.15 Strynefjellet eller E136 over Lesja. E136 Dombås – Åndalsnes er for øvrig åpent for 
disse kranene.  
 
Tungtransporter opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen. Framkommeligheten på ruta 
er bra bortsett fra Dombås sentrum opp mot Dovrefjell. Her er det skjæringa med midtdeler 
rett ovenfor Dombås sentrum som skaper problemer. Det er for trangt i forhold til mange 
spesialtransporter, og transportene må ofte kjøre i motsatt kjørebane for å komme frem. 
 
Bruer som i dag krever følge fra Statens vegvesen ved vekter over 65 tonn på E6 er: Labben, 
Uthus, Sælid, Vismunda, Vingrom (utbedres innen 2018), Våla, Veikleå Store og Ula bru 
(utbedres innen 2018).  
 
I Sør-Trøndelag finnes på strekningen E6 Oppland grense – Ulsberg 2 bruer med bæreevne 
under 60 tonn. Tilsvarende lave bæreevne finnes for 4 bruer på strekningen E6 Ulsberg – 
Støren. Nord for Støren er alle E6-bruer sterke nok for 60 tonn. For spesialtransporter inntil 
100 tonn er alle bruer godkjent. Flere bruer har kurvatur ved endene som gjør at store biler 
ikke kan møtes. 

Vegkurvaturen er mange steder så dårlig at framkommeligheten på vinterføre er dårlig, og 
medfører ofte stengninger for å få tunge kjøretøy videre. 

Rv. 4 Oslo – Mjøsbrua: 

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

Spesielt om atkomst til Alnabruterminalen (Oslo)  
Alnabru er det nasjonale knutepunktet for godstrafikk på jernbane i Norge og det viktigste 
nasjonale terminalområdet for de store samlasterne (transportselskap som pakker om gods 
til større sendinger). Med utgangspunkt i dette terminalområdet foregår internasjonal og 
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nasjonal godstransport samt varedistribusjon til det store stykkgodsmarkedet i Oslo og 
Akershus.  
 
Utvikling av terminalområdet på Alnabru er avgjørende for å kunne følge opp målet om å 
overføre gods fra veg til bane. Området består av jernbanens kontrollsone for containere 
som skal fraktes med tog og samlasterområder. Dagens riksvegatkomst mellom E6 og 
terminalområdet går via rv. 191 Tvetenveien – Nedre Kalbakkvei – Alfasetveien. Riksvegen 
(Alfasetveien) slutter ca. 300 m før jernbanens kontrollsone, slik at deler av atkomsten går 
via privat veg. Området er langt og smalt og henger kun sammen via private veger. Det er 
kun mulig å kjøre gjennom området med store kjøretøy. Dette medfører at riksvegen bare 
gir atkomst for lette biler til den nordre halvdelen av terminalområdet. Den søndre delen av 
området har atkomst via kommunale og private veger (bl.a. Strømsveien). Generelt er 
kjøreatkomstene kronglete og uoversiktlige. 
 
Rv. 191 er opparbeidet med 4 felt fra E6 til kryss Alfasetveien og skal utvides. Alfasetveien 
har 2 kjørefelt med ensidig fortau.  
 
Alfasetveien er terminalens hovedatkomst. Reguleringsplan for Alnabruterminalen er vedtatt 
og inkluderer oppgradering av Alfasetveien til 4-felt og en ny vegarm til jernbaneterminalen. 
Tiltak innenfor reguleringsplanen er omfattende, og det forutsettes en etappevis utbygging 
av tiltakene. Etappe 1 er ny riksvegatkomst inn til kontrollsonen for jernbaneterminalen. 
Denne er prioritert i NTP 2014-2023 andre halvdel av planperioden. 
 
Adkomst til terminalen fra rv 4 og Østre Aker vei bør også oppgraderes. Dette omfatter 
oppgradering av Nedre Kalbakkvei nord for Alfasetveien, ombygging av krysset mellom 
Nedre Kalbakkvei og Østre Aker vei, samt etablering av Fossum eller Bredtvedtdiagonalen. I 
dag er det kun kommunale veger mellom rv 4 og Østre Aker veg i Groruddalen. 
 

Spesielt om tungtransport i Trondheim 
Brattøra er et regionalt knutepunkt med jernbane, godsterminal og havn. Det er det største 
godsknutepunktet for varetransport mellom Østlandet og Nordland. Jernbaneverket har som 
mål å legge til rette for en dobling av godstransport på bane innen 2020 og en 3-dobling 
innen 2040. Selv ved en omfattende modernisering av dagens godsterminal på Brattøra, vil 
ikke målet om dobling innen 2020 være mulig på dagens terminalarealer. 
 
Nordre avlastningsveg (rv. 706) er fullført som forutsatt i 2014. Den gir god adkomst til 
terminalområdene på Brattøra slik at Midtbyen avlastes for tungtransport. Det pågår nå en 
utredning for å velge mellom to alternative plasseringer av ny terminal: Torgård ca 12 km 
sør for Trondheim og Søberg ca 25 km sør for Trondheim sentrum. 
 
Tyngdepunktet for næringslivet i området ligger i Trondheim by. Framtidig 
distribusjonstrafikk bør skje på hovedvegene så sant dette lar seg gjøre. I Trondheim 
sentrum er framkommeligheten dårlig, spesielt i rushtiden.  
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4.2.7 Kollektivtransport 

Opplysninger om kollektivtrafikk er sammenfattet fylkesvis. 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
 
Busstransport utgjør en viktig del av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus med 136 mill. 
påstigende passasjerer i 2013, herav 48 millioner på regionbussen. Regionbussene består av 
grensekryssende busslinjer både til/fra Oslo, busslinjer internt i Akershus samt noen 
grensekryssende linjer til Buskerud/Østfold. Ekspressbussene som omtales under omfatter 
kun de linjene som drives uten offentlig tilskudd og tar ikke med seg regionbussene.    
Store deler av strekningene trafikkeres også av regional-/lokalbusser. Viktigheten av 
strekningene for kollektivtrafikken forsterkes ytterligere av dette. 

4.2.7.1.1 Ekspressbussruter i Oslo 
 
Tabell 9a Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta i Oslo 
Veg Strekning Operatør Rute  Hyppighet 

Fra  Til 
E6 Akershus/Åsland Akershus/Tangerud   
    Ulven - Tangerud 6 NOR-Way 
      4 Flybuss/-ekspress 
      1 Timeekspr, 2 Lavpr.ekspr 
E6  Alnabru x E6 Sørenga x E18 6 Nor-Way,1  Flybuss 
Rv 4  Kryss ved 

Mailundveien (rundkj.) 
Akershus/Gjelleråsen 1 Flybussekspress 

Rv 150 Hovin x E6 Akershus/Granfosstunnelen 1 Flybussekspress 
Rv 163 Økern vest x rv. 150 Akershus/Tangerud  1 Flybussekspr, 1 Timeekspr 

 

4.2.7.1.2 Ekspressbussruter i Akershus 
Store deler av strekningene trafikkeres også av regional-/lokalbusser. Viktigheten av 
strekningene for kollektivtrafikken forsterkes ytterligere av dette. 
 
Tabell 9b Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta i Akershus 
Veg Strekning Operatør Rute  Hyppighet 

Fra  Til 
E6 Oslo/Tangerud Hedmark/Budalen Flybussekspressen - Linje F1+F3+F4+F11 - 

142 avg i hver retning daglig 
      SAS Flybussen - 117 avg daglig 
      Lavprisekspressen Trondheim 
      Timesekspressen Kongsvinger - 28 avg 

daglig 
      Nettbuss Elverum - 10 avg daglig 
      Nor-Way Bussekspress - en rekke ulike 

ruter destinasjoner, 51 avg daglig 
Rv 4 Oslo/Gjelleråsen Oppland/Varpet Flybussekspressen - Linje F1 - 52 avd dgl 
      Landeekspressen - 17 avg dgl 
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Rv 
163 

Oslo/Tangerud sør Robsrud vest x rv 159 Flybussekspressen - Linje F3 - 51 avg i hver 
retning dgl 

   Valdresekspressen - 32 avd dgl 

 

4.2.7.1.3 Ekspressbussruter i Hedmark 

Tabell 9c Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta i Hedmark 
Veg Strekning Operatør Rute Hyppighet 

Til Fra 
 E6 Trondheim Oslo Nor-way 141 (Lavpris-ekspressen) 2 g i døgnet  
 E6 Ålesund Oslo Nettbuss NX145 (før Møreekspressen) 1 i døgnet 
 E6 Måløy Oslo Nettbuss NX147 (Nord-fjordeidekspr) 3 g i døgnet 

4.2.7.1.4 Ekspressbussruter i Oppland 

Tabell 9d Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta i Oppland 
Veg Strekning Operatør Rute Hyppighet 

Til Fra 
E6 Lillehammer Mjøsbrua Opplandstrafikk 136 4 g/d 
E6 Mjøsbrua ST grense Lavprisekspressen 141 1-2 g/d 
E6  Lillehammer Otta Opplandstrafikk 142 5 g/d 
E6 Lillehammer Mjøsbrua Opplandstrafikk 150 6 g/d hvd 
E6 Lillehammer Mjøsbrua Opplandstrafikk 151 29 g/d 
E6 Lillehammer Mjøsbrua 

(til Bergen) 
Nor-Way 162 1 g/d 

E6 Mjøsbrua 
(Oslo) 

Otta 
(Stryn og Volda) 

Nettbuss NX145 1 g/d  

E6 Mjøsbrua 
(Oslo) 

Otta 
(Måløy) 

Nettbuss NX147 3 g/d 

Rv4 Mjøsbrua 
(Lille-
hammer) 

Roa  
(til Hønefoss) 

Opplandstrafikk 150 6 g/d hverdager 

Rv4 Mjøsbrua  
(fra Lhmr) 

Gjøvik Opplandstrafikk 151 29 g/d 

Rv4 Gran (fra 
Dokka) 

Lunner/fylkes-
grensa til Oslo 

Opplandstrafikk 153 10 g/d 

 
 

4.2.7.1.5 Ekspressbussruter i Sør-Trøndelag 

Tabell 9e Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta i Sør-Trøndelag 
Veg Strekning Operatør Rute Hyppighet 

Til Fra 
E6 Oslo Trondheim Lavprisekspressen 141 4 turer/uke 
E6 Bergen Trondheim Fjordekspressen 431 1 tur/dag 
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E6  Namsos Trondheim Nor-way 670 4 turer/dag 
E6 Mørebyene Trondheim Nettbuss NX155 4 turer/dag 
E6 Elverum Trondheim Østerdalsekspressen 135 1 tur/dag 
 

 

4.2.7.2 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

4.2.7.2.1 Oslo 
 
Det er fremkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oslo på det meste av 
riksvegnettet der det mangler kollektivfelt. Spesielt er dårlig punktlighet i bussnettet en stor 
utfordring, og gjør kollektivtrafikktilbudet mindre attraktivt. 

Tabell 10a Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oslo 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Fra  Til 

E6 Vålereng- 
tunnelen 

Operatunnelen  Oslo Sentr./Ø Problem fremkoml./ 
punktlighet begge retninger 
på strekn. uten koll.felt . 
Tilfartskontroll 

Rv 4 Sveiva Oslo/Nittedal Oslo Nord-øst Problem fremkoml. 
/punktlighet på strekn. uten 
koll.felt  

Rv 4  Fossumkrysset 
(Sveiva) 

Grorudkrysset  Oslo Nord-øst Problem fremkoml./ 
punktlighet på strekn. uten 
koll.felt  

Rv 4 Kryss ved 
Mailundveien 
(rundkjøring) 

Akershus/Gjeller-
åsen 

Oslo Nord-øst Problem fremkoml./ 
punktlighet begge retninger 
på strekn. uten koll.felt  

Rv 150 Kjelsåsveien Akershus/Granfoss-
tunnelen 

Oslo N/V (R3) Problem fremkoml./ 
punktlighet begge retninger 
på strekn. uten koll.felt  

Rv 150  Akershus/Granfoss-
tunnelen 

Lillo Terrasse Oslo N/V (R3) Problem fremkoml./ 
punktlighet på strekn. uten 
koll.felt  

Rv 150  Lillo Terrasse Grefsen stasjon Oslo N/V (R3) Problem fremkoml./ 
punktlighet på strekn. uten 
koll.felt  

Rv 163 Økern vest x rv 150 Akershus/Tangerud  Oslo Nord-øst Problem fremkoml./ 
punktlighet begge retninger 
på strekn. uten koll.felt . 
Hele Østre Akervei. 

Rv 191 Trosterud x E6 Nylandskrysset x rv 
163 

Alnabru Problem 
fremkoml./punktlighet i 
tilknytning til alle kryss 
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4.2.7.2.2 Akershus 
 
E6 Oslo grense (Tangerud) – Skedsmovollen: Dette er totalt ca. 8 km, og det vil være behov 
for kollektivfelt i begge retninger, inkl. på rampene og kryssområdene på Hvam og 
Skedsmovollen.  
 
Rv 4 i Nittedal: Allerede i dag er det av og til forsinkelser for bussene på strekningene Rotnes 
– Kjul og Gjelleråsen – Oslo grense. På den førstnevnte strekningen er problemet størst i 
morgenrush (inn mot Oslo). 

Tabell 10b Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Akershus 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Fra  Til 

E6 Oslo/Tangerud E6 Sand 
(Jessheim) 

Romerike Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt. 
Problem i dag Oslo grense - 
Skedsmovollen, først og 
femst, ca 8 km. 

Rv 4 Oslo/Gjelleråsen Oppland/Varpet   Forsinkelser for bussene på 
strekningen Rotnes – Kjul 

Rv 4 Oslo grense Gjelleråsen Gjelleråsen Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt 

Rv 4 Kjul Slattum Nittedal Problem fremkom/ 
punktlighet sørgående 
retning. Behov koll.felt 

Rv 4 Varingskollen Rotnes Nittedal Problem 
fremkom/punktlighet 
sørgående retning. Behov 
koll.felt 

Rv 150 Oslo/Granfosstunnelen Lysaker x E18   Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt 

Rv 159 Lillestrøm Rv 22 Lillestrøm 
øst 

Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger der koll.felt 
mangler 

Rv 159 Oslo grense Lillestrøm   Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger der koll.felt 
mangler 

Rv 163 Oslo/Tangerud sør Robsrud vest x rv 
159 

  Problem 
fremkom/punktlighet begge 
retninger uten koll.felt 

 

4.2.7.2.3 Hedmark 
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Regional kollektivtrafikk er avhengig av bedret fremkommelighet. Bedre tilgjengelighet 
mellom regionlinjene og knutepunktene. Utbedring av gangforbindelser frem til holdeplasser 
langs riksvegene slik at ikke alle linjer trenger å kjøre via knutepunkt i tettstedene. 
 
I Hedmark er det samme utfordringer på fremkommelighet for bil og buss. Buss er så langt 
ikke prioritert foran persontrafikk. 
 

Tabell 10c Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Hedmark 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

E6 Brumunddal 
bussterminal/ 
arm av E6 

E6 Brumunddal Brumunddal Fremkommelighet inn 
til/ut av knutepunkt. 
Forbedret kryssløsning 
med prioritering for 
kollektivtrafikk løser 
problemet 

 

4.2.7.2.4 Oppland 
 
Inn mot byene blir det fremkommelighetsproblemer;  
 For Gjøvik inn mot skysstasjonen som berører riksvegnettet eller naturlig forlengelse av 

denne inn mot skysstasjon. For Gjøvik fra begge retninger inn mot skysstasjonen. Her er 
det mulig å få til bedre løsninger, dette omtales litt seinere. 

 For Lillehammer er det fremkommelighetsproblemer inn mot skysstasjonen. Dette 
forsterkes av nærheten til Bankenkrysset som skal håndtere en stor del av trafikken inn 
og ut av Lillehammer for alle. Fra nordre avkjøring til Lillehammer kjører mange busser 
på fylkesveg inn på skysstasjonen nordfra. I forbindelse med denne traséen er det behov 
for kollektivprioriteringer. 

 
Det er ikke kollektivfelt eller sambruksfelt i Oppland i dag. Behov i Gjøvik (kollektivgate og 
kollektivfelt) og Lillehammer(kollektivprioritering) 

Tabell 10d Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oppland 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

Rv4 Gjøvik stasjon  Jernbanesvingen Kø inn mot sentrum 
E6 Lillehammer st.  E6 arm til 

skysstasjonen  
Kødannelse E6 fra 
avkjøring sør samt 
fra avkjøring nord via 
fylkesveg 213 
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4.2.7.2.5 Sør-Trøndelag 
 
Det er ingen framkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag bortsett fra i 
Trondheim. 

Tabell 10e Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Trondheim 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

E6 Klett Trondheim 
sentrum 

Klett/Storlersbakken/ 
Heimdalsmyra/Elgeset
ergate 

Kø i rushtidene på to-
feltsvegen Klett-
Sentervegen og ved 
Olav Kyrres gt 

E6 Sluppen Moholt Nardo/Nidarvoll For lav vegkapasitet 
ved Sluppen-krysset og 
Moholt-krysset. 

 

4.2.7.3 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 
 «Behov per 2050» i tabellen under er basert på kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5., og 
mangler således flere viktige vurderinger som naturlig hører hjemme i en vurdering av 
behovet for kollektivfelt. (regularitet, viktighet av ruter etc.). Selv om det i tabellen heter 
«behov per 2050» er det i realiteten behov per 2018 som er presentert basert på 
trafikkregistreringer fra 2013-14. Dersom dette behovet skal være relevant for 2050 
forutsettes det at målet om «0-vekst» i personbilreiser nås. De oppgitte lengdene er ikke 
nøyaktige, og er hovedsakelig ment for å synliggjøre et omtrentlig omfang av behovet for 
nye kollektivfelt dersom vi skal «overholde» kriteriene i HB N100. 
 

4.2.7.3.1 Oslo 

Tabell 11a Kollektivfelt og sambruksfelt i Oslo 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov fram til 2050 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
1/6a E6 Akershus/ 

Åsland 
Akershus/Tangerud Oslo 

sør/nord-
øst 

9770    

6a E6 
(arm) 

Alnabru x 
E6 

Sørenga x E18 Oslo 
Sentrum/
N-Ø 

3530     

6a E6 Karihaugen Bygrensa   E6-nord 3050 
6a Rv 4 Kryss ved 

Mailundvei 
Akershus/Gjelleråsen Oslo 

Nord-øst 
6020     

6a Rv 4 Bom-
stasjonen 

Bygrensa   Grorud 5030

6a Rv 
150 

Hovin x E6 Akershus/Granfoss-
tunnelen 

Oslo N/V 
(R3) 

1550     
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6a Rv 
150 

Økern  Sinsen Oslo 
sentr/NØ 

1100     

6a Rv 
150 

Teisen Grefsen   Ring 3 1900 

6a Rv 
150 

Grefsen Teisen   Ring 3 1900 

6a Rv 
159 

Karihaugen 
x E6 

Akershus/Robsrud-
enga 

Oslo 
Nord-øst 

680     

Sum 
(meter) 

    22650  11880 

 

4.2.7.3.2 Akershus 

Tabell 11b Kollektivfelt og sambruksfelt i Akershus 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov fram til 2050 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
6a E6 Oslo grense Hvam   E6-Nord 3200 
6a E6 Hvam x E6 Skedsmovollen x E6  Akers-hus 

nord  
6800 

6a Rv 4 Oslo grense Gjelleråsen    Akers-
hus 
Nord 

995    

6a Rv 4 Rotnes Kjul   Akershus 
Nord 

1000 

6a Rv 
159 

Rælings-
tunnelen 

x Rv22   Lille-
strøm 

2560 

Sum 
(meter) 

    995  13560 
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Figur 8 Behov for kollektivfelt i 2018 - 2050 ihht. håndbok N100 

Kartet over illustrerer status og behov for kollektivfelt i Oslo og Akershus slik det fremgår av 
tabell 12 a og b. Antatt behov for kollektivfelt i perioden 2018-2050 angir ikke reelt behov, 
men angir kun strekninger hvor kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5 er oppfylt. Dette er 
basert på dagens trafikkmengde og forutsetningen om at målet om 0-vekst i bilreiser 
oppnås frem til 2050. 
 
Dersom trafikkprognosene skal legges til grunn for å anslå behovet for kollektivfelt i Oslo og 
Akershus i 2050, vil omfanget øke betydelig ifht. behovet angitt i tabell 12a+b. For å 
illustrere dette, er det under vist modellberegnet køsituasjon i år 2030.  
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Figur 9 Køsituasjoen i 2030  

 
Dersom prognosene slår til, vil det frem mot år 2050 være behov for kollektivfelt på det 
meste av riksvegnettet i Oslo og langt ut i korridorene i Akershus.  
 
Oppsummert er det umulig å vite hvilken trafikksituasjon vi får i 2050 og dermed hvor stort 
det reelle behovet for kollektivfelt er. Behovet henger også sammen med fremtidig struktur i 
kollektivnettet og hvilke krav som settes til punktlighet. Det bør derfor tas høyde for at 
behovet for kollektivfelt i Oslo og Akershus er betydelig større enn det som fremkommer i 
tabell 12 a + b. 
 

4.2.7.3.3 Hedmark 
 
Ikke aktuelt med kollektivfelt eller sambruksfelt på rute 6a i Hedmark. 
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4.2.7.3.4 Oppland 
 
Det finnes ikke kollektivfelt eller sambruksfelt i Oppland i dag. Behov for kollektivfelt i Gjøvik 
sentrum i tilknytning til riksveg, dette ble avklart gjennom ATP Gjøvik. Kollektivfelt opp til 
Kaspergården samt ny forbindelse direkte inn til skysstasjonen fra rundkjøring fra sør. 
 
Behov for kollektivprioritering i Lillehammer avklares nærmere gjennom pågående ATP-
prosess. 
 

4.2.7.3.5 Sør-Trøndelag 
 
I Trondheim er det etablert kollektivfelt langs en del innfatrsårer med mye trafikk slik 
illustrasjonen viser.  Kollektivtilbudet må i framtida utvikles med tilbud mot store 
arbeidsplasskonsentrasjoner som i dag har svært lav kollektivandel. Dette gjelder spesielt 
områder langs Omkjøringsvegen og avlastningssentrene Lade og Tillerbyen. Utvikling av 
Sluppen kollektivknutepunkt vil bli et viktig virkemiddel. Det er videre viktig at et slikt 
positivt tilbud blir fulgt opp med restriktive tiltak (parkering, vegprising). I motsatt fall har 
tiltaket liten virkning. 
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Figur 10 Kollektivfelt i Trondheim – eksisterende og behov for nye 

Gjennom Miljøpakken arbeides det med å etablere «Superbuss-trase» langs 
hovedinnfartsårene fra sør (1. prioritet) og øst (2. prioritet) 
 
 
Trondheim 

Tabell 11c Kollektivfelt og sambruksfelt i Trondheim 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov 
(ny/utbedret) 
fram til 2050 

Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
6a E6 Klett Sluppen Trondheim sør 500  0 
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6a E6 Sluppen Klett Trondheim sør 1000  0 
6a E6 Sluppen Prinsen-krysset Elgeseter  

 
3500 Elgese

ter 
3500 

6a E6 Prinsen-krysset Sluppen Elgeseter  
 

2300 Elgese
ter 

3500 

6a E6 Prinsen-krysset Rotvoll Innherredsv 2700 Innher
redsv 

3500 

6a E6 Rotvoll Prinsen-krysset Innherredsv 3500 Innher
redsv 

3500 

6a E6 Sluppen Tunga  Omkj.-vegen 0 Omkj.-
vegen 

6000 

6a E6 Tunga Sluppen Omkj.-vegen 0 Omkj.-
vegen 

6000 

Sum 
(m) 

       

 
 

4.2.7.4 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 kapitlet for universell utforming (jfr. tabell 14a 
og b). I dette kapittelet vises kun det som foreløpig er registrert av behov for nye 
holdeplasser og knutepunkt. 
 
Region øst 
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 12a Øvrige tiltak for kollektivtrafikken i Region Øst 

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

Kollektivknutepunkt 15 1 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder 14 1 
- Utenfor 

byer/tettsteder 
1  

Holdeplasser 365 24 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

- 8 

 

Tabell 12b Øvrige tiltak for kollektivtrafikken i Region Midt 

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

Kollektivknutepunkt 30 6 
- Stamruter 7  
- I byer/tettsteder 17 5 
- Utenfor 

byer/tettsteder 
6 1 

Holdeplasser  0 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

11 5 

 
 
Det er grovt sett behov for følgende tiltak i knutepunktene på riksvegnettet på rute 6a i Oslo 
og Trondheim: 
 
E6 Skedsmovollen Forbedret ekspressbussholdeplass med innfartsparkering og 

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

enklere overgang til lokale ruter. 
E6 Furuset Mulig potensial for bedre overgang buss/t-bane 
E6 Helsfyr Vurdere ytterligere forbedringer i knutepunkt inkl. overgang 
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buss/t-bane. Må sees i sammenheng med Bryn. 
E6 Sluppen  

(Region Midt) 
Sentralt punkt for å etablere nytt omstigning mellom 
busslinjer 

Rv 4 Sinsen Store fremkommelighetsproblemer for buss i knutepunktet 
Rv 4 Grorud Mulig potensial bedre overgang buss/t-bane 
Rv 150 Økern Sikre best mulig tilgjengelighet knutepunkt/Ring 3/Østre Aker 

vei 
Rv 150 Storo Forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane/tog 
Rv 150 Smestad Forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane 
 
 

4.2.7.5 Universell utforming 
 

4.2.7.5.1 Region øst 
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. Øvrige 
holdeplasser angis bare som antall. 
 
For knutepunkt er det kartlagt grad av universell utforming (rød, gul, grønn) av 
knutepunktet.  
Mange av knutepunktene i Oslo trenger betydelig opprustning/ oppgradering. Det vises til 
pkt. 4.2.7.5 om Øvrige tiltak for kollektivtrafikken. I Oslo er knutepunktene svært 
sammensatt. Det er ikke mulig å gi spesielle tall for universell utforming- dette vil være 
innbakt i sum for hvert enkelt kollektivknutepunkt - helt eller delvis SVV-finansiert. 
 

Tabell 13a Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming på rute 6a i 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 15   2 13 

  minimalt Mangel-
fullt 

uu  

Holdeplasser 365 4 23 18 320 
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4.2.7.5.2 Region midt 

Tabell 13b Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming på rute 6a i Region midt 

 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      
   Utenfor byer/tettsteder      
Holdeplasser 138 81 55 2 136 
   Stamruter      
   I byer/tettsteder      
   Utenfor byer/tettsteder      
 

4.2.8 Skredsikring  

Tabell 14 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018 

Veg Skredutsatte punkter/strekning Prioriteringsfaktor 
> 2,5 > 3,5 

E6 Elstadkleiva i Ringebu kommune. Fare for 
steinsprang. Aktuelt tiltak er tunnel. Faktor 3,36 

1  

E6 Hakkamittberga i Oppdal. Lengde ca. 0,2 km. 
Steinskred. Faktor 3,2.  

1  

E6 Vadvegen i Oppdal. Lengde ca. 0,5 km. Steinskred 
og snøskred. Faktor 2,6.  

1  

E6 Trollkjerka Nord i Oppdal. Lengde ca. 1,2 Km. 
Steinskred. Faktor 2,6. 

1  

    
Sum  4  
 
Kommunedelplan er under utarbeidelse for strekningen Elstadkleiva, men prosjektet er ikke 
prioritert i NTP for 2018-23. 
 
Alle strekningene i Oppdal er samlet mellom hp 01 km 9,4 til km 11,1. Mest aktuelle tiltak er 
tunnel med lengde 1,7 km som dekker alle tre skredstrekningene. 
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4.2.9 Tilrettelegging for gående/syklende 

 
Tabellene nedenfor viser tilbudet pr. 1.1.2018 og behovet fram til 2050.  
 
Behov er hovedsakelig vurdert på grunnlag av ÅDT (min1000), potensialet for gående og 
syklende langs vegen i 2050 (min 50) og skoleveg. 
 
Nedenfor viser tilbud og behov pr. veg på rute 6a: 

E6 i Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland  

Tabell 15a Tilbud til gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv  

E6 (RØ) a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen)   88  

E6 (RØ) b) Gang- og sykkelveg 46,6 95,6 103

E6 (RØ) c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau   3 3,8

E6 (RØ) d) Sykkelveg med fortau 1,1 3,1 26,4

E6 (RØ) e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)  1 8,1  

E6 (RØ) f) Sykkelekspressveg     10,9

E6 (RØ) h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 100,6 38,2  

 
Hele traséen for gående og syklende er på 385 km, hvorav 236 km er på alternativt vegnett. 
Det er forutsatt et sammenhengende tilbud til gående og syklende fra Oslo til og med 
Dombås sentrum. 
 
Store vegprosjekter langs E6 kan gi et godt tilbud til gående og syklende på avlastet 
vegnett, men stor trafikk på det avlastede nettet kan gi behov for tiltak også her.  
I større tettsteder og på strekninger med mye gs-trafikk er det foreslått sykkelveg med 
fortau. I Oslo inngår ruta i det foreslåtte nettet for sykkelekspressveger. 
 
Totalt utgjør dette et behov på ca. 144 km, hvorav 34 km er oppgradering av eksisterende 
tilbud. 
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Planer for sammenhengende hovednett 
Følgende strekninger inngår i planer for vedtatt hovednett for sykkel: 
Oslo – 13 km 
Hamar – 5,7 km 
Lillehammer – 17,6 km 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Langs E6 i Oslo er det behov for sykkelekspressveg fra Bjørvika til Oslo/Akershus grense. 
Her føres sykkelekspressvegen videre langs rv 159 mot Lillestrøm. Lengden på 
sykkelekspressvegen er 10,9 km. 
 

Rv. 4 fra Oslo til Mjøsbrua 
 
Tabell 15b Tilbud til gående og syklende  
 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv   

Rv. 4 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen)   31,7 

Rv. 4 b) Gang- og sykkelveg 36,2 28,2 39 

Rv. 4 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau   2,9 0,9 

Rv. 4 d) Sykkelveg med fortau 0,2   8,6 

Rv. 4 e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)    4,5 

Rv. 4 f) Sykkelekspressveg     20,1 

Rv. 4 h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 30 7,2  

 
Hele traséen for gående og syklende er på 141 km. Litt under halvparten går langs rv 4 (66 
km), mens den for øvrig følger lokalt vegnett (75 km).  
 
Det er behov for et sammenhengende tilbud til gående og syklende på hele ruta. 
Eksisterende og planlagte vegprosjekter gir et tilbud på avlastet vegnet, men det er en del 
manglende lenker på ruta samt at det er behov for tiltak på avlastet vegnett med høy 
trafikk. I tillegg er det behov for oppgradering av eksisterende anlegg, spesielt inn mot Oslo 
og i Gjøvik-området. 
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Totalt er det behov for 68 km tilrettelegging for gående og syklende langs ruta, hvorav 30 
km er oppgradering av eksisterende tilbud.  De viktigste oppgraderingene er 
ekspressykkelvegnett inn mot Oslo og sykkelveg med fortau i Gjøvikområdet. Det øvrige 
behovet er i hovedsak nye gang- og sykkelanlegg for å binde sammen eksisterende tilbud 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Oslo kommune har vedtatt et hovednett for sykkel som følger ruta langs 10,7 km. Det 
samme har Gjøvik, strekningen fra Vestre Toten grense til Bråstad utgjør 10, 5 km.  
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Det er behov for sykkelekspressveg fra Rotnes i Nittedal inn mot Oslo sentrum 
(Mailundvegen). Strekningen er på 20,1 km. 
 

Rv 150 Oslo, Akershus (Ring 3, Ulven - Granfosstunnelen ) 

Tabell 15c Tilbud til gående og syklende  

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv   

Rv. 150 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen)   0,2   

Rv. 150 b) Gang- og sykkelveg 6,5 1,5   

Rv. 150 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau   1,5   

Rv. 150 d) Sykkelveg med fortau 2,8     

Rv. 150 e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)    1,4   

Rv. 150 f) Sykkelekspressveg     15 

Rv. 150 h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 11,6 0   

Hele ruta for gående og syklende er på 15 km, hvorav 4,6 km er langs alternativt vegnett. 
Ruta utgjør en viktig tverrforbindelse for syklister i Oslo, spesielt med tanke på topografi og 
høydeforskjeller. 
 
Ut fra rutas betydning, er det behov for en sykkelekspressveg langs hele traséen på 15 km. 
Dette er i praksis oppgradering av eksisterende anlegg, fordi det er ulike typer tilbud på 
hele strekningen i dag.  
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Planer for sammenhengende hovednett 
Både Oslo og Bærum har vedtatte planer for hovednett for sykkel. 13,9 km av ruta ligger i 
Oslo og 1,1 km i Bærum. 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Hele strekningen på 15 km er foreslått som sykkelekspressveg. 
 

Rv 159 Oslo, Akershus (Oslo grense XE6 - Lillestrøm) 

Tabell 15d Tilbud til gående og syklende  

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv 

Rv. 159 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen) 

  0,8 
 

Rv. 159 b) Gang- og sykkelveg 2,3 6,4  

Rv. 159 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau     

 

Rv. 159 d) Sykkelveg med fortau      

Rv. 159 e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)  

0,160 0,8 
 

Rv. 159 f) Sykkelekspressveg     10,8 

Rv. 159 h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 0 0,4 

 

Hele ruta for gående og syklende er på 11 km, hvorav 8,4 km er langs alternativt vegnett. 
Ruta er en viktig pendelrute for syklister mellom Oslo og Lillestrøm, og dekker også 
områder med mye befolkning langs ruta. 
 
Det er behov for en sykkelekspressveg langs hele traséen på 11 km. Med unntak av 0,3 km,  
er dette oppgradering av eksisterende løsninger.  
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Både Oslo og Skedsmo har vedtatte planer for hovednett for sykkel. 0,7 km av ruta ligger i 
Oslo og 2,4 km i Skedsmo. 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Hele strekningen på 11 km er foreslått som sykkelekspressveg. 
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Rv 163 Oslo, Akershus (Økern - Lørenskog) 
 
Tabell 15e Tilbud til gående og syklende  

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv   

Rv. 163 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen)   1,4   

Rv. 163 b) Gang- og sykkelveg 3,2     

Rv. 163 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau       

Rv. 163 d) Sykkelveg med fortau 5,7   4,8 

Rv. 163 e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)        

Rv. 163 f) Sykkelekspressveg       

Rv. 163 h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 1,4 0   

Hel ruta for gående og syklende er på 11,7 km, hvorav 1,4 km er langs alternativt vegnett. 
Det er behov for sammenhengende sykkelveg med fortau på hele ruta. For å nå dette må 4,8 
km av ruta oppgraderes. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
I Oslo inngår hele ruta i vedtatt hovednett for sykkel, det utgjør 9,8 km. 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Ikke aktuelt. 
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Rv 191 Oslo (Tverrforbindelse mellom E6 og rv 163 ved Alfaset) 

Tabell 15f Tilbud til gående og syklende  

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv   

Rv. 191 a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen) 

  

   

Rv. 191 b) Gang- og sykkelveg 1,7    

Rv. 191 c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau   

   

Rv. 191 d) Sykkelveg med fortau     1,7

Rv. 191 e) Kun anlegg for gående (fortau, 
gangveg, gågate)  

  
   

Rv. 191 f) Sykkelekspressveg 
  

   

Rv. 191 h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 0 

   

Hele ruta for gående og syklende er på 1,7 km, hele ruta følger riksvegen. 
  
Dagens løsning med gang- og sykkelveg på hele ruta, foreslås oppgradert til sykkelveg med 
fortau 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Ruta inngår i hovednett for sykkel i Oslo (1,7 km) 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Ikke aktuelt. 
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Tabell 15g Oppsummert for hele Region øst, rute 6a 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018 Behov fram til 2050

    rv fv   

Hele ruta i RØ a) Blandet trafikk (gående og 
syklende i kjørebanen) 

0 122,2 0 

  b) Gang- og sykkelveg 96,6 131,7 142 

  c) Sykkelfelt i kjørebanen og 
fortau 0 7320 4,7 

  d) Sykkelveg med fortau 9,8 3,1 41,5 

  e) Kun anlegg for gående 
(fortau, gangveg, gågate)  

1,1 14,8 0

  f) Sykkel-ekspressveg 0 0 56,9

  h) Mangler tilbud (ikke 
tilrettelagt) 133,2 45,8 

  

 

Tabel15h Tilbud og behov langs E6 i Sør-Trøndelag for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
E6 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
4,5 

 b) Gang- og sykkelveg 31,5 12,7 62,2 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau 0,6 11,8 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg  5,0 
 g) Brudd på ruta   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt) 95,0   
 i) Alternativ vegrute (fv, kv,) der det ikke er   

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

21,8   
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Hele traséen for gående og syklende er på 166,1 km, hvorav 40 km er på alternativt vegnett. 
Det er forutsatt sammenhengene nett for gående og syklende fra Oppdal (Driva) til 
Trondheim (Ranheim). Store vegprosjekter langs E6 kan gi godt tilbud for gående og 
syklende på avlastet vegnett, men stor resttrafikk kan gi behov for tiltak også her. 
 
Totalt utgjør dette behov fram til 2050 for 76 km, hvorav 14 km er oppgradering av 
eksisterende tilbud 
 

Tabel15h Tilbud og behov langs rv. 706 i Sør-Trøndelag for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
Rv. 706 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
 

 b) Gang- og sykkelveg 2,8  
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  
 d) Sykkelveg med fortau 2,7 2,5 3,2 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg  4,0 
 g) Brudd på ruta   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelagt) 1,4   
 i) Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er    

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

5,0   

 
Hele traséen for gående og syklende er på 13 km, hvorav 7,5 km er på alternativt vegnett.. 
Totalt utgjør dette behov fram mot 2050 for 7 km, hvorav 5 km er oppgradering av 
eksisterende tilbud 
 
 
Planer for sammenhengende hovednett i Sør-Trøndelag 
Følgende strekninger inngår i planer for vedtatt hovednett for sykkel: 
 
Trondheim – 34,4 km 
Dette er strekninger langs hovednettet som enten går langs E6/Rv706 eller alternative ruter; 
syklistenes riksvegtrasé. Hele hovednettet for Trondheim er på 180 km. Dette er nærmere 
beskrevet i kap. 4.7 med byomtale og om Miljøpakken. 
 
Melhus – 4 km 
Melhus har ikke vedtatt hovednett men ca 4 km av et framtidig hovednett vil være 
syklistenes alternativ til E6. 
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Behovet for sykkelekspressveger i Sør-Trøndelag 
I Trondheim er det behov for sykkelekspressveg fra Heimdal/Tiller til Sluppen og fra 
Ranheim til Midtbyen. Totalt 9 km. 
 

4.2.9.1 Gående  
 
Region øst 
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 6a, som omfatter E6, rv. 4 og flere riksvegstrekninger i Oslo (blant annet rv. 150 -
Ring3), går gjennom noen av de mest folkerike områdene i Region øst. Ruta berører også 
flest tettsteder. Riksvegene på ruta går gjennom flere bydeler i Oslo og de går videre 
gjennom eller tangerer flere av de store byene og tettstedene i Akershus, Hedmark og 
Oppland. Medregnet 8 av Oslos 15 bydeler, ligger det i alt 55 byer og tettsteder langs ruten 
(Region øst). 22 steder har færre enn 1500 innbyggere, de aller fleste av dem ligger i 
Oppland.  
 
Tilbudet for gående og syklende langs E6 går hovedsaklig på parallelt vegnett, I Oslo, og i 
bykjernene ellers, har rv. 4 blandet trafikk. Øvrige riksvegstrekninger i Oslo er i liten grad 
tilrettelagt for gående og syklende og tilbudet for dem er lagt til parallelle kommunale veger. 
 
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 33 byer/tettsteder som er aktuelle for lokale gåstrategier. Til sammen 
har stedene en befolkning på 530 000. Det utgjør 29 prosent av Region østs befolkning 
totalt.  
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Den videre prosessen vil avklare hvor det blir igangsatt arbeid med lokal gåstrategi. 

Tabell  16 Byer og tettsteder hvor det kan være aktuelt med lokal gåstrategi 

 

 

 

 

 

I Region midt kan det være aktuelt med gåstrategi i følgende byer/tettsteder: 

 Trondheim (180.000 innbyggere) 
Tiltak for gående planlegges og gjennomføres i regi av Miljøpakken for Trondheim 

 Melhus (5.500 innbyggere) 
E6 går utenom sentrum. Tiltak kan planlegges/gjennomføres på lokalvegnettet 

RUTE 6a - E6
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

2 Fjellhamar (SSB: Lørenskog del av Oslo) 6a E6 33 298 U
2 Lillestrøm (SSB: Skedsmo del av Oslo) 6a+1 E6+Rv22+Rv159 17 800 U
2 Jessheim 6a E6 17 319 U
2 Skedsmokorset  (SSB: Skedsmo del av Oslo) 6a E6 13 442 U
2 Råholt 6a E6 11 070 U
2 Skjetten  (SSB: Skedsmo del av Oslo) 6a E6+Rv159 8 400 U
2 Strømmen  (SSB: Skedsmo del av Oslo) 6a E6+Rv159 7 500 U
2 Kløfta 6a E6 7 061 U
2 Rotnes 6a E6 5 166 U
2 Frogner (Akershus) 6a E6 1 182 U
3 Alna - Furuset, Breivoll 6a E6+Rv191 47 657 G
3 Gamle Oslo - Helsfyr 6a E6 44 855 G
3 Stovner 6a E6+Rv159+Rv163 30 450 G
4 Brumunddal 6a E6 9 282 U
4 Moelv 6a E6 4 151 U
5 Lillehammer 6a E6 20 857 U
5 Vinstra 6a E6 2 499 G
5 Ringebu 6a E6 1 314 G
5 Dombås 6a+6d E6+E136 1 185 G

RUTE 6a - Rv4
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

2 Slattum (SSB: Nittedel av Oslo) 6a Rv4 10 205 U
3 Bjerke - Økern 6a Rv4+Rv163 28 976 G
3 Grorud 6a Rv4+Rv163 26 802 G
4 Hamar 6a+6b E6+Rv25 30 921 G
5 Gjøvik 6a Rv4 19 261 G
5 Raufoss 6a Rv4 6 516 U
5 Otta 6a+6c E6+Rv15 1 687 G

RUTE 6a - Rv 150, Rv159, Rv 163, Rv191
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

3 Grorud 6a E6+Rv159+Rv163 26 802 G
3 Bjerke - Økern 6a Rv163 28 976 G
3 Stovner 6a E6+Rv159+Rv163 30 450 G
3 Ullern - Lysaker 6a Rv150 31 223 G
3 Vestre Aker - Ris 6a Rv150 46 051 G
3 Alna - Furuset, Breivoll 6a Rv191 47 657 G
3 Nordre Aker - Nydalen, Ullevål, Gaustad 6a Rv150 48 346 G
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 Lundamo (1.100 Innbyggere) 
E6 går i 2018 gjennom sentrum. Antakelig lagt utenom i 2023 
Tiltak kan planlegges/gjennomføres på lokalvegnettet 

 Støren (2200 innbyggere) 
E6 går utenom sentrum. Tiltak kan planlegges/gjennomføres på lokalvegnettet 

 Berkåk (900 Innbyggere) 
E6 går i 2018 gjennom sentrum. Antakelig lagt utenom i 2023 
Tiltak kan planlegges/gjennomføres på lokalvegnettet 

 Oppdal (4.000 Innbyggere) 
E6 går gjennom sentrum. E6 er under ombygging og ferdigstilles i området sentrum 
og sørover i 2015. Omlegging videre nordover etter 2023. 
Tiltak kan planlegges/gjennomføres på lokalvegnettet og langs E6 fra sentrum og 
nordover. 

 

4.2.9.2 Syklende 
 

Se omtale under punkt 4.2.10. 

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. 
 
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 pr. skade. Skadekostnaden pr km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. 
de strekninger der vi har mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker. 
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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. 
 

Tabell 17a Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013) i Region øst 

      Reg. 
Skost 

(mill.kr
/ km 
og år) Veg Hovedstrekning 

Lengde 
(m) 

ÅDT 
(kj.tøy

/ 
døgn) 

U-
lykker Drepte

Hardt 
skadde 

E6 Alnabru - S. Trøndelag gr.         
E6 Alnabru - Helsfyr 2 700 43 895 15 1 1 4,317
E6 Helsfyr - Lodalsbrua sør 4 838 43 895 30 0 4 3,108
E6 Alnabru – 

Skedsmo/Tangerud 9 628 68 423 154 0 4 3,526
E6 Oslo/Tangerud - 

Gardermoen 27 903 56 314 123 0 8 1,206
E6 Gardermoen – Lillehammer 

(Ensby) 151 333 13 412 160 18 32 1,569
E6 Lillehammer (Ensby) - Otta 100 671 6 191 103 6 38 1,692
E6 Otta - Dombås 45 620 3 642 22 2 7 0,575
E6 Dombås – Sør-Trøndelang 

grense  36 701 1 911 15 0 5 0,334
E6 Armer, ramper og 

rundkjøringer -  65 767   54 0 2 0,130
E6   445 161   676 27 101 1,197
Rv 4 Oslo x Rv 150 – Gjøvik, Mjøsbrua x E6 

Rv. 4 
Sinsen (Mailundvegen) - 
Rotnes 24 489 21 882 131 4 11 3,612

Rv. 4 Rotnes – Oppland grense 9 838 9 384 20 0 2 0,700
Rv. 4 Akershus grense - Grua  15 885 7 192 16 1 4 0,929
Rv. 4 Roa - Jaren  12 733 10 101 28 0 5 1,028
Rv. 4 Jaren - Lygna 8 577 6 104 6 0 2 1,166
Rv. 4 Lygna - Mjøsbrua 59 306 7 398 61 2 10 0,678
Rv. 4 Ramper og rundkjøringer -  19 756   21 0 2 0,281
Rv. 4   150 584   283 7 36 1,166
Rv 150 Hovin - Tjernsmyr 
Rv. 
150 Hovin - Tjernsmyr 13 446 46 857 81 0 1 1,221
Rv. 
150 

Armer, ramper og 
rundkjøringer 15 402 8 747 80 1 2 1,234



60 
 

    28 848   161 1 3 1,227
Rv 159 Karihaugen x E6 – Lillestrøm, Tangen x rv 22 
Rv. 
159 Karihaugen - Lillestrøm 9 271 34 477 42 3 1 2,831
Rv. 
159 

Lillestrøm - Tangen nord 
rkj X fv.22 2 160 19 076 3 0 0 0,249

Rv. 
159 

Armer, ramper og 
rundkjøringer -  1 243   20 2 2 2,143

    12 674   65 5 3 2,259
Rv 163 Økern x rv 150 – Lørenskog x E6 
Rv. 
163 

Mellom Hovin - Starveien 
rkj X Rv159 9 832 23 510 59 2 12 3,732

Rv. 
163 

Armer, ramper og 
rundkjøringer -  6 357   21 0 0 0,411

    16 189   80 2 12 2,091
Rv 191 Trosterud - Østre Akerv 
Rv. 
191 

Trosterudkr. XE6/KV – 
Nylandskr. X163 RKJ 954 18 107 17 0 2 5,618

Rv. 
191 Armer og rundkjøringer -  730 2 910 13 0 1 4,908
 
Ruta omfatter E6 og rv 4 og flere firefelts veger i Oslo-området. Firefelts veg E6 Jessheim-
Dal ble åpnet i 2010 og Dal-Minnesund i 2012. I 2005 ble midtrekkverk satt opp på 
nullvisjonsstrekningen fra Ensby til Øyer, og i 2013 ble midtrekkverket forlenget videre 
gjennom Øyertunnelen til Tretten. I 2011/12 ble det satt opp midtrekkverk på E6 ved 
Kåterud, Bergshøgda og Rudshøgda. Strekningen fra Minnesund-Skaberud og Frya-Sjoa er 
under utbygging til hhv. firefelts og 2/3-felts veg. 
 
På firefelts veger er påkjørings- og utforkjøringsulykker dominerende. Disse har ofte mindre 
alvorlighetsgrad enn andre ulykker. Strekningen nordover fra Minnesund, som er tofelts veg, 
har mange møteulykker med stor alvorlighetsgrad og mange drepte. Fra Otta og nordover er 
utforkjøringsulykker dominerende. 
 
Rv 4 har mye av det samme ulykkesmønster som E6. Registrert skadekostnad er høy på 
strekningen fra Oslo sentrum til Åneby. Dette skyldes mange ulykker med påkjøring bakfra 
og tofelts veg fra Grorud med møte- og utforkjøringsulykker.  
 
De øvrige vegene er i hovedsak firefelts veger med stor trafikk. På disse vegene var 
påkjøring bakfra ulykker dominerende. Rv 191 har høyest registrert skadekostnad. 
Strekningen er kort og det er mange ulykker med lettere skade.   
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Dominerende ulykkestyper på hele ruta er ulykker mellom kjøretøy med samme kjøreretning 
(50 %) og utforkjøringsulykker (23 %). Dette gjelder alle ulykker med personskade. 
 

Tabell 17b Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013) i Region midt 

Veg Hoved-strekning Lengde
(km) 

ÅDT1) Antall 
ulykker2)

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

E6 Oppland gr -Oppdal S 39,8 2000 22 1 6 0,541 
E6 Oppdal S -Ulsberg 26,9 3700 34 1 10 1,140 
E6 Ulsberg -Støren (xFv30) 43,0 5200 60 1 7 0,729 
E6 Støren (xFv30) -Melhus 

(xFv708) 
31,8 9000 50 1 9 0,929 

E6 Melhus(xFv708) - 
Sandmoen 

8,1 18000 44 3 9 5,213 

E6 Sandmoen – Ranheim 16,2 40000 130 0 3 1,793 
Rv 706 Sluppen -Nyhavna 9,1 12000 24 0 2 1,421 
Rv 706 Nyhavna -Rotvoll 4,0 17000 69 0 4 4,853 
E6-
armer 

Sluppen - Midtbyen 6,2 20000 162 1 10 2,568 

Sum  185,1  595 8 60 1,465 
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1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. Ulykker registrert i STRAKS 
3) Registrert skadekost som kommer fram i Skost 

 
E6 og Rv706 har vesentlig forskjellig karakter. Rv706 går gjennom mer tettbygd strøk enn 
E6. Fartsgrenser/nivå er lavere og dette medfører en ganske annerledes ulykkessituasjon. 
Knapt 10 % av ulykkene på rute 6a er registrert på Rv706. 
Når en ser på ruta som helhet er det 40 % ulykker med samme kjøreretning. Dette er 
hovedsakelig påkjøring bakfra-ulykker. E6 har svært få fotgjengerulykker. På Rv706 er ca 20 
% av ulykkene fotgjengerulykker. 
På ruta er det i perioden registrert 53 drepte/hardt skadde personer. Bare 2 av disse var på 
Rv706. På E6 var det 51 drepte/hardt skadde. Så mye som 2/3 av disse skadene skjedde i 
møteulykker. 

4.3.1 Firefelts veg  

Tabell 18 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

E6 Bjørvika - Gardermoen 43,4 0 
 Gardermoen – Lillehammer 

(Ensby) 
66 73 

 Lillehammer (Ensby) – Otta 0 0 
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 Otta – Dombås 0 0 
 Dombås – Sør-Trøndelag grense 0 0 
 Oppland grense - Støren 0,0 0,0 
 Støren – Melhus (xFv708) 0,0 31,8 
 Melhus (xFv708) - Sandmoen 8,1 0,0 
 Sandmoen - Ranheim 16,2 0,0 
Rv.4 (Sinsen) Mailundvegen - Rotnes 7,3 13,7 (2+2) 
 Rotnes – Roa 0 0  
 Roa – Lygna 12 0 
 Lygna – Mjøsbrua (KVU-

strekning) 
0 Avklares gjennom 

KVU 
Rv.150 Ulven - Lysaker 15 0 
Rv. 159 Karihaugen - Lillestrøm 11 0 
 Forbi Lillestrøm 0 2,2 (2+2) 
Rv. 163 Økern - Tangerud 11,5 0 
Rv.191 Trosterud – Østre Akervei, inkl 

Alfasetvn. 
2,3 0 

Rv. 706 Sluppen - Nyhavna 0,0 9,1 
Rv. 706 Nyhavna - Rotvoll 4,0 0,0 
Sum km  196,8 129,8 

4.3.2 Midtrekkverk   
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Tabell 19 Strekninger med midtrekkverk 

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

Behov 2/3-felts 
veg med 
midtrekkverk pr. 
2018 
(km) 

E6 Gardermoen – Lillehammer 
(Ensby)  

52,8 Det er forutsatt 4-
feltsveg på hele 
strekningen i 
2050 

 Uthus - Kåterud 3 
 Nydal – Brumunddal 5,8 
 Botsenden - Skarpsno  9 
 Biri – Lillehammer (Ensby)  35 
Lillehammer - Otta  45,5 46 
 Ensby - Tretten 18,5 0 
 Tretten - Fåvang 0 14 
 Fåvang – Ringebu (Elstad) 0 10 
 Ringebu (Elstad) – Frya 0 10 
 Frya - Sjoa 34 0 
 Sjoa - Otta 0 12 
Ulsberg - Melhus 8,0 43 
 Ulsberg - Støren 0,0 43,0 
 Støren – Melhus (xFv708) 8,0 0,0 

Rv 4 Rotnes - Lygna 3,4 0 
Lygna - Mjøsbrua  Behov avklares i 

KVU 
Sum 
(km) 

 109,7 89 

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 i 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. 
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Rute 6a Region 
midt 

Region øst 

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014)  166 568 

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

148 380 

(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). 

23 53 

(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 

1 100 

(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)  

18 64 

(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) 

106 186 

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

92 52 

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

58 % 64 % 

 

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

52 153 

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

14 134 
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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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Region øst 
 
 
Tabell 20a– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad i Region øst 
Veg 

  F
yl

ke
nr

. 

Sted/Strekning Fra 
Hp 

Fra 
Meter

Til 
Hp 

Til 
Meter 

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

 

E6 2 Skedsmovollen sør 8 2253 8 646 6,29 7 0,28 65 1,34 30 33 1A 
E6 

2 

HAUGSLETTA X174 
MOT-VALHALL BRU 
N XR34 12 1032 12 2562 3,97 20 0,57 57 2,29 6 21 1A 

E6 2 _ 12 6881 12 7881 2,37 40 0,32 64 1,57 21 49 1A 
E6 2 _ 13 3518 13 4518 1,91 53 0,37 63 1,72 15 51 1A 
E6 2 _ 14 2000 14 3000 5,14 10 1,04 23 4,34 2 6 1A 
E6 2 _ 15 1636 15 2385 5,73 8 1,38 7 2,15 8 2 1A 
E6 2 _ 15 4385 15 8385 3,55 24 0,85 34 1,14 42 32 1A 
E6 

3 

ALNABRU-
TROSTERUDKRST S 
XR12 2 0 2 1445 8,73 4 0,27 66 0,68 65 53 1A 

E6 3 ALNABRU XE6 51 6 51 159 35,91 1 2,14 2 5,16 1 1 1A 
E6 

3 

LODALSBRUA XR21-
EKEBERG TNL V 
XE18 R 51 3693 51 4850 9,48 3 0,77 41 1,17 40 22 1A 

E6 4 KLEVERUD XR12 1 6266 1 7266 6,31 6 1,40 5 1,83 13 3 1A 
E6 

4 
ESPA VEGKRO N 
XR32 1 8266 1 9266 4,16 16 0,92 28 1,39 29 15 1A 

E6 
4 

Tangen nord E6 X 
fv. 222 1 15704 1 126 3,07 27 0,67 50 2,50 4 19 1A 

E6 4 KÅTERUD XF192 3 4465 3 5465 1,98 50 0,49 60 0,95 59 64 1B 
E6 4 KÅTERUD XF192 3 6655 3 7655 4,48 14 1,10 21 2,15 9 7 1B 
E6 

4 

KÅTERUD XF192-
SNEKKERSVEA N 
XR32 3 9780 4 3705 3,88 22 0,69 46 1,15 41 40 1B 

E6 4 BERGSHØGDA 4 9815 4 10815 4,78 12 0,80 40 1,65 16 13 1B 
E6 5 MJØSBRUA VEST 2 523 2 1523 3,01 28 0,68 49 1,34 32 39 1C 
E6 

5 
FURUODDEN (XF330 
A) 3 4068 3 5012 3,44 25 0,91 31 1,75 14 14 1C 

E6 

5 

FURUODDEN (XF330 
A)-VINGROMKRST N 
XR32 3 12846 4 182 2,58 33 0,69 47 1,21 39 45 1C 

E6 

5 

FLØYTERODDEN 
XR32-
STORHOVEKRST N 
XR23 5 254 8 1072 4,24 15 0,95 25 1,22 37 17 1C 

E6 5 BÅTSTØ 11 1330 11 2330 2,76 30 1,21 12 1,96 11 9 1D 
E6 5 AASSVEEN 11 3330 11 4330 1,87 54 0,82 37 1,48 25 43 1D 
E6 5 MAGELI SØR 11 6342 11 7431 1,39 62 0,64 51 1,14 44 59 1D 
E6 5 SYLTE XF375 ARM 11 10312 11 11312 1,98 51 0,91 29 1,47 26 37 1D 
E6 5 SYLTE XF375 ARM 11 14119 11 15119 1,37 63 0,62 53 1,11 47 63 1D 
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E6 
5 

FÅVANG NORD 
XF319 A 12 3106 12 4106 4,05 18 1,64 4 2,98 3 4 1D 

E6 
5 

GRAVBAKKEN XF379 
ARM 12 5392 12 6392 2,45 35 0,98 24 1,13 45 35 1D 

E6 5 RINGEBU XF388 13 2307 13 3307 1,61 58 0,72 44 0,99 57 60 1D 
E6 

5 
HUNDORP XF403-
LISTAD XF405 14 1445 14 3530 2,12 48 0,87 32 0,99 56 54 1C 

E6 5 JENSBAKKEN 14 4570 14 5570 1,86 55 0,82 36 1,14 43 52 1C 
E6 5 HARPEFOSS XF401 14 6615 14 7531 2,40 39 1,12 19 1,28 35 29 1C 
E6 

5 
ØYA-VINSTRA NORD 
X255 14 10598 15 1053 2,43 38 1,17 16 1,22 38 28 1C 

E6 

5 

BOSÅA XF420-
VEIKLEÅ ST BRU 
X417A 15 4053 15 10815 2,34 41 1,21 11 1,33 33 24 1C 

E6 5 SJOA X257 15 14815 15 17331 3,68 23 2,20 1 2,47 5 5 1C 
E6 5 BREDEVANGEN 16 7603 16 8603 1,72 56 0,87 33 1,06 52 56 1D 
E6 

5 
OTTA SØR XF444-
OTTA BRU X15 16 10449 17 439 2,28 45 1,16 17 1,44 27 26 1D 

E6 5 OTTA BRU X15 17 439 17 2450 1,70 57 1,17 15 1,43 28 31 2 
E6 5 ROSTEN XF437 18 3220 18 4220 2,09 49 1,67 3 1,92 12 12 2 
E6 

5 
DOVRESKOGEN 
NORD 18 12316 18 13316 1,12 64 0,94 26 1,07 50 55 2 

E6 5 BRUALØKKEN 18 16316 18 17337 1,54 59 1,30 9 1,61 19 25 2 
E6 5 LI XF491 19 10110 19 11727 1,50 61 1,04 22 1,29 34 44 2 
E6 5 HONDYRJU 20 7205 20 8205 0,93 65 1,39 6 1,58 20 27 2 
E6 5 FOKSTUA XPV ARM 20 14205 20 15205 0,89 66 1,32 8 1,51 22 30 2 
Rv.150 3 HOVIN 1 0 1 2593 12,88 2 0,61 54 0,97 58 42 1A 

Rv.159 2 

KURLAND XR23-
RÆLINGSBRUA X120 
RKJ 3 3355 3 4822 8,33 5 0,81 39 1,62 17 10 1A 

Rv.163 3 

NYLANDKRYSSET V 
XR12-HAUGENSTUA 
XR21 1 1185 1 7114 5,07 11 0,61 55 1,01 54 47 1A 

Rv.191 3 

TROSTERUDKR.Ø 
XE6/KV-
NYLANDKRST X163 
RKJ 1 6 1 1323 4,03 19 1,10 20 2,24 7 8 1A 

Rv.4 2 

Oslo/Akershus-
Gjelleråsen rkj rv. 4 
x fv. 22 1 167 1 959 3,13 26 0,45 61 0,80 63 57 1B 

Rv.4 2 Slattum 2 3240 2 5240 4,07 17 0,68 48 0,93 60 50 1C 
Rv.4 2 Skøyen 2 5240 3 203 4,61 13 0,76 42 1,01 55 41 1B 
Rv.4 

2 
Rotnes rv. 4 x fv. 
402 3 2425 3 4551 3,89 21 0,82 38 1,12 46 36 1B 

Rv.4 
2 

Åneby rv. 4 X fv. 
402 3 6573 3 6901 1,94 52 0,45 62 0,52 66 66 1B 

Rv.4 
2 

Åneby rv. 4 X fv. 
402 3 6901 3 8121 2,45 37 0,57 58 0,78 64 61 1D 

Rv.4 
2 

Sagstua rv. 4 x fv. 
402 3 10531 3 997 2,70 31 0,93 27 1,09 48 38 1D 

Rv.4 
3 

KALDBAKKRST N 
XR34 3 8122 3 11150 5,69 9 0,72 45 1,34 31 23 1B 
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Rv.4 5 AKERSHUS/STRYKEN 2 2000 2 3000 1,52 60 0,63 52 0,87 62 65 1D 
Rv.4 

5 

HARESTUKRST N 
XR43-GRUAKRYSSET 
SØR XR21 2 6553 2 9553 2,45 36 0,91 30 1,27 36 34 1D 

Rv.4 
5 

SAND RKJ-VOLLA 
XKV 3 4 3 3862 2,62 32 0,83 35 1,01 53 46 1A 

Rv.4 5 VØYEN XF14 3 5221 3 6863 2,32 44 0,60 56 0,88 61 62 1A 
Rv.4 5 AMUNDRUD NORD 4 5359 4 6359 2,33 42 1,18 13 1,48 23 18 1C 
Rv.4 

5 
LYGNEBAKKEN 
NORD 4 7359 4 8359 2,33 43 1,18 14 1,48 24 20 1C 

Rv.4 5 EINAVOLL XF117 5 6380 5 8380 2,46 34 1,27 10 1,62 18 11 1D 
Rv.4 5 MJØRLUND X244 5 12036 5 941 2,18 47 1,16 18 2,04 10 16 1D 
Rv.4 

5 

GJØVIK BRYGGE-
BRÅSTAD ØST 
XF172 A 9 1569 9 3029 2,20 46 0,56 59 1,09 49 58 1B 

Rv.4 5 KOLLBERG XKV 9 6450 9 9064 2,96 29 0,74 43 1,06 51 48 1B 

 
Region midt 
Når de «sammenslåtte delstrekningene» er valgt ut, angis de med strekningsavgrensning i en 
tabell tilsvarende den som er skissert nedenfor. Det stilles ingen krav om hvor stor del av 
riksvegrutene som skal inngå i det samlede utvalget av «sammenslåtte delstrekninger» i 
tabellen. Vi vil likevel antyde at det for de fleste ruter bør ligge på i størrelsesorden 10 – 20 
pst av rutas totale lengde. Totalt er rute 6a i Region midt 202 km inkl armer i Trondheim. I 
tabellen nedenfor ca 20 %, dvs ca 35 km med delstrekninger tatt med.  

 
Tabell  20b – «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad i Region midt 

Veg Fylke Sted (eventuelt 
strekning fra – til) 

Fra Til 
A. B. C. 

Kat
eg
ori 

FSK/km og år FSK/kjtkm FSK/NSK 

HP Km HP km mill kr Rang-
ering mill kr Ranger

ing Verdi Ranger
ing 

                            

E6 ST Åsbakken x f508 3 18,054 3 19,214 1,671 11 1,756 1 2,110 1 2 

E6 ST Kleivan 1 21,886 1 22,886 1,225 19 1,626 2 1,760 3 2 

E6 ST Kløft bru - 
Storpynten S 3 20,729 3 22,044 1,513 14 1,440 4 1,755 4 2 

E6 ST Storpynten N 4 6,811 4 7,811 2,096 9 1,227 8 1,790 2 1 

E6 ST Fagerhaug 3 10,898 3 11,898 1,451 15 1,487 3 1,640 6 2 

E6 ST Lundelykka x f676 7 10,522 7 11,522 3,855 6 1,253 7 1,630 7 1 

E6 ST Kvål sentrum 7 20,096 8 0,206 3,942 4 1,179 9 1,550 8 1 
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E6 ST Tonstad N x E6 84 32,015 84 32,382 1,604 12 1,133 10 1,710 5 1 

E6 ST Stølen ungd. Sent. 3 1,317 3 2,433 1,522 13 1,312 6 1,480 10 2 

E6 ST Grimsdalssvingen N 
- Kleivan 1 14,657 1 18,886 0,908 22 1,338 5 1,525 9 2 

rv706 ST Havnegata nord - 
Pirbrua vest 1 8,331 1 8,924 3,892 5 0,892 15 1,266 11 3 

E6 ST Til gamle kongeveg 
- Fagerhaug 3 5,925 3 9,925 1,097 21 1,020 11 1,247 12 2 

E6 ST Berkåk x 700 4 9,307 4 10,236 1,794 10 0,957 13 1,150 13 3 

E6 ST Lundamo Sør 7 9,040 7 10,109 3,115 7 1,019 12 0,951 17 3 

rv706 ST 
Kroppan Nord 
xf900 - Sluppen 
bru x706 

1 0,625 1 1,338 2,988 8 0,767 17 1,092 15 3 

E6 ST Berkåk x 700 - 
Halland camping 5 5,869 5 7,387 1,336 16 0,763 18 1,116 14 3 

E6 ST Oppland/Grønbakk
en - Kongsvoll s 1 1,000 1 4,000 0,592 23 0,919 14 1,039 16 2 

E6 ST Storpynten S - 
Storpynten N 4 0,129 4 6,811 1,256 18 0,772 16 0,917 18 1 

E6 ST Tonstad - 
Tonstadkrysset N 10 3,401 11 1,312 4,941 3 0,352 21 0,724 20 1 

E6 ST Kroppan bru s 11 2,366 11 3,304 5,191 2 0,309 23 0,720 21 1 

E6 ST Nardokrysset N 12 2,180 12 2,704 5,380 1 0,336 22 0,540 23 1 

E6 ST Berkåk x 700 5 0,514 5 5,869 1,216 20 0,688 20 0,891 19 1 

E6 ST Berkåk x 700 4 10,236 5 0,514 1,315 17 0,726 19 0,695 22 3 

 
 

Kategori 1 
Kategori (1) er veger der det er behov for møtefri veg fram til 2050 (jf. tabellene 19 og 20 i 
kapitlene 4.3.1 og 4.3.2 i skrivemalen). 

Kategori 2 
Kategori (2) er veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere (pr 01.01.2018) og som ikke 
inngår i kategori (1).  

Kategori 3 
Kategori (3) er veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere (pr 01.01.2018) og som ikke 
inngår i kategori (1).   
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4.3.5 Tunnelsikkerhet 

I følgende tunneler på ruta må det gjøres tiltak for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften i 
Region øst: 

Veg Tunnel Lengde 
(m) 

Antall 
tunnelløp 
2018 

Antall 
tunnelløp
2050 

Merknad 

E6 Opera del 
Ekeberg 

1525 2 2 Tiltak planlagt gjennomført i 
2014-17 

E6 Vålerenga 832 2 2 Tiltak planlagt gjennomført i 
2019.  

E6 Eidsvoll 1177 2 2 Opprustet i forbindelse med 
etablering av nytt tunnelløp i 
2009 

E6 Øyertunnelen 3873 1 2 Åpnet i 2012, behov for nytt 
løp når ÅDT overstiger 8000. 

Rv. 150 Smestad 500 2 2 Tiltak planlagt gjennomført i 
2014-17 

Rv. 150 Løren 1200 2 2 Åpnet i 2013 
Rv. 150 Granfoss 1177 2 2 Tiltak planlagt gjennomført i 

2014-17 
Rv. 150 Tåsen 1338 2 2 Tiltak planlagt gjennomført i 

perioden 2014-17 
Rv. 4 Hagantunnelen 2591 1 2 Trenger nytt tunnelløp – frist 

2019. Ligger inne i gjeldende 
NTP 2018-23 

Rv. 4  Røste 1097 1 2 Tiltak nødvendig i innen 
utgangen av 2019, nytt 
tunnelløp når ÅDT overskrider 
8000 

Rv. 4  Grua 1390 1 2 Tiltak nødvendig i innen 
utgangen av 2019 nytt 
tunnelløp når ÅDT overskrider 
8000 

Rv. 159  Rælingstunnelen 1791 2 2 Bygget i 1998. Må oppgraderes 
innen 2019. 

 
I løpet av de neste årene vil følgende tunneler åpnes/er nettopp åpnet: 

- E6 Minnesund - Skaberud 
o E6 Korslund, 600 m  
o E6 Morskog, 2300 m (åpnet desember 2014) 

- E6 Frya – Sjoa: 
o Hundorptunnelen, 4300 m 
o Teigkamptunnelen, 3750 m  
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Behov for midler til å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften 
Samlet behov for å gjennomføre nødvendige tiltak i tunnelene på ruta i Region øst innen 
2019 er på om lag 1,4 mrd. kr. I handlingsprogrammet for 2014-17 er det satt av 70 mill kr 
til dette. Restbehovet pr. 1.1.2018 vil derfor være om lag 1,3 mrd. kr. 
 
E6 Øyertunnelen 
Bygging av tunnelløp nummer to som følge av krav om rømningstunnel ved ÅDT>8000. Etter 
beregningene vil dette skje i ca 2030. Tunnelen er ca. 4000 meter lang. 
Kostnaden er beregnet til 700 mill. kroner (2014) basert på erfaringer fra bygging av 
tunnelløp nummer én. Kostnaden er lagt inn i strekningen Lillehammer – Otta. 

Rv. 4 Røste og Grua-tunnelene  
Her vil det også være behov for nytt tunnelløp når trafikken overstiger 8000. Dette ligger 
inne i kostnadsoverslaget for strekningen Rotnes – Roa. 
 

I Sør-Trøndelag er det totalt 5 tunneler som er lengre enn 500 m. 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde 
(m) 

ÅDT 
2018 

ÅDT 
2050 

Antall 
tunnel-
løp 2018

Antall 
tunnel-
løp 2050 

Merknad 

E6 Grillstad-
tunnelen 

750 31 500 39 000 2 2 OK 
rehab 2014 

Rv 706 Marienborg-
tunnelen 

1300 7 000 9 000 1 1 OK 
Åpnet 2010 

Rv 706 Steinberg-
tunnelen 

510 13 000 16 000 1 1 OK 
Åpnet 2008 

Rv 706 Skansen- 
tunnelen 

510 11 000 14 000 1 1 PK 
Åpnet 2010 

Rv 706 Strindheim - 
tunnelen 

2600 17 000 21 000 2 2 OK,  
åpnet 2014 

 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Tabell 21a Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 – Region øst 

Veg Hovedstrekning 
Lengde 
(m) 

ÅDT 
(kj.tøy/d

øgn) 

Ulykker 

Drepte 

Hardt 
skadde 

E6 Alnabru - S. Trøndelag gr.    

E6 Alnabru - Helsfyr 2 700 43 895 2 1 0 
E6 Helsfyr – Lodalsbrua sør 4 838 43 895 0 0 0 
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E6 Alnabru -  Skedsmo/Tangerud 9 628 68 423 0 0 0 
E6 Oslo/Tangerud - Gardermoen 27 903 56 314 1 0 0 
E6 Gardermoen – Lillehammer (Ensby) 151 333 13 412 1 0 0 
E6 Lillehammer (Ensby) - Otta  100 671 6 191 3 0 0 
E6 Otta - Dombås 45 620 3 642 0 0 0 
E6 Dombås – Sør-Trøndelag grense  36 701 1 911 0 0 0 
E6 Armer, ramper og rundkjøringer 65 767   5 1 0 
    445 161   10 1 
Rv 4 Oslo x Rv 150 – Gjøvik, Mjøsbrua x E6 
Rv. 4 Sinsen (Mailundvn) - Rotnes 24 489 21 882 6 0 0 
Rv. 4 Rotnes – Oppland grense 9 838 9 384 0 0 0 
Rv. 4 Akershus grense - Roa 15 885 7 192 1 0 0 
Rv. 4 Roa - Jarem 12 733 10 101 3 0 0 
Rv. 4 Jaren - Lygna 8 577 6 104 0 0 0
Rv. 4 Lygna - Mjøsbrua 59 306 7 398 1 0 0
Rv. 4 Ramper og rundkjøringer 19 756 5 021 8 0 2
    150 584   19 0 4
Rv 150 Hovin - Tjernsmyr 
Rv. 150 Hovin - Tjernsmyr 13 446 46 857 2 0 0
Rv. 150 Armer, ramper og rundkjøringer 15 402 8 747 20 1 2
    28 848   22 1 2
Rv 159 Karihaugen x E6 – Lillestrøm, Tangen x rv 22 
Rv. 159 Karihaugen - Lillestrøm 9 271 34 477 1 0 0
Rv. 159 Lillestrøm - Tangen nord rkj X fv.22 2 160 19 076 0 0 0
Rv. 159 Armer, ramper og rundkjøringer 1 243   0 0 0
    12 674   1 0 0
Rv 163 Økern x rv 150 – Lørenskog x E6 
Rv. 163 Mellom Hovin - Starveien rkj X Rv159 9 832 23 510 4 1 6
Rv. 163 Armer, ramper og rundkjøringer 6 357 3 010 1 0 0
    16 189   5 1 6
Rv 191 Trosterud - Østre Akerv 
Rv. 191 Trosterud - Nylandskrysset 954 18 107 1 0 0
Rv. 191 Armer og rundkjøringer 730 2 910 0 0 0
    1 684   1 0 0

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

Ev 6 har en blanding av fotgjenger- og sykkelulykker hovedsakelig på vegstrekning. 

Rv 4 hadde hovedsakelig fotgjengerulykker der fotgjenger krysset vegbanen utenfor 
kryssene. 

Rv 150 hadde mest fotgjengerulykker der fotgjenger krysset kjørebanen i kryssområdene. 
Sykkelulykkene skjedde i tilknytning til rundkjøringene. 

Rv 163 hadde flere alvorlige ulykker, mest sykkelulykker på vegstrekning utenfor kryss. 
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Tabell 21b Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 - Region midt 

Veg Hoved-strekning Lengde 
(km) 

ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

       
 Sør-Trøndelag      
E6 Oppland gr - 

Oppdal S 
39,8 2000 0 0 0 

E6 Oppdal S - 
Ulsberg 

26,9 3700 1 0 0 

E6 Ulsberg - 
Støren (xFv30) 

43,0 5200 2 0 0 

E6 Støren (xFv30) - 
Melhus (xFv708) 

31,8 9000 1 0 0 

E6 Melhus(xFv708) - 
Sandmoen 

8,1 18000 0 0 0 

E6 Sandmoen – 
Ranheim 

16,2 40000 3 0 0 

Rv 706 Sluppen - 
Nyhavna 

9,1 12000 6 0 2 

Rv 706 Nyhavna - 
Rotvoll 

4,0 13000 17 0 1 

E6-armer Sluppen -  
Midtbyen 

6,2 20000 54 1 5 

Sum 
(stk.) 

 185,1  86 1 8 

Sum 
(%) 

  

1) Kjøretøy/døgn (2013), gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. Ulykker registrert i STRAKS. 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Etablerte døgnhvileplasser i Region øst 
 
Veg Sted Status Antall 

oppstillings-
plasser 

Eierforhold Tilskudd 

E6 Ormlia, Eidsvoll 
kommune 

Nettopp satt i drift 47 Privat Ja  

E6 Dovreskogen, Dovre 
kommune 

Eksisterende 14 Privat Ja 
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Åpner i perioden 2014-2018 
 E6 Vinstra  Planlagt (stort prosjekt) 50 SVV – areal  Ikke 

avklart 
 
Døgnhvileplasser – behov etter 2018  
 
Veg Sted Status Antall 

oppstillings-
plasser 

Eierforhold Tilskudd 

E6 Brumunddal Planlagt (stort 
prosjekt) 

20 SVV – areal Nei 

E6 Mjøsbrua - 
Lillehammer 

Behovsvurdering 30 Privat Ikke avklart 

E6 Vinstra  Planlagt (stort 
prosjekt) 

50 SVV – areal  Ikke avklart 

Rv. 4  Ikke planlagt ? ? ? 

 
Det er ikke registrert behov for nye kjettingplasser på ruta. 
 

Tabell 22 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E6 (RØ) 3 1 3 0 
Rv. 4 0 0 1 0 
E6 (RM) 2 0 2 0 
     
Sum (stk) 5 1 6 0 
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Kontrollanlegg på ruta 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 midt vil kunne dekke deler av kontrollbehovet sørgående både rute 6a og 6b ved 
Trondheim og har kontrollmuligheter ved Berkåk. I tillegg vil kontrollmulighetene over 
fjelloverganger vestover forsterkes ved å etablere kontrollommer ved Dombås og etter Otta 
vestover (se beskrivelser under rute 6c og 6d). 
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Tabell 23 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov fram 
til 2050 

E6  Jessnes kontrollstasjon - sørgående 1  
 Minnesund kontrollplass - nordgående 1  
 Øyer kontrollplass - sørgående 1  
 Otta kontrollstasjon – nordgående og 

sørgående 
1  

 Storpynten - sørgående 1  
 Storpynten - nordgående 1  
 Sandmoen - nordgående 1  
 Sandmoen/Klett kontrollstasjon  1 
Rv 4 Varpet kontrollplass - nordgående 1  
Sum (stk)  8 1 
 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Tabell 24  Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser pr. 2018 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard 

E6 (RØ) 22 4 6 
E6 (RM) 7 2 7 
Rv. 4 3  2 
Sum (stk) 32 6 15 
 

4.4 Miljøforhold 

Lokal luftforurensning 
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk er partikler eller gass fra eksos og slitasje. De viktigste 
komponentene er svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Eksponering for 
luftforurensning kan gi alvorlige helseplager. Forurensningen kan føre til irritasjon, akutte 
og kroniske betennelsesreaksjoner og forverring av allergiske tilstander i luftveiene. 
Betennelsesreaksjonene kan også ha betydning for utvikling av lungekreft. Flere studier viser 
en sammenheng mellom økt dødelighet ved langt lavere forurensningskonsentrasjoner enn 
man tidligere var klar over.  
I Oslo og langs innfartsårene til Oslo er det i dag overskridelser av nasjonale mål for både 
NO2 og PM10. Flere steder er det også overskridelser av grenseverdiene i 
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Forurensningsforskriften. I 2013 var over 200.000 bosatte i Oslo og Bærum utsatt for 
luftforurensning over grenseverdien for årsmiddel av NO2 i forskriften. I de mest trafikkerte 
områdene i byen, som langs E18, var det forurenset luft på over halvparten av dagene i 
2013.  EFTAs overvåkingorgan, ESA, åpnet i 2013 en formell sak mot Norge for brudd på EUs 
direktiv om luftkvalitet blant annet i Oslo. Det er forventet at de høye forurensnings-
konsentrasjonene vil vedvare dersom det ikke gjøres omfattende tiltak for å redusere 
trafikken gjennom byen. NO2-nivåene i Oslo har vært stabilt høye de siste årene, på lengre 
sikt kan teknologiutvikling bidra til noe lavere NO2-nivåer. 
 
I 2013 ble det for første gang siden 2006 registrert overskridelse av grenseverdien i 
Forurensingsforskriften for svevestøv (PM10) i Oslo. I motsetning til NO2 er det forventet at 
svevestøvforurensningen vil øke fremover og at flere vil utsettes for høye konsentrasjoner, 
som et resultat av mer trafikk og høyere hastigheter, og befolkningsøkning. PM10-
konsentrasjonen kan reduseres ved tiltak som redusert trafikk, lavere hastighet, redusert 
piggdekkandel og økt renhold.  
 
Langs E6 i Oppland og Hedmark vil svevestøvforurensning ved PM10 i Hamar og Lillehammer 
være den største utfordringen fremover. Det er i dag overskridelser av nasjonale mål i 
Lillehammer og forventet høyere nivåer i Hamar, der det i dag ikke gjennomføres avbøtende 
tiltak. Hastighet, lokal meteorologi og piggdekkandel er avgjørende for konsentrasjonen av 
PM10. Langs Rv 4 i Gjøvik vil det også være fare for overskridelser av nasjonale mål for 
PM10, særlig i kalde og vindstille perioder. På bakgrunn av anbefalinger fra kartleggingen i 
2013 vil det i løpet av 2014 etableres målestasjoner langs vegstrekninger i Hamar og Gjøvik. 
 
Trondheim har i dag tre stasjoner for overvåking av luftkvalitet, Elgeseter, Heimdalsmyra og 
Bakke kirke, og en referansestasjon, Torvet.  
I Trondheim overholdes grensen for timeverdier av NO2, som i forurensingsforskriften er 
satt til maksimalt 18 timer over 200μg/m3. Det nasjonale målet om maksimalt 8 timer/år 
over 150μg/m3 er innen rekkevidde og brytes kun på Heimdalsmyra (se Figur 1). Til og med 
2011 brøt Trondheim kravet til en årsmiddelverdi på maksimalt 40 μg/m3. I 2012 og 2013 
har kravet blitt overholdt, men det er en negativ utvikling på Heimdalsmyra der årsmiddelet i 
2013 var 39,1 μg/m3. Vi ser en generell positiv utvikling de siste årene. Årsaker til den 
positive utviklingen kan være en stadig nyere bilpark, men ikke minst mindre trafikk grunnet 
blant annet tiltak i Miljøpakke transport som bedre kollektivtilbud og overgangen til 
gassbusser, omlegging av vegnettet slik at langt mer av tungtrafikken ledes utenom sentrum 
samt bedre tilrettelegging for syklister. 
 
Selv om utviklingen tilsynelatende går i riktig retning, så er ikke problemet med NO2 løst. 
Det er særlig hovedfartsårene fra sør og øst sammen med sentrum, Singsakerringen og Ila 
som har de største utfordringene med tanke på NO2. En skjerping av kravene kan bli en 
utfordring langs de mest trafikkerte vegene. 
 
For svevestøv (PM10) brytes Forurensningsforskriften ved mer enn 35 døgn med en 
gjennomsnittskonsentrasjon (døgnmiddel) av PM10 over 50 μg/m³ i Trondheim. Nasjonalt 
mål er maksimalt 7 døgn. Kravet i forurensningsforskriften om maksimalt 35 overskridelser 
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ble overholdt i 2013, men historisk har Trondheim hatt problemer med å nå kravet for 
døgnmiddel. Trondheim har ikke hatt problemer med å overholde forurensningsforskriftens 
grenseverdi for PM2,5 eller gjennomsnittskonsentrasjon for året (årsmiddelverdi) PM10. Vi 
ligger godt under grenseverdien og regner med at skjerpede krav vil være uproblematisk for 
PM2,5 og årsmiddel, mens det for døgnmiddel kan bli en utfordring i Trondheim.  
 
Støy 
Beregninger viser at til sammen i underkant av 2000 personer i Region øst vil være utsatt for 
innendørs støy under 38 dB i 2018. 
 
Tallene fordeler seg slik fylkesvis (Region øst) på rute 6a: 

 Oslo:  876 
 Akershus: 798 
 Hedmark: 26 
 Oppland: 283 

 
Totalt omfatter dette 926 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 325 
mill kr å utbedre husene på rute 6a. 
 
For rute 6a i Sør-Trøndelag viser Vstøy-beregninger per 01.01.2018 at 424 personer kan 
forventes å være utsatt for innendørs støynivå over 38 dB i egen bolig. De fleste av disse bor 
langs E6 gjennom Berkåk, på strekningen fra Horg til Ler i Melhus og i Elgesetergate og 
langs Omkjøringsvegen i Trondheim.  På alle disse strekningene foreligger planer for store 
prosjekt som vil gi vesentlig reduksjon i antall støyberørte personer (antakelig innen 2023). 
 
I Okstadbakken (strekningen Tonstad – Sluppen) bygges det i 2014/2015 støyskjermer for å 
bedre støyforholdene. Strindheimtunnelen åpner i 2014 og prosjektet Jaktøyen-Senterveien 
er også forutsatt ferdig innen 01.01.2018. Disse prosjektene vil redusere antall personer 
med støynivå over 38 dB med i størrelsesorden 300 personer i perioden 2014 til 2018. 
 
Konflikter knyttet til biologisk mangfold og vann i Region øst 
Det finnes en rekke konflikter mellom vegen og biologisk mangfold. De som gjenstår i 2017 
ansees det ikke som mulig å løse uten å flytte vegen. Flere konflikter er registrert der rv 4 
går over Einavollen, og avskjærer Stormyra naturreservat fra Einafjorden ved fylling. Her er 
det en strekning det skal utføres KVU (Lygna - Mjøsbrua), og i planarbeid med ny løsning for 
veg bør denne konflikten utbedres. Stormyra naturreservat ved Einavollen er en svært viktig 
naturverdi, også Einafjorden er en rik kulturlandskapssjø som har funksjon som raste- og 
beiteområde for flere fuglearter. Det også registrert flere konflikter der E6 går gjennom 
Åkersvika naturreservat. Her vil ny E6 gi ytterligere påvirkning på reservatet, men det 
planlegges kompenserende tiltak. 
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Ved Lillehammer krysser E6 Lågendelta naturreservat, denne konflikten er heller ikke mulig å 
løse uten at vegen flyttes. Det planlegges ny E6 i området, og om konflikten utbedres eller 
økes bestemmes av nytt trasé-valg.   
 
For E6 over Dovrefjell er det flere konflikter knyttet til biologisk mangfold. De to største er 
nært knyttet til hverandre; påvirkning på villrein og redusert areal inngrepsfri natur. 
Konfliktene ansees som uløselig da de ikke kan løses uten å flytte vegen eller legge den i en 
lengre tunnel.  
 
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 på E6-strekningen. Det er mulig at noen av disse bør 
utbedres for å sikre best mulig bruk av ulike dyregrupper. 

Overvannsproblematikk, avrenning fra tette flater og miljøgifter og avrenning er en 
utfordring i Oslo. Det vil bli aktuelt med økt grad av oppsamling og rensing av overvann i 
urbane områder. Nærmere Lillestrøm er Nordre Øyeren naturreservat et sårbart område, med 
Nitelva og Leirelva som tilførselselver. Overvannsproblematikk med miljøgifter og salt er 
også særlig aktuelt ved Gardermoen, der det er grunnvannsmagasin og flere viktige 
grytehullsjøer.  
 
Tunnelvaskevann er i fokus etter arbeid med Vannforskriften, og det vil være behov for 
renseløsninger for flere av tunnelene som mangler dette. Det er også mulig at 
dimensjonering må økes for enkelte av de som har renseløsning. Følgende tunneler finnes 
på ruta; Eidsvolltunnelen, Hagatunnelen, Vittenbergtunnelen, Rælingstunnelen, 
Vålerengtunnelen, Ekebergtunnelen, Granfosstunnelen Østre/Lysaker, Storolokket, 
Tåsentunnelen, Smedstadtunnelen, Granfosstunnelen Vestre/Ullern, Gromhetatunnelen, 
Herlighetatunnelen, Skarpsnotunnelen, Moelvtunnelen, Mosoddentunnelen, Øyertunnelen og 
Gruatunnelen. 10 av disse har ukjent grad av rensing, et med renseløsning med dårlig 
funksjon og 2 blir bygd om av ny E6. I forbindelse med rehabiliteringen av tunneler i Oslo, vil 
det bli laget rensebasseng for Smedstadtunnelen og Granfosstunnelen. 
 
Det finnes 12 rensebassenger i dagen på strekningen, av disse antar man at 5 vil trenge 
utbedringer. Det er et kjent, større vandringshinder på strekningen, Sveselva. Andre 
eventuelle vandringshindre må utbedres fortløpende. 
 
Kostnader: Samlet kostnad for vann-tiltakene i RØ er estimert til 17,5 mill kr for 
renseløninger i tunneleen og 2,5 mill til å utbedring av rensebassenger. Kostnader for å 
utbedre konflikter med biologisk mangfold er ikke fastlagt. 

Konflikter i Sør-Trøndelag knyttet til biologisk mangfold og vann. 

Vannforskriften/EUs Vannrammedirektiv 
Fysiske vandringshindre 
Det er gjennom arbeidet med Vannforskriften/EUs Vannrammedirektiv gjennomført 
kartlegginger av mulige fysiske vandringshindre langs ruten. Det er et mål i forskriften om at 
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alle vannforekomster skal ha minst god tilstand innen 2021. Vannforekomster som innehar 
fysiske vandringshindre for fisk vil i de fleste tilfeller ikke kunne oppnå god tilstand før dette 
er utbedret. Alle registrerte vandringshindre langs ruten forårsaket av Statens vegvesen vil 
etter planen utbedres innen 2018. Det kan dukke opp noen nye ettersom ikke alle 
vannområder har hatt en like god prosess rundt tiltaksplanene sine og ikke alle områder har 
blitt like godt kartlagt. Men dette er vanskelig å anslå og vil måtte tas underveis i prosessen 
mot 2021. 

 
Avrenningsproblematikk 
Avrenning fra diffuse kilder og punktkilder fra veg kan ha stor påvirkning på miljøet langs 
vegene, og særlig for innsjøer og mindre bekker/elver. Avrenning av salt og overflatevann til 
verneområder og sårbare områder er tatt med som en av konflikttypene i arbeidet med 
økologiske konflikter, og dermed vurdert inn der. 

Utslipp fra tunneler ble ikke tatt med som en del av vurderingen av økologiske 
konfliktpunkter, og er dermed fremhevet som et eget punkt. Utslipp av urenset vaskevann 
fra tunnel utgjør en mulig stor trussel for de vassdragene hvor vaskevannet slippes. Langs 
rute 6a finnes det 9 i dag tunneler. 

Antall økologiske konflikter langs E6 i Sør-Trøndelag er: 

 Naturvernområde 1 
 Prioritert naturtype 4 

 
Naturmiljø I Region øst 
E6 fra Oslo til Trøndelag-grense passerer 7 ulike naturreservater med ulike verneverdier; 
Åkersvika, Eriksrud, Svennesvollene, Lågendeltaet, Fåvang, Hundorp og Fokstumyra. 
Åkersvika har i tillegg status som RAMSAR-område. På Gardermoen passerer vegen både et 
stort grunnvannsmagasin og flere grytehullsjøer. Nordover passerer E6 flere viktige områder; 
dyrefredningsområdene «Andelven, Nessa og Risa» og Trettenstryka, samt 
landskapsvernområdene Norbytjern og Herkinn/Kongsvoll/Drivdalen.  
 
Villrein er norsk ansvarsart, selv om den ikke er rødlista i Norge. Siden den er en 
arealkrevende art som blir svært forstyrret av veger, nevnes det spesielt at ruta går gjennom 
leveområde for villrein. 
 
Det finnes også flere artsrike vegkanter langs ruta, spesielt langs rv 4 og E6 nord for 
Lillehammer. Disse ivaretas gjennom drift. 
 
Rv 4 Oslo x rv 150 og Gjøvik – Mjøsbrua x E6:  Jarenvannet naturreservat som også er 
registrert som den utvalgte naturtypen kalksjø. Lygna – Mjøsbrua er KVU-strekning. Her 
finner man Stormyra naturreservat ved Einavollen som er en svært viktig naturverdi, også 
Einafjorden er en rik kulturlandskapssjø som har funksjon som raste- og beiteområde for 
flere fuglearter.  
Hule eiker i Montebelloveien 11 ved rv 150, området stopper i vegen, men det synes ikke 
som om trærne ligger i umiddelbar nærhet. Det er flere hule eiker i samme området. 
Generallunden kalk – lindeskog ligger også ved rv 150. 
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Naturmiljø i Region midt 
Langs rute 6a finner vi i Sør-Trøndelag flere viktige områder som må tas hensyn til i Statens 
vegvesens planer og prosjekter. 
 

Verneområder Kulturlandskap 
Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområder Helhetlig 

kulturlandskap 
Dovrefjell-
Sunndalsfjella 
(Dovre, Lesja, 
Nesset, Sunndal 
og Oppdal 
kommuner) 

Fokstumyra  
(Dovre kommune) 

Fokstugu  
(Dovre kommune) 

Vinstradalen  
(Oppdal kommune) 

 Kvasshyllan  
(Midtre Gauldal og 
Melhus kommune) 

Vesle Hjerkinn  
(Dovre kommune) 

 

 Ytter Skjervollslykkja Hjerkinn/Kongsvoll/ 
Drivdalen  
(Dovre og Oppdal 
kommuner) 

 

 Hovin  
(Melhus kommune) 

  

 Gammelelva  
(Melhus kommune) 

  

SUM 1 SUM 5 SUM 3 SUM 1 

Figur 11 Oversikt over verneområder og kulturlandskap langs ruta i Region midt 

Kulturmiljø 
E6 Oslo-Trondheim 
I Oslo passerer E6 forbi to områder som inngår i Riksantikvarens registrering av Nasjonale 
kulturminneinteresser i by. Det er området i Bjørvika og Gamlebyen, der Oslos middelalderby 
lå. I tillegg passerer E6 i tunnel under det viktige bygningsmiljøet på Vålerenga.  
Ved Hamar passerer E6 gjennom Åkersvika. Åkersvika med Åker gard er et nasjonalt 
verdifullt kulturlandskap med store kulturhistoriske verdier. Åker gard er fredet. I selve 
Åkersvika ligger det en stor nausttuft fra jernalderen. Et svært rikt funn fra merovingertiden 
kommer fra Åker.  
 
Ved Hundorp i Gudbrandsdalen går E6 gjennom et nasjonalt verdifullt kulturlandskap. 
Hundorp gard er nevnt i Snorres kongesagaer. Ved Hundorp ligger det et viktig miljø med 
store gravhauger fra jernalderen.   
 
Over Dovrefjell går E6 gjennom et område, der det er omfattende spor etter reinsfangst i 
forhistorisk tid. Her det registrert milevis med fangstgravrekker, som har blitt benytta til 
reinsfangst.  
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Pilgrimsleden mellom Oslo og Trondheim er en merket og tilrettelagt turveg, som følger 
historiske vegfar, som for eksempel Kongevegen. Pilgrimsleden og kongevegen følger ofte 
de samme landskapsrommene som E6, og inne i mellom krysser leden E6. Strekning av 
kongevegen fra Hjerkinn fjellstue på Dovre, via Vårstigen til Hestehågen i Oppdal inngår i 
SVV sin Nasjonale verneplan (objekt 139).  
 
Rv4 
Sinsenbyen er et viktig bygningsmiljø. Området er registrert i nasjonale 
kulturminneinteresser i by. Aker sjukehus er et fredet bygningsmiljø.  
I Gjøvik by ligger det fredete bygningsmiljøer ved Gjøvik gard og Gjøvik stasjon. 
Jernbaneparken er registrert i nasjonale kulturminneinteresser i by.  
Ved Bråstad nord for Gjøvik er det registrert store røysfelt, som er fredet.  
 
SVV Nasjonale landsverneplan 

På rute 6a inngår en rekke objekter inne i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte 
kulturminner. Følgende objekter finnes i tilknytning til ruta: 

E6:  
 St. Halvardsgate/Strømsveien, Oslo (objekt 252, askeladden Id 129035). Fredet etter 

kulturminnelovens § 22a. 
 Eidsvoll verk vegmiljø, Eidsvoll kommune, Akershus (Objeket 85, askeladden Id 

176719) 
 Minnesund brumiljø, Eidsvoll kommune, Akershus, fredet etter Kulturminneloven (Lov 

om kulturminner) (objekt 89-91, askeladden Id 110597). Objekt 89-90 er fredet 
etter kulturminnelovens § 22a. 

 Borgerneset vegmiljø i Ringebu, Ringebu kommune, Oppland (objekt 75-78, 
askeladdden Id 176712). 

 Mesnadalsarmen, kjøreveg, Lillehammer kommune, Oppland, fredet etter 
Kulturminneloven (Lov om kulturminner) (objekt 240, askeladden Id129034). Fredet 
etter kulturminnelovens § 22a. 

 Fokstugu veggarasje og snøfreser, Dovre kommune, Oppland, garasjen er fredet etter 
Kulturminneloven (Lov om kulturminner) (objekt 237, askeladden Id110595). Fredet 
etter kulturminnelovens § 22a. 

 Trondhiemske Kongevei, høyfjellsveg, Oppdal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag 
og Oppland fylker (objekt 139, askeladden Id 176432). 

 Langs rute 6a i Sør-Trøndelag er det ingen registrerte objekter i verneplanen. 
 
Rv 4: 

 Gjelleråsen vegmiljø, Nittedal og Skedsmo kommuner, Akershus (objekt 91-92, 
askeladden Id 12728 og 129037). Objekt 91 er automatisk fredet etter 
kulturminneloven § 4. 

 Trondheimsveien, Oslo (objekt 254, askeladden ID 129036)  
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4.5 Universell utforming 

Transportsystemet skal være universelt utformet. 
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 
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alvorlighet. Tallet av fotgjengere som er påkjørt har sunket fra 16 til 12 % i en 20 årsperiode 
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. 
 
Fram 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) 

4.6.1 KVU under gjennomføring: 

Rv 4 fra Lygna til Mjøsbrua 
Region øst har nylig startet arbeid med konseptvalgutredning for rv. 4 fra Lygna til 
Mjøsbrua. 
I bestillingsbrevet fra Samferdselsdepartementet datert 6. februar 2014 står bl.a. følgende: 
 
«Det er aktuelt med utbygging/utbedring fra Lygna til Mjøsbrua. Vi ber om at det i KVUen 
ses nærmere på ulike løsninger for utbedring og omlegging av dagens trasé, herunder 
løsninger for passering av Gjøvik byområdet. Etaten bes i prosjektplanen/¨utfordring for 
KVU¨ avklare nærmere hva som bør være KVUens nedslagsfelt, herunder om det bør foretas 
en bredere regional innfallsvinkel hvor rv 4 bl.a. ses i sammenheng med andre 
transportformer, Fagernes lufthavn, Gjøvikbanen og vegforbindelsene rv4/E16 Oslo 
lufthavn/Oslo havn og Fagernes/Gjøvikområdet.» 
 
Det er bedt om at KVU-en ferdigstilles seinest våren 2016. 
 
KVU Oslo-navet 
Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-
Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS. Det er 
Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har gitt de tre 
virksomhetene oppdraget i fellesskap. Jernbaneverket koordinerer arbeidet. 
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Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik:  

KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må 
utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal 
skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.  
 

KVU-en skal leveres oppdragsgiverne senest 1. mai 2015. 

4.6.2 Regjeringen har valgt konsept og gitt føringer for videre planlegging: 

E6 fra Oppland grense - Jaktøya 
I Sør-Trøndelag ble det i perioden 2010 – 2012 gjennomført konseptvalgutredning for E6 
mellom Oppland grense og Jaktøya (Melhus).  
 
Etter ekstern kvalitetssikring (KS1) og lokal høring avgjorde Regjeringen (brev datert 
10.12.2012) at vider planlegging av utbyggingen av E6 skal ta utgangspunkt i 
«Kombinasjonskonseptet». Gjennomføringen baseres på hensiktsmessige enkeltprosjekter. 
 
Kombinasjonskonseptet er en sammensetning av ulike deler av andre konsepter i KVUen. 

 På strekningen Oppland grense – Ulsberg utbedres eksisterende 2-feltsveg slik det er 
vist i Konsept 1 «Utbedringskonseptet». 

 På strekningen Ulsberg – Støren utbedres/omlegges E6  til 2-/3-feltsveg med 
midtrekkverk slik det er vist  i Konsept 4 «Veg med midtrekkverk» 

 På strekningen Støren – Jaktøya utbedres/omlegges E6 til 4-feltsveg slik det er vist i 
Konsept 4 «Veg med midtrekkverk». 

 

E6 fra Kolomoen til Otta 
Det er utarbeidet KVU for strekningen Kolomoen – Lillehammer (Mjøsregionen) og 
Lillehammer – Otta. Regjeringen har vedtatt at følgende legges til grunn for videre 
planlegging: 

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

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

 
KVU for Oslopakke 3  
Oslopakke 3 er en plan for vegutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og 
Akershus.  Det er gjennomført en KS1-prosess for hele Oslopakke 3. Dette omfatter det 
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meste av riksvegnettet i hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av Konseptvalgutredningen 
for Oslopakke 3 ble behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-2009), der det heter at: 

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

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

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

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

Disse målsettingene er tatt inn i porteføljestyringen av Oslopakke 3. Målrettet gjennomføring 
av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale myndigheter og stat.  
Oslopakke 3 arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, samferdselsbyråden i 
Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren. Vegdirektøren leder gruppen. 
Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering av Oslopakke 3, basert 
på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Hovedoppgaven for 
styringsgruppen er å legge til rette for god styring og gjennomføring av Oslopakke 3. 

4.7 By- og tettstedsområder 

4.7.1 Oslo-området  

Oslo og Akershus er i kraftig utvikling og med bakgrunn i dette er det utarbeidet et forslag 
til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i samarbeid mellom Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune. Det er et forslag til strategisk plattform for Oslo 
kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus og staten for hvordan areal og 
transport skal samordnes bedre i regionen. Planperioden går frem til 2030 med perspektiv 
mot 2050.  
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Figur 11 Forslag til plankart i regional plan for Oslo og Akershus 

Forslaget til regional plan for Oslo og Akershus er en videreutvikling av dagens 
senterstruktur.  En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon til noen 
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prioriterte vekstområder (80 – 90 % av bolig- og arbeidsplassveksten), og en tilsvarende klar 
begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene.  

 

Prioriterte vestområder er Oslo by, noen regionale byer i Akershus (Asker, Bærum, Ski/Ås, 
Jessheim og Lillestrøm/Kjeller/Strømmen), by-båndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, 
Ski og Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. 

Oslopakke 3 
Både Oslo og Akershus omfattes av Oslopakke 3. Oslopakke 3 finansierer et bredt spekter av 
tiltak for å bedre transporttilbudet i Oslo og Akershus. Jernbanetiltak fullfinansieres av 
staten. Prosjekter på riksveg og lokale veg- og kollektivtiltak finansieres i stor grad av 
bompenger i tillegg til midler fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Med 
Oslopakke 3 ble det innført ny ordning hvor bompenger også benyttes til drift av 
kollektivtrafikk, blant annet har det blitt flere avganger og nye t-banevogner.  
Styring av Oslopakke 3 er basert på prinsippet om porteføljestyring med årlig rullering av 
fireårige handlingsprogrammer. Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering 
av tiltak er mest mulig i samsvar med målene for Oslopakke 3. Handlingsprogrammet for 
Oslopakke 3 gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og 
Akershus i perioden. Handlingsprogrammet baseres på lokale vedtak og Stortingets 
behandling av Oslopakke 3. 

Oslopakke 3 vil bli rullert parallelt med arbeidet med NTP 2018-2027. I den forbindelse vil 
det bli gjennomført et utvalg utredninger som skal gi grunnlag for rulleringen. 

Bymiljøavtale Oslo og Akershus 
En ny ordning med helhetlige bymiljøavtaler for å oppnå mål for samferdselspolitikken i 
byområdene ble vedtatt gjennom behandlingen av NTP 2014–2023. Stortinget legger til 
grunn at det inngås en helhetlig bymiljøavtale med Oslo og Akershus i løpet av den første 
fireårsperioden. I statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til oppstart av 
bymiljøavtalene. Det er samtidig varslet at Oslo og Akershus er først ut i forhandlingene. 
Midler i en Bymiljøavtale kan gå til kollektiv- og gang/sykkeltiltak tilknyttet riksveg. I tillegg 
er det åpnet for at midlene kan brukes til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av stor 
nasjonal betydning, f. eks til skinnegående kollektivtrafikk eller høykvalitets bussløsninger. 

Målkonflikter 
Vegstandarden i 2050 skal ta utgangspunkt i en framskriving av trafikken og tilhørende 
vegnormalstandard. For rutene i Oslo og Akershus innebærer dette en rekke målkonflikter. 
Tabellen under er et forsøk på å oppsummere noen av disse. 
 
Tema/ 
Problemstilling 

Målkonflikt/ 
Konsekvens 

Riksvegnettet i Oslo har viktige funksjoner som 
nasjonale og regionale transportårer.  
E6 og E18 inngår i TENT-vegnettet og er 
gjennomfartsårer av nasjonal/ internasjonal 
interesse. Det er en særlig utfordring. 

Dersom vegkapasiteten på riksvegnettet i Oslo økes for å 
prioritere gjennomfartstrafikken, vil vegene fort fylles opp 
igjen av lokalskapt trafikk, og vi når ikke målet om nullvekst i 
personbiltransporten. 

Samtidig ønsker vi at de overordnede vegene skal ta det 
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meste av trafikken og avlaste det mer lokale vegnettet. 

Veksten i transportetterspørselen skal tas med 
kollektiv gange og sykkel. Dette er fastslått både i 
NTP og i klimameldingen.  

Konsekvensen er at nye veger ikke kan bygges for økt 
kapasitet, men for å håndtere dagens trafikkmengde på best 
mulig måte.  
Målsettingen gjelder for det samlede transportnettet. Det 
tilsier at kapasiteten kan økes enkelte steder, dersom den 
reduseres andre steder. 

Riksvegnettet i Oslo har en viktig funksjon for 
regional og lokal kollektiv persontransport på veg, 
som supplement til tog og t-bane 

Skal vi nå målet om nullvekst i personbiltrafikken må 
persontransportkapasiteten økes både på riksvegnettet og det 
kommunale/fylkeskommunale vegnettet. 

Dette vil kreve kollektivfelt langs eller i tilknytting til de aller 
fleste riksvegstrekningene nær Oslo. En slik satsing vil kreve 
utviding eller omprioritering av vegareal. 

Framkommelighet for godstrafikken skal 
prioriteres på riksvegnettet i Oslo? 
Næringstransport omfattes ikke av målet om 
nullvekst.  
 

Flere felt (dvs. økt vegkapasitet) for å prioritere godstrafikken, 
vil gi økt vegkapasitet og flere biler, samtidig vil dette kunne 
virke mot målet i NTP om at mer gods-transport skal over på 
sjø og bane. 
Er mer forutsigbar kjøretid utenfor rush tilstrekkelig? 

Trafikkanalyser framskriver etterspørsel etter 
vegtransport basert på forventet vekst i befolkning 
og arbeidsplasser 

Prognosene tilsier at vi må bygge ut vegtransportkapasiteten. 
Dette er i strid med målene om nullvekst. Skal vi lege til 
grunn prognoser vi har målsettinger om ikke å nå, eller skal 
målene være førende? 

Vegnormalenes krav til vegstandard er satt med 
utgangspunkt i vegens funksjon, sikkerhet, 
hastighet og trafikkvolum. Oslo har et 
høytrafikkert riksvegnett med svært høy 
toppbelastning og køer i rush. Dvs. lav hastighet 
når belastningen er størst og få ulykker av alvorlig 
karakter.   

I Oslos nærområder innebærer kravene 4-felt eller mer på alle 
innfartsveger til byen. Dette utfordrer kapasiteten på 
vegnettet i Oslo og gjør det vanskelig å planlegge ut fra målet 
om nullvekst i personbiltrafikken i Oslo. 
Hvis vegnormalkravene skal innfris medfører det et 
overdimensjonert og kostbart vegnett som har ledig kapasitet 
i store deler av døgnet, og som gir økt bilbruk. 

Tunnelsikkerhetsforskriften medfører krav om høy 
standard og kapasitet i høytrafikkerte tunneler og 
krav om omkjøringsveger med god kapasitet når 
tunnelene er stengt 

I Oslo innebærer kravene to-løps tunneler med min 2-3 felt i 
begge retninger og tilstrekkelig kapasitet på omkjøringsveg. 
Dette vil ofte gi en dobling av vegkapasiteten og dermed økt 
miljøbelastning i form av støy og lokal luftforurensning både i 
byområdet som helhet og som økte klimagassutslipp. 

Hva er «byens tåleevne» mht. lokal luftforurensing 
og støy fra vegtrafikken 

Hvis byens tåleevne skal legges til grunn ved prioritering av 
tiltak på riksvegnettet, må vi legge målet om nullvekst i 
biltrafikk til grunn. Samtidig må det vurderes om hastigheten 
i større grad bør være lavere enn 80 km/t (50 og 60 km/t) 
også på det overordnede vegnettet! 

 
Målkonfliktene tilsier at standard og kapasitet på riksvegnettet i Oslo og Akershus i større 
grad må ses i sammenheng med «ønsket» kapasitet på riksvegnettet i Oslo med nullvekst 
som mål. Dette innebærer at vegnormalenes krav, tiltak og virkemidler i større grad må 
tilpasses byens tåleevne for trafikk. Det må også vurderes om hovedvegene gjennom Oslo i 
større grad kan betraktes som lokalveger og dermed utformes på en måte som gir lavere 
hastighet og en bedre tilpassing til byen. Dette utfordrer tankegangen om at hovedvegene 
skal ha en enhetlig standard med vegnormalutforming som gir stor kapasitet og høy 
hastighet. 
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4.7.2 Trondheim 

Trafikk- og reisemiddelutvikling 
Fra 2005 til 2013 har biltrafikken økt med kun 1,7 %. Siden 2008, da biltrafikken var høyest 
og de første tiltakene i Miljøpakken kom, har biltrafikken gått ned med ca. 5 % på 
hovedinnfartsåren på E6 til Trondheim. Bomringen som var etablert i forbindelse med 
«Trondheimspakken» ble lagt ned 31.12.2005. Bompunktene i Miljøpakke Trondheim ble 
etablert 31.3.2010.  
 
Her er det vist utviklingen i biltrafikken på E6 ved Kroppan bru fra 2005 til 2013. Dette 
punktet fanger opp en meget stor del av trafikken på hovedvegnettet i Trondheim.  
 

 

Figur 12 Årsdøgntrafikken på Kroppan bu i Trondheim 2005 – 2013. 

Antall reiser med buss og trikk er i perioden 2009 til 2013 økt med ca. 7,2 mill. per år 
tilsvarende en økning på ca. 41 %. Tilsvarende tall for Trondheimsregionen er om lag 1 mill. 
flere kollektivreiser i perioden 2009-2013. Dette er en økning på ca. 55 %. 
 
Miljøpakke, belønningsavtale mm. 
Miljøpakke Trondheim trinn 1 ble vedtatt lokalpolitisk i 2008 og av Stortinget i 2009. 
Sommeren 2013 ble Miljøpakke Trondheim trinn 2 vedtatt av Stortinget (Prop.172 S). Pakken 
har en investeringsramme på 10 mrd. kroner, der halvparten skal gå til utbygging av 
hovedvegnettet og halvparten til tiltak for miljøvennlig transport. En del av midlene (ca. 10 
%) benyttes til styrket drift av kollektivtilbudet.  
Trondheim er høsten 2014 inne i en prosess med inngåelse av Bymiljøavtale med Staten. Det 
tiltaket som er mest omfattende og aktuelt er videreutvikling av superbusskonseptet i 
Trondheim inkl. utvikling av et nytt kollektiv- og trafikknutepunkt ved Sluppen.  
 
Effekt av hovedvegutbyggingen. 
Utbyggingen av stamvegnettet i Trondheim har gitt bedre framkommelighet for biltrafikken, 
spesielt ved åpningen av Strindheimtunnelen i 2014. Fram mot 2018 vil Osloveien og ny 
Sluppen bro være ferdigstilt. Disse tiltakene er positive på mange måter; det blir raskere å 
komme fram for all motorisert trafikk, og det blir mindre køkjøring som resulterer i mindre 
lokal forurensning. Bedre framkommelighet på hovedvegnettet er viktig ikke minst for 
næringstransportene. Med nye og bedre veger vil biltrafikken normalt få en 
reisetidsforbedring som er større enn kollektivtransportens da denne ofte benytter andre 
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traseer enn biltrafikken. Utfordringen er at bedre framkommelighet for biltrafikken 
erfaringsmessig gir mer biltrafikk, og at tidsgevinstene etter hvert kan bli redusert.  
 
Trafikk ved inngangen til 2018, planlagte tiltak per 2018 i Trondheim 
Med bakgrunn i prognosene for befolkningsvekst er det gjort beregninger av økning i 
trafikken for alle transportformene. Det er laget prognoser for situasjoner med samme 
reisemiddelfordeling som i 2010 (siste nasjonale reisevaneundersøkelse) og ingen økning i 
antallet reiser som fører av personbil. Bilpassasjerer er betraktet som miljøvennlig 
transportform.  
 
Total trafikkmengde øker med ca. 75 000 turer per dag. Dersom veksten kommer likt på alle 
transportformene vil personbiltrafikken (bilfører) øke med ca. 35 000 turer per dag.  
 
Forventet trafikk 2050 i Trondheim 
Det er gjennomført beregninger for 2050- situasjonen basert på prognosene for 
befolkningsveksten. Det er vist tre ulike alternativer for reisemiddelfordeling. Det ene viser 
konsekvensene av å ha samme reisemiddelfordeling som i 2010. De to andre alternativene 
viser ingen vekst i antall turer som bilfører. Forskjellene på disse er om veksten tas likt i 
prosent eller i antall turer. 
 
Det vil være en stor utfordring å ta all forventet vekst på de miljøvennlige transportformene. 
Med en forutsetning om lik prosentvis vekst på alle de miljøvennlige transportformene, blir 
det nødvendig med dobling av antall turer på både gange, sykkel, kollektiv og som 
bilpassasjer sammenlignet med 2010- situasjonen. Selv med en slik betydelig vekst i 
sykkeltrafikken er ikke målet om 15 % sykkelandel (mål i 2025 i «Sykkelstrategi for 
Trondheim») nådd i 2050. 
 
Målkonflikt framkommelighet og nullvekstmålet i Trondheim 
Næringstrafikk og gjennomgangstrafikk forutsettes ikke å omfattes av nullvekstmålet. Det er 
viktig at næringstrafikken har god framkommelighet. De tidsgevinstene som også 
næringstrafikken får ved ferdigstillelse av hovedvegnettet, må beholdes framover mot 2050.  
Næringstrafikken står i dag erfaringsmessig for i størrelse 15- 20 % av total biltrafikk. 
Dersom personbiltrafikken holdes på dagens nivå vil næringstrafikken stå for en betydelig 
større andel og antall av motorisert trafikk i 2050.  

4.7.3 Andre byer og tettsteder 

Hamar 
Omtales under rute 6b, rv. 25.  
 
Lillehammer 
E6 går utenfor bysentrum. Det er imidlertid en god del bebyggelse langs E6, særlig i 
Vingnesområdet, som er plaget av trafikken på E6. Arbeid med kommundelplan for 4-
feltsveg forbi Lillehammer har startet. Planprogram er under utarbeidelse. 
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Lillehammer kommune har sammen med Statens vegvesen, fylkeskommunen og næringslivet 
satt i gang et arbeid for å lage en langsiktig plan for transportløsninger sett i sammenheng 
med ønsket byutvikling. Hovedresultatet vil være er et omforent strategidokument for 
utvikling av transportsystemet, sett i sammenheng med ønsket byutvikling i et langsiktig 
perspektiv på 20 til 30 år. Strategien skal gi viktige føringer og avklaringer for det videre 
arbeid med areal- og transportforhold, særlig i forhold til: 

- Nye vegløsninger og bruk av eksisterende vegnett 
- Kollektivtransport med vekt på busstilbud 
- Tiltak knyttet til syklende og gående 
- Parkeringspolitikk med vekt på en helhetlig parkeringsstrategi  
- Arealbruk, herunder innspill til kommunens øvrige planlegging, bl.a. revisjon av 

kommuneplanen. 
Arbeidet er basert på forpliktende samarbeid mellom det offentlige og det private. 
Strategidokumentet skal sluttbehandles i kommunestyret i løpet av høsten 2015. 
 
Gjøvik 
Det er vedtatt en samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik (2011). Strategien er et 
resultat av et samarbeid mellom Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune, Statens 
vegvesen og næringslivet og er forankret hos deltakerne.  
 
Fra Hunndalen og inn til Gjøvik går rv. 4 sammen med fv. 33 langs Hunnselva. Rv 4. gjennom 
Gjøvik fortsetter videre tett inntil Mjøsa og utgjør dermed en betydelig barriere mellom byen 
og Mjøsa. Her er det også potensielt store utfordringer knyttet til framtidig utvikling av 
Gjøvik by. At Gjøvik er avskåret fra Mjøsa på grunn av jernbane og riksveg er trukket fram 
som en viktig utfordring i den vedtatte areal- og transportstrategien for Gjøvik. 
 
Trafikkanalyse viser at det vil være en vesentlig kapasitetsbegrensning på flere sentrale kryss 
i og rundt byen i 2020. Det er i dag ettermiddagsrush for deler av hovedvegnettet knyttet til 
rv. 4 og fv.33 i Gjøvik. Videre er det betydelige forsinkelser knyttet til buss ut av sentrum i 
rush for fv.33.  
 
Det er behov å avklare prinsippene for en utvikling av hovedvegsystemet og jernbanen i og 
gjennom Gjøvik by på kort og lang sikt.  Det er også behov for å tilby et sammenhengende 
og attraktivt sykkelvegnett og sees i sammenheng med areal- og transportstrategien for 
Gjøvik. 
 
Tettsteder i Gudbrandsdal som får omkjøringsveg ved planlagte vegutbygginger de neste 10 
åra (prosjektet Ringebu – Otta) 

 E6 Ringebu 
 E6 Hundorp 
 E6 Harpefoss 
 E6 Vinstra 

 
Dagens E6 vil bli lokalveg og det er planlagt tiltak for å tilpasse vegen til ny funksjon. 
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Otta er omtalt i rute 5c (Rv. 15) 

Dombås 
Det foreligger ingen planer for omlegging av vegen utenfor Dombås. I inneværende 
handlingsprogrammet for 2014-17 ligger det midler til miljøgate og bussterminal på 
Dombås 
 
Oppdal 
I 2015 vil E6 i Oppdal være omlagt slik at søndre del er flyttet fra randbebyggelsen østover 
inn mot Dovrebanen. Gjennom sentrum er traseen også skjøvet litt østover. Denne løsningen 
ble valgt bl.a. fordi andelen gjennomgangstrafikk langs E6 er liten (ca 20 %). De fleste gjør 
en stopp i sentrum eller svinger inn i rv. 70 mot Kristiansund. Det bygges en rundkjøring for 
krysset med rv. 70.  
For nordre del av sentrum gjenstår omlegging fra randbebyggelse til en trase nær 
Dovrebanen 

Støren 
Dagens E6 ble løftet ut av sentrum i 1991.  Ved standardheving av E6 i dette området er det 
fullt ut tilfredsstillende å bygge videre på denne traseen. 

Melhus 
Dagens E6 ble løftet ut av sentrum i 2005.  Ved standardheving av E6 sørover fra krysset 
med fv. 708 er det fullt ut tilfredsstillende å bygge videre på denne traseen. 

Tettsteder langs rv. 4 
 
I Nittedal er det behov for å finne løsning for rv. 4 gjennom kommunesenteret (Rotnes). Det 
pågår kommunedelplanprosess for å avklare dette spørsmålet. 
 
Utbygging av rv. 4 på Hadeland fører til av vegen legges utenom Gran sentrum. 
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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 ruta 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. 
 
For rute 6a, som er en hovedforbindelse mellom landsdeler, vil det være et mål å oppnå både 
redusert og forutsigbar reisetid. Dette er spesielt viktig for næringslivets transporter.  
 
Mot slutten av 30-årsperioden bør ruta ha enhetlig standard over lange 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 i trettiårsperspektiv: 

 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 
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 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 

 
Hovedstadsområdet 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et mål om at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Det er 
en utfordring å gjøre miljøvennlig transport så attraktiv at den foretrekkes framfor privatbil. 
Gående og syklende må komme trygt og raskt fram. Samtidig må det utvikles et 
kollektivtilbud med høy kvalitet og kapasitet. Arealbruken må bli mer konsentrert for å legge 
til rette for et bedre kollektivtilbud og kortere reiseavstander til daglige gjøremål, slik at 
andelen miljøvennlige reiser kan øke. Utenfor byene må trafikksystemet tilpasses økt trafikk. 
Det overordnete målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og 
tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Etter Stortingets Klimaforlik i 2012, er målet 
om nullvekst i personbiltrafikken blitt ett av to hovedmål for Oslopakke 3:  
 
Hovedmål:  

 God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektivtrafikk, 
næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk 

 Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling 

Andre mål:  
 Sikkert og universelt utformet transportsystem 
 Attraktivt kollektivtilbud 
 Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet 

På bakgrunn av de nasjonale målene for byområdene og de mer lokale målene i Oslopakke 3 
arbeidet har vi i arbeidet med de rutevise utredningene lagt til grunn følgende målsettinger 
for utviklingen av riksvegnettet i Oslo og Akershus: 
 
Mål for utviklingen av riksvegnettet i Oslo og Akershus 
Veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel 
 - Personbilkapasiteten samlet skal ikke økes 
Fremkommelighet for kollektivtransport skal prioriteres 
- Kollektivfelt på alle veger som er viktig for kollektivtransporten i 2050 
Knutepunktutvikling 
- Bygge opp gode knutepunkt/omstigningspunkt som kan avlaste sentrum for busstransport 
 
 
Sør-Trøndelag 
I Sør-Trøndelag har ruta for lav standard mht. trafikksikkerhet. Sør for Trondheim må store 
deler av vegen få bedre kurvatur og midtrekkverk slik konseptvalget fra 2012 beskriver. I 
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Trondheim er framkommeligheten til tider dårlig og det er sannsynlig med biltrafikkvekst 
selv om det i Miljøpakken for Trondheim blir satset mye på kollektivtrafikk og sykkel/gange. 
 
Trafikkveksten skyldes delvis trafikk som skal passere Trondheim. Det må derfor ses på 
mulige kapasitetsutvidelser som gir bedre trafikkflyt på hovedvegnettet, dvs. E6 
Omkjøringsvegen og rv. 706 Sluppen – Nyhavna – Rotvoll. 
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6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

 

Tabell 25 Hovedstrekninger på ruta  

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil-
andel % 

Vegstandard-
2050 

Begrunnelse 

E6     
Bjørvika – 
Gardermoen  

70000 – 156000  12 - 13 4/6-feltsveg.  
Kollektivfelt på 
strekningen Ulven 
– Gardermoen, 
delvis innenfor 
dagens vegareal 

Kollektiv, 
nullvekstmålet 

Gardermoen – 
Lillehammer 
(Ensby) 

12700 – 32500 12 – 18 4-feltsveg. 
H9 fra 
Gardermoen til 
Dal og H8 fra Dal 
til Lillehammer 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Lillehammer 
(Ensby) – Otta 

6800 - 13000 16 - 21 H5 2/3-feltsveg 
med 
midtrekkverk 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Otta – Dombås 5000 - 7800 19 - 21 U-H4 (10 meter) ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Dombås – Sør-
Trøndelag grense 

2700 – 3600 21 H3 (8,5 meter) 
90 km/t 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Oppland grense - 
Oppdal 

2400 – 2800 21 H3 – 8,5 m 
90 km/t 

Lav trafikkmengde 
og få avkjørsler 

Oppdal -  
Ulsberg 

4600 – 5300 21 H4 – 10,0 m 
 

Vegnormal ihht 
konseptvalg 2012 

Ulsberg -  
Støren (xFv 30) 

6300 – 7400 21 - 28 H5 – 12,5 m 
 

Vegnormal ihht 
konseptvalg 2012 

Støren (xFv 30) -  
Melhus (xFv 708) 

9300 – 14800 15 - 16 H8 – 20,0 m 
 

Vegnormal ihht 
konseptvalg 2012 

Melhus (xFv 708) 
-  Sandmoen 

19000 – 30000 14 H9 – 23,0 m 
 

Vegnormal ihht 
konseptvalg 2012 

Sandmoen -  
Ranheim 

37000 – 68000 8 - 11 H7 – 20,0 m 
 

Delstrekninger bør 
ha 6 felt 
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Rv 4     
Sinsen - Rotnes 21000 – 60000 8 - 13 H7/H6 4 felt (2+2 

kollektivfelt/samb
ruks-felt). H6 i 
Oslo, H7 i 
Akershus 

Økt fram-
kommelighet for 
kollektivtrafikken 

Rotnes – Roa 12500 - 15000 11 
 

U-H5, 2/3-
feltsveg med 
midtrekkverk 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Roa – Lygna 7800 - 17000 9 - 11 H8 4-feltsveg og 
U-H5, 2/3-
feltsveg med 
midtrekkverk 

ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Lygna – Mjøsbrua 
(KVU-strekning) 

  Avvent KVU  

Riksveger i 
Oslo/Akershus 

    

Rv. 150, Ring 3 
Ulven – Gran-
foss - Lysaker 

90000 7 H6 4-felt + 
kollektivfelt 

Kollektiv, 
nullvekstmålet 

Rv. 159, 
Karihaugen – 
Lillestrøm 

30000 – 70000 9 H9 4-felt + 
kollektivfelt, 
H6 4 felt (2+2 
kollektivfelt/-
sambruksfelt 
gjennom 
Lillestrøm) 

Kollektiv, 
nullvekstmålet 

Rv. 163 Østre 
Aker veg 

22000 – 42000  H6 4 felt (2+2 
kollektivfelt/- 
sambruksfelt) 

Kollektiv, 
nullvekstmålet 

Rv. 191 Til 
Alanabru-
terminalen, inkl. 
Alfasetvegen  

70000 – 37000  H6 4-6 felt inkl. 
tungbilfelt (6 felt 
Trosterud - 
Alfasetveien) 

Kollektiv, 
nullvekstmålet, 
adkomst til 
Alnabruterminalen 

Rv 706     
Sluppen -  
Nyhavna 

9.600 – 21.300 10 - 16 H6 – 16,0 m 
 

Nybygd med 2 felt 
og mange tunneler. 
Bør få 4 felt 

Nyhavna - 
Rotvoll 

18.000 – 20.000 10 H6/H7 –20,0m 
 

Nybygd med 4 felt. 
OK også i 2050 

1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen, dette gjelder ikke i 
Hovedstadsområdet. 
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Figur 13 Standard på hovedstrekninger i 2050. 
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Figur 14 Vegnettet på ruta i Oslo og Akershus 

6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning E6 Bjørvika - Gardermoen 

6.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
E6 har en overordnet nasjonal trafikkfunksjon som hovedtransportåre mellom Oslo og 
Trondheim. I tillegg er tidligere rv. 190 (Alnabru- Loenga) blitt en arm av E6 som strekker 
seg inn til Oslo sentrum, ned til Sydhavna og knytter E6 sammen med E18 i Bjørvika. E6 i 
Oslo har en viktig rolle i det nasjonale og regionale godstransportnettet, med 
tilknytningsveier til Alnabruterminalen og Sydhavna. 
 
Ved Djupdalen møter E6 rv. 159 og får et betydelig større innslag av lokaltrafikk og av- 
påkjøringsramper. Herfra til Ulven er strekningen relativt homogen. Før Ulvensplitten har 
vegen den største trafikkbelastningen i hele Oslo og Akershus. Ved Ulvensplitten fordeles 
trafikken i flere retninger. Fra Helsfyr mot Bjørvika går E6 inn i tunnelsystemet. 
Tunnelsystemet er i stor grad det som dimensjonerer hvor mye trafikk det er mulig å 
håndtere på vegsystemet.  
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6.2.1.2 Utfordringer 
Ved bygrensa var biltrafikken i 2010 (antallet trafikanter i bil) i fire-fem ganger så stor som 
kollektivtrafikken på E6. Dette forholdet opprettholdes også i 2030. Når vi kommer inn mot 
Ring 3 er dette forholdet nesten halvert i 2010, og ytterligere redusert i 2030. Da er det bare 
70 prosent flere reisende i bil enn det er kollektivtrafikanter. Fra Helsfyr inn mot sentrum er 
det svært vanskelig å prioritere busstrafikken. Allerede i dag er det mange som går av 
bussen på Helsfyr for å benytte T-banenettet på videre reiser. Med videre utvikling av T-
banenettet vil knutepunktutvikling bli viktig. 
 
E6 utgjør en stor barriere i Groruddalen. Den skaper også støy og luftforurensing. 
 
Videre utgjør stenging av tunneler ved hendelser og drift/vedlikehold en 
framkommelighetsbarriere. Omkjøringsmulighetene er begrenset. 

6.2.1.3 Strategier og tiltak 
I 2050 bør det være sammenhengende kollektivfelt på strekningen fram til et nytt 
knutepunkt ved Bryn. Fra Helsfyr gjennom Vålerengtunnelen mot sentrum er 
framkommeligheten for buss dårlig, men det er utfordrende å få plass til nye kollektivfelt. 
Det er også neppe ønskelig å føre mer busstransport helt inn i sentrum. Utvikling av 
knutepunkt ved Bryn/Helsfyr ITS-løsninger for å sikre fremkommeligheten må benyttes. 
Gatenettet i indre by og sentrum har også begrenset kapasitet til å håndtere flere busser.  

6.2.1.4 Delstrekninger fra Bjørvika til Gardermoen 
 
Bjørvika – Ulven Div tiltak for å sikre 

framkommelighet for 
kollektivtrafikken 

H6/H7, 4-felt  

Ulven – Djupdalen Kollektivfelt H7 4-6 felt inkl. kollektivfelt 
 

Djupdalen - 
Gardermoen 

Kollektivfelt H9 4-felt + kollektivfelt 

 

6.2.2 Hovedstrekning E6 Gardermoen – Lillehammer (Ensby) 

6.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Strekningen er 139 km, ÅDT varierer (2018) fra 9000 til 22000. Søndre del av strekningen – 
fram til Kolomoen – er ferdig utbygd 4-feltsveg. Fra Biri til Lillehammer (Ensby) skal 
midtrekkverk på eksisterende veg settes opp innen 2018.   

6.2.2.2 Utfordringer 
 Vegnormalstandard fra Gardermoen til Kolomoen, resten av strekningen har ikke 

vegnormalstandard. 
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 For lav standard ift trafikkmengde, avviklingsproblemer, lav forutsigbarhet fra 
Kolomoen til Lillehammer 

 Framtidige kapasitetsproblem rundt Jessheim, kryss til hovedflyplassen (Gardermoen) 
og næringsområdet (bygges delvis ut innen 2018) 

 Unngå gjenbygging og arealbruk som ikke er i samsvar med RPR for ATP 
 Mange alvorlige ulykker, i stor grad møteulykker  
 Avviklingsproblemer ifbm stor helge- og ferieutfart 
 Fare for overvann ved Biri ved høy vannstand i Mjøsa 

6.2.2.3 Strategier og tiltak 
Strekningen fra Gardermoen til Kolomoen er ferdig utbygd som 4-feltsveg. Vi planlegger 
ingen større tiltak her innen 2050. Kryssene ved Gardermoen skal også være delvis utbedret 
innen 2018. 
 
Det settes opp midtrekkverk fra Biri – Vingrom, byggestart i 2014. Planen er å fortsette 
videre utbygging av midtrekkverk fram til Lillehammer nord (Ensby). Dette er midlertidige 
tiltak for å hindre møteulykker, men er ikke tilstrekkelig løsning på lang sikt. Dette er i 
samsvar med Regjeringsvedtak knyttet til KVU for Kolomoen – Lillehammer (se pkt. 4.7.1.) 
 
Også strekningen fra Kolomoen til Lillehammer må bygges ut til 4-felts-veg. Planarbeidet 
har kommet langt: 

 Kolomoen – Brumunddal: ligger inne i gjeldende NTP med oppstart i perioden 2018-
23. Reguleringsplan er ferdig, med unntak av strekningen forbi Åkersvika i Hamar. 
Vedtak her er ventet i løpet av 2015. 

 Brumunddal – Moelv: Reguleringsplan er ferdig 
 Mjøsbrua: Kommunedelplan under arbeid 
 Biri – Vingrom: Kommunedelplan er ferdig 
 Vingrom - Lillehammer (Ensby): Kommunedelplan under arbeid. 

 
Andre tiltak: 
Det er behov for sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen. Det 
finnes tilbud på en del av strekningen i dag – resten vil i hovedsak bli løst ved utbygging av 
store prosjekter. Tilbudet vil i hovedsak ligge på parallelt fylkesvegnett. Videre er det behov 
for oppgradering av rasteplasser og døgnhvileplasser (Brumunddal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 
 

6.2.2.4 Delstrekninger E6 Gardermoen til Lillehammer (Ensby) 
 
Gardermoen - Kolomoen Ferdigstilles i 2015 H8/H9 
Kolomoen - Moelv Ny veg i dagens trase H8 
Moelv – Biri Ny veg i ny trase (ikke 

endelig avklart) 
H8 

Biri - Vingrom Ny veg i dagens trase H8 
Vingrom - Ensby Ny veg, trase ikke avklart H8 

6.2.3 Hovedstrekning E6 Lillehammer (Ensby) - Otta 

6.2.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 101 km lang, ÅDT (2018) varierer mellom 5000 og 9500. I 2018 vil det være 
vegnormalstandard fram til Tretten. Videre vil strekningen fra Frya til Sjoa være ferdigstilt.  

6.2.3.2 Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Vegnormalstandard på strekningen Ensby – Tretten og Frya – Sjoa, men det er behov 
for nytt tunnelløp i Øyertunnelen. 

 Resten av strekningen har for lav vegstandard ift trafikkmengde, vegen er stedvis 
smal og svingete, og store deler har vegbredde under 8,5 meter. 

 Høy sommerdøgntrafikk, og dertil redusert framkommelighet i sommermånedene og 
helger på de gjenstående ikke utbygde strekningene. 

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

jordbrukstransport, myke og harde trafikanter) 
 Nedsatt hastighet pga mange direkte avkjørsler. 
 Manglende omkjøringsveg, og store forsinkelser når E6 blir stengt 
 Mange alvorlige ulykker, i stor grad møteulykker  
 Støyplager fra vegtrafikken 
 Flom på utsatte steder ved høy vannstand i Lågen 

6.2.3.3 Strategier og tiltak 
Fra Ensby til Tretten er det 2/3-feltsveg med midtrekkverk, med unntak av Øyertunnelen. 
Ringebu (Elstad) til Otta er definert som ett utbyggingsprosjekt på 56 km, i 2018 vil 
delstrekningen Frya – Sjoa (34 km) være ferdigstilt. Resten av prosjektet ligger inne i NTP 
2018-23 og planleggingen pågår for fullt. 
 
Resterende strekning – fra Tretten til Ringebu har ikke vegnormalstandard i dag. For 
strekningen fra Fåvang til Ringebu (Elstad) er det satt i gang kommunedelplanarbeid. Det er 
behov for å bygge ut vegen hele strekningen til 2/3-feltsveg med midtrekkverk. 
 
Andre tiltak: 
Det er behov for sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen. Det 
finnes tilbud på en del av strekningen i dag – resten vil i hovedsak bli løst ved utbygging av 
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store prosjekter. Tilbudet vil i hovedsak ligge på parallelt fylkesvegnett. Videre er det behov 
for oppgradering av rasteplasser. 
 

6.2.3.4 Delstrekninger E6 Lillehammer nord (Ensby – Otta) 
  
Ensby - Tretten Nytt tunnelløp H5 
Tretten – Fåvang kirke Ny veg, trase ikke 

avklart. 
H5 

Fåvang kirke - Elstad Ny veg, trase ikke 
avklart. 

H5 

Elstad - Gunstadmoen Ny veg, trase ikke 
avklart.  

H5 

Gunstadmoen – Frya Ny veg hovedsakelig i 
dagens trase 

H5 

Frya – Sjoa Ferdig utbygd H5 
Sjoa - Otta Ny veg i dagens trase H5 
 

6.2.4 Hovedstrekning E6 Otta - Dombås 

6.2.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 45 km lang, ÅDT (2018) varierer mellom 3650 og 5700. Fram til 2018 er det 
planer om å utbedre bru og kryss ved Selsverket, og gang og sykkelveg fra Toftemo til Dovre 
bensin. Ingen andre tiltak ligger i handlingsprogrammet. 

6.2.4.2 Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

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

 Høy sommerdøgntrafikk, og dertil redusert framkommelighet i sommermånedene og 
helger 

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

jordbrukstransport, myke og harde trafikanter) 
 Noe nedsatt hastighet pga mange direkte avkjørsler. 
 Manglende omkjøringsveg, og store forsinkelser når E6 blir stengt. Dette gjelder 

særlig i Rosten 
 Mange alvorlige ulykker, i stor grad møteulykker  

6.2.4.3 Strategier og tiltak 
Det er behov for å breddeutvide vegen og trafikkmengden tilsier at det er behov for 10 
meters veg.  
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I Rosten, en delstrekning på ca. 7.5 km nord for Otta, er utsatt for ulykker, flom og skred. 
Det er ingen omkjøringsveg her og ved stenging er rv. 3 nærmeste omkjøringsmulighet.   
 
Hovedgrepet her er å bredde dagens E6 fra 7,5 meter til 12,5 meters bredde med 
midtrekkverk (UH-5). Pga. rasproblematikk, bør det også legges inn en total sikkerhetssone 
på 10 meter (2,5 km av parsellen på 7,5 km). På samme strekning bør det også tas med 
tungt sikringsgjerde.  Alternativet inkluderer også ny bru over Lågen ved Rosten (100-150 
meter).  
 
En utvidet sikkerhetssone kan også gjøre det enklere å få til et tilbud for gående og 
syklende.  
 

6.2.4.4 Delstrekninger E6 Otta – Dombås 
 
E6 Otta – 
Dombås 
(unntatt Rosten) 

Utbedring av 
dagens veg 

UH-4 

Rosten Midtrekkverk 
og ny bru 

UH-5 

 

6.2.5 Hovedstrekning E6 Dombås – Sør-Trøndelag grense  

6.2.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 36 km lang, ÅDT (2018) varierer mellom 2000-2600. Fram til 2018 er det 
planer om gang og sykkelveg, kollektivtiltak, samt miljøgate gjennom Dombås.  

6.2.5.2 Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Store deler av strekningen har for lav vegstandard ift trafikkmengde, vegen er stedvis 
smal og svingete, og bare to km av strekningen har vegbredde over 8,5 meter 
(krabbefelt opp fra Dombås) 

 Vegen går gjennom ett tettsted, har stedvis krapp kurvatur og stor stigning. 
 Høy sommerdøgntrafikk  
 Høyfjellsovergangen fordrer særskilte hensyn i forhold til drivsnø, vind og raskt 

skiftende værtyper. 
 Bruer på strekningen må oppgraderes for å tilfredsstille krav til valgt 

dimensjoneringsklasse  

6.2.5.3 Strategier og tiltak 
Det er behov for å breddeutvide vegen og trafikkmengden tilsier at det er behov for 8,5 
meters veg. Det legges opp til H3- standard, dvs 90 km/t på strekningen. 
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6.2.5.4 Delstrekninger E6 Dombås – Sør-Trøndelag grense 
Vi har ikke delt inn strekningen i delstrekninger. 

6.2.6 Hovedstrekning E6 Oppland grense - Oppdal 

6.2.6.1 Delstrekning Oppland grense- Isbrekka 

6.2.6.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Fylkesgrensa ligger på snaufjellet på Dovre ca. 970 m.o.h., mens Isbrekka ligger nede i 
Drivdalen ca. 620 m.o.h. Strekningen ligger på hp 01 og går fra km 0,0 til 29,7 og er altså 
29,7 km lang. Det er et Nivå 1 Registreringspunkt ved Grønnbakken lengst sør på 
strekningen. Det viser for 2013 en ÅDT på 1842 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 1940 
kjt/døgn. Dagens vegstandard er ujevn. Deler av strekningen har god kurvatur etter 
ombygging på 1980-tallet, mens andre strekninger har krapp kurvatur og noen bratte 
bakker. Vegbredden er 7,0 – 7,5 m. Det er ingen investeringstiltak i HP 2014-2017. 

6.2.6.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, bratte kneiker og stort sett smalere veg enn 8,50 m.  
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Manglende omkjøringsveg, og store forsinkelser når E6 blir stengt. 
 Strekninger med rasfare både for jord, stein og snø.  

6.2.6.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 2400 kjt/døgn. Store deler av den nesten 30 km lange strekningen 
må få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til H3-standard , dvs vegbredde 8,5 m og 
fartsgrense 90 km/t. På grunn av relativt lav trafikk og liten aktivitet langs strekningen, er 
det sikkerhetsmessig akseptabelt å bruke H3 istf H2 (fartsgrense 80 km/t) som kunne være 
et alternativt valg. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på 1700 mill kr. I tillegg 
kommer bygging av 1,7 km lang tunnel som skredsikringstiltak til antatt kostnad 370 mill 
kr.  
 
Andre tiltak: 

- Avkjørsels-regulering 
- Oppgradere rasteplasser 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

6.2.6.2 Delstrekning Isbrekka – Oppdal S 

6.2.6.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Isbrekka ligger nede i Drivdalen ca 620 m.o.h. Videre nordover er terrenget relativt flatt og 
eksisterende E6 går gjennom ei jordbruksbygd med mange avkjørsler. Strekningen ligger på 
hp 01 og går fra km 29,7 til km 39,8, og er altså 10,1 km lang. Det er beregnet for 2013 en 
ÅDT på 2200 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 2310 kjt/døgn. Dagens vegstandard er 
ujevn. Det er krapp kurvatur og kraftig stigning i søndre del ved Isbrekka. Videre nordover er 
det nedsatt fartsgrense ved Driv og det er mange driftsavkjørsler for landbruket. Vegbredden 



107 
 

er ca 8,0 m. Det er investeringstiltak i HP 2014-2017 som innebærer bygging av gang-
/sykkelveg langs nordre del av strekningen. 

6.2.6.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, bratte kneiker og stort sett smalere veg enn 8,50 m.  
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Mulig omkjøringsveger uegnet for store kjøretøy, og det er store forsinkelser når E6 

blir stengt. 
 Blandet lokaltrafikk (delvis landbruks-redskaper) og fjerntrafikk.  

6.2.6.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 2800 kjt./døgn. Store deler av den ca. 10 km lange strekningen må 
få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til H3-standard, dvs. vegbredde 8,5 m og 
fartsgrense 90 km/t. På grunn av relativt lav trafikk og liten aktivitet langs den omlagte 
strekningen, er det sikkerhetsmessig akseptabelt å bruke H3 istf H2 som kunne være et 
alternativt valg Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på 800 mill. kr. 
Traseutredning viser at omlegging av E6 til ny trase kan være det mest aktuelle på 
mesteparten av strekningen. 
 
Andre tiltak: 

- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 
 

6.2.7 Hovedstrekning E6 Oppdal - Ulsberg 

6.2.7.1 Delstrekning Oppdal S- Oppdal N 

6.2.7.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen forbi/i Oppdal er flat og går utenom tettbebyggelsen i sør og like vest for 
jernbanestasjon i nord. eIsbrekka. Strekningen ligger på hp 02 og går fra km 0,0 til km 2,5, 
og er altså 2,5 km lang. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 4200 kjt/døgn. For ÅDT 2018 
er det antatt 4400 kjt/døgn. I tråd med handlingsprogrammet 2014-2017 investeres det i 
2013-2015 230 mill kr til omlegging av dagens E6. Vegbredden vil i 2018 være 10,0 m i 
søndre del (H4-standard) og 7,5 m i nordre del (gate med rundkjøringer). 

6.2.7.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 God kurvatur i sør og gate-standard i nord med 3 rundkjøringer.  
 Blandet lokaltrafikk og fjerntrafikk.  

6.2.7.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 5300 kjt/døgn. Dersom fjerntrafikken øker mye kan det være aktuelt 
å planlegge for en veg med høg standard forbi Oppdal.  
 
Andre tiltak:  - Ingen 
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6.2.7.2 Delstrekning Oppdal N - Ulsberg 

6.2.7.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Oppdal til Ulsberg er ganske flat, men har noen lange slake stigninger lengst 
nord. Ved Ulsberg er høyden 430 m.o.h. Strekningen ligger på hp 02 til 03 med kilometer 
2,5 og 22,9. Lengden er 24,4 km. Den første kilometeren lengst sør går E6 gjennom 
tettbebyggelsen i Oppdal. Videre nordover går eksisterende E6 gjennom jordbruksområder 
med mange avkjørsler og fartsbegrensninger. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 3700 
kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 3900 kjt/døgn. Deler av strekningen har ganske god 
kurvatur, mens andre strekninger har krapp kurvatur. Vegbredden er ca 7,5 m. Det er ingen 
investeringstiltak i HP 2014-2017 

6.2.7.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, mange avkjørsler og stort sett smalere veg enn 8,50 m.  
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Mulig omkjøringsveger uegnet for store kjøretøy, og det er store forsinkelser når E6 

blir stengt. 
 Blandet lokaltrafikk (delvis landbruks-redskaper) og fjerntrafikk.  

6.2.7.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 4600 kjt/døgn. Store deler av den nesten 25 km lange strekningen 
må få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til H4-standard, dvs vegbredde 10,0 m og 
fartsgrense 80 km/t. Siden det er krav om et svært begrenset antall avkjørsler og et eget 
tilbud til gående og syklende, vil det være mest aktuelt å forbeholde dagens E6 til 
lokaltrafikk og legg framtidig E6 i ny parallell trase. Det kan også være aktuelt å øke 
standarden til H5 med fartsgrense 90 km/t. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov 
på 2200 mill kr. En eventuell H5-standard antas å koste 3200 mill kr.  
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Avkjørsels-regulering 
- Oppgradere rasteplasser 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

6.2.8 Hovedstrekning E6 Ulsberg - Støren 

6.2.8.1 Delstrekning Ulsberg – Berkåk N 

6.2.8.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Ulsberg til Berkåk er ganske flat, men har noen krevende stigninger 
midtvegs. Ved Berkåk er høyden 420 m.o.h. Strekningen ligger på hp 04 til 05 med 
kilometer 0,0 og 1,0. Lengden er 11,8 km. De første kilometerene lengst sør går E6 langs en 
bratt fjellside delvis tett innpå Dovrebanen. Videre nordover går eksisterende E6 over den 
6,0 m smale Stavåbrua. Her er det 300 m med manglende gul midtlinje. Lengst nord går E6 
gjennom tettstedet Berkåk der fartsgrensen er 50 km/t. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 
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4900 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 5100 kjt/døgn. Deler av strekningen har ganske 
god kurvatur, mens andre strekninger har krapp kurvatur. Vegbredden er 7,5 – 8,0 m. Det er 
ingen investeringstiltak i HP 2014-2017. 

6.2.8.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, mange avkjørsler og stort sett smalere veg enn 8,50 m.  
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Mulig omkjøringsveg på fylkesvegen vest for Orkla egner seg også for store kjøretøy, 

men har kraftige stigninger. 
 Blandet lokaltrafikk og fjerntrafikk, spesielt i og nær Berkåk.  

6.2.8.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 6300 kjt/døgn. Store deler av den nesten 12 km lange strekningen 
må få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til H5-standard, dvs vegbredde 12,5 m og 
fartsgrense 90 km/t. Siden det er krav om et eget tilbud til gående og syklende, vil det være 
mest aktuelt å forbeholde dagens E6 til lokaltrafikk og legg framtidig E6 i ny parallell trase. 
En kommundelplan fra 2013 viser en trase som stort sett går i nytt terreng både vest og øst 
for dagens trase. Det er lagt inn nødvendig antall forbikjøringsfelt, og det blir behov for to 
tunneler på henholdsvis 1 km og 2 km lengde. I tunnelene blir fartsgrensen sannsynligvis 80 
km/t. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på 1900 mill kr. Planarbeid 
(reguleringsplan) ble startet høsten 2014, og er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som 
skal fremmes som delvis bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen 
Ulsberg – Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

6.2.8.2 Delstrekning Berkåk N - Vindåsliene 

6.2.8.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Berkåk til Bjørset (410 m.o.h.) er ganske flat. Derfra faller vegtraseen ned i 
Soknedalen til Vindåsliene der høyden er 290 m.o.h. Strekningen ligger på hp 05 fra 
kilometer 1,0 til 16,8. Lengden er 15,8 km. De første kilometerene lengst sør går E6 langs 
Buvatnet. Videre nordover går eksisterende E6 gjennom jordbruksområder og passerer to 
campingplasser. Lengst nord går E6 gjennom øvre del av Soknedalen der E6 ble utbedret i 
2007. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 4900 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 5100 
kjt/døgn. Deler av strekningen har ganske god kurvatur, mens andre strekninger har krapp 
kurvatur. Vegbredden er 7,5 – 8,5 m. Det er ingen investeringstiltak i HP 2014-2017, men 
det er satt av investeringsmidler til prosjektstart i perioden 2018-2023. 
 

6.2.8.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, mange avkjørsler og stort sett smalere veg enn 8,50 m.  
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 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Mulig omkjøringsveg på fylkesvegen gjennom Meldal (fv700) egner seg også for store 

kjøretøy, men innebærer ca 45 min lengre kjøretid. 
 Blandet lokaltrafikk(delvis landbruks-redskaper) og fjerntrafikk.  

6.2.8.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 6300 kjt/døgn. Store deler av den nesten 16 km lange strekningen 
må få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til H5-standard, dvs vegbredde 12,5 m og 
fartsgrense 90 km/t. Siden det er krav om et eget tilbud til gående og syklende, vil det være 
mest aktuelt å forbeholde dagens E6 til lokaltrafikk og legg framtidig E6 i ny parallell trase. 
En kommundelplan fra 2013 viser en trase som stort sett går i nytt terreng både vest og øst 
for dagens trase. Det er lagt inn nødvendig antall forbikjøringsfelt. På de nordligste 
kilometrene følger ny E6 eksisterende vegtrase slik at det må bygges ny parallell lokalveg. 
De siste 2 km mellom Bjørset og Vindåsliene bygges med standard U-H5 (80 km/t) siden det 
ikke kan bygges parallell lokalveg uten store terrenginngrep og kostnader. Det er gjort 
anslag som viser investeringsbehov på 1400 mill kr. Planarbeid (reguleringsplan) ble startet 
høsten 2014, og er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som skal fremmes som delvis 
bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen Ulsberg – Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

 

6.2.8.3 Delstrekning Vindåsliene - Korpralsbrua 

6.2.8.3.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Vindåsliene til Korporalsbrua faller slakt nedover Soknedalen (fra 290 m.o.h. 
til 150 m.o.h.). Strekningen ligger på hp 05 fra kilometer 16,8 til 24,5. Lengden er 7,7 km. 
Eksisterende veg går gjennom tettstedet Soknedal sentrum der fartsgrensen er 50 km/t. Det 
er beregnet for 2013 en ÅDT på 5400 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 5700 kjt/døgn. 
Det meste av strekningen har krapp kurvatur. Vegbredden er 7,5 – 8,0 m. Det er satt av 
investeringsmidler til prosjektstart i perioden 2014-2017, med fullføring i 2018-2023. 
Prosjektstart forutsetter godkjent bompengeproposisjon. 

6.2.8.3.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Delvis krapp kurvatur, smal bru ved Soknedal sentrum og stort sett smalere veg enn 
8,50 m.  

 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 
 Blandet lokaltrafikk (spesielt i og ved Soknedal sentrum) og fjerntrafikk.  

6.2.8.3.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 7100 kjt/døgn. Store deler av den nesten 8 km lange strekningen 
må få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til U-H5-standard, dvs. vegbredde 12,5 m 
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og fartsgrense 80 km/t. Denne standarden er valgt siden det ikke kan bygges parallell 
lokalveg uten store terrenginngrep og kostnader. En reguleringsplan fra 2012 viser en trase 
som stort sett følger dagens trase bortsett fra ved sentrum der ny linje er lagt på østsiden. 
Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på 1100 mill. kr. Planarbeid (byggeplan) ble 
startet høsten 2014, og er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som skal fremmes som 
delvis bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen Ulsberg – Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

 

6.2.8.4 Delstrekning Korpralsbrua – Støren (xFv30) 

6.2.8.4.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Korporalsbru til Støren er tilnærmet flat fram til krysset med fv. 30 på 
Prestteigen ved Støren (fra 150 m.o.h. til 90 m.o.h.). Strekningen ligger på hp 05 og hp 06 
fra kilometer 24,5 og km 0,6. Lengden er 7,7 km. Eksisterende veg ble ombygd i 2003 til 
standard som tilsvarer H2. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 5600 kjt/døgn. For ÅDT 
2018 er det antatt 5900 kjt/døgn. Det meste av strekningen har slak kurvatur. Vegbredden 
er 8,5 m. Det er ikke satt av investeringsmidler til investeringer i perioden 2014-2017. 

6.2.8.4.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Relativt krapp kurve ved T-krysset med fylkesvegen til Haukdalen  
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 
 Blandet lokaltrafikk (delvis landbruks-redskaper) og fjerntrafikk.  

6.2.8.4.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 7400 kjt/døgn. Store deler av den nesten 8 km lange strekningen 
har tilfredsstillende kurvatur for utvidelse til H5-standard med fartsgrense 90 km/t. Lengst 
sør er det aktuelt med redusert standard til U-H5 (fartsgrense 80 km/t). Det må imidlertid 
vurderes å legge E6 i tunnel for å tilfredsstille kurvatur-kravene til H5. Dermed kan det også 
bli gjennomgående lokalveg på den søndre del av denne E6-strekningen. Det er gjort anslag 
som viser investeringsbehov på 600 mill. kr. Planarbeid (reguleringsplan) ble startet høsten 
2014, og er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som skal fremmes som delvis 
bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen Ulsberg – Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 
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6.2.9 Hovedstrekning E6 Støren - Melhus 

6.2.9.1 Delstrekning Støren (xFv30) - Hovin 

6.2.9.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Støren til Hovin er tilnærmet flat, men med stigning opp til Foss-krysset der 
fylkesvegen til Hovin starter. Strekningen ligger på hp 06 og hp 07 fra kilometer 0,6 og km 
3,9. Lengden er 9,8 km. Eksisterende veg ble på søndre del ombygd i 1991 til standard som 
tilsvarer H4. På midtre del ble ca 3 km ombygd i 2013-2015 til H-5 standard. Nordre del ble 
ombygd på 1980-tallet til standard som tilsvarer H2. Lokalveg av varierende standard finne 
på hele strekningen Støren-Hovin. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 6900 kjt/døgn. For 
ÅDT 2018 er det antatt 7200 kjt/døgn. Hele strekningen har slak kurvatur. Vegbredden er 
8,5 m – 10,0 m. Det er satt av investeringsmidler til midtrekkverk i perioden 2014-2017. 

6.2.9.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 
 Blandet lokaltrafikk og fjerntrafikk.  

6.2.9.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 9300 kjt/døgn. Store deler av den nesten 10 km lange strekningen 
har tilfredsstillende kurvatur for utvidelse til H5-standard med fartsgrense 90 km/t. Men i 
tråd med anbefalt konsept i KVUen er priotitert løsning utbygging til H8-standard med 4 felt 
og fartsgrense 100 km/t. Lengst sør er det aktuelt å vurdere H5-standard dersom H8-
standard skulle bli svært kostbar. med redusert standard til U-H5 (fartsgrense 80 km/t). Det 
må imidlertid vurderes å legge E6 i tunnel for å tilfredsstille kurvaur-kravene til H5. Dermed 
kan det også bli gjennomgående lokalveg på den søndre del av denne E6-strekningen. Det 
er gjort anslag som viser investeringsbehov på 600 mill kr. Planarbeid (reguleringsplan) ble 
startet høsten 2014 for den nordligste strekningen (Gyllan – Hovin), mens det blir utarbeidet 
et forprosjekt høsten 2014/våren 2015 for å vurdere løsningsmuligheter og kostnader for 
ulik utbyggingsstandard. Strekningen er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som skal 
fremmes som delvis bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen Ulsberg 
– Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

 

6.2.9.2 Delstrekning Hovin – Melhus (xFv 708) 

6.2.9.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Hovin til Melhus sentrum er tilnærmet flat. Strekningen starter på på hp 07 - 
km 3,9 og ender på hp 08-km 4,9. Lengden er 22,0 km. Eksisterende veg ble på søndre del 
ombygd på 1980-tallet til standard som tilsvarer H2. Videre nordover i 16 km fra Røskaft til 
Skjerdingstad har E6 standard som en vanlig landeveg med mange avkjørsler gjennom 
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jordbruksområde. E6 går gjennom tettstedene Lundamo, Ler og Kvål der fartsgrnsen er 50 
km/t. De nordligste 4 km mellom Skjerdingstad og Melhus sentrum ble i 2005 ombygd til 
vegstandard H5. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 10.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det 
antatt 10.500 kjt/døgn. Hele strekningen har slak kurvatur. Vegbredden er på 
landevestrekningene 7,5 – 8,5 m. Det er i NTP 2014 – 2023 satt av investeringsmidler til 
start på ombygging i perioden 2018-2023. 

6.2.9.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Mange alvorlige trafikkulykker 
 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 
 Blandet lokaltrafikk og fjerntrafikk.  

6.2.9.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 13.000 kjt/døgn. Store deler av den 22 km lange strekningen har 
ujevn kurvatur og bør bygges ut i ny trase. I tråd med anbefalt konsept i KVUen er priotitert 
løsning utbygging til H8-standard med 4 felt og fartsgrense 100 km/t. Det er utarbeidet en 
kommunedelplan i 2012 der ny E6 flyttes til vestsida av Gaula mellom Røskaft og Kvål. . Det 
er gjort anslag som viser investeringsbehov på 6.530 mill kr. Planarbeid (reguleringsplan) ble 
startet våen 2014 for den 16 km lange mellomste strekningen (Røskaft – Skjerdingstad), 
mens det ble startet reguleringsplan for den sørligste delstrekningen høsten 2014. For den 4 
km lange strekningen lengst nord som i dag har midtrekkverk er det ennå ikke startet noe 
planarbeid for utvidelse til 4 felt. Strekningen er en del av prosjektet ”Trondheimsveien” som 
skal fremmes som delvis bompengefinansiert utbyggingsprosjekt på hele E6-strekningen 
Ulsberg – Melhus. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Tiltak mot utforkjøringsulykker 
- Siktforbedrende tiltak i påvente av større investeringer 

6.2.10 Hovedstrekning E6 Melhus - Sandmoen 

6.2.10.1 Delstrekning Melhus (xFv 708) - Klett 

6.2.10.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Melhus til Klett er tilnærmet flat. Strekningen starter på hp 08-km 4,9 og 
ender på hp 08-km 9,9 på Klett der E39 kommer inn fra vest i en rundkjøring. Lengden er 
5,0 km. Eksisterende veg ble på søndre del ombygd i 2005 til standard som tilsvarer H9 
fram til Jaktøya. Videre nordover i 2 km fra Jaktøya til Klett har E6 standard som en vanlig 
landeveg med mange avkjørsler gjennom jordbruksområde med fartsgrense 70 km/t. Det er 
beregnet for 2013 en ÅDT på 14.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 14.700 kjt/døgn. 
Hele strekningen har slak kurvatur. Vegbredden er på landevestrekningene 8,0 – 9,0 m. Det 
er i NTP 2014 – 2023 satt av investeringsmidler til start på ombygging i perioden 2014-
2017. 
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6.2.10.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Anleggsarbeid (snart avsluttet?) 
 Mange alvorlige trafikkulykker 
 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 
 Blandet lokaltrafikk og fjerntrafikk.  

6.2.10.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 19.100 kjt/døgn. Hele strekningen har godkjent reguleringsplan for 
utbygging til H9-standard og toplanskryss ved Klett. Byggeplanlegging og KS2 gjennomføres 
høsten 2014. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på ca 1.000 mill kr. Det meste 
av summen blir brukt før 2018 og inngår derfor ikke i investeringsbehovet for ruta i 
perioden 2018-2050. Strekningen inngår i vegtiltakene i ”Miljøpakke Trondheim” og er 
delvis bompengefinansiert. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 
 

6.2.10.2 Delstrekning Klett - Sandmoen 

6.2.10.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Klett til Sandmoen går i stigning opp mot 7,5 %. Strekningen starter på  hp 
08-km 9,9 på Klett og ender  på hp 09-km 2,6 ved Sandmoen der fv. 704 til Klæbu tar av i 
et toplanskryss. Lengden er 3,1 km. Eksisterende veg ble på søndre del ombygd på 1990-
tallet, til standard som tilsvarer H4 fram til Storler. Videre nordover i 2 km har E6 standard 
som en vanlig landeveg gjennom jordbruksområde med fartsgrense 70 km/t. Ved Sanmoen 
starter det urbane Trondheim med pågående stor utbygging av næringsarealer. Statens 
vegvesen har en viktig kontrollplass for nordgående trafikk her. Det er beregnet for 2013 en 
ÅDT på 22.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 23.100 kjt/døgn. Hele strekningen har 
slak kurvatur. Vegbredden er på landevestrekningene 8,0 – 9,0 m. Det er i NTP 2014 – 2023 
satt av investeringsmidler til start på ombygging i perioden 2014-2017. Ved Klett er det for 
perioden 2010 til 2025 etablert bomstasjoner for å finansiere tiltak i Miljøpakke Trondheim. 

6.2.10.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Anleggsarbeid (snart avsluttet) 
 Mange alvorlige trafikkulykker 
 Ingen lokal omkjøringsveg som egner seg for store kjøretøy. 

6.2.10.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 30.100 kjt/døgn. Hele strekningen har godkjent reguleringsplan for 
utbygging til H9-standard og toplanskryss ved Sandmoen. Byggeplanlegging og KS2 
gjennomføres høsten 2014. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på ca 1.000 mill 
kr. Det meste av summen blir brukt før 2018 og inngår derfor ikke i investeringsbehovet for 
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ruta i perioden 2018-2050. Strekningen inngår i vegtiltakene i ”Miljøpakke Trondheim” og er 
delvis bompengefinansiert. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 

6.2.11 Hovedstrekning E6 Sandmoen - Ranheim 

6.2.11.1 Delstrekning Sandmoen - Tonstad 

6.2.11.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Sandmoen til Tonstad er relativt flat og ligger på ca. 150 m.o.h. Strekningen 
starter på hp 09-km 2,6 ved Sandmoen og går fram til hp 11-km 0,2 ved Tonstad der 
fylkesvegen til Kolstad/Flatåsen/Saupstad 704 til Klæbu tar av i et toplanskryss. Lengden er 
4,5 km. Eksisterende veg ble på nordre del (Sentervegen-Tonstad) ombygd i 2013 til 
standard som tilsvarer H7. Det er beregnet for 2013 en ÅDT på 27.000 kjt/døgn. For ÅDT 
2018 er det antatt 28.400 kjt/døgn. Hele strekningen har slak kurvatur. Vegbredden er på 
landevestrekningene ca. 9,0 m. Det er i NTP 2014 – 2023 satt av investeringsmidler til start 
på ombygging av den gjenstående delstrekningen i perioden 2014-2017. 

6.2.11.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Anleggsarbeid (snart avsluttet?) 
 Mange alvorlige trafikkulykker 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.11.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 37.200 kjt/døgn. Hele strekningen har godkjent reguleringsplan for 
utbygging til H7-standard og toplanskryss ved Hårstad. Byggeplanlegging og KS2 
gjennomføres høsten 2014. Det er gjort anslag som viser investeringsbehov på ca 700 mill 
kr. Det meste av summen blir brukt før 2018 og inngår derfor ikke i investeringsbehovet for 
ruta i perioden 2018-2050. Strekningen inngår i vegtiltakene i ”Miljøpakke Trondheim” og er 
delvis bompengefinansiert. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 
 

6.2.11.2 Delstrekning Tonstad - Sluppen 

6.2.11.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Tonstad faller ganske slakt nordover før den flater ut over Kroppanbrua fram 
til Sluppen. Strekningen starter på hp 11-km 0,2 ved Tonstad og går fram til hp 11-km 3,4 
der innfartsvegen til Trondheim sentrum og Omkjøringsvegen splittes i et toplans-kryss. Rv 
706 starter også her.  Strekningen har 5-6 kjørefelt og en standard som tilsvarer H7. Det er 
beregnet for 2013 en ÅDT på 48.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 50.000 kjt/døgn. 
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Hele strekningen har slak kurvatur. Vegbredden er ca 25,0 m. Det er i NTP 2014 – 2023 satt 
av investeringsmidler til støyskjermingstiltak i perioden 2014-2017. Langs ”innsiden” av 
Omkjøringsvegen er det for perioden 2010 til 2025 etablert bomstasjoner for å finansiere 
tiltak i Miljøpakke Trondheim. Ved Tonstad og Sluppen er det for perioden 2010 til 2025 
etablert bomstasjoner for å finansiere tiltak i Miljøpakke Trondheim. 
HP/km fra/til, lengde, dagens ÅDT, dagens vegstandard 

6.2.11.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Kapasitetsproblemer i noen rushperioder 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.11.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 68.000 kjt/døgn. Det foreligger plan for bygging av nordgående 
kollektivfelt i Okstadbakken, men dårlige grunnforhold har ført til utsettelse av bygging. 
Ellers ingen plan for kapasitetsøkning. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Flere støyskjermingstiltak 
 

6.2.11.3 Delstrekning Sluppen - Rotvoll 

6.2.11.3.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Sluppen til Rotvoll kalles Omkjøringsvegen og ble ombygd til dagens 
standard på 1990-tallet. I søndre del er vegen bare 17,0 m bred og går i relativt kraftig 
stigning opp til Moholt. Derfra øker vegbredden til 19,0 m og fartsgrensen øker fra 70 km/t 
til 80 km/t. Strekningen starter på hp 12-km 0, ved Sluppen og går fram til hp 12-km 6,3 
der innfartsvegen til Trondheim sentrum østfra og Omkjøringsvegen splittes i et nybygd 
toplans-kryss.  Strekningen har 4 kjørefelt og en standard som tilsvarer tilnærmet H7. Det er 
beregnet for 2013 en ÅDT på 40.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 42.000 kjt/døgn. 
Hele strekningen har slak kurvatur. Det er i NTP 2014 – 2023 ikke satt av noen 
investeringsmidler. Langs ”innsiden” av Omkjøringsvegen er det for perioden 2010 til 2025 
etablert bomstasjoner for å finansiere tiltak i Miljøpakke Trondheim. 

6.2.11.3.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Kapasitetsproblemer i mange rushperioder 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.11.3.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 57.000 kjt/døgn. Det pågår planarbeid for bygging av bedre 
busslommer langs Omkjøringsvegen med tanke på økt busstrafikk. Det foreligger ingen plan 
for kapasitetsøkningbygging for biltrafikken. Det kan bli aktuelt å se på kapasitetsøkning av 
hensyn til gjennomgangstrafikken ved å utvide fra 4 til 6 felt. Det er presset arealutnyttelse 
langs traseen slik at breddeutvidelse vil bli svært kostbart. Kanskje kan bygging av tunnel for 
å ta deler av trafikken mellom Nardo og Tunga være interressant. 
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Andre tiltak på kort sikt: 

- Flere støyskjermingstiltak 
 

6.2.11.4 Delstrekning Rotvoll -Ranheim 

6.2.11.4.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Rotvoll til Ranheim ble for det meste ferdigbygd på 1980-tallet, men også 
ombygd noe de senere årene. Vegen går i to løp i den 800 m lange Grillstadtunnelen. 
Normal vegbredde er 20,0 m. Strekningen starter på hp 12-km 6,3 og går fram til hp 12-km 
8,5. Veglengden er 2,2 km. Derfra fortsetter E6 i Rute 7 mot Stjørdal, Steinkjer og Nordland 
grense. Strekningen har 4 kjørefelt og en standard som tilsvarer tilnærmet H7. Det er 
beregnet for 2013 en ÅDT på 30.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 31.500 kjt/døgn. 
Hele strekningen har slak kurvatur. Det er i NTP 2014 – 2023 ikke satt av noen 
investeringsmidler. 

6.2.11.4.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Kapasitetsproblemer i noen rushperioder 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.11.4.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 39.000 kjt/døgn. Det foreligger ingen plan for kapasitetsøkning for 
biltrafikken. Omgivelsene vil gjøre slike forsøk vanskelige. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 

6.2.12 Hovedstrekning rv. 706 Sluppen - Rotvoll 

6.2.12.1 Delstrekning Sluppen-Nyhavna 

6.2.12.1.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Sluppen til Nyhavna ble på nordre del ferdigbygd som en delstrekning av 
Nordre Avlastningsveg i 2013 på strekningen Stavne – Nyhavna. I den 9,1 km lange 
strekningen inngår 4 to-felts tunneler med lengder fra 240 m til 1300 m. Vegstandarden 
tilsvarer omtrent H1. Siste del av gang-/sykkelvegtilbudet ved Skansen ble åpnet i oktober 
2014. Den sørligste delen inkludert Sluppenbrua har svært dårlig standard som smal 2-felts 
veg.  Strekningen starter på hp 01-km 0,0 og går fram til hp 01-km 9,1. Det er beregnet for 
2013 en ÅDT på 6.400 - 14.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 6.700 – 15.000 
kjt/døgn. Det er i NTP 2014 – 2023 satt av investeringsmidler til bygging av ny bru ved 
Sluppen og utbedring av Oslovegen mellom Sluppen og Stavne. Utbyggingen delfinansieres 
med bompenger. Ved Sluppen er det for perioden 2010 til 2025 etablert  bomstasjoner for å 
finansiere tiltak i Miljøpakke Trondheim. 



118 
 

6.2.12.1.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 Svært smal bru som knapt tillater møte mellom store kjøretøyer 
 Kapasitetsproblemer i mange rushperioder 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.12.1.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 9.600 – 21.000 kjt/døgn. Bortsett fra nybygging på søndre del 
foreligger det ingen plan for kapasitetsøkningbygging for biltrafikken. Det burde være 4 felt 
fra Ila til Nyhavna. Omgivelsene vil gjøre slike tiltak vanskelige med nye tunnelløp og 
arealknapphet ellers. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 

6.2.12.2 Delstrekning Nyhavna - Rotvoll 

6.2.12.2.1  Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Nyhavna til Rotvoll ble ferdigbygd som 4-felts veg i august 2014 med 
standard tilsvarende H6/H7. I den 4 km lange strekningen inngår en 2,6 km lang to-løps 
tunnel. Strekningen starter på hp 02-km 0,0 og går fram til hp 02-km 4,0. Det er beregnet 
for 2013 en ÅDT på 13.000 kjt/døgn. For ÅDT 2018 er det antatt 13.700 kjt/døgn. Det er i 
NTP 2014 – 2023 ikke satt av investeringsmidler til flere tiltak på denne strekningen. 

6.2.12.2.2  Utfordringer 
Vegstrekningen er i 2018 preget av: 

 God kapasitet og trafikksikkerhet 
 Ingen lokal omkjøringsveg som tåler store mengder ekstra trafikk 

6.2.12.2.3  Strategier og tiltak 
Beregnet ÅDT i 2050 er 18.700 kjt/døgn. Dagens vegutforming burde håndtere denne 
trafikken på en god måte. 
 
Andre tiltak på kort sikt: 

- Ingen 

6.2.13  Hovedstrekning rv. 4 Sinsen – Rotnes 

6.2.13.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen rv. 4 Sinsen – Rotnes er om lag 21 km lang. Trafikken varierer fra over 40.000 
ÅDT ved Sinsenkrysset til om lag 14.000 ved Rotnes. Deler av strekningen har 4 felt, men 
det meste har 2 felt. Det er kollektivfelt på deler av strekningen.   

6.2.13.2 Utfordringer 
Miljøforholdene langs rv. 4 er av de mest utfordrende på riksvegnettet i Oslo og 
fremkommeligheten for buss er dårlig, særlig på strekningen Grorud-Bygrensa (utgående).  
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Både ut fra de generelle målsettingene for byområdene om at persontransporten skal tas 
med kollektiv, gange og sykkel og ut fra de lokale støy- og miljøutfordringene langs rv. 4, så 
bør der ikke legges til rette for økt personbiltransport inn mot Oslo langs rv. 4. 

6.2.13.3 Strategier og tiltak 
I Oslo pågår det planlegging av en diagonal mellom rv. 4 og rv.163 (Østre Aker vei), 
Bredtvetdiagonalen/Fossumdiagonalen. En hovedmålsetting med en diagonal er å bedre 
trafikksikkerheten og miljøet for boligområdene langs rv. 4 Trondheimsveien samtidig som 
lokalvegnettet avlastes.  Det vil være vanskelig å oppnå målsettingen uten at deler av 
Trondheimsveien bygges ned og en større del av trafikken føres over på Østre Aker veg. En 
nedbygging vil også åpne for trikk til Tonsenhagen og god fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. Det pågår nå et arbeid med vurdering av ulike diagonaler. I arbeidet 
legges det ikke opp til økt kapasitet på vegnettet, men løsningene vil gi en enklere adkomst 
til Alnabruterminalen, slik at gods- og næringstransport ikke trenger å benytte 
lokalvegnettet. 
 
For å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften er det i NTP lagt til grunn at Hagantunnelen 
skal utvides med et ekstra løp. Dette planlegges per i dag parallelt med eksisterende løp. 
 
Strategien for strekningen mellom Gjelleråsen og Oppland grense mot 2030 er lagt gjennom 
Regjeringens behandling av Prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal. Med utgangspunkt i 
utredningen og beslutningene av prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal og perspektivet ut 
over 2030 vil en strategi for utbygging av rv. 4 i Akershus omfatte følgende momenter: 
 

 Strekningen Gjelleråsen-Åneby bør ses i sammenheng med kollektivtiltak i Oslo. 
Denne strekningen kan bygges i etapper i med hensyn til hvor behovet for 
fremkommelighet for buss og trafikksikkerhetstiltak er størst. I Hagantunnelen bør 
det etableres kollektivfelt.  

 Utbygging av tiltak på strekningen Åneby - Hakadals verk bør i første rekke rettes 
mot trafikksikkerhet. På sikt bør vegen bygges ut med midtdeler og forbikjøringsfelt. 

 

6.2.13.4 Delstrekninger rv. 4 Sinsen – Rotnes 

 

Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard i 2050 
Sinsen – Grorud – Bygrensa 
(Gjelleråsen) 

Nedbygging dagens trase + 
ny diagonal 

Prosjektet gjelder 
nedgradering av Rv. 4, 
samt lage en ny diagonal til 
rv. 163. 

Bygrensa (Gjelleråsen) - 
Rotnes 

Utbedring i dagens trase.  4-felt. 2 bil+2 kollektivfelt 
med tilpasning i tettstedet 
Mo/Rotnes. 
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6.2.14   Hovedstrekningen rv. 4 Rotnes – Roa 

6.2.14.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen rv. 4 Rotnes – Roa er om lag 13,5 km lang. Den har to felt og nedsatt hastighet. 
Det er noe forsterket midtoppmerking på strekningen i tillegg til ATK. Trafikken varierer fra 
7.700ÅDT ved fylkesgrensa til 13.500 ved Rotnes. Strekningen har også lyskryss og mangler 
tilbud for gående og syklende på deler av strekningen.  

6.2.14.2 Utfordringer 
Utfordringene på strekningen er spesielt knyttet til trafikksikkerhet, fremkommelighet og 
manglende tilbud for gående og syklende.  

6.2.14.3 Strategier og tiltak 
Strategien for strekningen mellom Gjelleråsen og Oppland grense mot 2030 er lagt gjennom 
Regjeringens behandling av Prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal. Med utgangspunkt i 
utredningen og beslutningene av prinsippløsninger for rv. 4 i Nittedal og perspektivet ut 
over 2030 vil en strategi for utbygging av rv. 4 nord for Rotnes omfatte følgende momenter: 

 Utbygging av strekningen Hakadal verk – Roa prioriteres høyt. Utbygging av gang og 
sykkelvegen mellom Hakadals verk og Stryken må gjennomføres samtidig.  

 Utbygging av tiltak i Rotnes sentrum bør gjennomføres i tråd med anbefalingene i 
foreliggende forslag til KDP. Denne planen er til innsigelsesbehandling i Kommunal 
og moderniseringsdepartementet. En fremtidig ny trase for rv. 4 forbi Rotnes er 
aktuell å vurdere som en langsiktig løsning etter 2030. Denne løsningen ligger ikke 
inne i kostnadene. 

 Utbygging av tiltak på strekningen Åneby - Hakadals verk bør i første rekke rettes 
mot trafikksikkerhet. På sikt bør vegen bygges ut med midtdeler og forbikjøringsfelt. 
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6.2.15  Hovedstrekningen rv. 4 Roa – Lygna 

6.2.15.1 Delstrekningen rv. 4 Roa - Gran 
 

 
 
Strekningen er under utbygging til 4-feltsveg. Nordre parsell (Lunner grense – Jaren) åpner i 
2016, planlagt byggestart på søndre parsell fra Roa til Gran grense i 2016. 

6.2.15.2  Delstrekningen rv. 4 Jaren - Lygna 

6.2.15.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 9 km lang. ÅDT varierer fra 5700 til 7400 i 2018. Midtre del av strekningen 
(se kartet under 6.2.9) er nylig åpnet med 2/3-feltsveg med midtrekkverk. 

6.2.15.2.2 Utfordringer 
Strekningen går hovedsakelig utenfor bebygde områder, men det ligger noen gårdsbruk 
inntil vegen. Det mangler midtrekkverk på strekningen Jaren- Amundrud og fra Lygna sør til 
Lygna. 

6.2.15.2.3 Strategier og tiltak 
Det er behov for 2/3-feltsveg (U-H5) på de gjenstående parsellene. Planarbeid for 
strekningen Jaren – Amundrud (midtrekkverk) har startet. Prosjektet er ikke prioritert i NTP 
2014-23.  
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6.2.16 Rv. 4 Lygna - Mjøsbrua 

Her kommer det KVU – avklaring av framtidig standard vil komme her. 

6.2.17 Hovedstrekning rv. 150 Ring 3 Ulven – Gran-foss - Lysaker 

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

6.2.17.2 Utfordringer 
Hovedutfordringene er knyttet til framkommelighet i rushtiden. Dette er særlig utfordrende 
for kollektivtrafikken som mangler sammenhengende kollektivfelt. Deler av vegkorridoren er 
gjenbygget, dvs. at på deler av strekningen ligger bebyggelsen tett på vegen. Dette gjør det 
dyrt og konfliktfylt å få etablert sammenhengende kollektivfelt og fullgode gang-
/sykkelvegløsninger langs hele ringen. Miljøbelastningen langs vegen er også utfordrende  

6.2.17.3 Strategier og tiltak 
Strekningen har i dag fire felt gjennomgående men mangler sammenhengende kollektivfelt. I 
et langt perspektiv bør det være kollektivfelt langs hele strekningen, noe som er utfordrende 
og kostbart. Det må også legges til rette for knutepunkt langs ring 3, spesielt ved Økern og 
Storo.  

6.2.18 Hovedstrekning rv. 159 Karihaugen – Lillestrøm 

Rv. 159 Karihaugen – Lillestrøm er hovedvegen mellom Lillestrøm og Oslo. Rv. 159 til/forbi 
Lillestrøm er kort (13,3 km).  

6.2.18.1 Delstrekning rv. 159 Karihaugen til Lillestrøm (x fv. 120) 

6.2.18.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen mellom Karihaugen (kryss mot E6) og Lillestrøm (rundkjøring med fv. 120) er 11 
km og har fire felt. Trafikken varierer fra ca 25.000 ÅDT til 46.000 ved Karihaugen.  

6.2.18.1.2 Utfordringer 
Det er utfordringer knyttet til trafikkavviklingen rundt Lillestrøm. Spesielt gjelder dette 
gjennom Rælingstunnelen mot Lillestrøm i ettermiddagsrush. Kollektivtrafikken går i 
hovedsak på parallelle lokalveger i området. 
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6.2.18.1.3 Strategier og tiltak 
Strekningen har i dag fire felt og brukbar kapasitet også i et lengre perspektiv. Kapasiteten 
og framkommeligheten ved utgangen av Rælingstunnelen i retning Lillestrøm er for dårlig. 
Skal veksten i persontransport tas med kollektiv, gange og sykkel vil det i et langt perspektiv 
kunne bli behov for kollektivfelt på mye av strekningen. Dette bør imidlertid vurderes opp 
mot utviklingen av Lillestrøm som et sentralt knutepunkt for mating til tog. En slik strategi 
vil kunne redusere behovet for kollektivfelt.    

6.2.18.2 Delstrekning rv. 159 forbi Lillestrøm 

6.2.18.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Rv 159 mellom Lillestrøm (kryss mot fv. 120) og Vigernes (kryss med rv. 22) er kort (2,2 km), 
men vi har valgt å ha den som en egen hovedstrekning fordi den er spesielt utfordrende i 
forhold til vegnormalenes krav om standard og en fremtidig ønsket standard. Strekningen 
har 2 felt uten midtrekkverk og en trafikk på snaut 20.000 ÅDT.  

6.2.18.2.2 Utfordringer 
Det er utfordringer knyttet til trafikkavviklingen på strekningen. Med utbygging av rv. 22 vil 
det også bli et økt press på denne vegen.   

6.2.18.2.3 Strategier og tiltak 
Strekningen har trafikk som tilsier firefeltsveg. Av hensyn til å ta veksten i persontransporten 
med kollektiv, gange og sykkel og med tanke på utfordringene videre innover mot Oslo bør 
ikke bilkapasiteten utvides. Strekningen bør imidlertid bygges få midtdeler for å øke 
trafikksikkerheten. Strekningen kan også utvikles til en god kollektivåre mot Lillestrøm 
stasjon. Dette krever imidlertid kollektivfelt og må vurderes opp mot andre aktuelle 
kollektivtraseer fra nordøst mot Lillestrøm.  

6.2.19  Hovedstrekning rv. 163 Østre Aker vei 

6.2.19.1 Strekningsbeskrivelse 
Rv. 163 supplerer E6 som hovedinnfartsåre fra nordøst og fungerer som regional 
gjennomfartsåre fra Lørenskog til Økern i Oslo. I Oslo fungerer rv. 163 som lokal samleveg 
for nærings- og boligområdene langs veien. 
Rv. 163 Østre Aker vei er ca 11,5 km lang og har en trafikk som varierer mellom snaut 
29.000 ÅDT mot Økern til 15.000 mot Lørenskog stasjon.  

6.2.19.2  Utfordringer 
Utfordringene på strekningen er særlig knyttet til fremkommelighet for næringstransport og 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet siden strekningen har mange avkjørsler.  Deler av 
vegkorridoren er gjenbygget, dvs. at på deler av strekningen ligger bebyggelsen tett innpå 
vegen. Dette gjør det dyrt og konfliktfylt å få etablert kollektivfelt og gang-
/sykkelvegløsninger på strekningen. 
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6.2.19.3 Strategier og tiltak 
For rv 163, Østre Aker vei vil framtidig strategi og tiltak i stor grad påvirkes av en eventuell 
Fossum/Bredtvedt diagonal. Med en ny diagonal må vegen rustes betydelig opp på deler av 
strekningen for å håndtere økt trafikk.  

6.2.20  Hovedstrekning rv. 191 til Alnabru, inkludert Alfasetveien 

6.2.20.1 Strekningsbeskrivelse 
Rv. 191 (Nedre Kaldbakkvei) er en viktig forbindelse på tvers av Groruddalen, mellom E6 og 
Østre Aker vei. Vegen fungerer som adkomstveg til Alnabruterminalen både fra E6 og rv. 163 
Østre Aker vei. Samtidig fungerer vegen som adkomstveg til næringsområdene mellom E6 og 
Østre Aker vei, bl.a. flere kjøpesentre. 
Rv 191 er den viktigste vegen for tilkobling mot Alnabruterminalen og må tilpasses denne 
rollen. Strekningen er om lag 2,3 km og har en trafikk som varierer mellom ÅDT 23.000 mot 
E6 og 13.500 mort rv. 163. Det er fire felt mellom E6 og krysset mot Alfasetveien (innkjøring 
til Alnabruterminalen). Videre mot rv. 163 er det to felt.   

6.2.20.2 Utfordringer 
Utfordringen på strekningen er å legge til rette for næringstransport og hovedatkomsten til 
Alnabruterminalen samtidig som lokaltrafikk og kollektivtrafikk håndteres. 

6.2.20.3 Strategier og tiltak 
På sikt bør dagens veg utvides med et ekstra felt i hver retning (tungbilfelt). Dette innebærer 
utvidelse av dagens veg til seks felt mellom E6 og Alfasetveien og utvidelse til fire felt 
mellom Alfasetveien og Østre Aker vei, samtidig som rundkjøringer utvides med filterfelt. 
Alfasetveien, som er hovedatkomsten til Alnabruterminalen, bør også på sikt utvidelse fra 
dagens to felt til fire felt for å gi god framkommelighet for næringstransporten og styrke 
denne adkomsten.    
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Alle kostnader er oppgitt i 2015-prisnivå 

Tabell 26 Utviklingstiltak ruta 

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

E6    
Bjørvika – 
Gardermoen 

Tiltak for å bedre 
framkommeligheten 
for kollektivtrafikken 

Fire/seksfeltsveg.  
Kollektivfelt på 
strekningen Ulven – 
Gardermoen, delvis 
innenfor dagens vegareal 

3970 

E6 Gardermoen 
- Lillehammer 

Ny veg på manglende 
parseller 

H8 – Firefeltsveg 21200 

E6 Lillehammer 
- Otta 

Ny veg på manglende 
parseller 

H5 to/tre-feltsveg med 
midtrekkverk 

7950 
 

E6 Otta - 
Dombås 

Utbedring av dagens 
veg 

U-H4 (10 meter) 2900 (inkl. Rosten) 

E6 Dombås – 
Sør-Trøndelag 
grense 

Utbedring av dagens 
veg 

H3 (8,5 meter) 1750 

E6 Oppland 
grense - 
Oppdal 

Utbedring dagens 
veg / Ny veg ny trase 

H3 (8,5 meter) 2 500 

E6 Oppdal -  
Ulsberg 

Utbedring dagens 
veg 

H4 (10 meter) 2 320 

E6 Ulsberg -  
Støren (xFv 30) 

Utbedring dagens 
veg / Ny veg ny trase 

H5/(U-H5) to/tre-feltsveg 
med midtrekkverk 

5 100 

E6 Støren (xFv 
30) - Melhus 
(xFv 708) 

Utbedring dagens 
veg / Ny veg ny trase 

H8 - Firefeltsveg 8 660 

E6 Melhus 
(xFv708) - 
Sandmoen 

Utbedring dagens 
veg / Ny veg ny trase 

H9 - Firefeltsveg 2 000 
(start 2015) 

E6 Sandmoen -  
Ranheim 

Utbedring dagens 
veg / Ny veg ny trase 

H7 - Firefeltsveg 700 
1 500 

Rv. 4 
Sinsen - 
Rotnes 

Nedgradering av rv.4 
og ny diagonal til rv. 
163 

H7/H6 - Firefelt (2+2 
kollektivfelt/sambruks-
felt). H6 i Oslo, H7 i 
Akershus 

3700 

Rotnes - Roa Utbedring av dagens UH-5 to/tre-feltsveg 840 (Akershus) + 
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veg m/midtrekkverk 1900 (Oppland) 
Roa – Jaren Utbedret/oppstartet 

pr 2018 
H8 – Firefeltsveg 0 

Jaren - Lygna Utbedring av 
manglende parsell 

UH-5 to/tre-feltsveg 
m/midtrekkverk 

420 

Lygna - 
Mjøsbrua 

Avvente KVU  ? 

Riksveger i Oslo og Akershus  
Rv. 150, Ring 3 
Ulven – Gran-
foss - Lysaker 

Kollektivfelt 4 felt (H6) + 
kollektivfelt/sambruksfelt 
(Fire+to).  
 

8600 

Rv. 159, 
Karihaugen – 
Lillestrøm 

Kollektivfelt H9 Firefelt + kollektivfelt 
 

                               
3750 
 
 

Rv. 159 Forbi 
Lillestrøm 

Kollektivfelt H6 4 felt (to+to 
kollektivfelt/-
sambruksfelt)  

910 

Rv. 163 Østre 
Aker veg 

Kollektivfelt, 
tverrforbindelse 

4 felt (H6) (to+to 
kollektivfelt/sambruksfelt). 

                               
3840  
 

Rv. 191 Til 
Alanabru-
terminalen, inkl 
Alfasetvegen 

 H6 fire-seks felt inkl 
tungbilfelt (seks felt 
Trosterud - Alfasetveien) 

1400 

Rv. 706    
Rv 706 Sluppen 
-  
Nyhavna 

Utb. av dagens trase 
(utvidelse 2 til 4 felt) 

H6 2 200 

Rv 706 
Nyhavna - 
Rotvoll 

Ingen tiltak H6/H7 0 

Mindre tiltak som ikke inngår i strekningsvise tiltak 
Gang- og 
sykkeltiltak 
hele ruta i 
Region øst 

  8950 

Holdeplasser 
(nye) (Region  
øst) 

 24 48 

Holdeplasser 
eks. UU 

   

Kollektivfelt   Inngår i 
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strekningsvise 
Rasteplasser    
Sum   93660 
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Tabell 27a Utviklingstiltak, hovedstrekning i Region øst 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard i 
2050 

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

Bjørvika - 
Gardermoen 

    

 Bjørvika – Ulven Tiltak for å bedre 
framkommelighete
n for 
kollektivtrafikken 

H6 4 felt  100 

 Ulven – Djupdalen Kollektivfelt i 
eksisterende trase 

H7 4-6 felt inkl. 
kollektivfelt 

370 

 Djupdalen - 
Gardermoen 

Kollektivfelt H9 4 felt + 
kollektivfelt 

3500 

E6 Gardermoen 
– Lillehammer 
(Ensby) 

    

 Gardermoen - 
Kolomoen 

Ferdigstilles i 2015 H8/H9 0 

 Kolomoen - Moelv Ny veg i dagens 
trase 

H8 10 290 

 Moelv – Biri Ny veg i ny trase 
(ikke endelig 
avklart) 

H8  3 200  

 Biri - Vingrom Ny veg i dagens 
trase 

H8  3 100  

 Vingrom - Ensby Ny veg, trase ikke 
avklart 

H8 4 600 

E6 Lillehammer 
(Ensby) - Otta 

    

 Ensby - Tretten Nytt løp i 
Øyertunnelen 

H5 700 

 Tretten – Fåvang 
kirke 

Ny veg, trase ikke 
avklart. 

H5 2 060 

 Fåvang kirke - 
Elstad 

Ny veg, trase ikke 
avklart. 

H5 1 550 

 Elstad - 
Gunstadmoen 

Ny veg, trase ikke 
avklart.  

H5 925 

 Gunstadmoen – 
Frya 

Ny veg 
hovedsakelig i 
dagens trase 

H5 620 

 Frya – Sjoa Ferdig utbygd H5 0 
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 Sjoa - Otta Ny veg i dagens 
trase 

H5 1 400 

E6 Otta – 
Dombås 
(unntatt Rosten) 

 Utbedring av 
dagens veg 

UH-4 2 340 

 Rosten Midtrekkverk og ny 
bru 

UH-5 560 

E6 Dombås – 
Sør-Trøndelag 
grense 

 Utbedring av 
dagens veg 

H3  

Riksveg 4 Sinsen - Mjøsbrua 
Sinsen - Rotnes     
 Sinsen – Grorud – 

Bygrensa 
(Gjelleråsen) 

Prosjektet gjelder 
nedgradering av 
Rv. 4, samt lage en 
ny diagonal til rv. 
163. 

 2 280 

 Bygrensa 
(Gjelleråsen) - 
Rotnes 

4 felt. 2-2 med 
tilpasning i 
tettstedet 
Mo/Rotnes.  

 1 500 

Rotnes – Roa     
 Rotnes – Oppland 

grense 
Trolig utbedring i 
dagens trase, ikke 
planavklart 

UH-5 2/3-
feltsveg 
m/midtrekkverk 

840 

 Akershus grense - 
Roa 

Trolig utbedring i 
dagens trase, ikke 
planavklart 

UH-5 2/3-
feltsveg 
m/midtrekkverk 

2500 

Roa – Lygna     
 Roa – Jaren Ferdig utbygd i 

2018 
H8 – 4-feltsveg 0 

 Jaren - Amundrud Utbedring i dagens 
trase 

UH-5 2/3-
feltsveg 
m/midtrekkverk 

420 

 Lygna sør Ferdig utbygd UH-5 2/3-
feltsveg 
m/midtrekkverk 

0 

Lygna - 
Mjøsbrua 

KVU-strekning    

Riksveger i Oslo-området 
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Rv. 150, Ring 3 
Ulven – Gran-
foss - Lysaker 

 Kollektivfelt 4 felt (H6) + 
kollektivfelt/sam
bruksfelt (4+2).  
 

8600 

Rv. 159 
Karihaugen - 
Lillestrøm 

    

 Rv. 159, 
Karihaugen – 
Lillestrøm (x fv. 
120) 

Kollektivfelt H9 4-felt + 
kollektivfelt 

3740 

 Rv. 159 forbi 
Lillestrøm 

Kollektivfelt H6 4-felt (2+2 
kollektivfelt/-
sambruksfelt) 

900 

Rv 163 Østre 
Aker veg 

 Kollektivfelt, 
tverrforbindelse 

H6 4-felt (2+2 
kollektivfelt/- 
sambruksfelt). 

3950 

Rv. 191 Til 
Alanabru-
terminalen, inkl 
Alfasetvegen 

 Utvidelse til seks 
felt mellom E6 og 
Alfasetveien. 
Utvidelse til fire felt 
mellom 
Alfasetveien og 
Østre Aker vei. 
Rundkjøringer 
utvides med 
filterfelt. 5,5 meter 
sykkelveg med 
fortau etableres på 
vestsiden av Nedre 
Kalbakkvei. 
Planskilte løsninger 
for gående og 
syklende i kryss. 
 

H6 4-6 felt inkl 
tungbilfelt (6 felt 
Trosterud - 
Alfasetveien) 

1400 
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Tabell 27b Utviklingstiltak, hovedstrekning i Region midt    2015-kroner 

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

E6 Oppland 
grense - Oppdal 

Oppland gr -  
Isbrekka 

Utbedring av 
dagens veg 

H3 1 700

 Isbrekka -  
Oppdal S 

Ny veg i ny trase H3 800

E6 Oppdal -  
Ulsberg 

Oppdal S - 
Oppdal N 

Ingen tiltak H4 0

 Oppdal N _ 
Ulsberg 

Utbedring av 
dagens veg 

H4 2 320

E6 Ulsberg -  
Støren (xFv 30) 

Ulsberg - 
Berkåk N 

Ny veg i ny trase H5 1 910

 Berkåk N – 
Vindalsliene 

Ny veg i ny trase / 
utbedr. dagens veg 

H5/U-H5 1 480

 Vindalsliene - 
Korporalsbrua 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5 1 110

 Korporalsbrua -  
Støren (xFv30) 

Utbedring av 
dagens veg 

U-H5/H5 600

E6 Støren (xFv. 
30) -Melhus 
(xFv708) 

Støren (xFv30) -  
Hovin 

Utbedring av 
dagens veg 

H8 2 130

 Hovin -  
Melhus (xFv708) 

Ny veg i ny trase H8 6 530

E6 
Melhus(xFv708) - 
Sandmoen 

Melhus (xFv708 – 
Klett) 

Ny veg i dagens 
trase 

H9 1 000 
(start 
2015) 

 Klett -  
Sandmoen 

Ny veg i dagens 
trase 

H9 1 000 
(start 
2015) 

E6 Sandmoen -  
Ranheim 

Sandmoen - 
Tonstad 

Ny veg i dagens 
trase 

H7 700 
(start 
2015) 

 Tonstad -  
Sluppen 

Ingen tiltak H7 0

 Sluppen -  
Rotvoll 

Utbedr av dagens 
veg (4 til 6 felt) 

H7 + 1 500
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 Rotvoll -  
Ranheim 

Ingen tiltak H7 0

Sum    20 080
Rv 706 Sluppen -  
Rotvoll 

Sluppen -  
Nyhavna 

Utbedring av 
dagens trase 

H6 2 200

 Nyhavna -  
Rotvoll 

Ingen tiltak H6/H7 0

Sum    2 200
Sum    22 280
 

Tabell 28a Kollektivfelt og sambruksfelt i Region øst 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
E6  Karihaugen Skedsmo-

vollen 
 13050 Ligger i 

prosjektkostnaden 
Ulven - Djupdalen 

Rv. 4  Bom-
stasjonen 

Bygrensa Grorud 5030 Ligger i 
prosjektkostnaden rv. 
4 Sinsen - Rotnes 

  Kjul Rotnes  1000 Ligger i 
prosjektkostnaden rv. 
4 Sinsen - Rotnes 

Rv. 150  Teisen  Grefsen  1900 Ligger i prosjekt-
kostnaden ring 3 

  Grefsen Teisen  1900 Ligger i prosjekt-
kostnaden ring 3 

Rv. 159  Rælingen-
tunnelen 

X Rv.22  2560 Ligger i prosjekt-
kostnaden rv. 159 

Sum 
(km) 

    25440  

 
Behovet i tabellen angir ikke reelt behov i 2050, kun strekninger hvor kriteriene i håndbok 
N100, kap.B.2.4.5. Det reelle behovet vil trolig være større, jfr omtale i punkt 4.2.7.4 og 
strategier i kap 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 



133 
 

 
 
 
 

Tabell 28b Kollektivfelt og sambruksfelt i Region midt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 2050 Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
E6 Kollektivfelt 

superbuss 
Sluppen Prinsen-

krysset 
Elgeseter 3500 1000

  
superbuss 

Prinsen-
krysset 

Sluppen Elgeseter 3500 1000

  
superbuss 

Prinsen-
krysset 

Rotvoll Innherreds
v 

3500 500

  
superbuss 

Rotvoll Prinsen-
krysset 

Innherreds
v 

3500 500

  Sluppen Tunge Omkj.v. 6000 0
  Tunga Sluppen Omkj. V. 6000 0
      
 Sambruksfelt     
      
      
Sum      26000 3000
Utvidelsen fra 4 til 6 felt for Omkjøringsvegen kan koste omtrent 1500 mill kr. Kostnadene 
er ført i tabell 28b. 
 
 

Tabell 29a Øvrige tiltak for kollektivtrafikken i Region øst 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 1  
Stamruter   

I byer/tettsteder 1 Ikke avklart 
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 24 48 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

8 80 
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Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
 
 
 

Tabell 29b Øvrige tiltak for kollektivtrafikken i Region midt 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 6 60 
Stamruter   

I byer/tettsteder 5  
Utenfor byer/tettsteder 1  

Holdeplasser 0 0 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

5 100 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tabell 30a Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming i Region øst 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt   
Rv 4 Roa   40 
Rv 4 Jevnaker   40 
Rv 4 Gjøvik skysstasjon   10 
E6 Lillehammer Skysstasjon   10 
E6 Mjøsterminalen   10 
Rv 163 Økern   4 
Rv 159/E6 Lillestrøm   10 
E6 Furuset  40 
E6 Helsfyr  40 
Rv 4 Sinsen  40 
Rv 4 Grorud  40 
Rv 150 Økern  10 
Rv 150 Sinsen  40 
Rv 150 Storo  40 
Rv 150 Smestad  40 
Totalt antall og totalsum i Rø 15 414 
Holdeplasser   
E6  145 130 
Rv4  131 150 
Rv150  24 58 
Rv 163  13 33 
Rv191  5 13 
Rv159  2 4 
Totalt antall og totalsum i Rø 320 388 
 
Kostnadsgrunnlag i Rø 
 
Knutepunkt 
Knutepunkt som er en type større holdeplass: 4 mill 
Lavstandard/ lite knutepunkt: 10 mill 
Høystandard/ stort: 40 mill 
 
Holdeplasser 
Holdeplassene i Hedmark og Oppland er beregnet til kr. 700.000. 
I Østfold og Akershus er det beregnet 1,2 mill. 
I Oslo, hvor det er mange påstigende er det beregnet 2,5 mill. 
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Tabell 30b Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming i Region midt 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 2 20 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Holdeplasser 136 136 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 

Tabell 31 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 

     
     
E6 
(RM) 

Hakkamittberga, Vadvegen og Trollkjerka N.
Alle strekningene er samlet mellom hp 01 
km 9,4 til km 11,1 i Drivdalen. Mest 
aktuelle tiltak er tunnel med lengde 1,7 km 
som dekker alle tre skredstrekninger 

3  370 

E6 
(RØ) 

Elstad i Ringebu. Aktuelt tiltak er tunnel.  3,36  Ligger i 
prosjekt-
kostnaden for 
E6 Fåvang 
kirke - Elstad 

Sum     
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Tabell 32a Behov for gående og syklende fram til 2050 – Region øst 

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
0 0 

 b) Gang- og sykkelveg 142 3500 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 5 50 
 d) Sykkelveg med fortau 42 1150 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
0 0 

 f) Sykkelekspressveg 57 4250 
 g   Brudd på ruta   
 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettelagt)   
 i) Alternativ vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

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

  

 Sum 245 8950 
 

Tabell 32b Behov for gående og syklende på E6 og rv. 706 fram til 2050 – Region midt 

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
0  

 b) Gang- og sykkelveg 62,2 2000  
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 0  
 d) Sykkelveg med fortau 15,0 750  
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
0  

 f) Sykkelekspressveg 9,0 750  
 g)  Brudd på ruta   
 h)  Mangler tilbud (ikke tilrettelagt)   
 ii) Alternativ vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

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

  

 Sum 86 3500  
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Tabell 33a Strekninger med 4-feltsveg i Region øst 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Gardermoen – Lillehammer 73 21200 
Rv. 159 Forbi Lillestrøm (2+2felt) 2,2 900 
Rv. 4 Lygna – Mjøsbrua Avklares i KVU  
    
Sum (km)   
 
 

Tabell 33b Strekninger med 4-feltsveg i Region midt 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Støren – Melhus (xFv708) 31,8 8660 
Rv 706 Sluppen – Nyhavna * 9,1 2200 
    
    
Sum (km)   

 Svært krevende å utvide fra 2 til 4 felt på strekningen Sluppen-Nyhavna. Svært usikre 
kostnader 

Tabell 34a Strekninger med midtrekkverk i Region øst 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Lillehammer – Otta 46 7250 
Rv. 4 Lygna – Mjøsbrua Avklares i KVU  
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Tabell 34b Strekninger med midtrekkverk i Region midt 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Ulsberg - Støren 43,0 5100 
    
 

Tabell 35a Hvileplasser og kjettingplasser i Region øst 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 3 0 60 
Rv. 4 1 0 20 
    
    
Sum (stk)    
 

 

Tabell 35b Hvileplasser og kjettingplasser i Region midt 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 2 0 20 
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 36a Kontrollplasser i Region øst  

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

  0  
    
    
    
Sum (stk)    
 
Det er ikke registret behov for nye kontrollplasser i Region øst 
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Tabell 36b Kontrollplasser i Region midt 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Sandmoen/Klett 1 30 
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 37a Rasteplasser for personbiler i Region øst 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisterende 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

E6 4 6 60 80 
Rv. 4  2 20  
     
 

Tabell 37b Rasteplasser for personbiler i Region midt 

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.) 

E6 2 7 70 40 
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

Tema Enhet Region øst Region 
midt 

Endring i transportkostnader Mill kr 23120211 14712 

Endring i ulykkeskostnader Mill kr 8113859 4388 

Netto nytte av investeringene Mill kr -7158411 -3235 

Endring antall drepte og hardt skadde Pers 12,9 5,3 

Endring i reisetid på ruta  min 26,8   23,9 

Antall km uten gul midtlinje 2018/2050 Km 0,4/0 0,3/0,0 

Antall km med vegbredde<8,5 m i 2018/2050 Km 73/0 108/0 

Antall km 4-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 168,5/88,9 24,9/56,1

Antall km 2/3-feltsveg med midtrekkverk i 
2018/2050 

Km 101,7/46 7,4/43,0 

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

km  4,7/66,7 

Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018/2050 km 107,5/632 83/146 

Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018/2050 km 107,5/632 83/146 

Antall km kollektivfelt i 2018/2050 km 23,6/49,1 14/28 

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

punkt 1 3 

Endring i antall personer med innestøynivå over 38 dB pers 2000 424 

Antall konflikter riksveg vs biologisk mangfold 
eliminert 

punkt  ? 

Antall konflikter riksveg vs vann eliminert punkt 10 ? 

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

punkt 2/16 0/2 

Antall holdeplasser langs riksveg med UU i 
2018/2050 

hpl /365 2/138 
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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 15 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 

 

Figur 16 Riksvegruter pr. 2013 
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