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1. 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. Forvaltningsreformen innebar en ny klassifisering av
vegnettet fra 1.1.2010. Disse utredningene omfatter riksvegnettet, som består av det tidligere
stamvegenettet og de øvrige riksvegene som staten skal ha ansvaret for.
St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-19 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 1.1.2014, 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 i et 30 års perspektiv. Utredningene er ikke fysiske planer som
viser detaljerte løsninger på hver enkelt streking, og heller ikke økonomiske planer.
Utredningene omfatter perioden 2014-2044.
Utredningene antyder hva det koster å bygge ut to- og trefeltsveger med midtdeler når
årsdøgntrafikken (ÅDT) er mellom 8 og 12000, firefeltsveg med midtdeler når ÅDT er over
12000 og utbedring av veger med ÅDT under 8000. Utredningen viser en anbefalt
utviklingsstrategi mot den langsiktige visjonen for riksvegnettet. I strategien inngår både store
prosjekter, mindre utbygginger og drift- og vedlikeholdstiltak. 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.
Arbeidet med de rutevise utredningene blir koordinert med et eget oppdrag fra
Vegdirektoratet, hvor regionene vil bli bedt om å utarbeide en strategi for å fjerne forfallet på
riksvegnettet i løpet av en 10-årsperiode. Oppdraget vil omfatte identifisering og stedfesting
av forfall på riksvegene.
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 2014-23 og årene etter vil skje gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan og
etterfølgende handlingsprogram.
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2. Beskrivelse av rutas nåværende og framtidige funksjon
2.1 Rutas omfang og utstrekning
Rute 1 omfatter E6 fra Riksgrensen ved Svinesund til Ulvensplitten ved Alnabru i Oslo. Ruta
omfatter også del av Operatunnelen (tidligere Svartdalstunnelen) fra Ryenkrysset på E6 til
kryss med arm til E6 (tidligere Rv 190) i Lodalen i Oslo, og rv 156 Vinterbro fra kryss med
E6 til kryss med E6 ved Stenfelt i Akershus.
Fra 2010 omfatter rute 1 også tverrforbindelsen rv 111/rv 22 mellom Borg havn i Fredrikstad
via indre Østfold til Lillestrøm og E6 og rv 120 fra Lillestrøm til Skedsmokorset og E6. I
tillegg til denne interregionale forbindelsen inngår også rv. 110 fra E6 i Råde til kryss med rv
111 i Fredrikstad og rv. 21 fra E6 til Halden by og kryss med fv 22. Moss Lufthavn Rygge er
tilknyttet rute 1 gjennom at atkomstveien til terminalen er blitt en del av riksvegnettet. Rute 1
er koplet til både rute 2a og 3 i henholdsvis Eidsberg, Ås, Moss og Oslo. kommuner. I Oslo
forsetter E6 videre nordover men da som rute 6a.
I Østfold utgjør ruta 196,7 km, i Akershus 105,6 km og i Oslo 36,8 km, til sammen 339,1 km.

2.2 Rutas funksjon
Rute 1 er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo-København-Stockholm, og er den
viktigste landverts utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa. Nær halvparten av
det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på rute 1 over Svinesund. Om lag 55 % av
tunge kjøretøy som frakter gods på E6 fra Norge mot Sverige eller det øvrige Europa har
startpunkt i Oslo, Østfold og Akershus (25 % i Oslo og 30 % i Østfold og Akershus). Motsatt
veg har om lag 70 % av tunge kjøretøy med gods fra Sverige eller det øvrige Europa
målpunkt
i Oslo, Østfold og Akershus (50 % i Oslo og 20 % i Østfold og Akershus).
Når det gjelder personreiser til og fra utlandet krysser to tredjedeler av det totale antallet
reisende på veg og bane riksgrensen på rute 1 over Svinesund. Om lag 40 % av turistene som
kommer til Norge på veg benytter denne vegen.
Transittrafikken på E6 er om lag 35 %. Ruta har med andre ord stor betydning også for
regional og lokal trafikk. Mosseregionen utgjør i stor grad et felles bolig- og arbeidsmarked
med Oslo og Follo. Videre knytter E6 sammen de viktigste servicesentra i Ytre Østfold, det
vil si Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, som også i økende grad utgjør et felles bolig
og arbeidsmarked. Rutas store betydning for det lokale næringslivet kan illustreres ved at om
lag 45 % av reisene som krysser fylkesgrensen mellom Østfold og Akershus er reiser i arbeid
og at om lag 25 % er reiser til og fra arbeid.
Økende grad av samkvem med utlandet, godstransport og reiser i arbeid, og økende grad av
pendling, tilsier at utviklingstrekkene som kjennetegner rutas funksjon vil forsterkes videre
framover. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til hvilket omfang grensehandelen, eller
den såkalte handelslekkasjen til Sverige, vil ha i årene som kommer. De senere årene har vi
sett at trafikkveksten på Svinesund er følsom for endringer i avgiftsnivå og valutakurser.
5

E6 er lagt utenom byområdene syd for Oslo med unntak av Sarpsborg.
I Sarpsborg byområde har E6 i stor grad funksjon av å være en transportåre for lokal trafikk
som skal krysse Glomma. I forbindelse med trafikktoppene morgen og ettermiddag preger
dette trafikkbildet på E6 over Sannesund og i kryssområdene på begge sider. Når det gjelder
rutas kobling til og funksjon i Oslo byområde er dette nærmere omtalt i avsnittene nedenfor.
Til rute 1 er det 2 armer som danner forbindelse til byene Fredrikstad, rv 110 via Karlshus i
Råde kommune og rv 21 til Halden. I forbindelse med at Moss lufthavn Rygge, har status som
nasjonalt knutepunkt for persontrafikk, er atkomstvegen frem til flyplassterminalen en del av
riksvegnettet som en arm til E6.
Veglenken rv 22/ rv 111 som starter ved Borg havn, krysser E6 på Årum ved Sarpsborg, er en
direkte forbindelseslinje til Akershus og Nedre Romerike ved E6 nord for Lillestrøm og E18 i
indre Østfold. Videre danner veglenken en sammenhengende forbindelse mellom indre og
ytre Østfold med endepunkt i Nedre Glommaregionen. Ved at ruten krysser E6 både sør og
nord for Oslo, gir den mulighet for en alternativ rute og utenlandsforbindelse for transport
som ikke skal innom Oslo. Som alternativ rute nord-sør er den ca 6 km kortere, men med en
betydelig lavere standard enn E6. For indre Østfold og da spesielt kommunene Eidsberg,
Marker, Rakkestad og Trøgstad med litt over 26.000 innbyggerer, fungerer vegen også som
tilførselsvei til Oslo lufthavn Gardermoen, eventuelt også alternativ kjørerute for transporter
videre nordover. Selv om veglenken bare går gjennom to fylker har den en interregional
betydning. Nedre Glomma regionen har ca. 112.000 innbyggere bare i kommunene Sarpsborg
og Fredrikstad, Skedsmo kommune i motsatt ende av denne veglenken består av ca. 38.000
innbyggere og dette antallet mer en dobles når man tar med de nærliggende bebyggelser
Lørenskog, Rælingen og Fet.

2.3 Rutas plass i transportkorridoren
Rute 1 inngår i transportkorridor 1 Oslo-Svinesund/Kornsjø. Dette er Norges viktigste
transportkorridor mot utlandet både på land og sjøsiden, samtidig som den knytter Østfold
sammen med landet for øvrig. Alle transportformer er til stede i korridoren. I tillegg til
E6 med tilhørende armer m.m. omfatter transportkorridoren på landsiden Østfoldbanen
(Vestre og Østre linje).
Rute 1 er eneste riksvegrute i transportkorridoren. Riksvegrute 2a, E18 Riksgrensen/ØrjeOslo i transportkorridor 2, har likevel en nær sammenheng med rute 1 på strekningen fra
Vinterbro i Akershus til Oslo. E6 og E18 er her begge hovedtransportårer i sørkorridoren i
Oslo. I tillegg krysses rute 1(rv22) og 2a(E18) på Momarken i Eidsberg kommune i Østfold.
På sjøsiden utgjør hovedleden fra Oslo til Ytre Oslofjord, med innseilingsleder til Drammen
havn og stamnetthavnene Borg havn og Moss havn hovedelementene i korridoren. Borg
havn er direkte koplet til ruta via rv 111, mens Moss havn er tilknyttet rute 3 via rv 19.
Halden havn er tilknyttet rute via rv 21. Fergeforbindelsen Moss-Horten og rv 19 knytter
Sørlandet, Telemark og Vestfold til E6 og utlandet.
Med tanke på luftfart er den fysiske infrastrukturen i korridor 1 knyttet til forbindelsene med
Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) gjennom Østfoldbanen og videre togforbindelse og E6 via
korridor 6. Moss Lufthavn, Rygge(MLR) åpnet for sivil trafikk i 2008, men vil i liten grad
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påvirke den dominerende stilling OSL har. På rute 1 (E6) vil man allikevel komme til å merke
at en andel av flyreisene fra Østfold og de sørlige deler av Akershus og Oslo vil skje fra
Rygge.
Korridoren har særlig betydning som landverts transportåre til/fra utlandet; over 2/3 av den
landbaserte transporten av personer og gods til/fra Norge fraktes gjennom denne korridoren.
Korridoren inngår i «Det Nordiske Triangel» (utbygging av veg- og jernbaneforbindelser
mellom de nordiske hovedstedene) som er en del av EUs strategi for utbygging av et transeuropeisk transportnettverk (TEN-T).
Mye av landtransporten til og fra andre landsdeler går gjennom korridoren i tillegg til
transportene til/fra Oslo og det sentrale Østlandet. Korridoren har dessuten stor regional
betydning ved at den knytter Østfold sammen med hovedstadsområdet. Videre knytter veg og
bane sammen byene i Østfold, som i økende grad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Det er
økende pendling mot Oslo-området. Korridoren fungerer også som en hovedåre for lokalt
næringsliv.
I tillegg til hovedstadsområdet er bosettingen langs korridoren konsentrert til fire kystbyer. I
de senere årene har det foregått en økende lokalisering av lager- og grossistforetak langs
korridoren og da spesielt i Folloregionen. Det er vekst i tjenesteytende næringer.
Hovedårene og hovedknutepunktene i korridoren er:
• E6 Oslo – Svinesund.
• Østfoldbanen Oslo – Kornsjø.
• Stamleden fra Oslo til Ytre Oslofjord og stamnetthavnene Borg og Moss.
• Moss lufthavn, Rygge, (utenfor Avinor).
På neste side er det et oversiktskart som viser ruta.
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2.4 Oversikt over KVU/KS1
Transportsystem i Nedre Glommaregionen
Den direkte bakgrunnen for konseptvalgutredningen er vedtak i Fredrikstad bystyre den
10.5.2007 angående ”Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad”, med uttrykte mål om å forbedre
miljøet og å legge til rette for næringsutvikling, verdiskaping og god samfunnsøkonomi.
Med innføringen av KS1 for store prosjekter og bypakker, anbefalte Statens vegvesen i 2007
at ”Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad” må behandles i en konseptvalgutredning. I brev pr
31.8.2007 bekrefter Samferdselsdepartementet dette, og i tillegg at aktuelle tiltak både må
sees i sammenheng med utvikling av jernbanen og i et regionalt perspektiv, dvs Nedre
Glommaregionen. Konseptvalgutredningen for Nedre Glommaregionene, tar først og fremst
utgangspunkt i de trafikale og miljømessige utfordringer som er knyttet til byområdene
Fredrikstad og Sarpsborg med tilhørende områdesentre, og har derfor tydelig karakter av en
bypakkeløsning med nære tilhørigheter mellom de ulike løsninger som foreslås.
Konseptvalgutredningen ble fremlagt 1. mars 2010. Tiltakene som foreslås i den anbefalte
løsningen skal hovedsakelig finansieres av bompenger, med kostnadsfordeling på nærmere 70
prosent bompenger og i overkant av 30 prosent offentlige midler. Videre foreslås det å sette
opp bomring i Fredrikstad og i Sarpsborg kommuner, i tillegg til innføring av rushtidsavgift.
Rute 1 berøres først og fremst gjennom forslag som omhandler rv 110, som er adkomsten fra
E6 til Fredrikstad og kryssingen av Glomma. I tillegg utgjør rv 111 som danner forbindelsen
fra Borg havn til E6 og videre forbindelse mot Indre Østfold og Akershus, en viktig del av
indre transportsone i bybåndet mellom/gjennom Fredrikstad og Sarpsborg.

Nærmere beskrivelse av anbefalt løsning – Kombinert konsept
Prioriteringsprinsipper
De definerte mål og krav forutsetter en dreining av reisemiddelvalget, fra bil til kollektiv,
sykkel og gange. For å oppnå dette må utvikling av nye vegkapasitet begrenses og
restriksjoner på biltrafikk inn mot sentrum introduseres. En forutsetning for dette er at det
tidlig utvikles et godt tilbud for alternative reisemåter, dvs med sykkel, gange, buss, ferje og
jernbane.
•

•
•
•

Tiltak med god virkning i forhold til definerte mål og krav må vedtas, planlegges og
settes inn tidligst mulig, inklusive parkeringsrestriksjoner og rushtidsavgift. Tiltakene
er derfor delt inn i prioritet A, B, og C, hvor A-prosjekter har høyest prioritet.
Inndeling av tiltak i prioritet A, B, og C må også sees i sammenhang med
anbefalingen om å legge opp til porteføljestyring med utgangspunkt i målene for
bypakken.
Tidlig oppstart i utviklingen av et forbedret hovedsykkelveinett er viktig.
Et forsterket kollektivtilbud (ferje og buss) må prioriteres høyt.
Vegtiltak som bedrer fremkommeligheten for bussene, dvs utvikling av kollektivfelt
o.a., prioriteres også høyt. Det anlegges kollektivfelt inn mot sentrum for å gi
busstrafikken bedre fremkommelighet her. (Dette kan også åpne opp for en større
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•

fleksibilitet i utviklingen av busstilbudet, for eksempel med pendelruter mellom
Sarpsborg og Fredrikstad).
Kapasitetsutvidelser for biltrafikken gjøres kun på strekninger av stor betydning for
tungtrafikken, eller der de samtidig gir vesentlig avlastning av øvrig vegnett til fordel
for bussene, gående og syklende. (Som følge av dette vil man på noen kritiske
strekninger oppleve ”flaskehalsproblemer”, hvor det på sikt kan være aktuelt å sette
inn ekstra trafikkregulerende tiltak. Eksempler her er rv 110 Simo – Ørebekk, og fv
118 over Glomma).

Tiltak i Fredrikstad
På kart nedenfor vises forslag til en prioritert bypakke i Fredrikstad. Ved utviklingen av
forslaget er det gjort flere avveininger:
1) Strekningen rv 110 Simo – St. Croix foreslås utbygget til firefeltsveg for allmenn
trafikken. Dette vil avlaste bygatenettet og boliggater i sentrum. Prosjektet skal følges
opp med samtidig gjennomføring av en gatebruksplan for sidevegnettet i sentrum for å
sikre bedre forhold for busstrafikken, syklende og gående.
2) Konseptet legger opp til utviklingen av et tungtransportnett som vil avlaste Fredrikstad
bru og riksveinettet gjennom sentrum for en del av tungtrafikken. I tråd med dette
anbefales at rv 109 fra Råbekken mot E6 utvikles til fire allmennfelt.
3) Situasjonen med tre kjørefelt på Fredrikstad bruk videreføres, (med to allmenn- og ett
utgående kollektivfelt). Det anlegges påhengte gangbaner på begge sider av brua, slik
at det også blir plass til sykkelfelt i begge retninger. Videre utvides rv 110 fra venstre
bruhode og inn mot krysset øst for St. Croix med et inngående kollektivfelt. På
østsiden omdisponeres to av feltene mellom brua og Rakkestadsvingen til
kollektivfelt.
(Anbefalingen er begrunnet i at en firefelts rv 110 med ny bru parallelt Fredrikstad bru er vurdert til å
koste ca 970 mill kr, samtidig som det er behov for en ny mellomliggende bru lenger nord).

4) Det anbefales å avvente planlegging og bygging av rv 110 St. Croix – Simo inntil det
foreligger avklaring mht jernbaneomleggingen. Veg og jernbane her bør planlegges og
helst bygges samtidig.
Avklaringer om jernbanen forventes å skje gjennom pågående revisjon av IC –
strategien på Østfoldbanen og rulleringer av nasjonal transportplan.
Omlegging av jernbanen og etablering av ny stasjon på Grønli inngår i det kombinerte
konseptet, men er ingen forutsetning for gjennomføring av konseptet for øvrig.
Imidlertid vil en koordinert gjennomføring av dette jernbaneprosjektet og tilgrensende
vegtiltak ha flere positive sider. Bedre tilpasning til omgivelsene, reduserte
gjennomføringskostnader, og mindre ulemper for lokalsamfunn og trafikkavviklingen
under utbyggingen.
Ny stasjon på Grønli vil legge grunnlaget for utvikling av et kollektivknutepukt i
sentrum, og det kombinerte konseptet for øvrig legges opp til at en betydelig andel av
reisene til/fra jernbanestasjonen kan foregå til fots, med sykkel eller buss. Det at en
større andel av tilbringerreisene kan skje med andre transportmidler enn bil er i seg
selv en kvalitet, og vil dessuten redusere behovet for parkeringsplasser i tilknytning til
stasjonen.
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5) Tidsdifferensierte bompengesatser (med rushtidsavgift) og parkeringsrestriksjoner er
forutsatt å være en del av det kombinerte konseptet for å redusere veksten i
biltrafikken inn og ut av bysentrum i rushperiodene.
6) I tråd med strategien om økt kollektivandel omdisponeres to av feltene på
strekningene fv 109 Råbekken – Grønli og rv 110 Østsiden – Rakkestadsvingen til
kollektivfelt.
7) Kollektivfeltene på rv 111 Rakkestadsvingen – Moum anbefales anlagt som midtstilte
felt, og bussene gis prioritet i kryssene. (Midtstilte kollektivfelt vil kreve dispensasjon
fra dagens vegnormaler). En løsning med midtstilte kollektivfelt på denne strekningen
vurderes som bedre enn vanlige kollektiv felt eller en separat busstrasé for å sikre rask
fremføring og god punktlighet.

Kart: KVU Transportsystem i Nedre Glommaregionen tiltak i Fredrikstad.
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Tiltak i Sarpsborg
Kombinert konsept i Sarpsborg bygger på de samme prinsippene som forutsatt i Fredrikstad,
jf. kart nedenfor. Avveininger:
1) Tidsdifferensierte bompengesatser (med rushtidsavgift) og parkeringsrestriksjoner er
forutsatt å være en del av tiltaksporteføljen, tilsvarende som i Fredrikstad. Det samme
gjelder en transporteffektiv arealutvikling.
2) Ny fv 114 Greåker – Grålum bygges ut først etter at nytt østfoldsykehus er etablert på
Kalnes. Ny bussrute til sykehuset kan benytte Opstadveien mellom Greåker og
Kalnes, og biltrafikk fra Fredrikstad bør styres via Alvim og E6 inntil ny fv 114 er
utbygd.
3) Utbygging av ny fv 118 via Hafslundsøy som tofelts bruer er begrunnet i at man ikke
bør øke kapasiteten for biltrafikken inn mot Sarpsborg sentrum(Fv 118 via
Hafslundsøy i fire felt er kostnadsberegnet til ca 966 mill kr). Dagens Sarpefossen bru
forbeholdes busstrafikken, syklende og gående.
4) Sentrumsring Yven – fv 109 prioriteres ikke utbygget. Dette er begrunnet i
jordvernhensyn, og at en slik ring i henhold til beregningene synes å ha en begrenset
trafikkmessig betydning.
5) En eventuell ny veiforbindelse rv 111 Borgenhaugen – E6 ved Hauge kan ikke være et
alternativ til ny rv 111 for Hafslund.

Kart: KVU Transportsystem i Nedre Glommaregionen tiltak i Sarpsborg
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KVU Moss
Omtales ifm rv 19 og rute 3

KVU Moss - Horten
Omtales ifm rv 19 og rute 3

KVU Oslopakke 3
Oslopakke 3 skal finansiere forsert utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus.
Oslopakke 3 omfatter det meste av riksvegnettet i hovedstadsområdet med unntak av
prosjekter som finansieres eller vurderes finansiert gjennom egne bompengeordninger. I
arbeidet med Oslopakke 3 er det gjennomført en KS 1-prosess for hele Oslopakke 3. Dette
omfatter det meste av riksvegnettet i Hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av
Konseptvalgutredningen for Oslopakke 3 ble behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-2009),
der det heter at:
”Framkommelighet er det prosjektutløsende behovet, samtidig som transportsystemet må virke
sammen med de nasjonale målene for transportpolitikken, jf omtale i kapittel 4.2. Gjennom
St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget er det
understreket at klimahensyn må ligge til grunn for utviklingen av transportsektoren. Nærmere
59 pst av klimagassutslippene i Oslo og Akershus kommer fra vegtrafikken.”

Videre heter det om målene for pakken at:
”Regjeringens hovedmål for Oslopakke 3 er å sikre god framkommelighet for alle
trafikantgrupper i hovedstadsregionen. Viktige delmål er:
• Rushtidsforsinkelser i byområdet skal reduseres.
• Næringsliv og kollektivtransport skal prioriteres.
• Framkommeligheten for gående og syklende skal økes.”
”Reduksjon av klimagassutslipp fra transport skal derfor være en sentral premiss for
det videre arbeidet med Oslopakke 3. I tillegg må følgende krav oppfylles:
• Lovens krav om luftforurensing og støy
• Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
• Lovens krav om universell utforming
Samtidig skal det framtidige transportsystemet ivareta hensyn til by- og tettstedsutvikling og
krav til lokal miljøkvalitet.”

For å nå disse målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 ifølge meldingen:
”samordnes andre areal- og transportpolitiske virkemidler. Samordnet utvikling av arealbruk
og transportsystem må bidra til en reduksjon i bilbruken og sikre en gradvis strukturell
endring som bidrar til å redusere transportbehovet, redusere privatbilbruken og å øke andelen
som reiser kollektivt, på sykkel eller til fots”.

De ovennevnte målene legges i rutevise utredninger til grunn for prioritering av tiltak på
riksvegnettet i Oslo og Akershus.
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3. Status og utfordringer for ruta
Utbyggingen av E6 til firefelts veg mellom Svinesund og Oslo ble fullført i 2009. Dette var en
viktig milepæl nasjonalt sett for forbedret trafikksikkerhet og framkommelighet for
næringslivets transporter og forbindelsen til utlandet. Utfordringer knyttet til trafikkvekst for
E6 i årene fremover, vil først og fremst være knyttet til kryssende trafikk og trafikk på av- og
påkjøringsramper i tilknytning til rushtidsproblematikk for lokaltrafikk. Dette kan
eksemplifiseres gjennom E6 gjennom Sarpsborg hvor ruta i stor grad har funksjon av å være
en transportåre for lokal trafikk som skal krysse Glomma. I forbindelse med trafikktoppene
morgen og ettermiddag preger dette trafikkbildet kryssområdene på begge sider av Sannesund
bru.
Rv 110/111 i både Fredrikstad og Sarpsborg har fremkommelighetsproblemer for
kollektivtrafikken på de sentrumsnære strekningene. Det er tidvis forutsigbarhetsproblemer
for alle trafikantgrupper. Tungtransport fra Borg havn til jernbaneterminalen på Valle på fv.
109 benytter rv 110 gjennom Fredrikstad sentrum, med tilhørende støy og barrierevirkning.
Vegen er i hovedsak en to-felts veg uten midtdeler, og oppfyller totalt sett ikke
vegnormalstandarden.
Rv 22 fra kryss med rv 159 i Lillestrøm og østover til Garderveikrysset i Fet er det en
årsdøgntrafikk på over 20 000 kjøretøy. Det har gjennom flere år vært store
avviklingsproblemer både i morgen- og ettermiddagsrushet. I tråd med handlingsprogrammet
for Oslopakke 3 for perioden 2010-21013 er det lagt til grunn bompenger til å starte
utbyggingen av rv 22 på strekningen Lillestrøm – Fetsund.

Hovedstadsområdet, Oslo og Akershus
I retningslinjene for de rutevise utredningene er det pekt på at utredning av utfordringer og
tiltak på enkeltruter egner seg best på vegstrekninger utenfor de store byene. I
storbyområdene kommer vi inn på en rekke problemstillinger som gjør rutevise utredninger
mindre egnet. Dette gjelder f.eks. problemstillinger knyttet til virkninger av tiltak i
transportnett, behov for begrensning og styring av
biltrafikk, konkurranseflater mot
kollektivtransport, fordeling av tilgjengelig
vegkapasitet på ulike trafikantgrupper, arealbruk
og parkering.
Hovedstadsområdet skiller seg fra andre byer ved
at området omfatter svært mange ulike ruter:
• Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med
tilknytninger
• Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo
• Rute 2b: Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og
rv 35 Jessheim – Hønefoss
• Rute 3: E18 Oslo – Kristiansand og E39
Kristiansand – Stavanger med tilknytninger
• Rute 5c: E16 Sandvika – Bergen
• Rute 6a: E6 Oslo – Trondheim med
tilknytninger
Av disse rutene ender alle bortsett fra rute 2b og
rute 5c i Oslo by ved Operatunnelen.
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I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og lokale baner et
differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt tett nett av
riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Transportsystem og arealbruk i store
byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for trafikantene som for de fleste reisehensikter
kan velge mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål.
I et komplekst transportnett gir det mindre mening å vurdere utfordringer og tiltak på
enkeltstrekninger. Tiltak på én strekning i nettet kan i mye større grad enn utenfor byene
påvirke store deler av systemet. Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden disse
først og fremst avvikler lokaltrafikk. Vurdering av tiltak på en rute (innfartskorridor) må blant
annet ta hensyn til den totale trafikkbelastningen i sentrale deler av byen. Satsing på
sammenhengende sykkelveger og framkommelighet langs viktige bussruter (særlig pendler)
vil ofte kreve samordning av tiltak på flere riksvegruter. I denne sammenheng er det uheldig
at prioritering av tiltak er knyttet til den enkelte rute. Derfor har Region øst, som del av
arbeidet med de rutevise utredningene, utarbeidet en utredning som tar for seg en mer
helhetlig vurdering av utfordringer og tiltak i riksvegnettet i hovedstadsområdet. Utredningen
er ment som et supplement til de rutevise utredningene.
Rammene som er lagt for Oslopakke 3 tilsier også at det er viktig å vurdere behov i det
samlede nettet i Oslo-området. Det er en intensjon at lokale myndigheter skal ha større
innflytelse på samlede prioriteringer, og gjennomføringen koordineres av en styringsgruppe
med representanter for statsetatene og lokale myndigheter.
For å legge bedre til rette for helhetlig styring av den regionale utviklingen i hovedstadsområdet er det igangsatt et regionalt plansamarbeid for areal og transport. Prioritering av tiltak
i Oslopakke 3 må samordnes med det regionale plansamarbeidet.
Utfordringer
I norsk sammenheng er Oslo/Akershus et tett befolket område med omfattende flytting og
pendling på tvers av fylkesgrensen. Befolkningsveksten er langt sterkere enn tidligere antatt,
og dette vil bety økt press på utbyggingsareal og transportsystem. Etterspørselen etter reiser
forsterkes ved at Oslo har og vil få et større overskudd av arbeidsplasser, noe som vil medføre
økt pendling. Dette er en stor utfordring for samfunnsutvikling og miljø, da både flytting og
reisemønster påvirkes av hvor i regionen bolig- og arbeidsplasser lokaliseres, av kvalitet og
kapasitet på transporttilbudet og hvilke kvaliteter som tilbys i dagens og framtidens
boligmarked og i lokal- og nærmiljøet.
Hovedutfordringen i Osloområdet er å håndtere vekst på en bærekraftig måte. Hittil har vi i
stor grad hatt en etterspørselsbasert areal- og transportplanlegging med kraftig vekst i
biltrafikk som resultat. Det er de tettest befolkede byområdene som allerede har de største
miljøbelastningene, og på sikt kan økt biltrafikk og trengsel på gatenettet medføre at indre bys
attraktivitet som bosted, arbeidssted, kultur- og handelssentrum svekkes.
Vegtrafikken har økt det siste tiåret og mer enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Dersom
dagens trendutvikling fortsetter, kan Oslo totalt sett få opp mot 40 % økning i dagens
biltrafikk fram mot år 2030. Økende privatbilisme vil innebære redusert framkommelighet for
vare- og kollektivtransporten, og for gående og syklende, spesielt i indre by.
Mange av de store vegprosjektene som er under planlegging og bygging i Oslo og Akershus
påvirker kapasiteten og framkommeligheten på hovedvegsystemet. Samtidig har Ring 1, Ring
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2 og øvrige deler av Ring 3 lite ledig kapasitet. Skal transportkapasiteten i vegsystemet i Oslo
økes må det skje ved å øke kapasiteten og framkommeligheten for kollektivreisende, syklende
og gående slik at persontransportkapasiteten kan økes. På korte distanser må også
sykkeltrafikkens konkurransevilkår i forhold til bil styrkes.
Transportsystem og arealbruk i store byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for
trafikantene som for de fleste reisehensikter kan velge mellom flere transportformer,
reiseruter og reisemål. I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og
lokale baner et differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt
tett nett av riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Riksvegnettets rolle er i tillegg
annerledes i hovedstadsområdet, siden disse først og fremst avvikler lokaltrafikk. Samtidig
utformes riksvegene ut fra sin rolle som ruter for lengre, regionale reiser, noe som i mange
tilfeller medfører barrieredannelser og dårlig stedskvalitet i områder med bymessig
bebyggelse. Den negative effekten av dette forsterkes av at det er noen av Norges tettest
befolkede områder riksvegene går igjennom og antallet mennesker som berøres er betydelig.
Drivkreftene og hovedutfordringene gjør det viktig å prioritere tiltak som:
• Bidrar til en omfordeling av reiser fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange
• Ikke øker kapasiteten for biltrafikk i Oslo og Akershus, spesielt i det
sammenhengende bybåndet og i knutepunktene i Akershus
• Legger til rette for økt stedskvalitet og reduserer miljøproblemer
Erfaring viser samtidig at det ikke er tilstrekkelig å utvikle alternativer til å reise med bil for å
nå målet om å begrense biltrafikken og oppnå målet om akseptabel framkommelighet i
vegnettet, bl.a. for godstransport og varedistribusjon.

3.1 Trafikkforhold
Trafikkmengden på de ulike delene av rute 1 varierer ut ifra funksjon og reisemønster. På E6
er trafikkmengden på over 20000 ÅDT på mer enn 90% av ruta. På Svinesund er ÅDT ca
16000 med en andel tungbil på omtrent 15%. Trafikken er stigende inn mot Oslo til en ÅDT
på over 90000.
På den interregionale tverrforbindelsen mellom Nedre Glomma og Nedre Romerike, varierer
ÅDT tallene betraktlig, hvor det i de befolkningstette områdene i endene av ruta er
strekninger med ÅDT på over 20000, mens det på strekninger i Indre Østfold og Akershus sør
er ÅDT på under 4000. På de to armene inn til byene Fredrikstad og Halden er ÅDT
varierende fra 8000 til over 20000.
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Totalt sett på hele rute 1 har anslagsvis 46% av den totale lengden en ÅDT på over 20000. I
tabellen nedenfor er dette nærmere detaljert for de enkelte vegstrekninger og fylker.

Fylke
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Oslo
Oslo
Oslo
Sum %

Meter* med ÅDT
Veg < 4000 4000 - 7999
8000 - 11999
12000 - 19999
>=20000 Sum
E6
77
4153
57681
61911
R110
14130
1579
5591
21300
R111
18912
11995
6438
678
38023
R21
7278
7278
R22
9638
27719
5490
42847
E6
2989
38132
41121
R120
3782
3782
R156
3882
3882
R22
15908
5616
1917
9143
4600
37184
E6
953
1061
18390
20404
R150
1200
1200
R190
5663
5663
9%
20 %
12 %
13 %
46 % 100 %

* antall meter som er oppgitt i tabellen bygger på ÅDT intervaller og gir ikke uttrykk for den
fullstendige veglengde.
På neste side er det et kart som viser dagens (2014) trafikkmengder for ruta fordelt på ÅDTklasser (<4000, 4000-8000, 8000-12000, 12000-20000 og >20000).
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3.2 Framkommelighet.
Vegstandard
Hva som er utbygd til vegnormalstandard ved inngangen til 2014 er vist på kart nedenfor.
I tabellen nedenfor er det vist fordelingen på de ulike vegstrekninger som ikke oppfyller
vegnormalstandarden.

Veg
E6
R21
R22
R110
R111
R120
R156
Sum

% Ja
% Nei
89 %
11 %
12 %
88 %
0%
100 %
0%
100 %
1%
99 %
0%
100 %
75 %
25 %
41 %
59 %

Antall kilometer som
ikke oppfyller
vegnormalstandarden
13.017
6.289
76.928
21.300
37.968
3.817
0.987
160.306

Status for gjennomføring ”firefeltsstrategien” slik den ble definert i Stamvegutredningen i
2006 og fornyet i NTP 2006 – 2015 er for rute 1 knyttet til E6, som stod ferdig utbygget til
fire felts standard fra Oslo til Svinesund/Riksgrensen i 2009. Firefeltsstrategien er for denne
vegstrekningen gjennomført.
I tråd med ”firefeltsstrategien” er det aktuelt å se på andre strekninger som med utgangspunkt
i trafikkvekst får en ÅDT som er høyere enn 12 000. Trafikkutviklingen tilsier at deler av
riksvegnettet i de tre østfoldbyene Fredrikstad, Sarpsborg og Halden bør vurderes i forhold til
”firefeltsstrategien”. Økt kapasitet på tilførselsveger inn mot bysentra, medfører økt press på
vegnettet i bykjernen og det er derfor nødvendig å se på disse tiltakene i et større perspektiv.
For Fredrikstad og Sarpsborg er slike vurderinger gjort i forbindelse med KVU
Transportsystem i Nedre Glommaregionen.
I Akershus og Nedre Romerike tilsier trafikkutviklingen ved inngangen til 2014 en tilsvarende
vurdering på rv 22 fra Fetsund og rv 120 frem til E6 i Skedsmo kommune. Strekningen utgjør
til sammen ca 17 km som vil ha en ÅDT høyere enn 12 000. På rv 22 vil det mellom Skedsmo
og Fet kommuner som en del av Oslopakke 3, bli en utvidelse på en strekning på ca 5 km fra
to til fire felt fra kryss med fv 159 til Hovinhøgda. Denne utbyggingen er ventet å stå ferdig i
2014.
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Følgende strekninger kan med utgangspunkt i en forventet utvikling av trafikkvekst vurderes
ift ”firefeltsstrategien”:
Veg og sted

Fra - til

Lengde

Rv 21 Halden

Halden sentrum – E6

7 km

Rv 22/120 Fet og Skedsmo
kommuner

Kringen – E6

12 km*

Rv 110/111 Fredrikstad

Skåra - Sellebakk

10 km

Rv 111 Sarpsborg

E6/Årum - Borgenhaugen

5 km

Sum
*

31 km

I tillegg til 5 km som er forventet stå ferdig i 2014

I tabellen nednefor er det angitt hvilke bruer som har føringsbredde under 8,5 meter og
trafikken(ÅDT) på den aktuelle vegstrekning.
Brunr
187
208
172
610
202
319
112
121
235

Navn
Unneberg, Halden
Lundestad, Halden
Remmen, Halden
Mysen, Eidsberg
Kjellerholden, Skedsmo
Fetsund, Fet
Strømshaug, Råde
Ruds, Rakkestad
Bodal, Rakkestad

Rv Føringsavstand Lengde ÅDT klasse
21
7,17
5,0 12000-20000
21
7,75
32,9 12000-20000
21
7,20
6,1 12000-20000
22
6,80
96,0 8000-12000
22
6,50
111,0
> 20000
22
7,00
596,0 12000-20000
110
6,00
28,6 8000-12000
111
6,60
19,0 4000 - 8000
111
7,50
23,0 4000 - 8000

Sum bruer/lengder under 8,5 m
føringsbredde:

9

917,6

Det er gul midtlinje på alle riksvegstrekninger på rute 1.
På rute 1 er det ingen høydebegrensninger som er mindre enn 4,2 meter.
E6 Skulleruddumpa i Oslo, har spesielt bratt vertikalkurvatur, noe som kan gi
fremkommelighetsproblemer vinterstid med dårlig skodde utenlandske vogntog. På grunn av stor
trafikkbelastning og påkjøringsramper i bunnen av bakken må tungtrafikken bremse ned og av og til
også stoppe. Spesielt på glatt føre gir dette avviklingsproblemer. Tunge biler foretar også til dels brå
feltskifter i denne bakken når de når igjen et mer saktegående kjørtøy. Med de blindsoner disse
kjøretøyene har, gir stigningen derfor også et betydelig trafikksikkerhetsproblem.
Tilsvarende har horisontalkurvaturen på E6 sør for Årvoldkrysset i Rygge gitt
trafikksikkerhetsmessige utfordringer.
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Fartsgrenser
Kartet på neste side viser en oversikt over ruta og dagens fartsgrenser.
Nøkkeltall for fartsgrense på rute 1 er angitt i tabellen nedenfor:
Tabellen* viser antall meter med den aktuelle fartsgrense.
Fylke
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Østfold
Akershus
Akershus
Akershus
Oslo
Sum
%

Veg
E6
R110
R111
R21
R22
E6
R120
R22
E6

40 km/t
1070
721
903

2694
1%

50 km/t
2521
2417
2385
1439
4897
549
1430
162
15800
4%

60 km/t
855
6115
15331
5925
453
1955
16431
47065
13 %

70 km/t

80 km/t

3503
7056
5816
8194

8413
13032

1398
4532
4147
34646
10 %

90 km/t
1835

100 km/t
87120

22332
1555

32746

44490

12293
26502
84127
24 %

4695
39276
11 %

131610
37 %

*Tallene i tabellen er inkludert armer og ramper.

Reisetider
Etter at E6 ble ferdig utbygget til firefelt på hele vegstrekningen, er det ikke grunnlag for å
hevde at eventuelle utbygginger iht vegnormalstandard vil gi vesentlig reisetidsreduksjon
mellom de viktigste destinasjoner. Reisetiden på E6 fra endepunkt i Oslo til Riksgrensen er
beregnet til 1 time og 32 minutter.
Når det gjelder den interregionale tverrforbindelsen mellom Borg havn/Nedre
Glommaregionen og Nedre Romerike med E6, er det derimot muligheter for redusert reisetid
av betydning. Med utgangspunkt i dagens standard på strekningen E6x rv111 i Sarpsborg til
E6x rv120 Skedsmokorset er det mulig å redusere reisetiden fra ca 100 min til ca 85 min ved
en standardforbedring iht til gjeldende vegnormal. Reisetiden fra Borg havn til E6 og Nedre
Romerike er beregnet til litt i overkant av 2 timer.

Høyfjellsproblematikk
Ikke relevant på denne ruta.
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Tungtransport
Næringstransport omfatter både de lange godstransportene med vogntog, skip, tog og fly og
vareleveranser til små og store butikker og kiosker, sykehjem og skoler. Lastebiler, flyttebiler,
søppelbiler og varebiler må komme til overalt. På veg er det viktig at vi skiller mellom
lastebilene og vogntogene som har ulike krav til transportnettet, og ikke bare skiller mellom
store og små kjøretøy. Som regel defineres skillet mellom små og store kjøretøy ved en
lengde på 5,5 meter. For mange formål er ikke dette hensiktsmessig, spesielt for de
problemstillingene der det er de største kjøretøyene som er utfordringen. I tabellene under har
vi for et utvalg tellepunkter på vegnettet satt opp en fordeling som skiller ut de aller største
kjøretøyene.
Tellepunkt

ÅDT

YDT

YDT
mellomstore

EV6 NYE
SVINESUND BRU
EV6 SANDESUND
SØR

13056

12397

28535

30533

2973
9,7 %

1244
10,0 %
905
3,0 %

EV6 STOREBAUG

32215

34048

EV6
EKEBERGTUNNELEN

70269

78959

3475
10,2 %
8394
10,6 %

1745
5,1 %
2657
3,4 %

1025
8,3 %

YDT ekstra
lange

Forbindelsen mellom Øra havneterminal og Rolvsøy godsterminal krysser Fredrikstadbrua på
rv 110 og går gjennom Fredrikstad sentrum. Strekningen er preget av dårlig og lite forutsigbar
trafikkavvikling i flere perioder i løpet av døgnet. Denne forbindelsen, og forbindelsene til E6
på fv 109 eller rv 110, går dessuten gjennom relativt tett bebodde områder med de uheldige
konsekvenser dette innebærer for lokalmiljøet. I Sarpsborg er transportavstandene fra de
største næringskonsentrasjonene relativt korte til E6, men lite forutsigbar trafikkavvikling og
uheldige konsekvenser for lokalmiljøet er fremtredende også her.
E6 fra Oslo grense er hovedveg for godstrafikken fra sør mot nasjonal godsterminal,
Alnabruterminalen. Denne vegstrekningen har uforutsigbar fremkommelighet i
rushperiodene.
Alle kjøretøy som er registret har krav til svingradius, lengde og breddemål som skal
oppfylles. Kryss, rundkjøringer etc. dimensjoneres etter disse kravene slik at dette passer
sammen. Med normale tungtransporter fungerer dette greit, men mye av det som bygges er for
trangt, da spesielt rundkjøringer.
På veiene våre har vi spesialtransport som går langt ut over de vanlige dimensjoner for
ordinære vogntog med 19,50 meter lengde. Det går mange transporter som er over 4 m brede
og 25 m lange og gjerne opp mot – og over 100 tonn. I 2009 ble det i Region øst behandlet ca
15 000 søknader om spesialtransport, antallet transporter er altså betydelig. Det er derfor
viktig at dette vurderes og tas hensyn til i forbindelse med vegplanleggingen. Mange av disse
transportene har bredden sin bare 15 – 20 cm over veibanen. Med en bredde på f.eks 4 m og
lengde på 25 m vil disse ha et helt annet behov for plass i rundkjøringer og kryss forhold til
ordinære transporter. Det er særlig kantstein og konstruksjoner som leder trafikken som vil
kunne skape problemer for fremkommeligheten. Dette gjelder også når det nå i økende grad
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monteres midtrekkverk. Dette vil i mange tilfelle medføre at spesialtransporten må ledes inn
på alternative ruter, i verste fall gjennom mer tettbebygde strøk.
Det åpnes også stadig ett større vegnett for modulvogntog med 25,25 m lengde og det må
antas at dette etter hvert vil gjelde flere viktige hovedårer. En økning av slike vogntog vil
også kunne stille krav til en annen utforming av hvile og rasteplasser langs veiene våre, på
grunn av den økte lengden.
På rute 1 er det følgende å merke seg:
•

Rv 110 Karlshus – Fredrikstad

Mobilkranvegnettet (12 t aksellast)
Kun 3 akslede mobilkraner tillat på denne strekning men har mulighet via fv.109
Tungtransport
Tungtransport opp til 100 tonn kan passere.
Når transportene passerer 65 t er det mange bruer som krever følge fra SVV, men mange
trenger det ikke. Dette kan til tider være svært ressurs og tidkrevende. Det kan være flere mil
mellom disse bruene som trenger følge, slik att et mål må være å få oppgradert disse bruene
slik att det på sikt ikke kreves følge.
Bruer som i dag krever følge fra SVV på rv 110 er:
Strømshaug Bru nr. 1- 112
Seut
Bru nr 1- 226

Kollektivtransport
På rute 1 er det en rekke ekspressbusser og lokalbusser som betjener mange og ulike
markeder. Den viktigste strengen i denne ruta er E6 med tilknytninger til byer og tettsteder
langs denne. Det er fire ekspressbussruter som betjener strekningen fra Oslo mot utlandet på
E6: Eurolines Scandinavia, GoByBuss, Bus4you og Swebus Express. Utenlandske
destinasjoner en eller flere ganger pr dag for disse kollektivrutene er Gøteborg, Malmø og
København. Utviklingen de siste årene har vist nedgang i antall stopp utenfor Oslo, grunnet
strengere tidskrav/punktlighet fra ekspressbussoperatørene.
I tillegg er det ekspressbussruter som betjener både Oslo Lufthavn Gardermoen og Moss
Lufthavn Rygge, som til dels benytter E6 eller det parallelle fylkesvegnettet for mest effektiv
og hensiktsmessig betjening av publikum. Fra Rygge jernbanestasjon går det gratis
shuttlebuss til/ fra Moss Lufthavn Rygge. Bussen korresponderer med togtrafikken i følge
rutetabell. Med unntak av rv 22, rv 120 og rv 156, blir samtlige riksvegstrekninger benyttet av
en eller flere ekspressbusselskaper.
Utover dette benyttes de fleste av vegstrekningen på rute 1 til kollektivtransport som betjener
ulike lokale markeder, om enn i noe mindre grad på E6 i sørlige del av Akershus og Østfold.
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Fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken på rute 1, er først og fremst knyttet til
Oslo, Nedre Romerike og Nedre Glommaregionen dvs byområdene i Sarpsborg og
Fredrikstad .
I Fredrikstad er det på veglenken rv110/111 fra Ørebekk til Østsiden gjennom bysentrum og
kryssingen av Glomma, sammenhengende fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken
i begge retninger. Strekningen er anslagsvis 8 km mellom ytterpunktene på strekningen. I
tillegg er det fremkommelighetsproblemer på rv 111 på Årum ifm av- og påkjøringsramper,
rundkjøringer ved kryssingen av E6.
Fremkommelighetsproblemene for kollektivtrafikken i Sarpsborg er knyttet til rv 111 og
strekningen Hafslund – Dondern i begge retninger. Strekningen utgjør ca 3 km.
Kollektivandelen i Nedre Glommaregionen er lav sammenlignet med andre byområder av
lignende størrelse, og er på ca 4 prosent. Nærmere beskrivelse av
fremkommelighetsproblemer og utfordringer for kollektivtrafikken i dette området er gitt i
KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen.
På rv 22 er det fremkommelighets- og punktlighetsproblemer knyttet til trafikkavviklingen på
Nedre Romerike både strekningen Lillestrøm – Fetsund og Kjeller – Hvamkrysset.
Problemene oppstår i begge retninger der det ikke er kollektivfelt, strekningene utgjør
tilsammen 10 km.
Hele rute 1 gjennom Oslo, både E6 og arm av E6 (tidligere rv 190 Ekebergtunnelen) har
fremkommelighetsproblemer i begge retninger der det ikke er kollektivfelt. Utvikling av
tilfredsstillende løsninger for kollektivtrafikken i Oslo må sees i sammenheng med Oslopakke
3. Dette er gitt en nærmere omtale i eget avsnitt i denne utredningen og det vises til dette i sin
helhet.
Det er gjort vurderinger av behov for kollektivfelt og sambruksfelt i byene, ut fra registrert
forsinkelse, jf Håndbok 017, kap B.2.4.5. Det reelle behovet for kollektiv-/sambruksfelt er
langt større enn det som fremkommer i vurderingen nedenfor, dersom en legger strengere
krav til punktlighet og fremkommelighet til grunn.
I Fredrikstad er det på rv 110 etablert ensidig sambruksfelt før og på Fredrikstadbrua ut av
byen med en lengde av 1,25 km. På motsatt side inn mot Fredrikstadbrua er det etablert
ensidig sambruksfelt med en lengde av 0,5 km. På rute 1 i Østfold er det ikke gjort
registreringer iht Håndbok 017.
På rv 22 i Nedre Romerike er det etablert 3,025 km ensidig sambruksfelt. Det er vurdert å
foreligge behov for ytterligere1,4 km sambruksfelt.
I Oslo er det på E6 etablert 9.77 km kollektivfelt til sammen på strekningene som inngår i
rute 1 og 6a. Det er vurdert et behov på ytterligere 11,34 km. På arm av E6 (tidligere rv 190),
er det ikke etablert kollektiv-, eller sambruksfelt. Det er har anslått et behov tilsvarende en
lengde på 3,58 km.
Viktige tiltak som kan øke bruken av kollektivtransporten har vært vurdert.
Det er nødvendig med økt parkeringskapasitet for både for bil og sykkel for park & ride på
alle eksisterende stoppesteder for ekspressbussene. På E6 er dette spesielt vurdert opp mot
andre personknutepunkter, samt eventuelt annen kollektivbetjening. Denne type oppgradering
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er det behov for både på Svingenskogen i Halden, Grålum i Sarpsborg og ved Mosseporten,
Moss. I Vestby og Ås(Korsegården) savnes ekspressbusstopp med innfartsparkering. På rv
110 Karlshus i Råde savnes også kollektivknutepunkt for dagens ekspressbusstopp. Samtlige
stoppesteder som betjener ekspressbusser, har behov for oppgradering ift universell utforming
og økt muligheter for sykkelparkering.
Det henvises for øvrig til egen omtale av hovedstadsområdet Oslo og Akershus når det gjelder
andre viktige tiltak som bør vurderes gjennomført for å sikre økt bruk av kollektivtransport.
Når det gjelder viktige kollektivtiltak langs riksveg i Oslo er det et generelt behov for
følgende typer tiltak:
• Gjennomgående kollektivprioritering på riksvegnettet i Oslo, fortrinnsvis i form av
kollektivfelt.
• Bedre tilgjengelighet/overgangsmulighet mellom riksvegnettet og viktige
kollektivknutepunkt med et godt t-bane/tog tilbud.
• Lite behov for innfartsparkering for bil langs riksveg i Oslo men stort potensial for
sykkelparkering.
Antatt behov for forbedringer av knutepunkt er konkretisert som følger langs rute 1:
• Hauketo, tilgjengelighet som knutepunkt fra E6 og E18 via Ljabrudiagonalen bør
forbedres.
• Mortensrud, mulig potensial innfarts-p og bedre overgang buss/t-bane
• Ryen, forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane
• Bryn, behov for omfattende tiltak for bedre overgang/tilgjengelighet buss/t-bane/tog
• Opprusting av samtlige stoppesteder langs riksvegnettet ifht. universell utforming og
informasjon/ITS.
• Kollektivfelt rv 110 Fredrikstad
• Forbedret ekspressbuss stopp
• Økt parkeringskapasitet på ekspressbuss stopp

Ferjesamband
Det er ikke ferjesamband på ruta.

Rassikring
Ikke aktuelt på ruta.

Gang- og sykkelveg
Et grunnleggende prinsipp for utviklingen av vegnettet, er at alt vegnett der det tillatt for g/strafikk, bør være egnet for g/s-trafikk. Standard på anleggene må imidlertid være tilpasset
mengden av g/s-trafikk og behovet for å ferdes på ruta. Et moment som i noen tilfeller taler
mot å anlegge g/s-anlegg, er ønske om å unngå å legge til rette for spredt bebyggelse, der
dette er uheldig av ulike årsaker.
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Ved gjennomgangen av riksvegnettet, har vi lagt følgende løsninger til grunn:
Separate sykkelveger med høy kapasitet
Separate sykkelveger med bredde ca 5 meter. Benyttes der det er, eller er ønskelig, med svært
stor sykkeltrafikk. Spesielt aktuelt på noen hovedtraséer i Osloområdet.
Separate sykkelveger og gangtraséer
Egne sykkelveger der sykkeltrafikken og gangtrafikken er adskilt (3m for syklister + 2 m for
fotgjengere).
Gang- og sykkelveger
Tradisjonelle gang- og sykkelveger for syklende og gående blandet.
Stedvis gang- og sykkelveger
G/s-veger gjennom tettsteder/bebyggelse, men ikke sammenhengende på ruta
Lokalvegnett
Parallelt vegnett langs for eksempel motorveger som kan benyttes av gående og syklende.
Ofte velegnet for transportsyklister. I noen tilfeller bør det i tillegg være gs-veger eller fortau
langs lokalvegnettet, spesielt av hensyn til skolebarn.
Bred skulder
Aktuelt tiltak på strekninger med lite g/s-trafikk, blant annet langs nasjonale sykkelruter.
Annet
På vegnettet for øvrig som er åpent for syklister og det ikke finnes gode alternative ruter, skal
det generelt alltid tas hensyn til syklende ved planlegging, drift og vedlikehold av vegnettet.
Langs rute 1 er det bygget til sammen 53 kilometer gang- og sykkelveg.
Dersom man ser på tilrettelegging for sykelister, enten ved fortau, gang- og sykkelveg eller
parallell lokal veg knyttet til rute 1 vil det utgjøre omtrent 187 kilometer.
Det vil det ved utgangen av 2013 stå igjen ca 19 km av statens andel av sammenhengende
Hovedsykkelnett i Oslo. Tilsvarende tall for kommunen er 38 km. Til sammen gjenstår altså
57 km av totalt 180km. På rute 1 i Oslo utgjør det gjenstående behovet ca 10 km. De
gjenstående strekningene/prosjektene er blant de mest kompliserte å gjennomføre. De har
betydelige arealkonflikter og er kontroversielle i forbindelse med kommunal saksbehandling
og formelle politiske vedtak. Disse prosjektene er kostbare både i planlegging, grunnerverv og
bygging.
På E6 i Akershus ved grensen til Østfold mangler det i underkant av 1 km med tilrettelegging
for å nå et mål om et sammenhengende tilbud langs vegstrekningen fra Riksgrensen til Oslo. I
Østfold er dette tilbudet først og fremst på lokale veger, mens det i Akershus og Oslo er et
blandet tilbud av lokale veger og gang- og sykkelveger.
For å gi et helhetlig tilbud for gående og syklende langs de andre riksvegene på denne ruta,
mangler det til sammen 92 km med tilrettelegging enten i form av gang- og sykkelveger,
fortau eller lokal veg.
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Tilrettelegging for syklende og gående i byene bør ivareta forslagene som fremkommer av
plan for hovednett sykkel. Det er utarbeidet en slik plan for Nedre Glomma og det er under
arbeid for Moss.
Prioriteringskriterier for tilrettelegging for gang- og sykling i Østfold baseres på ”Strategi for
gang- og sykkelveg Østfold” uarbeidet etter bestilling fra Østfold fylkeskommune.
Grunnlaget er fremtidig utvikling av byer og tettsteder i Østfold vurdert etter tilbud til ulike
brukergrupper. Vurderingen skal baseres på Fylkesplanen og de ulike kommuneplanene.
Det som har ligget til grunn for prioriteringer er skoleveg i byene, arbeidsreiser langs enkelte
viktige strekninger mellom byer og der utbedring av enkeltstrekninger fører til
sammenhengende gang- /sykkelvegnett. Vedtatte planer for hovednett sykkel må ligge til
grunn for prioriteringer, der dette finnes.

3.3 Trafikksikkerhet.
I tabellene er vist en strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2002-2009*.
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og
enhetsprisen pr. skade. Skadekostnaden pr km gir et vektet uttrykk for ulykkestetthet, dvs. de
strekninger der vi har mest å hente når det gjelder reduksjon i ulykker.
I kolonnen tiltak før 2014 er det tatt med tiltak som har hatt eller vil få vesentlig betydning for
ulykkessituasjonen på strekningene.
Rute 1
Denne ruten har en gjennomsnittlig skadekostnad på 2,54 mill. kroner per km og år.
Trafikkulykker har kostet samfunnet 671,9 mill kr årlig. Nesten halvparten av disse
kostnadene var knyttet til ulykker på E6 som er nå ferdigutbygd til en 4feltveg.

Drepte

Hardt skadde

Registrert
skadekostnad
(mill.kr/ km og år)

E6 Vinterbro - Oslo gr.
E6 Akershus gr. - Ryen
E6 Ryen - Alnabru

Antall ulykker

E6 R.gr Svinesund - Ingedal
E6 Ingedal - Årum
E6 Årum - Solli
E6 Solli - Halmstad vest
E6 Halmstad V - Akershus gr.
E6 Østfold gr. - Korsegården
E6 Korsegården - Vinterbro

11,2
11,5
12,1
14,5
12,6
19,9
9,9

16051
21661
21638
26362
28236
29450
26000

30
41
60
68
83
84
41

5
3
6
5
4
4
1

2
1
14
12
10
19
6

0,41
0,29
0,64
0,36
0,33
0,27
0,15

NV 2005/07
NV 2009
NV 2008/09
NV 2005/06
NV 2003/04
NV 2009
NV 2009

9,8
9,5
5,0

41750
54700
77500

41
157
98

1
1
0

6
10
2

0,15
0,23
0,14

NV 2009

703

30

82

0,28

Lengde

Strekning

ÅDT (kjøretøy/døgn,
gjennomsnitt på
strekningen)

Forklaring: NV=ny veg, MR=midtrekkverk, FM=forsterket midtoppmerking, FG=fartsgrense

Sum E6
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Tiltak før 2014

De mest dominerende ulykkestyper på de øvrige riksvegene på ruta var ulykker
med samme kjøreretning med en andel på ca 30 %. Utforkjørings- og kryssulykker hadde en
andel på ca 25 % hver.

Drepte

Hardt skadde

Registrert
skadekostnad
(mill.kr/mill. kj.
km/år)

Rv. 21 Svingenskogen - Rød

5,8

14371

46

2

2

0,67

Rv. 21 Rød - Halden N

1,5

14119

24

0

6

1,39

70

2

6

0,83

Rv. 22 Rakkestad x111 - Mysen øst x123

16,5

5449

45

0

9

0,71

Rv. 22 Mysen øst x123 - Momarken
Rv. 22 Momarken - Skjønhaug nord
Rv. 22 Skjønhaug nord - Båstad nord
Rv. 22 Båstad nord - Akershus gr
Rv. 22 Østfold gr. - Fjellsrud S.
Rv. 22 Fjellsrud S. - Kringen
Rv. 22 Kringen - Vigernes
Rv. 22 Vigernes - Hvam x Rv. 22

3,4
7,9
7,9
6,1
15,7
5,7
7,9
5,7

8111
5437
3623
3623
2550
6100
16150
16750

15
16
13
22
28
9
56
34

0
0
1
3
0
1
1
0

3
1
1
5
5
1
7
2

0,69
0,37
0,90
2,73
0,61
0,64
0,47
0,15

238

6

34

0,56

Strekning

Lengde

Antall ulykker

ÅDT (kjøretøy/døgn,
gjennomsnitt på
strekningen)

* I den strekningsvise oversikten er det utelatt ulykker på armer og ramper samt de ulykkene som
ligger på historisk vegnett som det ikke er mulig å knytte til dagens vegnett (”-1 ulykker”)

Sum rv. 21

Sum rv. 22
Rv. 110 Karlshus - Strømshaug

2,5

9913

11

0

0

0,26

Rv. 110 Strømshaug - Ørmen søndre
Rv. 110 Ørmen søndre - Ørebekk vestre
Rv. 110 Ørebekk vestre - Rakkestadsvingen
x rv111
Sum rv. 110

6,4
6,3

8705
11227

15
47

0
2

2
3

0,26
0,68

6,1

21502

109

2

7

0,73

182

4

12

0,59

11
58
17
63
80

0
1
2
0
2

2
5
2
5
11

0,44
0,91
0,89
0,85
0,76

229

5

25

0,80

Rv. 111 Øra - Gudeberg
Rv. 111 Gudeberg - Moum
Rv. 111 Moum - Årum
Rv. 111 Årum - Kløvningsten
Rv. 111 Kløvningsten - Rakkestad x22

3,1
5,7
4,4
5,9
19,5

6678
10644
9408
11519
7420

Sum rv. 111
Rv. 120 Mosesvingen N - Skedsvollmoen

3,8

15150

41

2

2

0,98

Rv. 156 Vinterbru xE6 - Stenfelt xE6

5,3

4000

18

1

1

0,85

1481

50

162

0,38

Sum rute 1

Tiltak før 2014

Miljøgate 2009

De fleste målsettinger for trafikksikkerhetsarbeidet går ut på å redusere de alvorligste
ulykkene. Oslo har en relativt høy andel med lette bilulykker, dvs ulykker der myke
trafikanter ikke er involvert og der det er moderate personskader. Riksvegnettet i Oslo har
likevel en stor andel av ulykkeskostnadene og påkjøring bakfra ulykkene utgjør over 50% av
alle personskadeulykker på hovedvegnettet.
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Det må vurderes om man skal rette en større innsats på tiltak mot påkjøring bakfra-ulykker da
disse forårsaker store fremkommelighetsproblemer på hovedvegnettet i Oslo hver dag. Et av
hovedmålene for hovedstadsområdet er at ”Rushtidsforsinkelser i byområdet skal reduseres”
Dette kan vanskelig oppnås uten at man ser nærmere på årsaken til påkjøring bakfra ulykkene
samtidig som man ser på fartsgrensenivået på hovedvegnettet for å få en mest mulig smidig
trafikkflyt og en bedre fremkommelighet i rushtiden. Aktuelle tiltak mot påkjøring bakfraulykkene kan være variable fartsgrenser ut fra årstid og føreforhold eller en noe lavere
fartsgrense i rushtiden hvilket medfører bedre flyt og færre konfliktsituasjoner. Tiltaket krever
trolig kontrolltiltak som f eks streknings- ATK.
Hendelser på hovedvegnettet medfører store tidstap både for næringstransport og
kollektivtrafikken og det er viktig å få sammenhengende kollektivfelt for at kollektivtrafikken
ikke blir vesentlig forsinket ved mindre kollisjoner og hendelser på vegnettet.

Midtrekkverk og forsterket midtoppmerking
Følgende tabell viser beskrivelse av dagens tilstand og utfordringer:
Rute 1
Antall km som per 2014 mangler
midtrekkverk på strekninger som vil ha
ÅDT 8000-12000 i 2024.
Antall km som per 2014 mangler
forsterket midtoppmerking på
strekninger som vil ha ÅDT 4000-8000 i
2024

Antall km
11,357

41,93

Tiltak mot utforkjøringsulykker
Det bes oppgitt antall km på vegruta hvor det ut fra ulykkesbildet vurderes som aktuelt å
gjennomføre ulike tiltak mot utforkjøringsulykker, som oppsetting av rekkverk eller myk
gjøring av sideterreng, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring eller skilting av
overraskende og farlige kurver.
Region øst har i de senere årene prioritert tiltak mot møteulykker gjennom
trafikksikkerhetstiltak etter TS-inspeksjon på veger med høyest skadegradstetthet, som gjerne
er de mest trafikkerte 2-felts vegene. I det videre arbeid vil arbeid mot møteulykker fortsatt ha
prioritet, men på de mindre trafikkerte vegene vil utforkjøringsulykker få en økende andel av
ulykkene. Vi forutsetter at tiltak etter TS-inspeksjon ivaretar forhold knyttet til både møte- og
utforkjøringsulykker. Vi tror at utflating av sideterrenget vil være nyttige tiltak på strekninger
med mange møte- og utforkjøringsulykker, og slike tiltak vil også være bra for vedlikehold og
bæreevne.
Det er vanskelig å lage en god plan for utforkjøringsulykker på det nåværende tidspunkt.
Disse må som sagt ses i sammenheng med andre tiltak, både strakstiltak og større
utbedringsarbeider som på E16 og rv 3. Statens vegvesen arbeider med en modell som kan
gjøre prioritering av trafikksikkerhetstiltak på en enklere og bedre måte.
I arbeidet med trafikksikkerhetsstrategien for Region øst er det lagt til grunn at på det mindre
trafikkerte vegnettet (ÅDT<4000) er det av økonomiske og andre hensyn mest aktuelt med
enklere TS-inspeksjoner (temainspeksjoner). Tiltakene kan være fjerning av trafikkfarlige
påkjøringsobjekt, forsterket kantoppmerking og utbedring av eksisterende rekkverk.
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Sikring av tunneler
Tunnelsikkerhetsforskriften (mai 2007) stiller visse krav til sikkerhetstiltak for alle tunneler
på riksvegnettet (ikke bare de som ligger på TERN-vegnettet) over 500 meters lengde som
skal gjennomføres innen 2019. Vegdirektoratet har sendt ut et eget oppdrag til regionene for
kartlegging av tunneler, aktuelle tiltak og kostnader for å etterleve kravene i forskriften.
I Region øst har vi ikke oversikt over resultatene av dette arbeidet nå, men behovet for
rehabilitering av tunneler er stort.

Rasteplasser, hvileplasser, kjettingplasser og kontrollplasser
Region øst har utarbeidet en strategi for raste- og hvileplasser. Denne skal legges til grunn for
utvikling av fremtidig tilbud av raste- og hvileplasser i Region øst. Strategien gir en oversikt
over eksisterende og planlagte raste- og hvilplasser i regionen. Strategien gir også en
vurdering av behovet for nye raste- og hvileplasser. De spesielle utfordringer knyttet til
Osloregionens funksjon som nav for viktige logistikkfunksjoner på veg, bane og sjø er også
omtalt.
Langs rute 1 er det registrert følgende antall raste- og hvileplasser:
Region
Ant.
Ant.
Antall
Gjennomsnittlig
hovedrasteplasser Kommersielle
oppstillingsplasser avstand mellom
anlegg
for store kjøretøy rastemuligheter
på ruta
Region øst
4
2
68
20 km
I tillegg til eksisterende og allerede planlagte nye rasteplasser, bør det vurderes etablert nye
hovedrasteplasser på strekningen E6-sør, dvs rute 1. Det kan vurderes om det er mer
hensiktsmessig med utvidelse av eksisterende plasser pga stor trafikkøkning.
På rute 1 er det i dag følgende kontrollsteder:
• E6 Svinesund, stor kontrollstasjon med fast bemanning og godt utstyrt.
• E6 gjennom Akershus på Taraldrud og Støkken er det store kontrollplasser med faste
installasjoner.
Det er behov for følgende:
• Opprusting av eksisterende plass på E6 ved Solberg x fv110 med skilting for trafikk ut
av landet
• fv 111 Spydevoll(Ise), Sarpsborg på den interregionale tverrforbindelsen mellom
Nedre Romerike og Nedre Glommaregionen og Borg havn, herunder
forbindelse(snarvei) til E18 rute 2a, ønskes enkel plass uten installasjoner, men med
fast dekke og kapasitet til 2-3 vogntog.
• rv 110 mellom Fredrikstad - /E6 retning Karlhus, ønskes enkel plass uten
installasjoner, men med fast dekke og kapasitet til 2-3 vogntog.
I tilknytning til rute 1 er det også flere kontrollplasser som ligger på andre ruter eller
fylkesveger. Under er disse kort omtalt:
• E6 rute 6a på Alnabru. Det er behov for nyetablering på Alnabru, men området er
trangt og en bør vurdere om det i stedet kan etableres en plass i tilknytning til
sydvendt adkomst, for eksempel på Stubberudfeltet der en kan kontrollere kjøretøy til
og fra terminalområdet. Funksjonen må sees i sammenheng med rute 1
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•
•

fv 118 Tingvollheimen fra E6 inn mot sentrum i Sarpsborg ønskes enkel plass uten
installasjoner, men med fast dekke og kapasitet til 2-3 vogntog.
fv 112 Greåker - Solli (tverrforb mellom fv 109 og E6) ønskes enkel plass uten
installasjoner, men med fast dekke og kapasitet til 2-3 vogntog.

Når det gjelder kjettingplasser er det ikke behov for nyetablering av slike på rute 1
Behovet for nyetablering av hovedrasteplasser, døgnhvileplasser for tunge kjøretøy og
kontrollplasser på eller i tilknytning til rute 1 kan oppsummeres slik:
Hovedrasteplasser
1

Døgnhvileplasser
1

Kontrollplasser
5

3.4 Miljøforhold
Luft og støy
Det er gjort beregninger til rute 1 knyttet til (VLUFT/VSTØY) av CO2, NOx, PM10 (nasjonalt
mål er 50 μg/m3 svevestøv maks 7 dager per år), NO2 (nasjonalt mål er 150 μg/m3 maks 8
timer per år), 38 dB innendørs støynivå og SPI.
Beregningen er gjort på følgende måte:
• Trafikkveksten er regnet med prognosene fra NTP 2010-19.
• Støytallene angir antall personer med innendørs støynivåer over 38 dB
• Støyplageindeks SPI er for alle boenheter langs rutene
• CO2 tall er totalt per år per rute målt i tonn
• NO2 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 150 ug/m3 maks 8
timer per år
• PM10 er antall personer utsatt for nivåer over det nasjonale målet på 50 ug/m3 maks 7
dager per år. For svevestøv (PM10) spiller det en rolle hvilken piggfriandel som ligger
til grunn: Østfold: 45 %, Akershus 85%, Oslo 84%,

Antall personer 2014

Østfold

Akershus

Oslo

Totalt

Rute 1
Antall personer over 38 dB innendørs
SPI
C02
NO2
PM10

1449
3371
224137
0
281

173
793
104923
0
0

735
2267
73774
2
10

2357
6431
402834
2
291

Det er to boliger med innendørs støynivå >42 dB i i Østfold, hvor årsaken er at begge ikke
ønsker tiltak

Biologisk mangfold
Det er registrert 23 konfliktområder knyttet til biologisk mangfold langs rute 1. Konfliktene
omhandler naturvernområder, prioriterte naturtyper, viktige artsforekomster og økologiske
korridorer. En nærmere spesifisering (tabell og kart) av de enkelte konfliktområdene er gjort i
vedlegg bakerst i utredningen.
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Vannkvalitet og vandringshindre
Det er gjort en grovkartlegging knyttet til vannforskriften og konflikter langs rute 1, basert på
en gjennomgang i 2008. Kartleggingene av vandringshindre og fyllinger er svært mangelfulle.
og fullstendig kartlegging vil foreligge i 2011. Fullstendig tiltaksanalyse med
kostnadsoverslag skal foreligge i 2013, og alle tiltak skal være gjennomført innen 2018 i hht
vannforskriften datert 1. januar 2007.
Det foreligger som nevnt ikke ”nyere” kartlegginger av vannkvalitet for å måle påvirkningen
fra vegavrenning – dvs både salt og miljøgifter – utover det som gjennomføres løpende (eks
rv 2 nær svenskegrensen – oppfølging av grunnvann/drikkevann). Informasjonen om kjemisk
påvirkning stammer derfor fra oversikter om salt mottatt fra Vegdirektoratet. Øvrig kjemisk
påvirkning – dvs fra tungmetaller og miljøgifter ellers – er ikke samlet inn eller sammenstilt
nærmere. Vannene som er karakterisert med stor risiko for negativ påvirkning (”røde”) og
uavklart risiko (”gule”) (men sannsynlig påvirket) skulle/må følges opp med overvåking.
Informasjon om fyllinger eller strandsoner er mangelfulle i NVDB. Dette betyr at det kan
være noen steder det kan være fyllinger som bør undersøkes nærmere.
Hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre, vil også måtte diskuteres med lokale
myndigheter og fylkesmennenes miljøvernavdelinger.
Fylkesmannen i Østfold har i en uttalelse til de rutevise utredningene, spesielt fremhevet
vandringshinder for fisk i Ingedalsbekken i Sarpsborg/E6, Gretnesbekken i Fredrikstad/rv
111, viltkryssinger på E6 og risiko knyttet ved overvannshåndtering ifm uønskede hendelser i
nærheten av vassdrag/våtmarksområder.
Følgende registreringer er gjort på rute 1:

Kulverter som hindrer fiskevandringer
Kartlagt vegnett:
Antall tiltak basert på kartlegging i 2005/6 og 2009:
Østfold: 7 Oslo: 0 Akershus: 6
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Østfold: 7 Oslo: 1 Akershus: 4

Fyllinger som hindrer vanngjennomstrømning
Kartlagt vegnett: Slik kartlegging er så langt ikke utført
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Østfold: 1 Oslo: 0 Akershus: 1

Større strandsoneinngrep
Kartlagt vegnett: Slik kartlegging er så langt ikke utført
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Østfold: ukjent Oslo: ukjent Akershus: ukjent

30

Kjemisk avrenning (salt)
Kartlagt vegnett:
Antall tiltak basert på kartlegging i 2005-2010:
Østfold: 1 Akershus: 2 Oslo:
Ikke kartlagt vegnett:
Estimert antall tiltak basert på tidligere utført kartlegging:
Østfold: 46 (21 røde+25 gule)
Akershus: 63 (23 røde+40gule)
Oslo: 10 (4 røde+6gule)

Natur-/kulturmiljø langs ruta
I samarbeid med fylkeskommunen i Østfold er det gjort vurderinger av om ruta går gjennom
viktige områder mhp natur-/kulturmiljø.
Østfold er et av de fylkene i Norge som har størst andel automatiske fredede kulturminner og
viktige kulturmiljøer, og noen av riksvegene ligger i nærheten av disse. I forarbeidene til
Fylkesplan for Østfold og tilhørende arealstrategi er dette nærmere beskrevet. I områder av en
slik viktig karakter hvor bla rute 1 går igjennom, er det viktig med helhetlige kulturmiljøer,
veiens sideareal, visuell opplevelse og estetiske tiltak må vektlegges . Det henvises i den
sammenheng til ”Estetikkveileder for Østfold” som i september 2008 ble gitt ut som eget
hefte til Fylkesplan.
Viktige områder langs E6:
•

Svinesund

•

Viksletta og Jellhaug

•

Skjebergsletta og nordre Borge

•

Tingvoll-Alvimdalen

•

Områder Råde kirke med tilknytning mot Skinnerflo, Solli bruk og Tomb herregård

•

Værne kloster

Viktige områder langs Rv 21:
•

Halden sentrum og Rød herregård

Viktige områder langs Rv 110
•

Områder Råde kirke med tilknytning mot Skinnerflo, Solli bruk og Tomb herregård

•

Midtbygda i Onsøy

•

Gamlebyen, Kongsten fort, Isegran og Cicignon-området

Viktige områder langs Rv22/111:
•

Deler av nordre Borge

•

Sarpsfossen, Borregård og Hafslund
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Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.
Det er registrert følgende objekter på rute 1:
Nr 263 Sonsvegen –Gjølstad, E6. Motorveg m/midtdeler. 2 stk fritt frambygg bru.
Objektet er fredet.
Vegen er en motorveg med midtdeler fra 1999. Vegen er representativ for denne nye typen
veganlegg, og har høy kvalitet i materialer og utførelse. Den er et eksempel på at vegen
skaper sitt eget landskap og at en stor del av reiseopplevelsen relaterer seg til veganlegget,
som dels er lukket inne fra omgivelsene med voller og vegetasjon. Sammen med både den nye
jernbanebrua som går parallelt og den gamle jernbanebrua over Hølen, skaper veganlegget
med bruene mye oppmerksomhet og har opplevelsesverdi.
Nr 268 Rv 110 Fredrikstadbrua med rundkjøring øst.
Objektet er fredet.
Brukonstruksjonen består av en fagverksbue i stål med sveisete sammenføyninger. Brua ses
fra lang avstand i det forholdsvis flate bylandskapet. I østre ende fører brua mot den store
mangearmete rundkjøringen Fredrikstad øst. Rundkjøringen er et av få eksempler i Norge på
en stor 4-armet rundkjøring, en type som var rådende i europeisk sammenheng på den tiden
den ble bygd. Rundkjøringen gir et åpent preg siden arealet i midten og arealene mellom
armene er gresskledd uten større oppbygginger eller terrasseringer, noe som har vært mer
vanlig i nyere tid. Flaggstenger er plassert langs ytterkanten av midtrabatten.

Riksveger gjennom tettsteder
For rute 1 er det gjort vurderinger knyttet til miljøbelastninger av riksvegene gjennom
tettsteder. Det er vurdert om miljøbelastning i forhold til trivsel og forhold for gående og
syklende tilsier at miljøgater eller omkjøringsveger bør vurderes i et langsiktig perspektiv.
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Ettersom E6 er utbygget til en sammenhengende firefelts motorveg, er denne
problemstillingen først og fremst knyttet til de nye vegstrekningen som ble en del av ruta i
2010:
Veg
nr

Fra

Til

Sted

Miljøbelastning/problemstilling

Rv 21

Svinesundparken x E6

Halden x fv 22

Halden

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to
ved Sørli og i Halden sentrum.

Rv 22

Bergenhus x rv 111

Akershus/Krokedal

Rakkestad

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to.

Mysen

Riksvegen er barriere og deler byen i to.

Skjønnhaug

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to.

Båstad

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to.

Karlshus

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to.
Luftforurensing og støy. Riksvegen er
barriere og deler byen i to. Køproblemer.

Rv 110

Karlshus rundkj x E6

Rakkestadsvingen x rv
111

Fredrikstad

Rv 111

Rv 22

Rakkestadsvingen x rv
110

Hvam x E6

Bergenhus x rv 22/fv 124

Østfold/Krokedal

Hafslund

Dårlig tilrettelagt for gående og syklende.
Riksvegen er barriere og deler bebyggelsen
i to. Få krysningspunkt for gående og
syklende.
Riksvegen er barriere og deler bebyggelsen i
to.
Få krysningspunkt for gående og syklende.

Ise

Dårlig tilrettelagt for gående og syklende.

Rakkestad

Riksvegen er barriere og deler tettstedet i to.
Mye bebyggelse og køproblemer. Store
utbyggingsområder dersom Kjeller flyplass
legges ned.
Miljøproblemer.Reg.plan under utarbeidelse.
Fører rv. 22 utenom Fjellsrud.
Ikke noe konkret tettsted, men
randbebyggelse på deler av strekningen.
Generelt mye luftforurensning,
støyforurensning og barriereeffekt på hele
strekningen. Spesielle "tettsteder"/prosjekter
med miljøutfordringer: Klemetsrud - Teisen
(Manglerudprosjektet), Alna - Tangerud
(Lokkutredning E6).
Støy og luftforurensning. Veg går gjennom
tettsted.

Østsiden

Kjeller
Fjellsrud

Rv 120

Mosesvingen x rv 22

Skedsmovollen x E6

E6

Akershus/Åsland

Akershus/Tangerud

Oslo sør/N-Ø

E6

Oslo grense

Alnabru

Ryen og Bryn

3.5 Universell utforming
Her gis det en beskrivelse av hvilke typer tiltak som må gjennomføres for å få et riksvegnett
som tilfredsstiller kravene til universell utforming. For å få en indikasjon på problemomfanget
knyttet til det ansvar Statens vegvesen har, angis det:
•

Det er 1 kollektivknutepunkt langs riksvegnettet som er universelt utformet per 2014
og det gjenstår dermed 3 hvor det er behov for å gjøre tiltak på.

•

Langs rute 1 er det 16 holdeplasser som er universelt utformet per 2014 og det gjenstår
337 å gjøre tiltak på.

3.6 Andre temaer
Forfallskartlegging
Det er arbeidet med kartlegging av vedlikeholdsforfallet for ruta, men det gjenstår noe
kvalitetssikring av tallmaterialet. Under gis en tekstlig omtale av forfallet på rute 1. Til slutt i
kapittelet er det gitt en omtale av forfallet på vegfundament og vegdekker, tunnelutfordringer
i Oslo, høytrafikkerte tunneler i by, samt ITS.
33

Tunnel
Det er store behov knyttet til rehabilitering av elektrisk og annet teknisk utstyr, samt
tilfredsstillelse av EU-krav i Nordbytunnelen, Ryenlokket, Follotunnelen, Operatunnelen
(Svatdalsdelen), Smiehagen tunnel og Ringnestunnelen. I Svardal-delen av Operatunnelen er
det også behov for bygningstekisk rehabilitering av blant annet fuger.
Drenering og Fundament
Tiltaksbehov under kategoriene drenering og fundament er i første rekke knyttet til
Riksvegene 22, 110 og 111 der det bør gjennomføres strekningsvis forsterkning av
vegfundamentet, kantforsterkning, og noe stikkrenneskifting. Dette vil øke dekkelevetiden og
gi bedre forhold for trafikkantene.
Dekker
Det er nødvendig å bruke om lag 500 mill kroner til dekkefornyelser på ruta i perioden. Av
dette representerer 10 prosent forfallet ved starten av perioden.
Vegutstyr med mer
Det er behov for betydelige midler til nødvendig rehabilitering og oppgradering av
vegbelysningen på ruta, til siktforbedringer i kurver (Rv 22), samt til reparasjon, justeringer
og utskifting av rekkverk og kantstein.
Bruer
Betongrehabilitering og skifte av diverse utstyr på Sandnessund øst bru, maling av fagverk på
Fetsund bru, rehabilitering av verneverdig Fredrikstad bru og utskifting av kulvert for
Moumbekken 10 mill kr, samt reparasjon av flere mindre bruer er nødvendig.

Vegfundament og vegdekke – generelt
Forsterkningsbehov på ”nye veger”
Forsterkningsbehov på en veg utløses når dekkelevetiden blir så lav at det blir lønnsomt å
utbedre vegoverbygningen slik at dekkelevetiden blir ”normal”. En tommelfingerregel tilsier
at forsterkning bør utføres når dekkelevetiden er lavere enn halvparten av hva den burde være.
Veger bygget etter ca 1970 har normalt ikke forsterkningsbehov, men slurv i kvalitetssikringen under byggingen kan likevel bety at det punktvis er forsterkningsbehov, men sjelden på
lengre strekninger. En veg dimensjoneres for å ta vare på trafikken og trafikkveksten gjennom
20 år. En veg fra 1970 har derfor allerede vært gjennom ”to dimensjoneringsperioder”, og
som regel uten at nye forsterkningstiltak er gjennomført. Normal skal også de dekkefornyelser
som er gjennomført i denne perioden, i snitt med 10-15 års mellomrom, ha tilført vegoverbygningen det nødvendige styrketillegget som er nødvendig for å opprettholde ”normale dekkelevetider”.
Ett unntak er de flerfelts motorveger som ble bygget i Region øst på 70- og 80-tallet. Fordi
trafikkbelastningen her er ujevnt fordelt på feltene vil dekkefornyelsen skje feltvis. For å få til
dette er det vanlig å frese bort det gamle dekket og legge ny asfalt, slik at det ikke oppstår
høydeforskjeller mellom feltene. Dette tilfører ikke vegoverbygningen ny styrke, og disse
motorvegene har derfor etter ”en dimensjoneringsperiode” (20 år) i prinsippet ikke lenger
styrke til å kunne ta mer trafikk uten at det går alvorlig utover dekketilstanden. Når vi kommer utover dimensjoneringsperioden kan vi derfor få en rask utmatting av dekket, og dette er
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noe vi fremover må regne med å se en god del av på de høytrafikkerte motorvegene som ble
anlagt på denne tiden. Disse vegene må tilføres ny bæreevne, og dette kan mest kostnadseffektivt skje ved at samtlige felt i èn retning dekkefornyes, selv om det bare er tilstanden i et
felt som utløser behovet.
Forsterkningsbehov på ”gamle veger”
De store forsterkningsbehovene i det gamle vegnettet er knyttet til veger som ligger i de tracèer som har vært ferdselsårer gjennom lang tid, og der vegkroppen er forsterket, lappet på,
breddeutvidet, og strekningsvis- eller punktvis endret slik at den i dag både er lite ensartet og
delvis også fremdeles ikke har den kvaliteten som trafikkbelastningen tilsier.
Typiske eksempler på slike veger er store deler av riksveg 3 og deler av riksveg 4.
Vegdekker på rute 1
Rv21. Ingen åpenbare forsterkningsbehov
Rv22. Behov for kantforsterkning på ca 4 km (ca 1 mill kr).
Rv110. Behov for kantforsterkning på ca 500 m (0,1 mill kr)
Rv111. Behov for kantforsterkning på ca 4 km (ca 1 mill kr)
E6. Dekkestandarden er generelt bra.

Vegfundament og vegdekke
Dette gjelder både veger dimensjonert og bygget i løpet av siste 30-50 år, og for veger som er
utbedret gradvis (non-engineered roads).
Rutevise utredninger har 30-års-perspektiv. Vegnett som ikke får investeringer, særlig veger
med bredde < 8,5 meter, vil i et tidsrom på 30 år påvirkes av tre mekanismer, som utløser
behov for re-investering:
1. Nedbryting av overbygningen dvs. bæreevne. Teoretisk dimensjoneringsperiode er normalt
20 år. I praksis skal den ordinære dekkefornyelsen ta vare på vegens forsterkningsbehov.
Likevel kan en ofte se tegn på svakheter i overbygningen. Dette viser seg bl.a. som hjulspor
som ikke bare er dekkeslitasje, med langsgående sprekker som indikerer utmatning. Dette
betyr at vegen må forsterkes, utover den forsterkning dekkefornyelsen gir ved å legge tykkere
asfalt ved dekkefornyelse, kfr. tidligere notat til NTP.
2. Smal skulderbredde reduserer bæreevne. Skulderbredde minimum 0,75 meter er kritisk for
å oppnå full bæreevne. Ved mindre skulderbredde har kjørefeltene for lite innspenning. Dette
ser en i praksis fører til mye ujevne setninger på vegkanter og kantskader på vegbredder 6 – 8
meter. Slike ujevne setninger er svært uheldig for store biler både for framkommelighet og
sikkerhet. Setninger reduserer levetiden på vegdekket, og fører til for tidlig dekkefornyelse.
Det mest økonomiske tiltak på sikt er å utvide skulderbredden. Armering er et kortsiktig tiltak
som er mer kostbart. Uten tiltak vil en ha et stadig behov for oppretting av setninger, og
redusert levetid på dekket.
En beslektet problemstilling av ny dato er innføring av bred midtoppmerking. Dette
sideforskyver kjøretøyene ut mot vegkanten, og bidrar dermed til å øke omfanget av
deformasjonsskader i form av sporkjøring i ytre hjulspor og kantskader.
3. Vegbredde reduseres ved dekkefornyelse. Når slitedekket fornyes må kjørebanen rettes opp
for å oppnå god jevnhet. Oppretting gjøres enten ved planfresing eller ved å rette opp med
asfaltmasse. Planfresing kan brukes bare der bæreevnen er tilfredsstillende. Ofte – og i
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økende utstrekning – trenger veger forsterkning ved dekkefornyelse. Dette gjelder både veger
som er dimensjonert og bygget i løpet av siste 30 – 50 år, og ”non-engineered roads”.
Ved oppretting med asfalt bygges vegen opp 5 – 10 cm oppretting og slitelag til sammen.
Vegbredden vil dermed reduseres 20 – 40 cm ved en dekkefornyelse, som inntreffer 2 – 3
ganger i løpet av 30 år.
Tunnelutfordringer i Oslo
Alle tunnelene i Oslo vil allerede i 2015 bli over 15 år. Hvis feilfrekvens på utstyr øker til et
uakseptabelt nivå, noe som er sannsynlig etter 15 år i høytrafikkerte tunneler, kan ikke
tunnelene sikkerhetsgodkjennes, selv om de tilfredsstiller ventilasjonskrav.
Korrosjonskader er utbredt i alle tunneler. Rømningsvegene er spesielt utsatt, med
korrosjon på dører og teknisk utstyr (f.eks brannhydranter etc). Skadeomfanget av
korrosjon er i ferd med å utvikle seg dramatisk i flere tunneler og utgjør delvis en
trussel mot trafikksikkerheten. Kun utskifting/ reparasjon etterfulgt av et økt
vedlikehold vil bremse utviklingen. Levetiden på brannfuger er et generelt problem.
Det er påvist heftbrudd mellom fugemasse og betongelementer i flere tunneler. Svikten er
kritisk fordi fugemasse fungerer som eneste brannbeskyttelse mellom elementer og PEskum.
Flere infiltrasjonsanlegg må oppgraderes på grunn av at poretrykk og grunnvannsnivå skal
opprettholdes, slik at bygninger og annet ikke får setningskader.
Spesielle utfordringer i Oslo
- Mangel på tilfredsstillende omkjøring krever nattarbeid, dermed lengre anleggsperiode
(eksempel: 17 måneder i Festningstunnelen, 1820m)
- Arbeidene må samordnes og ofte utsettes på grunn av trafikkavvikling og behov for
vedlikehold på resten av vegnettet. Tunneler på Ring 3 og E18 tillates ikke stengt samtidig.
- Begrensede menneskelige ressurser/kompetanse for planlegging og oppfølging er en ekstra
utfordring.
- Rehabilitering er like krevende som nybygging, og tilsvarende kostbart
For å oppfylle EU-kravet om sikkerhetsgodkjenning av samtlige TERN-tunneler innen 2019,
må rehabiliteringsarbeidet gjennomføres trinnvis. Løsninger for elektroteknisk utstyr,
byggtekniske løsninger samt oppgradering for sikkerhetsgodkjennelse må ses i sammenheng.

Nye høytrafikkerte tunneler i by
Presset for å bygge tunneler og lokk på hovedvegnettet i byområder er betydelig, særlig i
Oslo. I dag går ca 5 % av hovedvegnettet i tunnel. Hvis Oslopakke 3 gjennomføres etter
gjeldende planer vil tunnelandelen dobles.
Begrunnelsen for slike tunneler er ofte bedre framkommelighet, bedre lokalt miljø eller
tilrettelegging for byutvikling. Kostnadene utgjør et annet aspekt. En temarapport (Region
øst) påviser at tunnelene både er dyre å bygge og svært kostbare å drifte. Driftskostnadene er
6 – 10 ganger høyere enn for tilsvarende veg i dagen. I tillegg kommer behov for
rehabilitering med 15 – 20 års mellomrom. Erfaringsmessig er rehabilitering svært kostbart
for høytrafikkerte tunneler. For eksempel kostet rehabiliteringen av Festningtunnelen over
300 millioner kroner. Samtidig krever planlagt vedlikehold et kapasitetssterkt og
miljøtilpasset vegnett på overflaten, i tillegg til tunnelene. Uten denne løsningen blir et
hovedvegnett med mange tunneler svært sårbart.
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Det har vært hevdet at tunnel er et trafikksikkert vegelement. Data fra eksisterende
høytrafikkerte tunneler i Oslo og Akershus tyder ikke på at de er mer trafikksikre enn
tilsvarende veg i dagen. Årsaken antas å ligge i at komplekse tunnelsystemet med kryss og
ramper får hyppig forekommende køsituasjoner. Nye tunnelprosjekter bør derfor vurderes
svært kritisk med vekt på sikkerhet, total miljøbelastning og kostnader. I byer bør
tunnelomfanget begrenses og reserveres områder hvor man gjennom tunnelbyggingen kan
hente ut betydelige byutviklingsgevinster og bygge opp under knutepunktsatsing.

ITS
Bruk av ITS- teknologi som en integrert del av vegnettet er allerede høyaktuelt i dag og vil
naturlig bli et stadig mer aktuelt tema i årene fremover. Infrastruktur er statisk, mens trafikk
er særdeles dynamisk der alt varierer over minutter, timer, dager eller uker. I tillegg til
trafikkmengde og hastighet er det også andre viktige faktorer for vegtransport som varierer,
slik som vær, føre, støv, støy etc. ITS kan bidra til detektering av kø og varsling om denne på
variable skilt, eller registrering av kraftig regn eller glatt føre med tilhørende varsling og
nedsatt fartsgrense.
Ved vurdering av behov for og prioritering av ITS-tiltak er det avgjørende å se rutene i
sammenheng, og vurdere hvilke konsekvenser tiltak på én rute vil ha på en annen rute, samt
hvilke effekter tiltaket vil ha på reisemiddelfordelingen.

4. Mål for utvikling av ruta
Kapitlet gir en kortfattet oppsummering av de viktigste utfordringene for ruta, jf. kap. 3, og
hva som er målene i et 30-årsperspektiv.
Kapitlet skal gi svar på hva er de viktigste utfordringene for næringslivet og befolkningen i
forhold til framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. Hva ønsker vi å
oppnå for framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming? Hva bør kjennetegne
ruta om 30 år?
Gjennom arbeidet med Oslopakke 3 er det gjennomført en ekstern kvalitetssikring på
konseptnivå KS 1 for hele Oslopakke 3. Dette omfatter det meste av riksvegnettet i
Hovedstadsområdet. Kvalitetssikringen av Konseptvalgutredningen for Oslopakke 3 ble
behandlet gjennom St.meld. nr. 17 (2008-2009).
For det samlede vegnettet i hovedstadsområdet er derfor følgende målsettinger lagt til grunn:
1. Framkommelighet:
a. Reduserte rushtidsforsinkelser
b. Økt fremkommelighet for næringsliv og kollektivtransport
c. Økt fremkommelighet for gående og syklende
2. Miljøhensyn
a. Redusere klimagassutslipp fra transport
b. Oppfylle lovens krav om luftforurensing og støy
c. Ivareta hensyn til by- og tettstedsutvikling og krav til lokal miljøkvalitet
3. Trafikksikkerhet
a. Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
4. Universell utforming
a. Innfri lovens krav om universell utforming
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Følgende vurderinger er gjort for rute 1:
E6
Kort om tilstand og rolle
E6 er hovedtransportåren mot Oslo fra Sverige, og den viktigste landevegs
utenlandsforbindelse for norsk næringsliv fra Europa. Samtidig fungerer E6 som
hovedinnfartssåre mot Oslo fra Follo/Østfoldbyene, med betydelig lokalgenerert trafikk
mellom de ulike befolkningssentra. Bygging av nytt Østfoldsykeshus på Kalnes i Sarpsborg
vil forsterke bruken av E6 som transportåre for lokal- og regionaltrafikk.
E6 ble ferdigstilt som firefelts motorveg fra Oslo til Svinesund/Riksgrensen i 2009. Når siste
parsell på E6 gjennom Bohuslän i Sverige er ferdig i 2013, vil det være sammenhengende
firefelts motorveg til Danmark. I 2018 vil tilknytningen til Kontinentet bli ytterligere
forbedret når ny bru med firefelts motorveg er ferdigstilt over Fehmarnbelt mellom Danmark
og Tyskland.
Enebakkveien som er en del av hovedsykkelvegnettet i Oslo, fv 311 gjennom Moss og fv 118
gjennom Sarsborg, inngår alle i sykkelrute E6. Det er ikke sammenhengende sykkelvegnett
langs E6.
Utfordringer
- Noe blandet funksjon (vesentlig innslag av lokaltrafikk, spesielt i Oslo og Sarpsborg).
- Økende trafikk på kryssende riks- og fylkesveger bl.a. rv 19 og rv 111, som skaper
køsituasjoner på av- og påkjøringsramper med dertil hørende problemer knyttet til
fremkommelighet og trafikksikkerhet.
- Høy og økende andel tungtransport
- Fremkommelighet i rushperiodene for næringslivets transporter og kollektivtrafikk
- Barrierevirkning i Oslo
- Manglende lenker i sykkelvegnettet
- Tunneler (sikkerhet og sårbarhet)
- Bratt vertikalkurvatur i Skullerud-dumpa
- Horisontalkurvatur sør for Årvoldkrysset, Rygge
- Deler av vegkorridoren er gjenbygget, dvs. at på deler av strekningen ligger
bebyggelsen tett innpå vegen noe som gjør det dyrt og konfliktfylt å få etablert
kollektivfelt og gang-/sykkelvegløsninger (Klemetsrud- Abildsø-Ryen)
- Stor andel påkjøring bakfra-ulykker på riksvegnettet i Oslo skaper daglige
fremkommelighetsproblemer for alle kjøretøygrupper spesielt i rushtiden.
- Miljøbelastninger spesielt knyttet til bomiljø (tett bebyggelse inntil riksvegen og
mange berørte) bla. Abildsø-Teisen, Oslo
- Kapasitet for døgnhvileplasser
- Parkering på park & ride.
Hovedmål
- Ferdig utbygd sammenhengende hovedsykkelvegnett
- Drift- og trafikksikre tunneler
- Økt trafikksikkerhet
- Redusere lokale barrierevirkninger og miljøproblemer
- Økt fremkommelighet for næringslivets transporter og kollektivtrafikk
- Økt bruk av ekspressbusser for arbeidspendling
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Rv. 21
Kort om tilstand og rolle
Rv 21 er forbindelsen mellom Halden by og E6. Det er sammenhengende sykkelveg på store
deler av strekningen, men det mangler fullgod løsning for gående og syklende på siste del av
strekningen inn mot Halden sentrum. Vegen fungerer både som lokal veg og hovedtrafikkåre
til Halden by. Vegen er også adkomst til Halden godsterminal som er tilknyttet jernbanenettet,
og vegen er tillatt for vogntog med lengde på 25,25 meter. Vegen er en barriere for
lokalmiljøene på strekningen og i boligområdene inn mot Halden sentrum. Vegen er en tofelts veg uten midtdeler, hvor ÅDT i henhold til vegnormalkrav og firefeltsstrategien tilsier en
firefelts løsning. Vegen er ulykkesbelastet, spesielt Knivsøtoppen, fartsgrensen er satt ned til
70 km/t og det er etablert ATK på en del av strekningen. I høringsuttalelsen fra Halden
kommune til forrige revisjon av handlingsprogrammet for NTP, presenterte kommunen et
alternativt konsept for utvikling av forbindelsen til E6 ved at de fremhevet fylkesveg 104 sin
rolle i kommunenes overordnede arealdisponering. Det er lagt frem program for revisjon av
kommuneplanens arealdel der disse konseptene vil bli fulgt opp. Frem til en slik avklaring
foreligger, vil det ikke bli foreslått kapasitetsmessige forbedringer av vesentlig karakter for
biltrafikken på rv 21.
Utfordringer
- Blandet trafikk
- Barrierevirkning av vegtrafikken
- Trafikksikkerhet
Hovedmål
- Økt trafikksikkerhet
- Forhindre økte belastninger knyttet til luft, støy og barrierevirkninger av trafikken.

Rv. 22 og rv 120
Kort om tilstand og rolle
Rv 22/120 fra Rakkestad til Nedre Romerike og E6, utgjør nordre del av den interregionale
vegforbindelsen mellom Nedre Glomma og Nedre Romerike. Ved at veglenken danner en
sammenhengende direkte forbindelse mellom E6 sør og nord for Oslo, samt at den krysser
E18 i Eidsberg kommune, gir den mulighet for en alternativ rute for både innenlandske og
utenlandske transporter som ikke skal innom Oslo. Det er betydelig innslag av lokale
transporter på veglenken, ettersom vegen går gjennom mange tettsteder, nærings- og
boligområder. Det er gang- og sykkelveg på de fleste steder der ruta går igjennom tettsteder,
men det er ikke sammenhengende sykkelvegnett. Vegruta har ikke vegnormalstandard og er i
all hovedsak to felts veg. På strekningen fra Fetsund og kryssingen av Glomma til E6 er det
betydelig avviklingsproblemer i rushtiden både for personbiler og kollektivtrafikken.. ÅDT
tilsier på denne strekningen at en firefelts veg kan være aktuelt. I felles utredning foretatt i
2006 av Akershus og Østfold fylker i SVV ble denne vegforbindelsen prioritert som den
viktigste tverrforbindelsen mellom fylkene. I den forbindelse ble det gjort prioriteringer i NTP
2006 – 2015. Prioriteringene ble ikke fulgt opp, men er fortsatt like aktuelle.
Løsninger som velges på riksvegene på denne strekningen, må sees i sammenheng med
Oslopakke 3.
Sør for Rakkestad forsetter veglenken som rv 111, se nærmere omtale av denne.
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Utfordringer
- Manglende vegbredde 6,4 - 7,5 meter og dårlig vertikalkurvatur( x E18 – Fetsund)
- Barrierevirkning av vegtrafikken(Rakkestad, Mysen, Skjønnhaug, Båstad, Kjeller og
Fjellsrud)
- Redusert fremkommelighet i rushtiden (Fetsund – E6)
- Forventninger om ”riksvegstandard” fra brukere av vegvisningsverktøyer/kart/GPS.
Hovedmål
- Økt fremkommelighet for kollektivtrafikken(Fetsund – E6)
- Økt forutsigbarhet(Fetsund – E6)
- Bedre fremkommelighet for næringslivets transporter

Rv. 110
Kort om tilstand og rolle
Rv 110 danner forbindelse mellom Fredrikstad og E6 via kommunesentret Karlshus i Råde
kommune, og er forbundet med rv 111 i Rakkestadsvingen på østsiden av Glomma i
Fredrikstad. Vegen går gjennom Fredrikstad sentrum og krysser Glomma på Fredrikstadbrua.
Det er sammenhengende fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken på strekningen
gjennom Fredrikstad. Det er ikke sammenhengende sykkelvegnett langs denne
vegstrekningen. Tungtransport fra Borg havn til jernbaneterminalen på Valle på fv. 109
benytter rv 110 gjennom Fredrikstad sentrum. Vegen er i hovedsak en to-felts veg uten
midtdeler, og vegen oppfyller totalt sett ikke vegnormalstandarden.
Løsninger som velges for riksvegene i Fredrikstad og Sarpsborg, må sees i sammenheng med
KVU for transportsystemet i Nedre Glomma. For rv 110 gjennom Fredrikstad er anbefalt
løsning såkalt ”Kombinert konsept” som fra Ørebekk til Simo innebærer: ny firefelts veg med
tosidig kollektivfelt, fra Simo til St.Croix: ny firefelts veg, fra St Croix over Fredrikstad bru
til Østsiden: bygging av to gangbaner og sykkelfelt og kollektivfelt. Tiltakene er knyttet opp
mot tiltak på lokalvegnettet og rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner og
bussprioriteringstiltak. Det er gjort en prioritering av tiltakene. Ved bygging av nytt
dobbeltspor på Vestre linje gjennom Råde, vil det være aktuelt å se på vegløsningen gjennom
Karlshus. Det foreligger hovedplan for strekningen, og som skisserer ny vegløsning utenom
Karlshus.
Utfordringer
- Blandet trafikk
- Barrierevirkning av vegtrafikken(Karlshus og Fredrikstad by)
- Fremkommelighet for kollektivtrafikken
- Redusert fremkommelighet i rushtiden
- Lav sykkel- og kollektivandel
- Trafikksikkerhet
- Rehabilitering av Fredrikstadbrua
Hovedmål
- Økt fremkommelighet for kollektivtrafikken
- Økt sykkel- og kollektivandel
- Økt forutsigbarhet
- Gjennomføring av ”Kombinert konsept”
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Rv. 111
Kort om tilstand og rolle
Rv 111 fra Borg havn til Rakkestad, utgjør søndre del av den interregionale vegforbindelsen
mellom Nedre Glomma og Nedre Romerike. Ved at veglenken danner en sammenhengende
direkte forbindelse mellom E6 sør og nord for Oslo, samt at den krysser E18 i Eidsberg
kommune, gir den mulighet for en alternativ rute for både innenlandske og utenlandske
transporter som ikke skal innom Oslo. Rv 111 er forbindelsen til riksvegnettet for Borg havn.
Det er betydelig innslag av lokale transporter på veglenken, ettersom vegen går gjennom
mange tettsteder, nærings- og boligområder. Det er gang- og sykkelveg på de fleste steder der
ruta går igjennom tettsteder, men det er ikke sammenhengende sykkelvegnett. Vegruta har
ikke vegnormalstandard og er i all hovedsak to felts veg. På enkelte strekninger i Nedre
Glomma, tilsier ÅDT at en firefelts løsning kan være aktuelt. Gjennom Borgenhaugen i
Sarpsborg er ÅDT på over 20 000. Det er registrert kapasitetsmessige utfordringer der rv 111
krysser E6 på Årum, ved at det dannes kø på av- og påkjøringsrampene på E6.
Løsninger som velges for riksvegene i Fredrikstad og Sarpsborg, må sees i sammenheng med
KVU for transportsystemet i Nedre Glomma. For rv 111 i Fredrikstad er anbefalt løsning
såkalt ”Kombinert konsept” som legger til grunn ny firefelts veg med to-sidig kollektivfelt fra
Rakkestadsvingen til Moum, samt ny havneveg fra Årum v/E6 til Rakkestadsvingen. I
Sarpsborg medfører ”Kombinert konsept” på rv 111 at det bygges ny to-felts veg øst for
Hafslund, og breddeutvidelse med to-sidig kollektivfelt fra Hafslund til Dondern. Tiltakene er
knyttet opp mot tiltak på lokalvegnettet og rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner og
bussprioriteringstiltak.
Nord for Rakkestad forsetter veglenken som rv 22, se nærmere omtale av denne.
Utfordringer
- Manglende vegbredde < 7,5 meter og dårlig vertikalkurvatur(Dondern, Sarpsborg –
Bergenhus, Rakkestad).
- Barrierevirkning av vegtrafikken(Sellebakk, Torp, Hafslund, Ise og Rakkestad)
- Fremkommelighet for kollektivtrafikken(Fredrikstad og Sarpsborg)
- Redusert fremkommelighet i rushtiden
- Lav sykkel- og kollektivandel
- Tverrforbindelse for trafikk til Østfoldsykehuset på Kalnes, Sarpsborg
Hovedmål
- Økt fremkommelighet for gods- og kollektivtrafikken
- Økt sykkel- og kollektivandel
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5. Strategier og tiltak for å nå målene
Kapitlet gir en presentasjon av Statens vegvesens forslag til strategier og tiltak for å nå
målene beskrevet i kapittel 4.
E6
Strategi og tiltak
- Bygge manglende lenker i hovedsykkelvegnettet samt oppgradere standarden på
eksisterende hovedsykkelvegnett
- Sammenhengende kollektivfelt på strekningen Klemetsrud - Ryen - Ulvensplitten
- Opprustning av stoppesteder for både lokal- og ekspressbusser inkl. universell
utforming, sykkelparkering og innfartsparkering
- Vurdere bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo.
- Videreutvikle kollektivknutepunkter med bedret tilgjengelighet til skinnegående
kollektivsystem på Mortensrud, Ryen og Bryn, inkludert vurdering av sykkelparkering
og innfartsparkering
- Ekstra vedlikeholdsinnsats og fokus på sikkerhet i tunneler
(Operatunnelen/Svartdalstunnelen, Brynstunnelen, Ryenlokket, Follotunnelen,
Nordbytunnelen og Smiehagentunnelen)
- Miljøtiltak for å redusere støy, lokal luftforurensning.
- Redusere barriervirkning i Oslo
Rv 21
Strategi og tiltak
- Investeringer knyttet til trafikksikkerhet
- Investeringer og tiltak knyttet til miljø – luft og støy.
Rv 22 og rv 120
Strategi og tiltak
- Utbedring av eksiterende veg til vegbredde 8,5 eller 10 meter: Rakkestad – Fetsund
- Trafikksikkerhetstiltak langs rv 22 fra Kringen og sørover mot Østfold
- Gang- og sykkelveg utbygging langs rv 22 fra Kringen og sørover mot Østfold
- Omlegging av rv 22 ved Fjellsrud(Fet)
- Kollektivprioritering der det er behov slik at bussen ikke står i kø mellom Fetsund –
E6
- Vurdere bruk av ITS for å prioritere nærings- og kollektivtransport inn mot Oslo.
- Integrere vegløsningen for rv 22 i eventuelle planer for annen bruk av områdene ved
Kjeller flyplass.
Rv 110
Strategi og tiltak
- Gjennomføring av ”Kombinert konsept” i Fredrikstad
- Ny vegløsning/vegomlegging i Karlshus ifm nytt dobbeltspor gjennom Råde
- Gang- og sykkelveg langs hele vegstrekningen
- Rehabilitering av Fredrikstadbrua
- Ny veg i eksisterende trasé med vegbredde 12,5 meter fra Karlshus til Ørebekk.
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Rv 111
Strategi og tiltak
- Gjennomføring av ”Kombinert konsept” i Fredrikstad og Sarpsborg
- Ny veg i eksiterende trasé med vegbredde 10 meter på strekningen Dondern i
Sarpsborg til Rakkestad.
- Økt kapasitet på bru over E6 på Årum.

5.1 En helhetlig strategi for hele ruta
Kartene på de påfølgende sider oppsummere henholdsvis den kortsiktige strategien for rute 1
(dvs første 10 år), knyttet til strekningsvise investeringer.
Den mer langsiktige strategien er vist i det påfølgende kartet(kart nr 2).
Der vises inndeling i prosjektstrekninger, fordelt på strekninger hvor det foreslås ny veg
utbygd til vegnormalstandard og strekninger hvor det foreslås utbedring av eksisterende veg
etter utbedringsstandard i et 30-års perspektiv.
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5.2 Sammenheng mellom investeringer, drift og vedlikehold på ruta.
Det redegjøres for:
•

Hvilke strekninger er aktuelle for ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av
investeringstiltak?

•

I hvilken grad vil investeringstiltak øke kostnadene til drift og vedlikehold?

•

I hvilken grad vil investeringstiltak redusere kostnadene til drift og vedlikehold?

•

Vurdering av midler til drift- og vedlikehold – er tildelingen basert på MOTIV
tilstrekkelig?

Ekstraordinære vedlikeholdstiltak i påvente av investeringstiltak:
Det vises til arbeidet med forfallskartleggingen og påfølgende rapport. For øvrig vises det til
kap. 3.6. ovenfor.
Økte drifts- og vedlikeholdskostnader
De investeringstiltakene som er EFFEKT-beregnet får en samlet økning i årlige framtidige
drifts- og vedlikeholdkostnader på ca 28 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak utbygging
av ”Manglerudprosjektet” samt utvidelse av strekninger fra 2 til 4 felt.
For øvrig vil det på ruta bli gjennomført en del tiltak som ikke er EFFEKT-beregnet men som
vil føre til økte drifts- og vedlikeholdskostnader på anslagsvis 4 millioner kroner pr. år. Dette
gjelder blant annet etablering av kollektivfelt, nye gang- og sykkelveger og økt vegbredde i
forbindelse med utvikling av eksisterende veg.
Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader:
Det ventes ingen vesentlige reduksjoner i drifts- og vedlikeholdskostnader som følge av
investeringer på ruta, men noen utbedringstiltak vil kunne bidra til noe forlenget dekkelevetid.
Endringen i de årlige drifts- og vedlikeholdkostnadene vil komme gradvis i løpet av 30årsperioden.
Beregningsverktøyet Motiv
Motiv gir generelt for lite til drift og vedlikehold av tunnelutstyr, til drift av grøntarealer og til
å dekke kostander til kjøp av strøm.
For denne ruta vil det ha stor betydning fordi det er mange tunneler med høy trafikk og mye
teknisk utstyr som medfører store drifts- og vedlikeholdskostnader.
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I tabellen nedenfor er økte drifts- og vedlikeholdsutgifter nærmere spesifisert for de enkelte
investeringstiltak:
TILLEGGSKOSTNADER 1000 KR

Rute 1

ENDRINGER I DRIFTS- OG
VEDLIKEHOLDSKOSTANDER SOM
FØLGE AV INVESTERINGER 2014 pri 1- 3
1000 kroner pr. år
Strekning
Manglerudprosjektet fra Klemetsrud til Teisen ;
Strekningsvis, fremkommlighet for kollektiv, næring
og sykkel ; 3 alternativer foreligger fra
Sørkorridorutredningen
Kjeller x rv120 - Lillestrøm x rv159 ; Strekningsvis ; 4felt
Lillestrøm x rv159 - Hovindhøgda ; Strekningsvis ; 4 felt
Hovindhøgda - Kringen ; Strekningsvis ; 4-felt
Karlshus - Ørebekk ; Strekningsvis, bredding,
kurvatur ; Ny veg i eksisterende trasé. Ny trasé ifm
kurvatur
Ørebekk - Simo ; Strekningsvis ; 4-felt
Simo - St.Croix ; Strekningsvis ; 4-felt
Dondern - Bergenhus ; Strekningsvis, bredding,
kurvatur ; Ny veg i eksisterende trasé. Ny trasé ifm
kurvatur
Bergenhus - Mysen ; Bredding, kurvatur ; Utbedring
av eksisterende veg.
Mysen - Momarken xE18 ; Bredding ; Utbedring av
eksisterende veg for alle trafikantgrupper
xE18 - Skjønnhaug ; Bredding, kurvatur ; Utbedring
av eksisterende veg.
Skjønnhaug, Østfold - Akershus grense ; Bredding,
kurvatur ; Utbedring av eksisterende veg.
Østfold grense - Kringen, Akershus ; Bredding,
kurvatur ; Utbedring av eksisterende veg
St.Croix - Østsiden ; Mindre utbedring ; G/S,
kollektivfelt
Østsiden - Moum ; Mindre utbedring ; 2 kollektivfelt
E6 Operatunnelen/ Svartdalstunnelen ; Mindre
utbedring ; Byggteknisk og elektronisk utbedring
Ryen -Ekebergtunnelen (Konowsgate) ; Gang- og
sykkelveger ; Gang- og sykkelveg Oslo
Oslo, Akershus, Østfold ; Gang- og sykkelveger ;
Gang- og sykkelveg - flere strekninger
Oslo, Akershus, Østfold ; Gang- og sykkelveger ;
Gang- og sykkelveg - flere strekninger
Oslo, Akershus, Østfold ; Gang- og sykkelveger ;
Gang- og sykkelveg - flere strekninger
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Sum
31 516

22 196
511
1 615
751

1 253
180
414

634
72
176
171
306
332
270
990
360
126
605
353
202

5.3 Beskrivelse av investeringstiltakene
For å kunne foreta både nødvendige og realistiske prioriteringer innenfor de registrerte
behovene på rute 1, har det vært nødvendig å se på både tidligere beslutninger om
prioriteringer bla i NTP 2010-19 og tilhørende handlingsprogram for 2010-13. Videre har det
blitt sett på sammenheng med andre utbyggingsprosjekter/bypakker og virkninger de enkelte
tiltak vil ha på andre delstrekninger, tettsteder og byområder med hensyn til økt trafikk og
uønsket belastning dvs vurderinger av tiltaksrekkefølger. Som det fremgår av drøftingene
ovenfor knyttet til de enkelte delstrekninger, er det gjort ulike vurderinger knyttet til mål
utover dette, alt etter hva som er registrert som behov for de ulike brukergrupper og
omgivelser. Med dette som bakgrunn har prioriteringer blitt gjort ut fra identifiserte
utfordringer og målsettinger for den enkelte delstrekning på rute 1, fordelt både på
strekningsvise investeringer og utbedringsprosjekter.
I Oslo og Akershus har det blitt gjort prioriteringer knyttet til gang- og sykkelveger, samt
kollektiv, dette også i tråd med strategier lagt tilgrunn i NTP 2010-19.
I Østfold - sør har det vært en tilpasning til de tiltak og vurderinger som er gjort i tilknytning
til KVU Transportsystemet i Nedre Glomma, slik at effekten av disse tiltakene ikke skal bli
forminsket av økte kapasiteter for personbiler i det omkringliggende transport nett. Når det
gjelder tiltak/prosjekter statlige midler og prioriteringer direkte knyttet til transportsystem for
Nedre Glomma, er kun prosjekt/tiltak og kostnad angitt ettersom beslutningsprosessen ikke er
avsluttet.
For strekninger på rv 22/110/111 kan det være aktuelt ut fra betraktninger knyttet til
trafikksikkerhet og fremkommelighet for tungtransport, å foreta etappevise utbedring og
eventuelt med høyere prioritet enn det som fremgår av tabellen nedenfor som i hovedsak har
lag tilgrunn en strekningsvis tilnærming. Knyttet opp mot trafikksikkerhetsarbeidet vil det
være mulig å benytte seg av midler fra det aktuelle programområdet, og midler avsatt i en
lavere prioritet kan dermed eventuelt reduseres. Dette må imidlertid inngå i de samlede
planer og løsninger som velges for strekningen. Planarbeidet bør derfor prioriteres for disse
vegstrekningene.
Rute 1 ble som tidligere beskrevet ifm omklassifiseringen i 2010 betydelig mer omfattende,
samtidig som handlingsprogrammet for 2010-13, bar preg av en nær tilknytting til prosjekter
på E6. Med tanke på at rutas lengde er 3 doblet ift lengden på E6, har det vært naturlig å
legge dette til grunn for et antatte behov knyttet til programområdene. Som det fremgår av
tabellen nedenfor er det derfor innenfor programområdene satt opp konkrete tiltak, samt antatt
behov for rammer utover dette. Det er videre gjort antagelser om at investeringer i første
periode, vil føre til redusert behov i de påfølgende perioder.
Det er utarbeidet en tabell med prosjektstrekningene og mindre tiltak med kort beskrivelse av
hva tiltakene går ut på og grove kostnadsanslag:
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Veg

Strekning

Manglerudprosjektet fra
Klemetsrud til Teisen

E6

Kjeller x rv120 2 Lillestrøm x rv159

Lillestrøm x rv159 22 Hovindhøgda

22

Hovindhøgda - Kringen

Beskrivelse av
prosjekt eller
grupper av tiltak
3 alternativer
foreligger fra
Sørkorridorutredninge
n

Fremkommelighet for
kollektiv, næring og
sykkel

mill. kr

1

2

4 000

4 000

4-felt

Problem
fremkom/punktlighet
begge retninger der
det ikke er koll.felt

240

240

4 - felt

Problem
fremkom/punktlighet
begge retninger der
det ikke er koll.felt

250

250

Fremkommlighet for
alle trafikantgrupper,
løsning må utredes

470

Trafikksikkerhet og
fremkommlighet

25

110 Strømshaug bru

4-felt
Nytt kryss når
jernbanen flyttes ifm
nytt dobbeltspor

110 Karlshus - Ørebekk

Ny veg i eksisterende
trasé. Ny trasé ifm
kurvatur

Samkjøres med tiltak i
Nedre Glomma

560

110 Ørebekk - Simo

4-felt

KVU Nedre Glomma

210

110 Simo - St.Croix

4-felt

KVU Nedre Glomma

610

111 Råbekken - Sellebakk

Ny bru over Glomma

KVU Nedre Glomma

790

111 Årum - Borgenhaugen

Ny 2 felts trasé øst for
Hafslund

KVU Nedre Glomma

230

Ny veg i eksisterende
trasé. Ny trasé ifm
kurvatur

Fremkommelighet for
alle trafikantgrupper,
midlertidige tiltak kan
avbøte behov. Sees i
sammenheng med
KVU Nedre Glomma

550

Tiltak i tunnel

Binding fra HP201013

30

22 Bergenhus - Mysen

Utbedring av
eksisterende veg.

Fremkommelighet for
alle trafikantgrupper,
midlertidig tiltak kan
avbøte behov

115

Mysen - Momarken x
22 fv128

Utbedring av
eksisterende veg for
alle trafikantgrupper

Trafikksikkerhet og
fremkommlighet, samt
barrierevirkning

40

111 Dondern - Bergenhus

Prioritet

Kostnad

Begrunnelse

3

470
25

560

550

Mindre utbedringer
E6

Ryenlokket
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30

115

40

Østfold grense - Kringen, Utbedring av
22 Akershus
eksisterende veg

Fremkommelighet for
alle trafikantgrupper,
midlertidige tiltak kan
avbøte behov
Alternativ kjørerute
finnes for
langtransport, lave
ulykkeskostnader
Alternativ kjørerute
finnes for
langtransport, lave
ulykkeskostnader

21 Innfartsveg Halden

3 nye bruer

Fremkommlighet og
trafikksikkerhet

49

110 St.Croix - Østsiden

G/S, kollektivfelt

KVU Nedre Glomma

330

111 Østsiden - Moum

2 kollektivfelt

KVU Nedre Glomma

745

22 xE18 - Skjønnhaug

Utbedring av
eksisterende veg.

Skjønnhaug, Østfold 22 Akershus grense

Utbedring av
eksisterende veg.

50

50

100

100

150

150
49

E6

E6 Operatunnelen/
Svartdalstunnelen

Byggteknisk og
elektronisk utbedring

Forutsigbart
transportsystem

105

105

E6

E6 Brynstunnelen

Byggteknisk og
elektronisk utbedring

Forutsigbart
transportsystem

60

60

Tunnelutbedring

Tiltak i tunnel pri 2

Forutsigbart
transportsystem

200

Tunnelutbedring

Tiltak i tunnel pri 3

Forutsigbart
transportsystem

200

Bru utbedringer

Utbedring av 5 bruer
på ruta

Forutsigbart
transportsystem

60

Fredrikstadbrua

Div rehabilitering

Forutsigbart
transportsystem

40 40

Bru utbedringer

Periodisk utbedring av Forutsigbart
bruer pri 2
transportsystem

100

Bru utbedringer

Periodisk utbedring av Forutsigbart
bruer pri 3
transportsystem

100

200

200
60

100

100

Gang- og sykkelveger
E6

Enebakkveien Abildsø

Gang- og sykkelveg
Oslo

Binding fra HP201013

7

7

E6

Ryen -Ekebergtunnelen
(Konowsgate)

Gang- og sykkelveg
Oslo

Øke andelen gående
og syklende

40

40

E6

Vestbyveien/Mosseveien

Gang- og sykkelveg
Akershus

Binding fra HP201013

6

6

Oslo, Akershus, Østfold

Gang- og sykkelveg flere strekninger

Øke andelen gående
og syklende

180

180

Oslo, Akershus, Østfold

Gang- og sykkelveg flere strekninger

Øke andelen gående
og syklende

100

Oslo, Akershus, Østfold

Gang- og sykkelveg flere strekninger

Øke andelen gående
og syklende

70

Programområde trafikksikkerhet

Flere definerte tiltak

Gjennomføring av
viktige
trafikksikkerhetstiltak

30

30

Programområde trafikksikkerhet

Midtrekkverk

Forhindre
møteulykker

25

25

Kontrollplasser

Etablering av
kontrollplasser

Bedret mulighet for
kjøretøykontroll

10

10

100
70

Trafikksikkerhet
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Programområde trafikksikkerhet

Programområde trafikksikkerhet

Programområde trafikksikkerhet

Ulike tiltak

Trafikksikkerhet.
Videreføring av HP jf
ny rutelengde gir
samlet ca 170 mill pr
10 år i tillegg andre
tiltak pri 1

170

Ulike tiltak

Trafikksikkerhet.
Videreføring av HP jf
ny rutelengde og at en
del er tatt i pri 1.

170

Ulike tiltak

Trafikksikkerhet.
Videreføring av HP jf
ny rutelengde og at en
del er tatt i pri 1 og 2.

100

Videreføring av HP jf
ny rutelengde gir
samlet ca 60 mill pr 10
år

60

Videreføring av HP
men noe er gjenomført

40

Videreføring av HP
men noe er gjenomført

30

30

170

170

100

Miljø- og servicetiltak

Programområde - miljø
og servicetiltak
Programområde - miljø
og servicetiltak
Programområde - miljø
og servicetiltak

Luft, støy, biologisk
mangfold, vann,
døghvileplasser,
rasteplasser og
kulturminner
Luft, støy, biologisk
mangfold, vann
rasteplasser og
kulturminner pri 2
Luft, støy, biologisk
mangfold, vann
rasteplasser og
kulturminner pri 3

Trafikkstyring - ITS

Trafikkstyringssystem
er

Viktig med oppdaterte
og driftssikre systemer
av betydning for
fremkommelighet

Trafikkstyring - ITS

Trafikkstyringssystem
er pri 2

Fornyelse av systemer
og utbygging

30

Trafikkstyring - ITS

Trafikkstyringssystem
er pri 3

Fornyelse av systemer
og utbygging

30

60

40

30

30
30
30

Kollektiv og universell
utforming

Diverse Oslo

Opprustning av 18
stoppesteder
Opprustning av
knutepunktene
Mortensrud, Ryen,
Bryn

Østfold - Akershus

Opprusting av
holdeplasser

Diverse Oslo

Østfold - Akershus

E6

Østfold - Akershus

Opprusting av
holdeplasser
Ekspressbussterminal
Halden, Sarpsborg,
Råde, Rygge, Moss,
Vestby, Ås

Økt andel
kollektivreisende og
tilbud for alle
trafikantgrupper
Økt andel
kollektivreisende og
tilbud for alle
trafikantgrupper
Økt andel
kollektivreisende og
tilbud for alle
trafikantgrupper
Økt andel
kollektivreisende og
tilbud for alle
trafikantgrupper
Økt forutsigbarhet og
andel
kollektivreisende

Planlegging

49

10

10

40

40

35

35

35

45

35

45

Programområde

Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak
Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak
Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak

Grunnerverv

0

Programområde planlegging
Programområde planlegging

90
90

Programområde grunnerverv
Programområde grunnerverv

90

60

60

0

Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak
Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak
Nødvendig for å
kunne gjennomføre
0 tiltak

Programområde grunnerverv

90

30
30
20

30
30
20

I tabellene nedenfor vises det hva det koster å oppnå vegnormalstandard på veger med ÅDT
over 12000:
Veg

Strekning

Rv 21

X E6Svingenskogen – X fv22,
Halden
Kringen – x rv 159
X rv 159 – X E6 Hvam
Jonsten - Karlshus
Skåra - Ørebekk
Ørebekk – Moum, Fredrikstad
Årum – Dondern, Sarpsborg
X rv 22 – xE6

Rv 22
Rv 22
Rv 110
Rv 110
Rv 110
Rv 110
Rv 120

Standardklasse (HB
017)
S7, 4-felt
S7, 4-felt
S7, 4-felt
S6, 4- felt
S7, 4-felt
4-felt
S6, 4-felt
S7 - felt

Kostnad i mill kr
580
920
560
140
60
2350
350
280

Vegnormalstandard på veger med ÅDT mellom 8000 og 12000
Veg
RV 22
Rv 22
Rv 110
Rv 111
Rv 111

Strekning
Mysen - Momarken
xE18 - Jørgentvedt
Karlshus - Ørebekk
Moum - Årum
Dondern - Ise

Standardklasse
S1
S5
S1/s5
S7
S5

50

Kostnad i mill kr
40
200
550
240
360

Utbedringsstandard og til sammenligning vegnormalstandard på veger med ÅDT mindre enn
8000.
Veg
Strekning
Utbedringsstandard Vegnormalstandard Standardklasse
–HB 017
i mill kr
i mill kr
Rv 22 Jørgentvedt 570
1470
S4
Kringen
Rv 22 Bergenhus 255
340
S2
Mysen
RV
Øra 45
75
S1
111
Rakkestadsvingen
Rv
Ise - Bergenhus
225
400
S4
111
Beregningene i tabellene ovenfor er grove anslag som bygger på løpemeterpriser, beregninger
gjort i andre utredninger etc.

5.4 Finansiering
Det er gjort en vurdering av bompengepotensialet knyttet til større strekningsvise tiltak på
ruta. Flere tiltak er under utredning for bompengefinansiering dette gjelder spesielt tiltak
omtalt i NTP 2010-2019. For disse vil vi legge til grunn eksisterende bompengeberegninger
der slike eksisterer. For øvrige prosjekt er gjennomføring og oppstart ukjent frem til tiltaket
blir prioritert i handlingsprogram. Beregningen av bompengepotensialet vil derfor være preget
av stor usikkerhet. På bakgrunn av dette har vi valgt en svært forenklet fremgangsmåte.
For nye prosjekter har vi beregne bompengebidraget ut fra hva som kan finansieres på
bakgrunn av følgende forutsetninger:
• Gjennomsnittlig takst tilsvarende 2 kroner pr km ved åpning for lengre strekninger.
For andre tiltak er det gjort en selvstendig vurdering av takstnivået.
• Dagens ÅDT (2010) er lagt til grunn ved åpning. Vi ser med dette bort fra trafikkvekst
frem til åpning. Dette fanger opp en trafikkavvisning ved bompengeprosjektet
tilsvarende trafikkveksten fra 2010 til 2019 ved oppstart i 2020.
• 2 års anleggstid med lik fordeling av midlene. Innkrevingen starter år 3
• 15 års innkrevingsperiode
• 6,5 pst. Lånerente
• 2,5 mill. i årlige innkrevingskostnader pr. innkrevingspunkt (2010-kroner)
• Trafikkvekst i tråd med grunnprognosene i NTP 2010-2019
Ved å legge til grunn en gjennomsnittlig takst ut fra lengden på strekningen mener vi å fange
opp potensialet på en bedre måte enn ved at takstnivået settes ut fra at bompengeordningen
skal finansiere det Staten ikke kan dekke. I praksis innebærer dette et jevnt takstnivå, men at
bompengeandelen blir høyere der det er et stort trafikkgrunnlag, mens bompengebidraget blir
lavere der det er lite trafikk. Vi oppfatter dette å være i tråd med NTP 2010-2019 der det heter
at: “For å få forsert utbyggingen av riksvegnettet, kollektivinfrastrukturen og styrket drift av
kollektivtransporten, legges det opp til å utnytte en stor del av bompengepotensialet der det er
lokalpolitisk vilje til dette. Det innebærer en høy bompengeandel der potensialet er stort.”
På rute 1 er det flere tiltak som ligger innenfor Oslopakke 3 området. For disse vil vi anta at
en finansiering med bompenger vil skje innenfor pakken. Vi har likevel gjort en enkel
betraktning rundt potensialet. Generelt er det slik at selv moderate takstnivåer (under 2 kroner
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pr km) ville kunne fullfinansiere både rv 22 Kjeller x rv120 - Lillestrøm x rv159 (grunntakst
5,-) og rv 22 Hovindhøgda – Kringen (grunntakst 8,-) med de kostnadene som er satt opp og
det trafikkgrunnlaget som nå er der.

Beskrivelse av
prosjekt eller
grupper av
tiltak

Begrunnelse

4-felt

Problem
fremkom/punktlighet
begge retninger der det
ikke er koll.felt

240

4-felt

Fremkommlighet for alle
trafikantgrupper, løsning
må utredes

470

2

500 mill kr

Ny veg i
eksisterende
trasé. Ny trasé
ifm kurvatur

Samkjøres med tiltak i
Nedre Glomma

560

2

560 mill kr

110 Ørebekk - Simo 4-felt

KVU Nedre Glomma

210

110 Simo - St.Croix

4-felt

KVU Nedre Glomma

610

Råbekken 111 Sellebakk

Ny bru over
Glomma

KVU Nedre Glomma

790

Årum 111 Borgenhaugen

Ny 2 felts trasé
øst for Hafslund

KVU Nedre Glomma

230

Ny veg i
eksisterende
trasé. Ny trasé
ifm kurvatur

Fremkommelighet for
alle trafikantgrupper,
midlertidige tiltak kan
avbøte behov. Sees i
sammenheng med KVU
Nedre Glomma

550

Veg Strekning

Kjeller x rv120
- Lillestrøm x
22 rv159

Hovindhøgda 22 Kringen

Karlshus 110 Ørebekk

Dondern 111 Bergenhus
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Potensial for
brukerfinans
mill. kr

Kostnad Prioritet

1

Oslopakke 3.

Del av KVU
nedre
Glomma

2

550 mill kr

5.5 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger
Her presenteres aggregerte tall for hver prioritet (1, 2 og 3) for følgende virkninger:
Pri 1 er for 2024, Pri 2 er for 2034 og Pri 3 er for 2044 og = tilstand 2044.
Tilstand
2014

Endring
prior. 1*
54,818
5,909
92,419

Endring
prior. 2*
306,469
427,834
521,695

Endring
prior. 3*
414,001
147,826
657,126

Reduksjon i transport- kostnader
for næringslivet

20,704

95,86

155,681

Reduksjon i transport- kostnader
for distriktene

0

0

0

0,033

0,823

0,285

0,4
0
2

2,8
0
29

19,5

2,5

Virkning
Samfunnsøkonomisk netto nytte
Reduksjon i ulykkeskostnader
Reduksjon i transport- kostnader
for samfunnet

Reduksjon i antall drepte og hardt
skadde

265

Reisetid på ruta
Antall km uten gul midtlinje
0
Antall km med vegbredde <8,5
121
km
Antall km firefelts veg med fysisk 119 adskilte kjørebaner

Tilstand
2044

5,9
0
52 38
0 141

Antall km midtrekkverk på to- og
trefeltsveger

-

0

0

0

Antall km forsterket
midtoppmerking

-

0

0

0

Antall km tilrettelagt for gående
og syklende

64,5

16,3

7

4 91,8

Antall km kollektivfelt
Antall rasstrekninger og
raspunkter
CO2-utslipp ( tonn). Tilstand, ikke
endring
Antall personer utsatt for PM10
over grenseverdien. Tilstand, ikke
endring
Antall personer utsatt for NO2
over grenseverdien. Tilstand, ikke
endring.
Antall personer med 38 dB
innendørs støynivå. Tilstand, ikke
endring

12,8
-

4
0

0
0

0 16,8
0

26538

46199

359

485

597

0

2

2

1702

1735

402834
291
2

2357

1661

53

33135 508706

Støyplageindeks (SPI). Tilstand,
ikke endring
Antall konflikter mellom riksveg
og biologisk mangfold

6431

6030

23

0

0

0

Antall konflikter mellom riksveg
og vann

28

0

0

0

Antall kollektivknute-punkter
langs riksveg med universell
utforming
Antall holdeplasser langs riksveg
med universell utforming

1

3

0

0

168

169

1,369

12,922

16

Virkning på drifts- og
vedlikeholdsbudsjettet

6087 6015

0 353
10,964

*For miljøvirkningene er det oppgitt tilstand og ikke endring. Dette fordi endringene her i stor
grad vil være avhengig av andre faktorer enn tiltakene selv. Miljøvirkningene er beregnet
samlet de ulike prioriteringsgruppene.
------------------------------
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Vedlegg
Biologisk mangfold, vedlegg til kap 3.4
Konflikter mellom eksisterende riksveg og biologisk mangfold er vist i tabellen nedenfor og
på kart som er vedlagt.
Konflikt

Fylke

Veg
nr Sted

Solli / Ryen /

Kulturlands
kap

1

Kulturlands
kap

2 6/23 Froen

Naturverno
mråder
Prioriterte
naturtyper

6 Skinnerflo

1

6 Skinnerflo

1

6 Bjørnåsen Ø

Prioriterte
naturtyper

1

6 v/Kambo 1

Prioriterte
naturtyper

1

6 et

Prioriterte
naturtyper

2

6 Vinterbro

Prioriterte
naturtyper

2

6 Fåleslora

Prioriterte
naturtyper

2

6 Fåleslora

Prioriterte
naturtyper

2

6 sør

Prioriterte
naturtyper

2

6 Slorene

Bjørnekollen
Patterødtjern

Vest for

Rød Nedre

Beskrivelse
Området er et mangfoldig natur- og kulturlandskap med betydelige estetiske,
kulturhistoriske og biologiske kvaliteter. De kulturhistoriske verdier veier tyngst.
Aktiv slåttemark synes å mangle, men enkelte sauer beiter ved elva. Arealet
har et restaureringspotensiale i kulturlandskaps-sammenheng. Det synes
naturlig å se dette arealet i en større sammenheng hvor også deler av de
naturfredete arealer i nord, samt områdene ned til Solli kirke, inklusiv
elvestrekningen, innlemmes. Et slikt storareal ville representere en svært
verdifull bit av kulturlandskapet i fylket, og vurderes til høy verdi.
Området omfatter morenelandskapet rundt Froen hovedgård og deler av
fjordlandskapet innerst i Bunnefjorden. Et sammenhengende skogområde
skiller Froen fra jordbruksområdene nede ved Bunnefjorden. Sentralt i området
ligger det godt bevarte gårdstunet på Froen og Frogn kirke, på toppen av en
markert morenerygg. Øst for tunet, i bakkene ned mot Årungen, ligger
Smihagan edellauvskogsreservat, delvis omgitt av store sammenhengende
jorder. Mot nord faller terrenget mot Stubberud og skogområdene. Smale
jorder følger veien forbi Stubberud til skogkanten ved Stubberudhytta.
Jordbruksdrifta er idag basert på kornproduksjon i hele området.
Moreneryggen hører til komplekset av israndavsetninger som utgjør Skitrinnet. Den lette selvdrenerte sandjorda her var godt egnet til det første
jordbruket. I forsenkningen mot Stubberud og Rommerud forekommer endel
leir- og myrjord. Berggrunnen i området består av prekambriske gneiser.
Området er rikt på kulturminner fra ulike tidsepoker.
Skinnerflo er en elvesjø som tilhører Glommas vestre løp. Det er en grunn,
næringsrik sjø, maks dybde 1,5 meter. Utløpet går gjennom Seutelva og
innløpet gjennom Haugeelva. Reservatet ligger i Råde, Fredrikstad og
Sarpsborg kommune. Det er flere steder med store innslag av sjøsivaks som
sprer seg utover i sjøen. Langs land vokser kjempesøtgress og og takrør. Mye
av fuktengene rundt sjøen er dyrket opp. Skinnerflo har et preg av slettesjø
som gjør at den skiller seg fra andre næringsrike sjøer i fylket. Lokaliteten er
viktig som rasteplass, hekkelokalitet og beiteplass for fugl. Det var pr. 1986
registrert 73 ulike våtmarksfugl i området som fordeler seg på 4 arter riksefugl,
22 arter andefugl og 24 arter vadefugl. Det er konstatert at 18 arter hekker her,
mens det er sannsynlig at ytterligere 5 arter hekker i området. Rikt viltområde.
Potensiell nøkkelbiotop - gran- og bjørkesumpskog.
Vestvendt li av gneisskolle med ung lindeskog, trolig det største registrerte
lindebestand på fastlandet rundt Oslofjorden. De regionalt rødlistede
karplantene skjellrot og storkonvall er påvist.
Rikt tjern med funn av vårøyenstikker og vannløperen Gerris paludum. Tjernet
vurderes å ha regional verneverdi.
Lokaliteten ble foreslått vernet i forbindelse med verneplan for barskog som
lokalt verneverdig spesialområde (Korsmo & Svalastog 1993). Vegetasjonen
domineres av ulike barskogstyper, frodig lågurtskog med hassel,
storbregneskog, blåbærgranskog, bærlyngbarblandingskog og lavfuruskog,
foruten gråorheggeskog lengst i vest. Særlig er lågurtskogen artsrik med bl.a.
blåveis og fingerstarr. Skogen er gammel med påvirket av tidligere hogst.
Noen mindre hogstflater og granplantefelt inngår. Spredt finnes noe død ved.
Alm-lindeskog i vestvendt skråning, til dels i trang kløft med mosekledde berg.
Hassel og lind dominerer i tresjiktet. Skogen er ung, med mye krattoppslag
etter hogst, særlig i nedre del hvor den er sterkt påvirket av veifylling ved E6.
Floraen er rik med blåveis, leddved, trollbær og tysbast.
Lokaliteten ligger sør i Gjersjøen ved inngangen til Ringnestunnelen. Den
består av et mindre området med våtmark. Vegetasjonen preges av krattskog
ved bredden av innsjøen og relativt høyvokst sumpvegetasjon med bl.a.
takrør, sverdlilje, kvass-starr og elvesnelle. Lokaliteten er en viktig fuglebiotop.
Dam med funn av liten og stor salamander, samt spissnutefrosk (Strand
1993).
Slorene er et meget viktig våtmarksområde i sørenden av Gjersjøen på grensa
til Oppegård. Vegetasjonen består av ulike typer vannkant og vannvegetasjon,
takrør-sivaks-sump og flytebladvegetasjon. Av arter kan nevnes dunkjevle,
elvesnelle, selsnepe og kvasstarr. Langs land finnes gråseljekratt og gråor-
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Prioriterte
naturtyper
Prioriterte
naturtyper

2

6 Vestby kirke

2

6 Rød nordre

2

6 Brunsås

Prioriterte
naturtyper

3

Prioriterte
naturtyper

3

E6Lambertseter
6 veien Sørøst
Gjersrudbekk
6 en

3

6 Gjersrudtjern

1

6 Ryen

1

6 Larseholmen

1

6 Skjebergkilen

1

6 Heltorp

Prioriterte
naturtyper

Prioriterte
naturtyper
Viktige
Artsforeko
mster
Viktige
Artsforeko
mster
Viktige
Artsforeko
mster
Viktige
Artsforeko
mster

heggeskog, stedvis også planta gran. Noen koller med skrinn furuskog er også
inkludert. Området er negativt påvirket av E6 og barskogen inntil er sterkt
hogstpåvirket med store hogstflater og ungskog. Det er registrert en lang rekke
interessante fuglearter i området og den er viktig både for hekkende arter og
for arter under trekk, bl.a. rørsanger, sivsanger, myrsanger, skogdue, lerkefalk,
skjeand, sangsvane og vannrikse (Dale et al. 1998). Flere av disse står på
rødlista. Lokaliteten er trolig også viktig for annen vannfauna.
Krikegård med en rekke større trær av ulike typer. Spesiellt interessant er en
grov hul ask som måler 120 cm i diameter. På grunn av forurensning fra E6 er
det lite lav og finne på trærne, men fem arter er registrert på ulike. Dette er
bleiktjafs, allèlav, stor lindelav, pulverdogglav og steinstry. Alle er vanlige arter.
Gammel grov sparebankeik som måler ca. 70 cm i diameter. Eika står på en
liten åkerholme rett ved E6. Kun sett fra bil.
Rik,skyggefull sumpskog med forholdsvis høy grunnvannsstand. I tillegg
tilsvartorsumpskog som dominerende vegetasjonstype finnes storbregneskog
ogsmåbregneskog i utkanten av sumpen. Gran dominerer, men innslaget av
svartorer ganske stort. En del død ved av gran og løvtrær i
allenedbrytnigingsfaser. Ugrøftede rike sumpskoger er sjeldent i landskapet
ogderfor viktig og ivareta.
Områdebeskrivelseinnlagt av KAb den 07.12.2000: Eneste gjenværende
høymyr i byggesonen.
Se Gjersrudtjern.
Områdebeskrivelseinnlagt av TBL den 27.11.2000: Lite,næringsrikt vann som
er omgitt av av fuktenger og rik strandsumpskog. IFylkesmannens utkast til
verneplan for våtmarker i Oslo ble Gjerrudtjernetvurdert som lokalt viktig
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1987). I dengrønne liste fremheves det at
Gjersrudtjernet er en parallell tilØstensjøvannet og at det er et rikt plante og
fugleliv der (Oslo Helseråd1986). Supplerendeinformasjon innlagt av SiS den
22.01.2003: Den rødlistedeøyenstikkeren Coenagrion armatum (R) er
registrert i/ved vannet. (Olsvikm.fl. 1990). Bør undersøkes nærmere. Kvaliteter
knyttet til vann og spesieltøyenstikkere bør undersøkes nærmere.
Supplerendeinformasjon innlagt av BØB den 13.10.2003: Den
hensynskrevende artenrankstarr er vellykekt introdusert ved vannet.

Indre

Viktige
Artsforeko
mster

2

Viktige
Artsforeko
mster

2

Gjersjøen SV

18 og SØ

6 Hølenelva

Viktige våtmarksområder i to bukter sør i Gjersjøen. Slorene (bukt i SØ) ligger
delvis i Oppegård. Viktig funksjonsområde (hekking og rasting) særlig for
andefugl. Viktigst om våren, men også på høsten (gjerne langt fram mot jul).
Oppegårds viktigste våtmarksområde.
Vassdrag omkranset av edelløvskog og dyrka mark. Skogene har funksjon
som hekkeområde for småfugl, spettefugler etc, samt som trekkområde for
småfugl.Vassdraget er preget av landbruksavrenning. Nederste del av elva
(opp til Hølen) er brakkvannspåvirket.
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