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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 6e 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 6e omfatter Rv 70 som går fra kryss med E6 i Oppdal i Sør-Trøndelag til havna 
Kristiansund i Møre og Romsdal og en tilknytning på Rv 681 til Kvernberget lufthavn. E39 på 
rute 4b fra Bergsøya til Øygarden deler rute 6e i to deler. Den totale lengden til rute 6e er 
om lag 160 km inkludert armer og ramper. 
 
Den vestligste delen av ruten har hovedsakelig en lokal og regional funksjon for vare- og 
persontransport til og fra Kristiansund. Den østligste delen av ruten har hovedsakelig en 
nasjonal funksjon for varetransport mellom Nordmøre og resten av landet.  
 
Hovedutfordringene til ruta:  
I Kristiansund er det kapasitetsproblemer ved økende trafikk. Det er utfordrende å få ned 
personbilbruken, styrke kollektivtrafikken og ivareta myke trafikanter samtidig som man skal 
ha effektive transportkorridorer i byområdet. Deler av strekningen mellom Oppdal og 
Brunneset er smal og svingete med lav framkommelighet for næringslivets transporter. I 
tillegg har ruta noen bratte stigninger ved fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal, noe som medfører risiko for forsinkelser vinterstid og dermed uforutsigbare 
transporttider. Det også noen utfordringer med trafikksikkerhet og trygghetsfølelse for myke 
trafikanter, blant annet på strekninger uten gang- og sykkelveg. Randbebyggelse med 
uoversiktlige avkjørsler påvirker trafikksikkerhetssituasjon. På en del strekninger med 
bebyggelse er det redusert fartsgrense. 
 
Gjennomførte tiltak og tiltak i NTP 2014-2023 vil fjerne en god del av strekningene med 
dårligst standard. Ruta er viktig for import til og eksport fra Møre og Romsdal. For å sikre 
god fremkommelighet er det nødvendig med breddeutvidelse på deler av strekningen, samt 
fjerne flere flaskehalser. Utfordringer for biltrafikken og tilrettelegging for økt gåing, sykling 
og kollektivbruk i Kristiansund må løses gjennom en bypakke. 
 
Tiltak i Kristiansund, prosjektet Rv 70 Meisingset – Tingvoll på delstrekningen Sunndalsøra – 
Øygarden og tiltak på noen strekninger ellers med lav standard prioriteres  for mulig 
bygging i NTP 2018-2027 
 
I denne rapporten er det beregnet at å etablere vegnormalstandard for hele rute 6e vil 
medføre et investeringsbehov på 13 mrd. kroner.  Endring i reistid på ruta er beregnet til 11 
min.
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2 INNLEDNING 

 

3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE 
FUNKSJON 

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

 

Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 

Rute 6e går langs Rv 70 fra Oppdal sentrum til Kristiansund sentrum og er 175 km lang inkl 
13 km fellesstrekning med rute 4b på Bergsøya. Arm til flyplassen i Kristiansund er 1,4 km, 
Rv 681. Nær midten av rute 6e er det altså en fellesstrekning med rute rute 4b Ålesund – 
Trondheim (E39). Denne felles strekningen, som omtales i rapporten for rute 4b, er 
Øygarden – Bergsøya (bomstasjonen Krifast) er 13 km lang. 
 
Denne utredningen tar for seg strekningene Oppdal – Øygarden (135 km) og Bergsøya – 
Kristiansund (25 km) som totalt er 160 km. 
 
Fra utgangspunktet i krysset med E6 i Oppdal sentrum i Oppdal kommune, går ruta gjennom 
Sunndalen til Sunndalsøra i Sunndal kommune. Videre går ruta i tunnel langs Oppdølstranda 
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og via Ålvundfoss fram til Tingvoll i Tingvoll kommune. Fra Tingvoll fortsetter ruta fram til 
Øygarden på Aspøya og kryss med E39. E39 følges vestover til bomstasjonen på Bergsøya i 
Gjemnes kommune. Derfra går ruta gjennom den 5,1 km lange undersjøiske 
Freifjordtunnelen som dukker opp i Frei kommune. Videre passeres Rensvik og etter 
kryssing av Omsundet går ruta inn i Kristiansund kommune. Ruta ender i Kristiansund 
sentrum. 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 6e (veglengder ekskl. ramper og armer) 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 

Rv70 Oppdal-
Kristiansund 

Sør-Trøndelag Rv70 Oppdal-
MR.grense 

30 

Totalt Sør-
Trøndelag 

  30 

Møre og Romsdal Rv70 ST. grense-
Kristiansund 

130 

 Rv681 Kristiansund 
flyplass 

1,4 

Totalt Møre og 
Romsdal 

  131 

Totalt Rv70/Rv861 Oppdal - Kristiansund   161  

 

Det er ikke ferjesamband på ruta. 

 

3.2 Rutas funksjon 

Den vestligste delen av ruta har hovedsakelig en lokal og regional funksjon for vare- og 
persontransport til og fra Kristiansund. Den østligste delen av ruta har hovedsakelig en 
nasjonal funksjon for varetransport mellom Nordmøre og resten av landet. 
Rv 70, sammen med E39, binder sammen Kristiansund og Tingvoll kommuner i et bo- og 
arbeidsmarked (Regionale utviklingstrekk 2013). De samme vegene er også 
hovedforbindelser i «hverdagsregionen» Kristiansundsregionen (Fylkesstatistikken 2013), 
som er definert ut fra pendlingsstrømmer. I denne regionen inngår ni kommuner på 
Nordmøre. 
 
I Kristiansund er det utfordringer med fremkommelighet for personer og gods, samt 
miljøutfordringer. For å møte disse utfordringene, samt sikre at byen kan være en viktig del i 
en bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregion, planlegges det en bypakke med oppstart i 2016. 
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Ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal er vedtatt plassert på Hjelset i Molde 
kommune rett ved E39. Det nye sykehuset vil sette større krav til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy på en forholdsvis lang strekning, og redusert reisetid for en bedre 
integrering av bo- og arbeidsmarkeder. 
 
Det er stor fritidsaktivitet med skiheiser og mange hytter i Oppdalsområdet. Dette gir en 
vesentlig økning i trafikken på deler av ruten i forbindelse med helger og ferier. 
 
Den eneste lufthavnen langs ruten er Kristiansund lufthavn, Kvernberget (regional lufthavn). 
Møreforskning og Transportøkonomisk institutt har vurdert mulige påvirkninger for 
lufthavnstrukturen av Ferjefri E39. I rapporten blir det trekt fram at det ikke forventes særlig 
lekkasje fra eller til Kristiansund lufthavn. Mesteparten av reisene fra og til lufthavnen er 
enten mot Oslo eller helikoptertrafikk mot offshoreinstallasjoner. Selv med et ferdig utbygd 
vegnett mot Oslo, er det ikke forventet at dette vil medføre en vesentlig reduksjon i 
flytrafikken på denne strekningen. 
 
Ruten har tilknytning til tog på Oppdal. Det er derfra forbindelse både sørover mot Oslo og 
nordover til Trondheim. Det er nesten utelukkende persontransport til og fra Oppdal med 
tog. Toget brukes noe for pendling inn mot Trondheim. Stasjonsområdet er ikke oppbygd 
for å håndtere vesentlige godsmengder.  
 
Vestbase i Kristiansund er hovedservicebase for letevirksomheten etter 
petroleums¬forekomster utenfor Midt-Norge. 95 prosent av inngående varestrømmer til 
Vestbase kommer i dag med bil. Av varer som går ut av Vestbase og har adresse på land, er 
det nesten like stor andel som går på veg. Statoil, som stor operatør på området, har et 
ønske om at 70–80 prosent av alle varer til og fra basen skal gå med båt.  
 
Hydro Aluminium på Sunndalsøra produserer om lag 375 000 tonn aluminium per år og 20 
prosent av dette sendes ut med biltransport. Innsatsfaktoren bauxitt leveres kun via 
båtlaster 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

De fleste større sentra i Møre og Romsdal ligger i en ytre akse langs kysten og E39, 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.  
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- Etablering av ett felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal vil bidra til å koble 
arbeidsmarkedene i dette området tettere sammen, og utbedret veginfrastruktur 
er en sentral suksessfaktor. 

 

Tabell 2 Viktige regioner i rute 6e nære influensområde 

A. Storbyregioner 

  

B. Regioner med mellomstore byer 

  

C. Småbyregioner 

 Kristiansund 

 

 



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

11 
 

 

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, hvor næringslivets behov i 
forhold til å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet 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 Rv70 i Tingvoll og Sunndal som har en del flaskehalser for 
tungtrafikk.  



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

12 
 

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

 

Figur 3 Transporttilbud i korridoren 

Rute 6e (Rv 70) utgjør en av de tre nordvestre armene av korridor 6 (Oslo – Trondheim 
m/armer). E136 (rute 6d) har en klart viktigere funksjon både for gods- og persontransport 
enn de øvrige to stamvegarmene Otta - Måløy (rute 6c, Rv 15) og Oppdal – Kristiansund (rute 
6e, Rv 70). Men for Kristiansund og Sunndalsøra gir ruta relativt kort avstand til jernbane og 
for Oppdal kort avstand til havn på Sunndalsøra. 

I korridoren mellom Oslo og Kristiansund konkurrerer fly og dels tog om transporten. Fly 
dominerer persontransporten på strekninger over 300 km. Togtransport for gods krever 
omlasting på Oppdal slik at det blir lite attraktivt for mange godstyper. På strekningen som 
dekkes av rute 6e er det ingen konkurrerende transportformer verken med tog, fly eller båt. 

Det er flyplasser i Kristiansund og Oslo (Gardermoen) med flere daglige avganger, og en 
mindre flyplass utenfor rutenettet i Oppdal. I Kristiansund ligger en sentralhavn med god 
adkomst fra riksvegen. 
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

 

4.1 Trafikkforhold 

Trafikkmengdene varierer sterkt langs ruta, som vist i Figur 4 og Tabell 3. Størst trafikk er 
det på en strekning i Kristiansund med ÅDT på ca. 19 000 kjøretøy/døgn, minst trafikk har 
en mellom Ålvundfoss og Meisingset med ca. 900 kjt/døgn. Andelen biler med lengde mer 
enn 5,5 m varierer fra 6 % nær Kristiansund til 13 % ved fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag 
og Møre og Romsdal. 

Rushtidsproblemer i form av køer og forsinkelser forekommer i Kristiansund, men tidstapet 
for hver enkelt bilist er i dag relativt beskjedent. Uten kapasitetsøkning vil det bli betydelig 
forverring på strekningen Rensvik – Kristiansund sentrum. Pågående byutvikling på 
Løkkemyra vil forsterke dette problemet.  

 

Figur 4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018 
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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  

Rv 70 Oppdal - Ho 
lsanden 

64 2       

Rv 70 Holsanden - 
Sunndalsøra 

  5,4      

Rv 70 Sunndalsøra -
Øygarden 

55 10       

Rv 70 Bergsøy -  
Flatset 

 7       

Rv 70 Flatset - Bolga   5      

Rv 70 Bolga - 
Kvernberget 

   5     

Rv70 Kvernberget-
Sentrum 

 1  2 5    

Sum (km) 119 20 10 7 5    

Sum (%) 74 12 6 4 3    

 

4.2 Framkommelighet.  

4.2.1 Vegstandard 

Figur 5 nedenfor viser hvilke deler av rute 6e som antas å være utbygd til ulik 
vegnormalstanard ved inngangen til 2018.  



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

15 
 

 

Figur 5 Vegstandard 2018 

 
Strekninger som har spesielt dårlig vegstandard i forhold til vegbredde og horisontal- og 
vertikalgeometri: 

- Stigninga ved Gråurda (300 høydemeter ved fylkesgrensa),  
- Elverhøy bru, Ålvundfossen- Furuneset (4km) og  
- Meisingset-Tingvoll (9km).  

To rasoverbygg i Sunndal og Gyltunnelen i Tingvoll har fri høyde 4,2 m. 

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 

Rv 70 14 135 7 3   
Rv 681  1     
       
Sum 
(km) 

14 136 7 3   

Sum 
(%) 

9 84 4 2   
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4.2.2 Risiko og sårbarhet 

De viktigste hendelser som kan oppstå på ruta som påvirker risiko- og sårbarhetsbildet er 
vist i Tabell 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 stormflo og 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 informasjon 

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

Rute 6E Rv 70 BRU STENGT: Bruhavari /Flomskade. 
Redusert framkommelighet, lang omkjøring 

Sunndalen, MR, 
Bjørbekkbrua hp 01 km 
8,875 

Rute 6E Rv 70 BRU STENGT: Bruhavari /Flomskade. 
Redusert framkommelighet, lang omkjøring 

Sunndalen, MR, 
Vinnubrua, hp01 
km32,344 

Rute 6 E Rv 70  BRU STENGT: Bruhavari /Flomskade. 
Redusert framkommelighet, lang omkjøring 

Horrvikbrua, MR, Hp 02, 
km 7,222 

Rute 6 E Rv 70 STENGT VEG:Flom i samband med 
snøsmelting og mykje nedbør. 

Heile Rv 70 frå 
Fylkesgrensa og ut til 
Øydegard /kryss E39 

Rute 6E Rv 70 Ålvundeid. Risiko for flomfare ved 
Ålvundfoss. Risiko for skade på veg og bro 
ved økt vann mengde 

Hp 03, km 8,9-9,1 

 

Ruten går fra Kristiansund sentrum til fylkesgrensa Sør Trøndelag (Gråura). Fra Kristiansund 
går veien over 3 broer. Broene er utsatt for vind og skade ved skipstrafikk. Risikoen må sees 
i sammenheng med infrastrukturen til Kristiansund. Rv 70 er utsatt for vind til veien møter 
E-39 på Bergsøya. Øket risiko ved at veien ligger inntil Vestbase og flyplassen i Kristiansund. 
Brann i Kristiansund sentrum. Ulykkesrisiko ved at Rv 70 ligger i bymiljø. 

Ved Ålvundeid er det risiko for flom ved Ålvundfossen ved ekstremvær. Broen er særlig 
utsatt. Veibanen utsatt for erosjon og flom ved Ålvundelva. Det er også et utsatt risikopunkt 
ved Bråttåbrua ved flom. Sunndal verk representerer en bedrift med potensiale for ulykke 
med stort omfang. Det er flomfare i store deler av Sunndalen. Veibanen ligger stedvis lavt i 
terrenget med 6 broer fra Sunndal sentrum til Gråura. Broene er utsatt for erosjon og flom. 
Det er mange sideelver i svært bratt sideterreng i Sunndalen og alle har et stort potensiale 



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

17 
 

for rask og omfattende oppflomming. I enkelte områder er det fallvinder, spesielt i 
kommunesenteret Sunndal. Ved rasoverbyggene ved Gjøra og Flatva er vegen utsatt for 
skred. Ellers er også flere områder i Sunndalen skredutsatt. Gråura som er den mest utsatte 
skredstrekningen har i tillegg stor stigning og er særlig utsatt for stans av tunge kjøretøy. 
Dette gir redusert framkommelighet og sikkerhet, med blant annet behov for bilberging 
under vanskelige og høy risiko i område. 

Omkjøringsveiene er E39 nordover mot Trondheim, E-136 gjennom Romsdalen og fv. 65 
gjennom Surnadalen. Omkjøringsrute Sunndal-Oppdal om Surnadal er vel 3 timer kjøring 
mot normalt 1 time. 

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

Rv 70   12 17 16  

Sum (km)   12 17 16  

Sum (%)   7 10 10  

4.2.4 Reisetider 

Alle lengder og reisetider i tabellene nedenfor er grovt beregnet med VisVeg. 

Tabell 7 Reisetider 

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(minutter) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
Oppdal Sunndalsøra 69 64  

Sunndølsøra Tingvoll 47 43  

Tingvoll Øygarden 19 19  

Øydegard Bergsøya 13 10 Rute 4b 

Bergsøya Rensvik 17 17  

Rensvik Kristiansund 9 11 Til kaia 

Oppdal Kristiansund 174 164  



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

18 
 

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Vegen ligger på sitt høyeste fra Oppdal (600m) til Lønset uten særlige høyfjellsproblem. 

4.2.6 Tungtransport 

Flaskehalser for godstransport på veg kan i tillegg til dårlig veggeometri være sterke (og 
lange) stigninger, rasutsatte strekninger, høydebegrensninger og dårlig ferjekapasitet.  

I Sunndalen er det to rasoverbygg med fri høyde 4,2 m og mellom Tingvoll og Øygarden er 
Gyltunnelen bare 4,2 m høg. I tillegg kommer lange partier med smal kjørebane (manglende 
midtlinje) og dårlig bæreevne som gir ujevn kjørebane. Ca. 4 km nord for Ålvundfoss og vel 
9 km fra Meisingset til Tingvoll vil mangle midtlinje. 

På denne ruta er det først og fremst den 4 km lange og 300m høye stigningen (Gråura) 
øverst i Sunndalen som gir framkommelighetsproblem deler av vinteren. Også vest for 
Ålvundfoss er det sterk stigning kombinert med smal veg og krappe kurver. 

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 

Rv 70 Krifast Krsund Nettbuss 
express 

901: Krsund-
Oppdal 

5 per dag 

Rv 70 ST-grense Sunndalsøra Nettbuss 
express 

902: Ålesund-
Trondheim 

4 per dag 

Rv 70 Krifast Krsund Nettbuss 
express 

903: Krsund–
Halsa-Trondheim 

4 per dag 

Rv 70 Ålvundfoss Krsund Nettbuss 
express 

904: Krsund-
Tingvoll-
Trondheim 

4 per dag 

Rv 70 Krsund Krifast Nettbuss 
TIMEkspressen 

Linje11: Volda-
Krsund 

16 per dag 

 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 
Det er ikke rutebåt langs på ruta. I Kristiansund er en lokal rute (Sundbåten) 
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4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 

Tabell 9 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg 
Strekning 

Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
Rv 70 Rensvik Flatset Frei På strekningen er det 4 ensidige holdeplasser 

for buss i begge retninger. Samtlige er bygd 
for små slik at sjåførene får trøbbel med sikt 
ved utkjøring i «feil» retning. 

Rv 70 Krsund 
sentrum 

Løkkemyra 
øst 

Kristiansund Moderate køproblemer primært knyttet til 
morgen-/ettermiddagsrush. Forventes 
forbedret med prosjekter for 4-felt i bypakke 
Krsund. 

Rv 70   Rensvik, 
Frei 

T-Kryss, Rv70/Fv267. Trafikk på Rv70 retn 
sentrum har vikeplikt og fører til forsinkelser, 
primært i rushperiodene. Utredes i et 
forprosjekt i tilknytning til bypakke Krsund. 

 
 

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 mete
r 

 Kollektivfelt       
        
 Sambruksfelt       
Rv 70  Rv70X 

Rv681 
Kontroll-
plassen 

  Krsund innfart. 
(Planlegges i 
bypakke. 
Forventet åpning 
etter 2018.) 

5200 

Rv 70  Goma-
landet 

Atlanten   Krsund innfart. 
(Planlegges i 
bypakke. 
Forventet åpning 
etter 2018.) 

3400 

Sum 
(km) 

      8,6 

Sum (%)        
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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 2  
Stamruter 1  

I byer/tettsteder 2  
Utenfor byer/tettsteder 0  

Holdeplasser 147  
Stamruter 46  

I byer/tettsteder 58  
Utenfor byer/tettsteder 89  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

0 1 - Foreslått 
innfartsparkering i område 
Rensvik i kollektivutredning 
for Krsund. 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 

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 2 1 1 0 2 
-Stamruter 1 1 0 0 1 
-I byer/tettsteder 2 1 1 0 2 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

0 0 0 0 0 

Holdeplasser 147 79 28 40 107 
-Stamruter 46 8 8 26 16 
-I byer/tettsteder 58 9 16 33 25 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

89 70 12 7 82 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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4.2.8 Ferjesamband 

Det er ikke 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 

Rv 70 Hammarn II/Tinvoll 3,3  
Rv 70 Hoelsand/Sunndal 3,1  
Rv 70 Flatvadura øvre og nedre/Sunndal 2,9  
Rv 70 Snøvassmelan 2,6  
Sum  4  
 
 

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

Hovedutfordringene på ruta er: 
- Tilrettelegge for gående og syklende i Kristiansand, Oppdal og Sunndalsøra. 

Særlig i Kristiansund vil det bidra til å øke sykkelandelen. 
- Etablere sammenhengende tilbud for syklister langs ruta ved utbygging, 

oppgradering, små tiltak og skilting av ruta. 
- Sykling i tunnel. Hvordan tilrettelegge for syklister der det i dag er forbudt 

og/eller utrygt å sykle gjennom tunnel ? 
- Tilrettelegge for sykkelturisme langs nasjonal sykkelrute nr 8 mellom Oppdal og 

Sunndalsøra. 
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Tabell 14 Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

Rv 70 
Rv 681  Rv Fv.  

 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 
kjørebanen) 

 9  

 b) Gang- og sykkelveg 33 1 49 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 1  2 
 d) Sykkelveg med fortau   10 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g) Brudd på ruta 13   
 h)  Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 91   
 i) Alternativ vegrute (fv,kv,) der det ikke 

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

14  50 

 

4.2.10.1 Gående 
Det vil være aktuelt å initiere samarbeid om å utarbeide lokale gåstrategier i Kristiansund, 
Oppdal, Sunndalsøra og Tingvoll. 

4.2.10.2 Syklende 
På denne ruta er det kun Kristiansund som har mer enn 5 000 innbyggere. I Oppdal og på 
Sunndalsøra er det imidlertid gjennomført betydelige tiltak de senere år. Tiltak i disse byene 
og tettstedene vil bidra mest til å øke sykkelandelen og innfri målene i Nasjonal 
sykkelstrategi. 

I Kristiansund er det vedtatt hovednett for sykkel (2013) og pågående arbeid med bypakke 
hvor tilrettelegging for sykling er en vesentlig del. (Henviser til bypakkedokumenter.) 

Ingen behov for sykkelekspressveg på ruta, men behov for å skille gående og syklende langs 
viktige ruter i hovednettet i Kristiansund. Det samme gjelder sentrumsnære områder i 
Oppdal og på Sunndalsøra (hvor dette er gjort på en ca 1km lang strekning). 
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4.3 Trafikksikkerhet 

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) 

Rv 70 Oppdal - 
Øygarden 
(XE39) 

135,0 1 600 80 2 12 0,017 

Rv 70 Bergsøya 
(XE39) - 
Kristiansund 

23,0 1 000 82 3 8 0,080 

Sum 
(stk.) 

   162 5 20  
0,026 

Sum 
(%) 

   100,0 % 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 

4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 16 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
fram til 2050 
(km) 

Rv 70 Rensvik-Atlanten  8 
Sum (km)  8 
 

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) 

Rv 70 (Bergsøya) Flatsetsundet-Rensvik  9 
Sum 
(km) 

  9 
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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 110 km riksveg på denne ruta der den angitte 
standarden antas å ikke være oppfylt. 

 

Rute 6E Oppdal - Øydegard og Bergsøya - Kristiansund Region 
Midt 

(region 2) (region 3)

(1) Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014)(Lengde 2018) 161  

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

132  

(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). 

14  

(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  

(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)  

8  

(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) 

110  

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

16  

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

80%  

Av 110 km er 7 km tunnel. 
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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 
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 Fylk
e 

Sted 
(eventuelt 
strekning 
fra – til) 

Fra Til A. 
FSK/km og 

år 

B. 
FSK/kjtkm 

C. 
FSK/NSK 

Kate
gori 

H
P 

Km H
P  

km mill 
kr 

Rang
- 

erin
g 

kr Rang
-

ering 

Verdi Rang
-

ering 

Rv 70 MR Svenskesvin
gen 

1
0 

2,6
0 

1
0 

3,6
0 

3,05 2 1,96 2 2,54 1 2 

Rv 70 MR ST - Gråura 1 0,0
0 

1 1,0
0 

0,94 4 2,31 1 2,43 2 2 

Rv 70 MR Bergem x 
f301 

6 6,3
1 

7 0,9
6 

0,64 7 1,74 3 1,80 3 2 

Rv 70 ST Lønset x 
f511 

2 13,
44 

2 14,
20 

0,63 8 1,47 4 1,40 4 2 

Rv 70 ST Vognill vest 2 0,9
0 

2 1,9
3 

0,92 5 1,32 5 1,38 5 2 

Rv 70 MR Romfo 1 15,
79 

1 17,
08 

0,65 6 1,21 6 1,24 6 2 

Rv 70 MR Mulvika 4 5,1
0 

4 6,1
0 

0,30 16 1,10 8 1,09 7 2 

Rv 70 MR Falelykkja x 
f313 

1 17,
08 

1 19,
08 

0,59 9 1,12 7 1,07 10 2 

Rv 70 MR Nordsundbr
ua N - 

Kongens 
plass 

1
2 

1,0
5 

1
2 

3,7
1 

5,42 1 1,09 11 1,03 15 3 

Rv 70 MR Furu v - 
Sunndalsøra 

1 37,
27 

1 38,
37 

2,61 3 1,08 12 1,01 18 3 

Rv 70 MR Meisingset 4 9,9
8 

4 10,
98 

0,30 17 1,10 9 1,09 8 2 

Rv 70 MR Ålvundfosse
n 

3 7,5
0 

3 9,0
0 

0,57 10 1,00 13 1,06 11 2 

Rv 70 MR Meisingset 4 13,
98 

4 14,
98 

0,30 18 1,10 10 1,09 9 2 

Rv 70 ST Lønset vest 3 2,8
7 

3 3,8
7 

0,40 13 1,00 14 1,05 12 2 
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Rv 70 ST Lønset vest 3 5,8
7 

3 6,8
7 

0,40 14 1,00 15 1,05 13 2 

Rv 70 ST Hoel 2 9,9
1 

2 10,
91 

0,50 11 0,92 18 1,01 17 2 

Rv 70 MR Bergem x 
f301 

6 4,5
5 

6 5,5
5 

0,49 12 0,93 17 1,02 16 2 

Rv 70 MR Gyl 7 1,9
6 

7 4,9
6 

0,37 15 1,00 16 1,03 14 2 

  

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. 

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Flere av tunnelene er nye eller er nylig oppgraderte. 
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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) 

Rv 70 Oppdal - 
Øygarden 
(XE39) 135,0 1 600 6 0 0 

Rv 70 Bergsøya 
(XE39) - 
Kristiansund 23,0 11 000 14 2 1 

       
       
Sum (stk)    20 2 1 
Sum (%)    100,0 % 100,0 % 100,0 %
1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

Rv 70   1  
Sum (stk)   1  
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

Rv 70 Furu, Sunndal Fast vekt Behov vurderes i 
løpet av 2015 

E39/Rv 70 Bergsøya, Gjemnes Grav, bremseprøver, 
fast vekt 

 

    
Sum (stk)  2 1 



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

28 
 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

Rv 70 4  4 
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4.4 Miljøforhold 

4.4.1.1 Lokal luftforurensning  
Langs rute 6e finnes det per dags dato ingen målere for luftkvalitet, 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 kunne få etablert en målestasjon i Kristiansund og 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). 
 
I forbindelse med Bypakke Kristiansund er det gjennomført Vluft-beregninger for dagens 
situasjon som viser at i størrelsesorden 350 beboere langs Langveien kan være utsatt for 
PM10-konsentrasjoner (svevestøv) fra vegtrafikk over det nasjonale målet (50µg/m3 mer 
enn 7 døgn per år). I Dalegata er det også noen boliger som ifølge beregningene utsettes for 
PM10-konsentrasjoner mellom 35 og 50µg/m3 mer enn 7 døgn per år. Dette er verdier 
under dagens nasjonale mål, men om trafikken fortsetter å øke gjennom Dalegata er dette et 
risikoområde ift. krav/grenseverdier for svevestøv. Ingen personer i Kristiansund utsettes for 
NO2-konsentrasjoner over nasjonale mål. 
 

4.4.1.2 Støy 
For rute 6e i Møre og Romsdal viser Vstøy-beregninger per 01.01.2018 at 300 personer kan 
forventes å være utsatt for innendørs støynivå over 38 dB i egen bolig. Så å si alle disse 
personene bor langs Rv 70 sentralt i Kristiansund. 
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Figur 6 Støyutsatte punkt på ruten 

Tabellen under viser forventet antall personer med innendørs støynivå over 38 dB per 
01.01.2018. 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 
6e 300 

 

4.4.1.3 Aantall konflikter mellom eksisterende riksveg og hhv. biologisk mangfold 
og vann  

4.4.1.3.1 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 
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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 
og mulig er igjen svært vanskelig å anslå. Totalt i Region midt har vi 49 tunneler som ligger 
langs riks- og europaveger. Langs rute 6e finnes det 8 i dag tunneler. 
 

4.4.1.3.2 Økologiske konflikter 

Økologiske konflikter ble kartlagt i region midt i 2008. Her ble det funnet et teoretisk antall 
konflikter med naturhensynet på 255 konfliktpunkter/områder. 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. Det ble etter dette gjennomført en faglig 
vurdering av disse 255 konfliktene ettersom den teoretiske metoden ikke tar hensyn til 
topografi og lignende lokale forhold. Etter dette har det kommet frem 42 punkter eller 
områder som kan og bør utbedres for å bevare det økologiske mangfoldet i regionen. 
Konfliktene omhandler i hovedsak «Prioriterte naturtyper» og «Naturvernområder». Årsaken 
til den store reduksjonen av antall konflikter er i stor grad at påvirkningen fra vegen er 
vurdert ned etter den faglige vurderingen. I de tilfeller hvor vegen er en av flere faktorer som 
påvirker objekttypen er det ikke foreslått investeringstiltak. Trafikkmengden (ÅDT) er også 
tatt i betraktning i vurderingen av vegens påvirkning på objekttypen. 
 

Tabell 4: Antall konflikter etter den faglige gjennomgangen, sortert per rute 
 

Objekttype/Rute 4a 4b 6a 6b 6d 6e 7 
Økologisk korridor 0 0 0 0 0 0 8
Naturvernområde 0 4 (2) 1 0 3 0 5
Kulturlandskap 0 0 0 0 0 1 0
Prioritert naturtype 2 10 (5) 4 0 7 0 5
Viktig artsforekomst 0 0 0 0 0 0 1
Sum 2 14 (7) 5 0 10 1 19

  
For rute 6d er det registrert 1 konflikt som er aktuelle å iverksette tiltak for. Dette tiltaket er 
ikke av investeringskarakter. 



 
Rutevise utredninger Rute 6e 

 

32 
 

4.4.1.3.3 Viktige natur- og kulturmiljøområder 
Viktige natur- og kulturmiljøområder er generelt nasjonalpark, landskapsvernområde, 
naturreservat, kulturminner, -miljø, -landskap og dyrket jord. 
 

Tabell 5: Oversikt over verneområder og kulturlandskap langs rute 6e 
Verneområder Kulturlandskap 

Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområder Helhetlig 
kulturlandskap 

 Gylhamran 
(Tingvoll kommune) 

Åmotan-Grøvudalen 
(Sunndal og Oppdal kom.) 

Kleivgardene-Sliper-
Detli (Oppdal kommune)

 Oppdølsstranda 
(Sunndal kommune) 

Trollheimen 
(Sunndal kommune) 

 

 Ottem  
(Sunndal kommune) 

  

 Gjørahaugen 
(Sunndal kommune) 

  

 Småvollen 
(Sunndal kommune) 

  

SUM 0 SUM 5 SUM 2 SUM 1 
 
 

Figur 7 Kart fra over verneområder for rute 6e. Kilde: http://www.naturbase.no 
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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. 
 

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

Langs rute 6e er det ingen registrerte objekter i verneplanen. 

4.5 Universell utforming 

4.5.1.1.1 Overordnet beskrivelse av utfordringer 
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. 

4.5.1.1.2 Anlegg for gående og syklende 
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. 

4.5.1.1.3 Knutepunkt og holdeplasser 
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. 

4.5.1.1.4 Rasteplasser 
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.  

4.5.1.1.5 Rømningsveier i tunell 
Nestunellen i Buskerud bør løftes frem som et godt eksempel på universell utforming av 
rømningsveier i tunell. De kvalitetshevende tiltakene som er implementert her: 
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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.  

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 – 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 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) 

Det er ikke utført KVU for noen del av ruta. Fellesstrekning med E39 har vedtak på konsept 
er dagens veg Bergsøya-Øygarden. 

4.7 By- og tettstedområder 

Kristiansund kommune har behandlet sak om bypakke og bompengefinansiering. Pakken  
gjelder investeringer i veg- og kollektivtiltak, samt store investeringer til utbedring av byens 
gang- og sykkelnett. Total investeringskostnad for bypakke Kristiansund er ca. 2,5 mrd. 
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2014-kroner. 

 

Kartet over viser et utgangspunkt for arbeid med en bypakke i Kristiansund. Her vises en 
grov oversikt over flere større aktuelle prosjekt i bypakken. Hovedfokuset i 
bompengesøknaden er hovedtransportåren fra sør-øst mellom Rensvik og sentrum. 

 

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 6e som er en hovedforbindelse mellom Østlandet og Nordmøre, vil det være et mål 
å oppnå forbedret fremkommelighet med både redusert og forutsigbar reisetid. Dette er 
spesielt viktig for næringslivets transporter.  
 
I 2050 bør ruta ha enhetlig standard over lengre strekninger og forbedret trafikksikkerhet 
med 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. 
 
Strekninger med ÅDT i prognoseåret 2 050 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 mht 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 

Rv 70 Oppdal-
Øygarden  

2000 ≤13% 2 felts veg Kun korte parti kan 
få ÅDT over 4000 

Rv 70 Bergsøya-
Rensvik 

6000+ 12% 2/3 felts veg  
4 felts veg 
to løp 
Freifjordtunnelen

Felles sykehus gir 
større trafikk og 
økte krav til 
pålitelighet og 
tilgjengelighet 

Rv 70 Rensvik-
Kristiansund  

22000 6% 4 felts veg 
2 felts veg 
Atlanten-
sentrum 

Kapasitet 
Sambruksfelt 

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 Rv 70 Oppdal-Øygarden 

6.2.1.1 Delstrekning Rv 70 Oppdal-Øygarden 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Oppdal HP 01 km 0,0 – Øygarden HP 07 km 12,4, lengde 135, dagens ÅDT 800-2000, 
vegbredde 6-8,5.  
 

6.2.1.1.1.1 Utfordringer 
 
De største utfordringene på ruta er at store deler av strekningen mellom Oppdal og 
Brunneset, er smal og svingete med lav framkommelighet for næringslivets transporter. I 
tillegg har ruta noen bratte stigninger ved fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Denne 5 km lange strekningen medfører risiko for forsinkelser vinterstid og 
dermed uforutsigbare transporttider. Det også noen utfordriger med trafikksikkerhet og 
trygghetsfølelse for myke trafikanter. 
 

6.2.1.1.1.2 Strategier og tiltak 
For å bedre framkommeligheten for næringslivets transporter utbedring og breddeøkning på 
strekningen med sterk stigning i Gråura nær fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal mest viktig. Det er også meget viktig å utbedre den smaleste strekningen ved 
Elverhøybrua der bredden er ca 4,9m, og restlevetid på brua er begrenset. På strekningene 
Ålvundfoss – Furuneset og Meisingset – Tingvoll må vegen breddeutvides og kurver 
utbedres. Ny gang-/sykkelveg på strekningen Brudalen-Festa bør også bygges på kort sikt. 
Uten om nevnte strekninger kan man leve med dagens standard i lengre tid. 

6.2.2 Hovedstrekning Rv 70 Bergsøya-Rensvik 

6.2.2.1 Delstrekning Rv 70 Bergsøya-Rensvik 
 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Bergsøya HP 09 km 0,0 – Rensvik HP 10 km 7,8, lengde 14,8 km, dagens ÅDT 4000-5000, 
vegbredde 7,5-11,5. 
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6.2.2.1.2 Utfordringer 
Utfordringene er i hovedsak knyttet til trafikksikkerhet med økende trafikk. Freifjordtunnelen 
er fra 1992 og ble renovert i 2010. Felles sykehus vil øke fokus på sikkerhet og pålitelighet i 
tunnelen. Om kjøring via fv. 64 Atlanterhavstunnelen kan gi inntil 1 time lenger kjøretid. 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 
Mulig nytt løp på tunnel og utbygging av veg med midtdeler av veg på Frei er aktuelt på sikt. 
 

6.2.3 Hovedstrekning Rv 70 Rensvik-Kristiansund 

6.2.3.1 Delstrekning A1 Rv 70 Rensvik-Kristiansund 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Rensvik HP 10 km 7,8-Kristiansund kai HP 12 km 4,2, lengde 11 km, dagens ÅDT 7000-
19000, vegbredde 7,5-11,5. 

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

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 
Ny firefeltsveg Kvernberget-Nordsund Bru og ved  Atlanten er prioritert i bypakken. Ekstra 
felt tenkt nyttet som sambruksfelt. Tiltak for gående og syklende på hele strekningen langs 
sideveger. Det vil på sikt kunne bli behov for 4-felt på hele strekningen Rensvik-Atlanten 

6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

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

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

Rv 70 Oppdal-
Øygarden  

Utbedring av 
dagens veg 

2 felts veg 7 200  

Rv 70 Bergsøya-
Rensvik 

 2/3 felts veg  
4 felts veg,  
to løp 
Freifjordtunnelen

2 200  

Rv 70 Rensvik-
Kristiansund  

 4 felts veg  
2 felts veg 
Atlanten-
sentrum 

3 600 1700 for hele 
bypakken 

Sum   13 000  
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard i 
2050 

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

Rv 70 Oppdal-
Øygarden  

Oppdal- 
Sunndalsøra 

Utbedring av 
dagens veg 

2 felts veg 4 300 

 Sunndalsøra-
Øygarden 

Utbedring av 
dagens veg 

2 felts veg 2 900 

Rv 70 Bergsøya-
Rensvik 

Bergsøya-
Rensvik 

Ny veg i 
dagens trase 

2/3 felts veg  
4 felts veg,  
to løp 
Freifjordtunnelen 

2 200 

Rv 70 Rensvik-
Kristiansund  

Rensvik-
Kristiansund 

Ny veg i 
dagens trase 

4 felts veg  
2 felts veg 
Atlanten-sentrum 

3 600 

Sum    13 000 
 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 2050 Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt      
Rv70  Rv70X 

Rv681 
Kontroll-
plassen 

Krsund innfart 5 200 500 

Rv70  Goma-
landet 

Atlanten Krsund innfart 3 400 300 

Sum 
(km) 

    8,6 800 
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Tabell30 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   
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

1 - Foreslått 
innfartsparkering i 
område Rensvik i 
kollektivutredning for 
Kristiansund. 

8 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 2  
-Stamruter 1  
-I byer/tettsteder 2  
-Utenfor byer/tettsteder 0  
Holdeplasser 107  
-Stamruter 16 8 
-I byer/tettsteder 25 12,5 
-Utenfor byer/tettsteder 82 41 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
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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 

Rv70 Hammarn II/Tingvoll 3,3  1 
Rv70 Hoelsand/Sunndal 3,1  2 
Rv70 Flatvadura øvre og nedre/Sunndal 2,9  100 
Rv70 Snøvassmelan 2,6  3 
Sum    106 
 

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

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv70    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
  

 b) Gang- og sykkelveg 49 500 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 2 50 
 d) Sykkelveg med fortau 10 250 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

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

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

50 10 

Sum   810 
 

Tabell 34 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv70 Rensvik-Atlanten 8 3 000 
    
Sum (km) 8 3 000 
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Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv70 (Bergsøya)Flatsetsundet-Rensvik 9 1000 
    
Sum (km) 9 1000 
 

Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv70    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

Rv70    
    
    
    
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.) 

Rv70  4 40  
     
Sum  4 40  
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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):  

 2018 2050 Endring 
Endring i transportkostnader    2 874 mill 
Endring i ulykkeskostnader   1 037 mill 
Netto nytte av investeringene *   -10 201 mill 
Endring i antall drepte og hardt 
skadde  

  1,3 

Endring i reisetid på ruta    11,3 min 
Antall km uten gul midtlinje i 
2018 og 2050 

14 0 14 

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

132 0 132 

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

0 8 8 

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

0 9 9 

Antall km forsterket 
midtoppmerking i 2018 og 2050 

12 143 131 

Antall km tilrettelagt for gående 
totalt i 2018 og 2050 

58 155 97 

Antall km tilrettelagt for syklende 
totalt i 2018 og 2050 

58 155 97 

Antall km kollektivfelt i 2018 og 
2050 

0 8,6 8,6 

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 
eliminert. 

4 0 4 

Endring i antall personer over 38 
dB innendørs støynivå 

  300 

Antall konflikter mellom riksveg 
og hhv biologisk mangfold og 
vann som er eliminert 

0 0 0 

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

40 149 109 

* Som omtalt i retningslinjene vil Vegdirektoratet jobbe videre med å finne en god 
måte/metode å beregne samfunnsøkonomisk nettonytte for utvalgte lengre strekninger. 
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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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