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

Formålet med de rutevise utredningen er å gi en grov oversikt over tilstanden for rutene, 
innenfor vegstandard, trafikksituasjon, kollektivtilbud, gåing, sykkel og andre 
transportparametre. Videre tar utredningene opp perspektiv på hvilken standard rutene skal 
ha innenfor de ulike elementene i år 2050. Utgangspunktet er dagens vegnormaler og 
prognoser for hvordan man tror utviklingen ellers vil blir fram mot 2050. 
 
Rute 6d omfatter E136 fra kryss med E6 på Dombås i Oppland til Ålesund sentrum. Ruten 
har en tilknytning som er Rv 658 til Ålesund lufthavn, Vigra. Den totale lengden til rute 6d i 
2018 vil være om lag 174 km. Rutens lengde er eksklusiv strekningen E39 Remmem – 
Breivika (52 km) på rute 4b som er en ”felles” vegstrekningen med rute 6d. 
 
E136 er den viktigste vegen for varetransport inn og ut av Møre og Romsdal, og er den øst–
vest-forbindelsen i Sør-Norge med størst trafikk. Den vestligste delen av ruten har 
hovedsakelig en lokal og regional funksjon for vare- og persontransport til og fra Ålesund. 
Den østligste delen av ruten har hovedsakelig en nasjonal funksjon for varetransport mellom 
Møre og Romsdal og resten av landet. E136 omtales som «eksportvegen» grunnet fylkets 
rolle som stor eksportør av varer og tjenester. En utbygging av E39 vil forsterke E136 som 
transportåre mot øst og bidra til økt trafikk på ruten. 
Det er stor fritidsaktivitet med skiheiser og mange hytter på Bjorli og området rundt.  
 
Hovedutfordringene til ruta: 
I Ålesund er det kapasitetsproblemer ved økende trafikk. Det er utfordrende å få ned per-
sonbilbruken, styrke kollektivtrafikken og ivareta myke trafikanter samtidig som man skal ha 
effektive transportkorridorer gjennom byområdet. De største utfordringene på strekningen 
Dombås - Remmem (Vestnes) er partier med smal, svingete og dels bratt veg med lav fram-
kommelighet for næringslivets transporter. Mye randbebyggelse med uoversiktlige avkjørsler 
påvirker trafikksikkerhetssituasjon. På en del strekninger med bebyggelse er det redusert 
fartsgrense. Strekninger uten gang- og sykkelveg skaper utrygghetsfølelse for gående og 
syklende. I Romsdalen er det risiko for flom og erosjon av vegbane og fare for skred. 
 
Ruta er svært viktig for import til og eksport fra Møre og Romsdal. For å sikre god frem-
kommelighet særlig for tungtransport er det nødvendig med breddeutvidelse på store deler 
av strekningen, samt fjerne flaskehalser. Utfordringer knyttet til den vanskelige 
fjellovergangen på Ørskogfjellet må løses i forbindelse med utbedring av E39 Ålesund-
Molde, jf. rute 4b. Utfordringer for biltrafikken og tilrettelegging for økt gåing, sykling og 
kollektivbruk i Ålesund må løses gjennom en bypakke. Tiltak i Ålesund og strekningsvis 
tiltak i Romsdalen prioriteres for mulig oppstart i NTP 2018-2027.  
 
I denne rapporten er det beregnet at å etablere vegnormalstandard for hele rute 6d vil 
medføre et investeringsbehov på 14 mrd. kroner Endring i reistid på ruta er beregnet til 13 
minutter.
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2 INNLEDNING 

 

3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

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

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

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

 
Denne utredningen tar for seg strekningene Dombås –Remmem og Breivika (Moa) - Ålesund 
som på hele strekningen følger E136, samt Rv 658 Ysteneset (Ålesund Øst) – Vigra (Ålesund 
lufthavn). Fra utgangspunktet i krysset med E6 på Dombås i Dovre kommune går ruta til 
Ålesund via Romsdalen, Åndalsnes, langs Romsdalsfjorden og fram til Remmem i Vestnes 
kommune (etter åpning av brua over Tresfjorden i 2016). Derfra går ruta sammen med E39 
over Ørskogfjellet via Sjøholt til Breivika. Fra Breivika er det ca. 10 km vestover inn til 
Ålesund sentrum. 
 
Et resultat av utbygging av ferjefri E39 kan bli at fellesstrekningene for framtidig E136 og 
E39 blir andre enn i dag. 
 
Rv 658 ble beholdt som riksveg i forbindelse med foRvaltningsreformen i 2010 og forbinder 
Ålesund sentrum med flyplassen som ligger på Vigra i Giske kommune.  
 
Mye av trafikken som er på E136 fra øst og skal i retning Ålesund sentrum følger fv. 398 
(Lerstadvegen) på strekningen Breivika – Lerstad fordi den er omtrent 1 km kortere og har 
langt færre kryss/avkjørsler enn skiltet E136 langs Borgundvegen. 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 6d 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

E136 Dombås-
Ålesund 

Oppland E136 Dombås-
Møre og 
Romsdal 
grense 

61 

Totalt Oppland   61 

Møre og Romsdal E136 Oppland gr. – 
Remmem 

87 

Møre og Romsdal E136 Breivika-
Ysteneset 

10 

Totalt Møre og 
Romsdal 

  97 

Totalt E136 Dombås - Ålesund   158 

Rv658 Ålesund-Vigra Møre og Romsdal RV658 Ysteneset-
Vigra 

16 
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Det er ikke ferjesamband på rute 6d 

 

3.2 Rutas funksjon 

 
E136 er den viktigste vegen for varetransport inn og ut av Møre og Romsdal, og er den øst–
vest-forbindelsen i Sør-Norge med størst trafikk. Den vestligste delen av ruten har 
hovedsakelig en lokal og regional funksjon for vare- og persontransport til og fra Ålesund. 
Den østligste delen av ruten har hovedsakelig en nasjonal funksjon for varetransport mellom 
Møre og Romsdal og resten av landet. E136 omtales som «eksportvegen» grunnet fylkets 
rolle som stor eksportør av varer og tjenester. 
 
 Bypakke Ålesund er endepunkt på rute 6d. Det vises til foreliggende KVU, KS1 og pågående 
arbeid med dette. Bypakke Ålesund vil trolig ikke ha stor innvirkning på ruten, bortsett fra 
dersom det på sikt kommer en styrking av E39 gjennom Ålesund kommune i bypakken. 
Dette vil forsterke E136 som transportåre mot øst, og sammen med en fremtidig ferjefri 
forbindelse mot Søre Sunnmøre (vedtatte prosjekt Hafast), vil dette bidra til økt trafikk på 
ruten. 
 
Det er stor fritidsaktivitet med skiheiser og mange hytter på Bjorli og området rundt. Dette 
gir en vesentlig økning i trafikken på ruten i forbindelse med helger og ferier. En vesentlig 
del av denne trafikken vil følge ruten over lange strekninger. 
 
Den eneste lufthavnen langs ruten er Ålesund lufthavn, Vigra (nasjonal lufthavn). Molde 
lufthavn, Årø (regional lufthavn) ligger tett på ruten. Møreforskning og Transportøkonomisk 
institutt har vurdert mulige påvirkninger for lufthavnstrukturen av Ferjefri E39, som vil gjøre 
Molde lufthavn ferjefritt tilgjengelig for Vestnes. I rapporten blir det trekt fram at særlig 
Molde lufthavn kan få en økt lekkasje til Ålesund lufthavn, men at dette i seg selv ikke vil 
være tilstrekkelig til å påvirke selve lufthavnstrukturen. Mesteparten av reisene fra og til 
lufthavnene ved eller i nærheten av ruten er mot Oslo. Selv med et ferdig utbygd vegnett mot 
Oslo, er det ikke foRventet at dette vil medføre en vesentlig reduksjon i flytrafikken på disse 
strekningene. 
 
Det er tog parallelt med vegen mellom Dombås og Åndalsnes, Raumabanen. Raumabanen 
fyller en stadig viktigere rolle i turistnæringen på Nordvestlandet, ved å utvikles til en 
turistbane. Åndalsnes havn har anløp av mange cruise¬skip. Det har vært vanskelig å få et 
godt grunnlag for godstransport på strekningen. Tilbudet ble nedlagt høsten 2013, men 
startet opp av nytt selskap etter noen måneder. En nedleggelse av godstransporten på banen 
er antatt å ville medføre om lag 70 ekstra vogntog i døgnet mellom Dombås og Åndalsnes. 
Banen er tilrettelagt for godsprofilet P407, som tillater semihengere framført på 
gods¬vogner. Godsterminalen i Åndalsnes har kapasitet til å håndtere flere godstog. Banen 
er ikke elektrifisert, ikke fjernstyrt og er delvis rasutsatt. Det er i følge Jernbane¬verkets 
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handlings¬program 2014–2017 ikke planlagt større fornyelses- og utbyggingstiltak på 
Raumabanen i perioden. Nytt signalanlegg (ERTMS) er planlagt utbygd etter 2026. 
InterCityutbyggingen mellom Oslo og Lillehammer vil gi redusert reisetid og bedret 
fremkommelighet til Oslo, og vil kunne bedre konkurransekraften for Raumabanen. 
 
Ålesund havn er Norges største fiskeeksporthavn og Norges tredje største containerhavn. De 
viktigste havneterminalene er Flatholmen og Skutvika. Det er stor retningsubalanse. Det er i 
dag god riksvegforbindelse til begge havnene. Det arbeides med å omklassifisere veg til 
Skutvika om til fylkesveg. 
 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

De fleste større sentra i Møre og Romsdal ligger i en ytre akse langs kysten og E39 (rute 4a 
og 4b), med et befolkningsmessig tyngdepunkt på Sunnmøre. Næringslivet i fylket har i 
hovedsak tre tyngdepunkt nært knyttet til de tre byene Ålesund, Molde og Kristiansund. Om 
lag 70 prosent av befolkningen bor i tettbygde strøk, og andelen er voksende (SSB). 
Arbeidsmarkedene, som hovedsakelig ligger på samme akse som bosentrene, har 
tradisjonelt vært avgrenset av fjordene. Møre og Romsdal er landets største ferjefylke, både i 
antall samband og i transporterte kjøretøy og passasjerer.  

- Å forsterke og utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner er en av hovedideene bak 
satsingen på en ferjefri E39.  

- For å sikre gode bo- og miljøforhold i byene, forsterke og utvide bo- og 
arbeidsmarkeds¬regioner samt sikre effektiv gods- og varetransport i by, 
arbeides det med bypakker i Ålesund, Molde og Kristiansund.  

 

Tabell 2 Viktige regioner i rute 6d nære influensområde 

A. Storbyregioner 

  

B. Regioner med mellomstore byer 

 Ålesund 

 Molde 

C. Småbyregioner 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge  

 

3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

For byene i Møre og Romsdal jobbes det nå med bypakker. Behovet for god 
fremkommelighet og tilgjengelighet for nærigslivets transporter har en sentral rolle. Alle 
byene har mål om oppstart av bompengeinnkreving og byggestart for ulike prosjekt i 2016.  
 
Det er behov for utbedringer av E136 i Rauma som har en del flaskehalser for tungtrafikk 
mellom Møre og Østlandet. E136 er den viktigste vegen for varetransport inn og ut av Møre 
og Romsdal, E136 omtales som «eksportvegen» grunnet fylkets rolle som stor eksportør av 
varer og tjenester. 
  

 

Figur 3 Transportmiddelfordeling gods Oslo – Møre og Romsdal 
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Korridoren Oslo – Møre og Romsdal (Ålesund, Måløy) er dominert av vegtransport med 74 %. 
Jernbanetransport utgjør ca. 25 % og sjøtransport kun 1 %. Varestrømmen går i større grad 
ut fra Oslo enn inn til Oslo. 
 

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

 

Rute 6d (E136/Rv 658) utgjør en av de tre nordvestre armene av korridor 6 (Oslo – 
Trondheim m/armer). E136 har en klart viktigere funksjon både for gods- og 
persontransport enn de øvrige to stamvegarmene Otta - Måløy (rute 6c, Rv15) og Oppdal – 
Kristiansund (rute 6e, Rv 70). 

I korridoren er det også jernbane mellom Oslo og Trondheim (Dovrebanen) og i Romsdalen 
mellom Dombås og Åndalsnes (Raumabanen). En del store vogntog kjører bare mellom 
Ålesund-området og Åndalsnes der konteinere kan fraktes videre med tog. 

Det er flyplasser ved Ålesund, Molde, Kristiansund og Oslo (Gardermoen) med flere daglige 
avganger. Det er stamnetthavner i Ålesund og Kristiansund med god adkomst fra riksveg. 
Utvkling av stamnetthavn er i Ålesund lagt til Flatholmen som i januar 2010 ble tilknyttet 
riksvegnettet med Rv 658. Havna i Skutvika vest for sentrum er redusert i betydning.  

I Aukra kommune er Nyhamna  definert som sjø-sjøbasert terminal/stamnetthavn. 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

 

4.1 Trafikkforhold 

 

 

Figur 4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018 

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

 
 ÅDT 

0-1 500 1 500-4 
000 

4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 

50 000- 
80 000 >80 000 

Veg  

Dombås-
Remmen 

 148       

Breivika-
Ysteneset 

    3 7   

Ysteneset-
Vigra 

   16     

Sum (km)  148  16 3 7   

Sum (%)  85  9 2 4   
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4.2 Framkommelighet.  

 

4.2.1 Vegstandard. 

 
Figur 5 viser hvilke deler av rute 6d som antas å være utbygd til vegnormalstandard pr 
01.01.2018. 

 

Figur 5 Vegstandard 2018 

 

4.2.1.1 4-feltsveger 
Ingen strekning på ruta er i 2018 utbygd med 4 felt. Strekningen Breivika – Ysteneset (10 
km) har ÅDT over 12.000 kjt/d.  
 

4.2.1.2 Vegbreddefordeling 
De smaleste strekningene er ved Jorabrua (Utbedres 2017), og Flatmark-Marstein (NTP 
2018-2023) der bredden er ca 6 m. Dette er også strekninger som har spesielt dårlig 
vegstandard i forhold til horisontal- og vertikalgeometri.  
 
Det er ingen punkter på vegruta med fri høyde <4,2 meter, Hjelviktunnelen har et svært 
smalt profil som gjør at store biler risikerer sammenstøt med andre biler eller tunneltaket. 
Tunnel har spesielt dårlig vegstandard i forhold til horisontal- og vertikalgeometri. Det 
kreves derfor helt ny løsning ved Hjeviktunnelen. 
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Tabell 4 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018 

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje (< 
6 m) i 
praksis 1 
feltsveg 

Klasse 1 
2 feltsveg 
6m – 8,5 m 

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

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-
feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

E136  7,2 134 9 6,8 1,5  
Rv 658  8 7 1   
       
Sum 
(km) 

7,2 142 16 6,8 1,5  

Sum 
(%) 

4 82 9 4 1  

4.2.2 Risiko og sårbarhet 

De viktigste hendelser som kan oppstå på ruta som påvirker risiko- og sårbarhetsbildet er 
vist iTabell 5. Resultatene fra risko- og sårbarhetsanalysene viser at potensielle 
naturskadehendelser er fremtredende. De trekk som gir de største utfordringene er 
kraftigere nedbør over kortere tidsperioder, økt flomfare gjennom hele året, fare for skred, 
samt havnivåstigning. Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi økte påkjenninger for både 
hovedruten og omkjøringsruter. 

Tabell 5 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse Sted 

(Rute nr., 
vegnr.) 

Hendelse etter def.liste + eventuelt 
supplerende info 

Navn, fylke 
(NT/ST/MR), HP, km 
(x-y) 

Rute 6D, E136 STENGT VEG: Flom i forbindelse med 
store nedbørsmengder og rask 
snøsmelting. Skredfare i Romsdalen 

Romsdalen, MR, Hp 
01- hp 03 

Rute 6D, E136 STENGT VEG: Brann – Westnofa Industrier, 
farlig utslipp. 

Åndalsnes, MR, Hp 
03, km 4000 

Rute 6D, E136 STENGT VEG: Jordskred v/Grande trevare. Innfjorden, MR, Hp 
04, km  

Rute 6D E136  BRU STENGT: Skade på bru. Redusert Måna bru, MR, Hp 04, 
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framkommelighet, lang omkjøring km 17,806 

Rute 6D, E136 Ulykkespunkt v/Skiriundergangen Romsdalen, MR, Hp 0, 
km  

Rute 6D, E136 Brustuglia, høy stigning. Risiko for tunge 
kjøretøy, redusert framkommelighet, 
stengt veg ved skiftende føre. 

Romsdalen, MR, Hp 
01- hp 03 

Rute 6D, E136 
og Rv 658 

Fyllinger i sjø. Stormflo og 
havnivåstigning 

Ålesund-Vigra 

 

Generell omtale av rute 6 d, Dombås – Ålesund med tilknytninger, E-136 

Ruten går sammen med E-39 fra Ålesund til Brastadkrysset, Skorgeneset og er beskrevet i 
rute 4b. E136 rundt Tresfjord blir nedlagt som stamveg når Tresfjordbruen åpnes i 2015. 
Viser til egen ROS analyse på broen. Omkjøringsmulighet via gammel trase i Tresfjord. 
Beskrivelse sårbarhet og risiko blir beskrevet fra Vikebukt og sørover til Dombås. Ny 
Vågstrandstunnel er planlagt åpnet i inneværende år, 2014. Dette i risikoutsatt område. 

Det er risiko for flomfare ved spesielt 3 broer. Åndalsnes, Innfjorden og Måndalen. Med økt 
risiko for store flommer er disse broene utsatt. Endring i værforhold vil medføre økt risiko 
for skred på strekningen Måndalen og Innfjorden. I Romsdalen er det også fallvinder i i 
enkelte områder ved Åndalsnes sentrum. Det er også risiko for ulykke  med stort omfang ( 
brann) ved Westnofa i Åndalsnes sentrum. 

Ved Sogge, Horgheim, Flatmark, Raudstøl og Skiri i Romsdalen er det risiko for flom og 
erosjon av veibane. Som følge av mer ekstremvær, så er det i Romsdalen en øket fare for 
skred og løst fjell. (Mannen) Risikoutsatt områder, Fantebrautet. Sikringstiltak 
Fantebrauta/Dølsteinfonna i HP 2014-2017. Det er risiko for skred ved flere steder, og økt 
fare for oppdemning av elva Rauma. I Brustuglia er det stor fare for stopp av tunge kjøretøy, 
stor stigning og overganger i værskille, jfr. VTS logg og politiets operasjonslogg.Begrenset 
framkommelighet i området Marstein og Skiri. Jernbaneundergang som er et ulykkesspunkt.  

Omkjøringsmuligheter via Rv 15 over Strynefjellet og Rv 70 i Sunndalen. Lang 
omkjøringsrute (6 mil og 0,5 timer ekstra Molde-Dombås, 4 mil ekstra og 1,3 timer ekstra 
Ålesund-Otta og 2,5 timer og 17 mil ekstra  Åndalsnes-Dombås). Ca 270 trailere kjører 
gjennom Romsdalen pr døgn.  

E136 inn mot Ålesund sentrum og deler av Rv 658 ligger delvis på fyllinger i sjøen, som er 
utsatt for stormflo og havnivåstigning. Stormflo har allerede medført utfordringer, mens 
fremtidig havnivåstigning vil kunne medføre at dette blir en større utfordring. 
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4.2.3 Fartsgrenser 

Tabell 6 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

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

E136 RØ  0,1 0,7 10,5  11,3 

E136/       
Rv  658 

  11,7 8,1 4,1 23,9 

Sum (km)  0,1 12,4 18,6 4,1 35,2 

Sum (%)   7% 11% 2% 20% 

 

4.2.4 Reisetider 

Tabell 7 Reisetider 

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(minutter) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
Dombås Bjorli 56,2 52  

Bjorli Åndalsnes 49,3 45  

Åndalsnes Vikebukt 41 36  

Vikebukt Remmem 3 3 Åpnes 2015 

Remmem Breivika 53 48 Langs E39 

Breivika Ålesund 10,9 12  

Dombås Ålesund 213 196  

 

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Ruta har ikke fjelloverganger, og derfor ingen problem knytt til dette tema. Høyeste punkt på 
vegen er ca 650 m.o.h. ved Lesjaskogsvatnet. Terrenget langs vegen er skogkledd eller er 
kulturlandskap. Tettstedet Dombås er på omtrent samme høyde. 
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På strekningen Sjøholt – Kjelbotn (som omtales i rute 4b) ligger Ørskogfjellet der vegens 
høyeste punkt er 330 moh. Vind og snøvær kan gi dårlige kjøreforhold her pga delvis lite 
vegetasjon langs vegen. 

4.2.6 Tungtransport 

Dei største flaskehalsene for store biler er liten vegbredde, lav fri høyde, sterk stigning, 
krappe kurver og ferjesamband. 

På denne ruta er det først og fremst den 3,5 km lange stigningen (Brustulia) øverst i 
Romsdalen opp til Bjorli som gir framkommelighetsproblem deler av vinteren. I tillegg gir 
veggeometrien ved Jorabrua (oppstartsmidler i 2017) i kombinasjon med lokalklimatiske 
forhold tidvis vanskelige kjøreforhold om vinteren. Gjennom Lesja har smal veg bidratt til 
mange utforkjøringer med tunge kjøretøyer om vinteren. Ved passering av de små 
tettstedene Veblungsnes, Innfjorden og Måndalen er vegen spesielt smal og har skarpe 
kuRver. Den 300 m lange Hjelviktunnelen som ligger mellom Vågstranda og Vikebukt har fri 
høyde på bare 4,2 m, ligger i ganske krapp kurve og er for smal.  

Tilknytningen til stamhavn på Flatholmen i Ålesund er god via tunnelarmen til/fra Rv 658. 

4.2.7 Kollektivtransport 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 

Tabell 8 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspressbussruten Frekvens Fra  Til 

E136 Bjorli Dombås 
(Otta) 

Opplandstrafikk 557 4 per dag 

E136 Bjorli Dombås 
(Otta) 

Opplandstrafikk 580 5 per dag 

E136 Ålesund Moa NOR-WAY 
Bussekspress 

431: 
Fjordekspressen 
Bergen-Ålesund 
om Stryn 

3 per dag 

E136 Ålesund Moa Nettbuss 
TIMEkspressen 

Linje11: Volda-
Krsund 

17 per dag 

E136 Ålesund Moa Nettbuss 
express 

Dag- og 
nattekspressen 
Oslo - Ålesund 

2 per dag 

E136 Ålesund Moa NOR-WAY 
Bussekspress 

Fjordekspressen: 
Bergen-Ålesund 

3 per dag 
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4.2.7.2 Rutebåttrafikk 
Det er ingen rutebåtruter på ruta. 

 

 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 
For å ha et attraktivt kollektivtilbud for ekspressbussene, er det et poeng å ha gode 
holdeplasser langs riksvegen slik at bussene slipper å kjøre innom alle småsteder. 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. 

Tabell 9 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
E136 Hatlaås-

tunnelen 
Moa Ålesund Moderate til store kjøretidsforsinkelser 

mot Ålesund sentrum i morgenrush. 
Forventes utbedret med ny Lerstadveg i 
bypakke Ålesund. 

E136 Sentrum Steinvåg-
sundbroa 

Ålesund Store kjøretidsforsinkelser retning 
sentrum i ettermiddagsrush. Forventes 
utbedret med ny bro over Brosundet i 
bypakke Ålesund. Midlertidig prosjekt 
med signalregulering i 2014/15 skal 
forbedre flyt på E136 over Hellebrua. 

E136 Sentrum Voldsdalen Ålesund Små kjøretidsforsinkelser retning sentrum 
i morgenrush. Forventes utbedret med 2 
nye felt i bypakke Ålesund. 

E136 Moa Hatlaås-
tunnelen 

Ålesund Små kjøretidsforsinkelser i 
ettermiddagsrush retning Moa. FoRventes 
løst med ny Lerstadveg i bypakke 
Ålesund. 
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4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 

Tabell 10 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 2050 
Sted meter Sted meter 

 Kollektivfelt       
        
 Sambruksfelt       
E136  Ny 4-felts veg 

Lerstad, samt 
utbygging 4-
felt 
eksisterende 
innfart. 
Lerstad 
forventet 
oppstart 2018. 
Sentrum 
forventet 
oppstart 2023 

Breivika Sentrum Ålesund .  21 000  

Sum 
(km) 

       

Sum (%)        
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 
Her skal det gis en samlet oversikt over status og behov for nye kollektivknutepunkt, 
holdeplasser og innfartsparkering/park-and-ride-anlegg pr. 2018. 

Tabell 11 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kollektivknutepunkt 3+1 RØ Se tabell 14  
Stamruter 2  

I byer/tettsteder 2  
Utenfor byer/tettsteder 1  

Holdeplasser 88+127 RØ  
Stamruter 13  

I byer/tettsteder 26  
Utenfor byer/tettsteder 62  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

0 (mye gratis tilgjengelig på 
Moa) 

 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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4.2.7.6 Universell utforming 
 
Dette omfatter behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell utforming. 

Tabell 12 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 3+1 RØ 1 1 1 2+1 RØ 
-Stamruter 2 0 1 1 1 
-I byer/tettsteder 2 0 1 1 1 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

1 1 0 0 1 

Holdeplasser 88 +127 RØ 53 7  
+2 RØ 

28 
 +2 RØ 

60 +123 RØ 

-Stamruter 13 0 0 13 11 
-I byer/tettsteder 26 4 5 17 9 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

62 49 2 11 51 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

4.2.8 Ferjesamband 

Det er ingen ferjesamband på ruta. 

4.2.9 Skredsikring 

Tabell 13 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

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

E136  Sæterbøfonna Rauma Snø Terrengtiltak  3,5 
Sum   1 
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4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

I Region øst er ruta for gående og syklende 61 km, hvorav 9 km er langs alternativt 
vegnett.Det er her forslått sammenhengende tilbud for gående og syklende fra Dombås til 
Bjorli. Det gjenstår da å bygge 7,2 km gang- og sykkelveg mellom Lesjaskog og Bjorli.  

Tilrettelagte strekninger i Region midt er korte, slik at det gjennomgående tilbudet framstår 
som oppstykket. Tunneler bidrar til denne oppstykkingen. Det er behov for å tette flere 
strekninger med manglende tilrettelegging på ruta, og skilte alternative ruter der de finnes 
og er hensiktsmessige. 

Hovedutfordringene er: 

• Bygge ut hovednett for sykkel i Ålesund. Tett «båndby» gir et stort potensiale for 
økt sykling og behov for å skille gående og syklende. Tilrettelegging for sykkel 
inngår som en svært viktig del av bypakke Ålesund, og vil være rutas sterkeste 
bidrag til å øke sykkelandelen. (Henviser til bypakke/byomtale?) 

• Sykling i tunneler. Særlig Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen er problematisk; 
lange tunneler uten alternative ruter i dagen. Behov for helhetlig gjennomgang av 
problematikken og påfølgende forslag til tiltak for alle riksvegruter. 

• Mellom Dombås og Åndalsnes er det betydelig sykkelturisme. Det gir behov for 
attraktivt sammenhengende tilbud og god visningsskilting. 

• Sikre at attraktiv gjennomgående sykkelrute blir ivaretatt ved bygging av store 
prosjekt. 

 

Tabell 14 Tilbud og behov for gående og syklende på E136 /RV658 pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

E136  Rv fv  
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
 7,9 RØ 

6,6 RM 
 

 b) Gang- og sykkelveg 40,1 RØ 
20 RM 

 
1 RM 

7,2 RØ 
17,9 RM 

 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   4,6 RM 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg   7,7 RM 
 g)  Brudd på ruta 8,4 RM   
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 12 RØ   
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57,6 RM 
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke er   

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

30,4 RM   

Antall km i behovskolonnen kommer, etter en vurdering av hva som trengs av 
systemendringer og hva som trenger forbedring av samme system. 
 
 

4.2.10.1 Gående 
Nasjonal gåstrategi har som mål at det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå 
mer. En målsetning i strategien er å stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp 
sitt ansvar for gående. Et virkemiddel er å bidra til å utvikle lokale gåstrategier med mål om 
økt gåing og strategier for hvordan kommuner, fylkeskommuner og private aktører skal 
samarbeide for å nå målene.  
Lokale gåstrategier bør utvikles ut fra lokale forhold og ha vekt på arealbruksutvikling, 
planlegging av sammenhengende gangnett, fastlegging av driftsstandarder, utvikling av de 
fysiske omgivelsene, løsninger for samspill i trafikken og utvikling av lokal gåkultur.  
Kommunalt engasjement er en forutsetning for å lykkes med strategiene, og arbeidet med 
dem bør ledes av kommunene. Siden det ikke vil være mulig å forskuttere kommunal 
interesse, bør listen over aktuelle tettsteder heller være for lang enn for kort. 
Rute 6d omfatter E136 i Oppland. Dombås med snaut 1200 innbyggere er eneste tettsted på 
ruten. E136 og E6 som går gjennom tettstedssenteret har parallelle gang- og sykkelveger. 
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 
Dombås er aktuell for lokal gåstrategi da det er et prioritert kollektivknutepunkt. 
Den videre prosessen vil avklare hvor det blir igangsatt arbeid med lokal gåstrategi. 
 

 
 
I Region midt er det aktuelt å initiere et samarbeid om å utarbeide lokal gåstrategi i Ålesund 
og Åndalsnes. 
 
 

4.2.10.2 Syklende 
På denne ruta er det kun Ålesund som har mer enn 5000 innbyggere.  

RUTE 6d - E136
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

5 Dombås 6d+6a E136+E6 1 185 G
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I Ålesund er det utarbeidet hovednett for sykkel (2011) og i pågående arbeid med bypakke 
hvor tilrettelegging for sykling er en vesentlig del. (Henviser til bypakkedokumenter.) 

Aksen Moa-Ålesund sentrum er tett befolket og flere store arnbeidsplasser. Potensiale for 
økt sykkeltransport er stort, og sykkelekspressveg på denne strekningen vil bidra sterkt til å 
utløse dette potensialet. 
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4.3 Trafikksikkerhet 

I tabellen er vist 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. 

Data i tabellen gjelder ulykker som har skjedd på vegen som eksisterer i dag, ekskl. 
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 15 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

E136 

Dombås –
Møre og 
Romsdal 
gr. 60 873 2 116 25 3 10 0,598 

E136 
Oppland 
gr. - Sogge 39,0 1 750 13 1 3 0,017 

E136 
Sogge - 
Remmen 48,0 1 750 23 2 7 0,031 

E136 

Breivika - 
Ysteneset - 
Sentrum 11,9 23000 62 0 3 0,042 

Rv 
658 

Ysteneset - 
Valderøy 8,0 9200 5 0 2 0,042 

Rv 
658 

Valderøy - 
Vigra 7,0 6000 12 0 0 0,000 

Sum 
(stk.) 

   
115 3 15 0,026 

Sum 
(%) 

   
98,3 % 100,0 % 100,0 % 

 

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

E136 har liten trafikkmengde og lav registrert skadekostnad.  
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Dominerende ulykkestyper på hele ruta er utforkjøringsulykker (58 %). I ulykker med drepte 
og hardt skadde er dominerende utforkjøringsulykker (38 %) og møteulykker (38 %). 
 

4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 16 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

E136  0 10 
Rv658  0 8 
Sum (km) 0 18 
 

4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 17 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) 

E136 Lerstad hp 09 1,5 0 
Sum 
(km) 

 1,5 0 
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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 108 km riksveg på denne ruta der den angitte 
standarden antas å ikke være oppfylt. 
 
Rute 6d Dombås – Remmem og Breivika - Vigra Region 

Midt 
Region 
Øst 

(region 3)

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014)(Lengde 2018) 113 61  

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

93 50  

(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). 

6 0  

(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 

7 0  

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

22 0  

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

58 50  

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

9 0  

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

60% 0  

4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Når de «sammenslåtte delstrekningene» er valgt ut, angis de med strekningsavgrensning i en 
tabell tilsvarende den som er skissert nedenfor. Det stilles ingen krav om hvor stor del av 
riksvegrutene som skal inngå i det samlede utvalget av «sammenslåtte delstrekninger» i 
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tabellen. Vi vil likevel antyde at det for de fleste ruter bør ligge på i størrelsesorden 10 – 20 
pst av rutas totale lengde. Tabellen tas inn i de rutevise riksvegutredningene i kapittel 4.3.4.  

Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy foRventet skadekostnad 

Veg Fylke Stad (eventuelt 
strekning frå – til) 

Frå Til A. B. C. Kategori
FSK/km og 

år 
FSK/kjtkm FSK/NSK

HP Km HP km mill 
kr 

Rang- kr Rang-
ering 

Verdi Rang-
ering ering

E136 5 Jora  1 2866 1 3866 0,62 9 0,75 10 0,88 10 2

E136 5 _ 1 6139 1 7139 0,94 3 1,13 4 1,34 3 2

E136 5 Kjøremsgrende 1 7925 1 8925 0,82 4 0,99 8 1,17 7 2
E136 5 Lora 2 9321 2 387 1,87 2 2,58 2 3,01 2 3

E136 5 Lora 3 387 3 3387 0,73 8 1,00 7 1,12 8 2
E136 5 Lesjaverk 4 1346 4 2346 0,75 6 1,04 5 1,19 5 2

E136 5 Lesjaskog aust 4 5346 4 6346 0,75 7 1,04 6 1,19 6 2

E136 5 Lesjaskog 4 9957 4 205 1,93 1 3,08 1 3,17 1 2

E136 5 Bjorli aust 5 6205 5 7205 0,55 10 0,88 9 0,99 9 2

E136 5 Bjorli 5 9182 5 10182 0,78 5 1,34 3 1,29 4 2

E136 15 Flatmark 1 13806 1 14806 0,65 14 1,11 10 1,23 8 2

E136 15 Marstein 1 26538 1 27666 1,48 8 2,54 2 2,73 2 2

E136 15 Horgheim 1 29666 2 2000 0,61 15 0,98 11 1,07 12 2

E136 15 Veblungsnes 3 5047 3 5852 2,09 6 2,33 3 1,72 4 3

E136 15 Øygarden -
Gjermundnes 

5 3715 5 7715 0,79 13 1,23 9 1,34 6 2

Rv 
658 

15 Ellingsøytunnelen 
- KveRve 

1 1897 1 3389 2,08 7 0,64 15 1,08 10 1

Rv 
658 

15 Ytterland -
Gjøsund 

2 4519 3 1981 1,25 10 0,67 14 0,89 14 1

Rv 
658 

15 Ellingsøytunnelen 50 0006 50 0640 0,52 16 1,62 5 1,15 9 3

 

For å fylle ut tabellen må det gås en ny runde med beregninger, der det gjøres beregninger 
for hver av de «sammenslåtte delstrekningene» enkeltvis. Beregningene gjøres ved hjelp av 
Skost, og resultatene hentes ut fra arkfanen «Statistikk»: 

 FSK/km og år (kolonne A) finnes i celle J24 
 FSK/kjtkm (kolonne B) finnes i celle J26 
 FSK/NSK (kolonne C) finnes i celle H32 
 

Rangeringen av den enkelte «sammenslåtte delstrekningen» vil naturligvis være ulik i de tre 
kolonnene. Strekninger som kommer høyt opp i alle de tre rangeringene må anses å ha et 
særlig alvorlig ulykkesproblem.  

I tabellen har vi valgt å fokusere på foRventningsrette skadekostnader. Dersom det er 
ønskelig å se dette opp mot registrerte skadekostnader (RSK) på de samme strekningene, 
kan dette gjøres gjennom å utvide tabellen med kolonner for RSK/km og år og RSK/kjtkm. 
Dette hentes fra cellene H24 og H26 i arkfanen «Statistikk» i Skost. 
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4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Det utføres større tiltak i handlingsplan 2014-2017. Vi må kontrollere om alle tiltak er 
gjennomført pr. 1.1.2018. De undersjøiske tunnelene på RV 658 vil som følge av økt trafikk 
være aktuell for større tiltak senere. 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E136 
Dombås – Møre 
og Romsdal gr 60,9 2 200 1 0 0 

E136 
Oppland gr. - 
Sogge 39,0 1 750 0 0 0 

E136 
Sogge - 
Remmen 48,0 1 750 0 0 0 

E136 

Breivika - 
Ysteneset - 
Sentrum 11,9 23 000 10 0 0 

Rv 658 
Ysteneset - 
Valderøy 8,0 9 200 0 0 0 

Rv 658 Valderøy - Vigra 7,0 6 000 0 0 0 
Sum 
(stk) 

   
10 0 0 

Sum 
(%) 

   
100,0 %   

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Det er ingen døgnhvileplass på ruta i Region øst. Det er ikke behov for nyetablering av 
døgnhvileplass, siden plassen langs rute 6a (E6) på Vinstra med 50 oppstillingsplasser vil 
dekke behovet. Det er antatt 1 døgnhvileplass ved Åndalsnes fra 2017. 
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Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
toø 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E136 1 2   
E136 (RØ) 0 1 0 1 
Sum (stk) 1 2   
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Det er ingen kontrollanlegg på strekningen i Region øst.  
Kontrollaktiviteten langs nord/sør ruter vil i stor grad ivareta kontrollbehovet for vestgående 
trafikk på ruten. Det er likevel behov for kontrollomme som ivaretar 
framkommelighetsproblematikk og som kan brukes for mobil kontrollvirksomhet. I Region 
midt etableres ny kontrollplass ved Marstein 2017. 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

E136 Marstein, Romsdalen 1  
E136 Region øst  1 
Sum (stk)  1 1 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

136 4 1 4 
E136 
Oppland  

2 1 10 
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4.4 Miljøforhold 

4.4.1.1 Lokal luftforurensning  
Langs rute 6d ligger Ålesund som per i dag har en gatestasjon og en bakgrunnsstasjon for 
måling av luftkvalitet. Stasjonene er plassert i sentrum, gatestasjonen i Posthuskusset og 
bakgrunnsstasjonen på Grimmerhaugen. 

Ingen overskridelser av forurensningsforskriften sine grenseverdier siden målingene begynte 
i 2005. Men overskridelse av nasjonale mål for PM10 hvert år. 

Antall dager som overskrider 50 mikrogram/m3 har variert. Gjennomsnittlig antall dager 
som overskrider 50 mikrogram/m3 er 23 dager i siste 7 år. 

I Bypakke Ålesund har en et ambisiøse klimamål ved at biltrafikken ikke skal øke, men forbli 
på dagens nivå. Tanken er at investeringskostnadene deles likt mellom miljøtiltak og 
vegutbygging. Det planlegges en rekke tiltak i Ålesund som vil bidra til økt sykling/bruk av 
kollektivtransport og redusert bilbruk. Dette vil ha positiv effekt også for luftkvaliteten i 
Ålesund. 

I forbindelse med reguleringsplan for ny E136 fra Breivika til Lerstad i Ålesund har 
luftkvaliteten langs strekningen blitt vurdert. Beregnede konsentrasjoner av svevestøv 
(PM10) og nitrogenoksid (NO2) ved boliger langs ny E136 ligger under både forskriftskrav og 
nasjonalt mål. Det vil ikke være behov for spesielle tiltak knyttet til luftforurensning ved 
etablering av ny veg. Beregningene viser at anbefalte grenseverdier for svevestøv i 
Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier kan komme til å overskrides 
for 10 boenheter (ca. 23 personer) i perioder vinterstid. De beregnede konsentrasjonene er 
imidlertid på et lavt nivå som ikke vil medføre noen vesentlig helsemessig belastning for 
beboerne i området. Kriteriene for NO2 vil ikke overskride ved noen boenheter. 
Grenseverdien for svevestøv som døgnmiddel på 50 µg PM 10/m3 vil kunne overskride 
utenfor tunnelmunning vestover på grunn av bidraget fra trafikken opptil 90 m fra 
tunnelmunning, og opptil 108 m fra tunnelmunning østover. Ingen boliger ligger innenfor 
disse sonene.  

Det er ikke oppsatt luftkvalitetsmålere andre steder enn i Ålesund langs rute 6d, og vi har 
derfor ikke noe godt grunnlag for å si om befolkningen i tettsteder/byer langs ruta kan være 
utsatt for lokal luftforurensning (NO2 eller PM10) over nasjonale mål. Dette er en svakhet, og 
det er ønskelig å investere i mobile målestasjoner som kan benyttes til kartlegging av 
luftkvalitet i tettsteder, ved tunnelmunninger, i områder med klager fra beboere og i 
områder hvor det planlegges nye utbyggingsprosjekt (som supplement til beregninger). 

På bakgrunn av trafikkmengde og befolkningstetthet langs ruta i Region øst er det ikke 
foRventet overskridelser av nasjonale mål for NO2 eller PM10 i Oppland langs rute 6d der 
store deler av befolkningen vil være eksponert. 
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4.4.1.2 Støy 
 
For rute 6d i Møre og Romsdal viser Vstøy-beregninger per 01.01.2018 at 285 personer kan 
foRventes å være utsatt for innendørs støynivå over 38 dB i egen bolig. Nesten alle disse bor 
langs E136 i Ålesund. 
 
Tabellen under viser foRventet antall personer med innendørs støynivå over 38 dB per 
01.01.2018 for alle riksvegrutene i Region midt. Grunnlaget for tabellen er Vstøy-
beregninger, hvor 2012-trafikktall er framskrevet med fylkesprognoser til 2017. Det er også 
brukt beregningsår 2017. Fylkesprognosene har vært lavere enn reell trafikkvekst i 
tettstedsområder og om vi ikke får begrenset personbiltrafikken er det grunn til å foRvente 
at antall personer med innendørs støynivå over 38 dB i 2018 vil være høyere enn beregnet. 
 
Rute Antall personer med innendørs 

støynivå over 38 dB.  
Status 01.01.2018 

6d 285 
6d RØ 58 
Sum  316 

 

4.4.1.3 Konflikter mellom eksisterende riksveg og hhv. biologisk mangfold og vann.  
Vannforskriften/EUs Vannrammedirektiv 

Det er gjennom arbeidet med Vannforkriften/EUs Vannrammedirektiv gjennomført 
kartlegginger av mulige fysiske vandringshindre langs ruten. Det er et mål i forskriften om at 
alle vannforekomster skal ha minst god tilstand innen 2021. Vannforekomster som innehar 
fysiske vandringshindre for fisk vil i de fleste tilfeller ikke kunne oppnå god tilstand før dette 
er utbedret. Alle registrerte vandringshindre langs ruten forårsaket av Statens vegvesen vil 
etter planen utbedres innen 2018. Det kan dukke opp noen nye ettersom ikke alle 
vannområder har hatt en like god prosess rundt tiltaksplanene sine og ikke alle områder har 
blitt like godt kartlagt. Men dette er vanskelig å anslå og vil måtte tas undeRveis i prosessen 
mot 2021. 
 
Avrenning fra diffuse kilder og punktkilder fra veg kan ha stor påvirkning på miljøet langs 
vegene, og særlig for innsjøer og mindre bekker/elver. Avrenning av salt og overflatevann til 
verneområder og sårbare områder er tatt med som en av konflikttypene i arbeidet med 
økologiske konflikter, og dermed vurdert inn der. 
 
Utslipp fra tunneler ble ikke tatt med som en del av vurderingen av økologiske 
konfliktpunkter, og er dermed fremhevet som et eget punkt. Utslipp av urenset vaskevann 
fra tunnel utgjør en mulig stor trussel for de vassdragene hvor vaskevannet slippes. På 
bakgrunn av dette skal det gjennomføres en kartlegging av alle tunneler i regionen i 2014 
med tanke på rensing av vaskevann og utslipp til resipienter. Herfra vil det høyst sannsynlig 
komme behov for tiltak, men hvor mange det gjelder og hva slags tiltak som er nødvendig 
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og mulig er igjen svært vanskelig å anslå. Totalt i Region midt har vi 49 tunneler som ligger 
langs riks- og europaveger. Langs rute 6d finnes det 10 i dag tunneler. 

 

Økologiske konflikter 

Økologiske konflikter ble kartlagt i region midt i 2009. Her ble det funnet et teoretisk antall 
konflikter med naturhensynet. Den teoretiske metoden tar utgangspunkt i avstanden fra 
vegen (direkte berøring, 0-100 m og 100-200 m) i beregningen av vegens påvirkning på 
objekttypen. Konfliktene omhandler i hovedsak «Prioriterte naturtyper» og 
«NatuRvernområder». 
 
For rute 6d er det registrert 10 tiltak, hvorav 7 av disse er langs den delen av ruten som 
deles mellom rute 4b og 6d. av disse 7 er 5 tiltak av investeringskarakter. Videre langs rute 
6d er det 3 ekstra konflikter og tiltakene for 2 av disse er av investeringskarakter. 
 

 

Figur 6 Kart over de økologiske konfliktene langs rute 6d 

Det ble gjort en ny vurdering i 2011av konfliktene kartlagt i den økologiske kartlegging for 
Region midt i 2009. Den nye vurdering ga grunnlag til innspill til NTP 2014 – 2023. 
 
For Rute 6d ble det ikke innspilt behov for tiltak . 
I HP ble det lagt inn kr 2,0 millioner for hele regionen i perioden 2014-2023. 
Flere av konfliktene trenger så omfattende tiltak med store kostnader (f.eks. flytting av 
vegtraseen) at det i den nye vurderingen ble ansett som uaktuelt å forslå som aktuelle tiltak 
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for den kommende NTP-perioden. Det er også et stort behov for å revidere 
kartleggingsmetodikken som er benyttet i dette arbeidet. 
  
Konflikter knyttet til biologisk mangfold og vann RØ 

Det er to store konflikter knyttet til biologisk mangfold på strekningen, begge er nært 
knyttet til hverandre. Villreinstammen i området forstyrres av vegen. Konfliktene ansees som 
uløselig da de ikke kan løses uten å flytte vegen eller legge den i en lengre tunnel. Vegen 
fragmenterer ellers stort sett uberørte fjellområder, og bidrar til redusert areal inngrepsfrie 
områder. 

Det finnes også konflikter som det ikke er oversikt over, og det jobbes med å identifisere 
disse og hvordan de eventuelt kan løses.  

Det er ingen større konflikter knyttet til vann på strekningen. Man antar at det ikke finnes 
noen større vandringshindre fra 2017, eventuelle vandringshindre må utbedres fortløpende 
 

4.4.1.4 Viktige områder mhp. natur-/kulturmiljø 
(nasjonalpark/landskapsvernområde, naturreseRvat, kulturminner, -miljø, -
landskap og dyrket jord. 

 
Langs rute 6d finner vi flere viktige områder som må tas hensyn til i Statens vegvesens 
planer og prosjekter. 
 

Tabell 6: Oversikt over verneområder og kulturlandskap langs ruten 
Verneområder Kulturlandskap 

Nasjonalpark NaturreseRvat Landskaps-
vernområder 

Annet vern  Helhetlig 
kulturlandskap 

Reinheimen 
(Lesja, Skjåk, 
Lom, Vågå, 
Norddal, Rauma 
kommune) 

Lerstadvatnet  
(Ålesund kommune) 

Romsdalen 
(Rauma 
kommune) 

Vågstranda 
(Plantefrednings-
område) 
(Rauma kommune) 

Romsdalen 
(Rauma 
kommune) 

 Tresfjorden  
(Vestnes kommune) 

   

  Lundfjellet  
(Rauma kommune) 

   

  Mjølvabotnen 
(Rauma kommune) 

   

 Slettsvaet  
(Rauma kommune) 

   

 Vermedalen 
(Rauma kommune) 

   

SUM 1 SUM 6 SUM 2 SUM 1 SUM 1 
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Figur 7 Kart fra over verneområder rute 6d. Kilde: http://www.naturbase.no 

Det er mange kulturminner langs hele ruten og grundigere undersøkelser må gjennomføres 
for konkrete prosjekter for å se om det vil være i konflikt med kulturminner. 
 
Natur-/kulturmiljø langs ruta RØ 

Langs E136 gjennom Lesja ligger det mye verneverdig gårdsbebyggelse tett på dagens veg. 
Ved vegutvidelser og omlegginger er forholdet til verneverdig bebyggelse ofte et tema. 
Aurtande er stort gravfelt og røysfelt fra jernalderen. Hovedbygningen ved Lesjaverk gård er 
fredet. Ved Lesjaverk har det i historisk tid vært et jernverk. 

E136 fra Dombås til grensa til Møre og Romsdal går mellom Reinheimen nasjonalpark, 
Dalsida landskapsvernområde. Vegen fragmenterer et stort og ellers sammenhengende 
fjellområde som er leveområde for villrein. Villrein er norsk ansvarsart, selv om den ikke er 
rødlista i Norge. Arten er svært arealkrevende og den blir forstyrret av veg. 
 

4.4.1.5 Oversikt over objekter i verneplanen (fredningsvedtak og vernestatus samt 
objekter under vurdering. 

 
Langs rute 6d er det 4 registrerte objekter i verneplanen som må tas hensyn til i fremtidige 
prosjekter. 
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4.5 Universell utforming 

Arbeidet med universell utforming skal ha fokus på hele reisekjeder, slik det er beskrevet i 
NTP 2014-2023.  Da må sammenhengen mellom krysningspunkter, gangfelt, manglende 
tilbud for gående/syklende, rasteplasser, rømningsveier i tunell, ferjekaier, ferjer og 
holdeplasser/knutepunkt for kollektivtransporten vurderes. Den faglige beskrivelsen av 
hvordan universell utforming er ivaretatt langs rutene pr. 2018 må bygge på et datagrunnlag 
som sier noe om kvaliteten/universell utforming på disse anleggene, basert på felles 
kriterier. Pr. i dag er felles kriterier i forhold til kvalitet og universell utforming beskrevet i 
håndbok 017. Denne henviser til prinsippet om universell utforming, og stiller krav med 
hensyn til stigning og kuRvatur. 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 
dette kommer en oversikt over hva vi har status på i dag. 
 
Det foreligger ikke noe felles innsamlet datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av 
universell utforming av anlegg for gående og syklende langs riksveg i regionen. 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 
foreligger ingen kartlegging av universell utforming langs disse rutene. 
 
Våren 2012 startet regionen opp et arbeid med å registrere knutepunkt og bussholdeplasser 
langs riksveg etter metodikken som er utviklet av SINTEF på oppdrag fra Vegdirektoratet. På 
sikt skal data fra disse registreringene implementeres i NVDB og gi en oversikt over hvilke 
holdeplasser og knutepunkt langs riksveg som oppfyller krav til universell utforming. Status 
på ruten finnes i kapittel om kollektiv. Denne registreringen er mer detaljert enn kravene i 
håndbok 017. 
 
Rasteplasser er et av objektene som er grundig gjennomgått i NVDB, og gir gode kriterier for 
å si noe om grad av universell utforming. Nye og oppgraderte rasteplasser etter 2013 vil, 
hvis registrert i NVDB, kunne gi data i forhold til universell utforming.  
 
Nestunellen i Buskerud bør løftes frem som et godt eksempel på universell utforming av 
rømningsveier i tunell. De kvalitetshevende tiltakene som er implementert her: 
http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Universell+utforming/Eksempler/Tunnel/Nest
unnelen bør implementeres som standard mål og løsninger ved nye tuneller, og ved 
oppgraderinger. Ved å gjøre dette til standard mål i forskrifter og håndbøker, samt at dette 
blir registrert inn i NVDB, vil en etter hvert ha datagrunnlag for å kunne si noe om universell 
utforming på rømningsveier i tunellene langs riksveg. 
 
De største byene har kommet et stykke på vei med hensyn til holdeplasser og knutepunkt, 
da dette har hatt stort fokus de senere årene. Bypakker og bymiljøpakker vil fortsatt bidra til 
å oppgradere holdeplasser og knutepunkt til universelt utformede anlegg i høyere tempo 
enn i mindre tettsteder. Slike pakker bidrar også til å bedre tilbudet for gående og syklende.  
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Der hvor det foreligger er et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og 
kvalitet på anleggene pr rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransporten, rasteplasser, gående/syklende, tunnel, gangfelt og ferjesamband.  
 
Frem mot 2050 må det 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 at tilfredsstiller krav til universell utforming, vil reisekjeden 
regnes som universelt utformet. 
 
På flere av anleggene mangler det pr. i dag dokumentasjon på et nivå som kan si noe om 
kvalitet og universell utforming i forhold til håndbok 017. Det vil derimot være mulig å si 
noe om omfanget av arbeidet for å nå målet om universell utforming av hele reisekjeder i 
2050. 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

KVU for transportsystemet i Ålesund er gjennomført og kvalitetssikret, men regjeringen har 
ikke valgt konsept eller gitt føringer for videre planlegging. 
 
Målet med konsept K4 ( SVV sin anbefaling) i KVU er å få til et balansert alternativ, med de 
mål/krav som er satt fra sentrale myndigheter og politiske ambisjoner fra nasjonale 
politikere. Dette skal oppnås med en kombinasjon av tiltak som gir eit godt tilbud for 
miljøvennlige transportformer, er samfunnsøkonomisk gunstig og som løser 
transportutfordringene i Ålesund. 
Større statlig finansiering av gange- sykkel- og kollektivtiltak vil være ønskelig for å nå 
målene om mer balanserte bypakker med vekst i alle ønskede transportformer. 

4.7 By- og tettstedområder 

Ålesund har planer om bypakke med start i 2016. KVU for transportsystemet i Ålesund er 
grunnlag for denne. Pakken er tenkt med en kombinasjon av tiltak som gir eit godt tilbud for 
miljøvennlige transportformer, er samfunnsøkonomisk gunstig og som løser 
transportutfordringene i Ålesund. Kollektivtiltak i form av sambruksfelt mellom Lerstad og 
sentrum, samt en utbygging av kollektivtrasèen på eksisterende veg der kundegrunnlaget er 
stort. For gående og syklende er det foreslått flere tiltak . 

Ny firefelts veg mellom Breivika og Lerstad er prioritert NTP i siste seksårsperiode betinget 
av tilslutning til delvis bompengefinansiering. Prosjektet skal redusere miljøbelastninga og 
barrierevirkning for bydelen Lerstad som den går gjennom, men også for bydelen Åse som 
får redusert trafikkbelastning når ikke E136 går gjennom bydelen lenger. Prosjektet skal 
fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre kapasitet i vegnettet for buss og ved å legge til 
rette for gående og syklende. Prosjektet skal gi betre framkommelighet, redusere reisetid og 
ulykkeskostnader ved at det vert planlagt ein veg med ein standard som er tilpassa framtidig 
transportvekst. 
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E136 går igjennom en rekke mindre tettsteder der den fungerer dels som fjernveg og dels 
som lokalveg. De fleste plassene er det ikke realistisk med omkjøringsveg pga. kostnader og 
for liten fjerntrafikk. 

 

4.8 Andre temaer  
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

De rutevise utredningene tar utgangspunkt i de transportpolitiske føringene som er gitt i 
nasjonal transportplan 2014 – 20203.  
 

 
 
For rute 6d som er en hovedforbindelse mellom Østlandet og Møre og Romsdal, vil det være 
et mål å oppnå økt fremkommelighet med redusert og forutsigbar reisetid. Dette er spesielt 
viktig for næringslivets transporter.  
 
I 2050 bør ruta ha enhetlig standard over lengre strekninger, som også bidrar til lav 
trafikksikkerhet og ulykkesrisiko. I tillegg må de til enhver tid gjeldende miljøkrav være 
oppfylt. Det bør være tilfredsstillende tilbud til gående og syklende, og transportsystemet 
skal være universelt utformet. 
 
Strekninger med ÅDT i prognoseåret 2050 over 4 000 kjøretøy skal utbygges til 
vegnormalstandard. På øvrige strekninger forutsettes også utbygging til vegnormalstandard 
dersom dette kan oppnås uten spesielt store investeringer. På kompliserte strekninger 
forutsettes utbedring av vegen for å nå minstekrav, spesielt med hensyn til bredde.  
 
Tilstandsmål for ruta i 2050: 
• Ruta har vegnormalstandard på det meste av strekningen med to, tre eller fire felt. 
• Tallet på drepte og skadde er redusert med 50 prosent. 
• Nedslitt vegkapital (etterslep) er rehabilitert 
• Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har 

sykkelveger. Nasjonale sykkelruter har gjennomgående minimumsstandard. Det er 
utbygd sammenhengende nett i byer og tettsteder. 

 
Framkommelighet 

 
Trafikksikkerhet 

 
Miljø 

 
Universell utforming 

Redusere reisetider i og 
mellom landsdeler 

 
Redusere 
avstandskostnader mellom 
regioner 

 
Bedre påliteligheten i 
transportsystemet 

 
Bedre transporttilbudet 

 
Redusere 
rushtidsforsinkelser for 
kollektivtransport i de fire 
største byområdene 

 
Bedre framkommeligheten 
for gående og syklende 

Halvere antall drepte og 
hardt skadde i 
vegtrafikken innen 2024 

 
Opprettholde og styrke 
det høye 
sikkerhetsnivået i 
jernbane-, luft- og 
sjøtransport 

Bidra til å redusere 
klima- gassutslippene i 
tråd med Norges 
klimamål 

 
Bidra til å oppfylle 
nasjonale mål for ren 
luft og støy 

 
Bidra til å redusere 
tapet av naturmangfold 

 
Begrense 
inngrep i dyrket 
jord 

Bidra til at hele 
reisekjeder blir universelt 
utformet 
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• 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 
• Busstrafikken har god framkommelighet, gode knutepunkt og gode holdeplasser 
• Alle nye anlegg og eksisterende anlegg er universelt utformet 
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6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
2050 

Begrunnelse 

E136 Dombås-
Remmem-Ny E39 

2 000-4 000 ≤ 25 % 2 felts veg  Kun korte parti 
kan få ÅDT opp 
mot 4 000 

E136 Breivika-
Ysteneset 

32 000 8 % 4 felts veg 4 felt med 
sambruksfelt 

Rv658 
Ysteneset-Vigra 

5 000-15 000 7 % 4 felts veg tunnel  
2 felts veg 
Valderøya-Vigra 
(7km) 

Behov for 
ekstra tunnel 
pga. sikkerhet 

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

 Figur 8 Hovedstrekninger på ruten 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning E 136 Dombås-Remmem-Ny E39 

6.2.1.1 Delstrekning Dombås-Rauma bru (Åndalsnes) 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Dombås HP01 km 0 – Rauma Bru HP03 km 4,5, lengde 105 km, vegbredde 6-8,5 m. 

6.2.1.1.2 Utfordringer 

 I Region øst er trafikken relativt lav – 2450 ÅDT, men med stor andel tungtrafikk – 21 %. De 
største utfordringene på strekningen er smal og svingete veg med lav framkommelighet for 
næringslivets transporter. Mye randbebyggelse med uoversiktlige avkjørsler påvirker 
trafikksikkertsituasjon. I forbindelse med breddeutvidelse kan det bli utfordringer knyttet til 
jernbanebruer som krysser E136. 
 
Generelt smal veg og noen strekninger som peker seg ut med dårlig standard: strekning 
v/Jora, lang stigning i Brustulia gir framkommelighets-problemer og dårlig vegstrekning 
Flatmark-Monge-Marstein. En del strekninger med lokal bebyggelse og redusert fartsgrense.  
Utrygghetsfølelse for gående/syklende på strekninger uten gang og sykkelveg. 
 
Ved Sogge, Horgheim, Flatmark, Raudstøl og Skiri i Romsdalen er det risiko for flom og 
erosjon av veibane. Som følge av mer ekstremvær, så er det i Romsdalen en øket fare for 
skred og løst fjell (Mannen). Omkjøring via RV 70 eller RV 15 (2,5 timer og 17 mil ekstra  
Åndalsnes-Dombås). 

6.2.1.1.3 Strategier og tiltak 

I 2050 års-perspektiv er det behov for breddeutvidelse til 8,5 m på hele strekningen, 
hovedsakelig i dagens trasè.  Kortest mulige strekninger med redusert fartsgrense. 
For Dombås-Stuguflåten ved grensa til Møre og Romsdal foreslås etappevis utbedring, hvor 
strekningen Jora bru – Lora prioriteres. Denne strekningen er smal (6 – 6,5 m) og har til dels 
vanskelig grunn og dårlig bæreevne. I påvente av utbygging til vegnormalstandard kan det 
vurderes punktvis utbedring som: TS – tiltak, bredde- og kuRvaturtiltak, avkjørselsanering. 
Med høy andel av tungtrafikk er det nødvendig å etablere sammenhengende gang og 
sykkelvegnett i tettbygde strøk. 
I Region Midt er Oppland grense-Rødstøl og Flatmark-Marstein inne i gjeldende NTP.  
En mer sammenhengende utbygging av strekninga Stuguflåten-Horgheimseidet på 34 km 
med tilrettelegging for sykling sommerstid vil ha en rekke fordeler: Sparte kostnader med 
rasjonell drift og massebalanse, forutsigbarhet for fremkommelighet osv. 
Dersom utbygging av hele strekningen vil ta vært svært lang tid må en vurdere midlertidig 
tiltak og økt beredskap når det gjelder punkter nevnt i 4.2.2 (risiko og sårbarhet). 
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6.2.1.2 Delstrekning Rauma bru (Åndalsnes)- Ny E39 Vestnes 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 

Rauma Bru HP03 km 4,5- E39 Vestnes, lengde 43 km + tilførsel til ny E39 (7-12 km), 
vegbredde 7-8,5 km. 

6.2.1.2.2 Utfordringer 

Vegstrekninger mellom tunneler og konstruksjoner. Delvis smal veg og lokal bebyggelse. 
Trafikksikkerhet. Rauma bru-Innfjordstunnelen  og Hjelviktunnelen er strekninger med 
størst utfordringer. 

6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 

I 2050 års-perspektiv er det behov for breddeutvidelse til 8,5 m på hele strekningen, 
hovedsakelig i dagens trasè. Kortest mulige strekninger med redusert fartsgrense. Gang-
/sykkelveg Innfjorden, Måndalen, Vågstranda og ellers tilrettelegging for sykling på noen 
strekninger sommerstid. Ny Hjelviktunnel (trafikksikkerhet) og omlegging Rauma bru-
Innfjordstunnelen (trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet) prioriteres først. Andre 
strekninger kan tas som sammenhengende utbygging. Tilførsel til ny E39 (7-12 km) er 
avhengig av valg av konsept for E39. 
 

6.2.2 Hovedstrekning E136 Breivika-Ysteneset 

6.2.2.1 Delstrekning Breivika-Ysteneset 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Breivika HP08 km 0 – Ysteneset HP09 km 10, lengde 11 km (eks veg), vegbredde 8,5-15m.  

6.2.2.1.2 Utfordringer 

Hovedveg i by og boligområder. Kapasitetsproblem ved økende trafikk. Behob for å bedre 
forhold for kollektivtrafikk og myke trafikanter. 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 

Ny firefeltsveg i tunnel Breivika-Lerstad og utvidelse til 4 felt Lerstad-Ysteneset er tenkt som 
tiltak inn i bypakke for Ålesund. Ekstra felt tenkt nyttet som sambruksfelt. Tiltak for gående 
og syklende på hele strekningen langs sideveger. 
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6.2.3 Hovedstrekning Rv 658 Ysteneset-Vigra 

6.2.3.1 Delstrekning Rv 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 

Ysteneset HP09 km 10- Vigra HP03 km 6,6, lengde 15 km , vegbredde 7,5-11,5m. 
 

6.2.3.1.2 Utfordringer 

Tunneler med for dårlig sikkerhet til å takle sterk trafikkvekst. 

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 

Nytt tunnelløp med rømningsmuligheter mellom tunnelløpene. Tiltak ikke med i bypakken, 
men vil ventelig måtte skje innen den er ferdig. 

6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
2050 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

E136 Dombås-
Remmem-Ny E39 

Utbedring av 
dagens veg/Ny 
veg i ny trase 

2 felts veg 8 085 0 

E 136 Breivika-
Ysteneset 

Ny veg i ny 
trase/Ny veg i 
dagens trase 

4 felts veg 3 100 2 000 

Rv 658 Ysteneset-
Vigra 

Ny veg i dagens 
trase 

4 felts veg 
tunnel 
2 felts veg 

2 500 
 

2 000 

Sum   13 685 4 000 
 



 
Rutevise utredninger Rute 6d 

 

45 
 

Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

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

E136 Dombås-
Remmem-Ny E39 

Dombås-
Stuguflaten 

Utbedring av 
dagens veg 

4 felts veg 3 135 

 Stuguflaten-
Rauma bru 

Utbedring av 
dagens veg 

2 felts veg 2 300 

 Rauma bru-
Remmem 

Utbedring av 
dagens veg  

2 felts veg 1 600 

 Remmem-Ny 
E39 

Ny veg i ny 
trase? 

2 felts veg 1 050 

E 136 Breivika-
Ysteneset 

Breivika-
Ysteneset 

Ny veg i ny 
trase/Ny veg i 
dagens trase 

4 felts veg 3 100 

Rv 658 
Ysteneset-Vigra 

Rv 658 
Ysteneset-Vigra 

Ny veg i 
dagens trase 

4 felts veg 
tunnel 

2 felts veg 
 

2 500 

Sum    13 685 
 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt      
E136  Breivika Sentrum Ålesund 21 000 2 500 
       
Sum     21 000 2 500 
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Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 1 RØ  10  
Stamruter   

I byer/tettsteder 1 RØ  10  
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 123 RØ   147,6  
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

Moa har stor 
kapasitet på gratis 
parkering 

 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 2 RM  
-Stamruter 1 RM  
-I byer/tettsteder 1 RM 100 
-Utenfor byer/tettsteder 1 RM 10 
Holdeplasser 60 RM  
-Stamruter 11 RM  
-I byer/tettsteder 9 RM 4,5 
-Utenfor byer/tettsteder 51 RM 25,5 
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 

E136 Sæterbøfonna Rauma Snø Terrengtiltak  3,5 3 
Sum   3,5 3 
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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) 

    
E136/ 
Rv658 

a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen) 

  

 b) Gang- og sykkelveg 17,9  RM +7,2 RØ 200 +108 RØ 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau 4,6 432 inkl. f) 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg 7,7 Se d) 
 g   Brudd på ruta   
 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettlagt)   
 i) Alternaiv vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

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

 50 

 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E136 Breivika-Ysteneset 10 (Sambruk) 
Rv 658 Ysteneset-Vigra 8 2000 
    
    
Sum (km)   
 

Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
Sum (km)   
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Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E136 (RØ)  1 6 
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E136 (RØ)  1 8 
    
    
    
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 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

E136 RM  2 50  
E136 
Oppland  

 1 10  
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6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

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

Tabell 39 Oppsummerte virkninger på rute 6d 

 2018 2050 Endring 
Endring i transportkostnader         RØ 719 mill 

  RM 3 666 mill 
Endring i ulykkeskostnader        RØ 139 mill 

RM 593 mill

Netto nytte av investeringene *    RØ -2 372 mill
 RM -5 351 mill

Endring i antall drepte og hardt 
skadde  

  RØ 0,067
RM 0,34

Endring i reisetid på ruta    RØ 3,3 min 
   RM  10,0 min 

Antall km uten gul midtlinje i 
2018 og 2050 

7 0 -7

Antall km med vegbredde <8,5 m 
i 2018 og 2050 ** 

149 10 (eldre 
tunneler)

-139

Antall km firefelts veg med fysisk 
adskilte kjørebaner i 2018 og 
2050 

0 18 +18

Antall km midtrekkverk på to- og 
trefeltsveger i 2018 og 2050 

1,5 0 -1,5

Antall km forsterket 
midtoppmerking i 2018 og 2050 

40 145 -105

Antall km tilrettelagt for gående 
totalt i 2018 og 2050 
Antall km tilrettelagt for syklende 
totalt i 2018 og 2050 

48 (RØ)
49 (E136)
4 (Rv658)

55 (RØ)
72 

(E136)
7 

(Rv658)

7 (RØ)
23 (E136)
3 (Rv658)

Antall km kollektivfelt i 2018 og 
2050 

0 21 +21

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 
eliminert. 

1 0 -1

Endring i antall personer over 38 -58 (RØ)
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dB innendørs støynivå -285
Antall konflikter mellom riksveg 
og hhv biologisk mangfold og 
vann som er eliminert 

3 1 2

Antall kollektivknutepunkter og 
holdeplasser langs riksveg med 
universell utforming i 2018 og 
2050 

30 216 +186

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

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

Utover dette vil det bli sendt ut et regneark for utfylling av ulike virkninger. - Dette skal 
avstemmes med effekt, prosjektdatabanken, og opplysninger vi skal ha i hovedrapporten
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

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

Mellomstore 
byregioner 

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

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

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

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 9 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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Figur 10  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 

8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 

 

Figur 11 Riksvegruter pr. 2013 
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