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Figur 10.26 Ny ruteføring
for E16

Utvidelse av E16 med arm mot Gävle
Samferdselsdepartementet er opptatt av å utvikle effektive transportruter mellom Norge og
utlandet som avlaster Oslo-området. Utvidelse av E16 med en arm mot Gävle vil bidra til en
forkorting av vegen mot deler av Sverige. Samferdselsdepartementet har derfor gitt Statens
vegvesen i oppdrag å utrede en arm av E16 SandvikaBergen fra Bergen til riksgrensen via
KongsvingerThorsby (rv 200/lv 239), gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Vägverket i
Sverige har parallelt fått i oppdrag fra Näringsdepartementet å utrede forutsetningene for at
videre vegforbindelse mellom riksgrensen og Gävle skal kunne inngå i Europavegnettet.
Utredningen kommer som en forlengelse av en utredning av grenseoverskridende infrastruktur
gjennomført av Vägverket og Statens vegvesen i fellesskap, på oppdrag fra
Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet.
Statens vegvesen har vurdert tre ulike ruteføringer for en forlenging av E16 mellom Bjørgo i NordAurdal og Kongsvinger, jf. også figur 10.26:
– via Sandvika og Oslo (E16, E18, rv 150, E6 og rv 2)
– via Gardermoen (E16, rv 35, rv 174 og rv 2)
– via Dokka og Gjøvik (rv 33, rv 4, E6, rv 25, rv 3 og rv 20)
For ruteføringen via Dokka og Gjøvik er det også vurdert et delalternativ med ruteføring vest for
Mjøsa, langs rv 33 og rv 177 til rv 2.
Statens vegvesen anbefaler ruteføring via Gardermoen, hovedsakelig fordi ruteføringen gir god
betjening av Oslo-regionen, Gardermoen hovedflyplass og trafikk fra Bergen og Vestlandet.
Samtidig er ruta kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å kjøre via Sandvika
og Oslo.
Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. En
beholder da sammenhengende europavegforbindelse mellom Oslo og Bergen. Mellom
Gardermoen og rv 2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv 2 i stedet for rv 174.

