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Forord 
 

Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide 
forslag til Nasjonal transportplan for 2018–2027 (NTP 2018-2027). Etatene og Avinor vil 
etter planen presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 2016. Planforslaget 
vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som 
skal etter planen behandles av Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Arbeidet med planforslaget er lagt opp i to faser: en analyse- og strategifase og en planfase. 
Analyse- og strategifasen er preget av oppdatering av status og arbeid med å utvikle 
overordnede strategier for utviklingen av det nasjonale transportsystemet med vekt på 
utviklingen i planperioden 2018-2027. Konkrete forslag til prioriteringer kommer i 
planfasen som legges fram februar 2016. 

Parallelt med denne fasen har Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 
utarbeidet etatsvise perspektivanalyser som har sett på utfordringer fram mot 2050.   

Transportetatene og Avinor ønsker diskusjon om den langsiktige utviklingen av det 
nasjonale transportnettet. Innspill til stamnettutredningen for riksvegnettet 
(riksvegutredningen) kan sendes på e-post til Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no. 
Hovedrapporter og delrapporter ( ruterapportene) er lagt ut på NTPs nettsider, 
www.ntp.dep.no. 

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

Rute 1 er med E6 over Svinesund ved Riksgrensen, den landbaserte hovedtransportåren fra 
Norge til Europa, både når det gjelder gods- og persontransport.  
Riksvegrute 1 er om lag 260 km og omfatter: 

 E6 fra Riksgrensen ved Svinesund til Ulvensplitten ved Alnabru i Oslo,  
 del av Operatunnelen i Oslo,  
 rv. 156 Vinterbro til Stenfelt i Akershus, 
 tverrforbindelsen rv. 111/rv. 22 mellom Borg havn i Fredrikstad via indre Østfold til 

Lillestrøm og E6, 
 rv. 120 fra Lillestrøm til Skedsmokorset og E6, 
 rv. 110 fra E6 i Råde til kryss med rv. 111 i Fredrikstad, 
 rv. 21 fra E6 til Halden by og kryss med fv. 22. 

Moss Lufthavn Rygge er tilknyttet rute 1. 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 en 
del av rute 6a. 
 
Langs ruta er det betydelige befolkningskonsentrasjoner knyttet til endepunkter i 
hovedstadsregionen og Nedre Romerike. Det er også store befolknings- og arbeidsplass 
konsentrasjoner både i Nedre Glomma, samt  Halden og Moss.  De fem kommunene Vestby, 
Ås, Ski, Frogn og Oppegård, utgjør en bosettingskonsentrasjon på til sammen om lag 
100 000 innbyggere.  Langs E6 har det i de senere år vært en økende utbygging av lager og 
handelsvirksomhet, som medfører økt sysselsetting og etterspørsel etter boliger. 
Korridorens store betydning for det lokale næringslivet kan illustreres ved at om lag 45 % av 
reisene som krysser fylkesgrensen på E6 mellom Østfold og Akershus erarbeidsreiser.   
 
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. Den interregionale veglenken rv 22/ rv. 111, har en vegstandarden som ikke 
tilfredsstiller de krav som samfunnet og næringslivet setter for at forbindelsen skal ha den 
tiltenkte funksjon. På rv. 22 fra Kringen inn mot Lillestrøm og videre mot Hvamkrysset på E6, 
er det betydelige rushtidsproblemer. Det må forventes at vegprosjekter som er under 
gjennomføring, samt de med oppstart i perioden 2014-2017 vil gi en bedret 
forutberegnelighet. Trafikkbelastningen på E6 inn mot Oslo har tydelige kjennetegn på et 
overbelastet vegnett, også i forhold til støv og støybelastninger for nærliggende boområder. 
 
 Trafikksituasjonen i Nedre Glomma regionen er preget av tidvis 
fremkommelighetsproblemer og uforutsigbarhet i transportsystemet. Tilknytningen til 
Fredrikstad via rv. 110 og rv. 21 til Halden, har allerede en trafikkmengde som tilsier 
vurdering av firefelts vegløsning.  På E6 er det flere av- og påkjøringsramper i sentrale kryss, 
som ikke har nødvendig kapasitet til å håndtere fremtidige trafikkmengder, dette medfører 
kø på E6 som medfører trafikkfarlige situasjoner. Med ferdigstillelsen av E6 som firefelts 
motorveg gjennom Bohuslän i Sverige i 2015, er det sammenhengende firefelts motorveg fra 
Oslo-regionen til Danmark. I 2021 vil tilknytningen til Kontinentet bli ytterligere forbedret 
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når ny forbindelse med motorveg er ferdigstilt over Fehmarnbelt mellom Danmark og 
Tyskland.  
 
Hovedstrategien som fremlegges i denne rapporten er knyttet til fremkommelighet og 
trafikksikkerhet. På vegstrekningen i bynære strøk er klimamål og nullvekst for 
personbiltrafikken avgjørende for de løsningene som er valgt.  



7 
 

2 INNLEDNING 

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

 Rutas omfang og utstrekning 3.1

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.  
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Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 
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Til ruta hører også tverrforbindelsen rv. 111/rv. 22 mellom Borg havn i Fredrikstad via indre 
Østfold til Lillestrøm og E6 eller via 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 (øst) og rv. 21 fra E6 til Halden by og kryss med fv 22. Moss Lufthavn Rygge er 
tilknyttet rute 1 gjennom  atkomstveien til terminalen. Rute 1 er koplet til både rute 2a og 3 i 
henholdsvis Eidsberg, Ås, Moss og Oslo kommuner.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett, buss, trikk og t-bane 
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.  
 
Hovedstadsområdet skiller seg fra de andre byområdene ved at området dekker svært 
mange ulike riksvegruter. Dette gjelder rutene: 
 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. Kartet under illustrerer 
dette. De mange ulike riksvegrutene i området gjør det problematisk med en rutevis 
tilnærming til riksvegnettet i Oslo og Akershus. 
Rutas lengde er om lag 333,2 km. 
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Figur 1.1. Riksvegruter i Oslo og Akershus 
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Figur 2 Rutenes omfang og utstrekning 

 
 
 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 1 (veglengder ekskl. ramper og armer) 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde m 

E6 Riksgrensen - 
Oslo 

Østfold E6 Riksgensen–
Akserhusgrense 

61 829 

Rv21 SvingenskogenxE6–xRv22 7 260 

Rv22 Rakkestad - 
Akershusgrense 

41174 

Rv110 KarlshusxE6–
ØstsidenxRv111 

21 580 

Rv111 Øra–RakkestadxRv22 38537 
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Totalt Østfold   171380 

Aksershus E6 Aksershusgrense–
Oslogrense 

39580 

 Rv22 Østfold grense - Hvam 31746 

 Rv120 Kjellerholen-
Skedsmovollen 

3 720 

Totalt 
Aksershus 

  75046 

Oslo E6 Aksershusgrense-Alnabru 12595 

Totalt Oslo   12595 

Totalt    259021 

 

Tabell 2 Ferjesamband på rute 1 

Det er ikke ferjesamband på denne ruta. 
 

 Rutas funksjon 3.2

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Oslo er den desidert største bo- og arbeidsmarkedsregionen i landet. Den dekker både Oslo 
og Akershus samt de nærliggende kommunene i Buskerud, Oppland og Østfold. Regionen 
har en befolkning på nær 1,3 millioner og har hatt en befolkningsvekst på 18,5% i perioden 
2003-2013. I tillegg til Oslo-området som bo- og arbeidsmarkedregion (bas-region), er det 
flere viktige bas-regioner i tilknytting til rute 1. Det foregår en omfattende arbeidspendling 
mellom de ulike regionene, som eksempelvis Moss og Fredrikstad/Sarpsborg. I følge SSB er 
1 av 3 sysselsatte i området, pendlere. Det foregår også en del pendling mellom Bohuslän og 
Nedre Glomma/Halden og videre inn mot Oslo. 
 
Folketallet i Østfoldbyene har vist en samlet økning mellom 9% og 12% i perioden 2004 til 
2014 (2. kvartal). I perioden 2000 – 2012 fremkommer det en samlet vekst i antall 
arbeidsplasser på ca 10%, dette er ca 1% lavere enn landsgjennomsnittet. I 2012 var 
arbeidsplassveksten i Østfold 4,5 prosentpoeng lavere enn veksten på landsbasis. Dette 
tilsier at antallet pendlere er økende. 
 
Eksempelvis var det i 2013 en arbeidsstyrke på ca 14.576 personer bosatt Moss kommune. 
Av dette hadde ca 49% arbeid i egen kommune. Ca 70% av all innpendling til Mosseregionen 
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kommer fra omliggende kommuner. Ca 60% av all utpendling er mot 
Bærum/Asker/Oslo/Follo mens ca 25% pendler mot nedre Glomma. Dette gir en pekepinn på 
den den omfattende arbeidspendlingen som foregår i området. 
 
I Oslo og Akershus forventes det en sterk befolkningsvekst og folketallet kan øke med 
350.000 frem mot 2030.  
 
I Oslo forventes det en videreføring av dagens kommuneplan med konsentrert utvikling. Det 
er planlagt klart størst utvikling øst i byen, men også i det sentrale byområdet og muligheter 
for transformasjon og fortetting i vestlig retning. I Oslo forventes en videreføring av dagens 
boligstruktur med en høy andel leiligheter best møte etterspørselen.  
 
I Akershus foreslås det i forslag til høringsuttalelse for regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus at Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås videreutvikles som 
regionale byer og skal ta en høy andel av veksten. De regionale byene skal utvikles 
konsentrert og være lett tilgjengelige i det regionale kollektivsystemet. Lillestrøm, Jessheim, 
Ski og Ås og tilknyttede områder er pekt ut som særlige innsatsområder for økt by- og 
næringsutvikling.  
 
Forventet befolkningsvekst (særlig Oslo og Akershus) gir både muligheter og store 
utfordringer i forhold til å utvikle et kollektivsystem av høy kvalitet som bidrar til å nå 
vedtatte mål. Med hovedfokus på den vegbaserte kollektivtransporten, kan det nevnes en 
rekke vesentlige utfordringer og problemstillinger: 
 

 Modellberegninger tyder på at planlagt kollektivtilbud i liten grad demper veksten i 
bilreiser.  

 Mange reiserelasjoner har et stort antall motoriserte reiser og lav kollektivandel.  
 Det forventes økte køproblemer mot år 2030.  
 Buss i Akershus taper i konkurranse med bil som transportmiddel.  
 Deler av riksvegnettet i Oslo vil ha problemer med å avvikle det store antall busser 

som forventes.  
 Kvaliteten på kollektivknutepunkt og holdeplasser er for lav.  
 Store deler av riksvegvegnettet mangler gjennomgående kollektivprioritering.  
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Tabell 3 Viktige regioner i rute 1 nære influensområde 

A. Storbyregioner Kommuner 

 Oslo Oslo, Bærum, Asker, Aurskog-
Høland, Sørum, Fet, Rælingen, 
Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, 
Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, 
Nes, Eidsvoll, Nannestad, 
Hurdal kommuner  

 Folloregionen Nesodden, Frogn, Oppegård, 
Ski, Vestby, Ås og Enebakk 

B. Regioner med mellomstore byer  

 Nedre Glomma 
(Sarpsborg og 
Fredrikstad) 

Hvaler, Rakkestad, Fredrikstad 
og Sarpsborg kommuner 

 Mosseregionen Moss, Våler, Rygge og Råde 
kommuner 

C. Småbyregioner  

 Haldenområdet Halden og Aremark kommuner 

 Indre Østfold Marker, Trøgstad, Askim, , 
Eidsberg, Skiptvedt, Spydeberg, 
Rømskog og Hobøl 
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Figur 3 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype  
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3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

3.2.2.1 Østfold 
Industrien har tradisjonelt hatt en svært sentral rolle i næringslivet i Østfold. Til tross for 
omfattende redusksjoner i antall arbeidsplasser, utgjør industri, treforedling , bygg og 
anlegg fortsatt ca 20% av sysselsatte i fylket. Ansatte i offentlig sektor er ca 38%. Varehandel 
og hotel/restaurant sysselsetter ca 19%. Transport og kommunikasjon sysselsetter hele 7%. 
 
Til tross for nedgang i antall syssselsatte er det fortsatt en betydelig industri som har et 
omfattende transportbehov. Transportbehovet er både nasjonalt og internasjonalt. 
 

3.2.2.2 Oslo og Akershus 
Oslo er navet i næringsutviklingen i Osloregionen, og det klare tyngdepunktet for offentlig 
sektor og kunnskapsbaserte næringer som bl.a. IKT, maritim sektor og life science. Oslo er 
også landets viktigste handelssted samt lokalisering for en rekke sentrale kulturinstitusjoner 
og er et attraktivt reisemål. 
Fra sentrum av Oslo strekker høyteknologi- og kompetanseaksen seg til Kongsberg via 
Skøyen/Lysaker/Fornebu/Asker. Både innen teknologi og finans har det vært en større vekst 
i Bærum enn i Oslo og årsakene til dette er blant annet tilgang til relevant arbeidskraft, 
effektivt flytog og store utviklingsområder på Fornebu. Flere store internasjonale selskaper 
har etablert seg med hovedkontor på Fornebu, og området skal utvikles videre med et 
betydelig antall arbeidsplasser og boliger. 
Fra Ulven via Alna og Furuset ligger logistikkvirksomhet som transportører, og 
plasskrevende handel langs en akse som går videre nordøst mot Lørenskog, Skedsmo og 
Ullensaker. Ullensaker har en sterk vekst i flyplassrelatert næring og varehandel knyttet til 
flyplassen på Gardermoen.  
Store offentlige virksomheter ligger i Lørenskog, bla. A-hus, men har ikke bidratt til 
bydannelse. Mangel på offentlig kommunikasjon er en utfordring i området. Forsknings- og 
teknologimiljøet på Kjeller i Skedsmo omfatter flere nasjonale forskningsinstitutter, et viktig 
forsknings- og utviklingsmiljø innen fornybar energi og miljø, høgskole og 
universitetsstudier, og en av landets mest vellykkede næringsinkubatorer. I arbeidet med 
regional plan for Oslo og Akershus trekkes dette frem som et strategisk fortrinn og 
begrunnelse for å understøtte videre urban utvikling i Lillestrøm.  
I Follo har det vært en utvikling av arealkrevende næring langs E6, blant annet knyttet til 
lager og logistikk. Dette vil de ha gode muligheter for å videreutvikle etter hvert som ulike 
virksomheter flytter ut av sentrale byområder. Samtidig kan dette komme i konflikt med 
tunge verneinteresser knyttet til landbruksområder og marka. 

3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

 
Rute 1 inngår i transportkorridor 1 Oslo-Svinesund/Kornsjø. E6 Oslo – Svinesund er en del 
av ”Det nordiske triangel” Oslo-København-Stockholm, og er den viktigste landbaserte 
utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa. Fra 2015 vil jernbanen i korridoren 
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inngå operativt i EUs Godskorridor (Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor), Oslo – 
Palermo , som skal legge til rette for et europeisk jernbanenett med konkurransedyktig 
godstransport.  
Nær halvparten av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på rute 1 over 
Svinesund. Om lag 65 % av tunge kjøretøy som frakter gods på E6 fra Norge mot Sverige 
eller det øvrige Europa har startpunkt i Oslo, Østfold og Akershus (31 % i Oslo og 34 % i 
Østfold og Akershus). Av de tunge kjøretøyene med gods fra Sverige eller øvrige Europa har 
om lag 70 % målpunkt i Oslo, Østfold og Akershus (50 % i Oslo og 20 % i Østfold og 
Akershus) av den resterende tungtrafikken går omtrent 20% til sør- og vest Norge. Transitt 
trafikken på E6 utgjør dermed ca 30%, noe som viser at denne veglenken har stor betydning 
for den direkte gods- og vareleveringen til resten av Norge. Av godset som passerer på E6 
over Svinesund, har i underkant av 50% start eller målpunkt i svenske havner.  
 

  
Figur 3.1. Godstransporter til Norge 
 
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. 
 
Riksvegrute 2a, E18 Riksgrensen/Ørje-Oslo i transportkorridor 2, har 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(rv.22) og 2a(E18) ved 
Mysen i Eidsberg kommune i Østfold. 
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På sjøsiden utgjør hovedleden fra Oslo til Ytre Oslofjord, med innseilingsleder til Drammen 
havn og stamnetthavnene Borg havn og Moss havn hovedelementene i korridor 1. 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 1 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 
påvirke den dominerende stilling OSL har. Rute 1 (E6) vil allikevel ha en andel flyreisene fra 
Østfold og de sørlige deler av Akershus og Oslo, samt at det også antydes at personer bosatt 
i Bohuslän til en viss grad benytter Moss Lufthavn, Rygge(MLR). 
Mosseregionen utgjør i stor grad et felles bolig- og arbeidsmarked sammen 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. Vi registrerer også at det de siste årene har vært en omfattende utbygging av ulike 
lager- og grossistforetak i Follo/Mosseregionen og utbyggingen ser ut til å fortsette.  
Det knytter seg 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. 
E6 er lagt utenom tettsteder og boligområder syd for Oslo med unntak av 
Sarpsborgbyområde hvor  E6 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 på E6 over Sannesund og i kryssområdene på begge sider. E6 
mellom Årvollkrysset og Patterødkrysset (ved Moss) har også stort innslag av lokaltrafikk. I 
Oslo forsetter E6 videre nordover men da som rute 6a. 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 fra E6 som danner forbindelse til byene Fredrikstad og Halden. Rv. 
110 via Karlshus i Råde kommune går gjennom Fredrikstad og er koplet på rv. 111 på 
Østsiden. Rv. 21går inn til Halden sentrum, og på den måten også har funksjon av å være 
lokal trafikkåre, samt en ikke ubetydelig funksjon for arbeidspendlere både lokalt til 
nabobyene, men også mot hovedstadsområdet.   
 
Veglenken rv. 111/ rv. 22 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 denne veglenken krysser E6 
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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. Deler av denne veglenken i området 
rundt Lillestrøm må også vurderes sammen med rute 6a der E6 tangerer Lillestrøm og rv. 
159 er hovedinnfartsåren mot Oslo fra rv. 22. 
 
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 
denne 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. 40.000 innbyggere og 
dette antallet mer en dobles når man tar med de nærliggende bebyggelser Lørenskog, 
Rælingen og Fet. 
 
Hovedårene og hovedknutepunktene i korridoren er: 

 E6 Oslo – Svinesund. 
 Østfoldbanen Oslo – Halden - Gøteborg 
 Stamleden fra Oslo til Ytre Oslofjord og stamnetthavnene Borg og Moss. 
 Moss lufthavn, Rygge, (utenfor Avinor). 

 
Rute 1 og 2a omtales ofte samlet som Sørkorridoren i Oslo og Akershus. Trafikken mot Oslo 
er betydelig. Figuren under viser at om lag 79% av trafikken som samlet passerer grensa 
Akershus/Oslo i sørkorridoren har Oslo som start eller endepunkt.  
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Figur 3.2 Virkedøgnstrafikk over Oslo grense 
 
 

4 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 på av- og 
påkjøringsramper i tilknytning til rushtidsproblematikk for lokaltrafikk. Dette kan 
eksemplifiseres med E6 i Oslo, Moss og Sarpsborg hvor ruta også har funksjon av å være en 
transportåre for lokal trafikk. I forbindelse med trafikktoppene morgen og ettermiddag 
preger dette trafikkbildet kryssområdene med tilbakeblokkering inn på E6.  Dette medfører 
redusert fremkommelighet i rushperiodene for næringslivets transporter og 
kollektivtrafikken. Uventede køsituasjoner på motorveg medfører at andelen 
påkjøringsulykker er stor. 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). I tillegg 
medfører gjenbyggingen mer lokaltrafikk på vegen, samt at det bidrar til mer godstransport 
på veg.  
 
Trafikkmengden og andelen tungbiler medfører at belastningen på omkjøringsvegene er 
utfordrende.  
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Femern Bælt-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland forventes å stå ferdig i 2021, og vil 
medføre en ny fast forbindelse med dobbeltsporet jernbane og firefelts motorveg. For 
biltrafikken vil reisetidsbesparelsen være på omkring en time. Betydningen av en ny 
forbindelse til Kontinentet, spesielt med henblikk på godstransporten på veg er ikke utredet. 
E6 ved Svinesund fortsetter inn i Sverige som fire-felts motorveg og med fartsgrense 110 
km/t. 
 
Riksveg 21 inn til Halden, er preget av blandet trafikk, og med en ikke ubetydelig 
barrierevirkning i de bynære områdene. Det er fremkommelighetsproblemer i rushtid og 
trafikkbildet er til tider uoversiktlig, med både krevende kurvatur og områder hvor vegen er 
gjenbygget ved etablering av handels og næringsliv. Det er utfordringer knyttet til 
trafikksikkerhet på hele veglenken. Eksisterende gang og sykkelveg oppfyller ikke kravene til 
kurvatur.   
 
Rv. 110/111 i både Fredrikstad og Sarpsborg har fremkommelighetsproblemer for 
kollektivtrafikken på de sentrumsnære strekningene. Det er lav sykkel- og kollektivandel i 
Nedre Glomma området. 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. Gjennom 
Karlshus i Råde, er rv. 110 en betydelig barriere i lokalsamfunnet, samt en betydelig 
flaskehalsproblematikk både i rush og i tilknytning til helgetrafikken i sommerhalvåret. 
 
Den interregionale veglenken rv.111/22 fra Sarpsborg til Lillestrøm, er preget av manglende 
vegbredde < 7,5 meter og dårlig vertikalkurvatur.  
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 fra Hvam krysset på E6 til 
Kringen på andre siden av Fetsund.  I tråd med handlingsprogrammet for Oslopakke 3 er det 
lagt til grunn bompenger til utbyggingen av rv. 22 på strekningen Lillestrøm – Fetsund. 

 Trafikkforhold 4.1

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. For 
beregningene knyttet til rutevise utredninger, er det for fremskriving av trafikktall tatt 
utgangspunkt i trafikktall for 2013. Disse er framskrevet til 2018 og 2050 med bruk av 
gjeldende vekstfaktorer for samlet trafikkarbeid for hvert fylke. 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.  
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I et komplekst transportnett se figur 1.1. Riksvegruter i Oslo og Akershus i kap. 3.1,  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. Vurderingene av utfordringene og utviklingsstrategier og tiltak 
er derfor gjort med basis i et mer helhetlig perspektiv.  
 
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 hovedstads-
området er det igangsatt et regionalt plansamarbeid for areal og transport. Prioritering av 
tiltak i Oslopakke 3 må samordnes med det regionale plansamarbeidet. 
 
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 
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, 
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syklende og gående slik at persontransportkapasiteten kan økes. På korte distanser må også 
sykkeltrafikkens konkurransevilkår i forhold til bil styrkes.  
 
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.  
 
Eksempelvis er behovet for kollekrivfelt voksende i takt med økt biltrafikk. Kartet nedenfor 
illustrerer status og behov for kollektivfelt i Oslo og Akershus. Antatt behov for kollektivfelt i 
perioden 2018-2050 angir ikke reelt behov, men angir kun strekninger hvor kriteriene i 
håndbok N100, kap. B.2.4.5 er oppfylt. Dette er basert på dagens trafikkmengde og 
forutsetningen om at målet om 0-vekst i bilreiser oppnås frem til 2050. 
 
Dersom trafikkprognosene skal legges til grunn for å anslå behovet for kollektivfelt i Oslo og 
Akershus i 2050, vil omfanget øke betydelig ifht. behovet angitt i tabell 11. For å illustrere 
dette, er det under vist modellberegnet køsituasjon i år 2030.  
 

 
 
Figur 3.3 Købelastning 2030 
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Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 
 ÅDT 0-1 

500 1500 - 
4 000 

4 
000- 
6 000 

6 
000- 
12 
000 

12 
000- 
20 000 

20 
000- 
50 000 

50 000- 
80 000 

>80 
000 Veg  

E6   1,7   5,5 90,6 8,4 4,1 

R21     7,3    

R22  23,6 20,5 5,6 7.4 5,7   

R110    13,2 2,5 5,6   

R111   15,7 18,5 3,5 0,6   

R120     3,7    

Sum (km)  231,6 30,0 29,9 29,9 102,5 8,4 4,1 

Sum (%)  53 % 6 % 6 % 6 % 23% 2% 1% 
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Figur 4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018  
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Hva som  er utbygd til vegnormalstandard ved inngangen til 2018 er vist på kart nedenfor. 
 

 
 
Figur 5 Vegnormalstandard 2018 
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I tabellen nedenfor er det vist fordelingen på de ulike vegstrekninger som ikke oppfyller 
vegnormalstandarden. 
 

Veg % Ja % Nei 

Antall kilometer som 
ikke oppfyller 
vegnormalstandarden

E6 89 % 11 % 13.017
R21 12 % 88 % 6.289
R22 0 % 100 % 76.928
R110 0 % 100 % 21.300
R111 1 % 99 % 37.968
R120 0 % 100 % 3.817
R156 75 % 25 % 0.987
Sum 41 % 59 % 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 er gjennomført.  
I tråd med målsettingen for  ”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 å falle innenfor ”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 disse tre byene er det med noen få begrensede unntak ikke firefelts veg på de aktuelle 
strekningene. For Fredrikstad og Sarpsborg er slike vurderinger gjort i forbindelse med KVU 
Transportsystem i Nedre Glommaregionen. Det er i den forbindelse startet opp arbeid med 
fase 1, der parsellen Ørebekk – Simo vil stå ferdig før 2018 som 4-fels veg. I henhold 
til”firefeltsstrategien” bør det vurderes en utbygging på anslagsvis 14 km veg knyttet til rv. 
110 og 16,7 km langs rv.111. For Halden på rv. 21 utgjør strekningen anslagsvis 7,3 km.  
 
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.  
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Følgende strekninger kan med utgangspunkt i en forventet utvikling av trafikkvekst frem 
mot 2018, vurdere behovet for 4-felts veg ift ”firefeltsstrategien”: 
  

Veg og sted Fra - til Lengde 

rv. 21 Halden Halden sentrum – E6 7,3 km 

rv. 22/120 Fet og Skedsmo 
kommuner 

Kringen – E6 12 km 

rv. 110 Fredrikstad/Råde Råde - Ørebek 15,7 km 

rv. 111 Sarpsborg Dondern – Kampenes 2,8 km 

rv. 111 Frdrikstad/Sarpsborg Øra – Gatedalen 14,9 km 

Sum 52,7 
 

 Framkommelighet.  4.2

4.2.1 Vegstandard 

Det er gul midtlinje på alle riksvegstrekninger på rute 1 og en har ingen høydebegrensninger 
som er lavere enn 4,2 meter.  
 
E6 Skulleruddumpa i Oslo, har spesielt bratt vertikalkurvatur, noe som kan gi 
fremkommelighetsproblemer vinterstid med dårlig skodde 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. 
Rute 1 E6 ved Svinesund fortsetter inn i Sverige som fire-felts motorveg og med fartsgrense 
110 km/t. 
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Figur 6 Vegbredder 2018 
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Tabell 5 Antall km med ulik vegbredde pr. 2018 

Veg Klasse 0 
Mangler gul 
midtlinje (< 
6 m) i 
praksis 1 
feltsveg 

Klasse 1 
tofeltsveg 
6m – 8,5 m 

Klasse 2 
to feltsveg 
8,5m-9,9m 

Klasse 3 
tofeltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
to/trefelts 
veg med 
midtdeler 

Klasse 5 
firefeltsveg 

E6      119.9
Rv 110  15.9 2.3 1.5  1.6

Rv 111  38.0  0.5   
Rv 120  1.7 2.0    
Rv 21  5.3 0.8 1.1   
Rv 22  62.6 5.2 2.9 0.1 5.0

       
Sum 
(km) 

 123,5 10,4 6,0 0,1 126,5

Sum 
(%) 

 46,3 3,9 2,2 0,0 47,4 

 

4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Hovedruter: 
Rute 1 er hovedåren for godstransport på veg til/fra Norge, og er av den grunn svært viktig.  
En sterkt økende trafikkmengde, spesielt i Oslo og omegn, gir betydelige utfordringer for 
fremkommeligheten store deler av dagen, en utfordring som forventes å øke. 
  
Store deler av ruten er berørt av kvikkleire-problematikk, og deler av ruten er utsatt ved 
kraftig nedbør, flom og/eller stormflo.  

Tabell 6 Deler av ruta som er har spesiell risiko og sårbarhet 

Veg Hendelse Sted 
E6 Flom, springflo - vegen 

ligger for lavt 
Skjeberg 

 Flom, skred – bru kan skades Sandesund bru 
 Flom, skred – veg kan rase ut Solli 
 Hendelse i tunnel – 

strekningen har flere 
høytrafikkerte tunneler 

Kambo-Oslo 

Rv21 Skredutsatt? Hele strekningen 
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Klimahensyn: 
Innspillene i denne utredningen skal ta høyde for de klimautfordringer som vi har i dag, og 
som fagmiljøene (hovedsakelig NVE) har fremskrevet til 2050. De trekk som gir de største 
utfordringene for Region Øst er kraftig nedbør over kortere tidsperioder, økt flomfare, samt 
havnivåstigning.  Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi økte påkjenninger for både 
hovedruten og omkjøringsruter. 
 
Omkjøringsruter: 
Omkjøringsvegene er sårbare da de er bygget og driftes ut fra den trafikkmengden vegene 
primært er ment for. Utfordringene er spesielt knyttet til tømmertransport, modulvogntog og 
kjøretøy med generell dispensasjon inntil 65 tonn. De senere års klimarelaterte hendelser 
har vist at omkjøringsruter i økende grad er utsatt. 
 
For E6 er fv 118 til Patterød/Moss, rv. 111/rv. 22 Sarpsborg-E18 Mysen og/eller fv 120 
Patterød-E18 Elvestad omkjøringsveger mellom Svinesund og Vinterbro. 
  
For de skiltede omkjøringsrutene på rute 1 i Østfold ligger det noen begrensninger i forhold 
til fremkommelighet for spesialtransporter, dvs. kjøretøyer med totalvekt høyere enn 50 
tonn. Dette gjelder omkjøring for E6 over Fv 118 Sarpebruene. Her må det foretas 
finanalyser for å avdekke aktuelle tiltak. 
Det er etablert et 100 tonns vegnett for spesialtransporter på E6. Omkjøringsveger er 
således et stort problem. 

4.2.3 Fartsgrenser 

Tabell 7 Veglengder med hastighetsbegrensning pr. 2018 

Veg 30 km/t 40 km/t 50 km/t 60 km/t 70 km/t Sum 
hastighets-
begrensning

E6  0,051 3,052 0,091 11,045 14,239 

R21   1,559  5,859 7,418 

R22  1,787 4,569 25,495 14,543 46,394 

R110  1,070 2,225 5,785 7,025 16,105 

R111  0,731 4,086 13,528 8,630 26,975 

R120   1,138 1,606 1,277 4,021 

Sum (km)  3,639 16,629 46,505 48,379 115,152 

Sum (%)  4 14 40 42 100 

På deler av E6 er fartsgrensen satt til 110 km/t. 
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4.2.4 Reisetider 

Etter at E6 ble ferdig utbygget til fire felt 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 rutas 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 betydelig 
redusert reisetid. Med utgangspunkt i dagens standard på strekningen E6x rv.111 i 
Sarpsborg til E6x rv.120 Lillestrøm 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. 

Tabell 8 Reisetider 

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
E6 
Riksgrensen 
- Oslo 

  92  

R111/22 
Sarpsborg - 
Lillestrøm 

  100  

R111/22 Øra 
- Lillestrøm 

  120  

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Ikke aktuelt på denne ruta. 

4.2.6 Tungtransport 

Næringstransport omfatter både de lange godstransportene med vogntog, skip, tog og fly, 
transporter knyttet til lager- og grossistforetak, samt vareleveranser til små og store 
butikker og kiosker, sykehjem og skoler. Det foregår også en rekke transporter knyttet til 
landbruk og annen primærnæring. Lastebiler, flyttebiler, søppelbiler og varebiler må komme 
til overalt. 
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 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 

7,6 - 16 m 

YDT ekstra  

Lange  

16,01 m => 

E6 Nye 
Svinesund bro 

14427 13993 1023 1713 

E6 Sandesund 
sør 

33378 39670 2733 1733 

E6 Storebaug 37608 40960 4092 1951 

E6 
Ekebergtunnelen 

78035 88877 8836 2720 

 

Vegstrekninger/byområder/flaskehalser 

Oslo og Akershus 
Utfordringer for godstransport i Oslo og Akershus er hovedsakelig knyttet til 
rushtidsforsinkelser og tilgjengelighet til terminalområder. Godstransport er kjennetegnet av 
høye tidskostnader. Med økende biltrafikk vil køene spre seg over flere timer og redusere 
tidsrommet uten forsinkelser.  
 
E6 Svinesund 
På riksgrensen er det til tider køploblematikk knyttet til begge lands kontrollvirksomhet. 
Hensetting av kjøretøy ved kjøreforbud, gir tilleggsutfordringer både til trafikksikkerhet, 
arealer og reparasjonsaktivitet av kjøretøy. 
 

Rv. 110/111 

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 
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transportavstandene fra de største næringskonsentrasjonene relativt korte til E6, men lite 
forutsigbar trafikkavvikling og uheldige konsekvenser for lokalmiljøet er fremtredende også 
her.  

 
Tilknytning til nasjonale godsknutepunkter 
Riksvegnettet skal sikre tilknytning til nasjonale knutepunkter for gods- og persontransport.  

E6 fra Oslo grense er hovedveg for godstrafikken fra sør mot nasjonal godsterminal, 
Alnabruterminalen. Denne vegstrekningen har uforutsigbar fremkommelighet i 
rushperiodene.   

Utvikling av terminalområdene på Alnabru og Sydhavna er avgjørende for å kunne overføre 
gods fra veg til bane og bidrar til å begrense trafikkarbeidet til varedistribusjon i Oslo-
regionen. Koblingen fra de ulike rutene i området til disse målpunktene er viktig.   
Sentrale problemstillinger knyttet til gods- og næringstransport i hovedstadsområdet blir å 
sikre fremkommeligheten for disse gruppene samtidig som det ikke skal legges til rette for 
økt personbiltransport. Dette krever mer målrettede tiltak enn ensidig økning av 
vegkapasiteten. Det må vurderes nærmere hvordan eksisterende vegkapasitet kan utnyttes 
(miljøfelt, tungbilfelt etc) for å håndtere utfordringen mellom fremkommelighet for næring 
og gods uten at det legges til rette for økt personbiltransport. I tillegg blir det viktig å sikre 
god fremkommelighet og tilgjengelighet til terminalområdene.  
 

Spesialtransporter 

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 2013 ble det i Region øst 
behandlet ca 22 000 søknader, i 2014 forventes antall søknader å ligge på ca 23 000 
søknader om spesialtransport. I perioden 2010 – 2013 var økningen i antall 
dispensasjonssøknader ca 40%. 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 monteres midtrekkverk. 
Dette vil i mange tilfelle medføre at spesialtransporten må ledes inn på alternative ruter, i 
verste fall gjennom mer tettbebygde strøk.  

Ordningen med modulvogntog er innført som en permanent ordning fra 15. september 
2014. 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.  

Det ble i 2013 igangsatt en større prosess for å forskriftsfeste nye bruksklasser, SV12/100 
og SV12/65. Kjøretøy som skal gå etter Sv12/65 vil få utstedt en dispensasjon uten 
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tidsbegrensing, noe som er vesentlig når en vurderer omkjøringsmuligheter. Dette 
innebærer at alle Europa-, riks- og etterhvert fylkesveier må gjennomgås og beregnes på 
nytt. Måten bruer passeres på i dag vil kunne endres slik at noen bruer vil muligens unngå 
sentrisk kjøring, mens andre kan få sentrisk kjøring. Bruer i dette notatet er ikke vurdert pt, 
slik at her kan det også være endringer. Ved tidligere vurderinger av både 100 t vegnett og 
mobilkranvegnett har ikke selve vegen blitt vurdert - kun bruene, dette vil nå bli endret slik 
at også vegen må vurderes før man forskriftsfester nye og eksisterende strekninger. Det vil 
også bli åpnet for at kraner med inntil 72 t kan kjøre i 100 t vegnett med restriksjoner som 
tungtransport for øvrig. 
 
Omkjøringer er vurdert med tanke på spesialtransporter. Tømmervogntog og modulvogntog 
er ikke tatt med i betraktninger, men mange av strekningen er åpnet for disse. Ved akutte 
stengninger kan man anta at disse vogntogene kan benytte omtalte strekninger, men det 
presiseres at dette ikke er noen alternativer til større planlagte omkjøringer så lenge de ikke 
er åpnet/ gjennomregnet for disse vogntogene. 
 

På rute 1 er det følgende å merke seg: 

Rv. 110 Karlshus – Fredrikstad (frem til St. Croix) 
 
Mobilkranvegnettet (12 t akseltrykk) 
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 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 
  
Mobilkranvegnett har ingen endringer  
 
Tungtransport har heller ingen endringer 

4.2.7 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 
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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 
dårlig fremkommelighet for ekspressbussene på holdeplassene 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 og rv. 120 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. 
 
Fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken på rute 1, er først og fremst knyttet til 
Oslo, Nedre Romerike og Nedre Glommaregionen dvs og byområdene i Sarpsborg og 
Fredrikstad. 
 
 
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.  
 
 

4.2.7.1 Ekspressbusstrafikk 
 
Busstransport utgjør en viktig del av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus med 136 mill. 
påstigende passasjerer i 2013, herav 48 millioner på regionbussen. Regionbussene består av 
grensekryssende busslinjer både til/fra Oslo, busslinjer internt i Akershus samt noen 
grensekryssende linjer til Buskerud/Østfold. Ekspressbussene som omtales under omfatter 
kun de linjene som drives uten offentlig tilskudd og tar ikke med seg regionbussene.    

Tabell 9 Ekspressbussruter som bruker hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på 
ekspress 
bussruten 

Frekvens 
Til Fra 

E6 Sverige, 
Danmark, 
Tyskland, 
Nederland, 
Belgia og 

Oslo via E6, 
Mosse-
porten E6 
Sarpsborg E6 

Eurolines  2/3 hverdager 
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Frankrike 
E6 Danmark, 

København 
Oslo via E6, 
Mosseporten 
E6 Sarpsborg 
E6 

Nettbuss express  2 hverdager 

E6  Sverige, 
Gøteborg  

Oslo via E6, 
Mosse-
porten E6 
Sarpsborg E6 

Nettbuss øst 
express/Bus4you 

 5 hverdager 

E6/rv. 
19/rv. 
110 

Sarpsborg 
(Sverige, 
Strømstad i 
somme- 
rsesongen) 

Oslo via E6,  
rv. 19 og rv. 
110 

Nettbuss øst  Linje 3 
(NX110  
sommerses
on-gen) 

17 hverdager 

E6/rv. 
110/ 
Rv19 

Rygge 
lufthavn, 
Gardermoen 
Lufthavn 

Fredrikstad vi 
E6 og rv. 
19/Fv118  

Nor-Way 
Flybusseks-
pressen 

 20 hverdager 

E6/Fv1
19/118 

Rygge 
Lufthavn 

Oslo via E6 
og rv. 
119/Fv118 

Unibuss express 
Rygge-expressen 

 15 hverdager 

E6/Fv1
19/118 

Rygge 
Lufthavn 

Råde 
jernbanesta-
sjon 

NSB shuttlebuss  25 hverdager 

Rv110/
E6  

Oslo Hvaler  Nettbuss øst  Linje 6 17 hverdager 

 

4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Veg Strekning Operatør Rute nr. på ruten Hyppighet Fra  Til 
      
      
      

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
 

Østfold 

Hovedutfordringen for kollektivtrafikken i Østfold er fremkommelighet. I byområdene er det 
forsinkelser i morgen og ettermiddagsrush. Spesielt i Nedre Glomma er det 
fremkommelighetsproblemer på hovedårene rv. 111 og rv. 110. I Fredrikstad er det store 
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fremkommelighetsproblemer på rv. 110 som går gjennom Fredrikstad fra vestsiden til den 
møter rv. 111 på østsiden. På strekningen rv. 111 som strekker seg fra Østsiden mot 
Sellbakk er det fremkommelighetsproblemer. Lenger nord mot Sarpsborg er det 
fremkommelighetsproblemer hvor rv. 111 krysser E6 på Årumbrua. På strekningen Hafslund 
– Dondern på rv. 111 er det også store fremkommelighetsproblemer i begge retninger. For 
mer utfyllende info se KVU for nedre Glomma.  

Det er fremkommelighetsproblemer på rv. 19 i begge retninger gjennom Moss, se KVU for 
Moss og rute 3 mer informasjon. Kollektivtrafikken på E6 benytter også Rv19/Fv119 i stor 
grad. 

Rv. 21 inn mot Halden har også fremkommelighetsproblemer i begge retninger. 

I Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Halden er det bare ett kryss som har signalprioritering for 
buss, og det er et stort problem at bussene ikke blir prioritert i kryss. 
 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
rv. 111 Hp 02 km 

4,500 
Hp 02 km 0,000 Østsiden Dårlig 

fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 02 km 
0,000 

Hp 02 km 4,500 Østsiden Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 03 km 
1,150 

Hp 03 km 0,000 Årum Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 03 km 
3,780 

Hp 03 km 2,150 Hafslund Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 03 km 
3,780 

Hp 03 km 3,780 Hafslund Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 05 km 
0,000 

Hp 03 km 3,780 Hafslund - Dondern Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 05 km Hp 03 km 3,780 Dondern - Hafslund Dårlig 
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0,000 fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 111 Hp 05 km 
0,900 

Hp 05 km 0,000 Rådhusveien - 
Dondern 

Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

Karlshus Fartshumper 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

Karlshus Fartshumper 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

Ørebekk- Simo Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

Simo - Ørebekk Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

St. Croix - Østsiden Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

rv. 110 Karlshus 
rundkj x E6 

Rakkestadsvingen 
x rv. 111 

Østsiden – St.croix Dårlig 
fremkommelighet. Jfr. 
KVU for Nedre 
Glomma 

E6 Skullerud Sandstuveien Oslo sør/nord-øst Problem 
fremkoml./punktlighet 
begge retninger på 
strekn. uten koll.felt  

E6  Bryn senter  Nils Hansens vei Oslo øst/Ryen Problem 
fremkoml./punktlighet 
begge retninger 

E6 Ryen x E6 
rundkj 

Svartdalstunnelen Oslo øst/Ryen Problem 
fremkoml./punktlighet 
begge retninger på 
strekn. uten koll.felt  

 
Oslo 
 
Det er fremkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken i Oslo på det meste av 
riksvegnettet der det mangler kollektivfelt. Spesielt er dårlig punktlighet i bussnettet en stor 
utfordring, og gjør kollektivtrafikktilbudet mindre attraktivt. 
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Akershus 
 
Riksvegstrekninger i Akershus som bør ha høyest prioritet er E6 Oslo grense – 
Skedsmovollen, rv. 22 Kjeller – Hvam (ca 3 km). 
 
E6 Oslo grense (Tangerud) – Skedsmovollen: Dette er totalt ca 8 km, og det vil være behov 
for kollektivfelt i begge retninger, inkl på rampene og kryssområdene på Hvam og 
Skedsmovollen. Det er utarbeidet forprosjekt for parsellen lengst nord, Hvam – 
Skedsmovollen, og dette viser at det vil være svært utfordrende med kryssing av Nitelva ved 
Hvam. Dagens bru kan ikke utvides, og det må derfor bygges ny bru. I tillegg vil det være 
utfordringer knyttet til framkommelighet i kryssområdene, på grunn av arealknapphet og at 
dagens rundkjøringer ikke er tilpasset et system med kollektivfelt. Det er i tillegg tre 
lokalveger som krysser under E6, noe som også kompliserer løsningen med kollektivfelt. 
Dette prosjektet er kostnadsanslått til ca 600 mill kr (2012). Delparsellen Oslo gr. – Hvam er 
ikke like krevende. Her er det ingen tilsvarende utfordringer, men denne delparsellen er pr i 
dag prioritert lavere, pga mindre forsinkelser. Prosjektet er ikke kostnadsberegnet. 
 
rv. 22 Kjeller (Mosesvingen) – Hvam/XE6. På Hvam har vi en viktig bussterminal, Olavsgård. 
Arbeidsplass- og befolkningsutviklingen på nedre Romerike, spesielt i Lillestrøm-området, 
har ført til stadig tettere trafikk også på rv. 22. Dette er en viktig bussveg, til fra Oslo og 
Olavsgård bussterminal, og det er behov for kollektivfelt i begge retninger, i hvert fall på 
lengre sikt. I dag er behovet for kollektivfelt størst i østlig retning, dvs mot 
Kjeller/Lillestrøm. Store utfordringer her er kryssing av Nitelva på bru samt riksvegens 
nærhet både til boliger og Forsvarets anlegg på Kjeller. Det er ikke utarbeidet 
kostnadsanslag. Lengde (en veg) ca 2,5-3 km. 
 
 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 
Østfold 
I de tre Østfold-byene er det bare et kryss som har signalprioritering for buss, det er et stort 
problem at bussene ikke blir prioritert i kryss.  

 
Det er behov for flere busstopp for ekspressbusser på E6 og E18. Ekspressbussene må ha 
plass til minimum to busser i hver retning slik at det blir mulig å takte ekspressrutene med 
lokalruter. Dette vil kunne gi ekspresstoppene en knutepunktsfunksjon. Det er også behov 
for innfartsparkering ved disse stoppene. Ved E6 Pattereødkrysset og Jonstenkrysset er det 
behov for å etablere et ekspressbusstopp med ovennevnte spesifikasjoner.  
Eksisterende ekspressbusstopp med innfartsparkering på E6 og E18 har behov for 
oppgradering. Både i forhold til krav om universell utforming men også mtp. 
parkeringskapasitet og busskapasitet.  
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Det er behov for et knutepunkt som kobler ruter på rv. 19 sammen med lokale ruter som går 
på Fv 119 i Moss.   
 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
1 rv. 110 St.croix Østsiden Øst-

siden 
1250  + 

1 rv. 110 Østsiden St.cr-oix    1250 
1 rv. 110 Rakkestad

sv-ingen 
Øst-siden Øst-

siden 
365   

1 rv. 110 Øst-siden Rakkestads
vingen 

   365 

1 rv. 110 Simo  Øre-bekk Øre- 
bekk 

1400   

1 rv. 110 Øre-bekk Simo Simo 1400   
1 rv. 110 Simo St.cr-oix    2560 
1 rv. 110 St, cr-oix Simo    2560 
1 rv. 110 rv. 110 x 

Fv 116 
Øre-bekk    1670 

1 rv. 110 Øre-bekk rv. 110 x Fv 
116 

   1670 

1 rv. 111 Fjell-stad Rakkestads
vingen 

Rakkes
tadsvin
gen 

140   

1 rv. 111 Rakkestad
svingen 

Fjellstad    140 

1 rv. 111 Fjell-stad rv. 111 x 
Kampenes 

   16000 

 rv. 111 rv. 111 x 
Kampenes 

Fjell-stad    16000 

1 rv. 21  rv. 21 x E 
6 

rv. 21 x rv. 
22 

   7240 

1 rv. 21 rv. 21 x 
rv. 22 

rv. 21 x E 6    7240 

1 E6 Taraldrud Bygrensa   E6-syd 3140 
        
1 rv. 22 Bru over 

Glomme 
Kryss rv. 170 
x rv. 22 

Akerh. 
Nord 

    1000 

1 rv. 22 Hvam x E6 Kjeller 
(Rv159 x 
Rv22) 

Akerh. 
Nord 

   6500 

1 rv. 22 Fetsund Leira   Rv22 2780 
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1 rv. 22 Kjeller Leira   Rv22 2450 
1/6a E6 Akershus/Å

sland 
Ulvensplitten Oslo 

sør/nor
d-øst 

1000    

1 E6 Bygrensa Ryen   E6-syd  
1 E6 Teisen Ryen   Ring 3  
1 E6 

(arm) 
Ryen Ekebergtun

nelen 
  Svartd

al-
tunn 

5600 

1 E6 
(arm) 

Ekeberg-
tunnelen 

Ryen   Svartd
al-
tunn 

1000 

1 E6 Teisen Ulvensplitten Oslo 
sentr/N
Ø 

500   2300 

1 E6 Klementsru
d 

Skullerud Oslo 
sør 

3000  2300 
1 E6 

(arm) 
Påkjøringsr
ampe 
Klemenstru
d 

E6 oslo 
sør 

600    

1 E6 Sandstueve
ien 

Ryen Oslo 
sør 

700    
1 E6 Manglerud Bryn Oslo 

øst/Rye
n 

  800    

1 E6 Bryn Teisen Oslo 
øst/Rye
n 

2000     

 

 
 

Oslo og Akershus 
Behovet for kollektivfelt i Oslo og Akershus i 2050 i tabell 11 er ikke kostnadsberegnet i 
denne sammenheng. Det vises til kostnadsberegniger for de homogene vegstrekningene, 
hvor kostnadene for de strekningene det er mest aktuelt å prioritere med kollektivfelt 
synliggjøres. I forbindelse med Bymiljøavtalene foreslås det prioritert kollektivfelt på riksveg 
i Oslo og Akershus for over 3 mrd. kroner. 
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Figur Behov for kollektivfelt i Oslo og Akershus 
 
Kartet over illustrerer status og behov for kollektivfelt i Oslo og Akershus slik det fremgår av 
tabell 11. Antatt behov for kollektivfelt i perioden 2018-2050 angir ikke reelt behov, men 
angir kun strekninger hvor kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5 er oppfylt. Dette er 
basert på dagens trafikkmengde og forutsetningen om at målet om 0-vekst i bilreiser 
oppnås frem til 2050. 
 
Dersom trafikkprognosene skal legges til grunn for å anslå behovet for kollektivfelt i Oslo og 
Akershus i 2050, vil omfanget øke betydelig ifht. behovet angitt i tabell 11. For å illustrere 
dette, vises det til figur 4.1. Købelastning 2030,  hvor det er vist modellberegnet køsituasjon 
i år 2030.  
 
Dersom prognosene slår til, vil det frem mot år 2050 være behov for kollektivfelt på det 
meste av riksvegnettet i Oslo og langt ut i korridorene i Akershus.  
 
Oppsummert er det umulig å vite hvilken trafikksituasjon vi får i 2050 og dermed hvor stort 
det reelle behovet for kollektivfelt er. Behovet henger også sammen med fremtidig struktur i 
kollektivnettet og hvilke krav som settes til punktlighet. Det bør derfor tas høyde for at 
behovet for kollektivfelt i Oslo og Akershus er betydelig større enn det som fremkommer i 
tabell 11. 

 
«Behov per 2050» i tabellen er basert på kriteriene i håndbok N100, kap. B.2.4.5., og 
mangler således flere viktige vurderinger som naturlig hører hjemme i en vurdering av 
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behovet for kollektivfelt. (regularitet, viktighet av ruter etc.). Selv om det i tabellen heter 
«behov per 2050» er det i realiteten behov per 2018 som er presentert basert på 
trafikkregistreringer fra 2013-14. Dersom målet om «0-vekst» i bilreiser skal nås, er dette 
behovet ikke relevant for 2050. De oppgitte lengdene er ikke nøyaktige, og er hovedsakelig 
ment for å synliggjøre et omtrentlig omfang av behovet for nye kollektivfelt dersom vi skal 
«overholde» kriteriene i HB N100. 
 

4.2.7.5 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 
 
For holdeplasser og knutepunkt er det generelt størst behov for å oppgradere eksisterende 
anlegg til universell utforming. Dette er vist i kapitellet for universell utforming. I dette 
kapittelet vises kun det som foreløpig er registrert av behov for nye holdeplasser, 
knutepunkt og innfartsparkeringsplasser sortert rutevis. 
 

Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

 

Tiltak Antall totalt pr. 
2018 

Behov for nye pr. 
2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 7 1 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Holdeplasser 356 33 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

- 3 

 
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Østfold 

Flere busstopp for ekspressbusser på E6 i Øsfold for Ekspressbussene må ha plass til 
minimum to busser i hver retning slik at det blir mulig å takte ekspressrutene med 
lokalruter. Dette vil kunne gi ekspresstoppene en knutepunktsfunksjon. Det er også behov 
for innfartsparkering ved disse stoppene. Både ved E6 Pattereødkrysset og Jonstenkrysset er 
det behov for å etablere et ekspressbusstopp med ovennevnte spesifikasjoner. Eksisterende 
ekspressbusstopp med innfartsparkering på E6 har behov for oppgradering. Både i forhold 
til krav om universell utforming men også mtp. parkeringskapasitet og busskapasitet.  
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Det er behov for et knutepunkt som kobler ruter på rv. 19 sammen med lokale ruter som går 
på Fv 119 i Moss.   

Akershus 

I Akershus er det grovt sett behov for følgende tiltak for større holdeplasser/knutepunkt nær 
riksvegnettet: 
 
E6 Korsegården (Ås 

kom) 
Behov for ekspressbussholdeplass og innfartsparkering 

E6 Vestby (Vestby 
kom) 

Behov for ekspressbussholdeplass og innfartsparkering 

E6 Ås Behov for ekspressbussholdeplass og innfartsparkering 
E6 Hvam Forbedret ekspressbussholdeplass med innf.P og enklere 

overgang til lokale ruter. 
 
Det henvises også til egen omtale av hovedstadsområdet Oslo og Akershus ifht. andre 
viktige tiltak som bør vurderes gjennomført for å sikre økt bruk av kollektivtransport. 
 
Oslo 
 
For Oslo henvises det også til egen omtale av hovedstadsområdet Oslo og Akershus ifht. 
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.  
 Opprustning av et betydelig antall stoppesteder langs riksveg ifht. universell 

tilgjengelighet og informasjon/SIS. 
 Bedre tilgjengelighet/overgangsmulighet mellom riksvegnett 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. 
 
Det er grovt sett behov for følgende tiltak i knutepunktene nær riksvegnettet: 
 
E18 Hauketo Tilgjengelighet knutepunkt fra E6 og E18 via Ljabrudiagonalen 

bør forbedres (kommunalt vegnett) 
 E6 Mortensrud bedre overgang buss/t-bane. Vurderes ifm. 

Manglerudprosjektet. 
 E6 Ryen Forbedre knutepunktet og sikre overgang buss/t-bane. 

Vurderes ifm. Manglerudprosjektet. 
 E6 Bryn Behov for omfattende tiltak for bedre overgang/tilgjengelighet 

buss/t-bane/tog. Vurderes ifm. Manglerudprosjektet. 
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E6 Helsfyr Vurdere ytterligere forbedringer i knutepunkt inkl. overgang 
buss/t-bane. Må sees i sammenheng med Bryn. 

 
De fleste av tiltaksbehovene over er ikke avklart i detalj. Knutepunktetene er også i stor grad 
et delt ansvar mellom Statens vegvesen og andre aktører. Det er derfor ikke anslått noen 
kostnad for knutepunktene her, men totalkostnaden for tiltakene vil beløpe seg til flere 
milliarder. Bare for ny hovedbussterminal ved Oslo S anslås det i KVU’en en kostnad på ca 
1,5-2,5 mrd. kr avhengig av alternativ. 
 

4.2.7.6 Universell utforming 
 
Dette omfatter behovet for utbedring av eksisterende anlegg til universell utforming. 
 
I Region øst har det vært en gjennomgang av alle holdeplasser langs riksvegnettet med 
viaphoto, og de holdeplassene som har hatt en grad av universell utforming er blitt kartlagt.  
 
Tabellen under viser i hvilke grad disse er universelt utformet. I den gule kolonnen er opp 
mot halvparten av holdeplassene i forholdsvis dårlig forfatning og trenger opprustning for å 
tilfredsstille kravene til universell utforming. 
Oversikten over stoppesteder i Region øst ligger til grunn for tallene i første kolonne. 
Holdeplasser med stoppested på begge sider av vegen regnes som 2 stoppesteder. 

Tabell 14 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Antall 
totalt 
pr. 
2018 

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

Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 

    Antall  
Kollektivknutepunkt 7  7  5 
Holdeplasser 356  12 20 324 
Kollektivknutepunkt på ruta er:E6 Patterødkrysset, E6 Jonsten,E6 Rygge, E6 Solli, E6 Grålum, 
rv. 22 Olavsgaard, E6 Hauketo, E6 Mortensrud, E6 Ryen, E6 Bryn, hvorav ingen oppfyller 
kravene til universell utforming. Når det gjelder universell utforming av holdeplasser, er det 
bare oppgitt hvor mange som oppfyller kravene. 

4.2.8 Ferjesamband 

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

 
Ikke aktuelt for denne ruta. 
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4.2.9 Skredsikring 

Tabell 16 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

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

    
    
    
    
Sum    
 

4.2.10  Tilrettelegging for gående/syklende 

Tabellen nedenfor viser tilbudet pr. 1.1.2018 og behovet frem til 2050. 
Behovet er hovedsakelig vurdert på grunnlag av ÅDT(min 1000), potensialet for gående og 
syklende langs vegen i 2050 (min 50) og skoleveg. 
 
Nedenfor vises tilbud og behov pr. veg på rute 1. 

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

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov 
fram til 
2050 
(km) 

  rv. fv  
E6 a) Blandet trafikk (gående og syklende 

i kjørebanen) 
 3,386  

 b) Gang- og sykkelveg 8,228 56,405 30,016 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   31,722 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
0,290 12,947  

 f) Sykkelekspressveg    27,803 
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 3,616 37,369  
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 
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Rv21 a) Blandet trafikk (gående og syklende 
i kjørebanen) 

   

 b) Gang- og sykkelveg 4,668 1,015  
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau 1,431   
 d) Sykkelveg med fortau    
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 1,257   
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 

   

Rv22 a) Blandet trafikk (gående og syklende 
i kjørebanen) 

 1,190  

 b) Gang- og sykkelveg 20,014  55,310 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   10,655 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
3,318   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 55,144   
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 

   

Rv110 a) Blandet trafikk (gående og syklende 
i kjørebanen) 

   

 b) Gang- og sykkelveg 5,684  11,823 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau 1,396  6,618 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 12,051   
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 
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Rv111 a) Blandet trafikk (gående og syklende 
i kjørebanen) 

 2,643  

 b) Gang- og sykkelveg 18,249  17,298 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   4,804 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
1,115   

 f) Sykkelekspressveg   12,773 
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 15,648 1,650  
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 

   

Rv120 a) Blandet trafikk (gående og syklende 
i kjørebanen) 

   

 b) Gang- og sykkelveg 3,801   
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau   3,801 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg    
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt)    
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
kategoriene a,b,c,d, og e 

   

 

4.2.10.1 Gående 
Nasjonal gåstrategi har som mål at det skal være attraktivt å gå for alle og at flere skal gå 
mer. En målsetning i strategien er å stimulere myndigheter og private aktører til å følge opp 
sitt ansvar for gående. Et virkemiddel er å bidra til å utvikle lokale gåstrategier med mål om 
økt gåing og strategier for hvordan kommuner, fylkeskommuner og private aktører skal 
samarbeide for å nå målene. 
 
Lokale gåstrategier bør utvikles ut fra lokale forhold og ha vekt på arealbruksutvikling, 
planlegging av sammenhengende gangnett, fastlegging av driftsstandarder, utvikling av de 
fysiske omgivelsene, løsninger for samspill i trafikken og utvikling av lokal gåkultur. 
Kommunalt engasjement er en forutsetning for å lykkes med strategiene, og arbeidet med 
dem bør ledes av kommunene. Siden det ikke vil være mulig å forskuttere kommunal 
interesse, bør listen over aktuelle tettsteder heller være for lang enn for kort. 
 
Rute 1 går gjennom noen av de mest folkerike områdene i Region øst. Riksvegene på ruten 
går gjennom eller tangerer alle de store byene og tettstedene i Østfold og sør i Akershus 
samt folkerike bydeler i Oslos sørkorridor. Medregnet 3 av Oslos 15 bydeler i Oslo ligger i alt 
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27 byer og tettsteder langs ruten. Riksvegstrekningene har blandet trafikk, med unntak av 
E6 der tilbud for gående og syklende er lagt til parallelle fylkesveger eller kommunale veger. 
Liste over aktuelle tettsteder er satt opp etter følgende kriterier: 

 Tettsteder på rutene og som har mer enn 5000 innbyggere 
 Tettsteder med bypakker/bystrategier 
 Sykkelbyer og tettsteder med planer for hovedsykkelruter 
 Tettsteder som er prioriterte kollektivknutepunkt 
 Tettsteder med 1. prioritet i Plansamarbeidet Oslo/Akershus 
 Tettsteder med nye veg- og gang-/sykkeltiltak 

 
Totalt har vi pekt ut 14 byer/tettsteder som er aktuelle for lokale gåstrategier. To av byene 
og to bydeler i Oslo ligger også på andre ruter. Flere steder berøres av to eller flere 
riksveger. Til sammen har stedene en befolkning på ca 385 000. Det utgjør 21 prosent av 
Region østs befolkning totalt. Den videre prosessen vil avklare hvor det blir igangsatt arbeid 
med lokal gåstrategi. 
 

 
 
 
 

4.2.10.2 Syklende 
 
E6 Østfold, Akershus, Oslo (Riksgrensen v/Svinesund – Bryn/Strømsveien med arm/ hp50) 
Ruta for gående og syklende utgjør i alt 122 km. Med unntak av strekningen gjennom Oslo 
og ca. 2 km nord i Akershus, følger traséen lokalvegnettet (hovedsakelig fylkesveger). På 
grunn av høy ådt på lokalvegnettet, er det forutsatt separate løsninger for gående og 
syklende på det meste av dette. 
Det er behov for i alt 90 km tiltak. 56 av disse er oppgradering av eksisterende løsninger, 
blant annet oppgradering til sykkelekspressveg eller sykkelveg med fortau. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Følgende strekninger inngår i planer for vedtatt hovednett for sykkel: 
Sarpsborg  - 13 km 
Moss/Rygge – 12 km 
Oslo – 14 km 
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Behovet for sykkelekspressveger 
Det er behov for sykkelekspressveg nord i Akershus (13,6 km) og på hele strekningen 
gjennom Oslo (12,7 km). Det er forutsatt sykkelekspressveg mellom Ski og Oslo (xE6 ring 3). 
I tillegg vil det bli behov for ca. 1,5 km sykkelekspressveg fra Sarpsborg mot til et planlagt 
sykehus ved E6 nord for Sarpsborg.  
 
Rv. 21 Østfold (Svinesund – Halden)  
Ruta utgjør 7,4 km, og traséen for gående og syklende følger riksvegnettet. Med unntak av 
en kort strekning i sør, er det forutsatt tilbud på hele ruta. 
 
Planer for sammenhengende hovednet 
Det er i gang arbeid med en plan for hovednett i Halden, men foreløpig ikke vedtatt. 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Ikke aktuelt. 
 
Rv. 22 Østfold, Akershus (Rakkestad – Lillestrøm) 
Ruta utgjør i alt 79,7 km, og med unntak av korte strekninger i Rakkestad og Lillestrøm, 
følger traséen for gående og syklende riksvegnettet. Det er forutsatt tilbud på hele ruta.  
Det er behov for 66 km med tiltak for gående og syklende. Av dette er 11 km oppgradering 
av eksisterende anlegg, i hovedsak etablering av sykkelveg med fortau i tettbygde områder.   
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Lillestrøm -12 km inngår i vedtatt plan for hovednett for sykkel. 
  
Behovet for sykkelekspressveger 
Ikke aktuelt. 
 
Rv. 110 Østfold (Karlshus xE6 – Fredrikstad) 
Ruta utgjør 21,7 km, og traséen for gående og syklende følger riksvegnettet, med unntak av 
vel 2 km inne i Fredrikstad.  Det er forutsatt separat løsning for gående og syklende på hele 
ruta. 
Det er behov for 18,4 km med tiltak, hvorav 4,6 km er oppgradering av eksisterende 
løsninger.  
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Fredrikstad  - ca. 6 km av strekningen inngår i hovednettet for sykkel i Fredrikstad 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Ikke aktuelt. 
 
Rv. 111Østfold (Fredrikstad sentrum – Rakkestad) 
Ruta utgjør i alt 39,3 km og det meste av traséen for gående og syklende følger riksvegen. 
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Med unntak av 500 meter på Øra og ca. 7 km nord for Knatterud, er det forutsatt tilbud for 
gående og syklende på hele ruta. 
 
Av dette er 16,3 km oppgradering av eksisterende anlegg. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Følgende strekninger inngår i vedtatt hovednett for sykkel: 

- Fredrikstad – 14 km 
- Sarpsborg – 6 km 
- Ski – 7 km 

 
Behovet for sykkelekspressveger 
Det er forutsatt sykkelekspressveg mellom Fredrikstad og Sarpsborg som en del av en 
sykkelveg fra Fredrikstad til nytt sykehus (12,8 km). 
  
Rv. 120 Akershus (Kjeller – xE6) 
Ruta er på 3,8 km og traséen for gående og syklende følger riksvegen. 
Det foreslås at dagens gs-veg oppgraderes til sykkelveg med fortau. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Inngår ikke i hovedplan for Lillestrøm 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Nei.  

 Trafikksikkerhet 4.3

Strategien for trafikksikkerhetsarbeidet er basert på en videreføring av arbeidet med å hindre 
møteulykker gjennom bygging av 2 og 3-felts veger med midtrekkverk og 4-felts veger med 
midtdeler, jf. 4.3.1 og 4.3.2. Møteulykker utgjør en stor andel av trafikkulykkene og har ofte 
høy alvorlighetsgrad. Tiltak mot møteulykker er også viktig ettersom mange trafikanter 
uforvarende blir innblandet i slike ulykker.  I tillegg vil det bli økt fokus på 
utforkjøringsulykker, som også utgjør en stor andel ulykker med drepte og hardt skadde. 
Midtrekkverk bidrar i tillegg til en reduksjon i utforkjøringsulykker mot motsatt side av 
kjøreretningen. Ulykker med myke trafikanter er også en utfordring. I Oslo er det viktig å 
fokusere spesielt på fotgjengerulykker. Sykkelulykker er en utfordring i alle byer og 
tettsteder. Det er et overordnet mål å øke bruken av sykkel uten at ulykker med syklende går 
opp. 
 
I henhold til 0-visjonen skal vi prioritere ulykkesreduserende tiltak mot de mest alvorlige 
ulykkene. 
 
Tabellen under viser strekningsvis oversikt over ulykkessituasjonen for perioden 2008-2013. 
Skadekostnad i mill. kroner pr. km og år er beregnet ut fra antall drepte og skadde og 
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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. 
Data i tabellen gjelder ulykker som har skjedd på vegen som eksisterer i dag, eks. historiske 
ulykker. Historiske ulykker er ulykker på strekninger hvor det har vært endringer i vegnettet 
(fysiske tiltak, nyanlegg eller nedlegging/omklassifisering). Registrert skadekostnad for 
ramper og rundkjøringer er ikke omtalt videre ettersom dette er korte strekninger og en 
tilfeldig ulykke gir stort utslag. 
 
Denne ruten har en gjennomsnittlig skadekostnad på 2,00 mill. kroner per km og år.  
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Tabell 18 Ulykker på ruten siste 6 år (2008-2013 ) 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

E6 Svinesund 
– 
Klemetsrud 

105510 31885 295 8 29 1,450 

E6 Klemetsrud 
- Ryen  6680 69158 93 1 3  3,862 

E6 Ryen - 
Hovind 3341 69158 34 0 3  6,039 

E6 Hovind – 
Alnabru 
XRv190 

1832 24518 6 0 0 0,653 

E6 Ryen XE6 – 
Svartdaltun
l Xrv.41 

2564 19813 12 0 2 1,820 

E6 Armer, 
ramper og 
rundkjørin
ger 

24355 3284 59 1 5 0,379 

Sum  165675  499 10 42  1,270 
rv. 21 Svinesundp

arken – 
Halden x22 

7258 
13955 51 0 5  3,067 

Sum  7258 13955 51 0 5  3,067 
rv. 
110 

Jonsten 
x118 – 
Ørebekk 
x413 

15745 9358 32 0 2  0,723 

rv. 
110 

Ørebekk 
x413 – 
Rakkestads
ving x111 

5606 27166 67 0 0  2,116 

rv. 
110 

Rundkjørin
ger 743 25358 31 0 0 4,956 

rv. 
110 

 22094  130 0 2  1,252 

rv. 
111 

Øra - 
Moum 8685 10892 39 0 1  0,900 

rv. 
111/2
2 

Moum - 
Årum 4977 21818 13 0 0 0,381 

rv. Årum – 3280 16293 35 0 0  1,560 
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111 Dondern 
x111 

rv. 
111 

Dondern 
x118 - Ise 5616 10460 23 0 1  1,272 

rv. 
111 

Ise – 
Kringen 
runkj 
XFv170 
x124 

71364 7203 149 2 23 1,048 

rv. 22 Kringen 
rundkj rv. 
22 – x 
Fv170 

21282 3573 19 1 2 0,464 

rv. 
111 

Rundkjørin
g 234 17338 14 0 0  3,172 

rv. 22 Rundkjørin
g 61 4583 6 0 1 1,672 

Sum  92941  298 3 28  0,645 
rv. 
120 

Kjeller rkj 
xrv.22 - 
Skedsvollm
oen 

3750 12557 19 1 
 

0  2,085 

rv. 
120 

Rundkjørin
ger 

  0 0 0 0,562 

Sum 
(stk.) 

 3750  21 1 0 2,003 

1) Kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 
2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. Ulykker registrert i STRAKS. 
3) Forventa skadekost som kommer fram i Skost 
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E6, rv. 21, rv. 120 og store deler av rv. 110 og rv. 22 er veger med stor trafikk og mange 
ulykker. Utbyggingstiltak, spesielt av E6 til 4-felts veg har redusert ulykkene betydelig.  
Mange påkjøringsulykker med lettere skadde er forklaringen på at E6 Klemetsrud-Hovin 
ligger høyt i registrert skadekostnad.  
 

 
 
På 4- felts veger er påkjøring bakfra hovedproblemet. På 2-felts veger er kryssulykker 
dominerende mens møteulykker dominerer for de alvorligste ulykkene.  
Dominerende ulykkestyper på hele ruta er ulykker mellom kjøretøy med samme kjøreretning 
(43 %) og utforkjøringsulykker (27 %). I ulykker med drepte og hardt skadde er dominerende 
utforkjøringsulykker (38 %) og møteulykker (33 %). 
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4.3.1  Firefelts veg 

Tabell 19 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Behov 4-felts veg 
pr. 2018 
(km) 

E6 Østfold A.Riksgrensen - Oslo 59,2  
E6 Aksershus A.Riksgrensen - Oslo 41,8  
E6 Oslo A.Riksgrensen - Oslo 10,7  
Rv. 110 
Østfold 

G. Jonsten - Ørebekk   1,3 20,5 

Rv. 21 
Østfold 

B.Svingenskogen - Halden  7,3 

Rv. 111 
Østfold 

C.Øra - Kampenes  29,4 

Rv. 22 
Akershus 

E.Kringen - Hvam  13,1 

Rv. 120 F.Kjellerholen - Skedsmokorset  3,8 
Sum 
(km) 

 113 74,1 

 

4.3.2 Midtrekkverk 

Tabell 20 Strekninger med midtrekkverk 

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

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

Rv 
111/22 

Kampenes - Kringen  82,5 

    
    
Sum 
(km) 

  82,5 

 

4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker 

Det er behov for å oppgradere riksvegnettet gjennom målrettede tiltak for å forhindre 
utforkjøringsulykker, og for å redusere konsekvensene av slike ulykker når de inntreffer. 
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Regjeringen viderefører derfor målet om at alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere skal oppfylle gjeldende krav med hensyn til utforming og omfang av siderekkverk, 
ettergivende master og profilert kantlinje og utbedring eller skilting av farlige kurver. Der 
det ikke er siderekkverk skal det utføres nødvendig utbedring av sideterrenget. 
Ved behandling av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 i 2014 
besluttet  Statens vegvesen at det skal legges til grunn en foreløpig ambisjon om at 
standarden beskrevet i NTP skal være oppfylt for hele riksvegnettet innen 1/1-2024. Målet 
vil bli vurdert på nytt i arbeidet med NTP 2018-2027.  
En gjennomgang av riksvegene tilsier at det er 48,2 km riksveg på denne ruta der den 
angitte standarden antas å ikke være oppfylt.»   
 

 
Som det fremkommer i tabellene er det behov for tiltak mot utforkjøringsulykker på 48,2 km 
av Rute 1. Av dette har vi ikke gjennomført noen tiltak på tidligere på 38,9 km av 
strekningen. 

(Navn på riksvegrute ) Rute 1
(1)    Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014) 274,6
(2)    Antall km som har fartsgrense 70 km/t eller 
høyere, og som ikke er firefelts veg 85,2

(3)    Antall km som inngår i rad 2 og som er åpnet 
for trafikk i løpet av de siste 10 årene (åpnet for 
trafikk før 1/1-2014).

0

(4)    Antall km som inngår i rad 2 og der det i 
handlings-programmet for 2014-2017 er prioritert 
«Store prosjekter» eller midtrekkverk på 
eksisterende 2-/3 felts veger med forutsatt åpning 
før 1/1-2018

15,3

(5)    Antall km som inngår i rad 2 og der det antas 
at det vil bli åpnet ny veg i perioden 2018-2023 (jf. 
NTP 2014-2023)  («store prosjekter» og 
midtrekkverk på eksisterende 2-/3 felts veger) 

0

(6)    Antall km der det forventes at det er behov for 
en gjennomgang for å kartlegge behov for tiltak i 
samsvar med standarden i NTP 2014-2023 (rad 2 
minus summen av radene 3, 4 og 5)

69,9

(7)    Antall km som inngår i rad 6 der det er 
gjennomført strakstiltak etter TS-inspeksjon (tiltak 
gjennomført før 1/1-2014).

30,973

(8)    Anslag når det gjelder andelen av nødvendige 
tiltak som allerede er gjennomført på strekningene i 
rad 7 (grovt estimat – gjennomsnittstall) 

70 %

Antall km med behov for tiltak mot utforkjøringsulykke
 [(6)-(7)]+[((1-(8))*(7)] 48,2

Antall km med behov for tiltak mot utforkjøringsulykke 
hvor vi ikke hadde noen tiltak tidligere
(6)-(7)

38,9
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4.3.4 Sikkerhetsrangering 

Sikkerhetsrangeringen er basert på beregning av skadekostnader av strekninger der det 
fokuseres på ulykkessituasjonen med tre ulike innfallsvinkler:   

A. Forventet skadekostnad (FSK) i mill. kr pr km og år   
B. Forventet skadekostnad (FSK) i mill. kr pr kjtkm.   
C. FSK/NSK, dvs forholdstallet mellom forventet skadekostnad og den normale 

skadekostnaden for veger med tilsvarende egenskaper   
 
Retningslinjene etter vegsikkerhetsforskriften krever at vegstrekningene skal deles inn i ulike 
kategorier. Her legges til grunn: 

 Kategori (1) er veger der det er behov for møtefri veg fram til 2050 (jf. tabellene 18 og 
19 i kapitlene 4.3.1 og 4.3.2). 

 Kategori (2) er veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere og som ikke inngår i kategori 
(1).  

 Kategori (3) er veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere og som ikke inngår i kategori 
(1).   

 
Kategori   

1 

1A 4-felt i 2018 
veger der det er behov for møtefri veg 
fram til 2050 

1B Behov for 4-felt til 2050
1C Midtrekkverk MR i 2018 
1D Behov for MR til 2050 

2 2 

  

veger med fartsgrense 70 km/t eller 
høyere og som ikke inngår i kategori 1 

3 3 
veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere 
og som ikke inngår i kategori 1 

 

Strekninger med høyest skadekostnad for henholdsvis FSK km og år, FSK kjtkm og FSK/NSK 
er rangert innbyrdes og vist i tabellen under. Oversikten viser altså ikke alle strekningene på 
ruten. 
 
Rangeringen av den enkelte strekning vil være ulik i de tre kolonnene. Strekninger som 
kommer høyt opp i alle de tre rangeringene med lavest verdi i kolonnen «Rang total» må 
anses å ha et særlig alvorlig ulykkesproblem.  

 
Når de «sammenslåtte delstrekningene» er valgt ut, angis de med strekningsavgrensning i en 
tabell tilsvarende den som er skissert nedenfor. Det stilles ingen krav om hvor stor del av 
riksvegrutene som skal inngå i det samlede utvalget av «sammenslåtte delstrekninger» i 
tabellen. Vi vil likevel antyde at det for de fleste ruter bør ligge på i størrelsesorden 10 – 20 
pst av rutas totale lengde. Tabellen tas inn i de rutevise riksvegutredningene i kapittel 4.3.4.  



63 
 

Tabell  21– «Sammenslåtte delstrekninger» med høy forventet skadekostnad 

Veg Fylke Sted 
(eventu

elt 
streknin
g fra – 

til) 

Fra Til A. 
FSK/km 
og år 

B. 
FSK/kjt

km 

C. 
FSK/NSK 

Rang 
total 

Kategori 

H
P 

Km H
P  

km mi
ll 
kr 

Rang
- 

ering

k
r 

Ran
g-

erin
g 

Ver
di 

Ran
g-

erin
g 

 

EV6 1 _ 3 43
50 

3 53
50 

2,7
5 

19 0,
3
8 

27 1,54 7 20 1A 

EV6 1 Kalnes 
sør E6 

5 24
25 

5 40
52 

3,7
0 

12 0,
4
1 

25 2,11 1 9 1A 

EV6 1,2 AKERSHU
S/SMØRB
EKK S-
ØSTFOLD 
GR. 

8 11
70

0 

1 45
7 

7,6
6 

3 0,
7
0 

15 1,70 5 1 1A 

EV6 2 SONSVEIE
N BRU 

1 31
50 

1 54
80 

3,6
0 

14 0,
3
1 

28 1,45 10 19 1A 

EV6 2 RØD 
SØNDRE 
XR34 

1 16
34

5 

1 17
34

5 

3,8
2 

11 0,
2
8 

30 1,46 8 16 1A 

EV6 2 Kvestad 2 15
00 

2 23
92 

4,1
1 

9 0,
3
0 

29 1,56 6 11 1A 

EV6 2 Årungsstu
a 

2 33
40 

2 43
40 

5,5
6 

6 0,
4
0 

26 1,29 13 12 1A 

EV6 2 ASSURTJE
RN XF32 

5 47
60 

5 66
53 

4,1
7 

8 0,
2
8 

31 1,24 16 24 1A 

EV6 3 MORTENS
RUD 
XR12-
SKULLERU
DDUMPA 
N 

1 37
50 

1 55
00 

11,
09 

2 0,
4
8 

24 0,98 23 18 1A 

EV6 3 TVETENVE
IEN 

1 10
10

0 

1 11
43

4 

12,
21 

1 0,
4
9 

23 0,86 29 23 1A 

RV11
0 

1 ØRMEN 
SØR X407 

2 37
08 

2 47
08 

3,5
8 

15 1,
1
9 

6 1,45 9 5 1B 

RV11
0 

1 ØRMEN 
SØR X407 

2 76
55 

2 86
55 

1,8
5 

27 0,
6
3 

19 0,91 26 30 1B 

RV11
0 

1 FREDRIKS
TAD 

4 18
44 

4 40
80 

5,7
6 

5 0,
5
7 

21 0,89 27 22 1B 

RV11 1 RAKKEST 1 25 2 98 3,5 16 0, 12 1,11 19 13 1B 
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1 ADSVING. 27 8 3 8
4 

RV11
1 

1 KJØLBERG 
X526-
MEIERIBA
KKEN XKV 

2 19
38 

2 44
28 

2,2
8 

22 0,
5
6 

22 0,76 31 31 1B 

RV11
1 

1 ROALD 
AMUNDSE
NS VEI 

2 56
80 

2 66
80 

2,0
8 

23 0,
6
6 

18 0,78 30 29 1B 

RV11
1 

1 DONDERN 
X118 
RKJ-
BORGENH
AUGEN 

3 49
77 

5 88
4 

6,3
6 

4 1,
2
3 

5 1,24 17 2 1B 

RV11
1 

1 ISE 5 68
87 

5 78
87 

1,8
2 

28 1,
0
3 

10 1,24 15 21 1D 

RV11
1 

1 SØRBY 
X111 

5 98
87 

5 11
77

9 

1,9
8 

24 1,
1
2 

7 1,41 11 10 1D 

RV11
1 

1 ØSTBY 5 16
60

2 

5 17
60

2 

1,4
0 

31 0,
7
9 

14 1,05 21 28 1D 

RV12
0 

2 Skedsmov
ollen X 
fv.382 

7 15
04 

7 34
96 

4,5
6 

7 1,
0
5 

9 1,21 18 8 1B 

RV21 1 SVINGENS
KOGEN-
Løkkeber
g 

1 0 1 25
67 

3,3
9 

17 0,
6
8 

17 0,88 28 27 1B 

RV21 1 LUNDEST
AD SØR 
X931-
HALDEN 
NORD 
X22 

1 37
06 

2 14
91 

3,9
4 

10 0,
8
1 

13 0,93 25 15 1B 

RV22 1 LUND 
X124 
ARM 

8 35
9 

8 23
59 

1,8
8 

25 1,
5
6 

3 1,86 2 4 1D 

RV22 1 SVIU 8 72
75 

8 10
00

6 

1,6
3 

29 0,
9
7 

11 1,00 22 25 1D 

RV22 1 LØVHOLE
N XGML 
22 

8 12
00

6 

8 13
00

6 

2,3
0 

21 1,
4
5 

4 1,71 4 3 1D 

RV22 1 Oppsal-
MOMARK
EN XE18 

9 30
0 

9 24
89 

2,5
0 

20 1,
5
7 

2 1,31 12 7 1D 

RV22 1 JØRGENT
VEDT 
NORDRE 

1
0 

40
59 

1
0 

50
59 

1,8
5 

26 1,
0
8 

8 1,29 14 14 1D 

RV22 2 FETSUND 4 55
73 

4 70
46 

3,3
6 

18 0,
5
8 

20 0,94 24 26 1B 

RV22 2 Fjellsrud 
Sør 

6 11
47 

6 21
47 

1,6
2 

30 1,
5

1 1,83 3 6 1D 
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9 
RV22 3,7 Mosesv 

nord rkj X 
rv.120-
Åråsen 
sør rkj 

2 32
81 

3 14
88 

3,6
5 

13 0,
6
9 

16 1,09 20 17 1B 

  

For å fylle ut tabellen må det gås en ny runde med beregninger, der det gjøres beregninger 
for hver av de «sammenslåtte delstrekningene» enkeltvis. Beregningene gjøres ved hjelp av 
Skost, og resultatene hentes ut fra arkfanen «Statistikk»: 

 FSK/km og år (kolonne A) finnes i celle J24 
 FSK/kjtkm (kolonne B) finnes i celle J26 
 FSK/NSK (kolonne C) finnes i celle H32 
 

Rangeringen av den enkelte «sammenslåtte delstrekningen» vil naturligvis være ulik i de tre 
kolonnene. Strekninger som kommer høyt opp i alle de tre rangeringene må anses å ha et 
særlig alvorlig ulykkesproblem.  

I tabellen har vi valgt å fokusere på forventningsrette skadekostnader. Dersom det er 
ønskelig å se dette opp mot registrerte skadekostnader (RSK) på de samme strekningene, 
kan dette gjøres gjennom å utvide tabellen med kolonner for RSK/km og år og RSK/kjtkm. 
Dette hentes fra cellene H24 og H26 i arkfanen «Statistikk» i Skost. 

4.3.5 Tunnelsikkerhet 

På rute 1 finnes følgende tunneler: 
E6 Østfold; Eidet,  
E6 Aksrshus; Nordby, Smiehagen og Follo. Alle ligger på TEN-T vegnettet. 
E6 Oslo: Svartdal og Bryn.  
 
RV110 Østfold; St.Hansfjellet 
Eidettunellen er godkjent ihht. Tunnelforskriften. 

Tunnelene i Oslo og Akershus står overfor en omfattende oppgrdering. Dette innbefatter all 
elekto, ventilasjon, belysning mm. 

Tunnellen gjennom St.Hansfjellet må bygges om/bygges ny, som en følge av ny veg/ny 
togtrasè i området. Antatt tidspunkt 2020 – 2025. 

4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

For de enkelte vegstrekningen på ruta er det gjort en enkel vurdering av type ulykker, som 
også indikerer type tiltak som må gjøres: 
Rv 21 har hovedsakelig fotgjengerulykker i forbindelse med kryss og gangfelt. 
Rv 110 har tre sykkelulykker med lettere skadde. 
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Rv 111 og Rv 22 har mest sykkelulykker spesielt i tilknytning til kryss. 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-strekning Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

E6 Riksgrensen - 
Klemetsrud 

105510 31885 1   

E6 Klemetsrud - 
Ryen 

6680 69158 0 0 0 

E6 Ryen - Hovind 3341 69158 0 0 0 
E6 Hovin - Alnabru 1832 24518 0 0 0 
E6 Ryen xEg – 

Svartdalstun. 
2564 19813 0 0 0 

E6 Armer, ramper og 
rundkjøringer 

45748   9 0 2 

RV21 Svinesundparken 
– Halden  

7258 13955 6 0 1 

RV110 Jonsten – 
Ørebekk nord 

15745 9358 1 0 0 

RV110 Ørebekk nord- 
Rakkestadsvingen 

5606 27166 1 0 0 

RV110  743 25358 1 0 0 
RV111 Øra - Moum 8685 10892 7 0 0 
RV111 Moum - Årum 4977 21818 2 0 0 
RV111 Årum - Dondern 3280 16293 2 0 0 
RV111 Dondern - Ise 5616 10460 4 0 0 
RV111 Ise - Kringen 71364 7203 5 0 0 
RV111 Kringen - gense 21282 3573 0 0 0 
RV111 rundkjøringer 234 17338 1 0 0 
RV111 rundkjøringer 61 4583 0 0 0 
Sum 
(stk) 

   40 0 3 

Sum (%)    93  7 
1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 

 

4.3.7 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

I Melding til Stortinget nr. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er behovet for 
flere raste- og hvileplasser omtalt. I kap. 10.4.1 Flere raste- og hvileplasser står bl.a. 
følgende: «Bedre framkommelighet, vedlikehold, vinterdrift og trafikksikkerhet gir bedre 
arbeidsforhold for sjåfører av tungtransport. For å kunne avvikle godstransporten på en 
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effektiv og sikker måte er det også behov for gode raste- og hvileplasser langs vegene. 
Statens vegvesen har utarbeidet og publisert en veileder for døgnhvileplasser med krav til 
minstestandard (Håndbok 279 Døgnhvileplasser for tungtransporten). I dag finnes oppdatert 
informasjon på vegvesen.no, samt på en oversikt fra International Road Transport Union.» 

I tillegg har Statens vegvesen Region øst utarbeidet «Strategi for raste- og hvileplasser» 
(2008) som ble grunnlaget i vårt videre arbeid. Rapporten, håndbok 279 Døgnhvileplasser 
for tungtransporten (2010) og dialog med Norges Lastebileier-Forbund ga oss god innsikt i 
hvor det finnes døgnhvileplasser og hvor tilbudet er mangelfullt. Vi har utarbeidet et forslag 
til hvor nye døgnhvileplasser bør lokaliseres i regionen, og planen er i samsvar med nye 
prosjekter som er under planlegging. Vi har også laget et forslag til kriterier som bør følges 
ved etablering av døgnhvileplasser. 
 
På rute 1 er det identifisert behov for 3 døgnhvileplasser, hvorav 2 allerede eksisterer; 
Svinesund og Storebaug. Begge de eksisterende har behov for utvidelse. 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
toø 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E6 3 0 1 0 
     
     
     
Sum (stk)     
 

4.3.8 Kontrollplasser 

Kontrollanlegg på ruten skal i hovedsak plasseres slik at det er størst potensiale for å 
avdekke trafikkfarlig transport og reiser, transport som påvirker framkommelighet i negativ 
retning og transport som bryter med konkurransevilkår. I hovedsak skal kontrollanleggene 
legges langs hovedruter på nord/sør akse. 

Dagens kontrollanlegg på strekningen: 

- Svinesund kontrollstasjon (stor kontrollplass ihht utredning ifb NTP 2014-2023) 

- Taraldrud kontrollplass (stor kontrollplass ihht utredning ifb NTP 2014-2023) – 
opprettholdes 

- Støkken kontrollplass - opprettholdes 

Kontrollbehov på ruten: 
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For Region øst kommer omlag 60% av tunge kjøretøy med gods fra Sverige og Europa for 
øvrig, via Svinesund. Det utenlandske trafikkarbeidet utgjør en betydelig del av det totale 
trafikkarbeidet, i tillegg til norske transportører som driver grensekryssende transport. De 
største kontrollanleggene skal derfor i første rekke kontrollere trafikk over 
grenseovergangene og mellom de store byene. God kontrollvirksomhet i forbindelse med 
grenseovergangene har stort potensiale til å påvirke trafikksikkerheten, spesielt opp mot 
kjøretøystandard og vinterutrustning vil det ha god forebyggende effekt. Beregninger viser 
at trafikkvolumet av tunge kjøretøy på grenseovergangen ved Svinesund utgjør ca 40% av det 
gjennomsnittlige trafikkvolumet av tunge kjøretøy på ruten. Endring i trafikkbilde ut over 
NTP perioden og fram mot 2050 vil være avhengig av utviklingen av veg- og jernbanenett på 
svensk side og videre utvikling av Trelleborg og Gøteborg havn. Det er likevel stor grunn til å 
anta at Svinesund også i framtiden vil ha meget stor andel av godstrafikken inn i landet. En 
direkte framskriving av trafikk tilsvarer ca 30% økning i ÅDT fra 2018 og fram til 2050. 

Svinesund kontrollstasjon var i utgangspunktet bygd for en kontrollvirksomhet mot en ÅDT 
på 900 tunge kjøretøy. I dag ligger ÅDT tunge på omlag 2500. For å ivareta en strategisk 
viktig kontrollfunksjon ved Riksgrensen vil Svinesund slik det er bygd opp i dag, ikke være 
tilstrekkelig. Selv med en teknologisk utvikling mot bedre selektering av kjøretøy med avvik 
vil dagens fasiliteter være for små. 

Mulighetene til kontroll ifb. med grensepassering inn til Norge er tilgjengelig enten ved 
dagens plassering eller i tett tilknytning til dagens plassering. Arealbehovet vil ligge som for 
øvrige kontrollstasjoner. I tillegg vil det være behov for et areal på 5 mål med 
hensetningsplass, da erfaringen viser at det er stor andel kjøretøy som må hensettes i 
påvente av service/feilretting og etterkontroll. Infrastruktur inkl bygninger og kontrollutstyr 
må tilfredsstille etatens målsetning for kontrollvirksomheten. Sett i lys av utviklingen av 
trafikkarbeid ved Svinesund må det være dimensjonert betydelig høyere enn i dag og være 
døgnkontinuerlig operativt. 

I tillegg til grensekontrollen vil det satses på kontrollvirksomhet inn mot Oslo som skal 
fange både trafikk fra Riksgrense Svinesund og Ørje, samt lokaltrafikk. I dag dekkes dette av 
Taraldrud kontrollstasjon og Støkken kontrollplass. Tilsvarende kontrollmulighet må også i 
framtiden være på ruten fram til Oslo og som ivaretar rute 1, rute 2a og rute 3. I tillegg er 
det på disse stedene behov for kontrollmuligheter i begge retninger. Innenfor disse 
strekningene er det høy ÅDT og et av kontrollanleggene må være en stor kontrollplass med 
tilstrekkelig tekniske kontrollfunksjoner og med mulighet for døgnkontinuerlig drift.  

Investeringsbehov: 

Nyetablering av Svinesund kontrollstasjon      132 mill kr 

o Døgnbemanning eller tilrettelagt for døgnbemanning 

o Tekniske installasjoner, inkludert installasjoner i og ved vegbanen i forkant av 
kontrollstasjonene, som ivaretar seleksjon av kjøretøy og teknisk kontroll 
(ITS-basert utvelgelse av kontrollobjekter).  

o Relevant belysning og skilting 
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Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

E6 Riksgrensen (1) 1 
 Taraldrud 1  
 Støkken 1  
    
Sum (stk)  2 1 
 
 

4.3.9  Rasteplasser for personbiler 

Tabell 25 Rasteplasser for personbiler 

Veg Antall rasteplasser pr. 
2018 

Behov antall nye 
rasteplasser fram til 
2050 

Behov for antall gamle 
rasteplasser som skal 
oppgraderes til god 
standard  

E6 5 0  
RV22 1 0  
    

 Miljøforhold 4.4

Naturmiljø  
 
E6 passerer Skjebergkilen-, Vestvannet-, Vansjø, Skinnerflo- og Smihagen naturreservater. 
Det finnes flere lokaliteter av hule eiker, som er en prioritert art, i nærheten av E6 mellom 
Rygge og Moss, der lokaliteten Dramstad gård ligger rett ved E6. Lengre nord ligger 
lokaliteten «Rød nordre» på en åkerholme rett ved E6. Nærmere Oslo ligger en slåttemark, 
Busterud, nær E6. Østensjøvannet naturreservat i Oslo ligger ikke i nærheten til veg, men da 
vegen drenerer til vannet ligger også dette i vegens påvirkningsområde.  
 
Rv. 22/111 Dondern, Sarpsborg til Kringen, Fet, går langt Nordre Øyeren naturreservat rett 
før den kommer til Fet.  
 
Rv. 21 Halden sentrum til E6 Svingenskogen passerer Remmendalen naturreservat, samt 
Rødsparken parklandskap med hule eiker. 
 
Rv. 111 Øra, Fredrikstad - Dondern, Sarpsborg går ikke gjennom viktige naturområder. 
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Rv. 110 Karlshus, Råde - Ørebekk, Fredrikstad går gjennom et område med mange hule 
eiker nært Råde, og tangerer også naturreservatene Skinnerflo og Skårakilen.    
rv. 110 Ørebekk, Fredrikstad - Østsiden, Fredrikstad går ikke gjennom viktige naturområder. 
 
Konflikter knyttet til biologisk mangfold og vann 
 
Det finnes en rekke konflikter mellom vegen og biologisk mangfold. Det finnes ei hule eik 
langs E6 som bør sikres. 
Det finnes også konflikter som det ikke er oversikt over, og det jobbes med å identifisere 
disse og hvordan de eventuelt kan løses.  
 
Det er registrert 22 faunapassasjer av ulik utforming på strekningen. Det er mulig at enkelte 
av disse bør utbedres for å sikre best mulig bruk av ulike dyregrupper. 
 
Det antas at man ikke har utfordringer vandringshindre fra 2017, om slike skulle registreres 
må de løses fortløpende.  
 
Det finnes 31 rensebassenger i dagen, av disse antar man at 13 bassenger har behov for 
utbedringer.  
 
Overvannsproblematikk, avrenning fra tette flater og miljøgifter er i fokus i Oslo og Akershus 
etter arbeid med Vannforskriften. Det vil bli aktuelt med økt grad av oppsamling og rensing 
av overvann i urbane områder i perioden.  Spesielt utsatt på strekningen er Østensjøvann 
naturreservat som ligger et stykke fra vegen, men som likevel mottar avrenning fra vegen. 
Gjersjøen i Oppegård er drikkevannskilde for en stor befolkning og den mottar avrenning fra 
både E6 og E18. Tilførselsbekkene til Gjersjøen vil være under oppsikt og kreve tiltak 
fremover.  
 
Tunnelvaskevann er i fokus etter arbeid med Vannforskriften, og må ha påregne og bygge 
renseløsninger for flere av tunnelene som mangler dette. Det er også mulig at 
dimensjonering må økes for enkelte av de som har renseløsning. Følgende tunneler finnes 
på ruta; Galteryggen, Eide-tunnelen, St.hansfjellet, Follotunnelen, Smiehagen, 
Nordbytunnelen, Nøstvettunnelen, Pinnåsen-miljøtunnel, Ryentunnelen/lokket, Bryntunnelen 
og Svartdaltunnelen. Flere av tunnelene har planlagt oppgradering av rensing, men det antas 
at 3 fortsatt vil være uten renseløsning i 2017. Det kan komme til å bli aktuelt å etablere 
renseløsning for disse i perioden. 
 
Samlede kostnader for utbedring av tunneler og rensebasseng er beregnet til kr 31,2 mill. 
 
Opprydding i et alunskiferdeponi i Taraldrudkrysset (E6 og Fv. 129) vil sannsynligvis omfatte 
Statens vegvesen sin eiendom. Dette kan medføre ombygging av på- og avkjøringsrampene 
på vestsiden av E6, i tillegg til deponering og sikring av alunskifer.  
Kostnadsanslag: foreløpig 10 mill kr, men dette er svært usikkert. 
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Dyrepåkjørsler 
 
Det er gjennomgående et stort antall påkjørsler av spesielt hjortevilt (rådyr) langs alle 
riksvegene i fylket. Det er neppe aktuelt å gå inn med store faunapassasjer og tilhørende 
viltgjerder på disse vegene, men det har vist seg å være svært effektivt å få ryddet kantsonen 
langs vegene der skog og kratt vokser tett inn på veien. Å rydde en gate på 10-15 meter ut 
fra vegkanten kan være et godt tiltak for å redusere påkjørselsfaren. Figuren under gir et 
bilde av problemet.  
 

 
Fallvilt i Østfold (røde prikker = rådyr, blå prikker = elg) 
 
Kulturmiljø 
 
E6 
Kulturlandskap med automatisk fredete kulturminner. Områder som Solli/Ryen/Skinnerflo i 
Østfold, Froen i Follo og Østensjøvannet i Oslo er registrert i forbindelse med registreringen 
av Nasjonalt verdifulle kulturlandskap. I disse områdene veier de kulturhistoriske verdiene 
tungt.  Kulturminnene innenfor disse områdene består av gravminner, bosetningsspor, 
middelalderkirker og kirkesteder samt verneverdig bebyggelse. I tillegg er flere av de øvrige 
områdene betegnet som viktige kulturlandskaper i en regional målestokk, for eksempel Ytre 
Østfold og Raet i Østfold og Follo i Akershus.  
I Østfold passerer E6 forbi viktige kulturmiljøer ved Svinesund, Jellhaug på Vikssletta, 
Skjebergsletta, Råde kirke, Solli bruk og Tomb herregård. I Akershus passerer E6 det fredete 
bygningsmiljøet ved NMBU (tidl. Norges Landbrukshøyskole). I Oslo er områdene Vålerenga, 
Arctanderbyen og Utsikten husvildebarakker registrert i Nasjonale kulturminneinteresser i 
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by. Innenfor disse miljøene er det verneverdig bebyggelse med ulike frednings- og 
vernestatus.  
 
Nasjonal verneplan 
I Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner er følgende objekter 
omtalt for rute 1: 
● Fredrikshaldske kongevei, Moss (objekt 264, askeladden Id176823) 
● Sonsvegen – Gjølstad (E6), Vestby (objekt 263, askeladden Id 129038). Fredet etter 
kulturminnelovens § 22a. 
● Gamle Mosseveg, Ås/Oppegård (objekt 258, askeladden Id 176805) 
 
Rv21 
I Halden passerer rv. 21 forbi Rød herregård som er et fredet anlegg. Det er store 
kulturhistoriske verdier knyttet til bygningsmiljøer i Halden sentrum.   
 
Rv110 
Viktige områder langs rv.110 er området Råde kirke i tilknytning til Skinnerflo, Solli bruk og 
Tomb herregård, Midtbygda i Onsøy samt Gamlebyen, Kongsten fort, Isegran og Cicignon-
området i Fredrikstad. 
  
Nasjonal verneplan 
I Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner er følgende objekter 
omtalt for rute 1: 
● Fredrikstad bru og rundkjøring (objekt 268, askeladden Id110562). Fredet etter 
kulturminnelovens § 22a. 
 
Rv22/111 
Viktige områder langs rv.22/111 er deler av Nordre Borge og Sarpsfossen, Borregård og 
Hafslund. Ved Fetsund er det et fredet bygningsmiljø ved Fetsund lenser. I tillegg er også 
Fetsund stasjon og Fetsund batteri fredet. Det vil komme et nytt, større strandsone inngrep 
på strekningen, da det skal bygges ny bru over Glomma. 
 
Støy 
Beregninger viser at det er 834 husstander med totalt 1.824 personer som  utsatt for over 
38 dB innendørs støy knyttet til Rute 1. Husstandene fordeler seg; Østfold 57%, Aksershus 
7%  og Oslo 36%. Kostnadene knyttet til dette er beregnet til kr 291,9 mill. 

 Universell utforming 4.5

Basert på oppdraget skal de ulike anleggene sees i sammenheng og til sammen si noe om 
universell utforming av hele reisekjeden. Dette vil i denne sammenheng innebærer å se på 
anlegg for gående, holdeplasser, knutepunkt og gangfelt i 50 og 60 km/t sone langs 
riksvegrutene. Til grunn for den faglige beskrivelsen av hvordan universell utforming er 
ivaretatt langs rutene pr. 2018, og vil bli det frem mot 2050, må det altså foreligge et 
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datagrunnlag som sier noe om kvalitet/universell utforming på disse anleggene. Her er 
utfordringene i stor grad de samme på tvers av rutene. Det gis derfor en generell beskrivelse 
for alle rutene. 

Dette datagrunnlaget bør være basert på felles kriterier for de ulike anleggene som danner 
en reisekjede eller utgjør en rute. Pr. i dag er det vi har av felles kriterier beskrevet i 
håndbok 017. I forhold til rutevise utredninger står det beskrevet at det skal gis en faglig 
beskrivelse av universell utforming på et overordnet nivå. På bakgrunn av det som er 
beskrevet over, kommer en oversikt over hva vi har status på i dag. 

4.5.1 Anlegg for gående 

Det foreligger ikke noe felles innsamlet datagrunnlag med felles kriterier for beskrivelse av 
universell utforming av anlegg for gående langs riksveg i Region øst. Det nærmeste vi 
kommer er sykkelveginspeksjoner og en kartlegging av sykkelrutene langs riksveg inkludert 
alternative ruter der hvor en ikke kan sykle langs riksveg. Det er ikke noen kartlegging av 
universell utforming langs disse rutene. (se kap. 4.2.10 tiltak for gående og syklende) 

4.5.2 Knutepunkt og holdeplasser 

Det er gjennomført arbeid med å registrere knutepunkt og ekspressbusstopp langs riksveg 
etter en metodikk utviklet av SINTEF på oppdrag fra Vegdirektoratet. På sikt vil dette bli 
implementert i NVDB, og gi en oversikt over hvilke holdeplasser og knutepunkt langs riksveg 
som fyller kravene til universell utforming. For status på ruten, se kapittel om kollektiv. 

4.5.3 Gangfelt i 50/60 km/t sone 

Det er ikke gjennomført noen registreringer som går på universell utforming av gangfelt 
langs riksveg med tanke på totaloversikt i Region sør. Eventuelle fremtidige registreringer 
mht universell utforming bør sees i sammenheng med den kvalitetsgjennomgangen som er 
gjennomført med hensyn på trafikksikkerhet.  

Der hvor det foreligger er et konkret datagrunnlag i forhold til universell utforming og 
kvalitet av på anleggene pr rute, vil dette være beskrevet under de respektive kapitlene for 
kollektivtransporten, rasteplasser, gående/syklende, tunell, gangfelt og ferjesamband (se 
kap. 4.3.6 Tiltak mot ulykker med gående og syklende) 

4.5.4 Frem mot 2050 – Universell utforming av hele reisekjeder 

Det må ligge en kartlegging av universell utforming og kvalitet til grunn for prioritering av 
anlegg som skal bidra til hele reisekjeder langs rutene. Hvis anlegg beskrevet i dette 
kapittelet er dokumentert tilfredsstillende mht krav til universell utforming, vil reisekjeden 
regnes som universelt utformet. 
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På flere av anleggene mangler pr. i dag dokumentasjon på et nivå som kan si noe i forhold 
kvalitet og universell utforming i forhold til håndbok 017. Det vil derimot være mulig å si 
noe om omfanget av arbeidet for å nå målet om universell utforming av hele reisekjeder i 
2050. 

 Konseptvalgutredninger (KVU) 4.6

4.6.1 Bypakke Nedre Glomma 

Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av Stortinget i mars 2015.  
Prosjektene i fase 1 av bypakka har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder 2014-kr. 
Finansieringen skjer gjennom både bompenger, statlige og fylkeskommunale midler. 
Pengene går til tiltak for gående og syklende, planleggingsarbeider, samt utbygging av 
riksveg 110 Ørebekk – Simo til firefeltsveg med kollektiv-/sambruksfelt. 
 
KVU/KS1 for transportsystemet i Nedre Glommaregionen ble regjeringsbehandlet i 2012. 
Regjeringens føringer for valg av konsept har vært grunnlag for videre planlegging. Dette 
innebærer utvikling av vegnettet, styrking av busstilbudet og utvikling av gang- og 
sykkelvegnettet. Nedre Glommaregionen har belønningsordningsavtale for perioden 2014 – 
2017, og er aktuell for bymiljøavtale, jf. NTP 2014-2023. 
 
Det er ca. 125.000 innbyggere i Fredrikstad og Sarpsborg. Med 110.000 innbyggere innen 
tettstedsområdet utgjør regionen landets femte største byområde. Prognosene i følge SSBs 
midlere vekstalternativ tilsier en befolkningsvekst på ca. 1 pst. p. a. framover. Det innebærer 
at det vil være ca. 30.000 flere innbyggere i regionen i 2030. 
 
Dagens hovedvegnett i Nedre Glomma har betydelige framkommelighetsproblemer med 
tilhørende miljøutfordringer både på dette vegnettet og på sidevegnettet. Samtidig er 
andelen reiser som foretas med bil høy, og andelen reiser som foretas med kollektive 
transportmidler og til fots er lav, sammenlignet med mange andre norske byområder. 
 
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen inngikk i 
2011 en forpliktende samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling i Nedre 
Glomma. Samarbeidsavtalens hovedmål er å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og 
konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen areal- og 
transportsektoren. I august 2013 inngikk partene i samarbeidsavtalen en fireårig avtale 
(2014-2017) med Samferdselsdepartementet om belønningstilskudd til bedre 
kollektivtransport og mindre bilbruk. 
 
Det er gjort bindende lokale vedtak om en delvis bompengefinansiert bypakke i Nedre 
Glomma i Fredrikstad bystyre, Sarpsborg bystyre og Østfold fylkesting i juni 2013. Forslaget 
som er lagt til grunn for disse vedtakene er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med 
organene i samarbeidsavtalen for felles areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. 
Planene for utvikling av transportsystemet i Nedre Glomma er forankret i 
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konseptvalgutredningen for Nedre Glomma som ble ferdigstilt i mars 2010, i rapport fra den 
eksterne kvalitetssikringen (KS1) som forelå i mai 2011, og i rammer for videre planlegging 
på bakgrunn av KS1 som etter regjeringsbehandling ble gitt i brev fra 
Samferdselsdepartementet i januar 2012. 
 
Nasjonal transportplan 2014-2023 har som målsetting at veksten i persontransport i de 
største byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er også lagt til 
grunn i Bypakke Nedre Glomma. Målet i avtalen om belønningsmidler til Nedre Glomma er at 
det i avtaleperioden skal bli bedre framkommelighet, miljø og helse. Antall kollektivreiser og 
gang- og sykkelreiser skal øke på bekostning av reiser med privatbil. Målet om å øke antall 
kollektivreiser og gang- og sykkelreiser på bekostning av reiser med privatbil vil bli 
videreført i bypakken.  
Etablering av de viktigste rutene i et sammenhengende sykkelvegnett, bedre tilrettelegging 
for gående og styrking av kollektivtilbudet er forutsatt startet opp i en tidlig fase. Utover 
dette er kollektivfelt (eventuelt sambruks-felt) og etablering av kollektivknutepunkt høyt 
prioriterte prosjekt. Videre er bygging av nye vegbruer over Glomma i både Fredrikstad og 
Sarpsborg viktige prosjekt for å redusere den trafikale barrieren som Glomma utgjør, samt å 
avlaste deler av det sentrale vegnettet i begge byene. De aktuelle prosjekt og tiltak i 
bypakken har et samlet kostnadsoverslag på ca. 8,8 mrd. 2014-kroner. Kartfiguren under 
gir en oversikt over samtlige prosjekter som inngår i prosjektporteføljen. 
 

 
 
Vedtatt bomkonseptet er basert på énveis betaling i en bomring bestående av totalt 23 
bomstasjoner som omslutter det sentrale området av regionen. Betalingsretningen er inn i 
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bomringen. Innenfor bomringen er den gjennomgående betalingsretningen fra Sarpsborg 
mot Fredrikstad.  
 

4.6.2 Moss (Mosseområdet) 

Det er gjennomført KVU for hovedtransportsystemet i Moss og Rygge. Denne ble behandlet 
av Regjeringen i 2014. Føringene fra Regjeringen er at transportsystemet skal utvikles med 
utgangspunkt i KVUens konsept 5, samtidig som vegtiltakene i konsept 6 skal videreutvikles. 
Dette innebærer tiltak for å bedre framkommelighet og reisetid for bil og kollektiv 
videreutvikles, i tillegg til å legge til rette for myke trafikanter, og restriksjoner på bruk av 
privatbiler. Det er også lagt frem KVU for ny Oslofjordkryssing. Uansett utfall av nevnte 
prosesser vil dette kunne få betydning for trafikksituasjonen i Moss sentrum og tilhørende 
områder. En eventuell etablering av ny kryssing av Oslofjorden fra mosseområdet vil få 
omfattende konsekvenser for vegnettet i kommunen. Dersom fergealtenativet blir valgt, vil 
en relokalisering av fegehavn fort bli tema. Dette vil også kunne få omfattende konsekvenser 
for vegnettet i byen. Uansett løsning er det en nær sammenheng mellom rv. 19 (Rute 3) og 
E6. 

I tillegg har Jernbaneverket igangsatt planarbeid for å bygge ut dobbelspor og ny 
jernabanestasjon i Moss. Dette vil også kunne få betydelig konsekvenser for rv. 19.  

4.6.3 KVU Oslo-navet 

KVU Oslo-navet er under gjennomføring. Utredningen for økt transportkapasitet inn mot og 
gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-Navet, er et felles oppdrag som er gitt Jernbaneverket, Statens 
vegvesen og Ruter AS. Det er Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus 
fylkeskommune som har gitt de tre virksomhetene oppdraget i fellesskap. Jernbaneverket 
koordinerer arbeidet. 
 

4.6.4 Kryssing av Oslofjorden (KVU) 

Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden ble lagt frem for høring med frist 
1.mars 2015 og ekstern kvalitetssikring(KS1). Konseptvalgutredningen anbefaler videre 
utredning av en ny fast forbindelse Moss-Horten. På kort sikt anbefales det at rv 19 utvikles 
med et høyfrekvent og miljøvennlig ferjetilbud. Dette forutsetter utbygging av rv 19 i tunnel 
gjennom Moss som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Når det gjelder rv 
23 Oslofjordforbindelsen er det konkludert med at bru kan gi størst nytte på lang sikt. 
Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre planlegging. Utredningen er 
gjennomført i samarbeid med Jernbaneverket og Kystverket. 
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4.6.5 KVU for Oslopakke 3 

Det er gjennomført for KVU for Oslopakke 3 og regjeringen har valgt konsept og gitt 
føringer for videre planlegging. Oslopakke 3 er en plan for vegutbygging, drift og utbygging 
av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.  Det er gjennomført en KS1-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: 

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. 

For å nå disse målene, må prioriteringene i Oslopakke 3 ifølge meldingen:  
samordne 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. 

Disse målsettingene er tatt inn i porteføljestyringen av Oslopakke 3. Målrettet gjennomføring 
av Oslopakke 3 krever god samhandling mellom lokale myndigheter og stat.  
Oslopakke 3 arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, samferdselsbyråden i 
Oslo, fylkesordføreren i Akershus og jernbanedirektøren. Vegdirektøren leder gruppen. 
Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering av Oslopakke 3, basert 
på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Hovedoppgaven for 
styringsgruppen er å legge til rette for god styring og gjennomføring av Oslopakke 3. 

 By- og tettstedområder 4.7

4.7.1 By- og tettstedområder langs ruta 

Rute 1går inn i både Oslo og Halden og igjennom Sarpsborg, Fredriksad og Lillestrøm. I 
tillegg passeres Moss. Bortsett fra Halden, er alle nevnte byer omfattet av pågående 
bypakker og KVU. 

Rute 1 passerer også tett på og gjennom en rekke mindre tettsteder/komunesentra. Vi kan 
nevne: 

 Rv110 Karlshus og Fredrikstad 

 Rv22 Rakkestad sentrum, Mysen, Skjønnhaug og Båstad. 

 Rv111 Torp, Hafslund, Ise og Sarpsborg 

På nevnte steder fremstår vegen som en barriære og det oppleves tidvis støy- og 
forurensningsplager. Det er også til dels mangelfult tilbud for gående og syklende. 
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Rv. 22 Lillestrøm: Valg av løsninger på riksveg 22 må i tillegg til Oslopakke 3, sees i 
sammenheng med pågående tettstedssamarbeid og utarbeidelse av veg- og gatebruksplan 
for Lillestrøm 

4.7.2 Målkonflikter 

Vegstandarden i 2050 skal ta utgangspunkt i en framskriving av trafikken og tilhørende 
vegnormalstandard. For rutene i Oslo og Akershus innebærer dette en rekke målkonflikter.  
 
Målkonfliktene tilsier at standard og kapasitet på riksvegnettet i Oslo og Akershus i større 
grad må ses i sammenheng med «ønsket» kapasitet på riksvegnettet i Oslo med nullvekst 
som mål. Dette innebærer at vegnormalenes krav, tiltak og virkemidler i større grad må 
tilpasses byens tåleevne for trafikk. Det må også vurderes om hovedvegene gjennom Oslo i 
større grad kan betraktes som lokalveger og dermed utformes på en måte som gir lavere 
hastighet og en bedre tilpassing til byen. Dette utfordrer tankegangen om at hovedvegene 
skal ha en enhetlig standard med vegnormalutforming som gir stor kapasitet og høy 
hastighet. Tabellen under er et forsøk på å oppsummere noen av disse. 
 
Tema/ 
Problemstilling 

Målkonflikt/ 
Konsekvens 

Riksvegnettet i Oslo har viktige funksjoner som 
nasjonale og regionale transportårer.  
E6 og E18 inngår i TNT-vegnettet og er 
gjennomfartsårer av nasjonal/ internasjonal 
interesse. Det er en særlig utfordring. 

Dersom vegkapasiteten på riksvegnettet i Oslo økes for å 
prioritere gjennomfartstrafikken, vil vegene fort fylles opp 
igjen av lokalskapt trafikk, og vi når ikke målet om nullvekst i 
personbiltransporten. 

Samtidig ønsker vi at de overordnede vegene skal ta det 
meste av trafikken og avlaste det mer lokale vegnettet. 

Veksten i transportetterspørselen skal tas med 
kollektiv gange og sykkel. Dette er fastslått både i 
NTP og i klimameldingen.  

Konsekvensen er at nye veger ikke kan bygges for økt 
kapasitet, men for å håndtere dagens trafikkmengde på best 
mulig måte.  
Målsettingen gjelder for det samlede transportnettet. Det 
tilsier at kapasiteten kan økes enkelte steder, dersom den 
reduseres andre steder. 

Riksvegnettet i Oslo har en viktig funksjon for 
regional og lokal kollektiv persontransport på veg, 
som supplement til tog og t-bane 

Skal vi nå målet om nullvekst i personbiltrafikken må 
persontransportkapasiteten økes både på riksvegnettet og det 
kommunale/fylkeskommunale vegnettet. 

Dette vil kreve kollektivfelt langs eller i tilknytting til de aller 
fleste riksvegstrekningene nær Oslo. En slik satsing vil kreve 
utviding eller omprioritering av vegareal. 

Framkommelighet for godstrafikken skal 
prioriteres på riksvegnettet i Oslo? 
Næringstransport omfattes ikke av målet om 
nullvekst.  
 

Flere felt (dvs. økt vegkapasitet) for å prioritere godstrafikken, 
vil gi økt vegkapasitet og flere biler, samtidig vil dette kunne 
virke mot målet i NTP om at mer gods-transport skal over på 
sjø og bane. 
Er mer forutsigbar kjøretid utenfor rush tilstrekkelig? 

Trafikkanalyser framskriver etterspørsel etter 
vegtransport basert på forventet vekst i befolkning 
og arbeidsplasser 

Prognosene tilsier at vi må bygge ut vegtransportkapasiteten. 
Dette er i strid med målene om nullvekst. Skal vi lege til 
grunn prognoser vi har målsettinger om ikke å nå, eller skal 
målene være førende? 
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Vegnormalenes krav til vegstandard er satt med 
utgangspunkt i vegens funksjon, sikkerhet, 
hastighet og trafikkvolum. Oslo har et 
høytrafikkert riksvegnett med svært høy 
toppbelastning og køer i rush. Dvs. lav hastighet 
når belastningen er størst og få ulykker av alvorlig 
karakter.   

I Oslos nærområder innebærer kravene 4-felt eller mer på alle 
innfartsveger til byen. Dette utfordrer kapasiteten på 
vegnettet i Oslo og gjør det vanskelig å planlegge ut fra målet 
om nullvekst i personbiltrafikken i Oslo. 
Hvis vegnormalkravene skal innfris medfører det et 
overdimensjonert og kostbart vegnett som har ledig kapasitet 
i store deler av døgnet, og som gir økt bilbruk. 

Tunnelsikkerhetsforskriften medfører krav om høy 
standard og kapasitet i høytrafikkerte tunneler og 
krav om omkjøringsveger med god kapasitet når 
tunnelene er stengt 

I Oslo innebærer kravene to-løps tunneler med min 2-3 felt i 
begge retninger og tilstrekkelig kapasitet på omkjøringsveg. 
Dette vil ofte gi en dobling av vegkapasiteten og dermed økt 
miljøbelastning i form av støy og lokal luftforurensning både i 
byområdet som helhet og som økte klimagassutslipp. 

Hva er «byens tåleevne» mht. lokal luftforurensing 
og støy fra vegtrafikken 

Hvis byens tåleevne skal legges til grunn ved prioritering av 
tiltak på riksvegnettet, må vi legge målet om nullvekst i 
biltrafikk til grunn. Samtidig må det vurderes om hastigheten 
i større grad bør være lavere enn 80 km/t (50 og 60 km/t) 
også på det overordnede vegnettet! 

 

4.7.3 Oslo og Akershus (Hovedstadsområdet) 

Oslo og Akershus er i kraftig utvikling og med bakgrunn i dette er det utarbeidet et forslag 
til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i samarbeid mellom Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune. Det er et forslag til strategisk plattform for Oslo 
kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus og staten for hvordan areal og 
transport skal samordnes bedre i regionen. Planperioden går frem til 2030 med perspektiv 
mot 2050.  

Forslaget til regional plan for Oslo og Akershus er en videreutvikling av dagens 
senterstruktur.  En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon til noen 
prioriterte vekstområder (80-90% av bolig- og arbeidsplassveksten), og en tilsvarende klar 
begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene. Prioriterte vekstområder er Oslo by, 
noen regionale byer i Akershus (Asker, Bærum, Ski/Ås, Jessheim og 
Lillestrøm/Kjeller/Strømmen), bybåndet som strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og 
Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og tettsteder i Akershus. 

4.7.4 Oslopakke 3 

Både Oslo og Akershus omfattes av Oslopakke 3. Oslopakke 3 finansierer et bredt spekter av 
tiltak for å bedre transporttilbudet i Oslo og Akershus. Jernbanetiltak fullfinansieres av 
staten. Prosjekter på riksveg og lokale veg- og kollektivtiltak finansieres i stor grad av 
bompenger i tillegg til midler fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Med 
Oslopakke 3 ble det innført ny ordning hvor bompenger også benyttes til drift av 
kollektivtrafikk, blant annet har det blitt flere avganger og nye t-banevogner.  

Styring av Oslopakke 3 er basert på prinsippet om porteføljestyring med årlig rullering av 
fireårige handlingsprogrammer. Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering 
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av tiltak er mest mulig i samsvar med målene for Oslopakke 3. Handlingsprogrammet for 
Oslopakke 3 gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og 
Akershus i perioden. Handlingsprogrammet baseres på lokale vedtak og Stortingets 
behandling av Oslopakke 3. 

Oslopakke 3 vil bli rullert parallelt med arbeidet med NTP 2018-2027. I den forbindelse vil 
det bli gjennomført et utvalg utredninger som skal gi grunnlag for rulleringen. 

4.7.5 Bymiljøavtale Oslo og Akershus 

En ny ordning med helhetlige bymiljøavtaler for å oppnå mål for samferdselspolitikken i 
byområdene ble vedtatt gjennom behandlingen av NTP 2014–2023. Stortinget legger til 
grunn at det inngås en helhetlig bymiljøavtale med Oslo og Akershus i løpet av den første 
fireårsperioden. I statsbudsjettet for 2015 er det satt av midler til oppstart av 
bymiljøavtalene. Det er samtidig varslet at Oslo og Akershus er først ut i forhandlingene. 

Midler i en Bymiljøavtale kan gå til kollektiv- og gang/sykkeltiltak tilknyttet riksveg. I tillegg 
er det åpnet for at midlene kan brukes til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur av stor 
nasjonal betydning, f. eks til skinnegående kollektivtrafikk eller høykvalitets bussløsninger. 

Statens vegvesen har i nært samarbeid med Oslopakke 3-partene samt Ruter og Sporveien, 
utarbeidet forslag til prioritering av kollektivtiltak og gang/sykkeltiltak på riksveg som kan 
være aktuelle i en Bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Prioriteringene tar hensyn til 
planfremdrift og mulighet for anleggsstart og er koordinert med tiltak som finansieres 
gjennom Oslopakke 3 og Belønningsmidler. Tabellen under gir en grov oppsummering av de 
tiltakene som er prioritert. Dette omfatter konkret tiltak i langs riksveg i Oslo og Akershus 
som har kommet et relativt langt i planleggingen og som ikke er finansiert i 
Handlingsprogrammet for riksveger.  

Oppsummering aktuelle tiltak på 
riksveg i Oslo og Akershus i BMA 

Kostnads-
overslag 2015 2016 2017 

SUM  
15-
17 

Behov 
etter 
2017

SUM 

Kollektivtiltak 3240 75 178 254 506 3058 3564
Tilrettelegging for gåing og sykling 1318 15 35 81 131 1277 1408
Sum  4558 90 213 335 637 4335 4972

 Andre temaer  4.8

 

5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA 

Kapittel 4 inneholder en presentasjon av status på ruten per 1.1.2018, og gir et inntrykk av 
problemnivået innenfor ulike temaer. I dette kapitelet er det kort beskrevet hva som er målet 
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for ruta i et langsiktig perspektiv. I kapittel 6 er målene detaljert ned på hovedstrekninger og 
det er vist en utviklingsstrategi for å nå målene for delstrekningen. 

Overordnede mål i et langsiktig perspektiv 
 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De binder 
landsdeler og regioner sammen og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner. Det overordnede målet for transportpolitikken i 
Nasjonalt transportplan 2014-2023 er: 
 

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 

 
Det er fastsatt fire hovedmål for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell 
utforming: 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 
konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 
bosettingsmønsteret 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt 
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 
miljøområdet 

 Et transportsystem som er universelt utformet 
 
 
For rute 1 gjelder spesielt: 
 
Dette er hovedtransportåren mot Oslo fra Sverige, og den viktigste landbaserte 
utenlandsforbindelse for norsk næringsliv fra Europa. Samtidig fungerer E6 som 
hovedinnfartssåre mot Oslo fra Follo/Østfoldbyene, med betydelig lokalgenerert trafikk 
mellom de ulike befolkningssentra. 
 
Mot slutten av 30-årsperioden bør derfor ruta ha: 

 enhetlig standard over lengre strekninger og ha lav ulykkesrisiko 
 de til enhver tid gjeldende miljøkrav skal være oppfylt 
 tilfredsstillende tilbud til gående og syklende 
 transportsystemet skal være universelt utformet 
 Økt sykkel- og/eller kollektivandel 
 tallet på drepte og skadde er redusert med 50 prosent  

 
Tilstandsmål for E6 i trettiårsperspektiv: 

 Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål 
 Busstrafikken har god framkommelighet, med universelt utformede knutepunkter og 

holdeplasser  
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 Ferdig utbygd sammenhengende hovedsykkelvegnett  
 Drift- og trafikksikre tunneler 
 Redusere lokale barrierevirkninger og miljøproblemer 
 Økt fremkommelighet for næringslivets transporter  
 Godstransport fra veg til jernbane  
 Problemer med tilbakeblokkering på ramper er løst 
 Gode hvileplasser for tungbiler 

 
 
Tilstandsmål for rv. 21 i trettiårsperspektiv: 

 Forhindre økte belastninger knyttet til luft, støy og barrierevirkninger av trafikken 
 Økt fremkommelighet for kollektivtrafikken og næringstransporter 
 Forbedre forhold for syklende og gående  

 
Tilstandsmål for rv. 110 i trettiårsperspektiv: 
 

 Økt fremkommelighet for kollektivtrafikken 
 Økt forutsigbarhet 
 Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har 

sykkelveger.  
 
Tilstandsmål for rv. 111/22 i trettiårsperspektiv: 

- Økt fremkommelighet for gods- og kollektivtrafikken 
- Skoleveger og strekninger med minst 50 gående og syklende pr. døgn har 

sykkelveger. Nasjonale sykkelruter har gjennomgående minimumsstandard. Det er 
utbygd sammenhengende nett i byer og tettsteder. 

- Redusere barrierevirkningen 
 
Bypakke Nedre Glomma  

- Personbiltrafikken skal ikke ha vekst, med utgangen av 2013 som referanseår. 
- Antall reiser med kollektivtransport, gange og sykkel skal øke på bekostning av reiser 

med privatbil. 
- Den samlede biltrafikken i byområdet skal ikke øke og biltrafikken i rushtiden (7-9 

og 15-17) skal ha en samlet reduksjon på minst 5 % (med 2013 som referanseår). 
- CO2 -utslippene fra transport skal reduseres med minst 15 % i forhold til 2010-nivå. 

 
Hovedstadsområdet 
I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et mål om at veksten i 
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing. Det er 
en utfordring å gjøre miljøvennlig transport så attraktiv at den foretrekkes framfor privatbil. 
Gående og syklende må komme trygt og raskt fram. Samtidig må det utvikles et 
kollektivtilbud med høy kvalitet og kapasitet. Arealbruken må bli mer konsentrert for å legge 
til rette for et bedre kollektivtilbud og kortere reiseavstander til daglige gjøremål, slik at 
andelen miljøvennlige reiser kan øke. Utenfor byene må trafikksystemet tilpasses økt trafikk. 
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Det overordnete målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og 
tilgjengelig transportsystem i Oslo og Akershus. Etter Stortingets Klimaforlik i 2012, er målet 
om nullvekst i personbiltrafikken blitt ett av to hovedmål for Oslopakke 3:  
Hovedmål:  

 God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektivtrafikk, 
næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk 

 Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, gåing og sykling 

Andre mål:  
 Sikkert og universelt utformet transportsystem 
 Attraktivt kollektivtilbud 
 Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet 

På bakgrunn av de nasjonale målene for byområdene og de mer lokale målene i Oslopakke 3 
arbeidet har vi i arbeidet med de rutevise utredningene lagt til grunn følgende målsettinger 
for utviklingen av riksvegnettet i Oslo og Akershus: 
 

o Veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel 
Personbilkapasiteten samlet skal ikke økes 

o Fremkommelighet for kollektivtransport skal prioriteres 
 Kollektivfelt på alle veger som er viktig for kollektivtransporten i 2050 

o Knutepunktutvikling 
Bygge opp gode knutepunkt/omstigningspunkt som kan avlaste sentrum for 
busstransport 
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6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

 Helhetlig strategi for ruta  6.1

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
20503) 

Begrunnelse 

A. E6 
Riksgrensen -
Oslo 

120.000 12-16 H9 ÅDT/TS 

B. Rv. 21 
Svingenskogen - 
Halden 

22.500 8-16 H7/H6 (4 felt 
gate) 

ÅDT/nullvekst/TS

C. Rv. 111 Øra - 
Kampenes 

34.000 10-20 H7/H6 ÅDT/nullvekst 

D. Rv 
22/111Kampenes 
- Kringen 

7.500 10-13 H5 ÅDT/TS 

E. Rv. 22 Kringen 
- Hvam 

37.000 6-14 H6 ÅDT/nullvekst 

F. Rv.120 
Kjellerholen - 
Skjedsmokorset 

26.000 6-13 H6 ÅDT/nullvekst 

G. Rv. 110 
Jonsten-
Rakkestadsvingen 

44.000 6-10 H7 ÅDT/TS/nullvekst

1) Strekning med enhetlig vegstandard 
2) ÅDT som legges til grunn for valg av vegstandard på strekningen 
3) Vegstandardklasser - kort forklaring:  H5 er to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er 
firfeltsveg med økende standard knyttet til ulike bredder på kjørefelt, midtfelt osv.  
Vegvesenets Håndbok 017 Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om dette. 
 
Det er lagt til grunn at alle store vegprosjekter som ligger med oppstartsbevilgning i 
handlingsprogrammet for 2014-17 er gjennomført. Dette gjelder følgende prosjekt: 

o Rv. 110 Ørebekk – Simo, byggestart 2015- ferdig 2017 
o rv. 22 Garderåsen – Vigernes(Prosjekt Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund), ferdig 2016 
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Figur 7. Standard 2050 
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 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 6.2

6.2.1 Hovedstrekning A : E6 Riksgrensen – Oslo 

 
E6 er den viktigste landbaserte utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa. Nær 
halvparten av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på rute 1 over Svinesund 
(E6). Samtidig fungerer E6 som hovedinnfartssåre mot Oslo fra Follo/Østfoldbyene, med 
betydelig lokalgenerert trafikk mellom de ulike befolknings-sentraene. 
 

6.2.1.1 Delstrekning A1: E6 Riksgrensen – Klemetsrud 
 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
E6 Riksgrensen – Klemetsrud er vurdert som en enhetlig strekning.  
Denne delstrekningen har samme funksjon som hovedstrekning A. 
E6 stod ferdig i 2009. Selve vegen ser ut til å håndtere den trafikkmengden som 
fremkommer i fremskrivinger. 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard 
HP 01 
m 1  

HP 01 
m 2190 

105,1 km 75.000 firefelt med midtdeler

 
 
 

6.2.1.1.2 Utfordringer 
 
Det er flere av- og påkjøringsramper i sentrale kryss, som ikke har nødvendig kapasitet til å 
håndtere fremtidige trafikkmengder.  
Utfordringene er: 
Årumkrysset 
Årvollkrysset 
Patterødkrysset 
Leikvollkrysset 
 

6.2.1.1.3 Strategier og tiltak 
 
I 2050 bør E6 fremstå som den overordnede hovedvegen fra Europa/Sverige mot Oslo og 
følgende tiltak er nødvendig for å nå målet: 
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 ferdigstille sammenhengende sykkeltilbud av god kvalitet knyttet til ruten 
 Få bort køproblemer/opphoping av trafikk på ramper, i kryss og tilstøtende lokalveger 
 Bygge/utbedre knutepunkter for omstigning mellom buss og tog, buss og buss 
 Etablere forutsigbar fremkommelighet for næringstransporter også i rushtiden 

6.2.1.2 Delstrekning A2: E6 Klemetsrud - Ryen 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Fra Klemetsrud mot Oslo er det et skille ved Ryen der Svartdalstunnelen kobler ruten til 
Operatunnelen. Fra Ryen mot Hovin inngår ruten i ring 3. Ulvensplitten i nordgående retning 
er også med i rute 1. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard 
HP 01/2575 HP 01/12581 

 
10,0 km 120.000 Firefeltsveg 

 

6.2.1.2.2 Utfordringer 
Denne delen av E6 har en omfattende trafikkbelastning med ÅDT opp mot 120.000 i rushtid. 
Kollektivtrafikken (både lokal og regionale ruter) har tidvis omfattende 
fremkommelighetsproblemer. 
 
Nasjonale mål for luftkvalitet overskrides langs deler av strekningen i Oslo grunnet store 
trafikkmengder og bebyggelse tett innpå vegen. Det er i tillegg dårlig fremkommelighet, 
spesielt ut av Oslo mot Ryen.  
Det er behov for sykkelekspressveg nord i Akershus (5,3 km) og helse strekningen gjennom 
Oslo (12,6 km). 
 

6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 
Følgende tiltak er nødvendig for å nå målet: 
 God fremkommelighet for kollektivtrafikken med sammenhengende kollektivfelt innenfor 

Klemetsrud med unntak av Svartdalstunnelen   
o Kollektivfelt Klemetsrud – Ryen – Hovin 

 Reduserte støy og miljøbelastninger lokalt i Manglerudområdet 
 Et godt utbygd og tilgjengelig knutepunkt ved Bryn for omstigning mellom buss og 

bane/t-bane 
 En god forbindelse for næringstransport fra sør mot Alnabru med forutsigbar 

fremkommelighet for næringstransporten i rushtiden 

 
Det pågående planarbeidet for Manglerudprosjektet fanger opp utfordringene for 
strekningen.  
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6.2.2 Hovedstrekning B : rv. 21 Svingenskogen – Halden 

6.2.2.1 Delstrekning B1: rv. 21 Svingenskogen – Halden 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
 
Vegen knytter Halden sammen med E6. Vegen er 2-felts veg som går gjennom industri-, 
handel- og boligbebyggelse. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
HP 02/1497 HP 01/0 

 
7,26 km 22.507 tofeltsveg 

 

6.2.2.1.2 Utfordringer 
I rushtid er det  fremkommelighetsproblemer på store deler av rv. 21 mellom E6 og Halden 
sentrum. Vegen er en barriere for lokalmiljøene på strekningen og i boligområdene inn mot 
Halden sentrum.  Vegen er ulykkesbelastet, spesielt Knivsøtoppen, fartsgrensen er satt ned 
til 70 km/t  og det er etablert ATK på en del av strekningen. Det er gang/sykkelveg langs 
hele strekningen, men forholdene for syklende og gående er stedvis utfordrende grunnet 
horisontal- og vertikalkurvatur.  
 

6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 
Rv. 21 bygges som firefelsveg. Det bør vurderes om et av feltene skal bli 
kollektivfelt/sambruksfelt. Dette for å tilrettelegge for kollektivtrafikken samt 
næringstransporter og nullvekstmålet. Eksisterende veg er ulykkesutsatt og fremtidig veg må 
utformes med tanke på økt trafikksikkerhet for alle typer trafikanter.  Kurvatur på 
gang/sykkelveg må forbedres. 
 

6.2.3 Hovedstrekning C : rv. 111 Øra – Kampenes 

Til rute 1 tilhører 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. Vegen har 
høyes ÅDT i nærheten av Fredrikstad og i Sarpsborg.  Der rv.. 111 krysser E6 er det også en 
omfattende trafikkbelastning som skyldes betjening av E6-trafikken. Øra – Kampenes er en 
av hovedtransportårene i Nedre Glomma. 
 

Hele tverrforbindelsen mellom Øra og Kringen/Lillestrøm  (C+D) Tverrforbindelsene til E6 er 
av svært ulik kvalitet, og det er kapasitetsutfordringer særlig i nærheten av byene i Nedre 
Glomma og Lillestrøm. Det er gjennomført KVU for Nedre Glomma. Det er foreslått 
firefeltsveg i henhold til vegnormalene. Det er en pågående diskusjon hvordan ett av 
kjørefeltene skal forbeholdes kollektivfelt/sambruksfelt (Øra – Kampenes). I henhold til  
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Bypakke for nedre Glomma er det en forutsetning at trafikkvekst skal tas ved hjelp av 
kollektivtrafikk, gange og sykkel. 
 

6.2.3.1 Delstrekning C1: rv. 111 Øra - Moum 

6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningnen går fra Borg Havn, gjennom industriområder, landbruksområder og gjennom 
Selbakk/Torp frem til Moum. Største trafikkbelastning er i området rundt Rakkestadsvingen 
der rv. 111 møter rv. 110.  
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
HP 01/0 HP 02/2560 

 
8,74 km 24.000 tofeltsveg 

 

6.2.3.1.2 Utfordringer 

 
Hovedutfordringen på strekningen er trafikksituasjonen i kryss der rv. 111 møter rv. 110. 
Det er køutfordringer særlig knyttet til rushtrfikk. Det en stort innslag av yrkestransporter 
særlig knyttet til Øra industriområde. Det er heller ikke tilfredsstillende/sammenhengende 
tilbud til gående og syklende. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er utfordrende. 
 

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard. Ett felt blir sambruksfelt.  
Eksisterende gang- og sykkelveg reetableres. 
 

6.2.3.2 Delstrekning C2: rv. 111 Moum - Gatedalen 

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Moum til Gatedalen går hovedsakelig gjennom spredt bebygde 
områder/landbruksområder. Vegen krysser E6 og i forbindelse med av- og påkjøring på E6 
er det tidvis store køutfordringer 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
2/5600 3/1800 7,96 11.900 tofeltsveg 

 

6.2.3.2.2 Utfordringer 
Hovedutfordringen på strekningen er trafikksituasjonen i kryss der rv. 111 møter E6. Det er 
køutfordringer særlig knyttet til rushtrafikk, samt at det oppstår tibakeblokkering på E6. 
Kollektivtrafikken (Glommaringen) har utfordringer knyttet til nevnte problematikk. 
Kollektivtrafikken har begrensede kollektivfelt og må stå i samme køen som øvrig trafikk. 
Det er heller ikke tilfredsstillende/sammenhengende tilbud til gående og syklende. 
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6.2.3.2.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H7/H6 standard. Ett felt blir sambruksfelt. 
Eksisterende gang- og sykkelveg reetableres. 
 

6.2.3.3 Delstrekning C3: rv. 111 Gatedalen - Dondern 

6.2.3.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Gatedalen til Dondern går gjennom bebyde områder. Trafikken på 
strekningen er i rusperioder omfattende. Krysset der rv. 111 møter Fv118 har stor belastning 
i rushperioder. Kollektivtrafikken har tidvis fremkommelighetsutfordringer. Mangler gang- 
og sykkelveg på deler av strekningen. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
3/1800 5/0 3,37 24.300 tofeltsveg 

 

6.2.3.3.2 Utfordringer 
Hovedutfordringen på strekningen er trafikksituasjonen i kryss der rv. 111 møter Fv118. Det 
er køutfordringer særlig knyttet til rushtrfikk. Kollektivtrafikken har ingen egne kollektivfelt 
og må stå i samme køene som øvrig trafikk. Det er heller ikke 
tilfredsstillende/sammenhengende tilbud til gående og syklende. 
 

6.2.3.3.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard. Ett felt blir sambruksfelt. 
Etablering av sammenhengende gang- og sykkelveg. 

 
 

6.2.3.4 Delstrekning C4: rv. 111 Dondern - Kampenes 

6.2.3.4.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen fra Dondern til Kampenes går gjennom bebygde områder, med både bolig, 
industri og tjenesteyting. Det er kun gang- og sykkelveg på deler av strekningen. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
5/0 5/2800 2,8 15.500 tofeltsveg 
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6.2.3.4.2 Utfordringer 
Det er køutfordringer særlig knyttet til rushtrafikk i området Dondern. Det er heller ikke 
tilfredsstillende/sammenhengende tilbud til gående og syklende. Utfordringer knyttet til 
sideveger og trafikksikkerhet. 
 

6.2.3.4.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard. Ett felt blir sambruksfelt. 

Sammenhengende tilbud for gående og syklende. 

6.2.4 Hovedstrekning D : rv. 111/rv. 22 Kampenes – Kringen 

 

Hele tverrforbindelsen mellom Øra og Kringen/Lillestrøm  (C+D) Tverrforbindelsene til E6 er 
av svært ulik kvalitet, og det er kapasitetsutfordringer særlig i nærheten av byene i Nedre 
Glomma og Lillestrøm. Det er gjennomført KVU for Nedre Glomma. Det er foreslått 
firefeltsveg i henhold til vegnormalene. Det er en pågående diskusjon hvordan ett av 
kjørefeltene skal forbeholdes kollektivfelt/sambruksfelt (Øra – Kampenes). I henhold til  
Bypakke for nedre Glomma er det en forutsetning at trafikkvekst skal tas ved hjelp av 
kollektivtrafikk, gange og sykkel. 

6.2.4.1 Delstrekning D1: rv. 111/rv. 22 Kampenes - Kringen 

6.2.4.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningnen går fra Kampenes og gjennom spredt bebygde områder, tettsteder og 
landbruksområder. Største trafikkbelastning er like nord for Kampenes, rundt Mysen, og 
området Kringen. Deler av vegen har utfordrende horisontal- og vertikalkurvatur. Det er kun 
gang- og sykkelveg knyttet til tettstedene på strekningen.  
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
5/2800 6/15756 82,50 7.000 tofeltsveg 

 

6.2.4.1.2 Utfordringer 

Utviklingen av rv. 22/111 vil bli avklart gjennom den kommende KVUen for strekningen. For 
øvrig bør vegnettet utformes slik at det betjener Lillestrøm, Sarpsborg og Fredrikstad sitt 
transportbehov på en god måte. Vegnettet betener ikke gående og syklende. Krevende 
kurvatur på ruta gjør at næringstransporter i liten grad benytter strekningen. 
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6.2.4.1.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H5 standard.  

Det bør bygges et sammenhengende sykkelnett av god kvalitet.  

Forbedre forutsigbarheten for næringstransporter er viktig 

6.2.5 Hovedstrekning E : rv. 22 Kringen – Vigernes - Hvam 

 

6.2.5.1 Delstrekning E1: rv. 111/rv. 22 Kringen- Garderåsen 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningnen fra Kringen til Garderåsen går delvis gjennom tettbebygde områder. Vegen 
krysser Glomma på Fetsundbroa. Dagens ÅDT over bro er ca 14.000 og stiger til ca 17.000 
etter at krysset til Fv279 er passert. Gang- og sykkelveg tilfredsstiller ikke moderne 
standarder. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
4/7813 4/4800 3,01 16.000 tofeltsveg 

 

6.2.5.1.2 Utfordringer 

 
Hovedutfordringen på strekningen er en trafikkmengde som er høyere enn det vegen er 
dimensjonert for. Det er i dag kø og dårlig fremkommelighet på strekningen. 
Krysset ved Fv279 fører i rush til køer/opphoping både på rv. 22 og Fv279. 
Ikke gang- og sykkelveg på hele strekningen 

6.2.5.1.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard. Alternative veglinjer for rv.22 Garderåsen – Kringen skal 
vurderes og inkluderer ny fremtidig kryssing av Glomma.  

Det bør bygges et sammenhengende sykkelnett av god kvalitet.  
 
 

6.2.5.1 Delstrekning E2: rv. 22 Garderåsen - Vigernes 

6.2.5.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Prosjekt Rv. 22 Lillestrøm-Fetsund. Strekningen er ferdigbygd i 2015/2016. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Vegstandard
4/4800 4/7831 7,31 23.000 firefeltsveg 
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6.2.5.1.2 Utfordringer 

Vegen er nybygd. 
 

6.2.5.1.3 Strategier og tiltak 

Vegen er nybygd. 
 

6.2.5.2 Delstrekning E3: rv. 22 Vigernes - Hvam 

6.2.5.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningnen går fra Vigernes og gjennom randbebyggelse/industribebyggelse i Lillestrøm 
frem til E6. Det er rushtidsutfordringer. Gange- og sykkelveg av varierende kvalitet. 
Betydelig innslag av lokaltrafikk. En av hovedinnfartsårene til Lillestrøm sentrum. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
4/388 1/3899 3,90 23.000 tofeltsveg 

 

6.2.5.2.2 Utfordringer 
Hovedutfordringen på strekningen er trafikksituasjonen i kryss der rv. 22 møter rv. 120. Det 
er køutfordringer særlig knyttet til rushtrafikk. Det en stort innslag av yrkestransporter 
særlig knyttet til næringsvirksomhet i området. Det er heller ikke tilfredsstillende tilbud til 
gående og syklende. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er utfordrende. 

6.2.5.2.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard med kollektivfelt. 
Helhetlig tilbud for gående og syklende. 

6.2.6 Hovedstrekning F : Xrv. 22/rv. 120 - Skedsmokorset 

6.2.6.1 Delstrekning F1: Xrv. 22/rv. 120 - Skedsmokorset 

6.2.6.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningnen er en nordvendt forbindelse til E6 for rv. 22 og den interregionale forbindelsen 
til Øra, Fredristad. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
7/5 7/3780 3,78 26.000 Firefeltsveg 
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6.2.6.1.2 Utfordringer 
Hovedutfordringen på strekningen er trafikksituasjonen i kryss der rv. 22 møter rv. 120. Det 
er køutfordringer særlig knyttet til rushtrafikk. Det en stort innslag av yrkestransporter 
særlig knyttet til næringsvirksomhet i området. Det er heller ikke helhetlig tilbud til gående 
og syklende. Fremkommelighet for kollektivtrafikken er utfordrende. 
 

6.2.6.1.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard.  
Sluttføre tilbud til gående og syklende. 

6.2.7 Hovedstrekning G : rv. 110 Jonsten - Østsiden 

6.2.7.1 Delstrekning G1: rv. 110 Jonstenkrysset – Ørebekk  
 

6.2.7.1.1 Strekningsbeskrivelse 
En del av hovedforbindelsen mellom Fredrikstad og Oslo. Vegen går gjennom Karlshus 
sentrum. 

Rv. 110 forusettes oppgradert til firefeltsveg i henhold til vegnormalene. Det er en pågående 
diskusjon hvordan ett av kjørefeltene skal forbeholdes kollektivfelt/godstransport 
(sambruksfelt). I henhold til forutsetningene i Bypakke for nedre Glomma er det en 
forutsetning at trafikkvekst skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, gange og sykkel. Økt 
fremkommelighet for kollektivtrafikken og forbedre forutsigbarheten for næringstransporter 
er viktig. Det har tidligere vært vurdert etablering av midtrekkverk som ett 
trafikksikkerhetstiltak på deler av strekningen. 

 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
1/1 3/1605 15,74 12.637 tofeltsveg 
 

6.2.7.1.1 Utfordringer 
Hovedutfordringen på strekningen er utfordrende horisontal- og vertikalkurvatur på deler av 
strekningen. Dette har vært en ulykkesbelastet strekning. Det er ATK på strekningen. Det er 
også en del bebyggelse tett innpå vegen. Vegen krysser jernbanen i Karlshus. 
Vegen går gjennom kommunesenteret Karlshus med ulike miljøbelastninger. Her er det 40 
km/t og fartshumper. Svært begrenset tilbud for gående og syklende. 
 

6.2.7.1.2 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H7 standard. Ett felt blir sambruksfelt minimum fra x fv.116 Skåra til 
Ørebekk. 
Gang- og sykkelveg etableres på strekningen. 
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6.2.7.2 Delstrekning G2: rv. 110 Ørebekk - Simo  

6.2.7.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen er ferdigbygd i 2017 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Vegstandard
3/1630 3/2950 1,32 31.300 firefeltsveg 
 

6.2.7.2.2 Utfordringer 
Vegen er nybygd 
 

6.2.7.2.3 Strategier og tiltak 
Vegen er nybygd 

6.2.7.3 Delstrekning G3: rv. 110 Simo - Østsiden 
 

6.2.7.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Dette er en av hovedstrekningene i vegsystemet i Nedre Glomma og en direkte fortsettelse 
av parsellen Ørebekk – Simo. Strekningen som er omgitt av bymessig bebyggelse på store 
deler av vegen samt at den går paralellt med jernbanen.  
Vegen krysser av Glomma på Fredrikstadbroa. 
Manglede gang- og sykkelveg. 
 

I henhold til forutsetningene i Bypakke for nedre Glomma er det en forutsetning at 
trafikkvekst skal tas ved hjelp av kollektivtrafikk, gange og sykkel. Økt fremkommelighet for 
kollektivtrafikke og forbedre forutsigbarheten for næringstransporter er viktig. 

 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard 
3/2980 4/4478 4,52 31.346 tofelt (tre felt over bro)
 

6.2.7.3.2 Utfordringer 
Strekningen er omgitt av bymessig bebyggelse på store deler av vegen.  
Vegen må utformes i nært samarbeid med Jerbaneverket da det planlegges ny stasjon på 
Grønli, hvor vegen også møter Fv109 som har en ÅDT opp mot 30.000 . 
Kryssing av Glomma (Fredrikstadbroa) har begrensninger som, manglende bredde, og 
vartikalkurvatur for syklende. 
Manglede gang- og sykkelveg. 

6.2.7.3.3 Strategier og tiltak 
Utvide vegen til H6 standard. 
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Etablere sammenhengende gang- og sykkelveg og bedre fremkommeligheten for 
kollektivtrafikken. 
 

 Oppsummert strategier og kostnader 6.3

Vi har lagt til grunn kostnader i 2015-tall som  forutsetning for arbeidet med rutevise 
utredninger. 
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Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
2050* 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

E6 Riksgrensen - Oslo Utbedring av 
dagens veg 

S9 943  

Ny veg i dagens 
trase 

H7 + koll.felt 15578  

Rv.111/rv. 22 
Øra/Fredrikstad – 
Kringen/Fet 

Ny veg i dagens 
trase 

H6,H7,H5 12740  

Rv. 110 Karlshus/Råde 
– Østsiden/Fredrikstad 

Ny veg i dagens 
trase 

H7/H6 
(uskikker  
over bro?) 

6553  

Rv. 22 Kringen – 
Vigernes - Hvam 

Ny veg i dagens 
trase 

H6 + koll.felt 3405  

Rv. 120 Kjellerholen - 
Skedsmokorset 

Ny veg i dagens 
trase 

H6+ koll.felt 691  

Rv. 22 Svingenskogen 
- Halden 

Ny veg i dagens 
trase 

H7, H6 1793  

Delsum   41703  
Mindre tiltak som ikke 
inngår i strekningsvise 
investeringstiltak 

    

 Kollektivtiltak 
hele ruta 

 1414  

 Tilbud for 
gående og 
syklende hele 
ruta 

 7390  

 Kontrollplasser 
hele ruta 

 132  

Totalsum   50639  

* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H5 er to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg 
med økende standard knyttet til ulike bredder på kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok 017 
Veg- og gateutforming, gir nærmere detaljer om dette. 
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Tabell 28 Utviklingstiltak, hovedstrekning 

Hovedstrekning Delstrekning Tiltakskategori Vegstandard 
i 2050* 

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

E6 Riksgrensen - 
Oslo 

Riksgrensen - 
Klemetsrud 

Utbedring av 
dagens veg 

S9 943 

Klemetsrud – 
Ryen/Svartdalstunnelen

Ny veg i 
dagens trase 

H7 + koll.felt 15578 

rv. 111 Øra  – 
Kampenes 

Øra - Moum Ny veg i 
dagens trase 

H6 2158 

 Moum - Gatedalen Ny veg i 
dagens trase 

H6/H7 1284 

 Gatedalen - Dondern Ny veg i 
dagens trase 

H6 1284 

 Dondern - Kampenes Ny veg i 
dagens trase 

H6 691 

Rv 111/rv 22 
Kampenes - Kringen 

Kampenes - Kringen Ny veg i 
dagens trase 

H5 7322 

rv. 110 
Karlshus/Råde – 
Østsiden/Fredrikstad 

Karlshus – Ørebekk  Ny veg i 
dagens trase 

H7 3969 

 Ørebekk - Simo Ingen tiltak H6 0 
 Simo - 

Rakkestadsvingen 
Ny veg i 
dagens trase 

H6 2584 

rv. 22 Kringen – 
Vigernes - Hvam 

Kringen – Garderåsen Ny veg i 
dagens trase 

H7 1785 

 Garderåsen - Vigernes Ingen tiltak H7 0 
 Vigernes - Hvam Ny veg i 

dagens trase 
H7 1620 

rv. 120 Kjellerholen - 
Skedsmokorset 

Kjellerholen - 
Skedsmokorset 

Ny veg i 
dagens trase 

H6 691 

rv. 22 Svingenskogen 
- Halden 

Svingenskogen - 
Halden 

Ny veg i 
dagens trase 

H7/H6 1792 

Sum     
* Vegstandardklasser - kort forklaring:  H5 er to/trefeltsveg med midtdeler, H6 – H9 er firfeltsveg 
økende standard knyttet til ulike bredder på kjørefelt, midtfelt osv.  Vegvesenets Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming, gir nærmere detaljer om dette. 
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Tabell 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
rv. 110 Kollektivfelt/ 

sambruksfelt 
Østsiden St.Croix  1250 Inngår i 4-felt 

utbygging 
 Kollektivfelt/ 

sambruksfelt 
Rakkestad
svingen 

Østsiden  365 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Simo St.Croix  2560 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

St.Croix Simo  2560 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

rv. 110 x 
Fv 116 

Ørebekk  1670 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Ørebekk rv. 110 x Fv 
116 

 1670 Inngår i 4-felt 
utbygging 

rv. 111 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Rakkestad
svingen 

Fjellstad  140 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Fjellstad  Kampenes  16000 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Kampenes Fjellstad  16000 Inngår i 
bypakke 

rv. 21 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Svingensk
ogen 

Halden  7240 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Halden Svingensko
gen 

 7240 Inngår i 4-felt 
utbygging 

E6 Kollektivfelt Taraldrud bygrensa  3140 881 
 Kollektivfelt Klementsr

ud 
Skullerud  3000 Antar inngår i 

4-felt 
utbygging? 

 Kollektivfelt Bryn Teisen  2000 Antar inngår i 
4-felt 
utbygging? 

rv. 22 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Fetsund Leira  2780 Inngår i 4-felt 
utbygging 

 Kollektivfelt/ 
sambruksfelt 

Kjeller Leira  2450 Inngår i 4-felt 
utbygging 

Sum 
(km) 

    62825  
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Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak 
Behov for nye pr. 
fram til  2050 
(stk.) 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt 1 40 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Holdeplasser 33 40 
Stamruter   

I byer/tettsteder   
Utenfor byer/tettsteder   

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

3 30 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming 

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 5 210 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Holdeplasser 356 389 
-Stamruter   
-I byer/tettsteder   
-Utenfor byer/tettsteder   
Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 32 Skredutsatte punkter/strekninger pr. 2018/behov fram til 2050 

Veg Skredutsatte punkter/strekning 
Prioriteringsfaktor Behov fram til 

2050 –kostnad
(mill. kr) > 2,5 > 3,5 

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

Veg Kategori Behov fram til 
2050 (km) 

Kostnad 
(mill. kr) 

    
 a) Blandet trafikk (gående og syklende i 

kjørebanen) 
  

 b) Gang- og sykkelveg 115,462 2862 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau    
 d) Sykkelveg med fortau 57,600 1485 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
   

 f) Sykkelekspressveg  40,576 3043 
 g   Brudd på ruta   
 h)  Mangler tilbud ( ikke tilrettlagt)   
 i) Alternaiv vegrute (Fv, kv,) der det ikke 

er    differensiert mellom katogriene a, 
b, c, d, og e 

  

    
 

Tabell 34 Strekninger me d 4-feltsveg 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

rv. 21 Svingenskogen - Halden 7,3 1793 
rv. 22 Kringen – Hvam 6,91 3405 
rv. 110 Jonsten - Østsiden 21,29 6553 
rv. 111 Øra - Kampenes 21,3 5419 
Sum (km) 56,8 17170 
 

Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

rv.111/ 
rv. 22  

Kampenes - Kringen 82,5 7322 

    
    
Sum (km) 82,5 7322 
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Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 1 0  
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E6 Svinesund 1 132 
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 38 Rasteplasser for personbiler 

Veg Behov antall nye 
rasteplasser fram 
til 2050 

Behov for antall 
gamle 
rasteplasser som 
skal oppgraderes 
til god standard  

Kostnad 
oppgradering av 
eksisternde 
rasteplasser 
(mill. kr.) 

Kostnad 
nybygging 
(mill. kr.) 

     
     
     
 

 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  6.4

 

Tema Enhet Region øst 
Endring i transportkostnader Mill kr 15511 
Endring i ulykkeskostnader Mill kr 4198 
Netto nytte av investeringene Mill kr -2323 
Endring antall drepte og hardt skadde Pers 4,4 
Endring i reisetid på ruta (alle veger?) min -42,6 
Antall km uten gul midtlinje 2018/2050 Km 0 



103 
 

Antall km med vegbredde<8,5 m i 2018/2050 Km 0 
Antall km 4-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 120/190 
Antall km 2/3-feltsveg med midtrekkverk i 
2018/2050 

Km 0/82,5 

Antall km 2-felts veg med forst midtoppm. i 
2018/2050 

km 0 

Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018/2050 km 77,8/139,5 
Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018/2050 km 64,6/154,1 
Antall km kollektivfelt i 2018/2050 km 29,4/94,5 
Antall skredpunkt med pri-faktor over 2,5 eliminert i 
2050 

punkt 0 

Endring i antall personer med innestøynivå over 38 dB pers 1824 
Antall konflikter riksveg vs biologisk mangfold 
eliminert 

punkt 0 

Antall konflikter riksveg vs vann eliminert punkt ? 
Antall koll.knutepunkt langs riksveg med UU i 
2018/2050 

punkt 7/8 

Antall holdeplasser langs riksveg med UU i 
2018/2050 

hpl 32/356 
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7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-
REGIONER 

 
 
Regiontype 

 
Beskrivelse1 

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

Mellomstore 
byregioner 

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

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

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

Spredtbygde 
områder 

Senter under 3 900 innbyggere, lavt til svært lavt tilbud av tjenester 
og offentlige institusjoner 
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 Figur 8. Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Sør-Norge [1] 
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Figur 9  Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype - Nord-Norge 
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8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER 

 

Figur 10 Riksvegruter pr. 2013 
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9 REFERANSER 

                                               
 
Figur 3.1. Godstransporter til Norge 
Rapport: Missing Link 2013/Rambøll/ The Scandinavian 8 million City/COINCO 
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