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Prosjektet

● Vurdere tiltak som kan sikre mobilitetsbehovet knyttet til 
utvikling på kort og lenger sikt.

● Analysere terskelverdier/utløsende faktorer for 
prioritering/realisering av tiltak.

● Utrede muligheter for finansiering av tiltak.

● Anbefale oppfølging/videre arbeid.
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Avgrensning

Influensområde
inkluderer Oslo 
lufthavn Gardermoen, 
Hauerseter terminal og 
Jessheim.

Tiltaksområde
inkluderer Gardermoen 
næringspark, 
tilstøtende områder og 
tilgrensende 
påkoblingspunkter til 
overordnet vegnett.
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Mål for utviklingen av vegnettet

 Sørge for at E6 og E16 er sikre og effektive hovedveger. 

 Sikre god atkomst for gods- og næringstrafikk til og fra 
næringsområdet og godsterminal fra E6/E16. 

 Sikre god kollektivfremkommelighet og betjening langs Fv. 
174/Fv. 469 Jessheimvegen. 

 Sikre atkomst til nordre deler av Jessheim fra overordnet 
vegnett.

 Gang- og sykkelvegnettet må sikres god tilgjengelighet til 
kollektivnettet og viktige målpunkter.

 Bidra til ønsket statlig, regional og kommunal arealbruk og 
–utvikling.
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Langsiktig versus kortsiktig

E6 GNP

For å kunne bestemme hvilket tiltak som bør prioriteres på 
kort sikt så må vi ha en tanke om hvordan systemet skal se ut 
i et lenger perspektiv. 

Kortsiktige grep som bygger opp under en

langsiktig løsning.



Vegløsning
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Kilder til tiltak:

• Regulerte løsninger

• Alternativbetraktninger

• Interne vurderinger

• Eksterne innspill

Tiltak Tiltaksvurdering Konsepter Konseptvurdering

Det er sett på ca 30 vegtiltak som kan 
tenkes å bidra til å løse utfordringene 
på kort eller lenger sikt.

Dette er fra store til små tiltak som 
har ulike konsekvenser for utviklingen 
av vegsystemet.



Vegløsning

E6 GNP

Tiltaksvurdering:

• Trafikkavvikling

• Trafikksikkerhet

• Kostnadsnivå

• Tidsperspektiv

• Gjennomførbarhet

Tiltak Tiltaksvurdering Konsepter Konseptvurdering

For alle tiltak er det gjort faglige 
vurderinger med bakgrunn i ulike 
forhold.

Ut fra dette er det to mulige utfall:

• Tiltaket tas med videre i arbeidet

• Tiltaket forkastes



Vegløsning
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Tiltak Tiltaksvurdering Konsepter Konseptvurdering

For den langsiktige utviklingen av 
vegsystemet er det definert ulike 
muligheter.

Ut fra vurderte tiltak er det satt 
sammen to ulike konsept med to ulike 
varianter hver.

Noen tiltak er uavhengig av konsept 
og inngår i en fellespakke.

For sammenligning er det også tatt 
med et Alternativ 0.

Konsepter:

0 Løsning per 2018

1A Utvikle dagens kryss

1B Utvikle dagens kryss + nytt kryss 
på E16

2A Etappevis utvikling av V23

2B Delvis V23 + nytt kryss på E16
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Tiltak Tiltaksvurdering Konsepter Konseptvurdering

Vegløsning

Konseptene vurderes ut fra 
måloppnåelse, gjennomførbarhet, og 
trafikal funksjon med ulike 
underpunkter.

Vurderingene revideres etter innspill 
fra aktørmøtet og vurderingene i 
trafikknotatet.

Konseptvurderingene vil sammen med 
trafikknotatet og 
finansieringsmuligheter til sammen 
være grunnlag for en anbefalt 
utvikling av vegsystemet.

Konseptvurdering:

• Måloppnåelse

• Gjennomførbarhet

• Trafikk
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Vegtiltak

Tiltak som kan ha et potensiale men som må vurderes 
nærmere utgjør ett sett alternativ som kan utredes ut fra 
behov. 17 tiltak vurderes videre, 14 tiltak forkastes av de som 
er gjennomgått.

Vurderes videre:

● Ulike utbedringer av dagens E6-kryss med ramper

● Etapper i utviklingen av V23

● Utbedre/ny forbindelse Hauerseter-GNP

● Ramper fra E6 til Trondheimsveien

● Nye ramper/nytt kryss på E16



Videreutvikle dagens E6-kryss.

Vurdere 3 (4) kjørefelt på dagens 
bru over E6.

Øke antall felt på Jessheimvegen i 
området.

Vurdere kryssutforming, tilfarter og 
ramper til/fra E6.

Vurdere mindre trafikkregulerende 
tiltak.

Vegtiltak
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• Ramper nordover og 
sørover E6

• Ny veg mellom 
Næringsparkvegen og 
Vilbergvegen.

• Legge om en del av 
Trondheimsveien.



• Ny bru over E6

• Ramper nordover og 
sørover E6

• Ny veg mellom 
Trondheimsvegen og 
Vilbergvegen.

• Legge om del av 
Trondheimsvegen.



Etablere hele V23 som 
regulert eller tilsvarende.



Forbedre forbindelsen mellom 
Hauerseterkrysset og GNP Nord.

Vurdere etablering av ny/forbedret 
vegforbindelser mellom 
Hauerseterkrysset og de nordre 
deler av GNP.

Sees i sammenheng med:

• Utviklingen i GNP

• Evt. 3. rullebane

• Hauerseter terminal

• Kollektivtrasé nord-sør

Vegtiltak
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Vurdere nye ramper fra E6 til Fv. 
454 Trondheimsvegen.

Vurdere gjennomførbarhet og 
eventuelt effekt av å etablere 
ramper i tilknytning til eksisterende 
fylkesvegbru.

Bør eventuelt suppleres med 
lokalveg mot Vilbergmoen og GNP 
forøvrig.

Vegtiltak
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Vurdere nye ramper fra E16 til Fv. 
469 Jessheimvegen.

Vurdere gjennomførbarhet og 
eventuelt effekt av å etablere 
ramper i tilknytning til 
fylkesvegbrua (viltkryssingen).

Ulike varianter med fullt kryss, 
ramper bare i en retning, ramper 
bare for kollektiv og utrykning.

Vegtiltak
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Vurdere nye ramper fra E16 til Fv. 
469 Jessheimvegen.

Vurdere gjennomførbarhet og 
eventuelt effekt av å etablere 
ramper i tilknytning til 
fylkesvegbrua (viltkryssingen).

Ulike varianter med fullt kryss, 
ramper bare i en retning, ramper 
bare for kollektiv og utrykning.

Vegtiltak
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Fellespakke

Uavhengig av langsiktig utvikling så 
er det et sett ulike tiltak som kan 
vurderes etablert på kortere sikt.

De fleste av disse tiltakene er 
knyttet til dagens E6-kryss.

I tillegg kan det være aktuelt å 
utbedre forbindelsen mellom GNP 
og Hauerseterkrysset.

Trafikalt behov, overordnede 
føringer og finansieringsmuligheter 
avgjør hvilke som bør realiseres av 
disse tiltakene.
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Konsepter

Alternativ 0

Per 2018

Som sammenligningsgrunnlag er 
det tatt med et alternativ 0.

Dette er vegløsningen per 2018 
uten at det gjøres noen betydelige 
tiltak på vegnettet.
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Konsepter

Alternativ 1A

Utvikle dagens kryss

Dagens kryss videreføres og 
videreutvikles.

Det gjøres tiltak for å løse krav til 
vekslingsstrekninger.

Det etableres sørvendte ramper fra 
Trondheimsveien.
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Alternativ 1B

Utvikle dagens kryss + X E16

Dagens kryss videreføres og 
videreutvikles.

Det gjøres tiltak for å løse krav til 
vekslingsstrekninger.

Det etableres sørvendte ramper fra 
Trondheimsveien.

Det etableres ramper i begge 
retninger på E16 fra Jessheimvegen 
(viltkryssingen)

Vestgående ramper eventuelt bare for 
kollektivtransport.

Konsepter
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Alternativ 2A

Etappevis utbygging V23

Det regulerte krysset V23 bygges ut 
trinnvis.

Første trinn etablerer et nytt kryss 
som erstatter funksjonen til dagens 
kryss (Trinnet kan også 
underdeles).

Neste trinn etablerer ekstra 
rampesettet i sørlig retning som 
regulert eller på annen måte utvider 
kapasiteten tilsvarende.

Konsepter
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Alternativ 2B

Delvis V23 + X E16

V23 bygges ut som første trinn i 
konseptet etappevis utbyggingen.

I stedet for å utvide kapasiteten i 
V23 etableres det ramper fra E16 i 
begge retninger til Jessheimvegen 
(viltkryssingen).

Vestgående ramper eventuelt bare 
for kollektivtransport.

Konsepter
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Sammenstilling
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Grunnlagsdokument

Trafikknotat

Tiltaksvurdering

Konseptvurdering

Finansiering

Planinnspill



Videre prosess
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Innspill fra 

aktørmøtet/aktører

Sammenstilling av 

materiale

Intern KS i

Statens vegvesen

Oversendelse SD



Info
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Materiale og nyheter vil bli lagt ut på nettsiden for prosjektet 
etter hvert.

Innspill/kommentarer bes sendt skriftlig

innen 26. januar.


