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

Riksvegrute 7 omfatter strekningen Trondheim – Bodø, og går gjennom Sør-Trøndelag, 
Nord-Trøndelag og Nordland fylker. Ruta omfatter E6 Trondheim - Fauske, rv 80 til Bodø, 
mellomriksvegene E14 Stjørdal – riksgrensen, E12 Mo i Rana – riksgrensen, rv 73 Trofors – 
riksgrensen, rv 77 Storjord – riksgrensen og rv 12 til Mo i Rana havn. Ruta har samlet lengde 
901 km, hvorav E6 utgjør 646 km. Fergesambandet Bodø – Røst/Værøy/Moskenes inngår i 
rute 7. E6 er eneste sammenhengende innenlands vegforbindelse mellom Nord- og Sør-
Norge. I tillegg til nasjonal funksjon er E6 viktig for regional og lokal trafikk.  
 
I rute 7 inngår byene Trondheim, Levanger/Verdal, Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og 
Bodø. Områdene mellom Trondheim og Steinkjer er i ferd med å utvikle seg til en felles 
arbeids-, bo- og serviceregion, og pendlingsaktiviteten øker mellom disse to områdene. Det 
er fortsatt betydelig pendling mellom Stjørdal og Trondheim og internt i Innherredsregionen 
der E6 knytter småbyene Verdal, Levanger og Steinkjer sammen.  
 
Helgeland er en Vekstregion med stort næringsmessig vekstpotensial, men uten et entydig 
hovedsenter. Helgeland består av fire større og flere små bo- og arbeidsmarkedsregioner. 
 
Bodø/Salten - regionen har et entydig og voksende sentrum i Bodø som er handels- og 
administrasjonssenter for både fylket og regionen med universitet og sykehus.  
86 % av riksvegene i rute 7 har årsdøgntrafikk under 4000, 13 % av vegene har 
årsdøgntrafikk under 1500. Flere av de lavtrafikkerte strekningene har tungtrafikkandel opp 
mot 25 %. På strekningene E6 Trondheim - Steinkjer og rv 80 Fauske – Bodø er 
trafikkmengden vesentlig større.   
 
32 % av rute 7 er tillatt for modulvogntog, og har med unntak av rv 73 tillatt total vekt inntil 
60 tonn. 21 % av vegnettet er skiltet med hastighet lavere enn 80 km/t, dette gjelder 
byområder, tettsteder og strekninger med randbebyggelse. 18 km av rute 7 er firefelts veg, 
og 34 km har midtdeler. 530 km har vegbredde mindre enn 8,5 m. Deler av riksvegnettet 
har dårlig bæreevne. 
 
Utfordringene på rute er kapasitet og sikkerhet på E6 mellom Trondheim og Steinkjer. På E6 
nord for Steinkjer er utfordringene knyttet til framkommelighet. Flere strekninger på E6 
mellom Steinkjer og Fauske har dårlig standard. Til sammen 37 km av denne strekningen 
mangler gul midtlinje. Av mellomriksvegene har E14 og rv 73 de største utfordringene. 
 
E6 Trondheim - Stjørdal planlegges utbygd til firefelts veg, E6 Stjørdal – Steinkjer skal 
bygges ut til to/trefelts veg med midtdeler. Strekningene E6 Steinkjer – Fauske, vil fram mot 
2050 bygges ut til vegbredde 8,5 meter utenom byområdene.  På mellomriksvegene vil en 
del av E14 bygges ut med midtrekkverk, for øvrig vil vegene ha vegbredde 8,5 meter. 
I første 10-årsperiode bør det legges vekt på kapasitet, sikkerhet og bedret framkom-
melighet på viktige næringstransportruter og strekninger binder sammen BAS-regioner.  
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PÅ E6 Ranheim – Steinkjer er strekningen Ranheim – Åsen aktuell for prioritering. Denne 
strekningen er omtalt i siste seksårsperiode i NTP 2014 – 2023. Videreføring mot Steinkjer 
vurderes nærmere i planfasen. Utbygging av strekningen Steinkjer – fylkesgrensen utredes 
videre i planfasen.  
 
For strekningen fra fylkesgrensen til Mo i Rana, Helgelandspakken, videreføres 
prioriteringene i NTP 2014 – 2023.  På E6 Mo i Rana – Fauske prioriteres strekningen Sørelva 
– Borkamo. Strekningen mangler midtlinje og har dårlig geometri, og er prioritert i siste 
seksårsperiode i NTP 2014 – 2023. Strekningen Saksenvik – Fauske vurderes nærmere i 
planfasen. 
 
E12 Mo i Rana – riksgrensen inngår i en felles utredning mellom Norge og Sverige, og 
vurdere nærmere i planfasen. E14 Stjørdal – Hegramo, fase 1 vurderes prioritert i første 10-
år. På Rv 80 Fauske – Bodø har delstrekning Fauske – Løding til dels svært dårlig geometri, 
og relativt stor trafikk. Strekningen vurderes nærmere i planfasen.  
 
Hoved-
strekning 

Delstrekning Kostnad 
delstrekning 
mill. kr 

Prioritering i NTP 
2014 - 2023 

Merknad 

E6 Ranheim 
- Steinkjer 

Ranheim - Stjørdal 5500 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Stjørdal - Åsen 6000 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Verdal - Steinkjer 2950 Ikke omtalt Vurd. planfasen 

E6 Steinkjer 
- Mosjøen 

Steinkjer – Grong  3900 Oppstart 2014 - 17 Selli - Asp 
Grong – Nordland gr.  4600 Siste seksårsperiode Vurd. planfasen 
Nord-Trøndelag gr - 
Lien 

2000 Oppstart 2014 - 17 Full utbygging 

E6 Mosjøen 
– Mo i Rana 

Mosjøen - Korgen 1420 Siste seksårsperiode Full utbygging 

E6 Mo i 
Rana - 
Fauske 

Sørelva - Borkamo 1100 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Saksenvik - Fauske 1600 Ikke omtalt Vurderes i  

planfasen 
E12 Mo i 
Rana - 
riksgrensen 

Kariåsen - riksgrensen 1500 Ikke omtalt Vurderes i  
planfasen 

E14 Stjørdal 
- 
riksgrensen 

Stjørdal – Hegramo  1050 Ikke omtalt Fase 1, 
breddeutvidelse 
og g/s-veg 

Rv 80 
Fauske – 
Bodø 
lufthavn 

Fauske - Løding 1630 Ikke omtalt Full utbygging 
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2 INNLEDNING 

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

3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Rute 7 går gjennom Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylke. Ruta omfatter E6 fra 
Ranheim øst for Trondheim til Fauske i Nordland.  
 
E6 er hovedvegforbindelsen mellom Nord- og Sør-Norge, og har med dette en overordnet 
nasjonal funksjon. Ruta har også en viktig regional funksjon ved å knytte sammen bo-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregioner (BAS) i Trøndelag og Nordland. Tilknytninger til E6 på 
rute 7 er mellomriksvegene E14, E12 og rv 77, samt rv 80 til Bodø og rv 12 til Mo i Rana 
havn. 
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 
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Tabell 1 viser lengder eksklusiv armer, ramper og kryss-/rundkjøringslenker. 

 
Tabell 1  Veger og veglengder på rute 7 
 
Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde 
E6 Ranheim – 
Fauske med 
tilknytninger 

Sør-Trøndelag E6 Ranheim – Helltunnelen 20,0
Nord-Trøndelag E6 Helltunnelen – Nordland gr. 266

E14 Stjørdal – Rgr. Storlien 67,2
Totalt Nord-Trøndelag 333,2
Nordland E6 Nordtr. gr. – Fauske X80 360,3

E12 Tverrånes XE6 – Rgr Umbukta 38,9
Rv 12 Tverrånes XE6/E12 – Mo havn 3,0
Rv 73 Båfjellmo XE6 – Rgr. Krutvatn 67,7
Rv 77 Storjord XE6 – Rgr. Graddis 23,7
Rv 80 Fauske XE6 – Bodø lufthavn 54,1

Totalt Nordland 547,7
Totalt rute 7 900,9
 
I tillegg kommer armer, ramper og envegs mot med til sammen 31 km. 
 
E6, E14 og E12 inngår i «TEN-T comprehensive network».  
 

3.2 Rutas funksjon 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Rute 7 har både en sentral nasjonal funksjon og dekker i tillegg viktige regionale 
transportbehov.  

På Innherred utgjør småbyene motorer i den regionale utvikling, men influensområdet til 
Trondheim som storby er omfattende og inkluderer også store deler av Nord-Trøndelag. 
Denne effekten er mest tydelig i Stjørdal med en omfattende pendling til og fra Trondheim. 
Det er samtidig viktig å registrere at pendling og næringsaktivitet i regionen innebærer 
transport til og mellom alle tettstedene, ikke bare til Trondheim som regionalt senter. Det er 
for eksempel en betydelig utpendling fra Trondheim. 
 
Tradisjonelt har strekningen Steinkjer – Trondheim vært inndelt med et skille mellom 
«Innherred» og «Trondheims-regionen». Senere års utvikling viser at dette skillet er mindre 
tydelig, og at pendlingsaktiviteten øker også mellom disse to områdene. Det er fortsatt 
betydelig pendling mellom Stjørdal og Trondheim og internt i Innherredsregionen der E6 
knytter småbyene Verdal, Levanger og Steinkjer sammen.  
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Trondheim og de fire nabokommunene Klæbu, Melhus, Skaun og Malvik ble tidligere omtalt 
som Trondheimsregionen. I dag omfatter dette regionsamarbeidet også kommunene i 
”ringen” utenfor - Midtre Gauldal, Orkdal, Rissa, samt Leksvik og Stjørdal i Nord-Trøndelag. 
Både Orkdal og Stjørdal velger å knytte seg tett til landsdelssentret Trondheim, samtidig som 
de fungerer som regionsentre i eget omland. Stjørdal er sentret i Værnesregionen i et 
samarbeid med kommunene Meråker, Tydal, Selbu og Malvik. Stjørdal har størst vekst i 
Nord-Trøndelag og er i tillegg et viktig knutepunkt med Trondheim lufthavn, 
Nordlandsbanen samt E6 og E14.  
 
Stjørdal er et betydelig industri- og servicesentrum i regionen med kjøpesentre, 
maskinindustri, produksjon av mineralske produkter, plastvareindustri og 
næringsmiddelindustri, og det er en strek vekst innenfor næringslivet i kommunen. Sammen 
med Levanger og Verdal utgjør Stjørdal et viktig industrityngdepunkt i fylket, og Stjørdal har 
den mest varierte industriproduksjonen. Det er mer enn 2 000 bedrifter og næringsdrivende 
i Stjørdal som sysselsetter over 8 000 arbeidstagere. Blant annet på grunn av 
knutepunktsfunksjonen har reiselivsbransjen hatt betydelig vekst i kommunen, inkludert ett 
av landets største konferansehoteller utenfor Oslo. Sysselsettingen innenfor oljevirksomhet 
er også betydelig med Statoil som største virksomhet i kommunen. 
I Steinkjer og Levanger er det en betydelig andel offentlig ansatte i tillegg til næringslivet 
med Levanger sykehus og statlige regionale myndigheter i Steinkjer. Norske Skogs anlegg i 
Skogn og Kværners avdeling i Verdal er eksempler på virksomheter med et stort antall 
ansatte som rekrutterer arbeidskraft fra hele regionen. 
 
De Kommunene med flest sysselsatte i Nord-Trøndelag er Stjørdal med 10 725 sysselsatte, 
Steinkjer med 10 542 sysselsatte og Levanger med 7 123 sysselsatte. Det er også disse 
bykommunene som har høyest innpendling. Hovedparten av pendlingen kommer fra 
nærliggende kommuner og 9 av 10 pendler innad i eget fylke.  
 
Av de 10 725 sysselsatte i Stjørdal kommune er det totalt 3 206 pendlere, dette utgjør en 
andel innpendling på 30 % til kommunen. De største innpendlingskommunene til Stjørdal er 
kommunene Trondheim (1 252), Malvik (495) og Levanger (335). Steinkjer kommune har 
totalt 10 542 sysselsatte, av disse bor 77 % i samme kommune, mens 23 % av de sysselsatte 
er pendlere. De største innpendlingskommunene til Steinkjer er kommunene Inderøy (705), 
Verdal (407), Levanger (375), Verran (169) og Trondheim (150). Levanger kommune har 
totalt 9 378 sysselsatte, av disse bor 73 % i samme kommune, mens 27 % av de sysselsatte 
er pendlere. Den klart største innpendlingskommunen til Levanger er Verdal (1 173). Øvrige 
kommuner med betydelig grad av innpendling er Steinkjer (325), Inderøy (233), Stjørdal 
(180) og Trondheim (150). 
 
Det er gjennomført KVU for transportløsning veg/bane på strekningen fra Trondheim til 
Steinkjer, og det foreligger beslutning (september 2012) basert på dette arbeidet. På 
strekningen fra Stjørdal til Åsen er det utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, 
rasproblematikk og manglende omkjøringsmuligheter. Strekningen binder sammen 
Trondheims- og Innherredsregionen og har en viktig nasjonal funksjon fordi det i praksis 
ikke er andre transportalternativer langs veg eller jernbane mellom Nord- og Sør-Norge. 
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Nærføring av E6 og Nordlandsbanen forsterker utfordringene ytterligere. Fra Åsen til 
Steinkjer går E6 gjennom flere tettbygde områder. E6 på denne strekningen har en viktig 
regional funksjon som hovedtransportåre i Innherredsregionen. E6 binder sammen 
småbyene Levanger, Verdal og Steinkjer. Flere store arbeidsplasser innen dette området 
rekrutterer arbeidskraft fra hele BAS-.regionen.  
 
Fra Steinkjer til fylkesgrensa til Nordland har E6 en hovedfunksjon som nasjonal forbindelse 
mellom nord og sør, i tillegg til den regionale funksjonen for kommunen i Namdal. Ytre 
Namdal har flere tilknytningspunkter til E6 på denne strekningen, og det transporteres for 
eksempel betydelige godsvolum i tilknytning til oppdrettsnæringen i dette området. 
 
E14 er hovedvegforbindelse mellom Norge og Sverige i Midt-Norge. Vegen har en 
internasjonal funksjon for transport til/fra Værnes lufthavn, fritidstrafikk til/fra Åre samt for 
godstransport. I tillegg har vegen en regional funksjon for person- og næringstrafikk innen 
og til/fra kommunene Stjørdal og Meråker. Meråkerbanen går parallelt med E14 fra Stjørdal 
til riksgrensa.  
 
Hovedtrekk i den demografiske utviklingen i regionene som omfattes av rute 7 er : 
 

 Nordland fylke hadde inntil for få år siden en negativ befolkning, men har nå en svak 
befolkningsvekst som hovedsakelig skyldes økt innvandring og mindre netto 
utflytting.     

 Befolkningsveksten i fylket er lavere enn i landet for øvrig. 
 Store regionale forskjeller der bykommunene opplever vekst, mens befolkningstallet i  

distriktskommunene reduseres.  
 Forventet økning av folketallet på 5,7 % i perioden fram mot 2024 med høyere 

forventet vekst i bykommunene (8,4 %) enn i distriktskommunene (-2,5 %). 
 Vedvarende prosess mot regional sentralisering der en økende andel av befolkningen 

bor i byer og tettsteder.  
 Andelen eldre øker, spesielt ventes økningen å komme i regionsentrene.  

 
De demografiske prosessene vil ha betydning for utvikling av transportinfrastrukturen og 
samferdselstilbudet på ruten. I årene framover vil det bli nødvendig å innrette en større 
innsats mot å utvikle  transportsystemene i byområdene, særlig med tanke på universell 
utforming, kollektivtransport og tilbud til gående og syklende.  
 
Pendlingsomfanget i Nordland fylke som helhet er lavt, i underkant av 10 %. Pendlingen har 
økt mest i områder med små avstander til sentra. Dette gjelder kommunene Sørfold, 
Gildeskål og Beiarn inn mot Bodø, Hemnes inn mot Mo i Rana og Leirfjord og Dønna inn mot 
Sandnessjøen. Bosettingsstrukturen og lange avstander fører til at bo- og 
arbeidsmarkedsregionene  utgjøres av mange og små enheter. Potensialet for 
regionforstørring og sammenknytning av to eller flere bo- og arbeidsmarkedsregioner er 
derfor begrenset.  
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I utredningen «Ny transportinfrastruktur i nord I og II, Statens vegvesen 2010/11,»  
beskrives  Helgeland og Bodø/Salten som regioner med stort nærings- og 
befolkningsmessig vekstpotensial.  Utvikling av riksvegnettet må i stor grad ta utgangspunkt 
i disse regionenes framtidige behov og utvikling.  
 
Helgeland er en vekstregion med stort næringsmessig vekstpotensial, men uten et entydig 
hovedsenter. Helgeland består av flere små og fire større bo- og arbeidsmarkedsregioner 
der de fire bykommunene Rana (Mo i Rana), Vefsn (Mosjøen), Alstadhaug (Sandnessjøen) og 
Brønnøysund danner hver sine bo- og arbeidsmarkedsregioner. De omliggende kommunene 
knytter seg til hver av disse BA-regionene. Regionene Brønnøy og Alstadhaug (Sandnessjøen) 
er ikke direkte tilknyttet riksvegnettet, men må inkluderes i et samlet Helgelandsperspektiv.  
 
Helgelandsregionen har rundt 36 000 sysselsatte og har hatt en vekst på mellom 5-9 % 
siden 2003. Regionen er landsdelens sterkeste industriregion med prosessindustri, 
mekanisk industri og petroleumsrelatert virksomhet. Det er betydelig petroleumsaktivitet i 
Norskehavet der forsyningsbaser  og helikopterbase er lokalisert til hhv Sandnessjøen og 
Brønnøysund.  Skarvfeltet (2012) driftes delvis fra Sandenssjøen og det ventes økt 
sysselsetting i petroleumsvirksomheten i årene framover. Kysten av Helgeland er landsdelens 
største produsent av oppdrettslaks og er en viktig bidragsyter til verdiskapningen i regionen. 
Sysselsettingen i landbruk og fiske (inkludert industri, oppdrett) viser tilbakegang mens 
sysselsettingen innen reiseliv er økende.  Mineralutvinning og bygg- og anlegg har økt 
sysselsetting. 
 
BA- regionene nedenfor regnes alle som småbyregioner og omfatter hoveddelen av 
befolkningen  på Helgeland.  
 
Bo- og 
arbeidsmarkedsregion 

Senter Kommuner Samlet 
innbyggertall 

Brønnøysund Brønnøysund Brønnøysund, Vega, 
Vevelstad 

 

Alstadhaug Sandnessjøen Alstadhaug, Nesna, 
Herøy, Dønna 

10 000 

Vefsn Mosjøen Vefsn, Grane 15 000 
Rana Mo i Rana Rana, Hemnes 30 500 
 
Igangsatte og planlagte vegutbygginger vil redusere reisetiden mellom Mo i Rana, Mosjøen 
og Sandnessjøen og vil utvide og styrke lokale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud i regionen. 
Utbygging av Korgfjelltunnelen førte til en kraftig reduksjon av reisetiden mellom Mosjøen 
og Mo i Rana og Toventunnelen vil redusere reisetiden mellom Sandnessjøen og Mosjøen til 
55 minutter. Videre utbygging av E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana vil legge til rette for en 
sterkere integrasjon i regionen. Samtidig bør det vurderes hvorvidt et bedret togtilbud 
mellom byene kan bidra postivt til sterkere soial- og økonomisk integrering.   
På noe sikt bør dette føre til at to eller flere av dagens regioner knyttes sammen til en bo- 
og arbeidsmarkeds- og serviceregion. Øvrige av dagens BA-regioner/kommuner med lange 
avstander til et bysentrum forventes å forbli egne BA-regioner 
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Avinor har i sitt forslag til  Nasjonal transportplan 2014-23 og senere i «Nordområdestrategi 
for Avinor 2030», foreslått at det bygges ny lufthavn ved Mo i Rana til erstatning for 
lufthavnene Mo i Rana lufthavn, Røssvoll og Mosjøen lufthavn, Kjærstad. En eventuell 
etablering av ny lufthavn i Mo i Rana med utvidet rutetilbud kan bidra til å knytte trianglet 
Mo, Mosjøen og Sandnessjøen tettere sammen.   
 
«Utviklingsplan for Helgelandssykehuset 2025» er under arbeid og har som mandat å 
videreutvikile lokalsykehustilbudet og utrede alternative modeller for organisering av 
spesialhelsetjenestene i regionen. Prosessen vil kunne føre til endringer av dagens 
sykehusstruktur og funksjoner med tre lokale sykehus ihhv Mo i Rana, Mosjøen og 
Sandnessjøen. Utredningen skal være ferdig i desember 2014. 
 
Eventuelle endringer i lufthavn- og sykehusstruktur/funksjoner i regionen vil med tiden 
kunne føre til sterkere integrasjon og trafikkvekst mellom byene. Utvikling av 
transportinfrastrukturen og kollektivtransporten må derfor ta høyde for økt transportbehov i 
regionen fram mot 2050.  
 
Bodø/Salten - regionen har et entydig og voksende sentrum i Bodø som er handels- og 
administrasjonssenter for både fylket og regionen med universitet og sykehus.  
Regionen har 35 000 sysselsatte og har hatt en vekst på 8 % i perioden etter 2003. Bo- og 
arbeidsmarkedregion Bodø regnes som en mellomstor byregion med ca 65 000 innbyggere 
og inkluderer kommunene Fauske, Gildeskål, Sørfold og Saltdal. Fauske med omland danner 
en mindre bo- og arbeidsmarkedsregion innenfor den større Bodø BA-region. Glomfjord ved 
rv17 sør for Bodø er en viktig industriklynge i regionen.  
 
SSBs middelalternativ for forventet befolkningsutvikling fram mot 2034 antyder en 
langsommere vekst i folketallet i Nordland enn i landet totalt sett. Saltenregionen danner et 
unntak der det antydes at befolkningsveksten vil ligge nærmere det nasjonale nivået.  
 
Både Bodø og Fauske er viktige regionale transportknutepunkt for sjø-, jerbane-, veg- og 
flytransport. Togtilbudet «Saltenpendelen» mellom Rognan – Fauske - Bodø og rv80 er basis 
for pendlingen i regionen.  Pendlingspotensialet er i noen grad utløst, men utbedring av rv80 
mellom Fauske og Bodø samt bedret togtilbud forventes å gi økt integrasjon.  
 
De øvrige kommunene i Salten ligger utenfor potensialet for Bodø BA-region, og kan 
forventes å bestå som egne BA-regioner. Disse kommunene er imidlertid knyttet til Bodø 
gjennom byens handels- og tjenestetilbud. Næringslivet i de omliggende kommunene 
utenfor Bodø BA-region er preget av industri, landbruk og fiskeri/havbruk og har opplevd 
stagnasjon eller  nedgang i sysselsetting og folketall de siste årene.  
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Tabell 2 Viktige regioner i rute 7 nære influensområde 

A. Storbyregioner 

 Trondheim 

B. Regioner med mellomstore byer 

 Bodø 

C. Småbyregioner 

 Namsos 

 Steinkjer 

 Levanger/Verdal 

 Alstahaug (Sandnessjøen) 

 Vefsn (Mosjøen) 

 Rana (Mo i Rana) 

 Fauske 
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Figur 2 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype – 2018 og 2050. 
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3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

Nord-Trøndelag 
Trøndelag er preget av mekanisk industri, trelast/papir, næringsmiddel, bergverk, 
petroleum/offshore og primær og servicenæringer. Næringsstrukturen er desentralisert og 
flere av næringene er transportintensive. Gode og pålitelige forbindelser til/fra markedet er 
avgjørende for videre vekst. Konkurransesituasjonen for næringslivet i regionen krever 
effektive, samordnede og ikke minst pålitelige transportløsninger. 
Trondheim er landets teknologihovedstad og har i den senere tid fått økt fokus på eksport. 
Små og mellomstore bedrifter som eksempelvis utvikler nyvinninger innen miljøområdet 
retter seg ofte mot utenlandske markeder. 
 
Selv om målsettingen er å få en større andel av gods fra vei til jernbane og sjøtransport, er 
gode veier viktig for regionens næringsliv. For mange bedrifter er verken sjøveien eller 
jernbanen aktuelle alternativer, gitt bedriftenes beliggenhet, produkter og godsmengde. Mye 
av godstransporten i Trøndelag vil derfor fortsatt gå på veg, uavhengig av om jernbanen 
oppgraderes. 
 
Regjeringen har nå foretatt konseptvalg for KVU logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. 
Det ble her besluttet å gå videre med en delt løsning for bane og sjø. Jernbaneverket og 
Statens vegvesen vil i fellesskap utrede alternativer for ny godsterminal sør for Trondheim, 
mens Trondheim havn utvikler Orkanger som ny stamnetthavn. Dette medfører av at store 
arealer på Brattøra i Trondheim frigis til byutvikling. 
 
Det er omfattende industriell virksomhet i Nord-Trøndelag med Aker Verdal og Norske Skog 
i Skogn som to dominerende virksomheter. I tillegg er det flere mindre virksomheter som 
medfører godstransportbehov og som forutsetter tilgang til arbeidskraft. I Ytre Namdal er 
det store transportbehov til og fra fiskeri- og oppdrettsnæringen. Jord- og 
skogbruksnæringen er omfattende i fylket med tilhørende desentralisert transportbehov. 
I Sverige gjennomføres utredningsarbeid for Mittstråket der turismenæringen i Jämtland 
tillegges stor betydning, i tillegg til at godstransporter langs E14 og Meråkerbanen 
fokuseres. For reielivsnæringen i Åre er reiser til og fra Trondheim lufthavn en innarbeidet 
del av utviklingsarbeidet.  
 
Det pågår for tiden et nytt arbeid i svensk regi for å vurdere hvilken betydning E 14 og 
jernbane på strekningen Sundsvall – Storlien(egentlig havn v/Tronheimsfjorden) kan få i 
framtiden, og hvilken standard bla vegen bør ha. På lengre sikt kan det bli mer attraktivt å 
sende gods over Mittstråket/E 14, men det krever først og fremst bedre veg og jernbane. Og 
i tillegg en mer nasjonal enighet mellom Norge og Sverige for å ta trafikken gjennom 
Trøndelag i stedet for gjennom det mer belastede Sør-Sverige. 
 
Nordland 
Nordland har et differensiert næringsliv som står for i overkant av 60 % av det samlede 
driftsresultatet i de tre nordligste fylkene. Eksporten av tradisjonelle varer fra Nordland er på 
ca 20 mrd NOK som tilsvarer ca 70 % av eksporten fra Nord-Norge. Hovedtyngden av denne 
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verdiskapingen skjer i regionene Helgeland og Salten. Det høye aktivitetsnivået innen 
industri, petroleum, sjømatproduksjon og reiseliv setter økende krav til 
transportinfrastrukturen. 
 
Fiskeri- og havbruk 
Helgeland og Salten er blant landets største produsenter av oppdrettslaks med en eksport på 
156 000 tonn i 2012, som utgjør 34 % av total mengde solgt laks og ørret i Nord-Norge.  
De viktigste markedene er EU-land og Russland/øst-Europa. Nesten 70 % av all fersk laks fra 
områdene langs kysten av Helgeland og Salten fraktes med bil til markedene på kontinentet.   
 
Tradisjonelt fangstfiske har mindre betydning i disse regionene, men pelagisk fiske har fått 
større betydning de siste tiårene. 
 
Reiseliv  
Reiselivsnæringen har voksende økonomisk og sysselsettingsmessig betyding i regionene 
innen rute 7 i Nord-Norge. Viktige attraksjoner er kystnatur og –kultur langs 
Helgelandskysten, Hamsun-senteret i Salten samt skog- og fjellopplevelser inn mot 
riksgrensen. Rute 7 omfatter to Nasjonale turistveger : Fv17 Helgelandskysten nord og fv17 
Helgelandskysten sør.  
 
Tabell : Regional verdiskaping og sysselsatte og bedrifter i reiselivsnæringen, mill NOK. 2011 
Region Samlet verdiskaping Antall sysselsatte Antall bedrifter 
Helgeland 619 1311 158
Salten 1300 2206 167
Sum 1919 3517 325
Kilde : Sektoranalyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge, Menon-publikasjon nr 14/2013. 
 
Transportbransjen spiller en betydelig rolle innen næringen med store transportfirmaer som 
Torghatten, Nordland bussselskap og Wiederø. De største bedriftene utenom 
transportbransjen er knyttet til overnatting og serveringsvirksomhet. I Salten er Bodø 
knutepunktet for turismen, men kurs- og konferansesegmentet spiller en stor rolle for byen.  
 
Fraværet av en større regional lufthavn har gjort Helgeland mindre tilgjengelig. En evt. 
bygging av ny lufthavn i Mo i Rana vil gi bedre tilgjengelighet og slik kunne uløse regionens 
vekstpotensial innen næringen.  
 
Industri og petroleum   
Prosessindustrien er viktigste eksportindustri og står for ca 75 % av all eksport fra Nordland 
fylke. Produksjonen er i hovedsak aluminium, sement, kvartspulver, ferrosilisium 
manganlegeringer, mikrosilika armeringsstål og kunstgjødsel. Produktene eksporteres 
hovedsakelig med jernbane eller båt med biltransport over kortere avstander. 
Industrivirksomheten genererer i tillegg inntransporter av varer og tjenester, pendling etc.   
 
Petroleumsvirksomheten i Norskehavet utenfor Sandnessjøen har vært en kraftig vekstimpuls 
for bedrifter og kommuner på Helgeland og Salten. Det er i dag produksjon på tre felt : 
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Norne, Skarv og Luva. Næringen er spredt til flere byer der Sandnessjøen og Brønnøysund 
har forsynings- og basevirksomhet for aktivitetene i Norskehavet, mens annen 
leverandørindustri er lokalsert til Bodø/Salten-regionen og Mo i Rana. Helgelandsregionen 
leverte varer og tjenester til petroleumsindustrien for ca 1,3 mrd NOK mens Bodø/Salten-
regionen hadde leveranser tilsvarende 793 mill NOK i 2013. Begge regionene hadde sterk 
vekst i leveransene ift 2012. Av leveransene fra Bodø/Salten regionen er 60 % eksportrettet, 
mens leverandørene på Helgeland hovedsakelig betjener de lokale eller regionale 
petroleumsmarkedene. Økt aktivitet på olje/gassfeltene utenfor Nordland vil i førsterekke 
skape økte transportbehov inn/ut til basene i Brønnøysund og Sandnessjøen. Deler av 
transportene skjer på veg og er ofte tidskritiske transporter.  
 
 
Bergverk og gruvedrift 
Nordland er ett av Norges viktigste bergverksfylker og landets største produsent av malmer 
og industrimetaller. Årlig produseres om lag 3,3 mill tonn industrimineraler, 3 mill tonn 
konsentrat av jernmalm og om lag 2,8 mill tonn byggeråstoff. Hovedtyngden av 
produksjonen skjer på Helgeland og i Salten.  
Industrimineraler og byggeråstoff transporteres delvis på offentlig veg og videre med båt, 
delvis skipes de direkte ut fra private havneanlegg. Jernmalmen fra Rana Guber går med 
jernbane til havnen i Mo i Rana for omlasting til båt.   
 
Det arbeides med flere bergverksprospekter i regionen som Elkems prøvedrift av høyren 
kvarts på Saltfjellet og Sibelco vurderinger av talkressursene på Hamarøy m.fl. Bruk av 
riksvegnettet til nærmeste utskipingshavn eller jernbaneterminal vil være en mulig 
transportløsning for uttransport av disse produktene.  
 
På svensk side er det gjort drivverdige funn av magnetjernmalm. Selskapet Nickel Mountain 
AB arbeider med planer om å investere 11 mrd. SVK for å etablere gruvevirksomhet i 
Rønnbæcken. Malmforekomstene anslås å gi en drift over 20 år og etableringen vil kunne 
skape 750 nye arbeidsplasser.  Malmen planlegges eksportert med trucktransport langs E12 
og ut over Mo i Rana havn. Det er foreløpig estimert en eksport på 1,6 mill tonn pr år. I 
tillegg legges det opp til en årlig transport av ca 100 000 tonn nikkel. Disse transportene 
tilsier mellom 280 – 300  tunge kjøretøy pr dag på E12 fra Riksgrensen til Mo i Rana. Det er 
etablert samarbeid mellom svenske og norske vegmyndigheter rundt utvikling av 
strekningen for malmtransporter. Forutsatt at denne virksomheten kommer i gang , vil det 
kreve en vesentlig utbedring av E12 fra Riksgrensen til Mo i Rana havn i løpet av kort tid. 
 
 
Landbruk 
Landbruk og skogbruk er mindre, men viktige sektorer med stort transportbehov. Særlig 
landbrukets jevnlige transporter mellom gårdsproduksjon og inn til meieri eller slakteri er 
avhengig av sikker og pålitelig transport. Melkeproduksjonen er konsentrert til to meierier i 
hhv Sømna og Sandnessjøen, begge ved fylkesveger, og en større terminal i Bodø. Meieriene 
har en kompleks distrubusjonskjede med stor grad av detaljistleveranser. Nortura har ett 
slakteri i Nordland som ligger ved Bjerka på E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana. 
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Konsentrasjonen til få industrienheter medfører av næringen generer mye transport. 
 
Skogbrukets transporter følger relativt stabile ruter fra hogstområde til produsent eller 
omlastingsterminal.    

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

Rute 7 inngår i transportkorridor 7 Trondheim – Bodø med armer til svenskegrensen. Ruta 
ligger parallellt med jernbanen fra Trondheim til Bodø. 
 
Korridoren er viktig for transporter mellom Sør- og Nord-Norge der E6 er eneste 
riksvegforbindelse mellom landsdelene. De enkelte deler av ruta ivaretar viktige regionale 
funksjoner. Strekningene E6 Trondheim – Stjørdal -  Steinkjer, E6 Mosjøen – Mo og rv. 80 
Fauske – Bodø har stor betydning som interne forbindelser i bo-, arbeids- og 
serviceregioner. E6 er sammen med jernbanen viktig for at hele strekningen Trondheim –
Steinkjer skal utvikle seg til en slik region. E6 har tilknytning til de ytre deler av kysten i 
Nord-Trøndelag og Nordland delvis direkte og delvis via fylkesvegnettet.  
 
Mellomriksvegene E14, E12, rv 73 og rv 77 knytter landsdelene til det svenske riksvegnettet 
og videre mot Finland og Russland. I Joint Barents Transportplan (BEATA 2013) fremheves 
korridorene E12 mellom Mo i Rana og Umeå/Wasa (Blåvegen), og rv80/rv77 mellom Bodø og 
Skellefteå (Silvervegen) som de viktigste utlandsforbindelsene.  
 
Utenlandskorridoren E 14 går mellom Stjørdal og Sundsvall, den er 67 km på norsk side og 
ca 350 km på svensk side. ÅDT over grensen er ca 1500 med en tungbilandel på 13%. Vegen 
går paralelt med Meråkerbanen(Atlantbanan) fra Stjørdal til Sundsvall. Jernbanestrekningen 
er elektrifisert til Storlien på svensk side, men er stengt på grunn av fundamenterings-
problemer på riksgrensen. I drift, og utbedret, vil jernbanen og en utbedret E14 gi en 
omkjøringsmulighet dersom veg- og/eller jernbaneforbindelsen til Sør-Norge blir 
midlertidig satt ut av funksjon. 
 
Øvrige hovedårer og knutepunkt i korridoren er : 
 

 Nordlandsbanen Trondheim – Bodø har tilknytning til E6 ved flere stasjoner. Bodø 
jernbaneterminal inngår i Bodø terminalområde som har tilknytning fra rv 80. 

 Meråkerbanen Trondheim – Storlien, med tilknytning til E6 i Stjørdal 
 Bodø lufthavn, tilknytning til rv 80 
 Trondheim lufthavn, Værnes, tilknytning til E6 og E14 i Stjørdal 
 Hovedleden Trondheim – Bodø og innseiling til  

stamnetthavnene Mo i Rana og Bodø.  
 Bodø terminalområde; Bodsø Havn, Bodø jernbaneterminal og rv80. 
 Mo terminalområde; Mo i Rana havn, Mo jernbaneterminal og rv12/E6.  
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Figur 3 Oversikt over byer og øvrig transportinfrastruktur på rute 7  
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Nærmere om øvrig infrastruktur i korridoren. 
 
Lufthavner 
Trondheim lufthavn, Værnes har hatt en betydelig vekst og om lag 4,3 mill. passasjerer 
reiste til/fra flyplassen i 2013. Transportbehov til og fra flyplassen kan karakteriseres ved en 
høy kollektivandel (om lag 60 %), og det er spesielt omfattende transportandel med buss. 
 
Bodø lufthavn hadde i 2013 et passasjerantall på 1,5 mill. passasjerer. Dette er en økning 
med 20 % fra 1998 og tilsier en årlig vekst på 1,2 %. I Avinors strategiplan for 
nordområdene, «Avinor i Nordområdene – muligheter og strategier», Avinor 2014, beregnes 
en passasjervekst opp mot 2,1 – 3 millioner passasjerer fram mot 2040. Rv80 knytter Bodø 
lufthavn til det øvrige riksvegnettet. Pr i dag er kapasitet og sikkerhet på strekningen 
tilfredsstillende, men utviklingen for lufthavnen vil ventelig utløse behov for 
kapasitetsøkende tiltak.  
 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 foreslås utbygging av ny lufthavn i Mo i Rana, forlenge 
rullebanen i Sandnessjøen, mens lufthavnen i Mosjøen foreslås lagt ned. Regjeringen har i 
forslag til Statsbudsjett for 2015 gitt Avinor i oppdrag å gjennomføre detaljplanlegging og 
utforming av konsesjon for ny lufthavn ved Mo i Rana. Regjeringen har avgjort at det ikke 
skal gjennomføres konseptvalgutredning eller KS1 i sammenheng med planleggingen av 
flyplassen. Ny lufthavn i Mo i Rana vil kreve ny riksvegforbindelse til lufthavnen. Endringer i 
lufthavnstrukturen på Helgeland med utbygging av storflyplass i Mo i Rana og bedret 
rutetilbud, kan gi økt trafikk på vegnettet mellom Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. 
 
De lokale lufthavnene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana hadde samlet et 
passasjerantall på 360 000 i 2013, en økning på 35 % siden 1998. Brønnøysund og 
Sandnessjøen har hatt sterkest vekst pga. økt petroleumsaktivitet i Norskehavet. 
Ambulanseflyvinger over lufthavnene utgjør en viktig del av lufthavnenes oppgaver.  
 
Stamnetthavnene  
Det er tre stamnetthavner langs ruten; Trondheim havn, Bodø havn og Mo i Rana Havn.  
Samtlige stamnetthavner har tilknytning til jernbane og riksvegnett. Trondheim havn og 
Bodø havn er utpekte havner med særlig betydning for å uvikle effektiv og sikker 
sjøtransport og å gjennomføre den statlige transportpolitikken. 
 
Tabell  : Stamnetthavner på rute 7 i Nord-Norge , lastet og losset gods 2013. 1000 tonn/passasjerer 
Havn Lastet Losset Totalt Passasjertrafikk 
Mo i Rana 2 220 1 615 3 835 
Bodø 416 640 1 056 345 
Sum havner rute 8a 2 068 2 282 4 350 
Kilde : Havnenes årsmeldinger. 
 
Over halvparten av godsomslaget i Mo i Rana havn er tørrbulk, mens rundt 43 % er 
stykkgods. Mesteparten av stykk- og forbrukergods distribueres lokalt med bil. De viktigste 
transportrelasjonene innenlands er Oslo, Finnmark, Bergen og Nordland. Jernbaneterminal 
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og godsbilterminal er lokalisert i havneområdet og havna har tilknytning til E6 via rv 12. 
Forholdene ligger godt til rette for å utvikle en moderne og effektiv omlastingsterminal 
mellom bil, båt og jernbane. Det arbeides med å bedre tilknytningen mellom kai og 
jernbaneterminal. Havnen fikk TEN-T status i 2014 og inngår sammen med E12 som en del 
av hovedtransportnettet østover til Sverige, Finland og Russland. Havnen inngår i et EU-ledet 
prosjekt sammen med Region Vesterbotten i Sverige med formål å utvikle energieffektive 
transportløsninger (Green Corridors). 
 
Bodø havn har en betydelig høyere containerandel enn de øvrige stamnetthavnene i Nord-
Norge med ca 30 % transportert gods i containere. Den viktigste sjøvegs relasjonen er 
mellom Bodø-Bergen med ca 30 % av lastet/losset gods. Havneterminalen er lokalisert i nær 
tilknytning til ferjeterminal, jernbane- og godsbilterminal, fryselager/andre lagertilbud og er 
tilknyttet riksvegnettet via rv80. Det foreligger planer om utbygging av havneområdet med 
større arealer for container/stykkgods, kai og forbedring av tilførselsveger og lastegater 
mellom havne- og jernbaneterminalene. Dybdeforholdene i havnen gir begrensninger på 
båtstørrelsen som kan betjenes. «Nordnorge-linjen» som ble drevet av Tollpost Globe ble 
lagt ned i 2013, noe som sannsynligvis vil påvirke godsomslaget over Bodø havn. Gjennom 
prosjektet «Godsfergen» arbeides det for å reetablere «Nordnorge-linjen» med ny og mer 
effektiv sjøtransport nordover til Tromsø og evt. Alta.  
 
Bodø havn er knutepunkt for passasjertrafikken i Salten med rundt 360 000 passasjerer, 
hovedsakelig fra hurtigbåter, ferjer og Hurtigruten. Det arbeides med å etablere Bodø som 
cruisehavn. 
 
I tillegg til stamnetthavnene fyller havnene i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund viktige 
funksjoner for det lokale næringslivet. 
 
Jernbane og jernbaneterminaler 
Nordlandsbanen går paralellt med E6  mellom Trondheim og Bodø. Banen vil i løpet av 2014 
– 2023 få bedret kapasitet og standard, men det vil fortsatt gjenstå en rekke utfordringer.   
Nordlandsbanen er ved siden av E6, hovedtransportåren for stykkgods/containere nordover 
fra Oslo og Trondheim. Omlasting til/fra jernbane skjer over de fire kombiterminalene i 
Meråker, Mo i Rana, Fauske og Bodø.  
 
Tabell  : Antall TEU over jernbaneterminaler i Nord-Norge 2012 og 2013. 
 År Meråker Mo i Rana Fauske Bodø Narvik Sum jernbaneterminaler 
2012  12 000  15 000  40 000  65 000  132 000  
2013   24 000* 28 000*   
Kilde: Transportinfrastruktur i Nord-Norge, 2013, Universitetet i Nordland. * Tallene er fra Fauske jernbaneterminal 
 
CargoNet har flyttet all kombitransport i regionen til jernbaneterminalen i Mo, noe som 
legges til grunn for videre utvikling av området. Godsomslaget over terminalen i Fauske har 
økt merkbart etter nedleggelsen av «Nordnorge-linjen» i 2013 mens  det synes å ha vært en 
tilsvarende nedgang i godsvolumet over Bodø havn. Godsvolumene på Nordlandsbanen har 
holdt seg stabile. Mesteparten av godset som omlastes i Fauske fraktes videre nordover 
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langs E6 med bil. Vekst i godsvolumene over Fauske innebærer at strekningen E6 Fauske – 
Narvik får økt betydning.  
 
Meråkerbanen knytter Nordlandsbanen til det svenske jernbanenettet. Banen har lav 
standard og det er flere utfordringer som må løses for å ruste opp banen for effektive 
godstransporter.  
 
Terminalstrukturen for stykkgods- og forbruksvarer i landsdelen har over lengre tid vært 
stabil. Det kan synes som dette er under endring. Å sikre og utvikle de intermodale 
knutepunktene mellom bil/båt og bane vil være viktige bidrag til bærekraftige og effektive 
transportløsninger i tiden framover.  
 
Transportstrømmer i Nord-Trøndelag 
I forbindelse med konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
(Jernbaneverket 2011) er det opplyst at 75 % av godsstrømmene til/fra Trøndelag er rettet 
sørover, og at halvparten (ca 5 mill tonn) er intermodal (det benyttes minst to typer 
transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede). Videre er om lag 18 % av det 
intermodale godset rettet nordover og 7 % østover (ca 500 tusen tonn er grovt vurdert i disse 
varegruppene) og 74 % sørover. Av det intermodale godset går 67 % på vei, 20 % på bane og 
13 % på sjø. Halvparten av godset som skal nordover fra Trondheim blir fraktet med bil. 
 
Årlig går det i alt 11,6 mill tonn gods til og fra Trøndelag. Når en tar med transporter over 
svenskegrensen ved Storlien er mengden ca. 12,4 mill. tonn, og av dette er halvparten (6,2 
mill tonn) intermodalt.  
 
Termovarer, fisk, stykkgods og industrivarer antas å kunne transporteres som kombinerte 
transporter (dvs. i container), og disse varegruppene utgjør 54 % av de totale 
godsstrømmene til/fra Trøndelag. Andel for disse varene tilsier at 62 % av godset er på bil, 
14 % på bane, 5 % på containerskip og 10 % av samme varer på andre typer skip. Øvrige 
varegrupper er tømmer, tørrbulk og våtbulk som ikke trenger å ha noe å gjøre med 
intermodale godsterminaler. 
 
I konseptvalgutredningen for logistikknutepunkt framgår at av 2, 2 mill. tonn som 
transporteres inn/ut fra Trøndelag nordover er 1,2 mill. tonn intermodalt. Transport-
fordelingen for det intermodale godset er 51 % på vei, 34 % med jernbane og 15 % på sjø. På 
de lange transportstrekningene har jernbanen en betydelig markedsandel, jernbanen har for 
eksempel en markedsandel på 63 % på strekningen Oslo – Bodø (Meld. St. 26 (2012–2013) 
Nasjonal transportplan 2014- 2023). 
 
I tillegg til godsmengdene beskrevet over er det transittgods, dvs transporter som skal 
gjennom Trøndelag, mellom Sør- og Nord-Norge. Størrelsesorden til Nordlandsbanen er 300 
tusen tonn og 400- 500 tusen tonn på E6. På skip passerer ca. 9 mill tonn Trøndelags-
kysten, hovedsaklig tørr- og våtbulk. I Nord-Trøndelag er interntransporten beregnet til 6,7 
mill tonn mens i Sør-Trøndelag transporteres ca. 12,7 mill tonn kun innenfor fylkets 
grenser. En del av dette er en distribusjon i Trøndelag. 
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Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap opprettet i 2013. Selskapets deltakere er 
kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Verdal, Frosta, 
Inderøy, Verran og Leksvik. Selskapet omfatter dermed offentlig havnedrift i midtre og indre 
deler av Trondheimsfjorden. Formålet for det interkommunale selskapet er å samordne og 
utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet og 
herigjennom skape forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-
Norge. I september 2013 utnevnte Fiskeri- og kystdepartementet Trondheim Havn IKS til 
utpekt havn, og er med dette ett av syv norske havneselskap med denne betegnelsen. 
 
Transportstrømmer i Nordland 
Det sentrale transportsystemet til/fra og gjennom Nordland er knyttet opp mot 
Nordlandsbanen og terminalene i Mo, Fauske og Bodø. På godsforbindelsen Oslo – Bodø er 
jernbanen den klart dominerende transportformen, mens godstransportene mellom 
Trondheim og Helgeland domineres av bil- og sjøtransport. E6 er hovedåren for 
godstransportene langs veg. Mye av innenlands godstransport på veg er interne transporter 
mellom regionene i landsdelen.  Farleden langs kysten av Nord-Trøndelag og Nordland opp 
til Bodø er en viktig transittkorridor mellom Sør- og Nord-Norge.  Sjøtransporten i 
korridoren domineres av tørr- og våtbulk. Transport av malm/mineraler og 
petroleumstrafikken i Norskehavet ventes å øke framover. Hurtigruten kan betraktes som  en 
del av transportinfrastrukturen i korridoren – «Riksvei nr. 1». Hurtigruten frakter primært 
stykkgods og forbruks-/matvarer nordover mens fisk dominerer varestrømmene sørover. 
Nor-Lines driver godsrutetrafikk langs kysten. 
 
Kartet nedenfor viser tydelig E6 sin funksjon som hovedåre for vegtransportene gjennom 
rute 7.  Rv80 samt fv78 og fv12 er de viktigste godsårene fra kysten. Godsvolumene over 
utlandsforbindelsene rv77 og E12 synes lave og må ettergås. 
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Fisketransporter 
Havbruk med først og fremst oppdrett av laks er en av de vikitigste næringene langs ruten 
og eksport av fersk laks og ørret generer mye transport på fylkes- og riksvegnettet i Nord-
Trøndelag og Nordland. Slaktericlusterne i Nordland og Nord-Trøndelag eksporterte samlet 
rundt 195 000 tonn  fersk laks og ørret til en verdi på vel 7,7 mrd NOK i 2013. Dette er en 
kraftig vekst sammenliknet med 2007. Eksporten går fortrinnsvis til EU og Russland og 
ferskfisken transporteres hovedsakelig med bil. En økende andel av eksporten fra Nordland 
og Nord-Trøndelag går med flytransport til oversjøiske markeder via Gardermoen. 
 
Tabell : Eksport av fersk laks/ørret fra Nordland og Nord-Trøndelag, vekt og verdi 2013 og 
%-vis vekst fra 2007 til 2013. 
 Nettovekt 

(tonn) 
Verdi (1000 
NOK) 

Økning tonn 
fra 2007 i % 

Økning verdi 
fra 2007 i % 

 

Nordland 153 174 6 022 242 65 149 
Nord-Trøndelag 41 747 1 712 959 76 172 
Kilde : «Transportstrømmer av fersk laks og ørret fra Norge», UiN/HHB. SIB-rapport 5/2014.  
 
Slaktericlusterne på Helgeland er lokalisert til Herøy og Lovund og benytter fv 78 og fv17 
eller fv12 inn mot E6 eller jernbaneterminalen i Mo. Fisketransportene på Nordlandsbanen 
synes å ha stagnert og var i 2013 på ca 20 000 tonn, mens transportene på E12 over 
Umskaret/Ternaby viser en betydelig økning til 30 000 tonn i 2013. Transportene som ikke 
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nytter jernbane eller det svenske vegnettet, følger E6 sørover gjennom Trøndelag og utgjør 
mer enn halvparten av eksportvolumet fra Helgeland.  
 
Fisketransportene fra Nord-Trøndelag går ut langs fv17 og fv69 og videre på E6 fra Grong 
eller Steinkjer sørover til Oslo for omlasting (Alnabru) eller utpassering over Svinesund. 
Fisketransportene over E14 ved Storlien er i stor grad transporter som går østover til 
Russland. Volumet over E14 synes å ha stagnert fra 2007.    
 
Transportrutene for laksetransporten har vært stabile over tid, men volumene har økt med 
hhv 65 % og 76 % i Nordland og Nord-Trøndelag siden 2009.  

 
 
Fiskeeksport fra Nord-Norge har hatt en betydelig vekst over flere tiår. Det er forventet at 
veksten vil fortsette i tiårene framover. Tunge, globale drivkrefter peker i retning av økt 
etterspørsel etter sjømatprodukter og potensialet er stort. Framtidig eksport vil også kunne 
omfatte andre fiskeslag samt større grad av bearbeidete produkter. 
 
Trender som vil påvirke fisketransportene framover : 

 Økt global etterspørsel etter sjømat. 
 Forventet stor produksjonsvekst i Nord-Norge. 
 Utbygging av slakterikapasitet og sentralisering av slakteriene. 
 Konsentrasjon i transportstrømmene. 

 
Næringen peker på følgende flaskehalser for fisketransportene på rute 7 : 
- Standard og vedlikehold på fylkesvegnettet, særlig fv78, fv12 og fv17. 
- Ferjekapasitet og tilbud på fylkesvegnettet. 
- Stengte fjelloverganger og vinterdrift av vegene, E6 Saltfjellet og E12 Umskaret. 
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Utlandskorridorene 
Utlandskorridoren «Blåvegen» omfatter E12 mellom Mo i Rana, Umeå og Helsinki og knytter 
det norske vegnettet til Sverige, Finland og Russland. E12 har transportpotensiale for å 
utvikle seg til en viktig øst-vest forbindelse mellom Atlanterhavet og Bottenviken/Russland 
og er fra 2014 inkludert i det europeiske TEN-T nettverket. Korridoren inngår også i en 
alternativ forbindelse mellom Sør- og Nord-Norge gjennom Sverige.  
Transportene fra Norge består hovedsakelig av sjømat og stålarmeringsstenger, mens 
importen via Sverige for det meste består av industrivarer. Årsdøgntrafikken over grensen er 
ca 620 ÅDT, hvorav 10 % er tunge kjøretøy. E12 er tillatt for vogntog med lengde opptil 
25,25 m og totalvekt på 60 tonn.  
 
Det er i dag begrenset godstransport langs E14 og Meråkerbanen, men det er ved en rekke 
anledninger påvist et betydelig potensial for økte godstransportmengder sammenlignet med 
det som er registrert i dag. 
 
Utlandskorridoren «Sølvvegen» går mellom Bodø og Skellefteå i Bottenviken. På norsk side er 
korridoren 140 km lang og foruten rv77 Storjord – Graddis inngår også E6 og rv80 til Bodø i 
korridoren. Ved riksgrensen har vegen en ÅDT på 390 med en tungbilandel på 26 %.  
Korridoren inngår i en alternativ forbindelse mellom Sør- og Nord-Norge gjennom Sverige. 
Ved eventuell stenging av E6 mellom Fauske og Narvik vil deler av korridoren fungere som 
omkjøringsveg gjennom Sverige.  Godstransportene i korridoren består hovedsakelig av 
sjømat, trevarer/tømmer og stykkgods. Bygging av tunnel gjennom Tjernfjellet ved rv77 vil 
fjerne den største flaskehalsen for godstransporten på norsk side.  
 
Rv73 fra Trofors til Krutvatn (Riksgrensen Sverige) synes å ha mindre betydning for 
næringslivets transporter i regionen.  
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4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 

4.1 Trafikkforhold 

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

 ÅDT 
<1500 1500 - 

4000 
4 000- 
6 000 

6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 >50 000 

Veg  

E6 Ranheim- 
Nordlands gr. 

35 132 0,0 77,2 16,4 25,0 0,0 

E6 Nord Tr gr 
- Fauske 

138,2 208,3 2,6 8,5 2,8   

E14 Stjørdal- 
riksgrensa 

 57  8,3 1,6   

E12 25,1 9,6 1,4 2,8    

Rv 12   2,2 0,8    

Rv 73 67,7       

Rv 77 23,7       

Rv 80  30 6 11 3,9 3,3  

Sum (km) 116,5 610,9 12,3 106,6 24,7 28,3  

Sum (%) 12,9 67,9 1,4 11,8 2,7 3,1  

 
Trafikkdata fra NVDB, omregnet til 2018 i hht fylkesvise prognoser. Lengder er eksklusiv 
armer og ramper. 
 
80 % av riksvegnettet på rute 7 er lavtrafikkert med en årsdøgntrafikk under 4000 kjøretøy. 
13 % har en årsdøgntrafikk under 1500 kjøretøy og gjelder strekningene E6 Grong- Trofors 
og E6 Bolna – Storjord samt utlandskorridorene i Nordland. De høytrafikkerte strekningene 
er lokalisert til E6 mellom Trondheim – Steinkjer og inn mot og i byene i Nordland. Kun 6 % 
av vegnettet på ruten har en årsdøgntrafikk over 12 000 kjøretøy.  
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Figur 4 : Trafikkmengde fordelt på ÅDT-intervaller på rute 7 i 2018. 
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4.2 Framkommelighet.  

4.2.1 Vegstandard 

E6 fra Steinkjer til fylkesgrensa til Nordland har varierende standard, fra vegnormalstandard 
på kortere delstrekninger til at gul midtlinje mangler på grunn av liten vegbredde. Vertikal- 
og horisontalkurvatur er stedvis svært krevende, spesielt for tungtrafikken. Det er en stor 
tungtrafikkandel på strekningen, og denne andelen er spesielt stor på strekningen mot 
Nordlandsgrensa. 

E6 fra fylkesgrensen til Fauske har tre strekninger med svært dårlig geometri og manglende 
midtlinje:  

- Brattås – Lien sør for Mosjøen, 17 km 
- Kulstad - Osen mellom Mosjøen og Mo i Rana, 32 km 
- Sørelva – Borkamo mellom Mo i Rana og Fauske, 20 km. 

 
E14 har dårlig kurvatur og liten vegbredde på strekningen Forra bru – Meråker, ca 35 km. 

Rv 80 mellom Fauske og Løding har spesielt dårlig geometri mellom Sandvika og Sagelva, og 
i forbindelse med to jernbaneunderganger. 

Rv 73 har svært dårlig kurvatur og mangler midtlinje mellom Trofors og Hattfjelldal og 
mellom Oslia og riksgrensen. 

Tabell 4 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018 

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje  

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-felt 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

E6 37 266 174 24 34 11
E14 64,5 1,3 0,9  0,3
E12 31 8  
Rv 12 3  
Rv 73 51 17  
Rv 77 20 3,5  
Rv 80 33,5 4,4 9  7,1
Sum 
(km) 

88 435 292 33,9 34 18,4

Sum 
(%) 

9,8 % 48,2 % 32,4 % 3,7 % 3,7 % 2 %

 
Svært mye av vegnettet på rute 7 mangler fortsatt vegnormalstandard pr 2018.  
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Figur 3 : Vegnormalstandard på rute 7 pr. 2018. 
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4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Transport av farlig gods innebærer en særlig risiko. På rute 7 er oljeselskapenes 
hovedtankanlegg for lagring og distribusjon av oljeprodukter lokalisert i Trondheim (3), Mo i 
Rana (Haukanes) og Bodø (Vestervika). Distribusjon fra hovedtankanleggene skjer i stor grad 
på veg. «Trafikkberedskapsplan for Trondheim» har sett på stenging av veger i forbindelse 
med hendinger også med farlig gods, og har vurdert alternative ruter også for strekningen 
Trondheim – Stjørdal. 
 
Relativt store deler av grunnen i Nord-Trøndelag består av kvikkleire, herunder deler av 
riksvegtrasèene. Forventede klimaendringer, som bl.a. vil medføre større og kraftigere 
nedbørsmengder, vil gjøre kvikkleireområder spesielt utsatt mtp. ras. Man kan derfor 
forvente at risikoen for utrasing av deler av E6 og E14 i Nord-Trøndelag kan bli et større 
problem i fremtiden. Slike kvikkleireområder vil også medføre en betydelig fordyring av 
aktuelle vegprosjekter (bl.a. med krav om områdestabilitet). 
 
Rv 80 på strekningen Løding – Bertnes er eneste innfartsveg til Bodø fra øst. Dersom vegen 
blir stengt er det ingen omkjøringsmuligheter. 

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

Veg Hendelse Sted Omkjøringstid 
E 6 Stengt veg - Murer 

raser ut 
Langstein/Grubbåsen 5 timer 

E 14 Stengt veg - Isnedfall/ 
løsmasseskred 

HP 03 km 19,5-29,0 4 timer 

Rv 80 Stengt veg Løding - Bertnes Ingen omkjøring 
 

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

Prosent 
hastighets-
begrensning 

80 kmt 90 
km/t 

E6  0 1,9 5,7 37,1 80,1 124,8 19 % 432 88

E14 0 0 3,7 4,2 20,1 28,0 42 %  39,2 

E12    3,7 0,8 4,5 12 % 34,3 

Rv 12   1,2 1,7 2,9 100 %  

Rv 73   0,3 0,2 0,9 1,4 2 % 66,4 
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Rv 77 0,3  0,5  0,3 1,1 5 % 5,5 17,7

Rv 80  0,3 4,2 7,6 10 22,1 41 % 32,1 

Sum 
(km) 0,3 2,2 15,6 54,5 112,2 184,8  609,5 105,7

Sum 
(%) 0 % 0 % 2 % 8 % 14 % 21 %  68 % 12 %

 

21 % av riksvegnettet på rute 7 har nedsatt fartsgrense. For E6 i Nordland vil det for 
prosjekter som er regnet som fullført før 2018 (Helgeland nord) bli vurdert H3-standard for 
deler av strekningen. Andel med fartsgrense 90km/t kan da eventuelt bli større. 

4.2.4 Reisetider 

Tabell 7 Reisetider 

Vegstrekning 
(Til – Fra) 

Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 

E 6 Ranheim - Kvithamar 28 25  

E 6 Kvithamar - Steinkjer 83 79  

E 6 Steinkjer - Asp 8 8  

E 6 Asp - Grong 73 63  

E 6 Grong – Nordland grense 95 86  

Fylkesgr – Mosjøen nord 99 90  

Mosjøen N – Mo i Rana nord 87 80  

Mo i Rana – Fauske X80 174 145  

Sum E6 N-Tr - Fauske 360 315  

E12 Tverrånes - riksgrensen 39 35  

E14 Stjørdal - riksgrensen 67,6 64  

Rv 73 Båfjellmo - 
riksgrensen 

68 58  

Rv 77 Storjord - riksgrensen 24 19  

Rv 80 Fauske – Bodø terminal 54 54  
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4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Stengt veg eller kolonnekjøring på grunn av høyfjellsproblematikk forekommer hovedsakelig 
på fire vegstrekninger; Rv 73 Krutfjell, E12 Umbukta, rv 77 Graddis og E6 Saltfjellet. De mest 
utsatte strekningene er E12 Umbukta og E6 Saltfjellet.  
 
Diagrammene nedenfor viser antall tilfeller midlertidig stengt veg og kolonnekjøring fra 
2009 til 2014. En del av økningen i antall tilfeller med midlertidig stengt på E12 Umbukta og 
E6 Saltfjellet fra 2012/2013 kan ha sammenheng med at antall bilberginger har økt. I tillegg 
var tunnelen under Umskaret stengt en periode i 2013 og 2014 på grunn av reparasjoner, 
derfor var det mange tilfeller av stengt veg og kolonnekjøring på E12 denne vinteren.  
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Forsinkelser som følge av stengte veger kan gi store følger for næringslivets transporter. Det 
er nødvendig å redusere antall midlertidige stengninger over fjellovergangene på ruten, bl. 
a. gjennom regularitetsfremmende tiltak.  

4.2.6 Tungtransport 

Følgende strekninger på rute 7 er tillatt for vogntoglengde 25,25 meter: 
 
Veg Strekning Maks totalvekt, 

tonn 
Lengde, 
km 

Andel  

E6 
 

Ranheim – Egge x Fv 285 60 113 18 %Tverrånes x E12 – x KV Industriparken 60 1,7 
E12 Riksgrensen – Tverrånes x E6 60 38,9 100 %
Rv 12 Tverrånes x E6 – Toranes kai 60 2,9 100 %
E14 Stjørdal x E6 - riksgrensen 60 66,9 100 %
Rv 73 Trofors x E6 - riksgrensen 60 67,6 100 %
Sum rute 7 291 32 %
 
Strekningen fra Steinkjer til Nordlands grense har stedvis liten vegbredde og dårlig geometri 
som innebærer utfordringer for tungtrafikken. Det er i tillegg mange vekslinger i 
vegstandard ved at partier med dårlig standard har vegstrekninger med utbedret eller 
vesentlig bedre standard innimellom. Langs strekningen mellom Steinkjer og Grong er det 
spesielle framkommelighetsproblemer på to punkter, begge på grunn av stigningsforhold i 
kombinasjon med vegens utforming. Det ene punktet er i Kvam (Hp19 16295m) i Steinkjer 
kommune der en strekning på 1,5 km har sterk stigning. En annen utfordrende lokalitet er i 
Snåsa kommune (Hp20 20600m) der det er en stigning på 2,4 km som i kombinasjon med 
horisontalkurvatur innebærer utfordringer for tungtrafikken i vinterhalvåret. 
 
Langs E14 er det også strekninger med liten vegbredde og dårlig geometri, strekningen fra 
kryss med fylkesveg 28 (Hp 3 2500m) til Meråker (Hp4 8200m) er spesielt krevende. Denne 
strekningen er også preget av et stort vedlikeholdsetterslep. Fra Turifoss (Hp5 250m) er det 
en stigning fra Teveldalen mot Riksgrensen som i gjennomsnitt er 6 % over en lengde på 
omtrent 5,5 km. Det er et ønske fra svenske interesser å få mer gods over på E14, med 
mulighet for å skipe det ut Trondheimsfjorden. Dagens veg tillater ikke stor økning av tunge 
kjøretøy. 
 
Det er gjennomført vurderinger av brukonstruksjoner for å avklare muligheter for å tillate 
totalvekt på 60 tonn. Det er påvist behov for mindre omfattende tiltak på noen bruer. For 
Tunnsjøelv bru kreves mer omfattende utbedring, og det innføres en midlertidig løsning 
med innsnevring av kjørebanen for å kunne tillate økt totalvekt. For å oppnå full vegbredde 
og tillatt totalvekt 60 tonn må det bygges ny Tunnsjøelv bru. 
 
Det er også etablert midlertidig løsning ved lysregulert envegs trafikk ved E6 Vintermyr 
jernbanekryssing for å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet.  
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Strekningene Nord-Trøndelag grense - Lien og Sørelva – Borkamo har liten vegbredde og 
dårlig geometri, som reduserer framkommeligheten for tunge kjøretøy. E6 over Saltfjellet er 
tidvis stengt eller har kolonnekjøring på grunn av vind/snøfokk vinterstid.  
Den ca 1 km lange Setsåbakken mellom Rognan og Fauske har stigning på 6 – 8 %. 
 
På rv 73 Trofors – riksgrensen mangler strekningene E6 – Hattfjelldal og Oslia – riksgrensen 
gul midtlinje. Begge strekningene har dårlig geometri. En smal bru med dårlig geometri 
(Fjellbekkmo bru) mellom Trofors og Hattfjelldal. Brua har dårlig bæreevne.  
 
E12 fra riksgrensen til stamnetthavnen i Mo i Rana er godkjent for modulvogntog med tillatt 
totalvekt på 60 t og lengde 25,25, m . Havnen er tilknyttet E6 via rv 12, med lengde 3 km. 
Vegbredden er 7,5 – 8,5 meter, fartsgrensen er 50 og 60 km/t. Rv 12 er tillatt for 
vogntoglengde 25,25 meter og totalvekt 60 tonn. 

Bodø havne- og jerbaneterminal har tilknytning til rv 80. Rv 80 følger Sjøgata i Bodø ned til 
havneområdet. I perioder er det høy trafikk og kødannelser på rv 80. 

4.2.7 Kollektivtransport 

Kollektivtilbudet er mest omfattende på strekningen mellom Stjørdal og Trondheim der det 
er både et omfattende buss- og togtilbud. Trønderbanen har timesavganger og avganger 
hver halvtime i rushtid på denne strekningen. Busstilbudet omfatter totalt 170 bussavganger 
i hver retning langs E6 mellom Stjørdal og Trondheim på hverdager. I dette antallet er 
flybusstilbudet som har 139 bussavganger inkludert. Det er 22 togavganger i hver retning 
mellom Stjørdal og Trondheim på hverdager.  
 
Mellom Steinkjer og Stjørdal er Trønderbanen dominerende kollektivtilbud. På hverdager er 
det 21 togavganger i hver retning langs strekningen. Togtilbudet er utformet ved 
timesfrekvens og med noen avganger hver halvtime i rushtid. Ekspressbuss mellom Namsos 
og Trondheim har 4 avganger i hver retning langs strekningen Stjørdal – Steinkjer. I tillegg til 
bussruter som kjører hele strekningen er det på hverdager 9 bussavganger i hver retning 
mellom Levanger/Verdal og Steinkjer. 
 
I nordre del av Nord-Trøndelag utgjør skoleskyss en hovedandel av kollektivtilbudet. I tillegg 
er det opprettet tilbringertjeneste ved kollektivtrafikk i distriktene (KID). Dette innebærer 
transport med taxi/minibuss inn til hovedakser som er fylkesveg 17 og E6/Nordlandsbanen. 
Nord for Steinkjer er det 3 togavganger i hver retning på hverdager. 
 
Fra Stjørdal til riksgrensen er Meråkerbanen parallelt med E14, og det er to avganger i hver 
retning med Nabotåget på hverdager. I tillegg er det 4 bussavganger i hver retning på 
hverdager mellom Stjørdal og Meråker. 
 
Nordlandsbanen og E6/Rv80 følger hverandre parallelt  på store deler av strekningen. Den 
gjennomgående kollektivtransporten er dominert av tog i den indre E6-korridoren og av 
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hurtigbåt i den ytre kystkorridoren. Mellom disse to korridorene løper det flere 
tverrforbindelser mellom større og mindre knutepunkter. Saltfjellet ligger som et naturlig 
skille mellom Salten i nord og Helgeland i syd. Dette skillet gjenspeiler seg også i 
kollektivtransporten.  
 
Den ytre kooridor betjenes i dag hovedsakelig av hurtigbåt mellom Bodø og Sandnessjøen. 
Det er i tillegg lokale hurtigbåtruter og ferger som knytter alle de mangetallige øyene langs 
kysten av Nordland til byene. 
 
På E6 sør for Saltfjellet er det ikke gjennomgående ekspressbussruter i nord-syd retning,  og 
Nordlandsbanen står for det gjennomgående kollektivtilbudet. I tillegg er det lokale 
bussruter som går lengre distanser og i noen tilfeller bidrar disse som ruteforsterkning 
mellom enkelte destinasjoner. 
 
Nordlandsbanen er fortsatt en grunnstamme i kollektivsystemet, men må for deler av 
strekningen dele denne rollen med bussruter. Dette gjelder spesielt på Rv80 Fauske-Bodø.  
 
For strekningen Rognan-Fauske-Bodø benyttets kollektivtransport også av pendlere. Det bor 
om lag 60.000 mennesker der både befolkning og kollektivsystem er konsentrert i en 
tranport korridor. I tillegg til tranport på vegnettet har NSB økt lokalttilbudet på 
Nordlandsbanen mellom Rognan og Bodø. Det går i dag 18 tog mellom Fauske og Bodø, 
totalt for begge retninger og med vekt på morgen og ettermiddag.  Tilbudet har økende 
popularitet og det er sannsynligvis en betydelig kollektivandel i aksen Rognan-Fauske-Bodø.  
 
Ny rv80 og tettere lokalisering opp imot jernbanetraseen gir gode muligheter til å etablere 
holdeplasser i tilknytning til stasjonene med tangerende og gjensidig forsterkende buss og 
togtilbud, samt felles anlegg for innfartsparkering for bil og sykkel og av- og påsetting.  
 
Bodø er en by med befolkningsvekst og økt næringsaktivitet. Byen har opplevd stor  
trafikkvekst med konsekvenser som gir trafikkavviklings- og miljøprobleme. For å imøtegå 
dagens krav er det etablert egen bypakke for Bodø.  
 
Små justeringer for ett transportmiddel i en reisekjede kan gi store utslag for koordinering 
mellom tog, fly, buss, hurtigbåt og ferje. Dette gir ulike utfordringer for de reisende som 
mangel på samordnet informasjon, overnatting på manglende koordinering, ulike priser for 
samme strekninger m.m. Derfor er det viktig å ha ett tettere samarbeid mellom alle aktørene 
for å få til et sammenhengende reisekjede for hele regionen.  
 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
Mellom Trondheim og Namsos tilbys ekspressbuss med fire avganger per retning på 
hverdager. Dette er de eneste busstilbudet som betjener strekningen Trondheim - Steinkjer i 
sin helhet. Rutetilbudet er tilpasset busspassasjerer med destinasjon Namdalen – 
Trondheim. Verken avgangstidspunkt eller frekvens er tilpasset arbeidsreisende mellom 
steder på strekningen Trondheim – Steinkjer (reisetid 2 t og 20 minutter).  
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Tabell 8 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta (Langbussruter) 

Veg Strekning Operatør Rute nr Frekvens 
Til Fra 

E6 Trondheim Namsos NOR-WAY Namsos-
Steinkjer- 
Trondheim 

2,5 t/r 
hverdager 
 

E6 Mosjøen Mo SB Nordl.buss 23-721 7 pr. dag 
Rv85/E6 Sortland Bodø SB Nordl.buss 23-720 3 pr. dag 
Rv80 Fauske Bodø SB Nordl.buss 100 11 pr. dag 
Rv80/E6 Saltdal Bodø SB Nordl.buss 18-471 4 pr. dag 
 
I tillegg til ekspressbuss er det regionale bussavganger mellom Namsos og Steinkjer samt 
Steinkjer og Levanger. Busstilbudet mellom Namsos og Steinkjer må betraktes som en 
forlengelse av jernbanen, og det tilstrebes å samordne bussavgangene med togtilbudet 
mellom Steinkjer og Trondheim. 
 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 9 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg 
Strekning 

Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet Fra  Til 

E6 Sandnessjøen Bodø Torghatten nord 23-731 1 pr. dag 
 Bodø Svolvær Torghatten nord 23-755 1 pr. dag 
 
Hurtigbåtruta Bodø – Svolvær inngår også i rute 8a, og forbinder Salten med Lofoten. Ruta er 
et alternativ til fergesambandet rs 80 Bodø – Moskenes og E10, og til rv 80/E6/E10 til 
Lofoten. 
 
Viktigste hurtigbåtruten i ytre korridor betjenes i dag hovedsakelig av hurtigbåt 
mellom Bodø og Sandnessjøen.  I Bodø er hurtigbåtkaia og busstrafikken 
samlokalisert i byterminalen i sentrum. Det er Nordland fylkeskommune som er 
ansvarlig for hurtigbåttilbudet i Nordland. 
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4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Tabell 10 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg 
Strekning 

Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
E6 Ranheim Værnes Hele 

strekningen 
Framkommelighetsproblemer i rushtid 
og ved tunnelstenging 

Rv80 Bertnes Bodø Bodø Rushtrafikksutfordringer 
 
Langs strekningen Ranheim – Værnes er det om lag 340 bussavganger på hverdager med 
størst tetthet i rushtid. I tillegg har langtransportrutene de samme problemene som 
tungtransporten, jfr. kap. 4.2.6. 
 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 
Pr. dags dato er det ikke registert sambruksfelt på ruten, men behovet må sees på igjen i 
planfasen for stedene Bodø og Mo i Rana. 

Tabell 11 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
 Kollektivfelt       
        
 Sambruksfelt       
        
Sum 
(km) 

       

Sum (%)        
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 
Vi har pr. dags dato ikke oversikt over behovet for nye holdeplasser. Behovet må sees på 
igjen i planfasen, da opp imot opprettelse av nye ruter og nedleggelse av nye. Det er p.t. 
ikke innfartsparkering noen sterder på ruten.  



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

43 
 

Tabell 12 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kollektivknutepunkt 24 14 
Stamruter 2 0 

I byer/tettsteder 16 12 
Utenfor byer/tettsteder 6 2 

Holdeplasser 745 32 
Stamruter 44 0 

I byer/tettsteder 163 22 
Utenfor byer/tettsteder 538 8 

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

2 2 

  
Tettsteder med mindre enn 5000 innbyggere     
* Tallene omfatter kun behov for region midt. Tallene for region nord blir lagt inn i 
planfasen. 
 

4.2.7.6 Universell utforming 
 
Dette omfatter behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell utforming. 
En grov gjennomgang av ruta viser at det pr. 2014 er registrert 522 holdeplasser langs rute 
7 i Nordland. Standarden på disse er veldig varierende og tilfredsstiller ikke verken 
geometrisk standard eller krav til universell utforming. Pr 01.01.2018 er de 
kollektivknutepunkt på rute 7 i Nordland som er universelt utformet; Bjerka og Innhavet.  
 
Det gjenstår å gjøre tiltak på følgende knutepunkt: 

 På E6: Mosjøen, Korgen, Finneidfjord, Mo i Rana, Storjord, Røkland, Rognan, Fauske, 
Straumsnes, Røsvikkrysset, Tverlandet, Bodø lufthavn, Bodø jernbanestasjon. 
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Tabell 14 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Antall 
totalt pr. 
2018 

Herav antall universelt 
utformet pr. 2018 
(oppgi antall pr kategori etter 
registreringsmetodikk)

Restbehov for 
universell utforming 
fram til 2050* 

  Antall Antall Antall  
Kollektivknutepunkt 24 20 2 2 14 
-Stamruter 2   2 0 
-I byer/tettsteder 16 14 2  12 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

6 6   2 

Holdeplasser 745    32 
-Stamruter 44 44   0 
-I byer/tettsteder 163 130 31 2 22 
-Utenfor 
byer/tettsteder 

538 415 119 4 8 

     
* Tallene omfatter kun behov for region midt. Behovet i region nord avklares i planfasen. 
 

4.2.8 Ferjesamband 

Det er ingen fergesamband på rute 7. 
 

4.2.9 Skredsikring 

 
Tabellen under viser antall skredutsatte punkt basert på skredsikringsplan 2011.  

Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018 

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

E 6 Stjørdal - Åsen 2 1 
E6 Steinkjer - Grong 1  
E6  Mo i Rana  1 
E 14 Hegramo - Meråker 1  
Sum  4 2 
 
Strekninger som har prioriteringsfaktor større enn 3,5 er : 
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E6 Vuddudalen, Levanger, prioriteringsfaktor 3,9. Steinskredområde der mur og fanggjerde 
er omtalt som aktuelt tiltak. Det er svært lange omkjøringsstrekninger ved en eventuell 
vegstengning i Vuddudalen. 
 
E6 Ågflåget, Mo i Rana, prioriteringsfaktor 3,9.  Skredtype er isskred, aktuelt tiltak er 
isnett/rasfanggjerde. 
 
Skredsikringsplanen er under oppdatering. Blant skredutsatte strekninger som vurderes i 
tillegg til gjeldende skredsikringsplan er E6 Kakura mellom Rognan og Fauske, med isskred 
og steinsprang. 

4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende 

De sørligste delen av E6 i Rute 7 går gjennom relativt tett befolkede områder, og har i dag 
forskjellige varianter av gang og sykkeltilbud mellom Trondheim og Steinkjer. Det mangler 
imidlertid noen lenker, den sørligste mellom Kvithammer og Åsen blir fanget opp av en 
kommunedelplan som er under arbeid.  
 
Det må være et sammenhengende tilbud for gange og sykkel langs E6 fra Ranheim til 
Kvam(E6 X Fv 296). For E 14 er et sammenhengende gange og sykkeltilbud til X Fv 28 det 
viktigste, likeså et utvidet tilbud i Meråker. Tilbudet rundt skolene er bra. En sammen-
hengende løsning til Kvam vil gi bedre forhold også for skolebarna på Kvam skole. 

Store deler av Rute 7 i Region nord går gjennom lite befolkede områder der det ikke er 
aktuelt å tilrettelegge spesielt for gående og syklende. Strekninger som er vurdert som 
aktuelle for tilrettelegging er områder inn mot byer, strekninger med randbebyggelse og 
strekninger som er aktuelle skoleveger. 

Behovet som står igjen i 2018 er vurdert ut i fra hvor behovene antas å være størst. Mer 
detaljert planlegging vil kunne gi andre løsninger enn det som er vurdert her. F.eks kan 
sykkelveg med fortau være et alternativ til sykkelfelt og fortau. Frigitt felt på dagens tre-felts 
veg inn mot Bodø kan eventuelt brukes som sykkelekspressveg. 
  

Tabell 17  Tilbud og behov for gående og syklende pr. 2018 

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov fram 
til 2050 
(km) 

  rv fv  
E6 a) Blandet trafikk 24 23 
E6 b) Gang- og sykkelveg 50 32 32
E6 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  4
E6 d) Sykkelveg med fortau 0,3 4
E6 e) Kun anlegg for gående  2  



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

46 
 

E6 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) (rm) 175  
E6 i) Alt rute ikke differnisert (Region midt) 19  32
E12 a) Blandet trafikk 1  
E12 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  1
E14 b) Gang- og sykkelveg 10  11
E14 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) (rm) 55  
E14 i) Alt rute ikke differnisert (Region midt) 2  
Rv12 d) Sykkelveg med fortau  3
Rv73 a) Blandet trafikk 2  
Rv80 a) Blandet trafikk 2  
Rv80 b) Gang- og sykkelveg 22  1
Rv80 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau  2
Rv80 d) Sykkelveg med fortau  12
Rv80 e) Kun anlegg for gående  1,5  

 
 

4.2.10.1 Gående 
 
Det er ikke utviklet gåstrategi for noen av tettstedene langs rute 7 i Region midt. Arbeidet til 
nå har vært fokusert på arbeid med sykkelstrategier, og flere av tettstedene er i startfasen 
med dette arbeidet.  

I forbindelse med hovedvegnett for sykkel ble det også vurdert utvikling av lokal gåstrategi 
for Mo i Rana. Det vil her kunne være muligheter for å utarbeide lokale gåstrategier som en 
fortsettelse av dette arbeidet. Ifm. bypakke Bodø bør det vurderes å arbeide videre med 
spesiell tilrettelegging for gående på viktige ruter.  

 

4.2.10.2 Syklende 
 
Stjørdal, Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana og Bodø har laget planer for hovednett for sykkel. 
Levanger, Verdal og Fauske er i gang med dette arbeidet nå. Det vil også være 
hensiktsmessig at Malvik kommune (Hommelvik tettsted) utarbeider en plan for hovednett 
for sykkel som dekker hele kommunen. 
 
Fra Ranheim inn mot Trondheim sentrum (tihører rute 6a) er det satt i gang planlegging av 
sykkelekspressveg. En forlengelse av denne østover mot Malvik og og Stjørdal kan bli 
aktuelt. (Jernbaneverket planlegger dobbeltspor på strekningen Trondheim-Stjørdal, og på 
strekninger der dagens jernbane blir erstattet av en ny trase kan gammel trase muligens 
brukes til sykkelekspressveg.) 
 
Dagens GS-veg langs rv80 inn mot Bodø har høg sykkeltrafikk. De 10 km mellom 
universitetet og sentrum vil derfor være aktuell for god tilrettelegging for sykkel. 
Sykkelekspress veg kan tilrettelegges på frigitt felt av dagens tre-felts veg. 
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Statens vegvesen har som mål at sykkelandelen skal økes til 8% på landsbasis. Dvs. at i 
større byområder må andelen ligge opp mot 20%. Det vil derfor kreve mye tilrettelegging, 
men også kampanjer for å nå en slik andel. En heving av sykkelandelen vil kreve at dagens 
anlegg rustes opp med tanke på flere syklister. 
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4.3 Trafikksikkerhet 

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

Veg Hoved-strekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

 

E6 
 

Ranheim - Kvithamar 28,0 17 000 62 3 5 1,873
Kvithamar - Steinkjer 83,0 9 000 108 6 19 1,498
Steinkjer - Asp 8,0 6 850 16 0 3 0,885
Asp - Grong 73,0 2 200 19 1 10 0,381
Grong - Nordland gr. 95,0 1 750 35 5 11 0,277
N-Trøndelag gr. – Lien 65 1300 34 5 7 0,700

Lien – Mosjøen S 32 2300 14 1 2 
 0,351

Mosjøen S – Mosjøen N 3,6 10700 6 0 1 0,645
Mosjøen N – Mo S 72 2200 48 2 2 0,345
Mo S – Mo N 14 6700 23 0 2 0,511
Mo N – Bolna * 71 1800 38 3 6 0,525

Bolna - Sørelva 25 1000 4 1 2 0,393

Sørelva - Borkamo 21 1200 12 0 4 0,416
Borkamo – Finneid 55 2100 30 2 4 0,431
Finneid – Fauske x80 2,8 4400 4 0 0 0,402

E12 Tverånes - riksgrensen 39 1600 7 1 2 0,264

E14 
 

E6XE14 - 
Ligaardkrysset (R.kj.) 1,6 14 000 4 0 0 0,225

Ligaardkrysset (R.kj.) - 
HegramoXFv752 9,0 6 530 10 2 1 4,636

HegramoXFv752 - 
XFv28 2,8 3 880 2 0 1 0,558

XFv28 - Meråker 34,7 3 060 23 1 4 0,472
Meråker - Riksgrensen 19,0 1490 4 1 0 0,355

Rv 
12 E6 – Mo havn 3 5000 4 0 0 0,236

Rv 
73 xE6 - riksgrensen 68 600 4 0 0 0,009

Rv 
77 xE6 - riksgrensen 24 400 0 0 0 0,000

Rv 
80 

Fauske - Løding 37 3800 23 0 1 0,188
Løding – Bodø (m arm 
til flyplass og havn) 20 12900 125 3 7 2,426

Sum   
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(stk.) 
Sum 
(%) 

  

* E6 Mo – Bolna vil bli bygget ut før 2018. 

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

4.3.1 Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

E6 Trondheim- Stjørdal 2,0 25,0
E6 Stjørdal – Steinkjer * 9,1
E14 Stjørdal - Hegramo 0,3 1,6
E6 Mosjøen (uavklart) 0 3,5
E6 Mo i Rana (uavklart) 0 3,6
Rv 80 Løding - Bodø 7 11
Sum (km)  18,4 45
*: Trafikkomfang tilsier behov for 6,3 km firefeltsveg langs strekningen Stjørdal – Steinkjer i 
2018, men i KVU for strekningen er det lagt til grunn 2/3-feltsveg. 
 

4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

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

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

E6 Ranheim – Stjørdal 12,3 0
E6 Stjørdal - Åsen 2,3 20,5
E6 Åsen - Steinkjer 19,5 74,8
E6 Steinkjer - Grong 1,4 6,6
E6 Mo i Rana 0 5,2
E14 Stjørdal - riksgrensen 0 8,3
Sum (km)  35,5 115,4
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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 likevel skjer. 
Det er et mål at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle gjeldende 
standardkrav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, 
profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der det ikke er siderekkverk 
skal det utføres nødvendige utbedringer av sideterrenget.  
 
En foreløpig ambisjon er at standarden skal være oppfylt på riksvegnettet innen 2024. Dette 
ambisjonsnivået skal nå vurderes på nytt i arbeidet med NTP 2018-2027. Som et ledd i å 
utrede dette er det gjort en gjennomgang av hva status kan antas å være på rute 7 i 
Nordland 2024, gitt at prosjektene i handlingsprogrammet for 2014-2017 gjennomføres 
som planlagt. I tillegg er tatt med de strekninger der det iflg. NTP 2014-2023 antas at det vil 
bli åpnet ny veg i perioden 2018-2023. 
Pr. 2024 vil det i henhold til dette gjenstå 280 km på rute 7 i Nordland med fartsgrense 70 
km/t eller mer der det forventes å være behov for en gjennomgang for å kartlegge behov for 
tiltak i forhold til gjeldende standardkrav. 
De siste 10 år (2004-2013) er det gjennomført TS-inspeksjoner på totalt 32 km av dette 
gjenstående vegnettet. Erfaringstall fra Region nord tilsier at om lag 40 % av tiltakene etter 
en TS-inspeksjon blir gjennomført.  
 

4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Vegsikkerhetsforskriften stiller krav om at det skal gjennomføres en sikkerhetsrangering av 
vegnettet. Statens vegvesen gjennomfører slik rangering to ganger i løpet av en 
fireårsperiode, til arbeidet med NTP og til arbeidet med handlingsprogrammet. 
Sikkerhetsrangeringen er gjennomført med en nærmere angitt metode som baserer seg på 
vurdering av en framtidig forventet ulykkessituasjon gjennom beregning av forventede 
skadekostnader (FSK). Grunnlaget for dette er trafikkulykkesdata for perioden 2006-2013. 
De strekningene som framkommer på rute 7 gjennom dette arbeidet er vist i tabell 21. 
Strekninger som kommer høyt opp i alle de tre rangeringsmetodene A, B og C i tabellen må i 
utgangspunktet anses å ha et særlig alvorlig ulykkesproblem. NSK i kolonne C står for 
normale skadekostnader for tilsvarende type strekning. 
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Tabell 21 «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 
 

Veg Fy 

Sted (eventuelt 
strekning fra – 
til) Fra   Til   

Lengde 
km 

A. B. C. 
Kate-
gori 

      HP Km HP km FSK/km og år FSK/kjtkm FSK/NSK   

      
mill 
kr Rang.

mill 
kr Rang. Verdi Rang.   

E6 17 Fleskhus x f173 13 3,84 13 3,97 0,127 9,559 1 3,244 2 4,65 1 1 
E6 17 Vassmarka - 

Hammermarka 8 2,22 8 4,22 2 6,943 3 2,303 3 4,45 2 1 
E14 17 Hofstad - 

Bøstad 2 4,3 2 6,09 1,793 7,694 2 3,3 1 3,848 3 1 
E6 17 Åsen x f108 8 0,76 8 1,24 0,473 4,512 5 1,531 8 2,41 4 3 
E6 17 Stormyrbekken 30 2,18 30 3,18 1 0,99 29 1,963 4 2,14 5 2 
E6 17 Tiller x f40 - 

Forbordsmyra 5 5,2 5 6,83 1,638 3,757 6 1,126 18 1,882 8 1 
E6 17 Bruvollen 19 12,8 19 13,8 1 1,541 16 1,735 6 2,06 7 2 
E14 17 Gudånes 3 26,7 3 27,7 1 1,532 17 1,488 9 1,81 9 2 
E6 17 Grøndalselv x 

764 arm 29 8,55 29 9,55 1 1,13 25 1,872 5 2,09 6 2 
E6 17 Rindleiret x 

f133 11 1,11 12 0,02 1 4,97 4 1,016 22 1,22 21 1 
E6 17 Heimsjøen 20 15,2 20 16,2 1 1,131 24 1,447 11 1,69 10 2 
E6 17 Langstein 6 1 6 2,22 1,223 3,114 8 0,976 25 1,295 17 1 
E14 17 Flormo v - 

Gudånes 3 18,4 3 20,4 2 1,299 21 1,262 14 1,533 12 2 
E14 17 Østkil 3 8,77 3 9,77 1 1,279 22 1,242 16 1,51 13 2 
E6 17 Klingsundet 19 15,8 19 18,1 2,332 1,027 26 1,29 13 1,442 14 2 
E6 17 Sandåmo 32 2,1 32 3,1 1 0,733 35 1,54 7 1,66 11 2 
E6 17 Rygg 20 1,02 20 2,02 1 1,012 27 1,3 12 1,38 15 2 
E6 17 Skatval x f39 5 2,66 5 3,71 1,052 2,819 9 0,844 32 1,147 28 1 
E6 17 Trones Ø 30 8,33 30 9,33 1 0,594 37 1,248 15 1,35 16 2 
E6 17 Fleskhus 14 0,02 14 1,19 1,17 2,41 12 0,818 34 1,17 26 1 
E14 17 Turifoss x f1 4 10,5 4 11,8 1,373 1,321 20 1,463 10 1,293 18 2 
E6 17 Mære x f258 15 9,36 15 9,75 0,386 2,416 11 0,851 31 1,11 31 3 
E6 17 Føling 19 5,09 19 6,07 0,984 0,928 30 1,045 20 1,26 20 3 
E6 17 Fleskhus 14 1,19 14 2,16 0,975 2,199 13 0,746 37 1,18 23 3 
E14 17 Gudånes 3 23,7 3 24,7 1 0,997 28 0,969 26 1,18 24 2 
E6 17 Brekkvasselv x 

773 31 0,49 31 1,49 1 0,558 39 1,173 17 1,27 19 2 
E6 17 Selli N 18 4,35 18 5,03 0,68 2,014 14 0,828 33 1,12 30 3 
E6 17 Mulelia x f134 10 10,1 10 11,1 1 3,45 7 0,705 38 0,89 38 1 
E6 17 Asp s - Asp x 

17 19 0,07 19 0,86 0,797 1,364 19 0,876 30 1,131 29 3 
E6 17 Moum 22 1,06 22 2,06 1 0,75 34 1,036 21 1,19 22 2 
E6 17 Fætten 7 1,02 7 3,02 2 2,428 10 0,751 36 1,017 35 1 
E14 17 Hegramo 3 0,03 3 1,03 1 1,261 23 0,935 28 1,08 32 2 
E6 17 Klingsundet 19 21,1 19 22,1 1 0,79 33 1,011 23 1,18 25 2 
E6 17 Okshammeren 25 4,59 25 5,59 1 0,814 31 0,997 24 1,17 27 2 
E6 17 Eggerkj 18 1,12 18 1,92 0,8 1,772 15 0,768 35 1,05 34 1 
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E6 17 Bruheim x kv 27 6,5 28 0,32 1 0,813 32 1,06 19 1 37 2 
E6 17 Skogan 29 3,55 29 4,55 1 0,58 38 0,961 27 1,08 33 2 
E6 17 Selli N 18 3,41 18 4,35 0,938 1,509 18 0,62 39 0,862 39 1 
E6 17 Raudhyllbakken 

sør -Bjørgan 
x74 22 10,9 23 0,07 1,287 0,666 36 0,92 29 1,01 36 2 

E6 18 Kjerringvatnet - 
Stor-
svenningvatnet 

1 20,052 1 24,052 4,0 0,826 4 2,111 1 2,208 1 2 

E6 18 Strendene - 
Båfjellmo 

1 42,657 1 55,276 12,6 0,486 8 1,139 4 1,127 7 2 

E6 18 Bjerka 6 8,573 6 9,616 1,0 0,795 5 1,242 3 1,480 4 2 

E6 18 Storforshei - 
Eiterå 

14 1,138 14 8,885 7,7 0,777 6 1,135 5 1,297 5 2 

E6 18 Bolna 14 45,323 15 1,029 4,9 0,764 7 2,078 2 2,153 2 2 

E6 18 Stamnes N. - 
Skysselvika 

20 10,295 20 21,625 11,3 0,842 3 1,052 6 1,239 6 2 

Rv. 
80 

18 Grønnåsen - 
Skeid 

5 1,84 5 3,292 1,5 9,210 1 1,004 7 2,097 3 1 

Rv. 
80 

18 Snippen - Bodø 
fk. 

52 1,626 52 2,734 1,1 2,046 2 0,860 8 0,817 8 3 

 
Retningslinjene for vegsikkerhetsforskriften krever at vegstrekningene skal deles inn i ulike 
kategorier, se kolonnen «Kategori» i tabellen ovenfor. Kategoriene er: 

(1) Veger der det er behov for møtefri veg fram til 2050 
(2) Veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere og som ikke inngår i kategori (1) 
(3) Veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere og som ikke inngår i kategori (1) 
 

På de fleste av strekningene i tabell 21 er det allerede foreslått tiltak gjennom 
handlingsprogrammet for 2014-2017 (2023). De øvrige strekningene skal følges opp med 
en egen, detaljert gjennomgang inkludert vurdering av aktuelle tiltak. På rute 7 i Nordland vil 
dette bli gjort for E6 Bjerka og E6 Stamnes-Skysselvika.  

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

Strekningen E6 Ranheim – Værnes er bygd i perioden 1988 til 1995. Etter datidens 
vegnormaler var dimensjonerende fartsgrense 90 km/t, og de fleste kurvene er i dag større 
enn R 400 m, men det er også kurver med mindre radius. Langs strekningen er det tre 
tunneler: Væretunnelen (1625 m/byggeår 1988), Stavsjøfjelltunnelen (1720 m/byggeår 
1990) og Helltunnelen (3910 m/byggeår 1995). Fartsgrensen er på grunn av nye 
sikkerhetskrav senket til 80 km/t i tunnelene. 
 
Kravene i tunnelsikkerhetsforskriften av 15. mai 2007 er gjeldende for tunnelene på 
strekningen. I utgangen av 2012 var ÅDT for Væretunnelen ca 18000, ÅDT for 
Stavsjøfjelltunnelen var ca 17200 og ÅDT for Helltunnelen var ca 15000. Trafikkveksten for 
tunnelene nærmest Trondheim betydelig høyere enn det som er den gjennomsnittlige 
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veksten for Trøndelagsfylkene. For å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og 
unngå møtende trafikk i tunnel med ÅDT over 20 000 er det behov for nye løp i Være- 
Stavsjø- og Helltunnelen. 
 
Det er et omfattende behov for utbedring og oppgradering av eksisterende tunneler, og det 
foretas strakstiltak på strekningen for å ivareta trafikksikkerhet i påvente av nødvendige 
tiltak. En fullstendig utbedring av eksisterende tunneler gjennomføres når nye tunnelløp er 
bygd fordi eksisterende omkjøringsmuligheter er uegnet for tunnelstengning i lang tid. 
 
E6 Koatunnelen (Hp 14, 2513- 2570m) i Inderøy kommune er om lag 60 m lang tunnel med 
høydebegrensning. Det er gjennomført midlertidige tiltak for å oppnå økt trafikksikkerhet, 
men en varig utbedring forutsetter mer omfattende investeringer. Det er skiltet hastighet 70 
km/t på strekningen. 
 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

På rute 7 i Region midt har det skjedd seks ulykker med til sammen to hardt skadde 
personer i perioden 2008-2013. 

Det har skjedd tjueseks ulykker med fotgjengere og syklister i perioden 2008-2013 på rute 
7 i Region nord. Det utgjør 7 % av det totale ulykkestallet på ruta. Til sammen tjuesyv 
fotgjengere/syklister ble skadd, herav to hardt skadd. Tallet på skadde utgjør 4,5 % av totalt 
antall drepte og skadde trafikanter på ruta. 

2/3 av ulykkene med gående og syklende har skjedd langs rv. 80 i Bodø. Ellers har det 
skjedd slike ulykker i de større tettstedene/byene som Fauske, Mo og Mosjøen. Tallet på 
ulykker på disse stedene er imidlertid lavt, og ligger på ca. en annethvert år. 

Ulykkene i Bodø er i hovedsak knyttet til kryssing av veg. Aktuelle tiltak vil derfor være bedre 
tilrettelegging i kryssingspunktene for kryssing av riksvegen. Dette kan f.eks. gjøres ved 
bygging av flere over-/underganger eller fartsdempende tiltak. Gjennom Vegpakke Bodø vil 
det bli gjennomført flere tiltak som vil bedre forholdene. 

Tabell  22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hovedstrekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E6 Ranheim - Kvithamar 28,0 17 000     
Kvithamar - Steinkjer 83,0 9 000 3 0 1
Steinkjer - Asp 8,0 6 850 2 0 1
Asp - Grong 73,0 2 200     
Grong - Nordland grense 95,0 1 750     
Fylkesgrensen – Lien 100 1800 0 0 0
Lien – Mosjøen sør  
Mosjøen S – Mosjøen N 3,6 11000 3 0 0



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

54 
 

Mosjøen N – Mo S 72 2100 0 0 0
Mo S – Mo N 14 9000 1 0 0
Mo N – Bolna 71 2000 4 0 1
Bolna - Sørelva 25  
Sørelva - Borkamo 21  
Borkamo - Finneid 55  
Finneid – Fauske x80 2,8  

E14 
 

E6XE14 - Ligaardkrysset  1,6 14 000     
Ligaardkrysset - 
HegramoXFv752 

9,0 6 530
    

HegramoXFv752 - XFv28 2,8 3 880     
XFv28 - Meråker 34,7 3 060 1 0 0
Meråker - Riksgrensen 19,0 1490     

E12 Tverånes - riksgrensen 39 2200 0 0 0
Rv 
73 

xE6 - riksgrensen 68 630
0 0 0

Rv 
77 

xE6 - riksgrensen 24 450
0 0 0

Rv 
80 
 

Fauske - Løding 37 3500 2 0 0
Løding – Bodø (inkl armer 
til flypass og havn) 

20
15 0 1

Rv 
12 Tverånes – Mo havn 1 0 0
SUM   
SUM  (%)  

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Døgnhvileplasser:  

Pr 2018 vil det være syv døgnhvileplasser mellom Trondheim og Bodø. Det er pr 2014 
utbygd fire døgnhvileplasser langs E6: Stavi i Sør-Trøndelag, Gråmyra og Brekkvasselv i 
Nord-Trøndelag og Mosjøen i Nordland. I handlingsprogrammet 2014 – 2017 er det planlagt 
utbygging av to nye døgnhvileplasser i Nordland: Storjord på E6 og Bodø på rv 80.  
 
Etter 2018 vil det være behov for en døgnhvileplass i Mo i Rana. 
 
Hvileplasser (Pausestopp):  

Transportnæringen har også behov for hvileplasser for å overholde kjøre-og 
hviletidsbestemmelsenes krav om korttidspause.  
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Langs E6 i Sør-og Nord-Trøndelag  er det seks hvileplasser: Kvithammer, Nessvatnet, Vinne, 
Jevika, Snåsakroa, Koltjønna. Langs E14 er det tre plasser: Einang, Trobekken og Teveldalen. 
Einang eller Trobekken vurderes nedlagt. 
 
Det arbeides med å tilrettelegge for ytterligere en plass på E6 ved Asp (E6XFv17) i Nord-
Trøndelag. I Nordland er det anslått et behov for elve hvileplasser langs E6. Til sammen er 
det behov for tolv nye hvileplasser. 
 
Kjettingplasser:  

Det er kjettingplasser på E14 på begge sider av stigning fra Turifoss og østover. Det er ingen 
kjettingplasser på de øvrige riksvegene på rute 7.  

På E6 er det i dag utfordringer knyttet til fire stigninger: Knebakkene, Veksetbakken og nord 
for Brekkvasselv kro i Nord-Trøndelag og Setså i Nordland. Det er også behov for 
kjettingplass på E14 ved riksgrensen. 

Tabell 23 Døgnhvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Døgn-
hvileplasser 
restbehov fram 
til 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram 
til 2050 

E6 5 1 4
E14  1  1
Rv80 1  
Sum (stk) 7 1 1 5
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Det er i dag fire trafikkstasjoner langs rute 7 i Region midt: Stjørdal, Levanger, Steinkjer og 
Namsos. Alle trafikkstasjonene med unntak av Levanger har tilbud om teknisk kontroll.  
Trafikkstasjonene er plassert slik at de er dårlig egnet til bruk ved utekontroll, idet de ligger 
utenom hovedtrafikkårene. Kontrollaktiviteten i kontrollhallene er også begrenset og 
oppfyller ikke kravet til minimum 50 % utnyttelse. 
 
E14 har relativ høg trafikk, men det er ikke etablert eller lagt til rette for effektiv 
kontrollvirksomhet. Det er sterkt ønskelig med en egnet kontrollstasjon på denne 
strekningen. Vi ser det som ideelt å etablere en sambruksstasjon på E14 i tilknytning til 
Stjørdal. I tillegg til å dekke behovet for tekniske forvaltningskontroller fra deler av Nord-
Trøndelag, vil den også kunne dekke deler av et slikt behov fra Sør-Trøndelag – idet 
sambruksstasjonen i Sør-Trøndelag er forutsatt lagt sør om Trondheim.  
 
Utekontrollstasjonen på Verdal ligger i et område som kan være relevant i forhold til 
sambruksstasjon, men det kreves noe tilleggsareal – i tillegg til at grunnvannsnivået kan 



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

56 
 

medføre ekstra problemer og kostnader for etablering av grav. Det er også usikkerhet 
knyttet til ny/oppgardert E6 forbi Verdal (med midtdeler) – om dette vil skape problemer for 
en sambruksstasjon og kontrollmuligheter for både nord- og sørgående trafikk. Som 
alternativ til Verdal er en sambruksstasjon i nærhet til Steinkjer. Dette vil gi kortere 
reiseavstand til sambruksstasjonen for den nordre delen av Nord-Trøndelag. En mulig 
løsning for samsbruksstasjon i Steinkjerområdet, kan være i kryssområdet mellom E6 og 
Fv17 ved Asp. Dette blir et viktig trafikk-knutepunkt, og det ligger i rimelig avstand til 
Steinkjer. Dette må utredes nærmere i nær framtid. 
 
Langs E6 i Region nord er det fire kontrollplasser: Trofors, Mo i Rana, Skamdalen og Saltdal. 
Det er en kontrollplass på E12 i Gruben. 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

E6  Malvik, Åsen, Verdalsøra, Trofors, 
Mo i Rana, Skamdalen, Saltdal 

7  

E6  Asp, Namsskogan, sør for Mosjøen, 
Ørneset, Reinforsheia 

 5 

E12 Gruben 1  
E14 Stjørdal  1 
Sum (stk)  8 6 
 

4.3.9 Rasteplasser for personbiler 

Det er mangelfulle registreringer vedrørende kvalitet/universell utforming av rasteplasser 
langs riksvegnettet i Region nord. Fremtidige registreringer bør sees i sammenheng med den 
kvalitetsgjennomgangen som nå gjøres av objektene i NVDB. Det arbeides med en strategi 
for prioritering av nye, oppgradering av eksistrende samt sanering av rasteplasser. 

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  

E6  39
E12 3
E14 3 2
Rv73 2
Rv77 1
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4.4 Miljøforhold 

4.4.1 Lokal luftforurensing (N) 
 
Lokal luftforurensning er primært knyttet til de største byer og tettsteder. Bortsett fra Mo i 
Rana  er det ingen målere for luftkvalitet. Det er ønskelig å kunne få vurdert behov for flere 
målestasjoner, 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). 
 
Målestasjoner for PM10 i Mo i Rana i regi av Rana kommune, der Statens vegvesen er en av 
fire parter som deltar i finansieringen, viser ingen overskridelser av årsgrenseverdien 40 
µg/m3  i perioden 2006-13.  
 

4.4.2 Støy (N)  
 
Støyplager fra vegtrafikk gjelder stort sett boliger ved by- og tettstedsnære områder. 
Riksvegnettet ble kartlagt i 2012 og fulgt opp med handlingsplan i 2013 med virketid 2014-
181. Det forutsettes at ingen boliger har innendørs støynivå over tiltaksgrensa på 42 dB ved 
inngangen til 2018. For rute 7 viser beregninger at 366 personer2 har innendørs støynivå 
over nasjonalt mål på 38 dB, hvorav 166 personer i Region midt og 200 personer i Region 
nord.  
 
De støyutsatte personene bor hovedsakelig langs E6 Åsen – Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana og 
Fauske, E14 og rv80 inn mot Bodø. I Region midt har fylkesprognosene vært lavere enn reell 
trafikkvekst i tettstedsområder. 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. 
 
Arealplanlegging er det mest effektive tiltak for å påvirke støy fra vegtrafikk. Andre tiltak kan 
blant annet være støyskjerm/-voll og fasadeisolering, støysvake vegdekker, bildekk og 
kjøretøy, samt fartsreduksjon. I alle nye vegprosjekter skal støy beregnes og tiltak 
iverksettes, slik at innendørs støynivå under 35 dB i henhold til kravene i T-1442/20123.  

                                               
1 Handlingsplan mot støy 2014-18 for riks- og fylkesvegnettet i Rn, se sveis 2013/019864-007. 
2 Personer med innendørs støy nivå over 38dB er beregnet fra kartlegging i 2012. Tabeller med kategorier 35-39 dB 
(1/3) og 40-41dB (alle). 
3 T-1442/2012, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (Klima- og miljødepartementet) 
og M-128 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 
(Miljødirektoratet, 2014).  
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4.4.3 Biologisk mangfold (N) 
 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) trådte i kraft 1.7.20094 og 
har bidratt til et økende fokus på ulike naturmiljøtema.  
 
Økologiske konflikter langs riksvegnettet ble kartlagt i 2008. Basert på nærføring til 
naturtyper og leveområder for utvalgte arter ble det registrert 426 teoretiske konflikter.  Av 
disse ligger 255 i Region midt og 171 i Region nord. Etter en faglig gjennomgang har det 
kommet frem 42 punkter eller områder i Region midt som kan og bør utbedres for å bevare 
det økologiske mangfoldet. Disse omhandler i hovedsak «Prioriterte naturtyper» og 
«Naturvernområder». 
 
I Region nord har faglig gjennomgang ikke resultert i aktuelle investeringsprosjekter 5.  
 
4.4.3.1 Vannforskriften 
Regional forvaltningsplan6  for vannregionene Trøndelag, Nordland og Troms med tilhørende 
tiltaksprogram er på høring i 6 md fra 1.7.2014. Fastsatt miljøtilstand i vannforekomstene 
skal oppnås innen 2021. Tiltaksprogrammet omfatter i hovedsak utbedring av 
vandringshinder for fisk gjennom bygging av terskler, justering av vannhastighet og/eller 
utskifting av kulvert, forventes derfor påbegynt/gjennomført innen 2018.  
 
Utslipp av urenset vaskevann fra tunnel utgjør en mulig stor trussel for de vassdragene hvor 
vaskevannet slippes. Ny kunnskap om påvirkning fra avrenning fra veg, bl.a. vegsalt og 
tunnelvaskevann, og rensing genereres gjennom forskning.  Gjennom videre prosess kan det 
sannsynligvis komme behov for tiltak, men omfanget av dette er svært vanskelig å anslå. 
Forvaltningsplanen skal rulleres hvert 6. år. For øvrig skal vannforskriften hensyntas i alle 
vegprosjekter og utbedringer/drift og vedlikehold. 

4.4.3.2 Fremmede skadelige arter  
Vegetasjon langs ruta inkluderer en rekke fremmede arter som vokser fram på bekostning av 
stedtilknyttede planter. I Region nord har slirekne-arter (Fallopia-arter), 
tromsøpalme/kjempebjørnekjeks (Heracleum-arter), kjempespringfrø, hagelupin og 
legepestrot  høy prioritet for bekjempelse ut fra stor negativ påvirkning på biologisk 
mangfold. I tillegg til nevnte arter har rynkerose (Rosa rugosa) vært prioritert i Nord-
Trøndelag. Grovkartlegging er gjennomført langs riks- og fylkesvegnettet per 
driftskontraktsområde i Nordland og Sør-Trøndelag.  
 
Bekjempelse av skadelige arter er i startfasen. Slåtteregime tilpasses blant annet for å hindre 
spredning av fremmede skadelige arter i driftskontrakter. Særskilt bekjempelse av prioriterte 
arter og forekomster må ofte gjøres over flere år og krever spesialkompetanse i egne 

                                               
4 Noen kapitler har ikrafttrådt senere (www.lovdata.no) 
5 Økologisk konfliktkartlegging Region nord, Statens vegvesens rapport nr 170/12. 
6 Vedtas av Fylkestinget og deretter av Kongen i statsråd (2015). Tiltakene skal være gjennomført 
innen 2018. 
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prosjekter. Forekomstene er sjelden begrenset til Statens vegvesens eiendom, samtidig som 
det er viktig å fjerne hele forekomsten under ett. Samarbeidsprosjekter med andre 
grunneiere og myndigheter er derfor aktuelt. I Nord-Trøndelag har det siden 2012 vært et 
samarbeidprosjekt med Fylkesmannen der også Jernbaneverket og kommunene har deltatt. 
Det er behov for midler til å fortsette arbeidet med å planlegge og gjennomføre tiltak for å 
begrense og bekjempe utvalgte arter i samarbeid med miljøforvaltningen og 
forskningssinstitusjoner. 
 

4.4.3.3 Vilt og Tamrein7 
Spesielt utsatte strekninger for elgpåkjørsler langs ruta er:  

 E6 Nordland fylkesgrense sør til Saltfjellet sør og Saltfjellet nord (Storjord) til Fauske.  
 E12 Langmoheia til Utsikten 
 Rv73 Trofors-Øståsen 
 Rv77 kryss E6 til riksgrense Sverige 
 Rv80 Erikstad til Bodø 

 
Når det gjelder rein er det i følge politiloggene i Salten Politidistrikt for perioden 2006-2011 
en del påkjørsler langs E6 Saltfjellet, E6/Rv77 Saltdal/Røkland og Rv80 Fauske-Bodø.   
 
Personskade forekommer ved påkjørsler av elg og rein,  men først og fremst er 
konsekvensene lidelse for dyrene og materielle skader på kjøretøy. Det er behov for midler 
til kartleggings- og overvåkingsprosjekter. Dette for å få kunnskap om utfordringene og 
utprøving av tiltak i samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemnd, 
miljøforvaltning og forskningsinstitusjoner. Aktuelle tiltak kan være kontinuerlig rydding av 
kratt, eventuelt utplassering av «viltvarslere» langs de mest utsatte strekningene, flyttbare 
skilt, over-og underganger, mm. Viltgjerder kan være aktuelt i noen tilfeller, for eksempel i 
forbindelse med tunnelmunninger eller i kombinasjon med sluser for å lede dyrene mellom 
leveområder over vegen på bestemte steder. For rein er det i tillegg mulig med 
refleksmerking av gevir, samt flyttbare kampanjeskilt på kryss-strekninger i flytteperioder. 
Det er behov for midler til kartleggings- og overvåkingsprosjekter, for utprøving av tiltak i 
samarbeidsprosjekter med andre sektorer, lokal viltnemnd, miljøforvaltning og 
forskningsinstitusjoner.  

4.4.4 Viktige områder mht. natur- og kulturmiljø  
Rute 7 berører tre nasjonalparker, tjueen naturreservat og ett landskapsvernområde.  
 
I Region midt berører ruta tre helhetlige kulturlandskap. I Region nord er det registrert 
tilsammen 445 kulturminner innenfor en avstand på 1 km fra vegen. Av disse er 293 
automatisk fredet etter kulturminneloven.  
 

                                               
7 All rein i Nordland er tamrein og anses dermed som husdyr i offentlig statistikk. Villrein 
finnes kun i deler av Sør-Norge. 
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I tillegg finnes registrerte kulturminner som ikke er lagt i kulturminnebasen Askeladden. 
Data om disse finnes kun i kulturminnemyndighetenes arkiver (Fylkeskommunene og 
Sametinget). 

4.4.5 Objekter i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner 

Etaten har ansvar for egne kulturminner, og disse er fredet eller har vern gjennom Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Objektene er vist i tabellen 
nedenfor. 
 

Objekt nr.  Navn vegminne Veg Kommune Vernestatus 
17 Gjevingåsen E6 Stjørdal/Malvik Varslet fredet  
122 Blodveien 1945 E 6 Saltdal Vernet 
120 Sørelva brakke 1930 E 6 Saltdal Fredet § 22a 
121 Saltfjellvegen 1937 E 6 Saltdal/Rana Fredet § 22a 
117 Junkerdalsura gammel veg 1878 E 6/Rv 77 Saltdal Fredet § 22a 
118 Djeveldalsbrua 1887 Rv 77 Saltdal Fredet § 22a 

4.5 Universell utforming 

Arbeidet med universell utforming skal ha fokus på hele reisekjeder.  Dette gjelder 
sammenhengen mellom krysningspunkter, gangfelt, manglende tilbud for gående/syklende, 
rasteplasser, rømningsveier i tunell, ferjekaier, ferjer og holdeplasser/knutepunkt for 
kollektivtransporten vurderes. Dagens status så langt vi i dag har oversikt er gitt nedenfor.  
 
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. 
 
Knutepunkt og holdeplasser: 
Våren 2012 startet Region midt 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. 
 
Rute 7 i Region nord har store mangler i forhold til universell utforming av 
kollektivtransport, både i forhold til fysisk utforming av knutepunkt og holdeplasser, 
koordinering av ulike transportmidler og utforming av hele reisekjeder. Det vil først være 
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viktig å etablere gode knutepunkt i Bodø og i aksen Rognan – Fauske – Bodø med gode 
løsninger for ulike transportmiddel. Det samme gjelder for trekantsambandet mellom Mo i 
Rana  - Mosjøen – Sandenessjøen. Videre vil det være viktig å få på plass universelt 
utformete holdeplasser med gode adkomster i Bodø og på de samme aksene, med fokus på 
utvikling av hele reisekjeder. 
 
Bypakkene vil være viktig for å få på plass gode kollektivsystemer. For rute 7 har vi pr. i dag 
kommet godt i gang med kollektivplanlegging og –bygging i Bypakke Bodø. 
 
Rømningsveier i tunnel: 
Det er mangelfull registrering av universell utforming av rømningsveger i tunnelene på rute 
7. 
 

4.6 Konseptvalgutredninger 

Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer. 
Videre planlegging skal ta utgangspunkt i Moderniseringskonseptet. Det innebærer for 
jernbanen elektrifisering, dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, tunell gjennom Forbordfjellet og 
bygging av krysningsspor. For E6 planlegges møtefri veg med fire felt på strekningen 
Trondheim – Stjørdal og to/tre felt med midtrekkverk på strekningen Stjørdal – Steinkjer. 
 
Jernbaneverket leverte KVU om nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen med 
anbefaling om at ny terminal skulle legges sør for Trondheim til Samferdselsdepartementet i 
2011. Denne anbefalingen fikk støtte i påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1) og i april 
2014 besluttet regjeringen at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for 
Trondheim (Søberg og Torgård). Lokalisering av logistikknutepunkt har stor betydning for 
godstransport langs rute 7. 
 
Regjeringen har også behandlet KVU/KS1 for rv 80 Løding – Bodø sentrum. Det er besluttet 
at Kombinasjonskonseptet skal legges til grunn for videre planlegging. Konseptet omfatter 
blant annet utvidet vegkapasitet fra Bertnes til Bodø havn, styrket kollektivtilbud, nye 
holdeplasser på jernbanen og tilrettelegging for sykkel og gange. 
 
 

4.7 By- og tettstedområder 

Det er behov for fjerne barrierer for å bidra til økt trafikksikkerhet, trygghet og miljø i flere 
tettsteder langs rute 7. Tiltakene vil samtidig bidra til økt fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for fjerntrafikken. 
 
Det er åpnet ny E6 på strekningen fra Værnes til Kvithamar i Stjørdal kommune, og 
kryssløsningen mellom e14 og E6 er utbedret som en del av dette prosjektet. Utbyggingen 
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etablerer en god løsning for E6, men det gjenstår utbedring av E14 gjennom Stjørdal 
tettsted. Det er stort trafikkomfang (ÅDT 10500 – 17500) og behov for firefeltsveg   
 
Tettstedene Åsen, Røra og Sparbu mangler eget lokalvegnett og har bosetning og viktige 
funksjoner plassert på begge sider av E6. Lokaltrafikken må dermed benytte E6 som 
lokalvegnett. Dette innebærer også utfordringer for gang og sykkeltrafikken i disse 
tettstedsområdene. Det er etablert planskilt kryssing for fotgjengere og syklister i Åsen og 
Røra. Utarbeidet KVU for veg og bane Trondheim – Steinkjer omfatter de nevnte tettstedene, 
men det foreligger ikke konkrete planer for utbedring forbi Røra og Sparbu. Det er skiltet 
hastighet 60 km/t forbi Røra og 50 km/t forbi Sparbu. ÅDT i begge de sist nevnte 
tettstedene er om lag 8000 kjøretøy. 
 
E6 passerer i dag gjennom Åsen sentrum med en ÅDT på om lag 8600 kjøretøy. Dagens 
situasjon er svært uheldig og det pågår utarbeidelse av kommunedelplan som omfatter 
strekningen. Det er skiltet hastighet 50 km/t i Åsen sentrum. I Steinkjer er det utfordringer 
ved at lokaltrafikken som benytter E6 i tettstedet er svært omfattende og utgjør en vesentlig 
andel av samlet trafikkmengde. Det er etablert miljøgate i Harran og Namsskogan. 
Trafikkomfanget på lokalitetene tilsier at det ikke er tatt sikte å foreta vegomlegginger 
utenom disse tettstedene. 

Det foreligger pr. dato ingen prosesser med henblikk på bypakke eller ny transport- og 
arealplanlegging i Mosjøen. Med henblikk på neste revisjon av Nasjonal transportplan bør 
det startes et arbeide med henblikk på en helhetlig utvikling av sentrumsfunksjonene, og 
transportnettet i Mosjøen. Dette kan gjennomføres innenfor et organisert samarbeid mellom 
Vefsn kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen.  

Transport- og trafikkutfordringer i Mosjøen. 
- Utvikle Mosjøen som sykkelby. 
- Sterk trafikkvekst på E6 gjennom Mosjøen fram mot 2050. 
- Mulig nedlegging av flyplass 
- Økt gjenomgangstransport av ferskfisk. 
- Regionforstørring – BA-region sammen med Sandnessjøen og Mo i Rana. 
 

Det foreligger pr. dato ingen prosesser med henblikk på bypakke eller ny transport- og 
arealplanlegging i Mo i Rana. Arbeidet med å etablere ny lufthavn på Mo samt utvikling av 
Mo som godsknutepunkt på Helgeland og ift. malmtransporter fra Sverige, tilsier at dette 
planarbeidet bør komme  i gang.  

Trafikk- og transportutfordringer i Mo i Rana:  

- Trafikkprognosene pr 2050 tilsier sterk trafikkvekst på E6 gjennom byen. 
- Utvikling av et større godsknutepunkt vil medføre økt tungtransport til/fra og i byen. 
- Bygging av ny lufthavn – ny riksvegtilknytning og økt trafikk 
- Mulige malmtransporter fra Sverige via E12 til havn.  
- Utvikling av jernbaneterminal. 
- Økt inntransport av ferskfisk/sjømat med omlasting til tog. 



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

63 
 

 

Det bør vurderes å starte en prosess med henblikk på å en konseptvalgutredning (KVU) som 
grunnlag for utvikling av transportnettet og sentrumsfunksjonene i Mo i Rana. Utredningen 
bør også omfatte tettstedene og infrastruktur i det nære omland, og inngå som grunnlag i 
neste revisjon av Nasjonal trnsportplan. 

Bypakke Bodø 

Bypakken er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Regjeringen la i statsråd 20. juni 
d.å.  fram forslag om utbygging og finansiering av Bypakke Bodø. Prosjektet vil bli behandlet 
i Stortinget i løpet av høsten 2014. 

Bypakke Bodø er blitt til gjennom et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Bypakken er en felles, samordnet innsats for å få 
realisert viktige prosjekter for gående, syklende, kollektivtrafikken og vegtrafikken i Bodø. 
Rundt 1/3 av midlene skal brukes til trafikksikkerhets-, kollektiv- og miljøtiltak samt tiltak 
for gående og syklende. Ca 130 delprosjekter inngår i bypakken. 

Anleggsarbeidet er planlagt med oppstart høsten 2014 og er estimert ferdig i løpet av 2019. 

Hoveddelene i prosjektet omfatter utbygging på rv80 med 5,4 km ny firefelts riksveg fra 
Hunstadmoen til Thalekrysset og en 2,8 km lang tunnel med to løp vestover fra 
Hunstadmoen til Bodøelv. Bypakken omfatter også en rekke tiltak for gående og syklende 
samt trafikksikkerhetstiltak. Inkludert i pakken legges det også opp til tiltak for bedre 
framkommelighet og kortere kjøretid for kollektivtrafikken. I tillegg kommer utbygging av 
holdeplasser med universell utforming. 

Kartutsnittet nedenfor viser området og hovedtiltakene i bypakke Bodø. 
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Bypakken har en samlet økonomisk ramme på 2820 mill. kroner. I tillegg vil Nordland 
fylkeskommune styrke driften av kollektivtilbudet med totalt 59 mill. kroner i perioden 
2014-2021. Utbyggingen er i tråd med tidligere lokalpolitiske vedtak, foreslått finansiert ved 
en kombinasjon av bompenger, statlige bevilgninger og midler fra Bodø kommune og 
Nordland fylkeskommune. Den statlige andelen er anslått til 542 mill. kroner. 
Bompengebidraget er på 2025 mill kroner og utgjør 72 % av kostnadene. 

Hovedtyngden av utbyggingen vil foregå i perioden 2014-2017, mens resterende deler av 
utbyggingen vil ferdigstilles i 2018/2019. Det er behov for 162 mill. kroner i statlige 
investeringer etter 2017. 

KVU og Bypakke Bodø har et tidsperspektiv fram mot 2040. Det legges til grunn for det 
videre arbeidet med rutevise utredninger og NTP 2018-2027 at Bypakke Bodø i hovedsak vil 
imøtekomme de trafikale utfordringene som ventes i løpet av 30-årsperioden.   

Tettsteder : 

På rute 7 går E6 gjennom følgende tettsteder i Nordland :  

Trofors, Korgen, Bjerka, Finneidfjord, Storforshei og Rognan.   

I et langsiktig perspektiv vil gjennomgangstrafikk på E6 etter hvert bli et miljø- og 
trafikksikkerhetsproblem i tettstedene. Det skal i det videre arbeidet gjøres vurderinger av 
eventuelle framtidige behov for tiltak gjennom tettstedene. 4-trinns modellen skal legges til 
grunn for forslag til strategi for utvikling av E6 gjennom/utenfor tettstedene.  

4.8 Andre temaer  

4.8.1 Omklassifisering av fylkesveger til riksveger 

I arbeidet med forvaltningsreformen, ble det utarbeidet retningslinjer for hvilke veger som 
fortsatt skulle klassifiseres som riksveger og hvilke veger som skulle nedklassifiseres til 
fylkesveger. Høringsprosessen for dette omfattende arbeidet involverte både private 
organisasjoner og offentlige etater.  
 
Retningslinjene og kriteriesettene som lå til grunn for omklassifisering av øvrige riksveger til 
fylkesveger tar etter vår oppfatning for lite hensyn til strategisk utvikling av regionale 
vekstområder. Dette gjelder både utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, og 
særlig til områder med betydelig produksjon og virksomhet knyttet til nasjonalt viktige 
næringer som havbruk og petroleum.  
 
Byene Brønnøysund og Sandnessjøen på Helgelandskysten har i dag tilknytning til 
riksvegnettet (E6) via fv 76 og fv78.  
 
Sandnessjøen er regionsenter og hovedbase for forsynings- og maritime tjenester for 
petroleumsaktiviteten i Norskehavet utenfor Nordland. Selv om hovedtyngden av varer og 
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tjenester ekspederes sjøverts, er vegtransport en vesentlig del av logistikken rundt 
basefunksjonene. Det ventes vekst i petroleumsaktivitetene utenfor Nordland og det bygges 
nå nytt subseaverksted i tilknytning til forsyningsbasen for å møte framtidige behov. 
Petroleumsleverandørene (28 bedrifter) i Sandnessjøen leverte varer og tjenester for 567 mill 
NOK i 2013.   
 
Omlandskommunene til Sandnessjøen, først og fremst Herøy, er betydelige eksportører av 
fersk laks. De siste årene har produksjonen samlet ligget rundt 80 000 tonn som fraktes på 
veg inn til E6. Havbruk genererer mye transport også knyttet til inntransport av innsatsvarer 
etc. Transportene av ferske matvarer stiller i tillegg store krav til hurtighet og pålitelighet. 
Generelt er næringen i sterk vekst og den globale etterspørselen er stor. Veksten i 
havbruksnæringen på Helgeland forventes å vedvare i årene framover.  
 
Distansen mellom Sandnessjøen og Mosjøen via fv17 (2,2 km) og fv78 (45 km) er i dag 67 
km . Fv78 har tilknytning til jernbane og havn i Mosjøen. Toventunnelen åpnes for trafikk i 
nov 2014 og omleggingen av vegen vil redusere reisetiden mellom Sandnessjøen og Mosjøen 
til ca 55 min. Dette åpner for en tettere integrasjon mellom bo- og arbeidsmarkedene 
Sandnessjøen og Mosjøen. Utbygging av en evt. ny regional lufthavn ved Mo i Rana med 
utvidet rutetilbud, vil gi fv78 økt betydning for befolkning og næringsliv i Sandnessjøen.     
 
Fv76 fra regionsenteret Brønnøysund til XE6 bør også inngå i vurderingen av 
omklassifisering av fylkesveger på Helgeland. 
 
Region nord vil i planfasen gå videre med vurderinger vedrørende omklassifisering av fv 
17/fv78 Sandnessjøen - Mosjøen og evt. fv76 fra Brønnøysund til riksveger. Evt. forslag om 
dette synes hensiktsmessig å fremme ved innsending av det regionale forslaget til Nasjonal 
transportplan 2018 – 2027.   
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5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

 
Regjeringen har i St.meld. nr. 26 Nasjonal transportplan 2014 – 2023 beskrevet fire 
hovedmål for utvikling av transportnettet : 
 

 
De nasjonale målene er lagt til grunn for vurderingene av behov og konkretisering av mål , 
strategier og tiltak for å utvikle riksvegnettet på rute 7. 
 
I retningslinjene for Rutevise utredninger 2018 – 2050 legges det til grunn, som et 
overordnet, langsiktig mål, at alle riksveger skal være utbygget eller utbedret til 
vegnormalstandard innen 2050.  
 

5.1.1.1 Transportrelaterte utfordringer fram mot 2050  
Transportrelaterte utfordringer fram mot 2050 kan oppsummeres slik: 
 

 Stort press og trafikkvekst på innfartsvegene inn/ut av byene. 
 Trafikkvekst i byene gir utfordringer for trafikkavvikling, lokalt miljø og 

trafikksikkerhet. Manglende tilbud til gående og syklende. 
 Vekst i godstransport på veg. Gjennomgående lav standard og stort utbedringsbehov 

på vegnettet mellom byer/godsterminaler på ruta. 
 Tilpasning av veg- og transportstandarder på mellomriksvegene til Sverige.  

 

 
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 



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

67 
 

5.1.1.2 Framkommelighet  
220 km av E6 i rute 7 vil være utbygget til vegnormal standard i 2018. De resterende 426 
km har stort sett bredde tilsvarende 2-felts veg, men har vertikal- og horisontalkurvatur 
som er for dårlig.  
 
I Nord- og Sør-Trøndelag innebærer strekningene Kvithamar – Åsen, Fleskhus - Røra og 
Grong- Nordland grense utfordringer. På strekningen mellom Ranheim og Steinkjer er det 
flere delstrekninger med trafikkmengder som er større enn beregnet kapasitet til dagens 
veg, og på strekningen fra Ranheim – Stjørdal er det i tillegg behov for økt tunnelsikkerhet. 
 
I Nordland er de største utfordringene manglende midtlinje og dårlig geometri på Helgeland, 
samt Sørelva – Borkamo mellom Mo i Rana og Fauske.  Mellom Rognan og Fauske har E6 
også dårlig geometri, og stigning.  
 
Av de fire mellomriksvegene har rv 73 dårligst standard, men ansees å ha mindre betydning 
for næringstransportene. Store deler av vegen mangler midtlinje og har dårlig geometri.  
 
E 14 er 67 km lang, av dette har om lag 30 km vegnormalstandard. Trafikkmengden er stor 
mellom Stjørdal sentrum og Hegra, og her må vegen utbedres til 4-felt gjennom Stjørdal 
sentrum og veg med midtrekkverk videre til Hegra. Fra Hegra og til Meråker er vegen delvis 
smal og svingete og her er det noe behov for ny veg i tillegg til utbedring av eksisterende 
veg. 
 
Rv 80 har til dels dårlig standard og kapasitetsproblemer. Trafikkprognosene viser en økning 
i trafikken som tilsier utvikling til dimensjoneringsklasse H4 og H7.  
 

5.1.1.3 Næringslivets transporter 
 
E6 fra Trondheim til Fauske er hovedåren for godstransport på veg på rute 7. 
Viktige utfordringer for næringslivet lokalisert til ruten er : 
 

 Sterk vekst i fiskeri- og havbruksnæringen som gir økende transportbehov. 
 Andre viktige næringer som industri, petroleumsvirksomhet, landbruk/skogbruk og 

reiseliv er avhengig av høy og utbedret standard på veginfrastrukturen. 
 Lange avstander til markedene og høye transportkostnader gjør at eksportrettede 

virksomheter er avhengig av gode grensekryssende vegforbindelser samt vegnettet i 
nabolandene. 

 Økte krav til effektiv og miljøvennlig godstransport kan føre til sentralisering av 
godsstrømmene. Dette innebærer vekst i sentrale gods- og havneterminaler. 

 
Mål for næringstransportenes framkommelighet : 
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Tilby bedre framkommelighet og redusere avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret.    

Vegstandarden på ruten må i stor grad dimensjoneres etter næringstransportenes behov og 
påliteligheten i vegsystemet må styrkes. E6, E12 og E14 inngår i TEN-T nettverket.  
 

 Gjennomgående utbygging av E6 og utlandskorridorene med tillatt totalvekt 60 tonn 
og lengde 25,25 m. 
 

 Redusere reisetiden på de viktigste godstransportstrekningene ved innkorting og økt 
gjennomsnittshastighet og enhetlig standard over lange avstander. 

o E6 Steinkjer/Grong – Mosjøen 
o E6 Mo i Rana – Fauske 

 
 Økt pålitelighet og vinterregularitet over fjellovergangene. 

o E12 Umskaret 
o E6 Saltfjellet 

 
 Fjerne flaskehalser for godstransportene på riksvegnettet innen 2030.  

o Stigninger, bruer, høyde underganger/tunneler. 
 

 Sikre god vegtilknytning til de viktigste godsterminalene/stamnetthavnene. 
 

 Tilpasse utbygging/utbedring av døgnhvileplasser, hvileplasser, kjettingplasser til 
transportenes behov. 

   

5.1.1.4 Regional utvikling 
Regional utvikling - regionforstørring og utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Følgende utviklingstrekk har betydning for utvikling av riksvegnettet på ruten : 
 

 En demografisk utvikling med befolkningsvekst i byene, mens stagnasjon eller 
nedgang i befolkningstallene og skjev aldersfordeling preger distriktkommunene. 

 I Nordland er det mange og små bo- og arbeidsmarkedsregioner. Byene med 
omlandskommunene har potensial for regionforstørrelse, men lange avstander er 
ofte et hinder for sammensmelting av større bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

 På rute 7 i Nordland er det to sentrale vekstregioner; Helgelandsbyene og 
Bodø/Salten.   

 
Mål : Avstandskostnader og reisetider i og mellom regioner skal reduseres. 

For å styrke regional utvikling og sterkere tilknytning mellom arbeidsmarkeder i regionene 
må reisetiden på følgende strekninger reduseres : 
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 Redusere reisetiden på rv80 mellom Bodø og Fauske til 45 min.  innen 2030. 
 Redusere reisetiden på E6 mellom Mosjøen og Mo i Rana til 60 min. innen 

2030. 
 

Utvikling av kollektivtilbudet med tog/buss må vurderes i den samme prosessen. 
 
Byområder 

Selv om de fleste byene langs rute 7 ikke ikke er aktuelle for bymiljøavtaler, bør det likevel 
være en ambisjon om at vekst i persontransporten i de mindre byene i større grad skjer 
gjennom kollektivtransport, sykkel og gange. Dette knytter seg også opp mot målsettingene 
for økt gange og sykling generelt og målsettinger om en bærekraftig bypolitikk der utvikling 
av transportsystemet er en viktig faktor.     

I dag bor nærmere 2/3 av befolkningen i Nordland i byer og tettsteder. Befolkningsveksten 
framover er ventet å komme først og fremst i byene. Infrastrukturinvesteringer for gående, 
syklende, kollektivtransport og universell utforming må derfor hovedsakelig rettes mot 
steder og strekninger der befolkningstettheten er stor.  Gåing og sykling må spille en større 
rolle i å håndtere den forventede transportveksten i også i de mindre byene. Byene vil 
imidlertid ha ulike forutsetninger for å nå mål om redusert vekst i persontransporten, bl.a. 
som følge av arealbruk, befolkningstetthet og reiseavstander/kollektivtilbud internt i byen 
og til det nære omland. I arbeidet med utfordringene i byområdene bør satsingene være 
basert på en helhetlig planlegging og gjennomføring.  

Vekst og økt fortetting i byene kan gi negative miljøkonsekvenser. En viktig utfordring i 
perioden vil være å overholde eksisterende forskrifter for luft og støy og iverksette tiltak når 
verdiene i forskriftene overskrides. 

Mål for byutvikling : 

 Følge opp og overholde forskriftene for lokal forurensning og støy. 
 Byene og tettsteder (over 5000 innbyggere) langs riksvegnettet skal ha utbygget 

hovedvegnett for sykkel og gange innen 2030. 
 Det skal legges opp til å bygge ut sammenhengende transport-/reisekjeder. 
 Knutepunkt og holdeplasser for kollektivtransporten i byene og tettstedene skal 

bygges ut eller oppgraderes etter kravene til universell utforming innen 2030. 
 Inngå et formelt samarbeid med bykommuner og fylkeskommunene om utvikling av 

byer og tettsteder i Nord-Norge.  
 Bruke by- og stedsutvikling til å fremme lokal vekst og trivsel, samt reiseliv og 

turisme. 
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5.1.1.5 Trafikksikkerhet 
 
Utforkjøringsulykker preger ulykkesbildet på de lange strekningene mellom byene. 
Trafikkvekst i byene øker risikoen for ulykker med gående og syklende. Det er framkommet 
relativt få strekninger med høy skadegradkostnad i Nordland. 
 
Mål for trafikksikkerhet : 
 

 Alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal oppfylle gjeldende krav mht 
utforming, omfang av siderekkverk, ettergivende master og profilert kantlinje og 
utbedring/skilting av farlige kurver. Utbedring av sideterrenget skal utføres der dette 
er nødvendig. Måloppnåelse knyttes til utviklingsstrategier for øvrig standardheving 
av vegenettet (strekningsvis standardheving). 

 Strekninger med forventet høy skadegradskostnad i sikkerhetsrangeringen skal 
utbedres i løpet av planperioden.  

 Bedret trafikksikkerhet i byene gjennom byutviklingspakker. 
 

5.1.1.6 Miljø 
 
Det er under kartleggingen av status og utfordringer av miljøtema ikke påvist omfattende 
behov etter 2018. Miljøinnsatsen kan i større grad rettes inn mot planfasen i prosjekter og i 
forebyggende arbeid. 
 
Mål for miljø : 

 Følge opp krav mht lokal forurensning og støy og gjennomføre tiltak når avvik 
oppdages. Innsatsen rettes i første rekke mot byene langs ruten. 

  
 

5.1.1.7 Kollektivtransport og universell utforming 
 
Rute 7 har store utfordringer med å dekke behov for universell utforming, spesielt i byene 
og større tettsteder.  
 
Mål for kollektivtransport og universell utforming : 

 Bedre trafikkforholdene for og øke bruken av kollektivtransport i byene. 
 Transportsystemene skal være universelt utformet. 
 Transportsystemene i byer og tettsteder skal være skal universelt utformet innen 

2030. 
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6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Det legges til grunn vegnormal standard med minimum vegbredde 8,5 meter utenfor 
tettbygd strøk. Utbedringsstandard (U-H2) eller nyvegstandard (H2) velges etter en 
vurdering av konsekvenser og merkostnader med nyvegstandard. Med trafikk over 4000 
kjt./døgn vil vegbredden være større.  

Fartsgrense på 90 km/t over lengre strekninger vil redusere transporttiden for 
persontransport. En slik fartsgrense søkes oppnådd ved å bygge ut vegen til 
dimensjoneringsklasse H3 der det er spredt bebyggelse og lav trafikk. Endelig valg av 
dimensjoneringsklasse skal skje med bakgrunn i en nærmere vurdering, hvor kostnader og 
trafikksikkerhet blir spesielt vektlagt. Dersom marginalkostnaden er begrenset, bør 
dimensjoneringsklasse H3 velges når årsdøgntrafikken er under 4000.  

Det legges opp til at samtlige byer på rute 7 i perioden 2018 – 2027 har etablert eller startet 
opp gjennomføring av bypakker. For å utvikle transportsystemet i byene på en effektiv måte 
vil hoveddelen av ressursene/tiltakene innen programområdene måtte konsentreres til 
bypakkene.   
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Tabell 26 : Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil-
andel % 

Vegstandard-
2050 

Begrunnelse 

E6 Ranheim - Steinkjer 10 000 - 27000 13 H7+/H5  
E6 Steinkjer - Mosjøen 3000 12 H3  
E6 byområde Mosjøen  15000 10  By, avklares 
E6 Mosjøen – Mo i Rana 3300 20 H3 Delvis H2 
E6 byområde Mo i Rana 4500 - 13000 6 - 12  By, avklares 
E6 Mo i Rana - Fauske 2000 25 H3  
E6 byområde Fauske 11000 H1 60 km/t 
E12 Mo – Kariåsen 10 000 9 H1 60 km/t 
E12 Kariåsen – riksgrensen 1800 11 H3  
E14 Stjørdal – riksgrensen H5/H2  
Rv 12 E6 – Mo havn 6500 5 H1 60 km/t 
Rv 73 Trofors – riksgrensen 1200 20 H2   
Rv 77 Storjord – 
riksgrensen 600 15 H3  

Rv 80 Fauske - Løding 5000 9 - 14 H4  
Rv 80 Løding – Bodøelv 12000 - 35000 7 H7  
Rv 80 Bodøelv – Bodø flypl. 14000 6 Gate 50 km/t 
1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen 
 
Kommentarer til tabellen: 

Som det framgår fra - kapittel 5 Mål for ruta – er det et viktig mål å få redusert reisetida i 
ruta. Et av virkemidlene få å nå det målet, vil være å øke andelen av ruta med tillatt 
fartsgrense 90 km/t, spesielt på E6.  
 
Ved planlegging av nye tiltak, både ny veg og utbedring av eksiserende veg skal følgende 
planleggingsstrategi legges til grunn for strekninger på E6 med årsdøgntrafikk under 4000: 
 

- Hvert planarbeide skal starte med en vurdering av de økonomiske, trafikksikkerhets- 
og miljømessige konsekvensene for både H2 og H3 dersom ikke en slik vurdering er 
gjort på et overordnet nivå. 

- Målet er dimensjoneringsklasse H3.  
- Dersom merkostnadene og/eller andre konsekvenser blir for store, kan H2 og i helt 

speseille tilfeller UH2 legges til grunn for det videre arbeid etter en 
fraviksbehandling. 

 
På strekninger med fartsgrense 60 km/t skal det velges dimensjoneringsklasse H1. På 
enkelte tettsteder hvor vegene har lavere fartsgrense enn 60 km/t vil det være aktuelt å 
vurdrer utforming som miljøgate eller tradisjonell gatestruktur. Miljø, framkommelighet for 
gående og syklende samt andre lokale hensyn skal speseielt vektlegges på disse stedene. 
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Figur 5 Hovedstrekninger med foreslått vegstandard  ihht dimensjoneringsklasse i 2050. 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning Ranheim - Steinkjer 

6.2.1.1 Delstrekning Ranheim - Stjørdal 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 25 km lang og går fra Hp 15 km 0,0 i Sør-Trøndelag til Hp 1 km 5,0 i Nord-
Trøndelag.  
 
ÅDT varierer fra om lag 19 000 til 15 000 med størst trafikkomfang nærmest Trondheim. 
Fartsgrensen på strekningen er 90 km/t med 80 km/t i tunnelene. Andelen tungtrafikk på 
strekningen er om lag 13 %.  
 
Eksisterende veg ble utbygd i perioden 1988- 1995. Vegen mellom Trondheim og Stjørdal er 
to-/trefeltsveg, har tre tunneler og inngår i TEN-vegnettet. En delstrekning (Værneskrysset – 
xE14) i Stjørdal er utbygd til firefeltsveg de senere år. Det er midtdeler langs vegstrekningen, 
men det er møtende trafikk i tunnelene. Strekningen er hovedvegforbindelse mellom 
Innherred og Trondheim samt tilknytning mellom Trondheim og Trondheim lufthavn, 
Værnes.   
 
I Stjørdal starter parsellen i kryss med E14 som er hovedvegforbindelse til Sverige i Midt-
Norge. Det er bompengeinnkreving på strekningen som antas å være nedbetalt i 2022. 
 

6.2.1.1.1.1 Utfordringer 
Det er mange trafikkulykker og stort behov for økt trafikksikkerhet langs strekningen. 
Tunnelsikkerhetsforskriften er gjeldende for E6 Ranheim - Værnes og trafikkutviklingen 
innebærer behov for nye tunnelløp i de tre tunnelene på strekningen.  
 
Det er behov for et omfattende vedlikehold og en oppgradering av eksisterende tunneler.  
Det har vært en sterk trafikkvekst og kapasiteten til eksisterende to-/trefeltsveg er 
begrenset i forhold til trafikkomfang. Uforutsette hendelser og nødvendig vedlikehold 
innebærer årlig om lag 50 stengninger av tunnelene på strekningen, og eksisterende 
omkjøringsmuligheter er uegnet til de trafikkmengdene som er på strekningen. Eksisterende 
omkjøringsrute er Fv 950 (gamle E6) som går gjennom tettbebyggelse og som ikke har 
kapasitet til å avvikle de trafikkmengdene som det er behov for ved stengning av E6. 
 

6.2.1.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU for transportløsning veg og bane på strekningen Trondheim – 
Steinkjer, samt i NTP 2014 – 2023. Det pågår utarbeidelse av reguleringsplan for hele 
hovedstrekningen. Arbeidet er forsert på grunn av Tunnel-sikkerhetsforskriften som 
innebærer krav om toløps tuneller. Planleggingen utføres i henhold til KVU-vedtaket med 
standardvalg H7+ (firefeltsveg/90 km/t). For parsellene mellom tunnelene kreves 
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bompengefinansiering for å kunne realisere utbedringen. Det er mest rasjonelt å foreta en 
samlet utbygging av tunneler og veg mellom, men det foreligger ikke lokal enighet om 
bompengefinansiering nå.  
 
Det er et omfattende behov for utbedring og oppgradering av eksisterende tunneler, og det 
foretas strakstiltak på strekningen for å ivareta trafikksikkerhet i påvente av nødvendige 
tiltak. En fullstendig utbedring av eksisterende tunneler gjennomføres når nye tunnelløp er 
bygd fordi eksisterende omkjøringsmuligheter er uegnet for tunnelstengning i lang tid.  
 

6.2.1.2 Delstrekning Stjørdal - Åsen 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 23,5 km lang og går fra Hp 1 km 5,0 til Hp 7 km 7,6.  
ÅDT varierer fra om lag 11 200 til 9 000. Fartsgrensen på strekningen er 70 km/t med 90 
km/t langs nylig utbygd strekning (3 km) med fire felt fra kryss med E14 i Stjørdal. Andelen 
tungtrafikk på strekningen er om lag 15 %.  
 
Med unntak av nylig utbygd delstrekning med fire felt i Stjørdal er vegen tofelts veg uten 
midtdeler.  
 

6.2.1.3 Utfordringer 
Den aktuelle strekningen har høye ulykkeskostnader, og er blant de vegstrekningene i Nord-
Trøndelag som er mest ulykkesutsatt. Det har vært flere tilfeller med alvorlige ulykker som 
har ført til stengning av E6, og det er også eksempler på at det har vært nødvendig å stenge 
både E6 og Nordlandsbanen.  
 
Nærføring mellom E6 og jernbane gir utfordringer på strekningen mellom Stjørdal og Åsen, 
og dette er spesielt krevende ved Langstein der risiko for store ulykker medfører fare for at 
det nasjonale transportsystemet stenges. Manglende omkjøringsmuligheter bidrar til å 
forsterke konsekvensene av uforutsette hendelser på den aktuelle parsellen. Nærføringen i 
Langsteinområdet er i et rasutsatt område. 
 
Utfordringene i området forsterkes ytterligere av at det er konstruksjoner på strekningen 
som er i en slik tilstand at det kreves spesiell oppfølging. Hovedstrekningen mangler gang- 
og sykkelvegtilbud.  Det er innført redusert hastighet og strekningsvis ATK på den aktuelle 
strekningen for å ivareta trafikksikkerheten. 
 

6.2.1.4 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU for transportløsning veg og bane på strekningen Trondheim – 
Steinkjer der det er valgt vegstandard H5 (to-/trefelts med midtdeler). Det pågår 
utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen E6 Kvithammer – Åsen som inngår i NTP 
2014 – 2023. Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeidet felles planprogram, og Statens 
vegvesen utarbeider forslag til kommunedelplan i samarbeid med Jernbaneverket. En 
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fullstendig utbedring av konstruksjonene er svært kostnadskrevende, og ettersom det pågår 
planlegging av E6 Kvithammer – Åsen iverksettes ettersyn og mindre omfattende tiltak i 
påvente av ny vegløsning. 

6.2.1.5 Delstrekning Åsen - Levanger 

6.2.1.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 26,7 km lang og går fra Hp 8 km 0,0 til Hp 10 km 9,0.  
ÅDT varierer fra om lag 8 900 til 12 000. Fartsgrensen på strekningen er 50 km/t til 90 
km/t. Andelen tungtrafikk på strekningen er om lag 15 %.  
 
Vegstrekningen er tofelts veg og det er bygd midtdeler innenfor eksisterende vegareal på 
deler av strekningen. Parseller med utbygd midtrekkverk har ikke vegnormalstandard 
(kurvatur/vegbredde/kryssløsninger). 
 

6.2.1.5.1.1 Utfordringer 
Strekningen har trafikksikkerhetsutfordringer på deler, og på øvrige deler er det 
begrensninger i framkommelighet på grunn av midtrekkverk og få forbikjøringsmuligheter.  
Det gjennomført midlertidige trafikksikkerhetstiltak i påvente av utbedring ved bygging av 
midtrekkverk innenfor eksisterende vegareal og gjennomføring av tiltak langs 
nullvisjonsstrekning. Det er planlagt ytterligere trafikksikkerhetstiltak, men deler av 
gjenstående parseller er svært krevende og lar seg ikke løse uten mer omfattende tiltak. Den 
mest krevende parsellen (Skogn Hp 9 km 6,8 – Branes Hp10 km 3,3) er også den mest 
trafikkerte delen av strekningen. Deler av denne strekningen er utbygd med midtrekkverk og 
forbikjøringsfelt i en kjøreretning. E6 er lagt utenom Levanger men passerer gjennom Åsen 
sentrum.  
 

6.2.1.5.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU for transportløsning veg og bane på strekningen Trondheim – 
Steinkjer der det er valgt vegstandard H5 (to-/trefelts med midtdeler). Realiseringen av 
midlertidige trafikksikkerhetstiltak videreføres, men enkelte gjenstående parseller er svært 
utfordrende og forutsetter mer omfattende investeringer.  
Det er igangsatt et forprosjekt E6 Åsen – Steinkjer i et samarbeid mellom berørte kommuner, 
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Prosjektet skal 
munne ut i en prioritering av gjenstående parseller og skal også foreslå prinsipper for 
bompengefinansiering. Samtlige berørte kommuner på strekningen har fattet prinsippvedtak 
der det uttrykkes vilje til bompengefinansiering. 
 
Det pågår utarbeidelse av reguleringsplan for deler av strekningen. For den mest krevende 
delen av parsellen er det grunn til å anta behov for kommunedelplan.  
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6.2.1.6 Delstrekning Levanger - Verdal 

6.2.1.6.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 6,3 km lang og går fra Hp 10 km 9,0 til Hp 12 km 1,4.  
ÅDT på strekningen er 13 800. Fartsgrensen er 70 km/t og andelen tungtrafikk på 
strekningen er om lag 12 %.  
Vegstrekningen er tofelts veg med et stort antall avkjørsler. 
 

6.2.1.6.1.1 Utfordringer 
Det er store trafikksikkerhetsutfordringer på strekningen som er forbindelsen mellom 
Levanger og Verdal. Vegstrekningen har ikke standard som er tilpasset trafikkmengden, i 
tillegg til at blandingen av lokaltrafikk og fjerntrafikk gir utfordringer. Levanger og Verdal er 
ett arbeidsmarkedsområde og det er stort omfang av næringstransporter og arbeidsreiser 
mellom de to tettstedene. Det er gjennomført midlertidige trafikksikkerhetstiltak i påvente 
av mer omfattende utbedring. E6 er lagt utenom Verdal sentrum.  
 

6.2.1.6.1.2 Strategier og tiltak 
Realiseringen av trafikksikkerhetstiltak videreføres, men en mer omfattende utbedring er 
nødvendig for å oppnå tilfredsstillende løsninger. Det er behov for å vurdere mer omfattende 
midlertidige trafikksikkerhetstiltak i påvente av en mer langsiktig løsning. 
Strekningen inngår i KVU for transportløsning veg og bane på strekningen Trondheim – 
Steinkjer, der det er valgt vegstandard H5 (to-/trefelts med midtdeler), samt i forprosjekt E6 
Åsen – Steinkjer som skal munne ut i en prioritering av gjenstående parseller og foreslå 
prinsipper for bompengefinansiering. Kommunene på strekningen har fattet prinsippvedtak 
der det uttrykkes vilje til bompengefinansiering. 
Det antas at utarbeidelse av kommunedelplan er nødvendig for delstrekningen. 
 

6.2.1.7 Delstrekning Verdal - Steinkjer 

6.2.1.7.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 30,5 km lang og går fra Hp 12 km 1,4 til Hp 17 km 1,3.  
ÅDT varierer fra om lag 8 500 til 11 000. Fartsgrensen på strekningen er 50 km/t til 90 
km/t, andelen tungtrafikk er om lag 12 %.  
Vegstrekningen er hovedsakelig tofelts veg, men det er utbygd firefeltsveg på en strekning 
på om lag 7 km inn mot Steinkjer. Det er også bygd midtrekkverk på deler (2,2 km) av 
strekningen. 
 

6.2.1.7.1.1 Utfordringer 
Det er store trafikksikkerhetsutfordringer på strekningen. Vegstrekningen har svært 
varierende standard og for store deler innebærer trafikkomfanget utfordringer i forhold til 
vegens utforming. Det er redusert hastighet til 70 km/t på en betydelig andel av 
strekningen.  



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

78 
 

Deler (9,2 km) av strekningen er utbygd med tilfredsstillende trafikksikkerhet, men på 
resterende del er det et betydelig antall ulykker, Det er ikke sidevegsnett og krevende å 
foreta en utbedring av delstrekningen. Tilstanden til Verdalselva bru er en utfordring og den 
ikke kan utrustes med midtrekkverk. En tunnel (Koatunnelen) har høydebegrensninger i 
tillegg til at det i samme område er nærføring av E6 i forhold til bebyggelse.  
E6 passerer gjennom Røra og Sparbu. E6 passerer også gjennom Steinkjer der det nylig er 
foretatt utbygging av E6. Trafikksikkerheten er ivaretatt med denne utbyggingen, men 
avhengig av trafikkutvikling kan tilpasninger bli nødvendige for å ivareta framkommelighet 
ettersom det er en stor andel lokaltrafikk på E6 i Steinkjer.  
Det mangler gang- og sykkelvegtilbud på store deler av delstrekningen.   
 

6.2.1.7.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i KVU for transportløsning veg og bane på strekningen Trondheim – 
Steinkjer der det er valgt vegstandard H5 (to-/trefelts med midtdeler). Strekningen inngår 
også i igangsatt forprosjekt E6 Åsen – Steinkjer. Realiseringen av midlertidige 
trafikksikkerhetstiltak videreføres, men en hovedandel av parsellen er utfordrende og 
forutsetter mer omfattende investeringer.  
Det foreligger forslag til reguleringsplan for deler av strekningen, men det antas at 
utarbeidelse av kommunedelplan er nødvendig for resterende andel av hovedstrekningen 
som er lokalisert i kommunene Verdal, Inderøy og Steinkjer. 
Berørte kommuner på strekningen har fattet prinsippvedtak der det uttrykkes vilje til 
bompengefinansiering. 

6.2.2 Hovedstrekning Steinkjer – Mosjøen 

6.2.2.1 Delstreknings Steinkjer - Grong 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 79,7 km lang og går fra Hp 18 km 0,0 til Hp 23 km 9,7.  
ÅDT varierer fra om lag 6 850 til 2 100. Fartsgrensen på strekningen er 60 km/t til 80 km/t. 
Andelen tungtrafikk på strekningen er om lag 25 %.  Vegstrekningen er tofelts veg. 
 

6.2.2.1.1.1 Utfordringer 
Strekningen er nasjonalt en svært viktig vegstrekning for næringstransporter, blant annet 
laksetransporter fra Ytre Namdal og godstransport til/fra Helgeland og videre nordover. 
Strekningen har partier som har lav standard og er preget av store standardforskjeller og 
mange standardsprang. Både horisontal- og vertikalkurvatur samt vegbredde innebærer 
utfordringer. Det er en høy tungtrafikkandel, og det er framkommelighetsproblemer på flere 
parseller langs strekningen i vinterhalvåret.  
 

6.2.2.1.1.2 Strategier og tiltak 
For parsellen E6 Asp – Selli som inngår i NTP 2014- 2023 foreligger vedtatt kommunedel-
plan og utarbeidelse av reguleringsplan pågår. Utbyggingen vil fullføre E6 med møtefri veg 
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fra Steinkjer fram til kryss med Fv17 som er en naturlig skille ettersom trafikken fordeler seg 
om lag likt på de to vegstrekningene. Fra Steinkjer til Asp er det tatt sikte på vegstandard H5 
(to-/trefeltsveg /90 km/t). Fra Asp til Grong er det planlagt vegstandard H3 (tofelts/90 
km/t), men det er også aktuelt å bygge H2 (tofelts 80 km/t) langs denne strekningen hvis 
det viser seg krevende å realisere H3. 
 
Det pågår planlegging av et rassikringstiltak E6 Langnesberga i Snåsa kommune. For øvrige 
deler av strekningen er det ikke omfattende tiltak under planlegging. 
Det antas at utbedringen av vegstrekningen i all hovedsak kan gjennomføres ved utvikling i 
eksisterende trasé, primært ved breddeutvidelser og kurveutrettinger. 
 

6.2.2.2 Delstrekning Grong - Gartland 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 9,8 km lang og går fra Hp 25 km 0,0 til Hp 26 km 1,4.  
ÅDT er om lag 2 300, og fartsgrensen på strekningen er 60 km/t til 80 km/t. Andelen 
tungtrafikk på strekningen er om lag 25 %. Vegstrekningen er tofelts veg. 
 

6.2.2.2.1.1 Utfordringer 
Strekningen er svært krevende med liten vegbredde og dårlig kurvatur. Nærføring langs elva 
Namsen og fjellskjæringer på motsatt side bidrar til at strekningen betraktes som svært 
krevende.  Delstrekningen er lokalisert mellom parseller som har betydelig bedre standard, 
og en høy tungtrafikkandel bidrar til å forsterke utfordringene. 
 

6.2.2.2.1.2 Strategier og tiltak 
Det er igangsatt et forprosjekt E6 Grong – Nordland grense der målsettingen er å avklare 
prinsipielle forhold for å målrette videre innsats og planlegging for utbedring av den aktuelle 
strekningen. Forprosjektet skal munne ut i en valgt strategi, en prioritering for videre arbeid 
og en vurdering av planleggingsbehov. Det er tatt sikte på vegstandard H3 (tofelts/90 km/t), 
langs strekningen men det er også aktuelt å bygge H2 (tofelts 80 km/t) hvis det viser seg 
krevende å realisere H3. 
 
Det er tidligere utarbeidet arealplan for delstrekningen som ikke ble realisert, og det antas 
behov for å utarbeide ny arealplan. 
 

6.2.2.3 Delstrekning Gartland – Nordland grense 

6.2.2.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 84,9 km lang og går fra Hp 26 km 1,4 til Hp 32 km 21,8.  
ÅDT er om lag 1 600, og fartsgrensen på strekningen er 40 km/t til 80 km/t. Andelen 
tungtrafikk på strekningen er om lag 25 %. Vegstrekningen er tofelts veg. 
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6.2.2.3.1.1 Utfordringer 
Deler av strekningen har dårlig kurvatur og liten vegbredde, og markerte standardsprang 
langs strekningen er en utfordring.  
E6 Vintermyr jernbaneundergang er nå lysregulert med envegs trafikk for å ivareta 
trafikksikkerhet i påvente av utbedring. Flere brukonstruksjoner på strekningen krever 
oppfølging, og E6 Tunnsjøelv bru er innsnevret og enveisregulert for tunge kjøretøy for å 
kunne tillate 60 tonn totallast.  Det er etablert miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) i Harran 
og Namsskogan. 
 

6.2.2.3.1.2 Strategier og tiltak 
I NTP 2014 – 2023 inngår 350 mill. kr til utbedring av strekningen E6 Grong – Nordland 
grense. Det er tatt sikte på vegstandard H3 (tofelts/90 km/t) langs strekningen men det er 
også aktuelt å bygge H2 (tofelts 80 km/t) hvis det viser seg krevende å realisere H3. 
 
Det er igangsatt et forprosjekt E6 Grong – Nordland grense der målsettingen er å avklare 
prinsipielle forhold for å målrette videre innsats og planlegging for utbedring av den aktuelle 
strekningen. Forprosjektet skal munne ut i en valgt strategi, en prioritering for videre arbeid 
og en vurdering av planleggingsbehov. Det foreligger reguleringsplan for E6 Vintermyr 
jernbanekryssing og pågår utarbeidelse av reguleringsplan for E6 Fjerdingelv bruer. 

6.2.2.4 Delstrekning Nord-Trøndelag grense - Lien 

6.2.2.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 64,2 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 2 km 8,8. Årsdøgntrafikken er 
1000 - 2200 med tungtrafikkandel 20 - 25 %. 2,3 km har fartsgrense 60 km/t og 15 km har 
fartsgrense 70 km/t. For øvrig er fartsgrensen 80 km/t. 
 
Med unntak av strekninger som er utbygd til vegnormal standard i 2018 er vegen smal, har 
dårlig geometri og delvis randbebyggelse. 

6.2.2.4.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er mellom 2300 og 3000 kjøretøy pr døgn. 
Utfordringene er i første rekke smal veg og dårlig vegstandard utenom strekningene som er 
bygd ut til vegnormal standard. 8,8 km vil mangle gul midtlinje i 2018. Strekningen har 
dårlig horisontal og vertikal kurvatur. Dette gir redusert framkommelighet og trafikk-
sikkerhet. Den nordlige delen av strekningen har randbebyggelse med enkeltavkjørsler. 
Det er behov for gang- og sykkelveg i Svenningdal og Grane.  
 

6.2.2.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen er en del av Vegpakke Helgeland S. Utbyggingen vil igangsettes i perioden 2014 
– 2017, i denne perioden vil parsellen Kappskarmo – Brattås være fullført. E6 bygges ut i 
eksisterende korridor fra Nord-Trøndelag grense til Kappskarmo, og i ny trase fra Brattås til 
Lien. Vegen vil da legges utenom Trofors og Grane, det vil derfor ikke lenger være behov for 
gang- og sykkelveg her. 
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Reguleringsplaner er vedtatt. Strekningen er planlagt med dimensjoneringsklasse H2. Det er 
en målsetting å justere planene til dimensjoneringsklasse H3, med mindre dette medfører 
store kostnadsmessige konsekvenser.   
 

6.2.2.5 Delstrekning Lien – Mosjøen sør 

6.2.2.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 32 km lang, og omfatter Hp 2 km 8,8 til Hp 3 km 3. Årsdøgntrafikken er 
2800 - 3300 med tungtrafikkandel 20 – 25 %. Strekningen har i hovedsak relativt god 
geometri, og vegbredde mellom 7 og 8,5 meter. Sammenstilling av vegbredden framgår av 
tabellen nedenfor: 
  
Vegbredde Mangler midtlinje 7 meter 8,5 meter 
Lengde, km 0 25 7 
Andel  78 % 22 % 
 

900 meter nærmest Mosjøen har fartsgrense 70 km/t, for øvrig er fartsgrensen 80 km/t. 

6.2.2.5.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er mellom 2600 og 3000 kjøretøy pr døgn. Deler av strekningen 
har spordannelser og sprekker som indikerer dårlig bæreevne. Bæreevnen må kartlegges 
nærmere. Vegbredde på 7 meter vil framstå som et uheldig standardsprang når strekningen 
Brattås - Lien er bygget ut.  

6.2.2.5.1.2 Strategier og tiltak 
På lang sikt utbedres strekningen til 8,5 meter vegbredde dimensjoneringsklasse H3, 
eventuelt H2 der H3 blir svært kostnadskrevende. På kort sikt vurderes forsterkning etter 
nærmere kartlegging av bæreevnen. 

Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.3 Hovedstrekning byområde Mosjøen 

6.2.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Hovedstrekningen omfatter inn/utfartsveg samt veg gjennom sentrum av Mosjøen.  
Strekningen er 3,5 km lang, og omfatter Hp 3 km 3 til Hp 3 km 6,5. 
 
E6 ligger i ytterkant av Mosjøen sentrum. Tilknytning til byen skjer i rundkjøringer. 
Vegbredden er 8,5 meter. Årsdøgntrafikken er omkring 11 000 med tungtrafikkandel 9 %. 
1 km har fartsgrense 70 km/t og 2,5 km har fartsgrense 60 km/t. 
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6.2.3.1.1 Utfordringer 
Trafikkmengden er i dag i øvre del av akseptabel grense for to-felts veg. Det er behov for 2 
km sykkelveg og 400 meter sykkelfelt langs avlastningsveg. 

6.2.3.1.2 Strategier og tiltak 
Det foreslås at strekningen utredes nærmere med henblikk på etablering av en helhetlig 
bypakke for Mosjøen. Realisering av bypakken kan være aktuelt i perioden etter 2027. 
 
Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.4 Hovedstrekning E6 Mosjøen– Mo i Rana  

6.2.4.1 Delstrekning Mosjøen nord – Korgen 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 44,5 km lang, og omfatter Hp 4 km 0 til Hp 5 km 13. Årsdøgntrafikken er 
1500 - 3000 med tungtrafikkandel 22 – 25 %. 9 km har fartsgrense 70 km/t, for øvrig er 
fartsgrensen 80 km/t. Den 31,5 km lange strekningen mellom Mosjøen og Korgfjellet har 
dårlig geometri, liten bredde og randbebyggelse. Herfra til Korgen har E6 vegnormal 
standard, med 8,5 km tunnel gjennom Korgfjellet. 
 

6.2.4.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er 2300 - 2600 kjøretøy pr døgn.  
Strekningen Kulstad – Korgfjellet har dårlig geometri og smal veg, 7 km mangler midtlinje. 
Det er spredt bebyggelse med direkte avkjørsler. Dette gir dårlig framkommelighet for 
tungtrafikk og økt ulykkesrisiko. De siste fire år har det vært to dødsulykker på strekningen.  
 

6.2.4.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen inngår i prosjektet Helgelandspakke S med planlagt ferdigstillelse i perioden 
2018 – 2023. For strekningen Mosjøen – Korgfjellet er det vedtatt reguleringsplaner for 
utbedring og omlegging. Strekningen er planlagt med dimensjoneringsklasse H2. Det er en 
målsetting å justere planene til dimensjoneringsklasse H3, med mindre dette medfører store 
konsekvenser for blant annet kostnadene.   
 

6.2.4.2 Delstrekning Korgen – Mo i Rana 

6.2.4.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 37 km lang, og omfatter Hp 6 km 0 til Hp 8 km 12. Årsdøgntrafikken er 
1800 – 3200 med tungtrafikkandel 16 - 22 %.  
 
I 2018 vil 14 km ha vegnormal standard med vegbredde 8,5 meter. Resten av strekningen 
har vegbredde 7 – 7,5 meter og i hovedsak god geometri.  1,8 km har fartsgrense 70 km/t, 
for øvrig er fartsgrensen 80 km/t. 
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6.2.4.2.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er 3300 kjøretøy pr døgn. Det er spredt bebyggelse med 
enkeltavkjørsler på strekningen. Beregning av levetidsfaktor indikerer behov for forsterkning 
av 13 km av strekningen. 

6.2.4.2.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt gjennomføres forsterkning. På lenger sikt utbygges strekninger som ikke har 
vegnormal standard i 2018 til 8,5 meter vegbredde. Det legges i utgangspunktet til grunn 
dimensjoneringsklasse H3. 
 
Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.5  Hovedstrekning byområde Mo i Rana 

6.2.5.1 Strekningsbeskrivelse 
Avgrensing av strekningen er Dalselv – Selfors, og er basert på trafikkmengde. Strekningen 
er 15 km lang, og omfatter Hp 9 km 0 til Hp 11 km 5.  
 
Årsdøgntrafikken er 3200 – 13000. Tungtrafikkandelen er 6 – 10 %. Vegen har to kjørefelt. 
Tilknytning til Mo i Rana skjer i rundkjøringer eller T-kryss.  
 
Fartsgrenser: 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,5 5,1 6,5 1,5 
  

6.2.5.1.1 Utfordringer 
Trafikk i 2050 er beregnet til 4500 - 16000 kjøretøy pr døgn, på grunnlag av tellinger. 
Trafikkmengden krever større vegbredde enn 8,5 meter. Strekningen sør for Hauknes har 
randbebyggelse og mange enkeltavkjørsler. Nord for Hauknes er det etablert kryss og gang- 
og sykkelveg. Det er registrert behov for ytterligere 2,6 km gang- og sykkelveg, 8 km 
sykkelveg og 250 meter sykkelfelt på arm til sentrum. 
På en strekning mellom Åga og Langneset er vegen smal, og ligger mellom jernbanen og 
gang/sykkel-tunnel. Dette innebærer omfattende tiltak for å få en god løsning. 
Det er behov for god tilknytning til en eventuell storflyplass på Hauan nord for Mo i Rana.  
 

6.2.5.1.2 Strategier og tiltak 
Det foreslås at hovedstrekningen utredes nærmere med sikte på etablering av en helhetlig 
bypakke for Mo i Rana. Realisering av bypakken kan være aktuelt etter 2027.  Det bør som 
grunnlag for dette utarbeides KVU for Mo i Rana, der framtidige løsninger og 
dimensjoneringsklasser mellom Dalselv og Selfors avklares. Det er foreløpig lagt til grunn 
utbygging til H4 (10 meter) mellom Dalsgrenda og Åga, H5 (12,5 meter med midtdeler) fra 
Åga til Langneset og firefelts veg, dimensjoneringsklasse H6 mellom Langneset og Selfors. 
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Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.6  Hovedstrekning E6 Mo i Rana – Fauske 

6.2.6.1 Delstrekning Selfors – Sørelva 

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 78 km lang, og omfatter Hp 12 km 0 til Hp 16 km 1. Årsdøgntrafikken er 
1000 - 3000 med tungtrafikkandel 15 - 30 %. Strekningen Selfors – Bolna sør for Saltfjellet 
er en del av Vegpakke Helgeland. I handlingsprogram for 2014 – 2017 (2023) inngår 
hovedtyngden av investeringene i perioden 2014 – 2017. Det er derfor lagt til grunn at 
strekningen er fullført i 2018. Etter utbygging vil vegbredden være 8,5 meter.  
 
Dagens fartsgrenser er:  
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 90 km/t 
Antall km 0,5 5,6  1  41  22,7 
 
Fartsgrensene på strekningen Selfors – Bolna etter utbygging er ikke fastsatt. Det vurderes 
om strekningen skal bygges ut til dimensjoneringsklasse H3 med fartsgrense 90 km/t. 
Strekningen over Saltfjellet, Bolna – Sørelva, har vegnormal standard og fartsgrense 90 km/t. 
 

6.2.6.1.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er ådt 2000 – 4000.  
Strekningen over Saltfjellet er høyfjellstrekning, sterk vind og snøfokk gir tidvis stengt veg 
eller kolonnekjøring. Det er behov for forsterkning av 1 km innen 10 år (LTF). 
 

6.2.6.1.1.2 Strategier og tiltak 
På lengre sikt gjennomføres forsterkningstilak etter nærmere bæreevneundersøkelser. Det 
skal vurderes behov for regularitetsfremmende tiltak på strekningen over Saltfjellet. 
 

6.2.6.2 Delstrekning Sørelva – Borkamo 

6.2.6.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 21 km lang, og omfatter Hp 16 km 1 til Hp 17 km 5,5. Årsdøgntrafikken 
er 1200 med tungtrafikkandel 20 %.  
 
1,3 km har fartsgrense 70 km/t, for øvrig er fartsgrensen 80 km/t. Strekningen mangler gul 
midtlinje og har svært dårlig geometri. 
 

6.2.6.2.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er ådt 2100. Dårlig kurvatur og manglende midtlinje fører til 
dårlig framkommelighet på strekningen. 
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6.2.6.2.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut til dimensjoneringsklasse H3 med vegbredde 8,5 meter på kort sikt. 
Strekningen er prioritert i siste seksårsperiode i NTP 2014 – 2023.  
 
Reguleringsplan for strekningen forventes vedtatt våren 2015. 
 

6.2.6.3 Delstrekning Borkamo - Saksenvik 

6.2.6.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 35 km lang, og omfatter Hp 17 km 5,5 til Hp 20 km 6,5. Årsdøgntrafikken 
er 1200 - 2200 med tungtrafikkandel 20 %.  
 
7 km har fartsgrense 80 km/t, for øvrig er fartsgrensen 90 km/t. Strekningen har vegbredde 
8,5 meter og god geometri. De tre tunnelene på strekningen er bygd etter klasse T8,5. 

6.2.6.3.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er ådt 2600. Det er behov for forsterkning av 15 km av 
strekningen innen 10 – 30 år (LTF).  

6.2.6.3.1.2 Strategier og tiltak 
Forsterkning gjennomføres etter nærmere bæreevnemålinger. 
 

6.2.6.4 Delstrekning Saksenvik - Finneid 

6.2.6.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 20 km lang, og omfatter Hp 20 km 6,5 til 21 km 1. Årsdøgntrafikken er 
2200 med tungtrafikkandel 20 %.  
 
2,5 km har fartsgrense 60 km/t, 3,5 km har fartsgrense 70 km/t og 14 km har fartsgrense 
80 km/t. 
 
Vegbredden er mellom 6,5 og 8 meter. Deler av strekningen har dårlig geometri.  

6.2.6.4.1.1 Utfordringer 
Trafikkprognoser for 2050 er ådt 2700. En stigning med lengde 1 km er flaskehals for tunge 
kjøretøy. Jernbaneundergang på Setså har skiltet høyde 4,1 meter. Det er to tunneler på 
strekningen, disse har kjørebanebredde 5,5 meter. Det er behov for umiddelbar forsterkning 
av 13 km, og 6 km innen ti år (LTF). Det er behov for 500 meter gang- og sykkelveg i Setså. 

6.2.6.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut på kort sikt til vegbredde 8,5 meter, dimensjoneringsklasse H3. På 
grunn av stigning og eventuelt også tunnelbredde antas behov for delvis omlegging i ny 
trase.  Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 
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6.2.7 Hovedstrekning byområde Fauske   

6.2.7.1 Strekningsbeskrivelse 
Delstrekningen er 2,6 km lang, og omfatter 21 km 1 til 21 km 3,6. Årsdøgntrafikken er 
mellom 3300 og 9200 med tungtrafikkandel 10 – 15 %.  
 
Strekningen fra Finneid til Fauske sentrum har fartsgrense 60 km/t og vegbredde ca. 7,5 
meter. I Fauske sentrum er E6 utformet som miljøgate med fartsgrense 40 km/t.  
 

6.2.7.1.1 Utfordringer 
Med normal utvikling av dagens trafikk vil årsdøgntrafikken i 2015 være 4500 mellom 
Finneid og Fauske, og 12000 i sentrum.  Det er randbebyggelse med enkeltavkjørsler 
mellom Finneid og Fauske. Det er behov for tilbud til syklende i Finneid og Fauske, og 2,3 
km sykkelveg mellom Fauske og Finneid. 
 

6.2.7.1.2 Strategier og tiltak 
Langsiktig strategi er å legge E6 utenom Fauske sentrum i tunnel. Omleggingen inngår i 
kommunedelplan for Fauske. På kort sikt utbedres E6 Finneid – Fauske sentrum til 
vegbredde 8,5 meter med sykkelveg. Det gjennomføres en vurdering av byområdet, der 
trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende inngår.   

6.2.8  Hovedstrekning E12 Riksgrense Sverige - Mo i Rana  

6.2.8.1 Delstrekning Tverånes x E6 – Kariåsen 

6.2.8.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 4 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 2 km 1,2.  
 
Årsdøgntrafikken er 4000 – 7500 med tungtrafikkandel 10 %. Vegen har bredde 7,5 - 8,5 
meter og god standard. 800 meter har fartsgrense 70 km/t, resten har fartsgrense 60 km/t. 

6.2.8.1.1.1 Utfordringer 
Trafikken vil være høyere enn 6000 på det meste av strekningen. Med fartsgrense 70 km/t 
mellom E6 og Gruben kreves da dimensjoneringsklasse U-H5. Mellom Mo og Gruben er det 
behov for 800 meter sykkelfelt. 600 meter av strekningen bør forsterkes innen ti år (LTF).  

6.2.8.1.1.2 Strategier og tiltak 
Endelig strategi og tiltak vil bli sett i sammenheng med pågående utredning for E12 som 
skjer i samarbeid med Norge og Sverige, der blant annet malmtansport vil bli vurdert. 
 
Foreløpig er dette vurdert slik: Fartsgrensen settes til 60 km/t på hele strekningen. Vegen 
breddeutvides til 8,5 meter (H1). Gang- og sykkelveg mellom E6 og Gruben utvides til 
sykkelveg med fortau. Adkomst til eventuell ny flyplass i Mo i Rana vil kunne skje fra E12. 
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6.2.8.2 Delstrekning Kariåsen – riksgrensen 

6.2.8.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 35 km lang, og omfatter Hp 2 km 1,2 til Hp 3 km 25,1.  
 
Årsdøgntrafikken er 900 - 1500 med tungtrafikkandel 10 %. Tre delstrekninger med samlet 
lengde 11 km er utbygd til vegnormalstandard med vegbredde 8,5 meter. Resten av 
strekningen har vegbredde 7 – 8 meter. Med unntak av enkelte skarpe kurver har 
strekningen relativt god geometrisk standard. 

6.2.8.2.1.1 Utfordringer 
Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være ådt 1300 – 2000.  Det er behov 
for forsterkning av 16,5 km innen ti år og 5 km innen 10 – 30 år, med utgangspunkt i 
dagens trafikk. 

6.2.8.2.1.2 Strategier og tiltak 
Endelig strategi og tiltak vil bli sett i sammenheng med pågående utredning for E12 som 
skjer i samarbeid med Norge og Sverige, der blant annet malmtansport vil bli vurdert. 
 
Strekningen utbedres til dimensjoneringsklasse H3, vegbredde 8,5 meter ved 
breddeutvidelse, kurvaturutbedring og forsterkning. Standard og bæreevne må vurderes 
nærmere dersom malmtransport fra Sverige blir aktuelt. 
 
Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.9 Hovedstrekning E14 Riksgrense Sverige - Stjørdal  

6.2.9.1 Delstrekning Stjørdal - Hegramo 

6.2.9.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 10,6 km lang og går fra Hp 1 km 0,0 til Hp 2 km 8,3.  
ÅDT varierer fra om lag 17 500 til 6 500, med størst trafikkomfang nærmest E6 (Stjørdal 
sentrum). Fartsgrensen på strekningen er 60 km/t til 80 km/t. Andelen tungtrafikk på 
strekningen er 6-10 %. Vegstrekningen er firefeltsveg i deler av Stjørdal sentrum, for øvrig 
tofeltsveg. 
 

6.2.9.1.1.1 Utfordringer 
E14 er hovedvegforbindelse mellom Norge og Sverige i Midt-Norge, og er en del av det 
transeuropeiske vegnettverket (TERN - Trans-European Road Network).  
Deler av E14 ble utbygd til firefeltsveg i tilknytning til E6-utbygging Trondheim – Stjørdal. 
Det gjenstår fortsatt en strekning på 1,3 km i sentrumsområdet der det er behov for 
firefeltsveg. På resterende del av strekningen til Hegramo er det behov for midtrekkverk.   
Det er trafikksikkerhetsutfordringer på delstrekningen som følge av at infrastrukturen ikke 
er utformet i forhold til trafikkomfanget. 
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Stjørdal er den kommunen i Nord-Trøndelag som vokser sterkest. Selv om det vil være størst 
vekst knyttet til Stjørdalshalsen, så vil bosetting i Hegra også bli merkbar. Eksisterende 
situasjon er preget av mange avkjørsler og manglende sidevegsnett. Det betyr at et godt 
gang-/og sykkelvegtilbud langs E14 mellom Stjørdal og Hegra er et nødvendig tiltak snarest 
mulig. Samtidig må hovedvegen på denne strekningen utbedres  både med hensyn til 
kurvatur og bredde. Trafikken på denne strekningen er allerede i dag så stor at krav om 
midtrekkverk vil komme. Begge disse tiltakene må komme i 1.periode. 
 

6.2.9.1.1.2 Strategier og tiltak 
Det er ikke satt av midler til utbedringer av strekningen og det foreligger ikke vedtatte 
reguleringsplaner. Det er viktig å sikre arealer til firefeltsveg i Stjørdal sentrum. I tillegg vil 
etablering av et sammenhengende kombinert gang- og sykkelvegnett og sidevegnett legge 
grunnlaget for realisering av breddeutvidelser og etablering av midtrekkverk. 
H6 gjennom Stjørdal sentrum og H5 videre til Hegramo. 

6.2.9.2 Delstrekning Hegramo – Meråker 

6.2.9.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 37,5 km lang og går fra Hp 2 km 8,3 til Hp 4 km 8,3.  
ÅDT er om lag 3 500, og fartsgrensen på strekningen er 60 km/t til 80 km/t. Andelen 
tungtrafikk på strekningen er om lag 11 %.  
Vegstrekningen er en tofeltsveg. 
 

6.2.9.2.1.1 Utfordringer 
Delstrekningen har trafikksikkerhetsutfordringer, og det er registrert en høy andel av de 
mest alvorlige ulykkene på denne strekningen. 
Delstrekningen er preget av framkommelighetsproblemer med partier som dårlig kurvatur 
og smal veg. Jordskred og trafikkulykker har påvirket regulariteten, og ved stenginger er 
omkjøringsvegene svært lange. Det har lenge vært behov for å gjennomføre utbedringstiltak 
på denne strekningen. 
Terrenget er sidebratt og skredutsatt og det er krevende å opprettholde regulariteten på 
strekningen. Landskapsbildet innebærer at E14 blir inneklemt mellom sidebratt terreng og 
Stjørdalselva. Dalføret svinger seg i krappe kurver som medfører kurvaturutfordringer for 
dagens vegnett. Det er også liten vegbredde på flere parseller. 
Forra bru er lysregulert med envegs trafikk og er i tillegg i en forfatning som tilsier behov for 
utskifting. 
Vegen går gjennom Meråker sentrum der det er betydelig lokaltrafikk langs E14. 
 

6.2.9.2.1.2 Strategier og tiltak 
I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 er E14 i Nord-Trøndelag 
omtalt på følgende måte: «..Langs E14 vil det bli foretatt en rekke utbedringer. Samferdsels-
departementet vil gi Vegdirektoratet i oppdrag å gjøre en helhetlig vurdering av strekningen, 
ev. i form av KVU...»  
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Dersom trafikkutviklingen gjennom Sverige mot Kontinentet fortsetter, så vil behovet for å 
finne andre alternative ruter tvinge seg fram. Et godt alternativ for å komme raskere til havn, 
vil da være langs Mittstråket, som både innbefatter E14 og Meråkerbanen(Atlantbanan). En 
videre utbygging til vegnormalstandard H2 på den dårligste strekningen mellom Forrabrua 
og Meråker må da komme.  
 
Resultatene fra foreliggende utredninger viser at det er et til dels omfattende behov for tiltak 
på strekningen for å oppnå god trafikksikkerhet og fremkommelighet, og for å ivareta 
vegkapitalen i eksisterende veg. Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep langs E14, og det 
er behov for strakstiltak på enkelte punkter.  
 
Det gjennomføres månedlig oppfølging og kontroll av E14 Forra bru i påvente av utbedring. 
Det foreligger vedtatt reguleringsplan for E14 Forra bru, og i tillegg til denne planen 
utarbeides en reguleringsplan for oppgradering av en tilknyttet delstrekning.  
H4 til Forrabrua og H2 på vegen videre til Meråker 

6.2.9.3 Delstrekning Meråker - riksgrensen 

6.2.9.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 19,0 km lang og går fra Hp 4 km 8,2 til Hp 5 km 15,2.  
ÅDT er om lag 1 500, og fartsgrensen på strekningen er 70 km/t til 80 km/t. Andelen 
tungtrafikk på strekningen er om lag 13 %. Vegstrekningen er en tofeltsveg. 
 

6.2.9.3.1.1 Utfordringer 
Vegstrekningen er viktig for internasjonale næringstransporter, og det er en betydelig 
fritidstrafikk langs vegen til og fra Sverige (Storlien/Duved/Åre).  
Vegen har krevende vertikalkurvatur og liten vegbredde på deler av strekningen. 
Horisontalkurvatur er i all hovedsak tilfredsstillende i forhold til en utbedringsstandard (U-
H2).  
 

6.2.9.3.1.2 Strategier og tiltak 
Det er behov for enkelte kurveutrettinger. I tillegg vil breddeutvidelse og etablering av 
forbikjøringsfelt i de mest krevende stigningene være aktuelt.  
Det foreligger ikke plangrunnlag for nødvendige tiltak. 
På denne strekningen er det vurdert å bygge etter U-H2(80) 

Ser en imidlertid på avstanden mellom Stjørdal og Sundsvall så er den over 40 mil og lange 
strekninger er uten randbebyggelse. Det gjelder også strekningen fra Turifoss til 
Riksgrensen. Her bør det langsiktige målet være en H3 veg med fartsgrense 90 km/t. 
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6.2.10 Hovedstrekning rv. 12 Tverånes – Mo havn 

6.2.10.1 Delstrekning hele rv. 12 

6.2.10.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 3 km lang, og omfatter hele Hp 1. 
Vegen er forbindelse til havna i Mo i Rana, internveg i Mo i Rana og forbindelse fra E6 til Fv 
17. Årsdøgntrafikken er 4300 – 7800 med tungtrafikkandel 5 – 10 %.  
 
Vegbredden er 7,5 – 8,5 meter. Fartsgrensen er 50 og 60 km/t. 

6.2.10.1.1.1 Utfordringer 
Med normal trafikkutvikling vil 800 meter nærmest E6 ha årsdøgntrafikken ca. 10 000, 
videre mot havna vil årsdøgntrafikken være opp mot 6000.  Hele vegen har for liten bredde i 
forhold til trafikkmengden. Strekningen har gang- og sykkelveg, men det er behov for 
sykkelveg. 

6.2.10.1.1.2 Strategier og tiltak 
Vegen utbedres til dimensjoneringsklasse H1, vegbredde 8,5 meter. Det etableres sykkelveg 
med fortau på strekningen. Strekningen vil inngå i en eventuell bypakke for Mo i Rana. 
Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.11  Hovedstrekning rv. 73 Trofors – riksgrensen 

Rv73 er utlandsforbindelse til Sverige, men inngår ikke som korridor i Joint Barents 
Transportplan og har som helhet mindre betydning for næringstransporter. Vegen har 
generelt lav standard, og store deler av strekningen mangler gul midtlinje. Utbedringer av 
vegen bør sees i et langsiktig perspektiv, men det bør vurderes om delstrekninger må 
utbedres etter 2027. Hovedstrekningen er delt i tre delstrekninger. 

6.2.11.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 67,6 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 6 km 18,4.  
 
Årsdøgntrafikken er 400 – 900 med tungtrafikkandel 14 – 17 %. Strekningene E6 – 
Hattfjelldal og Oslia – riksgrensen, tilsammen 51 km mangler gul midtlinje og har dårlig 
geometri.  
 
Fartsgrensen er 80 km/t med unntak av korte strekninger i Trofors og Hattfjelldal. 

6.2.11.1.1.1 Utfordringer 
Strekningen er næringstransportåre Hattfjelldal - E6 og mellom Sør-Helgeland og Sverige. 
Manglende gul midtlinje og dårlig horisontalkurvatur gir dårlig framkommelighet for denne 
transporten.  
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En del av strekningen Oslia – riksgrensen har stigninger som medfører problemer for 
tungtransport vinterstid. Det forekommer tilfeller med stengt veg eller kolonnekjøring på 
grunn av høyfjellsproblematikk. 
 
Det er behov for forsterkning av 19 km innen 10 år.  

6.2.11.1.1.2 Strategier og tiltak 
På kort sikt gjennomføres forsterkning av strekninger med dårlig bæreevne. På lenger sikt 
utbygges strekningen til dimensjoneringsklasse H2. Det legges til grunn vegbredde 7,5 
meter på grunn av lav trafikk og kostbart terreng. 
 
Det foreligger ikke planer etter Plan- og bygningsloven for strekningen. 

6.2.12  Hovedstrekning Rv 77 Riksgrense Sverige - Storjord  

Rv77 er mellomriksveg mot Sverige, og er en viktig eksportrute for ferskfisk fra 
Saltenregionen. Vegen vil pr 2018 være i en tilfredsstillende tilstand og oppgradering til full 
vegnormalstandard bør skje i et langsiktig perspektiv.  

6.2.12.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 23,6 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 2 km 20. 
 
Årsdøgntrafikken er 450 med tungtrafikkandel 15 %. Utbygging med tunnel under 
Tjernfjellet igangsettes i perioden 2014 – 2017. Etter utbygging vil denne strekningen ha 
vegbredde 8,5 meter og dimensjoneringsklasse H3. 
 
De resterende 19,4 km har vegbredde 7 – 7,5 meter og god geometri. Fartsgrensen er 
nedsatt forbi Junkerdal tollstasjon. For øvrig vil fartsgrensen være 90 km/t. 
 

6.2.12.1.1 Utfordringer 
Vegen er mellomriksveg mellom Salten og Sverige, men har lav trafikk. Eliminering av 
flaskehalsen Tjernfjellet vil føre til mer bruk av Rv 77 for næringstransport. Det er behov for 
forsterkning av 800 meter (LTF). 
 

6.2.12.1.2 Strategier og tiltak 
Langsiktig strategi er utbygging til vegbredde 8,5 meter, dimensjoneringsklasse H3. 
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6.2.13  Hovedstrekning rv 80 Fauske – Bodø flyplass  

6.2.13.1 Delstrekning Rv 80 Fauske – Løding 

6.2.13.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 36,7 km lang, og omfatter Hp 1 km 0 til Hp 3 km 25,2. Årsdøgntrafikken er 
7500 i Fauske sentrum, for øvrig 3300 - 4000 med tungtrafikkandel 12 %.  
 
9 km av strekningen har vegbredde 10 meter. Resten av strekningen har vegbredde 7 – 8 
meter. Vegen har god geometri mellom Fauske og Røvika, men dårlig horisontal og vertikal 
kurvatur mellom Strømsnes og Løding. Fartsgrensene er vist i tabellen nedenfor: 
 
Fartsgrense 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,3 3  8 25,5 
 

6.2.13.1.1.1 Utfordringer 
Omlegging av Rv 80 fra Klungset til E6 Vestmyra nord for Fauske er under planlegging. Etter 
omleggingen vil trafikken på dagens Rv 80 Klungset – Fauske reduseres, og strekningen 
omklassifiseres.  
 
Tilsendte trafikkprognoser fra vedr viser lavere trafikk enn dagens trafikk. Befolkningsvekst i 
Bodø/Fauske regionen og transport til/fra Bodø havn og Bodø lufthavn tilsier økning i 
trafikken.  Med normal trafikkutvikling vil årsdøgntrafikken i 2050 være 4000 - 6000. 
 
Dårlig geometrisk standard mellom Strømsnes og Løding gir redusert framkommelighet. På 
grunn av ulykkesrisiko har 8 km nedsatt fartsgrense til 70 km/t. To jernbaneunderganger 
med fri høyde 4,1 meter og dårlig geometri er flaskehalser for tungtransporten. 
 
Det er behov for forsterkning av 11 km av strekningen (LTF). 
 

6.2.13.1.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningene Fauske – Røvika og Strømsnes – Løding bygges ut på kort sikt til 
dimensjoneringsklasse H4, vegbredde 10 meter. Det bygges gang- og sykkelveg mellom 
Fauske og Røvika. Vegen bygges utenom Løding sentrum.  
 
Strekningen Naurstadhøgda – Løding inngår i kommunedelplan Naurstadhøgda – 
Thallekrysset vedtatt 2008. 

6.2.13.2 Delstrekning Løding – Bodøelv 

6.2.13.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 14 km lang, og omfatter Hp 3 km 25,2 til Hp 5 km 3,2.  
 
Årsdøgntrafikken er 9000 – 26500, med tungtrafikkandel 7 - 9 %. 
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7 km av strekningen har fire kjørefelt. 7 km er tofelts veg med bredde 7 – 8,5 meter. 
 
 
Fartsgrense 50 km/t 60 km/t 70 km/t 80 km/t 
Antall km 0,6 9,2 1,2 3 
 

6.2.13.2.1.1 Utfordringer 
Årsdøgntrafikken i 2050 vil ved normal utvikling av dagens trafikk være 12000 – 35000. 
Strekningen er innfartsveg til Bodø. Boligområder, forretningsareal og industriområder er 
tilknyttet strekningen. Det er i dag kapasitetsproblemer på strekningen Mørkved – Bodø. 
 
Det er mange syklende, som i dag benytter gang- og sykkelvegen. Det er behov for 10,5 km 
sykkelveg og 250 meter gang- og sykkelveg. 

6.2.13.2.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen bygges ut på kort sikt til fire-felts veg, dimensjoneringsklasse H7. Det etableres 
sykkelveg med fortau. På strekningen Hunstadmoen – Bodøelv som har tre kjørefelt vurderes 
om et felt kan benyttes som sykkelfelt. Strekningen er en del av bypakke Bodø, som er 
forutsatt delvis bompengefinansiert.  
 
Det foreligger reguleringsplan for strekningen Mørkved – Hunstad, vedtatt i 1987. Resten av 
strekningen inngår i vedtatt kommunedelplan. 
 

6.2.13.3 Delstrekning Bodøelv – Bodø flyplass 

6.2.13.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er 3,3 km lang, og omfatter Hp 5 km 3,2 til Hp 5 km 6,5. 
 
Årsdøgntrafikken er 11000 med tungtrafikkandel 6 %. Vegen har god geometri og vegbredde 
ca. 8,5 meter. Fartsgrensen er 60 km/t, nedsatt til 50 km/t ved Bodø flyplass. 
 

6.2.13.3.1.1 Utfordringer 
Strekningen er hovedforbindelsen til Bodø flyplass. Flere næringsareal er tilknyttet 
strekningen, disse har tilknytning via rundkjøringer og enkelte direkte avkjørsler.   
 
Framskriving av dagens trafikk gir en årsdøgntrafikk på 14000. Dette vil med dagens 
fartsgrense gi behov for firefeltsveg, men avstanden til næringsbyggene er for liten til å gi 
plass til dette. Vegen går også gjennom undergang under flymuseet, der det ikke er bredde 
nok til firefelts veg. 
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6.2.13.3.1.2 Strategier og tiltak 
Mellom Rv 80 og Gamle riksveg er det i 2018 fire kjørefelt. Fra Gamle riksveg til flyplassen 
utformes vegen som gate med fartsgrense 50 km/t.  
 

6.2.13.4 Delstrekning Bodøelv – Bodø havne- og jernbaneterminal  

6.2.13.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er en arm av Rv 80, og gir adkomst til terminalen. Strekningen er 2,6 km lang, 
og omfatter Hp 52 km 0 til Hp 52 km 2,6.  
 
Strekningen ligger i ytterkant av Bodø sentrum, og er tilknytning til det nasjonale 
godsknutepunktet Bodø havne- og jernbaneterminal og Bodø fergekai. Strekningen er også 
intern forbindelse i Bodø.  
 
Årsdøgntrafikken er 10000 – 15000 med tungtrafikkandel 5 – 7 %. Fartsgrensen er 50 km/t. 
 
600 meter har fire kjørefelt, 300 meter har tre kjørefelt og 1800 meter har to kjørefelt med 
bredde 8 – 11 meter. 

6.2.13.4.1.1 Utfordringer 
Årsdøgntrafikk i 2050 vil med normal trafikkutvikling være 13000 – 20000. I dag oppstår 
kapasitetsproblemer i perioder med stor trafikk.  
 
Trafikkmengden tilsier firefelts veg med bredde 16 meter. Dette kan være problematisk å 
etablere i Sjøgata ned tett bebyggelse. Det er mange syklende, som i dag benytter gang- og 
sykkelvegen. Det er derfor behov for sykkelveg med fortau på hele strekningen. 

6.2.13.4.1.2 Strategier og tiltak 
Strekningen Bodøelv – Snippen bygges ut til firefelts veg. Løsning fra Snippen til Bodø 
havne- og jernbaneterminal er ikke avklart.  
 
Strekningen inngår i bypakke Bodø. Det foreligger ikke reguleringsplan for strekningen. 
 

6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

Fordelingen på dimensjoneringsklasser på rute 7 vil være slik i 2050: 
 

- H2/H3, vegbredde 8,5 meter: 690 km 
- H4, vegbredde 10 meter:  37 km 
- H5, 12,5 meter med midtrekkverk: 98 km 
- Firefelts veg:    39 km 

 
Byområdene Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø inngår ikke i denne oversikten, da 
vegstandarden vil avklares gjennom egne byanalyser. 
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Samlet kostnad for rute 7 er grovt anslått til rundt 50 mrd. kroner. For E6 Ranheim – 
Steinkjer og E6 Helgelandspakkener Anslagsberegninger lagt til grunn. For mange av de 
øvrige strekningene er det ikke avklart gjennom plan hvilke tiltak som vil bli de endelige. For 
disse strekningene er det lagt til grunn en grov vurdering av utbyggingstiltak, og generelle 
anbefalte enhetspriser for ulike tiltak er lagt til grunn. Usikkerheten i disse overslagene er 
store, sannsynligvis +- 40 %.  
 
Gang- og sykkelveger inngår i overslagene for de fleste strekningene. Tiltak som 
kollektivknutepunkt, holdeplasser, kjettingplasser, hvileplasser mv. vil utgjøre forholdsvis 
små kostnader og anses ut fra usikkerheten som inkludert i overslagene. 
 
En strategisk vurdering av utbyggingsrekkefølge er basert på målsettinger om kapasitet, 
trafikksikkerhet og reduserte avstandskostnader.  
   
Strekninger som foreløpig er vurdert som aktuelle for prioritering i første 10-årsperiode, 
eller bør vurderes nærmere i planfasen, er angitt nedenfor. 
 
På hovedstrekning E6 Ranheim – Steinkjer er ekstra tunnelløp i Være-, Stavsjø- og 
Helltunnelene omtalt i siste seksårsperiode i NTP 2014 - 2023. Forutsatt delvis 
bompengefinansiering er det også aktuelt å utvide strekningene mellom tunnelene til fire 
felt.  Firefeltsveg mellom Kvithamar og Åsen på delstrekning Stjørdal – Åsen er også omtalt i 
siste seksårsperiode. Utbygging av disse strekningene er aktuelle for prioritering i første 10-
årsperiode. 
 
I NTP 2014 – 23 legger regjeringen opp til å videreføre utbyggingen av E6 mellom 
Trondheim og Steinkjer. En forstudie har resultert i prioritering av strekningen Mule – Mære 
mellom Åsen og Steinkjer. Prioriteringer vurderes nærmere i planfasen. 
 
På hovedstrekning E6 Steinkjer – Mosjøen er prosjektet Selli – Asp prioritert med oppstart i 
2014 – 17. Utbedring og skredsikring Grong – Nordland grense er prioritert i siste seks-
årsperiode. I første 10-årsperiode prioriteres E6 Selli – Asp. Omfang av utbedring Grong – 
Nordland grense vurderes i planfasen. 
 
I Nordland er E6 Helgeland sør prioritert i NTP 2014 – 23 med oppstart i perioden 2014 – 17. 
Dagens E6 mellom fylkesgrensen og Mosjøen har tildels svært dårlig geometri og mangler 
gul midtlinje. Prosjektet omfatter også en del av hovedstrekning Mosjøen – Mo i Rana.  
 
På hovedstrekning E6 Mo i Rana – Fauske er strekningen Sørelva –Borkamo prioritert i siste 
seksårsperiode i NTP 2014 – 2023, forutsatt delvis bompengefinansiering. Strekningen 
mangler midtlinje og har dårlig geometri, og prioriteres i første 10-årsperiode. Strekningen 
Saksenvik – Fauske har dårlig geometri, er ulykkesutsatt og har sterk stigning. Eventuell 
prioritering vil bli vurdert nærmere i planfasen. 
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E12 Mo i Rana – riksgrensen inngår i en felles utredning mellom Norge og Sverige. 
Prioritering av strekningen vurderes nærmere i planfasen. 
 
Deler av E14 Stjørdal – riksgrensen har dårlig kurvatur og smal veg. Jordskred og 
trafikkulykker har påvirket regulariteten, og ved stenginger er omkjøringsvegene lange. 
Utbygging av E14 Stjørdal – riksgrensen med oppstart på delstrekning Stjørdal – Hegramo er 
aktuelt i første 10-årsperiode.  
 
På Rv 80 Fauske – Bodø har delstrekning Fauske – Løding til dels svært dårlig geometri. 
Strekningen vurderes nærmere i planfasen.  
De delstrekningene som er nevnt ovenfor har et samlet investeringsbehov på ca. 30 mrd. 
kroner.  Nærmere utredning i planfasen vil avklare konkrete utbyggingsprosjekt i første 10-
årsperiode. Strekningene er vist i tabellen under.  
 
Hoved-
strekning 

Delstrekning Kostnad 
delstrekning 
mill. kr 

Prioritering i NTP 
2014 - 2023 

Merknad 

E6 Ranheim 
- Steinkjer 

Ranheim - Stjørdal 5500 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Stjørdal - Åsen 6000 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Verdal - Steinkjer 2950 Ikke omtalt Vurd. planfasen 

E6 Steinkjer 
- Mosjøen 

Steinkjer – Grong  3900 Oppstart 2014 - 17 Selli - Asp 
Grong – Nordland gr.  4600 Siste seksårsperiode Vurd. planfasen 
Nord-Trøndelag gr - 
Lien 

2000 Oppstart 2014 - 17 Full utbygging 

E6 Mosjøen 
– Mo i Rana 

Mosjøen - Korgen 1420 Siste seksårsperiode Full utbygging 

E6 Mo i 
Rana - 
Fauske 

Sørelva - Borkamo 1100 Siste seksårsperiode Full utbygging 
Saksenvik - Fauske 1600 Ikke omtalt Vurderes i  

planfasen 
E12 Mo i 
Rana - 
riksgrensen 

Kariåsen - riksgrensen 1500 Ikke omtalt Vurderes i  
planfasen 

E14 Stjørdal 
- 
riksgrensen 

Stjørdal –Hegramo  1050 Ikke omtalt Fase 1, 
breddeutvidelse 
og g/s-veg 

Rv 80 
Fauske – 
Bodø 
lufthavn 

Fauske - Løding 1630 Ikke omtalt Full utbygging 

 
 
Tabell 27 og 28 viser utviklingstiltak på hoved- og delstrekninger.  
 
I tabellene er tiltakskategorier angitt slik: 
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 Ny veg i dagens trase (ND) 
 Ny veg i ny trase (NN) 
 Utbedring av dagens veg (UD) 

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltaks-
kategori 

Standard i 
2050 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge-
potensialet 
(mill. kr.) 

E6 Ranheim - Steinkjer UD H7+ / H5 18900  
E6 Steinkjer - Mosjøen NN H3 11000  
E6 Mosjøen  Byområde 500  
E6 Mosjøen – Mo UD/ND H3 1920  
E6 Mo i Rana  Byområde 1100  
E6 Mo i Rana - Fauske ND/UD H3 3000  
E6 byområde Fauske NN H1 + oml 440  
E12 Mo i Rana - riksgrensen UD H1/H3 1520  
E14 Stjørdal - riksgrensen UD/ND H5/H2 3700  
Rv 12 Tverånes – Mo havn UD H1 100  
Rv 73 Trofors - riksgrensen UD/ND H2 2400  
Rv 77 Storjord - riksgrensen UD H3 580  
Rv 80 Fauske – Bodø flyplass UD/ND/NN H4/H7 3430  
Sum   48550  
 

Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning  

Hovedstrekning Delstrekning Tiltaks-
kategori 

Vegstandard 
i 2050 

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

E6 Ranheim - 
Steinkjer 

Ranheim - Stjørdal UD H7+ 5500
Stjørdal - Åsen NN H5 6000
Åsen - Levanger UD/ND H5 2800
Levanger - Verdal UD/ND H5 1650
Verdal - Steinkjer UD/ND H5 2950

E6 Steinkjer - 
Mosjøen 
 

Steinkjer - Grong UD H3 3600
Grong - Gartland NN H3 1000
Gartland – Nordland 
grense 

UD H3 3600

Nord-Tr. gr. - Lien UD/ND/N
N 

H3 2000

Lien – Mosjøen S UD H3 800
E6 byområde Mosjøen UD Byområde 500

E6 Mosjøen – Mo  Kulstad – Korgen ND H3 1420
Korgen – Dalselv UD H2 500
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E6 byområde Mo  Dalselv – Selfors UD/ND Byområde 1100

E6 Mo i Rana - 
Fauske 

Selfors – Sørelva UD H3 100
Sørelva – Borkamo  ND H3 1100
Borkamo - Saksenvik UD H3 200
Saksenvik - Finneid ND/UD H3 1600

E6 Fauske Byområde  H1 + oml. 440
E12 Tverånes - 
riksgrensen 

Tverånes – Kariåsen UD H1 20
Kariåsen - riksgrensen UD H3 1500

E14 Stjørdal - 
riksgrensen 

Stjørdal - Hegramo UD/ND H5 1050
Hegramo - Meråker UD/ND H2 1850
Meråker - riksgrensen UD U-H2 800

Rv 12 Tverånes – Mo havn UD H1 100
Rv 73 Trofors - riksgrensen ND H2 2400
Rv 77 Storjord - riksgrensen UD  H3 580
Rv 80 Fauske - 
Løding 

Fauske - Løding UD H4 1630
Løding – Bodøelv NN H7 1600
Bodøelv – Bodø flyplass UD Gate to felt 200

Sum    48550
 

 

Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
 Kollektivfelt      
       
       
 Sambruksfelt      
       
       
Sum 
(km) 
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Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Behovet avklares i planfasen. 

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 

  

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

Behovet er ikke avklart, og avklares i planfasen. 
 Restbehov for 

universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

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

E6  1 2 250
E14  1  7
Sum  2 2 257
 

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

Veg Kategori 
Behov fram 
til 2050 
(km) 

Kostnad 
(mill kr) 

    
E6 b) Gang- og sykkelveg 32 1000 
E6 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 5 100 
E6 d) Sykkelveg med fortau 11 400 
E6 i) Alternativ rute 32  
E12 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 1 20 
E14 b) Gang- og sykkelveg 11 350 
Rv12 d) Sykkelveg med fortau 3 100 
Rv80 b) Gang- og sykkelveg 1 30 
Rv80 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 2 50 
Rv80 d) Sykkelveg med fortau 12 500 
Sum  110 2550 

 

Tabell 34 Strekninger med 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Trondheim- Stjørdal 25 5500
E14 Stjørdal - Hegramo 1,6 110
Rv 80 Løding - Bodøelv 11 1600
Sum  37,6 7210
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Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Helltunnelen – Nordlands grense 115,4 13400
E6 Mo i Rana 4,5 470
E14 Stjørdal - riksgrensen 9 855
Sum (km)  
 

Tabell 36 Døgnhvileplasser og kjettingplasser 

Veg Døgnhvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 1 4 50
E14  1 10
Sum (stk) 1 5 60
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 RM Asp, Namsskogan 2 50
E6 RN Sør for Mosjøen, 

Ørneset, Reinforsheia 
3 20

E14 Stjørdal 1 40
Sum (stk)   110
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisterende 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

E6   7*)   
E14  2   
Sum  9   
*) Gjelder Region midt. 



 
Rutevise utredninger Rute 7 Dato:  10. mars 2015 

 

102 
 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

De utbyggingsstrategier som er forutsatt vil fram mot 2050 redusere transportkostnadene 
med rundt 22 mrd. kroner. Tiltakene alene forventes å redusere antall hardt skadde og 
drepte i vegtrafikken med 6 – 7 personer og redusere samfunnsmessige kostnader knyttet 
tilmtrafikkulykker med 5,8 mrd. kroner. Tiltak i forhold til trafikantadferd og kjøretøy 
forventes å gi ytterligere reduksjon.   

Virkningene for vegtrafikkstøy, biplogsik mangfold og andre miljøforhold er på dette stadiet 
ikke mulig å konkretisere. Det er en målsetting at transportsystemet skal være universelt 
utformet. Eksakt oversikt over antall kollektivknutepunkt mm i dag og i 2050 er ikke mulig å 
anslå.  

Foreløpig mangler eksakte registreringer over gang- og sykkelveger på deler av ruta, samt 
behovet for nye. Slike registreringer vil bli foretatt i planfasen.  

Tabellen nedenfor viser virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger for rute 7. Siden 
det er store usikkerheter i utviklingen fram mot 2050 er det en stor grad av usikkerhet i 
disse vurderingene.  

 
Tema Enhet Tilstand 2018 Tilstand 2050 

Endring i transportkostnader Mrd. kr 22  

Endring i ulykkeskostnader Mrd. kr 6  

Netto nytte av investeringene Mrd. kr -19  

Redusert antall drepte og 
hardt skadde 

Pers 6,7 

Resuert reisetid på ruta 
(tunge kjøretøy) 

Min. 50 

Antall km uten gul midtlinje Km 87 0 

Antall km med vegbredde 
<8,5 m 

Km 517 68* 

Antall km firefelts veg med 
fysisk adskilte kjørebaner 

Km 18 141 

Antall km midtrekkverk på 
to- og trefeltsveger 

Km 36 102 

Antall km forsterket 
midtoppmerking 

Km 32 24 
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Antall km tilrettelagt for 
gående og syklende  

Km Data ikke 
tilstrekkelig 
registrert  

 

Antall km kollektivfelt Km   

Antall skredpunkt med 
prioriteringsfaktor over 2,5 er 
eliminert 

Punkt  6 

Endring i antall personer over 
38 db innendørs støynivå  

Pers Data ikke 
tilstrekkelig 
registrert 

 

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

Punkt Data ikke 
tilstrekkelig 
registrert 

 

Antall kollektivpunkter og 
holdeplasser langs riksveg 
med universell utforming  

Punkt   

* Rv 73 utbedres med redusert vegbredde 7,5 meter. 

----------------------------- 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

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

Mellomstore 
byregioner 

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

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

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

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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Figur 3
 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [
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Figur 4  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 
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8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 

 

Figur 5 Riksvegruter pr. 2013 
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