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

Rute 6b omfatter vegstrekningene rv. 3 Kolomoen x E6 – Ulsberg x E6, og rv. 25 Hamar 
(Strandgata) – Løten (Tønset) x rv. 3. 
 
Riksveg 3 inngår i transportkorridoren mellom Oslo og Midt-Norge. Sammen med E6 syd for 
Kolomoen og E6 nord for Ulsberg utgjør riksveg 3 korteste og raskeste vegforbindelse 
mellom Oslo og Trondheim. I tillegg er fjellovergangen på Kvikne ca 300 m lavere enn på 
Hjerkinn, rute 6a (E6). Det siste medfører at 80-90 % av de lengste og tyngste kjøretøyene 
(semitrailere og vogntog) velger riksveg 3 når de ikke har ærend langs E6 mellom Kolomoen 
og Ulsberg. 
 
Riksveg 25 Hamar – Løten (Tønset) utgjør, sammen med rv. 3, hovedforbindelsen mellom 
Østerdalen og Hedmarken, med fylkeshovedstaden Hamar.  
 
Hovedutfordringen er først og fremst knyttet til fremkommelighet (vegbredde og kurvatur), 
særlig for tungtransporten og trafikksikkerhet. Store deler av ruta har vegbredde mindre enn 
8,5 meter, men ingen strekninger er smalere enn 6 meter.  
 
På deler av ruta er det problemer med blandet trafikk, miljøbelastning og barrierevirkninger.  
Det er også problemer knyttet til manglende tilrettelegging for gående og syklende. På rv. 
25 mellom Hamar og Løten (Tønset) er det mye blandet trafikk og dårlig framkommelighet i 
rushperiodene. 
 
På rute 6b er det viktig å etterstrebe en mest mulig enhetlig standard over lengre 
strekninger. Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta fram til 2050. Trafikkmengdene sammenholdt med vegens geometriske 
standard danner basis for vurderingene, og er i stor grad bestemmende for tiltaksbehovet.  
 
Hovedstrategien for rv. 3 nord for Rena er utbedring av eksisterende veg med hovedfokus på 
vegbredde og kurvatur og bedre tilrettelegging for tungtransporten. Sør for Rena, på både 
rv. 3 og rv. 25, vil bygging av ny veg og ombygging i eksisterende korridor bidra til å nå 
målet om forbedret trafikksikkerhet. Samtidig vil fremkommeligheten bedres. 
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2 INNLEDNING  

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

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Denne ruta er definert som  
- Riksveg 3, Kolomoen x E6 – Ulsberg x E6      -  297   km  
- Riksveg 25, Hamar sentrum – Ånestad  -   17,9 km 

 
Rutas lengde, inklusive armer ramper og rundkjøringer, pr 1.1.2014: 314,1 km  
 
Når strekningen Ommangsvollen – Grundset er ferdig vil rv. 25 fra Hamar til x rv. 3 bli 13,4 
km, dvs 4,5 km kortere enn i dag. Rutas lengde vil da bli ca. 310 km.  
 
Rutas lengde fordeler seg slik mellom de berørte fylkene:  
 

- Hedmark    301,4 km (283,5 + 17,9) 
- Sør-Trøndelag      13,5 km 

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

3.2 Forutsetninger for rutevise utredninger 

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

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

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

for 2014-17 har vi forutsatt at gjennomføres. Dette gjelder følgende prosjekter: 
o Rv. 3 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning  
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Tabell 1 Veger og veglengder på rute 6b 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde (km) 

Rv. 3 Kolomoen -   
Ulsberg (x E6) 

Hedmark Rv. 3 Kolomoen (hp 1 m 0) – Sør-
Trøndelag grense (hp 18 m 
16536) 

283,5 km 

Sør-Trøndelag Rv. 3 Hedmark gr (hp 1 m 0) -  
Ulsberg (x E6) (hp 1 m 
13489)   

 13,5 km 

Rv. 25 Hedmark Rv. 25 Hamar sentrum x fv. 222 – 
Ånestad  x Rv. 3 

17,9 km 

Totalt Hedmark   301,4 km 

Totalt Sør-Trøndelag    13,5 km 

Tabell 2 Ferjesamband på rute 6b 

Det er ingen ferjer på rute 6b. 

3.3 Rutas funksjon 

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

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

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

 
Nasjonal trafikk 

 I nasjonal sammenheng er rv. 3 særlig viktig for trafikken mellom Trøndelag og 
Oslo-området. Vel en tredjedel av trafikken på rv. 3 nord for Elverum har start og 
målpunkter syd og nord for Hedmark og er typisk langdistansetrafikk eller nasjonal 
stamvegtrafikk. 
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 Funksjonen som tungtransportrute for langdistansetrafikken er tydelig. Omtrent 3/4 
av tungtrafikken på rv. 3 nord for Elverum har mål-/startpunkt syd og nord for 
Hedmark.  

3.3.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner  

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

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

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

Hamar-Elverum som felles bolig,- arbeidsmarked- og serviceregion. På denne 
bakgrunn har også den søndre delen av rv. 3 størst innslag av regional trafikk. 

 Sør-Østerdalsregionen, pendling og internt arbeidsmarked 
 
Lokal trafikk 
Små tettsteder og bebyggelse langs deler av ruta gir vesentlige innslag av lokal trafikk.  
Størst er andelen lokal trafikk i byene og tettstedene der det ikke er bygget omkjøringsveg. 
Disse er Elverum, Alvdal og Hamar. Rv. 25 Hamar – Tønset har vesentlig innslag av 
saktegående landbruksmaskiner. 
 
For øvrig vises til mer utfyllende omtale i kap. 4.7. 

Tabell 3 Viktige regioner i rute 6b sitt nære influensområde 

A. Storbyregioner 

 Oslo 
Omfatter: Oslo, alle kommunene i Akershus, 
Lunner, Gran, Jevnaker Rømskog, 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  
 Hamar 

Omfatter: Hamar, Ringsaker og Stange 
kommuner 

C. Småbyregioner  
 Elverum 

Omfatter: Våler, Elverum, Åmot 
 



 

 
Rutevise utredninger  Rute 6b 

 

12 
 

 
Figur 2  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - 2018 
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Figur 3  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - 2050 
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3.3.2 Sentrale forhold for næringslivet  

Hamarregionen 
Næringsstrukturen i Hamarregionen kjennetegnes med en stor andel arbeidsplasser innenfor 
offentlig, privat og forretningsmessig tjenesteyting. 52 prosent av arbeidsplassene ligger 
innenfor nevnte næringer. Dette skyldes i stor grad at Hamarregionen er fylkeshovedsete 
både for større konsern og offentlige virksomheter.  I overkant av 14 prosent av de 
sysselsatte jobber innenfor varehandel. Industri utgjør 10 prosent. Næringsmiddel og 
trebearbeidende industri utgjør seks prosent. Primærnæringene har en andel på ca. fire 
prosent. Sistnevnte næring har de siste fire åra hatt en nedgang med hensyn til antall 
arbeidsplasser, mens produksjon har vært omtrent på samme nivå. 1.januar 2014 var det 42 
300 arbeidsplasser i regionen 
 
Når det gjelder utvikling i pendling er tendensen at: 
 
1) Økende andel av bosatte i Hamarregionen også jobber i regionen, hhv. 82,1 prosent  

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

Akershus 
 
3) En større andel pendler til naboregioner i Hedmark og Oppland 
 
Sør-Østerdalsregionen 
I Sør-Østerdalsregionen er det i underkant av 16 400 arbeidsplasser. 41 prosent av disse er 
innenfor offentlig tjenesteyting. Den store andelen innenfor offentlig sektor knyttes opp til 
sjukehus, høgskole og forsvarets posisjon i regionen. Privat og forretningsmessig 
tjenesteyting utgjør nesten 14 prosent. Varehandel utgjør i underkant av 14 prosent og 
industri 8 prosent av arbeidsplassene.  Når det gjelder primærnæringene utgjør de til 
sammen nesten fem prosent, men i denne regionen er skogbruksnæringa viktigere enn 
jordbruk (2,7 mot 2,2 prosent).  Reiseliv- og opplevelsesnæringen er viktig for regionen og i 
overkant av fem prosent av arbeidsplassene er innenfor denne næringa. I Trysil er 11 
prosent sysselsatt her.  
 
80 prosent (13 800) av de bosatte i Sør-Østerdalsregionen jobber i regionen, mens 20 
prosent pendler ut. Ti prosent pendler til Hamarregionen(8 %) og Glåmdalsregionen (2 %).  I 
overkant av fem prosent pendler til Akershus og Oslo. Pendlingsmønsteret inn og ut av 
regionen har vært stabilt de siste åra. 
 
Nord-Østerdal/Fjellregionen/Rennebu 
I Fjellregionen, inkludert Røros og Holtålen, er det i underkant av 11 300 arbeidsplasser.  32 
prosent er innenfor offentlig tjenesteyting og 11 prosent i privat og forretningsmessig 
tjenesteyting.   Primærnæringene, industri ,bygg og anlegg og varehandel har alle en andel 
på rundt 10-12 prosent.  Reiseliv og opplevelsesnæringene har en sysselsettingsandel på 
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fem prosent. Når det gjelder Fjellregionen er det store forskjeller mellom kommunene. I all 
hovedsak er tjenesteyting (unntatt den kommunale), varehandel, reiseliv og industri 
lokalisert på Tynset og Røros som regionsentre. I de øvrige kommunene er jordbruk den 
viktigste næringa ved siden av det offentlige. 
 
Av regionens nesten 15 700 bosatte i arbeid er det hele 32,5 prosent som har sitt 
arbeidssted utenfor regionen. 26 prosent av de bosatte pendler til Sør-Trøndelag (unntatt 
Røros og Holtålen). Pendlingsmønsteret har vært stabilt de siste 4 åra. 
 
Langs den korte strekningen i Sør-Trøndelag er det lite og spredt bebyggelse, og 
næringslivet består av relativt små landbrukseiendommer. På dyrkamarka produseres gress. 

3.3.3 Rutas plass i transportkorridoren 

Korridor 6 er formet som en ”vifte”, fra Oslo i syd til Ålesund-Trondheim i nord hvor rute 6b 
inngår i transportkoridoren mellom Østlandsområdet og Midt-Norge. Rv. 3 er med sin 
plassering lengst øst i denne korridoren først og fremst viktig for langdistansetrafikken på 
veg mellom Oslo og Trondheim. De andre alternativene for denne trafikken er Rute 6a (E6), 
Dovrebanen, Rørosbanen og for så vidt også fly Gardermoen – Værnes. 
 
Rv. 3 utgjør sammen med E6 sør for Kolomoen korteste og raskeste forbindelse mellom Oslo 
og Trondheim. Så mye som 80-90 prosent av semitrailere og vogntog mellom Oslo og 
Trondheim foretrekker rute 6b når de ikke har oppdrag mellom Kolomoen og Ulsberg. Dette 
skyldes ikke bare at ruta er noe kartere, men særlig fordi fjellovergangen over Kvikne er om 
lag 300 meter lavere enn Hjerkinn på E6. Sammen med E6 er rv. 3 hovedforbindelsen fra 
Trøndelag, Møre og deler av Nord-Norge til Sør-Sverige og kontinentet. Rv. 3 i kombinasjon 
med E16 og rv. 2 har dessuten økende betydning for tungtransporten mellom 
Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og landene videre østover. For øvrig er rv. 3 
hovedaksen nord-sør i Hedmark og er derfor viktig for næringslivet i Nord- og Sør-Østerdal, 
samt turisttrafikken mot Trysilfjellet.  
 
Riksveg 25 Hamar – Tønset utgjør, sammen med rv. 3, hovedforbindelsen mellom 
Østerdalen og Hedmarken. Ruta er med på å sikre befolkningen i Østerdalen god forbindelse 
til fylkeshovedstaden Hamar.  

4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

Tidspunktet for statusberegningen er satt til 1. januar 2018. Som en forenkling er det lagt til 
grunn at alle prosjekter i handlingsprogrammet for 2014-2017 er gjennomført, selv om det 
er prosjekter som vil bli fullført i påfølgende periode. 
 
Rute 6b har to veger med ulik funksjon og trafikkmengde. Rv. 3 er primært en 
gjennomfartsåre mellom nord og sør med høy andel tunge kjøretøy. 80-90 % av 
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tungbiltransporten mellom Sør- og Nord-Norge går via rv. 3. Rv. 25 mellom Hamar og 
Elverum) har betydelig trafikk med høyt innslag av regional og lokal trafikk. Rv. 25 er 
fellesstrekning med rv. 3 på strekningen Tønset – Elverum. 
 
Hovedutfordringen på det meste av ruten er vegbredde og kurvatur, noe som er spesielt 
problematisk på grunn av mye tungtransport. Mye av ruten har vegbredde under 8,5 meter, 
men ingen strekninger smalere enn 6 meter. På deler av ruten er det problemer med blandet 
trafikk, samt miljøbelastning og fremkommelighet gjennom tettsteder og randbebyggelse. 
Det er også problemer knyttet til manglende tilrettelegging for gående og syklende, samt 
noen strekninger med mange alvorlige ulykker. På rv. 25 er det mye blandet trafikk og dårlig 
fremkommelighet i rushperiodene. I tillegg er flere bruer på ruta modne for utskiftning.  
 
Utbyggingen av Åsta bru med tilstøtende veg har gitt ny bru over Åsta og ny avkjørselsfri 
veg forbi Åsta sentrum. Bygging av ny rv. 3 på strekningen Ommangsvollen – Grundset, 
inkludert ny rv. 25 fra kryss med rv. 3 ved Åkroken til Basthjørnet vil gi bedre 
fremkommelighet og redusere sårbarheten på strekningen i forhold til hendelser.  
 
I Sør-Trøndelag er deler av strekningen utbedret de senere årene. Den nordligste 1,9 km 
lange strekningen fra Gullikstad til Ulsberg ble ombygd i 2006 til vegbredde 8,5 m (tilsvarer 
dagens dimensjoneringsklasse H2). Samme standard ble benyttet for ombygging av vegen 
(lengde 0,7 km) ved Nåverdalsbrua i 2012. Resterende 80 % av strekningen er smalere enn 
8,5 m og har til dels krapp kurvatur. 

4.1 Trafikkforhold 

Rute 6b kjennetegnes av stort innslag av lokal trafikk på Rv. 25 Hamar – Tønset og videre på 
rv. 3 mot Elverum. Strekningene Kolomoen – Tønset – Terningmoen – Rena har i tillegg til 
betydelig lokal trafikk, også stor gjennomgangstrafikk.  
 
Det spesielle ved trafikken på riksveg 3 er den høye tungtrafikkandelen, eller mer presist – 
den høye andelen med kjøretøyer som er lengre enn 16 m. Antallet lange og dermed reelt 
tunge kjøretøyer er høyere på riksveg 3 enn på enkelte andre stamveger hvor den samlede 
årsdøgntrafikken er fire-fem ganger så stor. Dette betyr blant annet at slitasjen på vegen er 
betydelig større enn samlet årsdøgntrafikk normalt skulle tilsi. 
 
Årsdøgntrafikken på rute 6b er klart størst på vegstrekningene nevnt over, alle beliggende 
sør for Rena. Nord for Rena er årsdøgntrafikken i hovedsak under 4000. Tabellen under viser 
strekningsvis hvor mange meter og prosent veg, som inngår i de ulike ÅDT-klassene. Se 
også kart. 
Ved framskriving av trafikk i Region øst har vi tatt utgangspunkt i trafikktall fra NVDB for 
2013 som er framskrevet til 2018 og 2050 med bruk av gjeldende vekstfaktorer for samlet 
trafikkarbeid for hvert fylke. Trafikkmengder for hovedstrekninger er beregnet ved å dele 
samlet trafikkarbeid med total lengde på strekningen. 
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Figur  4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018  
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Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT 
0-1 500 1500 - 

4 000 
4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 Veg  

Rv. 3 (S-
Trøndelag) 

 13,5    

Rv. 3 (Hedmark)  218,1 30,0 20,4 10,8 

Rv. 25 Hamar - 
Tønset 

   9,5 3,7 

Sum (km)  231,6 30,0 29,9 14, 5 

Sum (%)  75 % 10 % 10 % 5 % 

 

4.2 Framkommelighet.  

Kurvaturen på rv. 3 og rv. 25 Hamar – Tønset er i hovedsak brukbar. Noen enkeltkurver har 
for liten radius, men viktigere er det at strekningen syd for Nordstumoen (Stor-Elvdal) gir 
dårlig horisontalkurvatur i kombinasjon med vanskelig vertikalkurvatur på innebygde 
strekninger, behov for tunge utbedringstiltak. Atna – Alvdal har dårligst kombinasjon av 
horisontal og vertikalkurvatur på rute 6b. Kurvaturen medfører blant annet at biler forsvinner 
ut av synet på rettstrekninger. I Sør-Trøndelag har strekingen fra Hedmark grense til 
Gullikstad til dels krapp kurvatur og er i hovedsak smalere enn 8,5 m. På ruta er det til dels 
ujevnt fartsnivå. 

4.2.1 Vegstandard 

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

 Rv. 3 Gita – Skjærodden (Åsta bru med tilstøtende veg) 
 Rv. 3 Rena - Lappland 
 Rv. 3 Hovdmoen – Fjell N 
 Rv. 3 Opphus N – Søkkunna bru 
 Rv. 3 Søkkunna bru – Evenstad bru 
 Rv. 3 Bjøråa – Atna S 
 Rv. 3 Atna S – Alvdal S 
 Rv. 3 Alvdal, ny Steien bru med tilstøtende veg 
 Rv. 3 Gullikstad – Ulsberg  
 Rv. 3 Nåverdalsbrua 
 Rv. 25 Hamar (Strandgt) – Ringgata 

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

 Rv. 3 Ommangsvollen – Tønset  
 Rv. 3 Tønset – Åkroken (Elverum) 
 Rv. 3 Åkroken (Elverum) - Grundset 
 Rv. 25 Åkroken – Basthjørnet 

 
 
Gul midtlinje  
Rute 6b har gul midtlinje på hele vegnettet. 
 
Vegstandard 
En sammenstilling av ÅDT og vegbredde for rute 6b, med utgangspunkt i håndbok N100, 
viser at lange strekninger ikke oppfyller vegnormalstandard. Vegbredden er utilstrekkelig og 
kravene til utforming av sideterreng er ikke oppfylt. Langs store deler av rv. 3 er 
vegskulderens bæreevne og kvalitet så dårlig at det medfører betydelige problemer for 
tungtransporten. På deler av rv. 3 er tilbudet til gående og syklende mangelfullt.  
 
Fri høyde 
Rute 6b har fri høyde over 4,2 meter på hele vegnettet. 
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Figur  6 Vegbredder på ruten pr. 2018  

Tabell 5 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018 

Veg Klasse 0 
Mangler 
gul 
midtlinje 
(< 6 m) i 
praksis 
enfelts-
veg 

Klasse 1 
2 feltsveg 
6m – 8,5 m 

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

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-
feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

Rv. 3 i 
Hedmark 

 235,8  9,2 22,6 10,8 

Rv. 3 i 
Sør-
Trøndelag 

 10,9 2,6    

Rv. 25   17,7    
Sum (km)  246,7 20,3 9,2 22,6 10,8 
Sum (%)  80 7 3 7 3 

4.2.2 Risiko og sårbarhet  

Hovedruter: 
Dette er primærruten for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Ruten er også i noen 
grad avlastningsrute ved fremkommelighetsutfordringer på E6. Strekningen er spesielt utsatt 
ved kraftig nedbør og/eller flom. Det er ingen planlagte tiltak over 50 års flomgrense.   

  
Den betydelige økende mengde tunge spesialtransporter medfører en stor belastning for 
vegen. 

Tabell 6 Deler av ruta som har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
Rv.3 Flom, skred, dårlig 

drenering, ustabile masser, 
setningsskader, smal veg 
som er ulykkesutsatt – flere 
utsatte punkter på 
strekningen. 

Rena-Tynset 

Rv. 3 Bratt stigning - bilberging Garbekegga, Fossbakklia 
Rv. 3 Svake/dårlige bruer Rogna bru, Thingstadbekken 

bru, Tunna bru 
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Klimahensyn: 
 
Innspillene i denne utredningen skal ta høyde for de klimautfordringer som vi har i dag, og 
som fagmiljøene (hovedsakelig NVE) har fremskrevet til 2050. De trekk som gir de største 
utfordringene for Region Øst er kraftigere nedbør over kortere tidsperioder, økt flomfare 
gjennom hele året, samt havnivåstigning. Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi betydelige 
økte påkjenninger for både hovedruten og ikke minst omkjøringsruter. 
 
Omkjøringsruter: 
 
Omkjøringsvegene er sårbare da de er bygget og driftes ut fra den trafikkmengden vegene 
primært er ment for. Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport, modulvogntog og 
kjøretøy med generell dispensasjon inntil 65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser 
har vist at omkjøringsruter i økende grad er utsatt. 
 
Utover omkjøring på E6 mellom Kolomoen og Ulsberg, har ruten dårlige 
omkjøringsmuligheter. 
   
Rv. 3 mangler omkjøring mellom Ånestad og Elverum, men dette vil bli ivaretatt gjennom 
bygging av ny veg.  
 
Nordover fra Rena er fv. 607, fv. 217 og fv. 30 omkjøringsrute mot Tynset. Fv. 217 med 
Åkrestrømmen bru begrenser totalvekt til 60 tonn. Alternativ rute fra Rena er fv. 215 til 
Jordet og fv. 26 til til fv. 30 Tolga. Fra Koppang er det skiltet omkjøring via fv. 30. Sundfloen 
bru på fv. 30 over Glomma ved Koppang har skader som kan medføre behov for å redusere 
totalvekten på 50 t ytterligere. 
 
Fra Atna og Alvdal er omkjøring via fv. 29 til E6 Hjerkinn aktuell. Fra Tynset er aktuell 
omkjøring via fv. 30 til Støren begrenset til 60 tonn. 

4.2.3 Fartsgrenser  

Rv. 3 i Hedmark har hastighetsbegrensning på 9 % av strekningen. I Sør-Trøndelag har 22 % 
av rv. 3 -strekningen hastighetsbegrensning. Rv. 25 har hastighetsbegrensning på 36 % av 
strekningen. 
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Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

Veg 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Sum 
hastighets-
begrensning 

Rv. 3 (RØ) 0,0 0,0 1,7 12,5 11,4 25,6 

Rv. 3 (RM) 0,0 0,0 0,9 1,2 0,9 3 

Rv. 25  0,3 0,0 1,9 2,0 2,1 6,3 

Sum (km) 0,3 0 4,9 20,9 26,3 52,3 

Sum (%) 0 0 10 40 % 50 % 100% 

4.2.4 Reisetider  

Prosjektet Ommangsvollen – Grundset endrer påkoblingspunktet mellom rv. 3 og rv. 25 fra 
Ånestad til Tønset.  
 
Spart reisetid fremkommer gjennom Effekt-beregninger: 
 

 Spart reisetid lette kjøretøy som følge av ny veg «Åsta bru med tilstøtende veg»: 0,8 
minutter. 

 Spart reisetid tunge kjøretøy som følge av ny veg «Åsta bru med tilstøtende veg»: 0,8 
minutter. 

 Spart reisetid lette kjøretøy som følge av ny veg «Ommangsvollen - 
Grundset/Basthjørnet»: 0,6 minutter. 

 Spart reisetid tunge kjøretøy som følge av ny veg «Ommangsvollen - 
Grundset/Basthjørnet»: 0,2 minutter. 

 

Tabell 8 Reisetider 

 
Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 

Rv. 3 Kolomoen - 
Ulsberg  

297 265  

Rv. 25 Hamar - 
Tønset 

13,4 14  

SUM 310,4 279  
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4.2.5 Høyfjellsproblematikk  

Det er ikke høyfjellsproblematikk på rute 6b.  

4.2.6 Tungtransport  

Framkommelighet for tungtransport 
Godstransporten på ruta er betydelig. Av godstransporten på veg fra Nord-Norge/Trøndelag 
går ca. 80 % på rv. 3 gjennom Østerdalen, mens 20 % går gjennom Gudbrandsdalen. 
Vegtransporten foregår i Østerdalen for trafikk fra Oslo til Trøndelag og Nord-Norge, og i 
Gudbrandsdalen fra Oslo til Vestlandet/Nord-Vestlandet.  
 
På veg er det viktig at vi skiller mellom lastebilene og vogntogene som har ulike krav til 
transportnettet, og ikke bare skiller mellom store og små kjøretøy. Som regel defineres 
skillet mellom små og store kjøretøy ved en lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke 
dette hensiktsmessig, spesielt for de problemstillingene der det er de største kjøretøyene 
som er utfordringen. 

Spesialtransporter 
Vegene skal normalt være dimensjonert etter de krav som store kjøretøy har. Likevel er det 
årlig et betydelig antall søknader om spesialtransporter, og vi har transporter som går langt 
ut over de vanlige dimensjonene for ordinære vogntog. Mange transporter er over 4 m brede 
og 25 m lange og kan veie opp mot og også over 100 tonn.  
 
Mange spesialtransporter har full bredde bare 15 – 20 cm over veibanen. Med en bredde på 
for eksempel 4 m og lengde på 25 m vil disse ha et helt annet behov for plass i 
rundkjøringer og kryss i forhold til ordinære transporter. Det er særlig kantstein og 
konstruksjoner som leder trafikken som vil kunne skape problemer for framkommeligheten. 
Dette gjelder også når det nå i økende grad monteres midtrekkverk. Dersom man unnlater å 
ta hensyn til dette, vil spesialtransportene i mange tilfeller måtte ledes inn på alternative 
ruter, i verste fall gjennom mer tettbygde strøk.  
 
Ordningen med modulvogntog med 25,25 m lengde er innført som en permanent ordning 
fra 15.9.2014. Det åpnes et stadig større vegnett for modulvogntog med 25,25 meters 
lengde og det må antas at dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. En økning av 
slike vogntog vil også kunne stille krav til annen utforming av hvile- og rasteplasser langs 
vegene, på grunn av den økte lengden.  
 
Omtalen under vedrører konkrete problemer med framkommeligheten og gjelder rv. 3 og rv. 
25. 
 
Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg  
Når det gjelder mobilkraner går transporten greit for kraner med opp til 3 aksler. Kraner 
med 4 aksler og mer kan ikke benytte deler av denne strekningen, se egen liste ”Vegliste for 
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mobilkraner”. Tilsvarende kraner kan heller ikke benytte E6 gjennom Gudbrandsdalen da det 
her også er mangler på delstrekninger. Med andre ord kan ikke en mobilkran med 4 aksler 
og mer kjøre fra Oslo til Trondheim.  
 
Tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 

Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv 3 er: 
 Åsta  Bru nr. 4- 394 
 Trya  Bru nr 4- 718 
 Søndre Bjøra Bru nr 4- 661 
 Kiva  Bru nr 4- 520 

Nesteby Bru nr 4- 778 
 Tunna  Bru nr 4- 244 
 Tunnfoss Bru nr 4- 574 
 Estensmo Bru nr 4- 349 
 Ya  Bru nr 4- 262 
 
 
Omkjøringsalternativer 
Omkjøring for rv. 3 Elverum – Tynset kan gå via rv. 25/ fv. 26 Elverum – Trysil – Tolga – 
Tynset. Omkjøring for rv. 3 Kolomoen – Elverum kan gå via rv. 25 Åkersvika (Hamar)  
 
På strekningen Elverum – Rena kan fv. 535 på østsiden av Glomma benyttes (ikke 
mobilkraner). 
 
På strekningen Rena Koppang/ Åkrestrømmen kan fv. 215 /607/ 217 Rena – Flåtestøa – 
Åkrestrømmen benyttes som omkjøring. Maks totalvekt er 60 t (ikke mobilkraner). 
 
På strekningen Koppang - Tynset kan fv. 30 benyttes som omkjøring (ikke mobilkraner). 
 
Fylkesveg 30 Tynset (Motrøa) x rv. 3 – Sør Trøndelag grense har funksjon som 
omkjøringsrute hvis rv. 3 er stengt over Kvikne. Den har et vanskelig punkt ved Os bru og 
gjennom Os sentrum der det er etablert miljøgate der biltrafikken skal kjøre på 
fotgjengernes premisser. Maks vekt er 50 tonn. 
 
I Sør-Trøndelag finnes på strekningen rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg ingen bruer med 
bæreevne under 60 tonn. For spesialtransporter inntil 100 tonn er alle bruer godkjent.  

Det er også verdt å merke seg at fv.30 på strekningen Røros – Støren x E6 i Sør-Trøndelag 
har maks 60 t, dette kommer av dårlige bruer i Sør-Trøndelag. 
 
Rv. 25 Hamar – Tønset (x rv. 3) 
Mobilkraner og tungtransport opp til 100 tonn kan benytte hele strekningen.  
 
Bruer som i dag krever følge fra SVV ved vekter over 65 tonn på rv. 25 er: 
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 Disen   Bru nr. 4- 499 
 Åkersvika o/ E6 Bru nr 4- 886 
 Fura   Bru nr 4- 373 
 Ånestad  Bru nr 4- 340 
 
Omkjøringsalternativer 
Omkjøring via E6 og rv. 3 Kolomoen – Tønset. 

4.2.7 Kollektivtransport  

 Ekspressbusstrafikk 4.2.7.1
 
Alle riksvegene trafikkeres av kollektivtrafikken, både av ekspressbusser, langruter, 
regionruter, og også delvis av lokalruter.  
 
Store deler av strekningene trafikkeres også av regional-/lokalbusser. Viktigheten av 
strekningene for kollektivtrafikken forsterkes ytterligere av dette. Under vises 
ekspressbussruter og langruter. Ut over disse finnes flere regionruter og lokalruter som 
trafikkerer riksvegnettet.  

 Rv.25 fra øst er viktig inn til Hamar og fra vest viktig inn mot Elverum. 
 Rv.3 har ingen spesielle utfordringer når det gjelder gjennomgående trafikk. Kan 

være behov for utbedring og flytting av holdeplasser langs riksvegen. Videre er ruta 
viktig på rv.25 fra vest inn til Elverum skysstasjon. Det er behov for utbedring av 
enkelte knutepunkt, disse er hovedsakelig lokalisert på jernbanestasjonene utenfor 
riksvegen. 

 Alle riksvegene trafikkeres av kollektivtrafikken, både av ekspressbusser, langruter, 
regionruter, og også delvis av lokalruter. Store deler av strekningene trafikkeres også 
av regional-/lokalbusser. Viktigheten av strekningene for kollektivtrafikken 
forsterkes ytterligere av dette 

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av rute 6b 

Veg Strekning Operatør Rute  Hyppighet 
Fra  Til 

Rv.25/E6 Elverum Gjøvik Nettbuss 170 Time- 
frekvens 

Rv.3/rv. 
25/E6 

Elverum  Oslo  Nettbuss NX123  Hver tredje 
time 

Rv.25/rv.3/E6 Trysil - 
Elverum 

Oslo  Boreal  Trysil-
ekspressen 

3 avganger 
i døgnet  

Rv. 3/E6 Åmot  Oslo Østerdal- 
ekspressen 

 fredag/ 
søndag 

Rv. 3/E6 Tynset Trondheim Østerdal 
ekspressen 

 Fredag/ 
søndag 
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 Rutebåttrafikk 4.2.7.2

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Ikke  aktuelt på ruta. 

 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 4.2.7.3
 
Det foreligger KVU for Mjøsregionen fra 2007. Det er ikke lagt særlig vekt på kollektivtrafikk.  
 
Inn mot Hamar må fremkommeligheten for kollektivtrafikken forbedres, 
parkeringsrestriktive tiltak må innføres og rutetilbudet må forsterkes. 
Inn mot Elverum må fremkommeligheten forbedres. Ny rv.3 og planarbeid for ny kryssing av 
Glomma kan bedre fremkommeligheten også for kollektivtrafikken. 
 
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.  
 
Det er samme utfordringer på fremkommelighet for bil og buss i byområdene Elverum og 
Hamar. Buss er så langt ikke prioritert foran persontrafikk. 
 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Hedmark 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar 
Til Fra 

Rv. 25 Hamar 
skysstasjon 

Ridabu Hamar Fremkommelighet inn til 
knutepunkt. 
Bussene står i samme kø 
som øvrig persontrafikk 

Rv. 25 Terningmoen Elverum 
skysstasjon 

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

 
For å ha et attraktivt kollektivtilbud for ekspressbussene, er det et poeng å ha gode 
holdeplasser langs riksvegen slik at bussene slipper å kjøre innom alle småsteder. Ved 
holdeplasser ved vegen, vil det antagelig være mulig med flere stoppesteder. Dette krever 
investeringer i gode holdeplasser med atkomst, parkering og sikre overganger over eller 
under riksvegen, evt. ensidige holdeplasser.  
 
I byene er det fremkommelighetsproblemer/kø inn mot skysstasjonene. Her kan det også 
være vanskelig å få til gode løsninger for forbedring av situasjonen på grunn av lite plass til 
kollektivfelt. Annen kollektivprioritering som lysprioritering kan være løsninger. 
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 Kollektivfelt og sambruksfelt 4.2.7.4
 
Antatt behov for kollektivfelt og sambruksfelt i 2050 baserer seg på prognoser som tilsier 
betydelig vekst i biltrafikken og dermed økte køer. Det har ikke vært foretatt registreringer 
etter håndbok N100, kap. B.2.4.5. 
 
Behovet for fremkommelighetstiltak, holdeplasser og knutepunkt er dynamisk, og det 
oppstår nye behov med marked og strategi. Mye vil i skje i perioden 2014-17 når det gjelder 
strategi og forankring av økt satsing på kollektivtransport i Mjøsregionen. Dette vil 
sannsynligvis medføre økt behov for fysisk tilrettelegging fra 2016 og utover. 
 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt Hedmark 

Kollektivfelt/sambruksfelt  Status per 2018 Behov per 2050 
Rute Veg Fra Til Sted meter Sted meter 
6B Rv. 

25 
Hp1 
1000m 

Hp1 
3400m

Hamar 0 Hamar 2400 

Sum (m)       2400 
 

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

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

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

Holdeplasser 257  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

-  

 

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

 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      
Rv 3/25  3    3 
Holdeplasser      
Rv 3/25 (He) 250  1  249 
Rv 3 (ST) 7 3 1 0 6 

4.2.8 Ferjesamband 

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

Ikke relevant for rute 6b. 

4.2.9 Skredsikring 

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

Ikke relevant for rute 6b. 

4.2.10  Tilrettelegging for gående/syklende 

Tabellen nedenfor viser tilbudet pr. 1.1.2018 og behovet frem til 2050. 
Behovet er hovedsakelig vurdert på grunnlag av ÅDT(min 1000), potensialet for gående og 
syklende langs vegen i 2050 (min 50) og skoleveg.  
 
Nedenfor vises tilbud og behov pr. veg på rute 6b. 
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Tabell 17 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

 

Veg Kategori Tilbud pr.  2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
Rv. 3 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen)  53,4  

Rv. 25 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen)  4,3  

Rv. 3 b) Gang- og sykkelveg 12,8 4,9 56,7 
Rv. 25 b) Gang- og sykkelveg 12,6  0,6 
Rv. 25 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 0,6  0,2 
Rv. 25 d) Sykkelveg med fortau   3,6 
Rv. 25 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  0,2   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
Rv. 3 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 211 5,3  
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er   

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

   

 

 Gående  4.2.10.1
 
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 6b omfatter rv. 3 og rv. 25 gjennom Hedmark. I tillegg til de to byene Hamar og 
Elverum ligger det ytterligere 6 tettsteder langs ruten. De har fra 700 til 2700 innbyggere. 
Hamar og Elverum ligger også langs rute 2b (E16, rv. 2og rv. 25). Riksvegene gjennom 
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stedene er i liten grad tilrettelagt for gående og syklende. Alternative ruter er lagt til 
fylkesveger eller 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 6 byer/tettsteder som er aktuelle for lokale gåstrategier. Stedene som 
har mindre enn 5000 innbyggere er viktige kollektivknutepunkter. Til sammen har stedene 
en befolkning på ca.  51 000. Det tilsvarer 3 prosent av Region østs befolkning totalt. 

Den videre prosessen vil avklare hvor det blir igangsatt arbeid med lokal gåstrategi. 

 
 

 Syklende  4.2.10.2
 
Det er vedtatt plan for sammenhengende hovednett i Hamar kommune. Dette følger rv. 25 
fra Hamar sentrum til kommunegrensa og utgjør 11,6 km. Det er vedtatt plan for hovednett 
for sykkel i Elverum, og ca.3 km av ruta inngår i dette hovednettet. 

Det er ikke behov for sykkelekspressveger på rute 6b. 
 
Rv. 3 Kolomoen  – Ulsberg  
I området sør for rv. 25 følger ruta for gående og syklende lokalvegnett/avlastet vegnett. 
Videre oppover Østerdalen følger den i hovedsak rv. 3 med unntak av en del strekninger der 
riksvegen er lagt om og der det finnes lokalveger. Av 290 km totalt, er 224 km av ruta langs 
rv. 3 og 56 km på alternativt vegnett. 
 
Det er foreslått sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Kolomoen til og med 
Mykleby nord for Rena. Videre er det foreslått lokale gs-veger i områder med en del 
randbebyggelse, spesielt inn mot mindre tettsteder. 
 

RUTE 6b - Rv3, Rv25
Fylke Tettsted Rute Veg nr Innbyggere Gjen-

nom/ 
Uten-
om

By-
pakker 
og -
strate-
gier

Sykkel-
byer/ 
hoved-
nett 
sykkel

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

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

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

Kollek-
tiv-
knute-
punkt

Nye 
veg- 
og g/s-
tiltak

4 Elverum 6b+2b Rv3+Rv25+Rv2 13 913 G
4 Hamar 6b+6a Rv25+E6 30 921 G
4 Tynset 6b Rv3 2 524 U
4 Rena 6b Rv3 2 092 U
4 Koppang 6b Rv3 1 187 U
4 Alvdal 6b Rv3 693 U
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Det er behov for 56,7 km tilrettelegging for gående og syklende ved bygging av gang- og 
sykkelveger. Dette er kun nyanlegg, det er ikke foreslått oppgradering av eksisterende 
anlegg. 
 
I Sør-Trøndelag er det gjennomgående tilbud for gående og syklende bare de nordligste 1,9 
km fra Gullikstad – Ulsberg. Det er relativt lave trafikkmengder og ikke særlig stort 
potensiale for mange gående og/eller syklende. Ved en framtidig omlegging av 
riksvegtraseen mellom Korsan og Gullikstad blir eksisterende veg tjenlig for lokaltrafikken. 

Rv. 25 Hamar sentrum – Tønset x rv. 3 
Gående og syklende følger hovedsakelig rv. 25, med unntak av et par lokalvegstrekninger og 
siste del mot Ånestad, der avlastet vegnett kan benyttes etter vegomlegging av rv. 3 og rv. 
25. Hele ruta er på 17,7 km, hvorav 4,3 km er langs alternativt vegnett.  
 
Det vil være et tilbud for gående og syklende på hele ruta, men det er behov for 
oppgradering av eksisterende anlegg fra Vang (x fv. 116) og inn til Hamar sentrum. 
 
Det er behov for tiltak på 4,4 km. Alt dette er oppgradering av eksisterende tilbud, 
hovedsakelig ved ombygging av gang- og sykkelveger til sykkelveger med fortau inn mot 
Hamar. 
 

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

 

F Veg Hovedstrekning L
en

g
d

e 
(m

) 

Å
D

T
 

(k
j.t

ø
y/

dø
gn

) 

U
ly

kk
er

 

D
re

pt
e 

H
ar

dt
 s

ka
dd

e 

R
eg

. S
ko

st
 

(m
ill

.k
r/

 k
m

 
og

 å
r)

  

Rv3 Kolomoen - S. Trøndelag gr. 
4 RV  3 Kolomoen vest E6 X rv. 3 - OMMANGSVOLD XF231 11 850 5 691 3 0 1 0,261
4 RV  3 OMMANGSVOLD XF231 - Tønset 1 629 7 362 4 0 0 0,992
4 RV  3 Tønset - Åkroken 14 209 10 918 40 1 9 1,911
4 RV  3 Åkroken - Grundset 8 865 15 021 20 0 0 0,497
4 RV  3 Grundset - RENA SØR X3 23 941 4 561 31 3 3 1,218
4 RV  3 RENA SØR X3 - NORDSTUMOEN X30 58 206 2 701 38 5 12 0,986
4 RV  3 NORDSTUMOEN XR30 - Alvdal 76 537 2 379 48 1 8 0,411
4 RV  3 Alvdal - Motrøa 22 980 3 067 18 2 1 0,741
4 RV  3 Motrøa - S-TRØNDELAG/GARDLI 59 553 2 043 36 3 16 0,848
4 RV  3 Armer, ramper og rundkjøringer -  5 713 510 0 0 0 0,000
      283 483   238 15 50 0,785

Rv3 Hedmark gr. – Ulsberg  
16 Rv. 3  Hedmark grense - Ulsberg 13,5 1 950 9 0  0,631
   13,5 9 0  0,631
Rv25 Hamar - Ånestad 
4 RV  25 HAMAR SENTRUM X222 - CC VEST RUNDKJ 954 10 403 5 0 0 0,502
4 RV  25 CC ØST RUNDKJ - Aker gård 1 905 14 844 11 0 0 0,785
4 RV  25 Aker gård - LØTEN BRENNERI XF153 10 705 10 133 28 2 2 2,131
4 RV  25 LØTEN BRENNERI XF153 - ÅNESTAD X3 4 079 7 515 14 1 3 3,456
4 RV  25 Rundkjøringer -  218   1 0 0 0,824
      17 861   59 3 5 2,172

 
Rv. 3 har hatt mange ulykker i perioden fra 2008 – 2013, med varierende grad av alvorlighet, 
og moderat registrert skadekostnad. Det er strekningen  fra Tønset til Åkroken som har flest 
alvorlige ulykker og derfor også høyest registrert skadekostnad. På rv. 25 er det strekningen 
fra Aker gård (E6) til Ånestad som har flest ulykker og høyest alvorlighetsgrad.  
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Region øst:   
Dominerende ulykkestyper på hele ruta er utforkjøringsulykker (35 %), ulykker mellom 
kjøretøy med samme kjøreretning (22 %) og møteulykker (22 %). I ulykker med drepte og 
hardt skadde er dominerende møteulykker (63 %) og utforkjøringsulykker (25 %). 
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Region midt:   
 

 

4.3.1 Firefelts veg  

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg  

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

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Rv. 25 Hamar (Ringgata) – Hamar (Åker 
gård) 

 1,9 km (gate) 
 

Rv. 3 Løten (Tønset) – Elverum 
(Åkroken med arm til 
Basthjørnet) 

16,0 km  

Rv. 25 Hamar (Åker gård) – Løten 
(Tønset) 

 10 km 

Sum (km)  16,0 km 11,9 km 
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4.3.2 Midtrekkverk  

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

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

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

Rv. 3 Kolomoen - Ommangsvollen  11,9 km 
Rv. 3 Ommangsvollen – Løten (Tønset) 1,6 km  
Rv. 3 Elverum (Åkroken) - Grundset 6,3 km  
Rv. 3 Grundset – Gita bru  15,8 km 
Rv. 3 Gita bru – Skjærodden 6,0 km  
Rv. 3  Skjærodden – Rena  1,3 km 
Sum 
(km) 

 14,6 km 29,0 km 

 

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Det er behov for å oppgradere riksvegnettet gjennom målrettede tiltak for å forhindre 
utforkjøringsulykker, og for å redusere konsekvensene av slike ulykker når de inntreffer. 
Regjeringen viderefører derfor målet om at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere skal oppfylle gjeldende krav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, 
ettergivende master og profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der 
det ikke er siderekkverk skal det utføres nødvendig utbedring av sideterrenget. 
 
Ved behandling av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 28. januar 
2014 besluttet ELM at det skal legges til grunn en foreløpig ambisjon om at standarden 
beskrevet i NTP skal være oppfylt for hele riksvegnettet innen 1/1-2024. Målet vil bli vurdert 
på nytt i arbeidet med NTP 2018-2027.  
 
En gjennomgang av riksvegene tilsier at det er 153 km riksveg på denne ruta i region øst der 
den angitte standarden antas å ikke være oppfylt. 
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Rute 6b Region 
midt 

Region øst Rute 6b 
SUM 

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014)  13,5 296,204 309,7

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

11,3 270,2 281,3

(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). 

2,0 21,64 23,6

(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 

0,0 4,98 4,8

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

0,0 32,61 32,6

(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) 

9,3 210,98 220,3

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

4,4 73,322 77,7

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

78 % 79 % 

 

Region øst: 

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

153,1 

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

137,7 
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4.3.4 Sikkerhetsrangering 

 
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 (jamfør tabellene 18 
og 19 i kapitlene 4.3.1 og 4.3.2). 

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

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

 
Kategori   

1 

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

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

2 2 

  

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

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

 

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

Veg 

Fy
lk

e 

Sted/Strekning Fra 
Hp 

Fra 
meter 

Til  
Hp 

Til 
meter 

FS
K 

km
år

 

Ra
ng

 F
SK

 
k

å
FS

K 
kj

tk
m

 

Ra
ng
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SK

 
kj

k
FS

K/
NS

K 

Ra
ng

 F
SK

/ 
NS

K
Ra

ng
 to

ta
l 

KA
TE

GO
RI

 

RV3 16 INNSETLIA 1 3150 1 4150 0,712 1 1,06
0 

1 1,21
0 

1  2 

RV 
25 

4 TORSHOV X 
F117 

1 5697 1 6146 10,49 1 2,87 2 3,05 3 1 2 

RV 
25 

4 GRUBHOL  X  
F112 

1 7560 1 8292 4,45 2 1,33 19 1,72 17 12 2 

RV 
25 

4 LAGERÅA X 
F122 

1 9292 1 10292 2,27 9 0,69 43 0,91 43 31 2 

RV 
25 

4 KROKSTI XF157-
ÅNESTAD X3 

1 16500 1 17721 3,92 3 1,55 13 1,87 14 6 2 

RV3 4 GRINDERENG 
XF167-SEGLA 
XF157 

2 13608 2 15754 3,20 5 1,25 23 1,56 22 18 1C 

RV3 4 EBRU XF115 3 3479 3 4479 3,92 4 0,85 41 1,51 26 25 1A 
RV3 4 Basthjørnet-

ELGSTUA 
3 10564 9 1024 2,93 6 1,17 27 1,53 25 21 1A 

RV3 4 GRUNDSET-
ÅMOT GRENSE 

9 8361 9 10050 2,21 11 1,52 14 1,85 16 13 1
D 

RV3 4 ÅMOT GRENSE 9 12050 9 13050 1,29 22 0,89 38 1,05 37 32 1
D 

RV3 4 ÅMOT GRENSE 9 14050 9 15400 2,27 10 1,56 12 1,96 11 9 1
D 

RV3 4 ÅMOT GRENSE 9 16400 9 18400 1,83 15 1,26 22 1,61 20 20 1
D 

RV3 4 HOVDMOEN 10 5815 10 6815 1,83 14 1,60 11 1,98 10 11 2 
RV3 4 HOVDMOEN 10 7815 10 8815 1,72 16 1,50 16 1,86 15 17 2 
RV3 4 _ 10 14588 10 15588 0,86 34 0,97 32 1,06 36 36 2 
RV3 4 _ 10 16588 10 17588 0,81 36 0,91 37 0,99 41 39 2 
RV3 4 OPPHUS BRU 10 25353 10 26198 1,93 13 2,17 4 2,60 4 4 2 
RV3 4 EVENSTAD BRU 

XF606 A 
10 38441 10 694 0,77 38 0,88 39 1,04 38 40 2 

RV3 4 MYKLEBY 11 3841 11 4841 2,45 7 2,82 3 3,33 1 2 2 
RV3 4 STAI BRU 11 8446 11 9613 1,48 17 1,70 9 2,02 9 10 2 
RV3 4 STAI BRU 11 9931 11 10716 1,45 19 1,52 15 2,03 8 14 3 
RV3 4 TRØNNES SYD 11 15080 11 16001 0,93 33 0,97 33 1,17 33 34 2 
RV3 4 TRØNNES SYD 11 16001 11 18450 1,24 24 1,21 24 1,63 18 22 3 
RV3 4 ØVERENGSMOEN 12 3374 12 5374 1,02 30 1,17 26 1,29 29 27 2 
RV3 4 ØVERENGSMOEN 12 7502 12 8502 0,74 40 0,85 40 1,01 40 43 2 
RV3 4 _ 12 12856 12 13779 0,98 31 1,13 28 1,34 28 29 2 
RV3 4 ATNOSEN X219 13 56 13 1247 0,94 32 1,18 25 1,21 32 30 2 
RV3 4 ATNA NORD X 

F633 
13 1890 13 3890 1,25 23 1,68 10 1,94 13 16 2 

RV3 4 HANESTADKR S 
XF664 

13 7890 13 8890 0,72 42 0,96 34 1,11 35 38 2 
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RV3 4 _ 13 16390 13 17390 1,11 26 1,30 20 1,55 23 24 2 
RV3 4 _ 13 21390 13 22390 0,80 37 0,94 35 1,12 34 37 2 
RV3 4 BARKALD XKV 14 680 14 1680 1,11 27 1,29 21 1,55 24 26 2 
RV3 4 BERGET 15 3599 15 4599 0,83 35 0,80 42 0,98 42 42 2 
RV3 4 BERGET XF688 15 6082 15 7082 1,04 28 1,01 31 1,47 27 28 2 
RV3 4 AUMA 15 11232 15 13232 1,35 20 1,41 17 1,61 19 19 2 
RV3 4 NAUSTERSTØA 

XF712 
15 15232 15 16138 2,07 12 2,16 5 2,36 5 5 2 

RV3 4 TUNNDALEN 
XF715 

16 1769 16 2769 2,37 8 2,97 1 3,18 2 3 2 

RV3 4 TVERRÅ 16 6769 16 7769 1,48 18 1,85 7 2,17 7 7 2 
RV3 4 STRYPET 17 14028 17 16028 1,02 29 1,38 18 1,59 21 23 2 
RV3 4 BUBAKKEN 17 18464 17 19464 0,76 39 1,13 29 1,28 30 33 2 
RV3 4 LANGTJÆRNET 17 22491 17 24491 1,30 21 1,93 6 2,20 6 8 2 
RV3 4 YSET XKV 17 28491 17 30491 0,74 41 1,09 30 1,24 31 35 2 
RV3 4 YSET XKV 17 33209 17 997 0,69 43 0,93 36 1,03 39 41 3 
RV3 4 BREVAD 18 15326 18 16326 1,16 25 1,72 8 1,95 12 15 2 

4.3.5 Tunnelsikkerhet  

Det er ingen tuneller på rute 6b.  

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Rv. 3 og rv. 25 hadde mest sykkelulykker som krysset vegen i tilknytning til kryss. 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

Rv. 3  Åkroken- 
Grundset 

8 865 15 021 3   

Rv. 3 Nordstumoen 
– Alvdal 

76 537 2 379 1   

Rv. 3 Motrøa – 
Sør-Tr.lag 
grense 

59 553 2 043 1   

Rv. 25 Strandgata – 
Ringgata 

954 10 403 2   

Rv. 25 Åker gård – 
Tønset  

10 705 10 133 1   

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

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

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjetting-
plasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram til 
2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, til 
2050 

Rv. 3 Løten 1 (20 
oppstillingsplasser) 

   

Rv. 3 
Koppang 

1 (13 
oppstillingsplasser) 

   

Rv. 3 Alvdal 1 (20 
oppstillingsplasser) 

   

Sum (stk) 3 (53 oppstillings-
plasser) 

0 0 0 

 
Det er ikke registert behov for nye kjettingplasser på ruta. 

4.3.8 Kontrollplasser  

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

Dagens kontrollanlegg på strekningen: 

- Husum kontrollstasjon, rv. 3 Løten – avvikles 

- Ånestad kontrollstasjon. Etablering innen 2018 - dekkes i inneværende periode 

- Svingen kontrollplass, rv. 3 Elverum sydgående, skiltstyring og enkle 
mannskapsfasiliteter - opprettholdes 

- Bergrønningen kontrollplass, rv. 3 Tynset sydgående, skiltstyring og enkle 
mannskapsfasiliteter - forsterkes 

Kontrollbehovet vil dekkes ved etablering av kontrollplass langs rv. 3, ved dagens planlagte 
løsning på Ånestad. Kontrollplassen skal ha kapasitet til å ta begge kjøreretninger og være 
ferdigstilt innen 2018. Region midt vil kunne dekke noe av kontrollbehovet sørover på rute 
6a, som vist til under punktet 6a. For å få en god nok dekning sørgående langs rv. 3 må 
Bergrønningen kontrollplass forsterkes. 

Investeringsbehov: Bergrønningen 10 mill. kr. 
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Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Rv. 3 Ånestad kontrollstasjon 1  

Rv. 3 Svingen kontrollplass 1  

Rv. 3 Bergrønningen kontrollplass 
(utvides/forsterkes)  

1 1 

Sum (stk)  3 1 
 

4.3.9 Rastesplasser for personbiler  

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

Rv. 3 9  8 

4.4 Miljøforhold  

 
Klimagassutslipp kommer. Beregnes med EFFEKT 
 
Lokal luftkvalitet  
 
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk gir helseskader for befolkningen som eksponeres. I 
flere av byene i Region øst overskrider forurensningsnivåene nasjonale mål og mange steder 
er luftkvaliteten ikke godt nok dokumentert. I Region øst overvåkes luftforurensning fra 
vegtrafikken av målestasjoner i Oslo, Bærum, Fredrikstad og Lillehammer. I løpet av 2014 er 
det planlagt etablering av nye målestasjoner i Gjøvik, Hamar, Sarpsborg og Lillestrøm.  
 
Nasjonalt mål for lokal luftkvalitet er per i dag (juni 2014): 
- PM10: Maksimalt 7 døgn > 50 µg/m3 
- NO2: Maksimalt 8 timer > 150 µg/m3 
 
Beregninger og tidligere målinger viser at det er overskridelser av nasjonale mål langs rv. 25 
i Hamar. Dette vil omfatte boligområder og uteoppholdsarealer. Det er først og fremst PM10, 
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svevestøv fra vegtrafikk som vil være en utfordring. Økt trafikk og befolkningsvekst kan 
gjøre at flere blir eksponert for høye forurensningsnivåer i årene fremover. Hamar har også 
en høy piggdekkandel sammenlignet med andre byer i regionen.  Langs rv. 3 gjennom 
Elverum gjennomførte Statens vegvesen målinger i en periode i 2012. Disse viste ikke 
overskridelser av nasjonale mål for PM10, men tilsa at det på lengre sikt kan være fare for 
overskridelser. Særlig i kalde, vindstille perioder med bar asfalt i piggdekksesongen.  

Støy 

Forurensningsforskriften angir at boliger langs eksisterende veg med innendørs støynivå 
over 42 dB skal ha fått tilbud om tiltak innen 1.1.2005. De nasjonale støymålene er knyttet 
til reduksjon i støyplage, uttrykt gjennom endring i støyplageindeks (SPI), samt reduksjon i 
antall personer utsatt for innendørs støy over 38 dB. Det legges til grunn at 
Forurensningsforskriftens krav til innendørs støynivå er oppfylt i 2018 og derved at ingen 
personer er utsatt for innendørs støynivå over 42 dB.  
 
Beregninger viser at til sammen 92 personer vil være utsatt for innendørs støy over 38 dB i 
2018. 
 
Tallene fordeler seg slik fylkesvis: 

 Hedmark:  90 
 Sør-Trøndelag: 2 

 
Totalt omfatter dette 38 boliger i Hedmark og 1 bolig i Sør-Trøndelag. For å få alle disse 
boligene under 38 dB vil det være nødvendig å utføre fasadetiltak på de aller fleste. Basert 
på erfaringstall settes kostnaden pr hus i gjennomsnitt til 350.000 kr. Dette innebærer at det 
vil koste om lag 13,5 mill kr å utbedre husene på rute 6b. 
 
Biologisk mangfold og vann 
 
EUs vannrammedirektiv er implementert i norsk lovverk gjennom forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (Vannforskriften). Direktivet setter krav til kartlegging, karakterisering, 
overvåkning, utarbeidelse av vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram og 
tiltaksgjennomføring. Tiltakene kan være knyttet både til kjemiske og fysiske forhold som 
har negativ påvirkning på vannforekomster og vannmiljø. 
 
Det er interessekonflikter mellom veg og biologisk mangfold. Det som gjenstår i 2017 
ansees det ikke som mulig å løse, blant annet går vegen i nærføring til Åkersvika 
naturreservat.  
 
Det er registrert 3 faunapassasjer på ruta. Det er mulig at noen av disse bør utbedres. 

Ved Sørsjøen, og ved flere andre kalkfattige innsjøer langs rv. 3 er det bekymring knyttet til 
saltbruk. Det er store konflikter knyttet til salting av vegen og drikkevannsbrønner langs rv. 
3. Vegen går også i nærføring til grunnvannsmagasin på Elverum og kan ha uheldig 
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innvirkning på dette, selv om det tas forebyggende hensyn. Ny rv. 3/25 vil redusere 
belastning på mindre vassdrag nær Elverum. 
 
Man antar at det ikke finnes noen større vandringshindre fra 2017, eventuelle 
vandringshindre må utbedres fortløpende. 
 
Det finnes også konflikter som det ikke er oversikt over, og det jobbes med å identifisere 
disse og hvordan de eventuelt kan løses.  

 
Natur og kulturmiljø 
 

 Det er registrert 9 artsrike vegkanter langs rv. 3.  
 Byfeltet i Løten- stort gravfelt fra jernalderen. Del av By og Byhagan (verdifullt 

kulturlandskap). 
 Rv. 3 passerer et grunnvannsmagasin i Elverum. 
 Åset søndre og Atneosen, Hanestad i tillegg til Alvdal prestegård er fredete gårdstun 

inntil rv. 3.  
 Rv. 3 tangerer en slåttemark (utvalgt naturtype) og passerer i nærføring til 

Hanestadvola, Jutulhogget, Stormyra, Sørsjøen naturreservater.  
 Rundt Kvikne passerer rv. 3 mellom Forollhogna nasjonalpark og Knutshø 

landskapsvernområde, uten at disse er i direkte nærføring til vegen.  
 Det er slåttemark ved Nordset i Sør-Trøndelag.  
 I Innset-området i Sør-Trøndelag er det registrert flere spor etter gammel bosetning, 

en gammel smeltehytte i Nåverdalen vernet. 
 

 Rv. 25 kommer i nærføring med Åkersvika naturreservat og RAMSAR-område på en 
kort strekning. Vegen passerer et grunnvannsmagasin i Elverum. 

 Rv. 25 ved Åker gård – bygningsmiljø 
 Rv. 25 ved Elvsholmen, stor gravhaug og verdifull bygningsmiljø knyttet til tidligere 

husmannsplass 
 Det er registrert 3 artsrike vegkanter langs rv. 25, disse ivaretas ved drift. 
 På Hedemarken (Stange, Hamar og Ringsaker) er det registrert relativt mange små 

forekomster av den prioriterte arten dragehode. 
 
Verneplan  
 
Det er ikke registrert verneplanobjekter på rute 6b.  
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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 
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forbindelse med arbeid på/ved veg og kan skyldes for dårlig merking og manglende 
tilgjengelige og trygge gangruter forbi området.  Påkjørsel av fotgjengere har relativt høy 
alvorlighet. Tallet av fotgjengere som er påkjørt har sunket fra 16 til 12 % i en 20 årsperiode 
fram til 2012. I årene som kommer vil det bli flere eldre fotgjengere som har lavere tåleevne. 
Det kan således føre til en økning av hardt skadde/drepte.  
 
Der hvor det foreligger er et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og 
kvalitet av på anleggene pr rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransport, rasteplasser, gående/syklende, tunell, gangfelt og ferjesamband. Det 
vises til kap. 4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende. 
 
Frem mot 2050 – Universell utforming av hele reisekjeder 
Det må ligge en kartlegging av universell utforming og kvalitet til grunn for prioritering av 
anlegg som skal bidra til hele reisekjeder langs rutene. Hvis anlegg beskrevet i dette 
kapittelet er dokumentert tilfredsstillende mht krav til universell utforming, vil reisekjeden 
regnes som universelt utformet. 
 
På flere av anleggene mangler pr. i dag dokumentasjon på et nivå som kan si noe i forhold 
kvalitet og universell utforming i forhold til håndbok N100. Det vil derimot være mulig å si 
noe om omfanget av arbeidet for å nå målet om universell utforming av hele reisekjeder i 
2050. 
 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

 
Det er utarbeidet KVU for «Transportsystemet i Mjøsregionen» (2007).  
 
Det er gjennomført KVU/KS1 (2012) for strekningen E6 Oppland grense til Jaktøyen i Melhus 
inkl. rv. 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.  
 
I Sør-Trøndelag ble det i perioden 2010 – 2012 gjennomført konseptvalgutredning for E6 
mellom Oppland grense og Jaktøya (Melhus), og rv. 3 Hedmark grense til Ulsberg.  
 
Etter ekstern kvalitetssikring (KS1) og lokal høring avgjorde Regjeringen (brev datert 
10.12.2012) at videre planlegging av utbyggingen av E6 og rv. 3 skal ta utgangspunkt i 
«Kombinasjonskonseptet». Gjennomføringen baseres på hensiktsmessige enkeltprosjekter. 
 
Kombinasjonskonseptet er en sammensetning av ulike deler av andre konsepter i KVUen. 

 På strekningen rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg utbedres eksisterende 2-feltsveg slik 
det er vist i Konsept 1 «Utbedringskonseptet». 
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, 

4.7 By- og tettstedsområder 

Rute 6b er i dirkete berøring med Hamar by (rv. 25) og tettstedet Alvdal (rv. 3). I øvrige 
byer/tettsteder ligger riksvegen utenom sentrum.  

Hamarregionen 

Hamar er regionsenter i Hamarregionen, definert som kommunene Hamar, Ringsaker, Løten 
og Stange. Hamar er fylkeshovedstad og et knutepunkt for reiser sør, nord og øst.    

Elverum er regionsenter i Sør-Østedalsregionen, definert som kommunene Elverum, Åmot, 
Stor-Elvdal, Trysil og Engerdal. Det er betydelig arbeidspendling mellom Hamarregionen og 
særlig Elverum, men også Åmot og Våler (Glåmdalsregionen).  

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har sammen med andre sentrale aktører inngått 
samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsregionen, Mjøsnett. Opptakten til 
dette var et flerårig arbeid med å styrke samordning og utvikling av kollektivtilbudet i 
Mjøsregionen parallelt med at det nasjonalt utvikles ulike løsninger i storbyene for bedre 
infrastruktur, bedre kollektivløsninger og mer miljøvennlig transport gjennom bypakker, 
belønningsordninger og helhetlige bymiljøavtaler. Mjøsnett har ambisjon om en helhetlig 
løsning for å oppnå en bypakkeløsning etter modell fra andre byområder med mellomstore 
byer.  

Mjøsområdet 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 og mellom Hamar og Elverum 30 km. Avstanden 
Raufoss – Elverum er ca.  90 km. Området preges av økende interntransport, 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.  

I Alvdal går rv. 3 gjennom sentrum. Det ligger en linje utenom sentrum i kommuneplanens 
arealdel. Når trafikkmengden tilsier det vil det være naturlig å aktualisere en diskusjon om 
bygging av omkjøringsveg.  
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA  

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

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

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

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

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

 Et transportsystem som er universelt utformet 
 
Hovedutfordringen på ruta er vegbredde og kurvatur på det meste av ruta, noe som er 
spesielt problematisk pga mye tungtransport. Store deler av ruta har vegbredde mindre enn 
8,5 meter, men ingen strekninger er smalere enn 6 meter. På deler av ruta er det problemer 
med blandet trafikk, samt miljøbelastning og fremkommelighet gjennom tettsteder og 
randbebyggelse. Det er også problemer knyttet til manglende tilrettelegging for gående og 
syklende, samt noen strekninger med mange alvorlige ulykker. På rv. 25 mellom Hamar og 
Tønset (Løten) er det mye blandet trafikk og dårlig framkommelighet i rushperiodene. 
 
Nordover i Østerdalen gir den tunge trafikken, som er betydelig større enn da vegen ble 
bygget, bæreevnemessige utfordringer ved at overbygningen ikke har tilstrekkelig 
dimensjonering. Stor andel utforkjøringsulykker tilsier at utbedring av sideterrenget 
representerer et potensial for senking av ulykkeskostnadene. Og selv om bredden på 
strekninger er noenlunde tilfredsstillende, oppleves vegen for smal av transportutøverne. 
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For rute 6b 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. 
Overordnede mål i et langsiktig perspektiv er å utvikle ruta til en tjenlig hovedforbindelse 
mellom Oslo og Trondheim, samt Hedmarken og Østerdalen. Spesielt for den tunge 
langdistansetrafikken bør det tilrettelegges for å sikre forutsigbare transportforhold og etter 
hvert redusert framføringstid. I tillegg er det viktig å videreutvikle ruta til, i samvirke med 
E16/rv. 2 nord - syd, å bli et tjenlig alternativ til E6 gjennom Oslo for trafikk mellom 
Trøndelag/Møre og Sverige. 
 
I 2050 bør ruta ha enhetlig standard over lengre strekninger og ha lav ulykkesrisiko. I tillegg 
må de til enhver tid gjeldende miljøkrav være oppfylt. Det bør være tilfredsstillende tilbud til 
gående og syklende, og transportsystemet skal være universelt utformet. 
 
I et langsiktig perspektiv er det et mål at kollektivtilbudets reisetid for pendlere reduseres 
betydelig, særlig for å avlaste vegnettet i de mer sentrale strøk. Samtidig bør 
kollektivtilbudet bedres gjennom økt frekvens. Trafikken i og ved tettstedene må 
tilrettelegges langt bedre for myke trafikanter. 
 
Tilstandsmål for ruta i 2050: 

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

ÅDT>1000 pr. døgn og har mer en 50 gående/syklende pr. døgn i 2050 skal det 
være et tilbud for gående og syklende. Det er utbygd sammenhengende nett i byer 
og tettsteder. 

 Krav til godt miljø langs vegen er oppfylt, og det er gjennomført miljøforbedringer i 
tettsteder og ved viktige natur- og kulturområder 

 Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål 
 Ekspressbusstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 

holdeplasser 
 Holdeplasser, rasteplasser og kollektivknutepunkt er universelt utformet 
 Gangfelt og krysninger av veg er universelt utformet 
 God dekning av døgnhvileplasser 

  



 

 
Rutevise utredninger  Rute 6b 

 

52 
 

6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE  

På rute 6b er det viktig å etterstrebe en mest mulig enhetlig standard over lengre 
strekninger. Retningslinjene for valg av vegstandard gir rammene for hvilke tiltak som bør 
iverksettes på ruta fram til 2050. Trafikkmengdene sammenholdt med vegens geometriske 
standard danner basis for vurderingene, og er i stor grad bestemmende for tiltaksbehovet. I 
henhold til retningslinjene kan det være nødvendig å gjennomføre midlertidige/avbøtende 
tiltak i påvente av store prosjekter. På riksvegnettet er det viktig å oppnå en enhetlig 
standard over lengre strekninger. På enkelte deler av ruta, der det i et langsiktig perspektiv 
satses på å utvikle eksisterende veg, gir også ulykkessituasjonen føringer for valg av tiltak. 
 
Ved prioritering av tiltak er det viktig å fullføre prosjekter/strekninger som er startet opp i 
inneværende periode. 
 
Rv. 3 har gjennom mange år blitt utbedret ved breddeutvidelse, mindre kurveutrettinger og 
trafikksikkerhetstiltak. Det har  ikke vært tatt høyde for 200-års flom. Dette forutsettes 
videreført.  
 
For øvrig bør en prioritere tiltak som bedrer framkommeligheten og reduserer 
avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å 
opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Dette kan blant annet gjøres gjennom å 
utbedre ”flaskehalser”, punkter med betydelig redusert standard i forhold til 
vegnormalstandard. 
 
I tillegg er det viktig å prioritere trafikksikkerhetstiltak, i tråd med visjonen om at det ikke 
skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. En bør også 
prioritere veger med stor trafikk, der en har behov for firefelts veg, 2/3-feltsveg og 
strekninger med betydelig gap i forhold til vegnormalstandard og geometri.  
 
Utredningen omfatter kart som viser inndeling i prosjektstrekninger.  
 
Ruta har for lav og ujevn standard for god framkommelighet for den store tungtransporten 
mellom Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge. Selv om det er ønskelig at mer godstransport 
skal skje på bane, vil det sannsynligvis bli økning i vegtrafikken i perioden fram mot 2050. 
 
Det må derfor ses på mulige utbedringstiltak/vegomlegginger som gir jevn kjørehastighet 
og forutsigbar reisetid for trafikantene. Dette må skje med minst mulig ulempe for vegens 
naboer. 
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6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten  

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
2050 * 

Begrunnelse 

Rv. 3 Kolomoen – 
Løten 

8.700 – 11.600 
 

19 H5 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 3 Løten – 
Elverum 

19.700  
arm til Basthjørnet 
(Elverum) 21.700 

18 H6/H7/H8 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 3 Elverum - 
Rena 

7.900 19 H5 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet 

Rv. 3 Rena - 
Tynset 

3.400 – 5.400 16-27 U-H4 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet  

Rv. 3 Tynset - 
Ulsberg 

2.400 – 4.000 27-34 H3 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet. 
Sør-Tr.lag: ÅDT, 
Vegnormal i 
henhold til 
konseptvalg 
2012 

Rv. 25 Hamar – 
Løten 

10-20.900 7-8 H1/H6/H8 ÅDT, fram-
kommelighet og 
trafikksikkerhet  

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



 

 
Rutevise utredninger  Rute 6b 

 

55 
 

6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning A: Rv. 3 Kolomoen – Løten 

 Delstrekning A1: Rv. 3 Kolomoen - Ommangsvollen 6.2.1.1

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard
HP 01 
m 0  

HP 05 
m 11150 

11,2 km 6150 2- feltsveg 

 

6.2.1.1.1.1 Utfordringer 
 

 Lett terreng, men utfordring med setninger/bløtt terreng ved Ommangsvollen. På 
strekningen Romedal – Ådalsbruk er det fjellskjæringer.  

 Mulig behov for rasteplass ved Ådalsbruk. 
 En liten tunnel 
 3 bruer krysser over vegen pluss kulvert 
 Ramper i Romedalskrysset, ungdomsskolen ligger helt inntil vegen. 
 Salting vinterstid er en utfordring 

 

6.2.1.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5. 
 
Planstatus: Dagens trase ligger i kommuneplanens arealdel.  
 

 Delstrekning A2: Rv. 3 Ommangsvollen – Løten (Tønset) 6.2.1.2

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 05 
m 11150 

 3,3 km 7150 2-3 feltsveg. H5 

 

6.2.1.2.2 Utfordringer 
 

 Ingen spesielle etter ny veg er bygd. 
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6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5. Strekningen er per 2018 utbygd med en standard som anses tilfredsstillende i 2050. 
 
I HP 2014-2017 legges det opp til at det skal bygges ny veg på strekningen med oppstart i 
perioden.  
 
Planstatus: Vedtatt reguleringsplan.  

6.2.2 Hovedstrekning B: Rv. 3 Løten – Elverum  

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Løten (Tønset) – Elverum (Åkroken) 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
  HP 3 

m 8900 
14,2 km 10750 4- feltsveg. H8  

 
Elverum (Åkroken) – Elverum (arm til Basthjørnet) 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
 HP 3 
m 8900 

HP 3 
m 10682 

1,8 km 15300 4- feltsveg, H7 til Grindalmoen Ø. 4-
feltsgate, H6 til Basthjørnet 

 

6.2.2.1.2 Utfordringer 
 

 Ingen spesielle etter ny veg er bygd. 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, 4-feltsveg, H6, H7 og H8. 
Strekningen er per 2018 utbygd med en standard som anses tilfredsstillende i 2050. 
 
I HP 2014-2017 legges det opp til at det skal bygges ny veg på strekningen med oppstart i 
perioden.  
 
Planstatus: Vedtatt reguleringsplan.  
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6.2.3 Hovedstrekning C: Rv. 3 Elverum - Rena 

 Delstrekning C1: Rv. 3 Elverum (Åkroken med arm til Basthjørnet) - 6.2.3.1
Grundset 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 03 
m 8900 

HP 09 
m 7100 

6,3 km 4575 2-3 feltsveg. H5 

 

6.2.3.1.2 Utfordringer 
 

 Ingen spesielle etter ny veg er bygd. 

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5. Strekningen er per 2018 utbygd med en standard som anses tilfredsstillende i 2050. 
 
I HP 2014-2017 legges det opp til at det skal bygges ny veg på strekningen med oppstart i 
perioden.  
 
Planstatus: Vedtatt reguleringsplan.  

 Delstrekning C2: Rv. 3 Grundset – Gita bru 6.2.3.2

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 09 
m 7100 

HP 09 
m 22900 

15,8 km 4575 2- feltsveg 

 

6.2.3.2.2 Utfordringer 
 

 Normalt terreng for utbygging/breddeutvidelse. Ingen spesielle utfordringer bortsett 
fra kulverter. Spredt bebyggelse på begge sider av vegen skaper behov for 
parallellveg og underganger. 

6.2.3.2.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5. 
Planstatus: Dagens trase ligger i kommuneplanens arealdel.  
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 Delstrekning C3: Rv. 3 Gita bru – Skjærodden (Åstaprosjektet) 6.2.3.3

6.2.3.3.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 09 
m 22900 

HP 09 
m 29600 

6,7 km 6700 2-feltsveg. H5, 10 meters bredde 

 

6.2.3.3.2 Utfordringer 
 

 Ingen spesielle. 

6.2.3.3.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5, men strekningen er per 2014 utbygd med en standard som anses tilfredsstillende.  
 
På strekningen Gita bru – Skjærodden, som ble åpnet for trafikk i 2014, er det ikke bygget 
forbikjøringsfelt. I forbindelse med fraviksbehandlingen av strekningen, ble det argumentet 
med at det lå bedre til rette for forbikjøringsfelt sør for Gita. Det vil derfor bygges en så stor 
andel forbikjøringsfelt på strekningen Grundset – Gita at kravene til forbikjøringsfelt på hele 
strekningen Grundset – Skjærodden blir oppfylt. 
 

 Delstrekning C4: Rv. 3 Skjærodden – Rena 6.2.3.4

6.2.3.4.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 09 
m 29600 

HP 10 
m 0 

1,3 km 4575 2- feltsveg 

6.2.3.4.2 Utfordringer 
 

 Skråning ned mot jernbane på østsiden av vegen. Ustabile masser, behov for 
masseutskifting.  

 Fjellskjæringer på vestsiden av vegen. 
 

6.2.3.4.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs 2-3 felts veg med 
MR, H5. 
Planstatus: Vedtatt reguleringsplan.  
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6.2.4 Hovedstrekning D: Rv. 3 Rena - Tynset 

 Delstrekning D1: Rv. 3 Rena – Nordstumoen 6.2.4.1

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 10 
m 0 

HP 12 
m 0 

58,2 km 2850 2- feltsveg 

 

6.2.4.1.2 Utfordringer 
 

 I syd smal trasé med fjellskjæringer som må stabiliseres.  
 Skråning ned mot jernbane på østsiden av vegen på strekningen Rena - Lappland. 

Det er ustabile masser, behov for masseutskifting og stabilisere skråningen.  
 Dreneringssvikt  
 Deler av strekningen er flomutsatt og heftet med ustabile masser, masseforflytning 
 Det forutsettes eksisterende nivå og ikke økt flomhøyde, da det vil medføre store 

massekostnader. Hvis heving av vegen( i forhold) til (nye flomfrie) krav om 200-års 
flom vil det føre til betydelig kostnadsøkning og at deler av strekningen må gå ny 
trasé 

 Behov for brutiltak og utskiftning av kulverter 
 Støyskjermingstiltak 
 På store deler av strekningen må breddeutvidelse tas på innsiden, da utsiden er mot 

Glomma.  
 Ustabile masser. Setninger i vegbanen  
 Behov for stabilisering mot Glomma 
 Messeltsvingene (horisontalkurvatur) 
 Rasutsatt ved Stor-Elvdal kirke, fjellskjæring. 
 Utfordring knyttet til trasévalg ved kirken, men ingen utfordring rent byggeteknisk 
 Tosidig bebyggelse på Nordstumoen. Trasévalg er en utfordring 
 Behov for viltsone på deler av strekningen 

6.2.4.1.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, etter dagens normal er 
det U-H4, 10 meters bredde med forsterket midtoppmerking.  
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Midlertidig tiltak Rena – Opphus N: 
Hovdmoen – Hovda bru ble utbedret og breddeutvidet i 2013 i forbindelse med 
dekkefornying. Hele den strekningen er utbedret til 8,5 m med forsterket midtoppmerking. 
Utbedring av sideterreng gjenstår. Strekningen Lappland – Hovdmoen gjenstår. 
 
Det er utarbeidet et forprosjekt for fremtidig utbedring og omlegging av rv. 3 på strekingen 
Fjell – Opphus N. Det anbefales i rapporten i hovedsak å følge eksisterende veg med en 
mindre omlegging ved bebyggelsen omkring Opphus skole og breddeutvide til 8,5 meter.  
 
Midlertidig tiltak Opphus N - Evenstad bru: 
På strekningen Opphus N – Søkkuna bru ble det i 2012 ferdigstilt utbedring til 8,5 meters 
bredde. Parsellen Søkkuna bru – Evenstad bru breddeutvidelses til 8,5 meter med oppstart i  
i 2015. Med utgangspunkt i ÅDT per 2018 vil Opphus N – Evenstad bru ha 
vegnormalstandard. I tillegg er sideterreng utbedret for å redusere faren for utforkjøringer. 
 
Midlertidig tiltak Evenstad bru – Imsroa S: 
Det er utarbeidet et forprosjekt for fremtidig utbedring og mulig omlegging av rv. 3 på 
strekingen. Rapporten legger til grunn vegbredde på 8,5 meter. 
  

 Delstrekning D2: Rv. 3 Nordstumoen - Alvdal 6.2.4.2

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 12 
m 0 

HP 14 
m 19912 

88,6 km 3065 2- feltsveg 

 

6.2.4.2.2 Utfordringer 
 Til dels vann i grunn og myr 
 Geometri stort sett ok, men stedvis dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. 

Fjellskjæringer i vest gjør det utfordrende i forhold til justering av horisontalkurvatur. 
 Stedvis høye fyllinger og svak innspenning 
 Behov for viltsone på deler av strekningen 
 Noe tettbebyggelse og dyrka mark langs riksveg 
 Til dels flomutsatt 
 Problemer med iskjøving om vinteren. 
 Behov for kjettingplass 
 Behov for bytte av kulverter/stikkrenner 
 Dårlig grunnforhold i vegkroppen/løsmasser. Setninger i grunnen. Behov for 

forsterkning 
 Behov for brutiltak 
 Utfordringer tilknyttet jernbaneunderganger 
 Behov for kryssutbedring 
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6.2.4.2.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, etter dagens normal er 
det U-H4, 10 meters bredde med forsterket midtoppmerking.  
 
Midlertidig tiltak:  
Breddeutvidelse av strekningen Stor-Elvdal grense – Alvdal og ombygging av kryss mellom 
rv. 3 og fv. 219 til Atna. Ny kjørekulvert i forbindelse med ny kommunal veg ved Alvdal 
Skurlag. Endring av kryss ved Alvdal Skurlag. 
 
Planstatus: Trasé avklart i kommuneplanens arealdel. 
 

 Delstrekning D3: Rv. 3 Alvdal – Tynset (Motrøa) 6.2.4.3

6.2.4.3.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 14 
m 19912 

HP 16 
m 0 

23,2 km 3460 2- feltsveg 

 

6.2.4.3.2 Utfordringer 
 

 7 bruer inklusive Steien bru 
 Skille rasteplass og kontrollplass ved Alvdal 
 Grunnforhold er stedvis dårlig med setninger 
 Stedvis tettstedsbebyggelse og dyrka mark 
 Flomutsatt på deler av strekningen 

 

6.2.4.3.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, etter dagens normal er 
det U-H4, 10 meters bredde med forsterket midtoppmerking.  
 
Hp 2014-17: Alvdal tettsted – utskifting av Steien bru, bygging av ny bru med gang og 
sykkelveg, utbedring av vegtraséen gjennom tettstedet med spesiell vekt på  
trafikksikkerhetstiltak. 
Kryssutforming Motrøa, Tynset kommune.  
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6.2.5 Hovedstrekning E4: Rv. 3 Tynset  – Ulsberg 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 16 
m 0 

HP 01 
m 13489 

73,2 km 2275 2- feltsveg 

 

6.2.5.1.2 Utfordringer 
 

 Dårlig vertikal- og horisontalkurvatur 
 Behov for brutiltak 
 Stedvis dårlig grunnforhold, setninger, utgliding og dårlig masser. 
 Stedvis dårlig innspenning, ny overbygning behøves 
 Fjellskjæringer 
 Noe tettstedsbebyggelse og dyrka mark 
 Til dels flomutsatt 
 Høy sommerdøgntrafikk i forhold til gjennomsnittstrafikken over året. 
 Manglende lokal omkjøringsveg, og store forsinkelser når rv. 3 blir stengt. 
 Blandet lokaltrafikk (delvis landbruks-redskaper) og fjerntrafikk. 
 Stort sett smalere veg enn 8,50 m 

 

6.2.5.1.3 Strategier og tiltak 
 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, dvs H3. På grunn av 
relativt lav trafikk og liten aktivitet langs strekningen, er det sikkerhetsmessig akseptabelt å 
bruke H3 (fartsgrense 90 km/t) istedenfor H2 på strekningen. Store deler av strekningen må 
få bedret kurvatur for å tilfredsstille kravene til vegnormalstandard. 
 
Midlertidig tiltak: 
Sør-Trøndelag: Det bør gjennomføres siktforbedrende tiltak i påvente av større 
investeringer. det er avsatt statlige midler i perioden 2018 - 2023. 
 
Forprosjekt for fremtidig utbedring og mulig omlegging av rv. 3 på strekingen Tunna bru - 
Lonåsen.  
 
Eventuell ombygging av krysset med E6 på Ulsberg blir en del av prosjekt for utbedring av 
E6. 
 
Planstatus: Trasé avklart i kommuneplanens arealdel. Kommunedelplan godkjent i Rennebu 
kommune i 2014 viser ny rv. 3 i en omlagt trase forbi Innset.  
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6.2.6 Hovedstrekning F: Rv. 25 Hamar - Løten 

 Delstrekning F1: Rv. 25 Hamar (Strandgata) – Hamar (Ringgata) 6.2.6.1

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 01 
m 0 

HP 01 
m 900 

0,9 km 11075 2-felts gate. 6,5 m +sykkelfelt 2*1,5 m 

 

6.2.6.1.2 Utfordringer 
 

 Tettbebygd strøk i by 
 Fremkommelighet for kollektivtransport 

 

6.2.6.1.3 Strategier og tiltak 
Strategi mot 2050: Strekningen er per 2018 utbygd med en standard som anses 
tilfredsstillende i 2050. 
 

 Delstrekning F2: Rv. 25 Hamar (Ringgata) – Hamar (Åker gård) 6.2.6.2

6.2.6.2.1 Strekningsbeskrivelse 
  
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 01 
m 900 

HP 0 
m 3000 

3,0 km 14625 2- feltsveg med gul midtlinje 

 

6.2.6.2.2 Utfordringer 
 

 Tettbebygd strøk i by 
 Fremkommelighet for kollektivtransport 
 Flomutsatt 
 Åkersvika naturreservat 
 Dårlige grunnforhold, våtmarksområde 
 Noe dyrka mark 

 
Planstatus: Trasé avklart i kommuneplanens arealdel. Det er gjeldende kommunedelplan til 
Åker gård i forbindelse med E6–prosjektet (Kolomoen – Moelv).  

6.2.6.2.3 Strategier og tiltak 
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Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, etter dagens normal er 
det H6, smal 4-feltsgate med midtrabatt. Det er behov for kollektivfelt. 
 

 Delstrekning F3: Rv. 25 Hamar (Åker gård) – Løten (Tønset) 6.2.6.3

6.2.6.3.1 Strekningsbeskrivelse 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vegstandard 
HP 01 
m 3000 

HP 01 
m 13400 

10,4 km 12465 2- feltsveg 

 

6.2.6.3.2 Utfordringer 
 

 Til dels tettbebygd strøk i by 
 Fremkommelighet for kollektivtransport 
 Ingen omkjøringsmuligheter 
 Dårlige grunnforhold, myr. 
 Dyrka mark 

 

6.2.6.3.3 Strategier og tiltak 
Strategi mot 2050: I 2050 skal strekningen ha vegnormalstandard, 4-feltsveg, H8. Det er 
behov for kollektivfelt på første del av strekning (ca.  400 m).  
 
Planstatus: Planstatus: Trasé avklart i kommuneplanens arealdel.  
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

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

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

 
Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 2050 * Sum kostnad  

2018-2050 
(mill. kr.) 

Rv. 3 Kolomoen – Løten Utbedring av dagens 
veg/ Ny veg i ny 
trase 

H5 1 000 + Stort 
prosjekt 

Rv. 3 Løten – Elverum Ny veg i ny trase H6/H7/H8 Stort prosjekt 
Rv. 3 Elverum - Rena Ny veg i ny trase/ 

Utbedring av dagens 
veg 

H5 1600+Stort 
prosjekt 

Rv. 3 Rena – Tynset Utbedring av dagens 
veg 

U-H4 8 500 

Rv. 3 Tynset – Ulsberg Utbedring av dagens 
veg/Ny veg i ny trase 

H3 5 100 

Rv. 25 Hamar - Løten Utbedring av dagens 
veg/Ny veg i dagens 
trase 

H1/H6/H8 5 500 

Sum   21 700 +  
Stort prosjekt 

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

 
Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard i 

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

Rv. 3 Kolomoen – 
Løten 

Rv. 3 Kolomoen – 
Ommangsvollen 

Utbedring av dagens 
veg 

H5 1 000 

 Rv. 3 Ommangsvollen 
- Løten (Tønset) 

Ny veg i ny trase H5 Stort prosjekt 

Rv. 3 Løten – 
Elverum 

Rv. 3 Løten (Tønset) – 
Elverum (Åkroken med 
arm til Basthjørnet) 

Ny veg i ny trase H6/H7/H8 Stort prosjekt 

Rv. 3 Elverum - 
Rena 

Rv. 3 Elverum (Åkroken 
med arm til 
Basthjørnet) - 
Grundset 

Ny veg i ny trase H5 Stort prosjekt 

 Rv. 3 Grundset - Gita 
bru 

Utbedring av dagens 
veg 

H5 1 500 

 Rv. 3 Gita bru – 
Skjærodden 
(Åstaprosjektet) 

Ny veg H5 Stort prosjekt 

 Rv. 3 Skjærodden - 
Rena 

Utbedring av dagens 
veg 

H5 100 

Rv. 3 Rena – 
Tynset 

Rv. 3 Rena – 
Nordstumoen 

Utbedring av dagens 
veg 

U-H4 2 900 

 Rv. 3 Nordstumoen - 
Alvdal 

Utbedring av dagens 
veg 

U-H4 4 300 

 Rv. 3 Alvdal - Tynset 
(Motrøa) 

Utbedring av dagens 
veg 

U-H4 1 300 

Rv. 3 Tynset – 
Ulsberg 

Rv. 3 Tynset (Motrøa) – 
Ulsberg 

Utbedring av dagens 
veg/ Ny veg i ny trase 

H3 5 100 

Rv. 25 Hamar - 
Løten 

Rv. 25 Hamar 
(Strandgata) -Hamar 
(Ringgata) 

Utbedring av dagens 
veg 

H1** Ferdigstilt. 
Gjenstår 
småtiltak 

 Rv. 25 Hamar 
(Ringgata) – Hamar 
(Åker gård) 

Utbedring av dagens 
veg 

H6 1 000 

 Rv. 25 Hamar (Åker 
gård) – Løten (Tønset) 

Utbedring av dagens 
veg/Ny veg i dagens 
trase 

H8 4 500 

Sum    21 700 
 * Vegstandardklasser - kort forklaring:  H1 – H4 er tofeltsveg, H3 fartsgrense 90 km/t, H5 er 
to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg økende standard knyttet til ulike bredder på 
kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok N100 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om 
dette. 
**2-felts gate. 6,5 m +sykkelfelt 2*1,5 m 
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Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  

Rv. 25 Kollektivfelt Hp 1 m 
1000 

Hp 1 m 
3400 

Hamar 2400 Inngår i  
prosjekt-
kostnadene 

 Sambruksfelt      

Sum 
(km) 

    2,4  

 

Tabell 30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 257 257 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell utforming 
fram til 2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   

Kollektivknutepunkt 3 30 

-Stamruter   

-I byer/tettsteder   

-Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 255  307 

-Stamruter   

-I byer/tettsteder   

-Utenfor byer/tettsteder   

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

 

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

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor Behov fram til 

2050 –kostnad
(mill. kr) > 2,5 > 3,5 

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

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad
(mill. kr)

    

Rv. 3 a) Blandet trafikk (gående og syklende i kjørebanen) 5,0  

Rv. 3/25 b) Gang- og sykkelveg 56,7 1734 

Rv. 25 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  2 

Rv. 25 d) Sykkelveg med fortau 4,4 90 

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

 f)  Sykkelekspressveg   

 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 

  

 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 25 Hamar (Ringgata) – Hamar (Åker 
gård) 

1,9 1 000 

Rv. 25 Åker gård – Tønset (Løten 
brenneri) 

10 4 500 

Sum (km – mill. kr) 11,9 5 500 
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Tabell 35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 3 Kolomoen - 
Ommangsvollen 

11,9 1 000 

Rv. 3 Grundset – Gita bru 15,8 1 500 

Rv. 3  Skjærodden – Rena 1,3 100 

Sum (km – mill. kr) 29,0 2 600 

 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Sum (stk)    

 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv. 3 Bergrønningen, Tynset 1  10 

Sum (stk)    

 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisterende 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

Rv. 3  8 120  
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger 

Tema Enhet Region øst Region 
midt 

Sum Rute 
6b 

Endring i transportkostnader Mill kr 4387 219 4606 

Endring i ulykkeskostnader Mill kr 2750 38 2788 

Netto nytte av investeringene Mill kr -14709 -313 -15022 

Endring antall drepte og hardt skadde Pers 3,5 0,1 3,6 

Endring i reisetid på ruta min 2,4 0,9 3,3 

Antall km uten gul midtlinje 2018/2050 Km 0/0 0/0 0/0 

Antall km med vegbredde<8,5 m i 2018/2050 Km  11/0 11/0 

Antall km 4-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 0/16 0/0 0/16 

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

Km 6/45,9 0/0 6/45,9 

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

km /229,7 0/13,5 0/243,2 

Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018/2050 km 76,2/149,9 1,6/6,3 77,8/156,2 

Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018/2050 km 76,2/149,9 1,6/6,3 77,8/156,2 

Antall km kollektivfelt i 2018/2050 km 0/2,4 0/0 0/2,4 

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

punkt 0 0 0 

Endring i antall personer med innestøynivå over 38 
dB 

pers 90 2 92 

Antall konflikter  riksveg vs biologisk mangfold 
eliminert 

punkt    

Antall konflikter  riksveg vs vann eliminert punkt    

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

punkt 2/3 0/0 2/3 

Antall holdeplasser langs riksveg med UU i 
2018/2050 

hpl 12/244 0/7 12/251 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

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

Mellomstore 
byregioner 

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

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

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

Spredtbygde 
områder 

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

 

Figur 10 Riksvegruter pr. 2013 
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9 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OMKJØRINGSVEGER RUTE 6B – 
HEDMARK 

Veg Hendelse Sted 
Fv26 
Hp10 m100-Hp17 m100  

Utglidning. Ustabile masser 
og vegover-bygning som 
ikke tåler trafikkbildet som 
omkjøringsveg.  

Heggeriset-Trangdalen  

Fv26 Flom Hola bru 
Fv28 
Hp1 m12-Hp5 m10000  

Utglidning. Ustabile masser 
og vegoverbygning som 
ikke tåler trafikkbildet som 
omkjøringsveg.  

Brenna-Nøren  

Fv 29 
Hp5 m1467 

Bru. Sårbar for overlast, har 
brudd i endetverrbærer.  

Eide bru.  

Fv29 
Hp5 m7640-Hp5 m09890  

Værforhold. 
Høyereliggende område 
mot E6 Dovrefjell.  

Dalholen-Hjerkinn  

Fv30 Flom Koppang - Åkrestrømmen 
Fv30 
Hp1 m9060-Hp1 m11890  

Bilberging, bratt stigning.  Burrudalen  

Fv30 Hp2 m0-Hp2 m12200  Steinskred  Storsjøen  
Fv30 
Hp2 m20-Hp2 m12540  

Utglidning, ustabile 
masser.  

Burrudalen - Åkrestrømmen  

Fv30  Flom Åkrestrømmen-Øvre-Rendalen 
Fv30  Flom Elvål - Tylldal 
Fv30 
Hp8 m10555  

Høyde, lav jernbane-
undergang (3,6m).  

Tynset sentrum  

Fv30 Ulykkesrisiko, flere bruer 
med smal føringsbredde 

 

Fv30 Totalvektbegr. 50 t Sundfloen bru 
Fv215 
Hp1 m2000-Hp1 m4400  

Steinskred, utglidning.  Nord for Rena  

Fv00535 
Hp1 m7700-Hp1 m8700  

Flom. Langenga  

Fv535 
Hp2 m9000-Hp2 m10500  

Flom. Åsta  

Fv535 
Hp2 m12024-Hp2 m12924  

Ulykkesstrekning, mangler 
rekkverk  

Rena  

Fv607 
Hp1 m10-Hp3 m15640  

Ustabile masser Åmot  

Fv607 
Hp3 m11600-Hp4 m1700  

Smal og svingete Storsjøen  

Fv607 
Hp4 m400-Hp4 m740  

Flom Andrå  

Fv607 
Hp4 m12810-Hp4 m12950  

Flom Flenvika  
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