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Strekningen Ramberget-Mjøsbrua
Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen i 2012, (revidert i mars 
2014), for bl.a. strekningen Bråstad-Mjøsbrua. Våre konseptvurderinger har 
i stor grad fulgt de samme alternativene og ligger til grunn for 
transportmodellkjøringene. 

Planlagte utbedringer i eksisterende trase
Nødvendige utbedringer i dag uavhengig av KVU:
● NTP 14-17: TS-tiltak mellom Gjøvik og Mjøsbrua – avkjørselssanering 

(innløsning av hus og næringseiendom)
● Programområdetiltak: gang- og sykkelveg Kolberg-Bråten (Stokkevegen) 

en av tre manglende lenker mellom Gjøvik og Mjøsbrua for 
sammenhengende gang-sykkelveg. (Anslag 2015: 20,7 mnok)

● Fv. 172 fra Bråstad – Kallerud: endring av gatestruktur på strekningen 
med fokus på gående og syklende (fylkesvegtiltak)
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Standard og lengde på Rv.4
Hastighet:110 km/h
Vegstandard: H8 for strekningen Ramberget-Mjøsbrua. 
Lengde: 11,7 km for alternativ 0+ og 11,3 km for alternativ 1. 
Kryss: Én avkjørsel i alle konseptene – nytt planskilt kryss ved Redalen
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Utbedring i eksisterende trasé, Ramberget - Mjøsbrua
● Det må bygges ny lokalveg på 7 km av strekningen mellom 

Ramberget og Mjøsbrua. Gjelder 3 delparseller. På resterende 4,5 
km må eksisterende kommunal- og fylkeskommunal veg rustes 
vesentlig opp før den kan inngå i et sammenhengende avlastet 
vegnett.

● GSV må bygges på 7 km av strekningen og hensyntas under 
opprusting av resterende 4,5 km

● Standard på opprustet Rv.4: H8 (firefelts)
● Standard på ny avlastet veg/GSV: H2 og U- H2 med vegskulder 

tilrettelagt for sykkel
● Terreng er sidebratt ved Ramberget og nord for Redalen, 

nærføring mot Mjøsa videreføres og mye landbruksjord går med
● Det må bygges nytt planskilt kryss ved Redalen x fv 249.

Konsept 0+  
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Utbedring av eksisterende veg

Avvikling av trafikk i byggeperiode 
vil bli utfordrende pga vanskelig 
terreng og avlastet veg mangler i 
dag  – omfattende forberedelser 
før bygging kan iverksettes

Mangler GS-tilbud

Barrierevirkning mot Mjøsa 
forsterkes og ca 36 eiendommer 
må innløses.

Støyproblematikk

Natur/Miljø utfordringer
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0+ Ramberget-Mjøsbrua

Prosjekt/strekning
Total-
lengde Kommentar

2015-kr  
(1000 kr) Forutsetninger Dim.klasse

Løpemeterpris 
2015 med 
usikkerhet

Rv 4 Ramberget - Mjøsbrua    11 700 

Utvidelse av dagens veg mellom 
Ramberget og Mjøsbrua. Ny 
firefelts veg. Ny bru og 
toplankryss i Redalen. 7 kulverter. 
Innløsning av drøyt 30 
eiendommer er ikke eksplisitt 
hensyntatt.

     2 088 605 Grunnlagspriser. Ny 4-
felt i fritt lende. H8               178 513 

Rv 4 Ramberget - Mjøsbrua      7 200 Ny avlastet veg mellom 
Ramberget og Mjøsbrua. 3 bruer         596 966 

Grunnlagspriser. Ny 
8,5 meters veg i fritt 
lende.

H2                 82 912 

Rv 4 Ramberget - Mjøsbrua      4 500 
Opprusting av eksisterende 
avlastet veg mellom Ramberget og 
Mjøsbrua

        219 620 

Grunnlagspriser. 
Utbedring til 8,5 
meters veg i 
eksisterende trasé.

U-H2                 48 804 

 SUM  23 400  2 905 190          124 153 
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Ny sammenhengende trasé, Ramberget - Mjøsbrua

● Eksisterende Rv.4 overtar rollen som lokalveg med tilpasset 
tilbud for gående og syklende (oppmerket vegskulder). GSV 
utgår som eget tiltak i dette konseptet.

● Standard på ny Rv.4: H8 (firefelts)
● Standard på ny avlastet veg (dagens Rv.4 trasé): U- H2 med 

vegskulder tilrettelagt for sykkel
● Terreng er sidebratt ved Ramberget og nord for Redalen, 

nærføring mot Mjøsa og mye landbruksjord berøres, men i 
noe mindre grad enn ved utvikling i dagens trasé

● Det må bygges nytt planskilt kryss ved Redalen x fv 249.

Konsept 1
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Ny veg fra Ramberget til Mjøsbrua

Ny, sammenhengende veg i dagen 
fra Ramberget og helt til Mjøsbrua. 

Trasé følger en høyere linje 
Avvikling av trafikk i byggeperiode 
vil bli uproblematisk

Barrierevirkning mot Mjøsa 
minimeres, støypåvirkning 
reduseres ift utvikling i dagens 
Rv.4 trasé. 

Ca 20 eiendommer må fortsatt 
innløses.
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Konsept 1   Ramberget-Mjøsbrua

Snittfart på strekning i dag:   71,3 km/t – 10 minutter 
Snittfart på strekning etter utbygging: 85,7 km/t – 8 minutter
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Ny veg fra Ramberget til Mjøsbrua
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Alunskifer gjør tunnel mindre aktuelt, men disse kan vurderes 
utredet:

Tunnel fra Ramberg-Ødegården (ca 800 m), veg i dagen fra 
Ødegården til litt nord for Kolberg (ca. 800 m). Tunnel videre 
nordover til Stokke (ca. 2.1 km). Ny veg i dagen fra Stokke til 
Mjøsbrua overfor eksisterende rv. 4

Tunnel fra Ramberget – Stokke/Redalen (4.5 km), strekning i dagen, 
før ny tunnel nord for Redalen (Lier) til Smedmoen (ca. 2 km). Ny veg 
i dagen til Mjøsbrua. 
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Lokalvegnettet:
Skjer det noen endring på lokalvegnettet?

Lavere hastighet: omklassifisering av lokalt vegnett, 60 km/h. 
Sammenhengende fylkesveg ved siden av ny rv. 4
Gang-sykkelvegløsning ved fordeling av framtidig lokalveg
Påkobling til lokalvegnettet ved Ramberget (Konsept 1)

Kollektivtilbudet:
Hvordan er kollektivtilbudet (buss) (om det skal endres)? 

Reisetid og frekvens: ½ times frekvens i 2030 (i dag er det 
timesfrekvens)
Mulig kollektivterminal ved Redalen/park and ride-ordning 
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Oppsummering så langt

Trafikkmengde og manglende sammenhengende lenker med avlastet 
veg kompliserer trafikkavvikling i en byggeperiode.

Trafikksikkerhetstema, barrierevirkning mot Mjøsa og et uavklart 
omfang av alunskifer tilsier i sum følgende:

● Vi forholder oss kun til konsepter som er realiserbare uten tunnel 
(muligheter for tunnel kan undersøkes nærmere vha 
grunnundersøkelser i seinere planfase)

● Utbygging bør skje sammenhengende for hele parsellen
● Ny veg bør gå vest for dagens Rv.4 trase
● Ikke-prissatte konsekvenser må vurderes nærmere

Kostnadsberegnet ifm NTP-arbeid høsten 2015 til 2,9 mrd
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Ramberget
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Kolberg
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Dalsjordet
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Redalen
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Dalsjordet
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