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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 2a er en av 18 riksvegruter og inngår som delrapport til hovedrapporten om 
riksvegutredninge



 

4 
 

INNHOLD 
 
1 SAMMENDRAG .............................................................................................................. 6 
2 INNLEDNING ................................................................................................................. 7 
3 BESKRIVELSE AV RUTAS NÅVÆRENDE OG FRAMTIDIGE FUNKSJON ................................... 8 

3.1 Rutas omfang og utstrekning ............................................................................... 9 
3.2 Rutas funksjon ................................................................................................... 12 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner .................................................. 13 
3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet ............................................................. 19 
3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren ............................................................ 20 

4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA ........................................................................ 21 
4.1 Trafikkforhold .................................................................................................... 22 
4.2 Framkommelighet. ............................................................................................. 27 

4.2.1 Vegstandard ........................................................................................... 28 
4.2.2 Risiko og sårbarhet ................................................................................. 31 
4.2.3 Fartsgrenser ........................................................................................... 32 
4.2.4 Reisetider ............................................................................................... 32 
4.2.5 Høyfjellsproblematikk ............................................................................. 33 
4.2.6 Tungtransport ........................................................................................ 33 
4.2.7 Kollektivtransport ................................................................................... 34 
4.2.8 Ferjesamband ......................................................................................... 41 
4.2.9 Skredsikring ........................................................................................... 42 
4.2.10 Tilrettelegging for gående/syklende ........................................................ 42 

4.3 Trafikksikkerhet ................................................................................................. 44 
4.3.1 Firefelts veg ............................................................................................ 47 
4.3.2 Midtrekkverk .......................................................................................... 47 
4.3.3 Tiltak mot utforkjøringsulykker ............................................................... 47 
4.3.4 I stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 står følgende: ......................... 49 
4.3.5 Sikkerhetsrangering ................................................................................ 49 
4.3.6 Tunnelsikkerhet ...................................................................................... 52 
4.3.7 Tiltak mot ulykker med gående og syklende ............................................ 52 
4.3.8 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken ..................................... 53 
4.3.9 Kontrollplasser ....................................................................................... 53 
4.3.10 Rasteplasser for personbiler .................................................................... 55 

4.4 Miljøforhold ....................................................................................................... 55 
4.5 Universell utforming .......................................................................................... 57 

4.5.1 Anlegg for gående: ................................................................................. 58 
4.5.2 Knutepunkt og holdeplasser: .................................................................. 58 
4.5.3 Gangfelt i 50/60 km/t sone: ................................................................... 58 
4.5.4 Frem mot 2050 – Universell utforming av hele reisekjeder ....................... 58 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) ............................................................................ 59 
4.6.1 Kryssing av Oslofjorden .......................................................................... 59 
4.6.2 KVU Oslo-navet ...................................................................................... 59 
4.6.3 KVU for Oslopakke 3 ............................................................................... 59 



 

5 
 

4.7 By- og tettstedområder ...................................................................................... 60 
4.8 Andre temaer ..................................................................................................... 62 

5 MÅL FOR UTVIKLING AV RUTA ..................................................................................... 62 
6 STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE .................................................................. 65 

6.1 Helhetlig strategi for ruta ................................................................................... 65 
6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov ................................................... 68 

6.2.1 Hovedstrekning A: E18 Riksgrensen, Ørje – Momarken ............................ 68 
6.2.2 Hovedstrekning B: E18 Momarken – Vinterbro ......................................... 69 
6.2.3 Hovedstrekning C: E18 Vinterbro – Oslo, Bjørvika .................................... 70 

6.3 Oppsummert strategier og kostnader ................................................................. 73 
6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger ............................................. 77 

7 VEDLEGG 1 BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER (BA-REGIONER .................................. 79 
8 VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER RIKSVEGRUTER ................................................................. 82 
9 REFERANSER ................................................................................................................ 82 
 

  



 

6 
 

1 SAMMENDRAG 

 
Rute 2a er en viktig forbindelsen mot utlandet for de landbaserte transporter fra sør - 
Norge. Rute 2a består av E18 fra Riksgrensen/Ørje til Sydhavna i Oslo. Lengden på rute 2a er 
omtrent 113 km. 
 
Rute 2a går i Folloregionen gjennom de fem kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn og Oppegård 
en bosettingskonsentrasjon på til sammen ca 100.000 innbyggere.  For indre Østfold og da 
spesielt kommunene Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad, fungerer E18 som 
hovedforbindelse både til hovedstadsregionen og Folloregionen med ca 20 000 
arbeidsplasser.  Rute 2a har som det fremgår betydelige befolkningskonsentrasjoner knyttet 
til sin vestlige del endepunkt og tilknytning i hovedstadsregionen. 
 
Transportfunksjonen som rute 2a har for de landbaserte transporter mot utlandet, og gjør at 
trafikkbelastningen er konjunkturavhengig, samt at trafikkmønsteret påvirkes av kapasiteten 
på de alternative transportformene til utlandet. Det er betydelig pendlertrafikk over 
grensene, spesielt fra Sverige mot Norge. Ruta representerer i et langsiktig perspektiv en 
alternativ øst-vest-forbindelse, som vil kunne avlaste Oslo for gjennomgangstrafikk 
gjennom sin kopling til rute 3 via rv 23 Oslofjordforbindelsen mot Drammensregionen.  
 
Videreutvikling av effektive transporter og arbeidsmarkeder forutsetter at vegstandarden 
opprettholdes og utvikles i takt med disse behov. Mosseveien i Oslo utgjør en av 
innfartsårene til hovedstaden, noe som medfører betydelige miljøbelastninger for bydelene 
den går i igjennom. Funksjon og arbeidsdeling i forhold til E6 fra sør må avklares. 
 
Hovedstrategien for investeringen på ruta er knyttet til trafikksikkerhet, manglende 
vegstandard i forhold til trafikken på delstrekninger i 2018. I Osloområdet er utbygging av 
kollektiv- og sykkeltilbud nødvendig for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken.  
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2 INNLEDNING 

 
Riksvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder 
landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har riksvegene 
viktige regionale og lokale funksjoner.  
 
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 

 

Figur 1 Rutas omfang og utstrekning 
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3.1 Rutas omfang og utstrekning 

Rute  2a omfatter E18 fra Riksgrensen ved Ørje til kryss med arm av E6 (tidligere rv 190) ved 
Loenga i Oslo. Rutas lengde er om lag 107 km. I Østfold utgjør ruta 65 km, i Akershus 30 
km og i Oslo 12 km.  
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og lokale baner et 
differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt tett nett av 
riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Transportsystem og arealbruk i store 
byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for trafikantene som for de fleste reisehensikter  
kan velge mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål. 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. 
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Figur 1.1 Riksvegruter i Oslo og Akershus 
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Figur 1.2 Rutenes omfang og ustrekning 

Tabell 1 Veger og veglengder på rute 2a (veglengder ekskl. ramper og armer) 

Beskrivelse Fylke Veg Fra-Til Lengde (m) 

E18 Riksgrensen - 
Oslo 

Østfold 

Akershus 

Oslo 

E18  56900 

E18  24500 

E18  8870 

Totalt    90270 

 

Tabell 2 Ferjesamband på rute 2a 

Det er ikke ferjesamband på denne ruta. 
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3.2 Rutas funksjon 

Rute 2a er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo-København-Stockholm, og er den 
nest viktigste landbaserte utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa etter E6 Oslo- 
Svinesund. Om lag 20 % av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på rute 2a 
over Ørje. For godstransporter til og fra Sverige, Finland og de Baltiske stater er ruta en av 
de viktigste vegforbindelsene. Godstransporten på E18 gjennom Østfold har økt kraftig de 
senere årene, og det er betydelige trafikkavviklingsproblemer på E18 nærmere Oslo. 
Næringslivet i Indre Østfold og sørlige deler av Akershus og Oslo er preget av eksport- og 
importvirksomhet som utnytter rutas tilknytning til havn og terminaler i Oslo og den direkte 
forbindelsen til og fra Sverige over Ørje. Fra Vinterbru til Oslo sentrum/havn, er ruta et 
alternativ ift rute1.  
 
Indre Østfold utgjør et felles bolig- og arbeidsmarked hvor om lag 60 % av arbeidsstyrken 
arbeider i hjemkommunen eller en av nabokommunene. Utbyggingen i Indre Østfold har 
vært betydelig de senere årene, spesielt langs E18 i og mellom Askim og Mysen og de 
største tettstedene for øvrig. Utpendlingen til Oslo og Follo har samtidig økt betydelig, og 
omfatter om lag 25 % av arbeidsstyrken. I tillegg er det en ikke ubetydelig arbeidspendling 
fra Värmland i Sverige. Korridoren langs E18 og Østfoldbanens Østre linje fra Akershus 
grense til Mysen utgjør i stadig større grad et felles bolig- og arbeidsmarked med 
Oslo og Follo. Rutas store betydning for pendlere kan illustreres ved at 40 % av reisene på 
E18 nordvest i Østfold er reiser til og fra arbeid.  
 
E18 er går utenom bolig- og byområdene syd for Oslo etter at strekningen Sekkelsten-
Krosby ble ferdigstilt i 2005 og lagt utenom Askim. Strekningen Krosby - Knapstad ble lagt 
utenom Spydeberg i 2010. Når det gjelder rutas kobling og funksjon i Oslo byområde er 
dette gitt en egen omtale av dette. 
 
Rute 2a inngår i transportkorridor 2 Riksgrensen/Ørje - Oslo. Dette er den viktigste 
transportkorridor til/fra øst, samtidig som den knytter indre Østfold sammen med landet for 
øvrig. I tillegg til E18, omfatter transportkorridoren på landsiden også Østfoldbanen (Østre 
linje). 
 
Rute 2a er eneste riksvegrute i transportkorridoren. Riksvegrute 2a, har likevel en nær 
sammenheng med rute 1 på strekningen fra Vinterbro i Akershus til Oslo. E6 og E18 er her 
begge hovedtransportårer i sørkorridoren i Oslo. I tillegg krysses rute 2a(E18) og 1(rv. 22) på 
Momarken i Eidsberg kommune i Østfold.  
 
Korridoren har særlig betydning som landbasert transportåre til/fra utlandet. Mye av 
landtransporten til og fra andre landsdeler går gjennom korridoren i tillegg til transportene 
til/fra Oslo og det sentrale Østlandet. Korridoren har dessuten stor regional betydning ved at 
den knytter Østfold sammen med hovedstadsområdet. Videre knytter veg og bane sammen 
områdene  i indre Østfold, som i økende grad utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. Det er 
økende pendling mot Oslo-området. Korridoren fungerer også som en hovedåre for lokalt 
næringsliv. 
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I tillegg til hovedstadsområdet er bosettingen langs korridoren konsentrert til en håndfull 
byer og tettsteder.  
 
Hovedårene og hovedknutepunktene i korridoren er: 

 E18 Oslo – Rinsgrensen/Ørje. 
 Østfoldbanen Oslo – Ski - Rakkestad. 

3.2.1 Viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner 

Oslo er den desidert største bo- og arbeidsmarkedsregionen i landet. Den dekker både Oslo 
og Akershus samt kommunene Rømskog, Spydeberg, Hobøl, Lunner, Gran Røyken og 
Hurum. Regionen har en befolkning på nær 1,3 millioner og har hatt en befolkningsvekst på 
18,5% i perioden 2003-2013. Bortsett fra Oslo-området som er landets største bo- og 
arbeidsmarkedregion (bas-region), er det flere viktige bas-regioner i tilknytting til rute 2a. 
Det foregår en omfattende arbeidspendling mellom de ulike regionene, og i serdeleshet 
til/fra Oslo. Det må også bemerkes at det er betydelige antall mannesker som daglig pendler 
mellom de andre regionene langs ruta. I følge SSB er en av 3 sysselsatte i området, pendlere. 
Det foregår også en del pendling mellom Sveriege og Indre Østfold. 
 
Indre Østfold utgjør et felles bolig- og arbeidsmarked hvor om lag 60 % av arbeidsstyrken 
arbeider i hjemkommunen eller en av nabokommunene. Utbyggingen i Indre Østfold har 
vært betydelig de senere årene, spesielt langs E18 i og mellom Askim og Mysen og de 
største tettstedene for øvrig. Utpendlingen til Oslo og Follo har samtidig økt betydelig, og 
omfatter om lag 25 % av arbeidsstyrken. I tillegg er det en ikke ubetydelig arbeidspendling 
fra Värmland i Sverige. Korridoren langs E18 og Østfoldbanens Østre linje 
fra Akershus grense til Mysen utgjør i stadig større grad et felles bolig- og arbeidsmarked 
med Oslo og Follo. Rutas store betydning for pendlere kan illustreres ved at 40 % av reisene 
på E18 nordvest i Østfold er reiser til og fra arbeid.  
Folketallet i Indre Øsfold har vist en samlet vekst på ca 16% de siste ti årene. Det er området 
langs E18 mellom Askim og Aksershus grense som har fått mesteparten av denne veksten. 
Bosetting langs E18/jernbanetrasè tilrettelegger for pendling. 
 
I Oslo og Akershus forventes det en sterk befolkningsvekst og folketallet kan øke med 
350000 frem mot 2030. Flere mennesker betyr behov for flere boliger, flere arbeidsplasser 
og bedre transportløsninger. Det må derfor bygges boliger i takt med etterspørselen for å 
kunne dekke etterspørselen.  Dagens boligmasse vil fortsatt utgjøre hoveddelen av 
boligmassen i 2030 og i Akershus utgjør 78% av boligmassen eneboliger/småhus. Dette gjør 
at det fremover bør prioriteres å bygge leiligheter for at det ikke skal bli en overdekning av 
eneboliger 

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.  
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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.  

I stortingsmeldingene for Norsk klimapolitikk og NTP 2014-23, er det vedtatt et mål om at 
veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gåing. Dette samsvarer med mål og føringer i Oslopakke 3, Akershus fylkesplan og Oslo 
kommuneplan og er avgjørende for å oppfylle mål innen miljø, transport- og byutvikling. 
 
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 for det nære influensområde for rute 2a  

A. Storbyregioner Kommuner 

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

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

B. Regioner med mellomstore byer  

   

C. Småbyregioner  

 Indre Østfold Aremark, Askim, Eidsberg, 
Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvedt og 
Spydeberg 
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Figur 3 Kart over BA-regioner kategorisert etter regiontype  



 

19 
 

3.2.2 Sentrale forhold for næringslivet 

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. 
 
En ser også oppbygging av ny aktivitet. Eksempel på dette er er ulike varelager som i de 
senere årene er etablert i nærheten av E18 i Askim og Eidsberg. 
 
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. 
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3.2.3 Rutas plass i transportkorridoren  

Rute 2a inngår i transportkorridor 2 Oslo-Ørje/Magnor. Dette er den nest viktigste 
landbaserte utenlandskorridoren etter transportkorridor 1 Oslo-Svinesund. Den har først og 
fremst betydning for godstransport østover til og fra Sverige, men også for transport videre 
mot Finland, Russland og de Baltiske stater. 
 
I tillegg til rute 2a E18 Riksgrensen/Ørje-Oslo omfatter transportkorridor 2 rute 2b rv 
2 Riksgrensen/Magnor-Kløfta med tilknytninger til Elverum (rv 20) og rv 35 Jessheim- 
Hønefoss-Hokksund. På svensk side møtes de to vegrutene i Karlstad i Värmland, mens de 
på norsk side ikke er sammenkoplet. Rute 2a og rute 2b har i en viss grad konkurranseflater 
hva gjelder de lange transportene mot Sverige og videre. Det er imidlertid en arbeidsdeling 
mellom disse to rutene. For transporter fra Alnabru/Sydhavna er E18 det naturlige rutevalget 
i korridoren, mens transporter med utgangspunkt i områder nord for Oslo kan velge å kjøre 
rv. 2. 
 
I korridor 2 er det Kongsvingerbanen som utgjør jernbanealternativet, og som ved  
Riksgrensen går over i Värmlandsbanan som er forbindelsen mot Karlstad og Stockholm. Når 
det gjelder luftfart vises det til omtale under rute 6a. 
 
Rute 1, E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo, har en nær sammenheng med rute 2a på 
strekningen fra Vinterbru i Akershus til Oslo. E6 og E18 er begge hovedtransportårer i Oslos 
Sørkorridor. Videre er rute 2a koplet til rute 1 på Momarken i Eidsberg kommune gjennom 
kryssing med rv. 22, som er den interregionale forbindelsen mellom byene i Nedre Glomma 
og kommunene Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Fet i Akershus. 
 
I den grad det er en kobling mellom rute 2a og jernbane gjelder det konkurranseflater i 
forhold til persontransport på strekningen Oslo-Mysen (Østfoldbanens Østre linje inngår i 
transportkorridor 1). På strekningen Ski – Eidsberg går rute 2a og jernbanetraseen til Østre 
linje i relativt geografisk nærhet til hverandre, og vil på gitte forutsetninger kunne 
konkurrere om de samme trafikantgrupper. 
 
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 3.1  Virkedøgnstrafikk over Oslos bygrense 
 

4 STATUS OG UTFORDRINGER FOR RUTA 
 

Bygging og ferdigstillelse av ny E18 gjennom Østfold er en del av den såkalte Østfoldpakka. 
Denne er avtalt i St.prp.nr 26 (1999-2000) Østfoldpakka, og St.prp.nr 79 (2006- 2007) 
Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1. Utbyggingen er finansiert dels med statlige 
midler og dels med bompenger. 
 
Fra Momarken, Østfold til Vinterbru, Akershus er det planlagt 4-felt motorveg med 
midtdeler. 
 
Strekningen fra Riksgrensen til Akershus grense (Retvedt) er bygget som motorveg. Den 
totale lengden er ca.70 km. Fra Riksgrensen til Momarken er det bygget tofelts motorveg 
delvis uten midtdeler, og delvis med midtdeler og forbikjøringsfelt. Parsellen Ørje – Melleby 
som ble bygget uten midtdeler vil bli oppgradert, og få midtdeler og forbikjøringsfelt 
Årsaken til at deler er bygget uten midtdeler skyldes at vegnormalen ikke satte krav om 
dette på byggetidspunktet. Fartsgrensen er derfor satt ned til 80 km/t på denne strekningen. 
Ved at ny E 18 i Østfold er lagt utenom tettstedene oppnås miljøforbedringer på disse 
stedene. Gammel E18 inngår i lokalvegsystemet og da hovedsakelig som fylkesveger. 
 
I 2018 gjenstår parsellen Retvet – Vinterbru, som er ca 16 kilometer lang. Det er viktig å 
sluttføre denne slik at vegen kan fremstå med en helhetlig standard. Parsellen har en 
planlagt byggestart i 2018. 
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Fra Vinterbru og inn mot Oslo, og da spesielt strekningen fra Oslo grense ved Fiskevollbukta 
og inn til Bjørvika – Mosseveien, er det en rekke utfordringer. Vegen går her langs sjøsiden 
med boligbebyggelse tett på. 
 
Utfordringene kan oppsummeres slik: 
 

- Strekningsvis for lav standard ift trafikkmengde 
- Manglende forutberegnlighet og fremkommelighet for næringstransporter og 

kollektivtrafikken 
- Avklare E18/Mosseveiens fremtidige rolle sett i forhold til E6 på Rute 1. 
- Miljøbelastning  
- Trafikksikkerhet 
- Barriere mellom byen og fjorden 
- Manglende løsning for gang- og sykkelveger 
- Økt antall innbyggere sør for Oslo gir økt arbeidspendling 

 

4.1 Trafikkforhold 

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.  
 
Hovedstadsområdet skiller seg fra andre byer ved at området omfatter svært mange ulike 
ruter (se også figur 2 overfor): 
 Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger 
 Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo 
 Rute 2b: Rv 2 Riksgrensen/Magnor – Kløfta og rv 35 Jessheim – Hønefoss 
 Rute 3: E18 Oslo – Kristiansand og E39 Kristiansand – Stavanger med tilknytninger  
 Rute 5c: E16 Sandvika – Bergen 
 Rute 6a: E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger 

 
Av disse rutene ender alle bortsett fra rute 2b og rute 5c i Oslo by ved Operatunnelen. 
 
I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett og lokale baner et 
differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et relativt tett nett av 
riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Transportsystem og arealbruk i store 
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byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for trafikantene som for de fleste reisehensikter 
kan velge mellom flere transportformer, reiseruter og reisemål.  
 
I et komplekst transportnett gir det mindre mening å vurdere utfordringer og tiltak på 
enkeltstrekninger. Tiltak på én strekning i nettet kan i mye større grad enn utenfor byene 
påvirke store deler av systemet. Riksvegnettets rolle er også annerledes i byen, siden disse 
først og fremst avvikler lokaltrafikk. Vurdering av tiltak på en rute (innfartskorridor) må blant 
annet ta hensyn til den totale trafikkbelastningen i sentrale deler av byen. Satsing på 
sammenhengende sykkelveger og framkommelighet langs viktige bussruter (særlig pendler) 
vil ofte kreve samordning av tiltak på flere riksvegruter. I denne sammenheng er det uheldig 
at prioritering av tiltak er knyttet til den enkelte rute. Derfor har Region øst, som del av 
arbeidet med de rutevise utredningene, utarbeidet en utredning som tar for seg en mer 
helhetlig vurdering av utfordringer og tiltak i riksvegnettet i hovedstadsområdet. 
Utredningen er ment som et supplement til de rutevise utredningene. 
 
Rammene som er lagt for Oslopakke 3 tilsier også at det er viktig å vurdere behov i det 
samlede nettet i Oslo-området. Det er en intensjon at lokale myndigheter skal ha større 
innflytelse på samlede prioriteringer, og gjennomføringen koordineres av en styringsgruppe 
med representanter for statsetatene og lokale myndigheter.  
 
For å legge bedre til rette for helhetlig styring av den regionale utviklingen i hovedstads-
området er det igangsatt et regionalt plansamarbeid for areal og transport. Prioritering av 
tiltak i Oslopakke 3 må samordnes med det regionale plansamarbeidet. 
 
Utfordringer 
I norsk sammenheng er Oslo/Akershus et tett befolket område med omfattende flytting og 
pendling på tvers av fylkesgrensen. Befolkningsveksten er langt sterkere enn tidligere antatt, 
og dette vil bety økt press på utbyggingsareal og transportsystem. Etterspørselen etter reiser 
forsterkes ved at Oslo har og vil få et større overskudd av arbeidsplasser, noe som vil 
medføre økt pendling. Dette er en stor utfordring for samfunnsutvikling og miljø, da både 
flytting og reisemønster påvirkes av hvor i regionen bolig- og arbeidsplasser lokaliseres, av 
kvalitet og kapasitet på transporttilbudet og hvilke kvaliteter som tilbys i dagens og 
framtidens boligmarked og i lokal- og nærmiljøet. 
 
Hovedutfordringen i Osloområdet er å håndtere vekst på en bærekraftig måte. Hittil har vi i 
stor grad hatt en etterspørselsbasert areal- og transportplanlegging med kraftig vekst i 
biltrafikk som resultat. Det er de tettest befolkede byområdene som allerede har de største 
miljøbelastningene, og på sikt kan økt biltrafikk og trengsel på gatenettet medføre at indre 
bys attraktivitet som bosted, arbeidssted, kultur- og handelssentrum svekkes. 
 
Vegtrafikken har økt det siste tiåret og mer enn det befolkningsveksten skulle tilsi. Dersom 
dagens trendutvikling fortsetter, kan Oslo totalt sett få opp mot 40 % økning i dagens 
biltrafikk fram mot år 2030. Økende privatbilisme vil innebære redusert framkommelighet 
for vare- og kollektivtransporten, og for gående og syklende, spesielt i indre by. 
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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, 
syklende og gående slik at persontransportkapasiteten kan økes. På korte distanser må også 
sykkeltrafikkens konkurransevilkår i forhold til bil styrkes.  
 
Transportsystem og arealbruk i store byområder gir stor fleksibilitet i tilpasning for 
trafikantene som for de fleste reisehensikter kan velge mellom flere transportformer, 
reiseruter og reisemål. I Oslo og Akershus utgjør riksvegrutene sammen med lokalt vegnett 
og lokale baner et differensiert transportnett for ulike transportformer. Oslo har også et 
relativt tett nett av riksveger for å kunne betjene nasjonale terminaler. Riksvegnettets rolle er 
i tillegg annerledes i hovedstadsområdet, siden disse først og fremst avvikler lokaltrafikk. 
Samtidig utformes riksvegene ut fra sin rolle som ruter for lengre, regionale reiser, noe som 
i mange tilfeller medfører barrieredannelser og dårlig stedskvalitet i områder med bymessig 
bebyggelse. Den negative effekten av dette forsterkes av at det er noen av Norges tettest 
befolkede områder riksvegene går igjennom og antallet mennesker som berøres er 
betydelig. 
 
Drivkreftene og hovedutfordringene gjør det viktig å prioritere tiltak som: 

 Bidrar til en omfordeling av reiser fra bil til kollektivtransport, sykkel og gange 
 Ikke øker kapasiteten for biltrafikk i Oslo og Akershus, spesielt i det 

sammenhengende bybåndet og i knutepunktene i Akershus 
 Legger til rette for økt stedskvalitet og reduserer miljøproblemer 
 

Erfaring viser samtidig at det ikke er tilstrekkelig å utvikle alternativer til å reise med bil for å 
nå målet om å begrense biltrafikken og oppnå målet om akseptabel framkommelighet i 
vegnettet, bl.a. for godstransport og varedistribusjon. 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.  
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Figur 3.3 Købelastning 2030 
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 Figur 4 Trafikkmengder på ruten pr. 2018  
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Tabell 4 Antall km med ulike ÅDT-intervaller pr. 2018 

 ÅDT 
< 4 000 4 000- 

6 000 
6 000- 
12 000 

12 000- 
20 000 

20 000- 
50 000 >50 000 

Veg  

E18 Østfold   5,353 47,671   

E18 Akershus   4,779 21,480   

E18 Oslo    2,384 6,486  

Sum (km)   10,132 71,535 6,486  

Sum (%)   11,5 81,2 7,3  

 
 
Ingen deler av vegen < 8,5 meter.   

4.2 Framkommelighet.  

Hele Rute 2a har god fremkommelighet.Det er gul midtlinje på alle riksvegstrekninger på 
rute 2a.  
 
På rute 2a er det ingen høydebegrensninger som er mindre enn 4,2 meter.  

 
Etter at E18 mellom Riksgrensen og Vinterbru er ferdigstilt i henhold til vegnormalstandard 
vil vegen gi god fremkommelighet til alle årstider. Deler av strekningen Vinterbru – Oslo har i 
dag reduserte fartsgrenser og ikke minst køutfordringer, særlig knyttet til rushtid morgen og 
ettermiddag. Det er på strekningen Vinterbro – Mastemyr etablert midtrekkverk, som ikke er 
i tråd med gjeldende vegnormal-standard med hensyn til vegbredde/forbikjøringsfelt. 
Næringstransporter opplever fremkommelighetsutforderinger også «på dagtid».  
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4.2.1 Vegstandard 

 

 
Figur 5 vegnormalstandard 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 
2 feltsveg 
6m – 8,5 
m 

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

Klasse 3 
2 feltsveg 
> 10 m 

Klasse 4 
2/3-
feltsveg 
med 
midtdeler 

Klasse 5 
4 feltsveg 

E18   19.9 1.0 37.1 31.4

Sum 
(km) 

  19.9 1.0 37.1 31.4

Sum 
(%) 

  22,2 0,01 41,4 35,1
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Figur 6 Vegbredde 2018 
Som det fremkommer av figur 6 er det noen strekninger som ikke er i henhold til 
vegnormalstandard. Vi legger til grunn at hele strekningen Riksgrensen – Vinterbro vil være i 
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henhold til vegnormalstandard innen utgangen av 2018. Resterende strekning inn til Oslo 
som vist i figur. 

4.2.2 Risiko og sårbarhet 

Hovedruter: 
Framkommeligheten er avhengig av:      
 En sterkt økende trafikkmengde, spesielt i Oslo og omegn, gir betydelige utfordringer for 

fremkommeligheten store deler av dagen, en utfordring som forventes å øke. 
 Det forventes en økende mengde spesialtransporter med store dimensjoner og/eller 

vekter.    
 
Rute 2a er, i likhet med rute 1, en viktig transportåre for gods på veg til/fra Norge.   
 
E18 er nå tillatt for spesialtransporter på inntil 100 tonn. Etablert omkjøringsnett er ikke 
dimensjonert for denne transporten. 

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

Veg Hendelse (stengt veg) Sted/strekning 
E18 Flom, skred Ørje-Askim 
 Brann på Sjursøya Sjursøya m/omegn 
 Stengt atkomst til Sjursøya Sjursøya 
 
Sjursøya er et samfunnskritisk punkt. En hendelse som vil redusere eller stenge 
fremkommelighet til Sjursøya over noe tid, er samfunnskritisk. I og med at Sjursøya er et så 
vidt stort anlegg, vil en hendelse der i seg selv (brann, lekkasje el.) kunne medføre stenging 
av hovedveg (E18) i lengre tid. Det må arbeides med løsninger for å sikre 
fremkommeligheten til Sjursøya. 
 
Store deler av ruten er berørt av kvikkleire-problematikk, og deler av ruten er utsatt ved 
kraftig nedbør, flom og/eller stormflo. Det pågår utbyggingsprosjekter langs deler av ruten 
som vil kunne redusere sårbarheten. 
 
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 kraftigere nedbør over kortere tidsperioder, økt flomfare 
gjennom hele året, samt havnivåstigning.   Et fremskrevet klimaperspektiv vil gi økte 
påkjenninger for både hovedruten og omkjøringsruter. 
 
 
 
Omkjøringsruter: 
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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. 
 
Ruten har flere lokale omkjøringsveger, men disse har begrensninger for tunge kjøretøy, 
f.eks. Kroksund bru på fv123 og Fossum bru på fv128. Fv128 vil være lokal omkjøringsveg 
ved stengning av Askimporten tunnel. Fv128 har 4 skred- og utglidningspunkter.   
 
Fra Knapstad til Elvestad er det manglende lokal omkjøring. Videre er fv 120 til 
Patterødkrysset og E6 til Vinterbro mest aktuell for de tunge. Lengre omkjøring er aktuell fra 
Mysen via rv 22 til Rakkestad og fv 111 til E6 Sarpsborg og deretter E6, eller rv 22 til 159 
Lillestrøm eller E6 Hvam. 

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 80 
km/t 

90 
km/t 

Sum 
hastighets-
begrensning

E18 
Østfold 

266  657 3270 11757 25659 10877 52486 

E18 
Aksershus 

   864 13211 13300  27375 

E18 Oslo   4791 5130  3047  12968 

Sum (km) 266  5448 9264 24968 42006 10877 92829 

Sum (%) 0,3  6 10 27 45 11,7 100 

 

For E18 er det kun deler av tilførselsveier og ramper mm. som har reduserte fartsgrenser.  

Strekningen Ørje – Melleby har redusert fartsgrense (90 km/t=> 80 km/t) grunnet 
manglende midtrekkverk. 

4.2.4 Reisetider 

Det er ikke grunnlag for å hevde at utbygginger iht vegnormalstandard eller firefeltsstrategi 
vil gi vesentlig reisetidsreduksjon mellom de viktigste destinasjoner. 
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Reisetiden mellom endepunktene på rute 2a dvs Loenga, Oslo – Riksgrensen,Ørje er antatt å 
være 1 time og 5 minutter i 2018. 
 

Tabell 8 Reisetider 

Vegstrekning Lengde  
(km) 

Reisetid 2018  
(min) 

Spesielle forhold 
Fra Til 
Loenga, Oslo Riksgrensen 107 65  

     

4.2.5 Høyfjellsproblematikk 

Ikke aktuelt på denne ruta. 

4.2.6 Tungtransport 

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.  
Riksvegnettet skal sikre tilknytning til nasjonale knutepunkter for gods- og persontransport. 
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 en ensidig økning av kapasiteten. 
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.  
 

Det er utfordrende for transportører med fremkommelighet/kø på E18 inn mot 
Oslo/Sydhavna. Godstransporten fra Sydhavna vil bli koblet seg mot E18 i nytt planskilt 
kryss. Retning E18 sør, E18 vest og E18 sentrum vil ha planskilte vegtilknytninger. Retning 
nord/ Alnabruterminalen vil ha rundkjøring mellom E18 og E6 Operatunnelen del Ekeberg. 

Inn- og utkjøringen til Sydhavna vil bli forbedret, men trafikksituasjonen på E18 gir stort sett 
utfordringer på dagtid. 

Sørover fra Sydhavna er det lange strekk med reduserte fartsgrenser. 
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4.2.7 Kollektivtransport 

På rute 2a er det en rekke ekspressbusser som betjener mange og ulike markeder. Det er 
også en del lokalbusser som benytter deler av strakningen. Store deler av strekningen 
mennom Vinterbro og Oslo har en omfattende bruk av lokalbusser. E18 benyttes også særlig 
i tilknytninger til tettsteder langs denne.  
 
Det er to ekspressbussruter som betjener strekningen fra Oslo mot utlandet på E18. 
Utenlandske destinasjoner Karlstad og Stockholm. Deler av ruten (Oslo – Vinterbro) benyttes 
også av langrutebusser til og fra byene i Østfold. Utviklingen de siste årene har vist nedgang 
i antall stopp utenfor Oslo, grunnet dårlig fremkommelighet for ekspressbussene på 
holdeplassene strengere tidskrav/punktlighet fra ekspressbussoperatørene. 
 
Fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken på rute 2a, er først og fremst knyttet til 
Oslo. Hele rute 2a gjennom Oslo har fremkommelighetsproblemer i begge retninger der det 
ikke er kollektivfelt . Utvikling av tilfredsstillende løsninger for kollektivtrafikken i Oslo må 
sees i sammenheng med Oslopakke 3. Dette er gitt en nærmere omtale i eget avsnitt i denne 
utredningen og det vises til dette i sin helhet. 
 
Det er gjort vurderinger av behov for kollektivfelt og sambruksfelt i byene, ut fra registrert 
forsinkelse, jf Håndbok 017, kap B.2.4.5. Det reelle behovet for kollektiv-/sambruksfelt er 
langt større enn det som fremkommer i vurderingen nedenfor, dersom en legger strengere 
krav til punktlighet og fremkommelighet til grunn. 
 
 
Viktige tiltak som kan øke bruken av kollektivtransporten har vært vurdert.  
For ekspressbussene er det nødvendig med økt parkeringskapasitet for både for bil og 
sykkel for park & ride på alle eksisterende stoppesteder for ekspressbussene. Samtlige 
stoppesteder som betjener ekspressbusser, har behov for oppgradering ift universell 
utforming og økt muligheter for sykkelparkering.   
 
Det henvises for øvrig til egen omtale av hovedstadsområdet Oslo og Akershus når det 
gjelder andre viktige tiltak som bør vurderes gjennomført for å sikre økt bruk av 
kollektivtransport.  
 
Når det gjelder viktige kollektivtiltak langs riksveg i Oslo er det et generelt behov for 
følgende typer tiltak: 
 
• Gjennomgående kollektivprioritering på riksvegnettet i Oslo, fortrinnsvis i form av 

kollektivfelt. 
• Opprusting av samtlige stoppesteder langs riksvegnettet ifht. universell utforming og 

informasjon/ITS. 
• Bedre tilgjengelighet/overgangsmulighet mellom riksvegnettet og viktige 

kollektivknutepunkt med et godt t-bane/tog tilbud. 
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• Lite behov for innfartsparkering for bil langs riksveg i Oslo men stort potensial for 
sykkelparkering. 

 
 
Viktige strekninger for kollektivtrafikken inn mot byer og tettsteder Rute 2a 
 
Rute Vegnummer Fra Til 
2a E 18 Mysen Oslo 
2a E 18  Løvestad x E18 Knapstad x Fv 207 
 
For viktige strekninger mht. kollektivtrafikk inn mot byer og tettsteder vises også til 
tabell 11 som viser strekninger med fremkommelighetsproblemer da strekningene er 
sammenfallende. 
Med unntak av E6 trafikkeres alle strekningene også av lokalbusser. Viktigheten av 
strekningene for kollektivtrafikken forsterkes ytterligere av dette. 

 

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 Hyppighet 

Til Fra 
      
E18 Oslo Mysen, Askim Nettbuss øst Linje 9 6 hverdager  
      
   Oslo  Mysen, Askim Timesekspressen 

Mysen/Askim  
38 38 ganger 

daglig 
      Oslofjord-

ekspressen -  
34 34 ganger 

daglig 
 
E18 

 Sverige, 
Karlstad og 
Stockholm 

Oslo Swebuss 
Stockholm  

 8 ganger 
daglig 
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4.2.7.2 Rutebåttrafikk 

Tabell 10 Rutebåtruter ved hele/deler av ruta 

Ikke aktuelt på denne ruta. 

4.2.7.3 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 
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. 
 
I Østfold og Aksershus er fremkommeligheten langs rute 2a stort sett tilfredsstillende. Det 
oppleves fra tid til annen litt kør i rushperioder. 
 

Tabell 11 Framkommelighetsutfordringer for kollektivtrafikken 

Veg Strekning Sted Problem/Kommentar Fra  Til 
E18 Østfold/Akershus Oslo/Mastemyr   Busser har tidvis 

problemer med 
fremkom/punktlighet 
begge retninger. 

E18 Ulvøybrua Bjerkefaret/fiskevollen Oslo Sør Problem 
fremkoml./punktlighet på 
strekn. uten koll.felt  

 
 

4.2.7.4 Kollektivfelt og sambruksfelt 
 

Tabell 12 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Status per 2018 Behov fram til 
2050 

Sted meter Sted meter 
E18           Akershus/

Mastemyr 
Sørenga Oslo 

sør 
7200   0

E18   Fiskevoll-
bukta 

Grønlia     E18-
syd 

2790

 
 

Oslo og Akershus 
Behovet for kollektivfelt 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 
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Bymiljøavtalene foreslås det prioritert kollektivfelt på riksveg i Oslo og Akershus for over 3 
mrd. kroner. 
 

 
Figur Status og 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 ikke 
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 3.3. 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. 
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Det er et stort behov for oppgradering av busstopp og knutepunkt til å innfri krav 
om universell utforming. Her er behovet gjennomgånde stort med unntak av Rv 111 
fra Rakkestadsvingen til Hafslund hvor deler av stamruta Glommaringen går og det 
er arbeidet målrettet med å oppgradere busstopp på denne ruten. 
 
«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 
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 dette behovet skal være relevant for 2050 
forutsettes det at målet om «0-vekst» i bilreiser nås. 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. 
 
Under «Status per 2018» i tabellen, er kollektivfelt som forventes gjennomført til 2018 
markert med blått. 
 
 

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 (jfr. tabell 
13). I dette kapittelet vises kun det som foreløpig er registrert av behov for nye holdeplasser 
og knutepunkt. 

Østfold 

Det er behov for flere busstopp for ekspressbusser på 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. Eksisterende ekspressbusstopp med 
innfartsparkering på E18 har behov for oppgradering. Både i forhold til krav om universell 
utforming men også mtp. parkeringskapasitet og busskapasitet.  
 
Det er et stort behov for oppgradering av busstopp og knutepunkt til å innfri krav om 
universell utforming.  
 
Tabellen under viser behov for nye tiltak, ikke oppgraderingsbehov. Det er et stort behov for 
fremkommelighetstiltak i kryss. 
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Tabell 13 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

Tiltak Antall totalt pr. 
2018 

Behov for nye pr. 
2050 
(stk.) 

Kollektivknutepunkt 2  
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Holdeplasser 82 12 
- Stamruter   
- I byer/tettsteder   
- Utenfor 

byer/tettsteder 
  

Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

 2 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 
 
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 (jfr. tabell 
13). I dette kapittelet vises kun det som foreløpig er registrert av behov for nye holdeplasser 
og knutepunkt. 

Østfold 

Det er behov for flere busstopp for ekspressbusser på E6 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.. Eksisterende ekspressbusstopp med 
innfartsparkering på E18 har behov for oppgradering. Både i forhold til krav om universell 
utforming men også mtp. parkeringskapasitet og busskapasitet.  
 
Det er et stort behov for oppgradering av busstopp og knutepunkt til å innfri krav om 
universell utforming.  
Tabellen under viser behov for nye tiltak, ikke oppgraderingsbehov. Det er et stort behov for 
fremkommelighetstiltak i kryss. 
 

Akershus 

På litt lang sikt (2025-2030) forventes det ca 100 paprkeringsplasser langs E18 i Follo. Antar 
tilsvarende antall for sykkel. Langs de øvrige strekningene vil det neppe være særlig aktuelt 
med innfartsparkeringsplasser.   
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Det kan være behov for utvidelse/utbedring av flere av terminalene, i tillegg til opprusting til 
universell utforming (jfr. tabell 13).  
 
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 
Det henvises 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. 
 
 
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. 
Det må foretas en gjennomgang av de holdeplassene som er kartlagt sommeren 2014, for å 
få de opprustet til «grønt» nivå- universelt utformet. Det kan være snakk om 

 Lavstandard uu-holdeplasser: Plattform 16-18 cm, ledelinje, stigningsgrad 1:20 eller 
maks.1:12 under 3 meter, 512-skilt med ruteinformasjon i stor skrift. Gjerne 
profilkantstein, benk og belysning  

  Høystandard uu-holdeplasser: Samme som lavstandard+ lehus med innsyn/ utsyn, 
ruteinformasjon på stor tavle/evt. sanntidsinformasjon, belysning, sykkelparkering, 
Gjerne innfartsparkering og både visuell og auditiv informasjon) 

 
Tabellen under viser i hvilke grad disse er universelt utformet. Den gule kolonnen består av 
både orange og gule søyler. Det vil si at opp mot halvparten av de gule er i forholdsvis dårlig 
forfatning og trenger opprustning for å tilfredsstille kravene til universell utforming. 
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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. 
Noen av holdeplassene blir ivaretatt i store prosjekter, de er ikke tatt med her. En del av  
holdeplassene langs ruta ligger utenom tettbygd strøk. Det gjelder derfor å prioritere de 
som ligger i tilknytning til skoler, barnehager, arbeidsplasser, kjøpesenter, aktiviteter, 
boligfelt, trafikk-knutepunkt mm. 
 

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 

      
Kollektivknutepunkt 2    2 
Holdeplasser 82  17 5 60 
      
      
Kollektivknutepunkt på ruta er: E18 Krosby, E18 Brennemoen, hvorav ingen oppfyller kravene 
til universell utforming. Når det gkelder universell utforming av holdeplasser, er det bare 
oppgitt hvor mange som oppfyller kravene. 

4.2.8 Ferjesamband 

Ikke aktuelt for denne strekningen. 
 

Tabell 15 Ferjesamband og universell utforming 

Ikke aktuelt for denne strekningen. 
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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 2a. 
 

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

Veg Kategori Tilbud pr. 2018  
(km) 

Behov 
fram til 
2050 
(km) 

  rv fv  
E18 a) Blandet trafikk (gående og syklende 

i kjørebanen) 
 37,236  

 b) Gang- og sykkelveg 5,086 30,646 13,170 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau     
 d) Sykkelveg med fortau 0,480  6,500 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
 2,112 0,200  

 f) Sykkelekspressveg   8,870 
 g)  Brudd på ruta    
 h) Mangler tilbud (ikke tilrettelangt) 2,932 9,290  
 i)  Alternativ vegrute (fv,kv,) der det 

ikke er       differensiert mellom 
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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 
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 
 
Ruta for gående og syklende utgjør 88 km, hvorav 77 km er langs lokalvegnettet. Det er på 
etablert eller planlagt bygget ny E18 på hele strekningen fra riksgrensen til krysset med E6 i 
Akershus, og myke trafikanter kan benytte lokalvegen.  Det er foreslått tiltak på lokalvegen 
der det er høy ådt, i tillegg til sykkelekspressveg fra Mastemyr til Oslo. 

RUTE 2a -  E18
Fylke Tettsted Rute Veg nr Innbyggere Gjen-

nom/ 
Uten-
om

By-
pakker 
og -
strate-
gier

Sykkel-
byer/ 
hoved-
nett 
sykkel

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
1. pri

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
2. pri

Plan-
samar-
beidet 
O/A:    
3. pri

Kollek-
tiv-
knute-
punkt

Nye 
veg- 
og g/s-
tiltak

1 Askim 2a E18 13 407 U
1 Spydeberg 2a E18 5 034 U
3 Søndre Nordstrand - Hauketo/Rosenholm 2a+1 E18+E6 36 222 G
3 Nordstrand - Bekkelaget 2a+1 E18+E6 47 534 G
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Det er behov for 28,5 km med tiltak for gående og syklende, hvorav 13,8 km er 
oppgradering av eksisterende anlegg. 
 
Planer for sammenhengende hovednett 
Følgende strekning inngår i vedtatt hovednett for sykkel: 
Oslo - 8,9 km 
Oppegård/Ski – ca. 9 km 
 
Behovet for sykkelekspressveger 
Det er foreslått sykkelekspressveg fra Mastemyr til Oslo sentrum, en strekning på 8,9 km. 
 

4.3 Trafikksikkerhet 

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 
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. 
 
I tabellen er vist 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 
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. 
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Data i tabellen gjelder ulykker som har skjedd på vegen som eksisterer i dag, ekskl. 
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. 

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) 

E18 Riks gr. - 
Momarken 28795 7056 34 3 1 1,891 

E18 Momarken 
- Vinterbro 42601 12030 66 3 5 1,143 

E18 Vinterbro 
XE6 – 
Vinterbro 

1747 8532 
3 0 0 

0,501 

E18 Vinterbro- 
Oslo gr 8580 14574 12 2 1 1,823 

E18 Oslo gr - 
Bjørvika 8870 20687 47 1 0 2,143 

E18 Ramper og 
rundkjørin
ger 

15070  
14 0 0 

0,098 

Sum 
(stk.) 

 105663  176 9 7 1,301 

Sum 
(%) 

       

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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Figur Drepte og hardt skadde etter ulykkestype 
 
E18 har stigende trafikkmengde fra riksgrensen til Vinterbro og tilsvarende fra Vinterbro til 
Oslo. Ulykkessituasjonen avspeiler dette forholdet. Mellom Momarken og Knapstad er vegen 
bygget ut til firefelts veg innen 2018. E18 Nygårdskrysset-Vinterbro fikk midtrekkverk i 
2008, og Vinterbro-Oslo fikk midtrekkverk i 2011. Det er planlagt oppstart av bygging av 
midtrekkverk på Ørje-Melleby før 2018. 
Mange påkjøringsulykker med lettere skadde er forklaringen på at E18 Vinterbru-Bjørvika 
ligger høyt i registrert skadekostnad. På E18 Mastemyr-Bjørvika er det ikke midtrekkverk.  
 
 

 
Figur Vegtrafikkulykker etter ulykkestype 
 
 
Dominerende ulykkestyper på hele ruta er ulykker mellom kjøretøy med samme kjøreretning 
(31 %) og utforkjøringsulykker (27 %). I ulykker med drepte og hardt skadde er dominerende 
møteulykker (40 %) og fotgjengerulykker (25 %). 



 

47 
 

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) 

E18  Momarken - Vinterbru 27,6 14,8 
E18  Vinterbru - Oslo  18,6 
    
Sum 
(km) 

 27,6 33,4 

 

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) 

E18 Riksgrensen -Ørje 6,4  
E18 Ørje - Melleby  14,9 
E18 Melleby - Momarken 7,7  
E18 Vinterbro - Fiskvollbukta 10,4  
E18 Nygård - Vinterbro 2,6  
Sum 
(km) 

 27,1 14,9 

 

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. 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 28. januar 2014 
besluttet ELM 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.  
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En gjennomgang av riksvegene tilsier at det er 5,2 km riksveg på denne ruta der den angitte 
standarden antas å ikke være oppfylt.»   

 
 

(Navn på riksvegrute) Rute 
1 Rute 2a 

(1)    Samlet lengde (situasjon pr 1/1-2014)   91,202 
(2)    Antall km som har fartsgrense 70 km/t 

eller høyere, og som ikke er firefelts veg    57,47 

(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). 

  11,97 

(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 

  26,58 

(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)  

  15,97 

(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) 

  6,3 

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

  1,117 

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

  100 % 

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

  5,2 

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

  5,2 
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Som det fremkommer overfor er det fremkommer i tabellene er det behov for tiltak mot 
utforkjøringsulykker på 5,2 km av Rute 1. Av dette har vi ikke gjennomført noen tiltak på 
tidligere på 5,2 km av strekningen. 

4.3.4 I stortingsmeldingen om NTP 2014-2023 står følgende: 

 «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. 
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 28. januar 
2014 besluttet ELM 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. Det vil bli sendt ut et eget oppdrag vedrørende 
dette. 
Det er et mål at resultatene fra dette oppdraget skal inngå her. 
 

4.3.5 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).   
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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.  

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 

 

EV18 1 MELLEBY 
VEST 
X704 

4 59
2 

4 21
23 

1,8
6 

12 0,
6
0 

12 0,73 13 12 1A 

EV18 1 SKÅRER 4 28
49 

4 38
49 

3,6
4 

8 1,
1
8 

3 1,54 6 5 1A 

EV18 1 MOMARK
EN X695 

4 58
59 

4 68
59 

1,5
7 

13 0,
6
0 

13 0,76 12 13 1A 

EV18 1 SEKKELST
EN XE18 

6 77
6 

6 17
76 

3,2
3 

9 0,
8
4 

8 3,73 1 6 1A 
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EV18 1 KNAPSTA
D 

7 56
37 

7 66
37 

6,2
0 

1 1,
3
1 

2 1,66 4 2 1A 

EV18 1 ELVESTAD 7 76
09 

7 93
22 

3,7
9 

6 0,
8
4 

9 1,18 11 10 1A 

EV18 2 Østfold/A
kershus 

1 10
00 

1 18
50 

4,7
3 

3 1,
0
8 

4 1,34 7 3 1B 

EV18 2 Østfold/A
kershus 

1 28
50 

1 38
50 

2,6
3 

10 0,
5
5 

14 0,70 14 14 1B 

EV18 2 Holstad 
øst 

1 76
94 

1 86
94 

3,8
5 

5 0,
9
7 

5 1,31 9 7 1B 

EV18 2 RINGNES 
XE6 R34 

5 39
26 

5 49
26 

4,4
7 

4 0,
8
8 

7 1,59 5 4 1C 

EV18 2 MASTEMY
R SØR 
XR14 

5 69
26 

5 78
74 

3,7
4 

7 0,
7
3 

10 1,33 8 9 1C 

EV18 3 OSLOTUN
NEL V 
XR41-
SKARPSN
O 

2 24
00 

2 40
80 

8,6
6 

2 0,
3
5 

4 0,79 4 4 1A 

RV16
2 

3 VATERLA
ND ØST 
X4 RKJ-
NATIONA
LTHEAT.R
KJ 

1 10
2 

1 20
22

3 

6,9
9 

3 1,
1
7 

1 1,44 2 1 1B 

RV23 2 Måna rkj 
X f 152 X 
f 78 

1 59
90 

1 69
90 

2,5
5 

4 1,
0
1 

2 1,50 1 2 1A 

  

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. 
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4.3.6 Tunnelsikkerhet 

Rute 2a har følgende tunneler: 

E18 Østfold 

 Hærland 

 Romsås «Askimporten» 

Begge tunnelene er nye og tilfredsstiller Tunnelforskriften 

4.3.7 Tiltak mot ulykker med gående og syklende 

E 18 har en blanding av fotgjenger- og sykkelulykker. Dødsulykkene er påkjørsler av fotgjengere  på 
vegstrekning utenfor kryss. På disse strekningene vil det bli igangsatt bygging av ny veg innen 2024. 

Tabell 22 Status trafikkulykker med gående og syklende pr. 2014 

Veg Hoved-
strekning 

Lengde ÅDT1) Antall 
ulykker2) 

Drepte2) Hardt 
skadde2) 

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

E18 Riks gr. - 
Momarken 28795 7056 2 2 0 

1,891 

E18 Momarken 
- Vinterbro 42601 12030 4 1 0 

1,143 

E18 Vinterbro 
XE6 – 
Vinterbro 

1747 8532 0 0 0 
0,501 

E18 Vinterbro- 
Oslo gr 8580 14574 0 0 0 

1,823 

E18 Oslo gr - 
Bjørvika 8870 20687 11 1 2 2,142 

E18 Ramper og 
rundkjørin
ger 

15070 1766 1 0 0 0,098 

Sum 
(stk.) 

 105663  18 4 2 1,301 

Sum 
(%) 

       

1) kjøretøy/døgn, gjennomsnitt på strekningen 

2) Tall fra siste 6 år inkl. 2013. 
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4.3.8 Hvileplasser og kjettingplasser for tungtrafikken 

Tabell 23 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
antall 2018 

Kjettingplasser 
antall 2018 

Hvileplasser 
restbehov fram 
toø 2050 

Kjettingplasser 
restbehov fram, 
til 2050 

E18 1 0 1 0 
     
     
     
Sum (stk)     
 

4.3.9 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: 

- Ørje kontrollplass, E18 etter riksgrensen retning vest - opprettholdes 

- Ris kontrollplass, E18 Ås retning øst – rustes opp eller nytt kontrollsted 

I Region øst kommer omlag 20% av tunge kjøretøy med gods fra Sverige og for øvrig fra 
Europa via Ørje. 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 Ørje utgjør over 45% av det 
gjennomsnittlige trafikkvolumet av tunge kjøretøy på ruten. Vridning av trafikkbilde ut over 
NTP perioden og fram mot 2050 vil være avhengig av utviklingen av vegnettet på svensk side 
og videre utvikling av Norrtälje og Stockholm havn. En direkte framskriving av trafikk 
tilsvarer også her ca 30% økning i ÅDT fra 2018 og fram til 2050. 

Det er i dag planlagt videreføring av dagens Ørje kontrollstasjon, i sambruk med hvileplass. 
Tre alternativer er beskrevet i videre prosjektering av strekningen innenfor HP 2014-2017. I 
lengre perspektiv, med forutsetning om samme andel kontrollerte som i dag, vil 
trafikkøkningen kreve større antall kontrollerte tunge kjøretøy på strekningen og i 
forbindelse med grenseovergangen. Dermed vil det være et behov for større kontrollplass 
eller kontrollstasjon med tilhørende teknisk utstyr og mulighet for døgnbemanning.  
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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 er det kun Riis 
vektstasjon på strekningen Vinterbro – Ørje. Strekning fra Ørje må forsterkes med 
kontrollmuligheter gjennom kontrollommer. Strekningen må sees i sammenheng med 
kontrollmulighetene på rute 1 og rute 3 fra og til Oslo og Oslofjordforbindelsen. I den 
forbindelse ansees dagens kontrollmuligheter på Riis vektstasjon som ikke tilfredsstillende 
og må rustes opp eller det må planlegges for nytt kontrollsted på strekningen Retvet - 
Vinterbro. Kontrollanlegget vil enten være en utvidet kontrollomme i begge retninger, eller 
en mindre kontrollplass som må sees i sammenheng med kontrollmulighetene som 
eventuelt opprettholdes på Riis vektstasjon. 

 

 

Investeringsbehov: 

Vinterbro – Ørje etablering kontrollommer/kontrollplass    20 mill kr 

o Tilrettelagt bygningsmasse 

o Fast installert eller tilrettelagt for minimumsutrustning for selektering og 
teknisk kontroll (ITS-basert utvelgelse av kontrollobjekter) 

o Vekt, overbygning med bremseprøver og grav 

o Relevant belysning og skilting 

 

Tabell 24 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
antall 2018 

Kontrollplasser 
restbehov 
framtil 2050 

E18 Ørje 1  
E18 Ris, Aksershus 1 1 
    
    
Sum (stk)  2 1 
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4.3.10 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  

E18 4 2 2 
    
Sum (stk) 4 2 2 

4.4 Miljøforhold 

Naturmiljø  
 
E 18 passerer Østensjøvann naturreservat i Ski, før det går inn i et område med mange hule 
eiker i nærheten av vegen (lokaliteten Nordenga i umiddelbar nærhet). Ved Oppegård 
tangerer vegen Svartskog landskapsvernområde og går i nærheten av Delingsdalen 
naturreservat, før den fortsetter langs kanten av Oslofjorden. Rett før E18 slutter i Oslo 
passerer vegen tett inntil Ekebergskrenten naturreservat. 
 
 
Konflikter knyttet til biologisk mangfold og vann 
 
Det finnes en rekke konflikter mellom vegen og biologisk mangfold. I tillegg er det 
faunapassasjer på strekningen, og da vegen har høy trafikk er den en total barriere for 
dyreliv. 
 
Det finnes også konflikter som det ikke er oversikt over, og det jobbes med å identifisere 
disse og hvordan de eventuelt kan løses.  
 
Overvannsproblematikk, avrenning fra tette flater og miljøgifter er veldig i fokus i Oslo og 
Akershus etter arbeid med Vannforskriften, for eksempel ved Gjersjøen som 
drikkevannskilde og avrenning til indre Oslofjord bassenget med tilløpselver. Det vil bli 
aktuelt med økt grad av oppsamling og rensing av overvann i urbane områder.  
 
Det finnes 9 rensebassenger i dagen på strekningen, av disse antas det at 4 basseng har 
behov for utbedringer. 
 
Det finnes en tunnel på ruta; Askimporten. Denne tunnelen er forholdsvis ny og har 
tilstrekkelig renseløsning.  
 
Det antas at man ikke har utfordringer vandringshindre fra 2017, om slike skulle registreres 
må de løses fortløpende.  
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Samlede kostnader for utbedring av tunneler og rensebasseng er beregnet til kr 34,4 mill. 
 
Kulturmiljø  
 
Deler av Glomma-vassdraget i Østfold er definert som et regionalt viktig kulturmiljø. 
Gjennom Ski og Ås passerer E18 gjennom områder som er regionalt viktige kulturmiljø. Ved 
Kråkstad i Ski utgjør middelalderkirken samt gravhauger et viktig kulturmiljø-  
Ved Hvervenbukta ligger Stubljan - en fredet lystgård. Oslos middelalderby er registrert i 
Nasjonale kulturminneinteresser i by. I dette området er det bevart kulturlag fra 
middelalderens Oslo.  
 
Nasjonal verneplan 
I Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner er følgende objekter 
omtalt for rute 2a: 
● Ørje vegstasjon, Marker (objekt 269, askeladden Id 110573). Fredet etter 
kulturminnelovens § 22a. 
● Ørje svingbru, Marker (objekt 267, askeladden Id 176824) 
● Fredrikshaldske kongevei, Ås (objekt 257, askeladden Id 176789) 
● Fiskevollbukta bru, Oslo (objekt 255, askeladden Id 110593). Fredet etter 
kulturminnelovens § 22a.  
● Fredrikshaldske kongevei, Oslo (objekt 248, askeladden Id 176784) 
● Ljabruchasséen, Oslo (objekt 249, askeladden Id 169320) 
 
 
Dyrepåkjørsler 
Det er gjennomgående et stort antall påkjørsler av spesielt hjortevilt (rådyr) langs alle 
riksvegene i Østfold fylke. Kartet nedenfor viser dyrepåkjørsler siden 1. januar år 2000.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 er nesten uleselig siden jeg 
har forsøkt å få med hele fylket, men den gir et bilde på at problemet gjelder stort sett over 
hele Østfold.  
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Figur Fallvilt i Østfold 
 
røde prikker = rådyr, blå prikker = elg 
 
 
Støy 
Beregninger viser at det er 81 husstander med totalt 164 personer som  utsatt for over 38 dB 
innendørs støy knyttet til Rute 1. Husstandene fordeler seg; Østfold 20%, Aksershus11%  og 
Oslo 69%. Kostnadene knyttet til dette er beregnet til kr 28,4 mill. 
 

4.5 Universell utforming 

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 
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 
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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 
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kapittelet er dokumentert tilfredsstillende mht krav til universell utforming, vil reisekjeden 
regnes som universelt utformet. 

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. 

4.6 Konseptvalgutredninger (KVU) 

4.6.1 Kryssing av Oslofjorden 

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. 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. 

Utfall av nevnte prosesser vil få konsekvenser for trafikksituasjonen på rute 2a. 

4.6.2 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. 
 

4.6.3 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. 
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 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. 
 
 

4.7 By- og tettstedområder 

Rute 2a går ikke i nærheten av noen byer bortsett fra Oslo. Gjennom Østfold og Akershus 
passerer vegen utenfor en rekke mindre tettsteder samt går gjennom Ørje sentrum. Største 
tettstedet i Østfold er Askim med ca 15.000 innbyggere. Det bor samlet ca 40.000 
innbyggere i kommunene Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad.  Folloregionen 
med de fem kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn og Oppegård har en bosetting på til sammen 
ca 100.000 innbyggere.  Største tettsted i Akershus er Ski med ca 30.000 innbyggere 

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 vestområder 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. 

Oslopakke 3 
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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 
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. 

 

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
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4.8 Andre temaer  

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 
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 2a gjelder speisielt: 
 
Rute 2a er den nest viktigste landverts utenlandsforbindelse for norsk næringsliv. I tillegg 
utgjør E18 svært viktig åre mellom indre Østfold og Oslo. Ferdig utbygd E18 med både 
redusert og forutsigbar reisetid, er spesielt viktig for næringslivets transporter.  
 
Mot slutten av 30-årsperioden bør ruta fortsatt ha en enhetlig standard og ha lav 
ulykkesrisiko. I tillegg må de til enhver tid gjeldende miljøkrav være oppfylt. Det bør være 
tilfredsstillende tilbud til gående og syklende, og transportsystemet skal være universelt 
utformet. 
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Tilstandsmål for ruta i trettiårsperspektiv: 
 Ruta har vegnormalstandard med to, fire felt. 
 Tallet på drepte og skadde er redusert med 50 prosent  
- Sammenhengende hovedsykkelvegnett til fullgod standard 
 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. 

 Støynivå, luftkvalitet og vannkvalitet holder nasjonale mål 
 Busstrafikken må sikres god framkommelighet, gode knutepunkt og gode 

holdeplasser 
 Økt fremkommelighet for næringslivets transporter 
 Alle nye anlegg og eksisterende større holdeplasser er universelt utformet 
 Veksten i arbeidsreiser må tas med kollektiv, gange, sykkel 
 Redusere klimagassutslipp, miljøbelastning og barrierevirkningen i Oslo 

 
 

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. 
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: 
 
Mål for utviklingen av riksvegnettet i Oslo og Akershus: 
Veksten skal tas med kollektiv, gange og sykkel 

 Personbilkapasiteten samlet skal ikke økes 
Fremkommelighet for kollektivtransport skal prioriteres 

 Kollektivfelt på alle veger som er viktig for kollektivtransporten i 2050 
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Knutepunktutvikling 
 Bygge opp gode knutepunkt/omstigingspunkt som kan avlaste sentrum for 

busstransport 
 
 
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. 
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? 

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 

I Oslo innebærer kravene to-løps tunneler med min 2-3 felt i 
begge retninger og tilstrekkelig kapasitet på omkjøringsveg. 
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krav om omkjøringsveger med god kapasitet når 
tunnelene er stengt 

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! 

Figur 14 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.  
 
 
 

6  STRATEGIER OG TILTAK FOR Å NÅ MÅLENE 

 

6.1 Helhetlig strategi for ruta  

Tabell 26 Hovedstrekninger på ruten 

Hoved- 
strekning1) 

Dimensjonerende 
ÅDT-2050 2) 

Tungbil- 
andel % 

Vegstandard-
20503) 

Begrunnelse 

A.E18 
Riksgrensen - 
Momarken 

13.495 14-19 H5 Trafikksikkerhet

B.E18 Momarken 
- Vinterbru 

36.523 10-15 H8 ÅDT, 
Trafikksikkerhet

C.E18 Vinterbru - 
Oslo 

39.144 10-20 H6 Nullvekstmålet, 
kollektiv 

 
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. 
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Figur 7 Standard 2050 
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6.2 Beskrivelse av strekningsvis investeringsbehov 

6.2.1 Hovedstrekning A: E18 Riksgrensen, Ørje – Momarken 

Rute 2a er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo-København-Stockholm, og er den 
nest viktigste landverts utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa etter E6 Oslo- 
Svinesund. Om lag 20 % av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på rute 2a 
over Ørje. For godstransporter til og fra Sverige, Finland og de Baltiske stater er ruta en av 
de viktigste vegforbindelsene. Godstransporten på E18 gjennom Østfold har økt kraftig de 
senere årene, og det er betydelige trafikkavviklingsproblemer på E18 nærmere Oslo.  
 

6.2.1.1 Delstrekning A1: E18 Riksgrensen - Ørje  
 
Strekningen er ferdigbygd i 2017. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
1/0 1/6400 6,4 9.300 tofelt 
 

6.2.1.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er nybydg i H5 standard 

6.2.1.1.1 Utfordringer 
Vegen er nybydg i H5 standard 
 

6.2.1.1.2 Strategier og tiltak 
 
Vegen er nybydg i H5 standard 
 

6.2.1.2 Delstrekning A2: E18 Ørje  - Melleby 
 

6.2.1.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Dagens E18 mellom Ørje og Melleby ble bygd i to etapper, hvor den første sto ferdig i 1998 
og den andre i 2003. Samlet lengde er 14,9 km. Dermed var E18 Ørje – Melleby ferdig bygd 
lenge før kravet til midtrekkverk ble innført, og ferdig planlagt lenge før midtrekkverk var 
tenkt som en aktuell løsning på slike veger.  Som følge av dette er fartsgrensen satt ned fra 
90 km/t til 80 km/t. 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
1/6400 3/4242 14,9 12.637 tofelt 
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6.2.1.2.2 Utfordringer 
Manglende midtrekkverk. 
 

6.2.1.2.3 Strategier og tiltak 
 
Vegen opprustes til to-/trefelt H5-standard 
 
 

6.2.1.3 Delstrekning A3: E18 Melleby - Momarken 
Strekningen er ferdigbygd i 2014 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
3/4242 4/7880 8,6 10.800 tofelt 
 

6.2.1.3.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er nybydg i H5 standard 

6.2.1.3.2 Utfordringer 
Vegen er nybydg i H5 standard 
 

6.2.1.3.3 Strategier og tiltak 
 
Vegen er nybydg i to-/trefelt H5 standard 
 

6.2.2 Hovedstrekning B: E18 Momarken – Vinterbro 

 

6.2.2.1 Delstrekning B1: E18 Momarken - Retvet 
Hele strekningen er ferdigbygd i 2016. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
4/7880 1/1340 27,0 20.600 firefelt 
 

6.2.2.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Vegen er nybydg i firefelt H8 standard 

6.2.2.1.2 Utfordringer 
Vegen er nybydg i H8 standard 
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6.2.2.1.3 Strategier og tiltak 
 
Vegen er nybydg i firefelt H8 standard 
 

6.2.2.2 Delstrekning B2: E18 Retvet - Vinterbru 
 

6.2.2.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen Retvet – Vinterbro (E18) ligger i Akershus fylke og går igjennom de to 
kommunene Ås og Ski. Veglinja starter ved Vinterbro med utvidelse fra to til fire felt fram til 
Nygårdskrysset. Sør for bebyggelsen på Nygård vil ny E18 dreie østover og fortsette i kanten 
av Holstadmarka øst for Sneissletta. Nytt Holstadkryss vil ligge i skogen nord for dagens 
E18/vest for jernbanen. Krysset vil bli planskilt, og fv. 152 og øvrige lokalveger vil bli koblet 
til E18 med ramper.  Sør for kryssområdet vil ny E18 dreie fra øst- til vestsiden av dagens 
E18. Videre sørover vil den krysse jernbanen ved Holstad, gå over Bølstadbekken, før den vil 
gå inn i tunnel rett nord for Haugerud gård. Tunnelen vil bli ca. 1,5 km lang og vil komme ut 
nord for Nordre Skuterud gård, noen hundre meter sør for dagens E18. Grytelandsbekken vil 
bli krysset i bru. Motorvegen vil gå i dagen igjennom Grytelandskogen og videre gjennom 
jordbrukslandskapet nord for Glennetjern. Videre vil vegen krysse Kråkstaddalen. 
Kråkstadelva vil bli krysset i bru. Videre vil vegen gå under Frestadmarka i en 900 m lang 
tunnel (delvis fjell og delvis betong). Deretter vil ny E18 dreie østover mot dagens E18 før 
den vil bli koblet til prosjektet E18 Knapstad-Retvet ved Bergerveien.   
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
1/1340 3/2542 14,8 15.500 tofelt 
 

6.2.2.2.2 Utfordringer 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for næringstransporter. Manglende enhetlig standard. 

6.2.2.2.3 Strategier og tiltak 
Vegen bygges etter firefelt H8 standard. 

6.2.3 Hovedstrekning C: E18 Vinterbro – Oslo, Bjørvika 

Prosjektet på strekningen Vinterbro til Oslo omfatter nedbygging/omprioritering av ordinær 
personbiltrafikk og prioritering av kollektivtrafikk, gange og sykkel.  

Det er en uavklart arbeidsteling for trafikk sørfra på E6/E18 inn mot Oslo. 

6.2.3.1 Delstrekning B1: E18 Vinterbro – Mastemyr, Herregårdskrysset 
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6.2.3.1.1 Strekningsbeskrivelse 
Strekningen går gjennom skogsterreng i isolert korridor. Det er forbikjøringsfelt på deler av 
strekningen. 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
4/0 5/8580 9,7 15.853 To-/trefelt 
 

6.2.3.1.2 Utfordringer 

Manglende prioritering av kollektivtrafikken. 
Kapasitetsutfordringer i rushperioder. 
 

6.2.3.1.3 Strategier og tiltak 
 
Vegen opprustes til H6-standard + kollektivfelt. 
I henhold til vegnornal burde det bygges firefelt H7-standard, men målet om nullvekst tilsier 
firefelt H6 standard. 
 
 
 

6.2.3.2 Delstrekning B2: E18 Mastemyr, Herregårdskrysset - Bjørvika 
 

6.2.3.2.1 Strekningsbeskrivelse 
Fra Vinterbru og inn mot Oslo, og da spesielt strekningen fra Mastemyr og inn til Bjørvika – 
Mosseveien, er det en rekke utfordringer. Vegen går her langs sjøsiden med boligbebyggelse 
tett på. 
 
 
 
 
HP km fra HP km til Lengde ÅDT 2018 Dagens vestandard
1/0 1/8870 8,87 26.542 tofelt 
 

6.2.3.2.2 Utfordringer 

 
- Strekningsvis for lav standard ift trafikkmengde 
- Manglende forutberegnlighet og fremkommelighet for næringstransporter og 

kollektivtrafikken 
- Avklare E18/Mosseveiens fremtidige rolle sett i forhold til E6 på Rute 1. 
- Miljøbelastning  
- Trafikksikkerhet 
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- Barriere mellom byen og fjorden 
- Manglende løsning for gang- og sykkelveger 
- Økt antall innbyggere sør for Oslo gir økt arbeidspendling 

 

6.2.3.2.3 Strategier og tiltak 
På strekningen Mastemyr til Bjørvika etableres det høystandard sykkelveg med fortau langs 
sjøsiden og fortau på østsiden der det er boliger. Det er behov for ny belysning og nytt 
dekke. Støytiltak må også vurderes. 

Prosjektet forutsetter moderat trafikkbegrensning på Mosseveien uten tunnel. Dette skal 
sikre trafikkavvikling fordi det ikke blir plass til kollektivfelt. Det vil derfor være nødvendig 
med tilfartskontroll slik at trafikk kan overføres til E6.  

Prosjektet forutsetter at E6 Klemetsrud – Teisen (Manglerudprosjektet) er ferdig utbygd. 
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6.3 Oppsummert strategier og kostnader 

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

Tabell 27 Utviklingstiltak ruten 

Hovedstrekning Tiltakskategori Standard i 
20501) 

Sum kostnad  
2018-2050 
(mill. kr.) 

Bompenge- 
potensialet 
(mill. kr.) 

A.E18 Riksgrensen, Ørje - 
Momarken 

Ny veg i dagens 
trase 

H5 0  

B. E18 Momarken - 
Vinterbro 

Ny veg i ny 
trase 

H6/H7 5248  

C. E18 Vinterbru - Oslo Ny veg i dagens 
trase 

H6 3090  

Delsum   8338  
Mindre tiltak som ikke 
inngår i strekningsvise 
investeringstiltak 

    

 Kollektivtiltak 
hele ruta 

 105  

 Tilbud for 
gående og 
syklende hele 
ruta 

 1255  

 Rasteplasser 
hele ruta 

 4  

 Kontrollplasser  20  
Delsum   1384  
Totalsum   9722  
 
1) 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 

Hovedstreknin
g 

Delstrekning Lengd
e 

Tiltakskatego
ri 

Vegstandar
d i 20501) 

Sum 
kostna
d  
(2018-
2050) 
(mill. 
kr.) 

A.Riksgrensen 
Ørje - 
Vinterbru 

A1Riksgrensen - Ørje 6,4 Ny veg i ny 
trase 

H5 0 

 A2 Ørje - Melleby 14,9 Ny veg i 
dagens trase 

H5 0 

 A3 Melleby - Momarken 7,7 Ny veg i ny 
trase 

H5 0 

B. E18 
Momarken - 
Vinterbru 

B1 Momarken - Retvet 15,0 Ny veg i ny 
trase 

H8 0 

 B2 Retvet - Vinterbru 15,5 Ny veg i ny 
trase 

H8 5248 

C. E18 
Vinterbru – 
Oslo/Bjørvika 

C1 Vinterbru - 
Mastemyr/Herregårdskryset 

9,3 Ny veg i 
dagens trase 

H6 + 
kollektivfel
t 

2717 

 C2Mastemyr/Herregårdskry
set - Bjørvika 

8,9 Ny veg i 
dagens trase 

H6 + 
kollektivfel
t 

373 

Sum  77,7   8338 
1) 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 29 Kollektivfelt og sambruksfelt 

Veg Kollektivfelt/ 
sambruksfelt Fra Til 

Behov fram til 
2050 

Kostnad 
(mill. kr.) 

Sted meter  
E18  Fiskevollb

ukta 
Grønlia  2790 Inkludert i 

vegutbygging 
       
Sum 
(km) 

      

 

Tabell30 Øvrige tiltak for kollektivtrafikken 

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

Kostnad 
(mill. kr.) 

Kollektivknutepunkt   
Holdeplasser 12 15 
Innfartsparkering/ 
Park-and-ride 

2 20 

Tettsteder < enn 5000 innbyggere 

Tabell 31 Kollektivknutepunkt, holdeplasser og universell utforming  

 Restbehov for 
universell 
utforming fram til 
2050 [antall] 

Kostnad 
(mill. kr.) 

   
Kollektivknutepunkt 2 20 
Holdeplasser 60 72 
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 13.170 395 
 c) Sykkelfelt i kjørebanen og fortau   
 d) Sykkelveg med fortau  195 
 e) Kun anlegg for gående (fortau, 

gangveg, gågate)  
  

 f) Sykkelekspressveg  6.500 665 
 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) 

E18 Retvet - Vinterbro 16 5.248 
 Vinterbro - Oslo 18.15 3.090 
    
    
Sum (km) 34.15 8.338 
 

Tabell35 Strekninger med midtrekkverk 

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

Kostnad 
(mill. kr) 

    
    
    
Sum (km)   
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Tabell 36 Hvileplasser og kjettingplasser 

Veg Hvileplasser 
restbehov 2018 

Kjettingplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E18 1  0 
    
    
    
Sum (stk)    
 

Tabell 37 Kontrollplasser 

Veg Sted Kontrollplasser 
restbehov 2018 

Kostnad 
(mill. kr) 

E18 Ris, Akershus 1 20 
    
    
    
Sum (stk)  1 20 
 

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.) 

E18 2 2 4  
     
     
 

6.4 Virkninger og samfunnsøkonomiske betraktninger  

 

Tema Enhet Region øst 
Endring i transportkostnader Mill kr 1642 
Endring i ulykkeskostnader Mill kr 887 
Netto nytte av investeringene Mill kr -3115 
Endring antall drepte og hardt skadde Pers 0,94 
Endring i reisetid på ruta (alle veger?) min 6,4 
Antall km uten gul midtlinje 2018/2050 Km 0 
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Antall km med vegbredde<8,5 m i 2018/2050 Km 0 
Antall km 4-feltsveg med midtrekkverk i 2018/2050 Km 27/60,5 
Antall km 2/3-feltsveg med midtrekkverk i 
2018/2050 

Km 33,6/29,2 

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

km 0 

Antall km tilrettelagt for gående totalt i 2018/2050 km 2,3/2,3 
Antall km tilrettelagt for syklende totalt i 2018/2050 km 36,1/55,8 
Antall km kollektivfelt i 2018/2050 km  
Antall skredpunkt med pri-faktor over 2,5 eliminert i 
2050 

punkt  

Endring i antall personer med innestøynivå over 38 dB pers 19 
Antall konflikter riksveg vs biologisk mangfold 
eliminert 

punkt  

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

punkt 0/2 

Antall holdeplasser langs riksveg med UU i 
2018/2050 

hpl 22/82 
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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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