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Utbedringsstrekninger – prosjektomtale 
I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt av midler til ni 
utbedringsstrekninger. Det er satt av om lag 3 630 mill. kr i statlige midler i tillegg til 
bompenger i 2018-2023 til å finansiere disse. I tillegg er det prioritert ytterligere fire 
utbedringsstrekninger med en samlet kostnad på om lag 385 mill. kr. For hver strekning har 
det vært en vurdering av hvilke tiltak som gir best nytte, for de fleste strekningene vil det 
derfor ikke være tiltak langs hele strekningen, men på utvalgte parseller av 
utbedringsstrekningene. Tiltakene som gjennomføres langs utbedringsstrekningene vil bidra 
til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilrettelegging for gående og syklende. 
For flere strekninger bør det ved senere revisjoner av Nasjonal transportplan vurderes 
videreføring av satsingen etter 2023. 
 
Utbedringsstrekninger nevnt i Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 
og Innst. S. 460 (2016-2017) 
 
Korridor 3 
Rv 40 Øyakrysset  
Det er satt av 30 mill. kr til utbedring av krysset. Utbedring må ses på i sammenheng med en 
eventuell framtidig bypakke for Larvik. Midlene utgjør statlig andel for tiltak for å bedre 
framkommeligheten til havnen. 
 
Rv 41/451 Timenes – Kjevik  
Det er satt av 350 mill. kr til utbedring av strekningen. Det legges opp til å prioritere 
utbedring til full standard på strekningen Timenes-Hamre, noe som forutsetter bompenge-
bidrag. Det legges opp til utbygging til fire felt fra Timeneskrysset ved E18 og fram til 
Hamre. Det planlegges toløpstunnel gjennom Moneheia. Tiltaket vil blant annet gi kortere 
reisetid til Kjevik og betydelig forbedrede miljøforhold for boligområdet ved Hamresanden. 
Det er ikke funnet rom for midler til strekningen fra Hamre til Kjevik innenfor rammen av 
midler til utbedringer i handlingsprogramperioden. 
 
Korridor 4 
Rv 9 Setesdal 
Det er i handlingsprogramperioden satt av om lag 300 mill. kr til utbedring av strekningen, i 
tillegg til 55 mill. kr i tilskuddsmidler. Midlene planlegges brukt til strekningene Bjørnarå-
Optestøyl, Besteland S-Helle N, Rotemo-Lunden og Byklestøylane-Hoslemo (oppstart). Det 
legges opp til videreføring av den standarden som er bygget på Sandnes-Harstadberget, dvs. 
utvidelse til 7,5 meter bredde, forsterkning, utbedring av sideterreng og vegstandard 
dimensjonert for 80 km/t. 
 
Korridor 5 
E16 Fagernes – Øye  
E16 mellom Fagernes og Øye har en relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet 
trafikk. Vegen er ulykkesbelastet og har dårlig framkommelighet på dager med stor utfart. 
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Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øye inngår i en liste over de 20 pst. farligste 
strekningene i region øst. 

Det er satt av 433 mill. kr til utbedring av strekningen. Delstrekningene Øylo–Ryfoss og 
Ryfoss–Hande prioriteres i perioden. Tiltakene innebærer breddeutvidelse til åtte meter 
inkludert skulder, forsterket midtoppmerking, kurveutbedring, forsterkning av bæreevne, 
nye stikkrenner og drenering, tiltak mot utforkjøring (rekkverk og sideterreng) og nytt 
dekke. Dette gir sammenhengende god standard på over 30 km av E16 fra Kvam i nord til 
Hande i sør. Det gjennomføres kurveutbedringer for flaskehalsene og de ulykkesutsatte 
punktene Reiensvingen, Røn og Ulnes nord. Disse kurveutbedringene ligger innenfor 
delstrekningen Hande–Strand. 

Vedtatt KDP for E16 Fagernes sør-Fagernes nord, med tunnel gjennom Fagernes og bru over 
Neselva, er kostnadsberegnet til 650 mill. kr. Omkjøring Fagernes forutsetter imidlertid at 
E16 bygges ut videre nordover til en samlet kostnad på 3,2 mrd. kr, slik det ligger inne i KDP 
for E16 Fagernes-Hande. Statens vegvesen har ikke funnet rom for omkjøring rundt 
Fagernes innenfor rammene til utbedring. 
 
Rv 7   
Det er satt av 300 mill. kr til utbedring av strekningen. Strategien for utbedringen er å starte 
fra sør etter Ørgenvika. Det planlegges i første omgang å utbedre langs strekningen 
Miganberget-Kittelsvik, om lag ni km. Det legges opp til forsterkning og drenering, 
breddeutvidelse til ti meter med etablering av midtoppmerking og utbedring av sideterreng. 
Dette vil være en videreføring av samme standard som på strekningen Flå-Kjerringvika. 
 
Rv 52  
Det er satt av 506 mill. kr til utbedring av strekningen. I begynnelsen av perioden planlegges 
det tiltak på Skøyten bru inkludert Venåsbakken, samt utbedringstiltak på 
høgfjellsovergangen for å bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og driftsforhold, særlig 
vinterstid. De resterende midlene planlegges å benyttes på tiltak gjennom Hemsedal 
sentrum. Statens vegvesen har ikke funnet rom for omkjøring rundt Hemsedal sentrum 
innenfor rammene til utbedring. 
 
Korridor 6 
Rv 3 Østerdalen  
Store deler av strekningen har ikke tilfredsstillende standard. Det er smal veg, og to av fem 
høyest rangerte bruer til utskifting ligger på denne delen av rv 3, Tingstadbekken og Kiva 
bru. Strekningen har vesentlig redusert bæreevne som i kombinasjon med deformasjoner, 
fører til hyppigere behov for reasfaltering. Strekningen har også stikkrenner av stål fra 80-
tallet, som er korrodert og delvis kollapset og har ført til setningsskader.  
 
Det er satt av 600 mill. kr til utbedring av strekningen, i tillegg til 320 mill. kr over 
vedlikeholdsposten. Det prioriteres å utbedre strekningen Atna nord–Alvdal grense i sin 
helhet, mens strekningene Rendalen grense–Skurlaget Alvdal og Tunna bru–Lonåsen og 
Evenstad-Imsroa startes opp. Tiltakene gjelder forsterking av bæreevnen, etablering av 

Utbedringsstrekninger langs E16


