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Forord 

Samferdselsdepartementet ba høsten 2017 Statens vegvesen se på løsninger som åpner for 

en arealutvikling Gardermoen næringspark samtidig som veg- og trafikkhensyn ivaretas. 

Statens vegvesen er anmodet om å se på om det er noe som kan – eller bør – gjøres før 

regulert V23 kan prioriteres i en senere Nasjonal transportplan. Det er 

rekkefølgebestemmelser for nytt kryss V23 i flere reguleringsplaner. Disse ble endret av 

Ullensaker kommune sommeren 2018. 

Dette dokumentet er et grunnlag for forvaltning og videre utredning/utvikling av 

vegsystemet i og ved Gardermoen næringspark. Arbeidet skal også danne grunnlag for 

prioritering av tiltak i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). 

Dokumentet omtaler vegtiltak, finansieringsløsninger og vurderingsfaktorer som et grunnlag 

for vurderinger av en samordnet areal- og transportutvikling for Gardermoen næringspark 

med tilgrensende riks- og fylkesveger, områder og funksjoner. 

Målet for arbeidet med grunnlagsdokumentet har vært: 

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

sikt. 

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

● Utrede muligheter for finansiering av tiltak. 

● Anbefale oppfølging/videre arbeid. 

Dokumentet er delt i tre deler. Den første sier noe om utgangspunktet, status, og hvordan 

arbeidet er gjennomført. Del to omfatter vurderinger knyttet til trafikk, vegløsning og 

finansiering. Del tre oppsummerer og foreslår videre arbeid. 
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 SAMMENDRAG 

Utgangspunkt 

Arbeidet med grunnlagsdokumentet gir en oversikt over status for areal- og transport i og i 

tilknytning til Gardermoen næringspark. Det er også gitt en oversikt over det utfordringene 

og dilemmaene som er knyttet til dagens vegsystem, regulert vegløsning og overordnede 

føringer. 

Som en del av arbeidet er det laget et sett målsettinger for videre arbeid, utvikling og 

prioritering: 

• 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. 

• Det må sikres et trafikksikkert gang- og sykkelvegnett med god tilgjengelighet til 

kollektivnettet og viktige målpunkter. 

• Bidra til ønsket statlig, regional og kommunal arealbruk og –utvikling. 

Vurderinger 

Trafikkvurderinger tydeliggjør hvilke elementer i vegsystemet som er mest kritiske i dagens 

situasjon og som er sårbare ved økte trafikkmengder. Det er gjort beregninger som viser at 

en trafikkvekst på 10% i vegsystemet vil gi fare for tilbakeblokkering ut på ytre høyre felt 

langs E6. Dette vurderes som kritisk for trafikksikkerheten og må unngås. 

For å kunne vurdere konsekvensen av planer for arealutvikling og vegtiltak, er det etablert en 

trafikkmodell (Aimsun). Denne vil være et nyttig verktøy med bedre forutsetninger for 

enhetlige vurderinger og forutsigbar utvikling. 

En del av arbeidet var å vurdere om regulert vegløsning er den beste for videre utvikling. Det 

ble derfor invitert til et parallelloppdrag der tre konsulenter ble bedt om 

alternativbetraktninger. Bidragene var nyttige innspill til alternative løsninger, tydeliggjøring 

av forutsetninger og utfordringer, og forslag til grep for å forlenge levetiden til dagens 

vegløsning. 

Ut fra alternativbetraktningene, innspill fra aktørene i næringsparken og internt arbeid i 

Statens vegvesen, er det vurdert en rekke vegtiltak.  

Målet med å vurdere vegtiltak og vegløsninger er å komme frem til gjennomførbare 

kortsiktige tiltak som bygger opp under en langsiktig løsning, og en langsiktig løsning som 

svarer på utfordringene og målsettingene på en god måte. 
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Ved vurderingene av tiltak og konsepter vurderes trafikksikkerhet som det viktigste hensynet 

som bør legges til grunn. Deretter kommer to mer likestilte forhold fra målsettingene, 

offentlig ønsket arealutvikling og miljøvennlige transportformer. 

Anbefaling 

Ut fra vurderingene anbefales det å legge en redusert versjon av V23 til grunn for den 

langsiktige utviklingen av hovedvegnettet tilknyttet Gardermoen næringspark. Anbefalte 

vegtiltak må planlegges nærmere, trafikale konsekvenser synliggjøres og kostnader vurderes 

opp mot mulig finansiering. 

Det bør jobbes videre med de foreslåtte tiltakene: 

• Utbedringer og vegtiltak på Jessheimvegen. 

• Etappevis utbygging av V23. 

• Forbedre forbindelsen mellom GNP og Hauerseter. 

• Utrede nytt kryss på E16. 

For å få et klarere bilde av muligheter og konsekvenser knyttet til tiltakene, foreslås det å 

lage forprosjekter for de vegtiltakene som er mest aktuelle for gjennomføring på kort sikt. 

Det er gjort vurderinger av ulike finansieringsløsninger. Grunneierbidragene vil være en god 

og viktig kilde. Det er imidlertid usikkert om eller når de ulike bidragene kan være 

disponible for utbygging av vegtiltak. Det anbefales derfor å opprettholde arbeidet med å få 

prosjektet prioritert i kommende NTP.  

Det vil være behov for vegtiltak utover de som er inkludert i planene for V23 med tilhørende 

rekkefølgebestemmelser. Det anbefales derfor å utrede muligheter for en bypakke for 

Gardermobyen. Denne kan omfatte infrastrukturtiltak for et større område, eventuelt 

underdelt i delområder. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Utgangspunkt for utredningene er reguleringsplanen for et nytt kryss på E6 (V23) inkludert 

forbindelser til og tiltak på lokalvegsystemet. Regulert vegløsning er utformet for å sikre god 

og trafikksikker atkomst til næringsparken og området for øvrig. Finansieringen av regulerte 

vegtiltak er knyttet til grunneierbidrag og finansiering er ikke avklart. En uavklart situasjon 

for nytt kryss V23 har ført til at utviklingen av næringsarealene i Gardermoen næringspark 

har gått sakte. 

Samferdselsdepartementet ba høsten 20171 Statens vegvesen se på løsninger som åpner for 

en arealutvikling i næringsparken samtidig som veg- og trafikkhensyn ivaretas. Statens 

vegvesen er anmodet om å se på om det er noe som kan – eller bør – gjøres før V23 kan 

prioriteres i Nasjonal transportplan. Arbeidet skal skje i samarbeid med relevante aktører. 

Ullensaker kommune har i dialog med Statens vegvesen Region øst (SVRØ) endret 

rekkefølgebestemmelsene for reguleringsplanene i og rundt Gardermoen næringspark (GNP) 

knyttet til kryss V23 med tilhørende vegsystem. 

1.2 Avgrensning 

Fokuset har primært vært å komme frem til 

løsninger for finansiering og gjennomføring 

av vegtiltak ved Gardermoen næringspark. 

Det er imidlertid naturlig å se på 

utviklingen av vegsystemet i en større 

sammenheng. Både riks- og fylkesveger 

inngår i dette systemet i tillegg til noen 

kommunale veger. Det er vurdert løsninger 

og tiltak for alle trafikantgrupper. Det er 

sett på muligheter uten begrensninger i 

tidligere forslag og vedtatte planer. 

Det skal vurderes vegtiltak som kan 

etableres på kort- og lang sikt, midlertidige 

tiltak og trinnvis utvikling. 

Influensområdet inkluderer Oslo lufthavn 

Gardermoen, Hauerseter terminal og 

Jessheim. 

Tiltaksområde inkluderer Gardermoen næringspark, tilstøtende områder og tilgrensende 

påkoblingspunkter til overordnet vegnett. 

                                                

1 Brev til Vegdirektoratet datert 6. september 2017 

Figur 1.1: Illustrasjon av influensområde og 

tiltaksområde. 
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Figur 1.2: Hovedstrukturer. Til venstre: E6 med kryss. Til høyre: Sentrale fylkesveier for GNP. 

Ovenfor vises hovedstrukturene i dagens vegsystem. Det brukes flere navn på kryssene langs 

E6. Disse brukes også på skilt langs vegen i dag. Hovedvegsystemet omfatter både riks- og 

fylkesveger. Benevnelsene V23 og V24 kommer fra identifiseringen av ulike vegelementer i 

reguleringsplanen for disse. 

Nedenfor vises planlagt vegstruktur. Ramper mellom E16 og E6 nordover (V24), ble etablert i 

forbindelse med bygging av ny terminal på flyplassen. V24 og V23 ble regulert samtidig og 

planlagt realisert samtidig. Oppdelingen har resultert i en midlertidig situasjon som ikke 

tilfredsstiller krav i vegnormalene. Det er gjort noen avbøtende tiltak for å kunne få godkjent 

fravik for denne midlertidige tilstanden, men det er en sårbar løsning ut fra trafikkvekst og 

fartsnivå på E6. 

 

   

Figur 1.3: Illustrasjoner av planlagt kryss V23 og V24. Prinsippskisse til venstre, fra teknisk plan til høyre. 
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1.3 Mål 

Foruten statlige mål og retningslinjer gir Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus, Kommuneplan for Ullensaker kommune, Oslo Lufthavn Gardermoen, E6/E16 og 

eventuell godsterminal på Hauerseter viktige forutsetninger for hvordan utviklingen av 

vegnettet i og rundt Gardermoen næringspark bør være i fremtiden. Ut fra dette er det 

definert seks effektmål for utviklingen av vegnettet i tilknytning til GNP: 

• 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. 

• Det må sikres et trafikksikkert gang- og sykkelvegnett med god tilgjengelighet til 

kollektivnettet og viktige målpunkter. 

• Bidra til ønsket statlig, regional og kommunal arealbruk og –utvikling. 

For å kunne håndtere utviklingen på en god måte trenger vi konkrete vegtiltak, 

finansieringsløsninger og vurderingsfaktorer som til sammen kan harmonisere areal- og 

transportutviklingen for Gardermoen næringspark med tilgrensende områder. 
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2 STATUS 

Status for området er gjennomgått i dokumentet Status våren 20182. Viktige endringer 

omtales nedenfor. 

2.1 Reviderte reguleringsbestemmelser 

Reviderte rekkefølgebestemmelser ble vedtatt av Ullensaker kommune sommeren 2018. 

Vedtaket ble ikke påklaget av noen. Dette betyr at arealutvikling i større grad frigjøres fra 

etablering av vegtiltakene. Utbyggerne må fremdeles bidra til finansiering av vegtiltakene.  

Ny formulering av rekkefølgebestemmelse knyttet til overordnet vegnett: 

Nytt hovedvegsystem, V23-krysset med tilhørende ramper og tilknytninger mot 

lokalvegnett eller alternativ godkjent kryssløsning, bygges etter 

detaljreguleringsplan og byggeplan godkjent av Statens vegvesen. 

Det kan ikke gis rammetillatelse før nevnte veginfrastruktur er ferdigstilt eller 

at utbyggers andel av bidrag til finansiering av denne er sikret i en bindende 

infrastrukturavtale med Statens vegvesen. En slik avtale kan inngås så langt 

Statens vegvesen finner at dette vil være forsvarlig utfra sikkerhet i 

trafikkavviklingen på E6 og lokalvegnett. 

Statens vegvesen bidro aktivt i formuleringen av nye bestemmelser for å ivareta Statens og 

fylkeskommunens interesser knyttet til vegnettet. 

 

 

Figur 2.1: Innspill fra grunneierfellesskapet Gardermoen Business Park etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

2.2 Infrastrukturavtale 

Endring av rekkefølgebestemmelsene medfører behov for å ha en infrastrukturavtale mellom 

utbyggere og Statens vegvesen. En slik avtale kan inngås dersom Statens vegvesen finner at 

dette vil være forsvarlig utfra sikkerhet i trafikkavviklingen på E6 og lokalvegnett. 

I forbindelse med den første byggesaken etter at de nye bestemmelsene ble vedtatt er det 

blitt utformet en infrastrukturavtale mellom utbygger og Statens vegvesen. Denne avtalen vil 

være mal for kommende utbyggingssaker i det berørte planområdet. 

                                                

2 E6 Gardermoen næringspark, Status våren 2018; Statens vegvesen Region Øst 19.03.2018. 

Statusmelding oversendt Samferdselsdepartementet april 2018. 

Endringene i reguleringsbestemmelsene i juni 2018, gir nå en mulighet til å utvikle 

eiendommene innenfor rammer som er langt bedre enn det gamle rekkefølgekravet 

medførte. 
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I infrastrukturavtalen forplikter utbygger seg til å innbetale et beløp (p.t. 300,-) pr. 

kvadratmeter BRA tillatt maksimal utnyttelse etter reguleringsplan. Etter at 

infrastrukturbidrag er innbetalt til Statens vegvesen, sender vegvesenet en skriftlig 

bekreftelse på dette til Ullensaker kommune og rekkefølgekravet knyttet til det overordnede 

vegnettet anses med dette som oppfylt. 

2.3 Arealutvikling 

2.3.1 Rekkefølgebestemmelser 

Etter at rekkefølgebestemmelsene ble endret har flere ulike utviklere i næringsparken 

påbegynt planarbeid. Noen av disse er kommet så langt at de har varslet oppstart. I tillegg 

foregår det utbygging og planer om utbygging i de delene av næringsparken som ikke har 

rekkefølgebestemmelser relatert til hovedvegnettet. 

For noen typer virksomheter og for mindre aktører er nivået på infrastrukturbidraget som 

kreves for høyt til at arealene er konkurransedyktige sammenlignet med andre mindre 

sentralt plasserte næringsområder. 

 

 

Figur 2.2: Innspill fra Ullensaker kommune etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

Det er ønske om at det arbeides videre med størrelse og/eller differensiering av 

infrastrukturbidrag for å få den utviklingen en ønsker både for areal og infrastruktur. 

Prioritering i Nasjonal transportplan henger også sammen med denne vurderingen. 

2.3.2 Fremtidig utvikling 

Jessheim har en betydelig utbygging og det er grunn til å forvente at denne vil fortsette. I 

tillegg er LHL-sykehuset etablert, noe som trolig vil medføre økt interesse for etableringer i 

området Jessheim Nord. Videre er Oslo Lufthavn utbygget med en ny terminal og det er 

planer om en sjømatterminal i tillegg til planene for en 3. rullebane. 

Til sammen tilsier alle disse faktorene at utviklingen i Gardermobyen, som inkluderer båndet 

Jessheim-Gardermoen næringspark-Oslo Lufthavn, vil fortsette og trolig eskalere. 

Utviklingspotensialet er stort, men det er mer usikkert hvilken retning og form utviklingen 

får.  

Det bør drøftes et tak for maksimalt totalbidrag fra de private aktørene, et lavere bidrag 

enn 300 kr/m² BRA dersom kryssløsningene blir betydelig billigere enn regulert V23, eller 

om bidragene bør differensieres basert på enten utnyttelsesgrad eller formål. 
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3 GJENNOMFØRING 

3.1 Prosjektet 

Utgangspunktet for prosjektet er Ullensaker kommunes arbeid med revisjon av 

rekkefølgebestemmelsene knyttet til reguleringsplaner i Gardermoen næringspark. 

Prosjektet er gjennomført av Statens vegvesen Region øst med en prosjektgruppe satt 

sammen av ressurser med ulik kompetanse. I tillegg til arbeidet internt i vegvesenet er det 

samarbeidet med aktørene tilknyttet næringsparken i form av aktørmøter, særmøter og 

kommunikasjon per e-post og telefon. Det har vært to konsulentoppdrag som har supplert 

arbeidet. Ett parallelloppdrag (Alternativbetraktninger) og ett med å utforme er trafikknotat. 

Materiale fra oppdragene og kontakten med eksterne er sammen med arbeidet internt i 

Statens vegvesen satt sammen til dette dokumentet (Grunnlagsdokumentet). 

 

Figur 3.1: Ulike bidrag til Grunnlagsdokumentet. 

3.2 Løsningsutvikling 

For å ivareta en forsvarlig trafikkavvikling vil det være nødvendig å vurdere vegtiltak som kan 

tilpasses utviklingen av næringsparken ut fra trafikale behov og finansieringsmuligheter. I 

prosessen med å se på gjennomførbare løsninger er det vurdert en rekke vegtiltak. 

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. Kilder til de ulike forslagene til vegtiltak: 

• Regulerte løsninger 

• Alternativbetraktninger 

• Interne vurderinger 

• Eksterne innspill 

Grunnlagsdokument

Trafikknotat

Alternativbetraktninger

Aktørmøter

Prosjektgruppe SVV

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

som er diskutert i vurderingene: 

• Trafikkavvikling 

• Trafikksikkerhet 

• Kostnadsnivå 

• Tidsperspektiv 

• Gjennomførbarhet 

For å kunne avgjøre 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. Vi må med andre ord ta stilling til hvordan vi mener den langsiktige 

løsningen bør være. Med utgangspunkt i tiltaksvurderingene er det satt sammen to ulike 

konsept med to varianter hver for den langsiktige situasjonen. 

Noen av de vurderte tiltakene er uavhengig av konsept og kan realiseres ut fra andre hensyn. 

Konseptene er vurdert ut fra måloppnåelse, gjennomførbarhet, og trafikal funksjon med 

ulike underpunkter. I tillegg er kostnadsvurderinger, trafikkvurderinger og 

finansieringsmuligheter også viktige faktorer for anbefalt utvikling av vegsystemet. 

 

 

Figur 3.2: Prosess med å vurdere tiltak frem til anbefalt løsning. 

3.3 Alternativbetraktninger 

Ut fra at planlagt og regulert løsning ikke har latt seg realisere, var det behov for å revurdere 

om det finnes andre vegløsninger som kan være enklere å gjennomføre. Tidlig i prosessen 

ble det invitert til et parallelloppdrag for vurdering av fremtidig vegløsning i området. Tre 

erfarne vegplanleggere ble invitert til å komme med sine betraktninger. De samarbeidet i 

ulik grad med ulike ressurser i sine firma i løsningen av oppdraget. 

Konsulenter som bidro med alternativbetraktninger: 

• Anders Arild, Multiconsult AS 

• Gunnar Stenvik, Cowi AS 

• Lars Ole Ødegaard, Rambøll As 

Oppdraget ga et rikt tilfang av vegtiltak for videre vurdering. Besvarelsene bidro også til 

kvalitetssikring av tidligere vedtatt plan for kryss V23 med tilhørende vegnett, samt å påpeke 

noen av svakhetene knyttet til tidligere arbeid. 

Forslag til 

tiltak

Tiltaks-

vurdering
Konsepter

Konsept-

vurdering
Anbefaling
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3.4 Trafikknotat 

Multiconsult har bidratt i arbeidet med trafikkvurderinger. I dette arbeidet er det etablert en 

trafikkmodell (Aimsun) som verktøy for å vurdere dagens trafikksituasjon og konsekvensen 

av ulike vegtiltak og arealutvikling. Oppdraget har hatt tre hovedleveranser: 

• Vurdere restkapasiteten i dagens vegsystem. 

• Betraktninger rundt Nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

• Forslag til mal for hvordan trafikkberegninger skal gjøres og grunnlaget for disse. 

3.5 Samarbeid 

Aktørene med tilknytning til Gardermoen næringspark har vært involvert i arbeidet gjennom 

møter og gitt mulighet for innspill til arbeidet. Det har vært tre felles møter kalt aktørmøter 

og i tillegg noen særmøter med enkelte av aktørene. Statens vegvesen har mottatt både 

skriftlige og muntlige innspill og kommentarer til arbeidet som har vært nyttige og gitt 

verdifull innsikt i ulike sider ved utviklingen i Gardermoen næringspark. Noen av 

kommentarene/innspillene er gjengitt i tekstbokser i dette dokumentet. 
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4 PROBLEMVURDERINGER 

Det er gjort noen problemvurderinger for å komme litt tettere på utfordringene knyttet til 

utviklingen av vegsystemet. Disse problemvurderingene er knyttet til tre forhold: 

• Dagens vegløsning 

• Regulert vegløsning (V23) 

• Ønsket utvikling (i overordnede planer) 

4.1 Dagens vegsystem 

4.1.1 Trafikkavvikling i rundkjøringer tilknyttet ramper fra E6 

Jessheim Nord/Grønnvollkrysset er et viktig kryss mellom den lokale tverrforbindelsen 

Jessheimvegen og E6. Dette krysset har stor trafikkbelastning. Rundkjøringene på 

Jessheimvegen nærmest E6 klarer ikke til enhver tid å ta unna trafikken, og det oppstår kø i 

tilfartene. Dette kan medføre tilbakeblokkering av biler og kø ut mot E6. Fartsgrensen på E6 

er her 110 km/t. Det er derfor knyttet risiko og fare for alvorlige ulykker ved 

tilbakeblokkering og kø ut på E6. 

 

Figur 4.1: Illustrasjon av problemområde, Grønnvollkrysset med tilgrensende vegnett. 
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4.1.2 Vekslingsstrekk langs E6 med kombinert rampe fra E16 og rampe til 

Grønnvollkrysset. 

Nye direkteramper mellom E16 og E6 nordover (V24) ble etablert uten at V23 ble bygget. 

Dette har resultert i et kombinert vekslingsstrekk mellom ramper fra/til E16 og ramper til 

Grønnvollkrysset på E6. Vekslingstrekningen er kortere enn tillatt i vegnormalene. Det er 

etablert med fravik fra vegnormalene og som en midlertidig løsning frem til kryss V23 

etableres. De gamle rampene mot E16 nordfra er beholdt som et avbøtende tiltak i denne 

fasen. Løsningen med for kort vekslingsstrekning samtidig som det er fare for 

tilbakeblokkering ned på E6 fra Grønnvollkrysset, er ikke god med tanke på trafikksikkerhet 

og medfører økt sårbarhet i vegsystemet og kan føre til avvikssituasjoner og ulykker. 

4.1.3 Trafikkulykker 

I området har det i perioden 1/1-2010 - 31/12-2017 skjedd 13 trafikkulykker med 

personskade, hvorav 2 med alvorlig personskade og 11 med lettere personskade. Totalt har 

24 personer blitt skadet. 5 av ulykkene har skjedd på E6, 2 på E16 og 4 på fv. 469 

Jessheimvegen. I tillegg er det registrert 3 ulykker der skadegraden ikke er registrert.  

Kryss i seg selv er med på å redusere trafikksikkerheten. Det aktuelle området skiller seg 

ikke ut i ulykkesstatistikken. Men dagens utforming av krysset vurderes som mer sårbart ved 

økt trafikk og eventuelt økt fartsgrense. 

 

 

Figur 4.2: Kart som viser hvor trafikkulykkene har skjedd. (Kilde: Vegkart på vegvesen.no) 
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4.2 Regulert vegløsning 

4.2.1 Rekkefølgekrav 

Det er opprinnelig forutsatt at ny 

vegløsning med atkomst til Gardermoen 

næringspark skal realiseres gjennom 

privat finansiering knyttet til 

arealutvikling i næringsparken. 

Regulert vegløsning for V23 er krevende 

å finansiere med infrastrukturbidraget 

fra utbyggerne som er fastsatt som 

følge av rekkefølgebestemmelsen. Det 

er også fare for at bidraget fra 

utbyggerne ikke er tilstrekkelig til å 

finansiere gjennomføringen av andre 

nødvendige vegtiltak. Uten offentlige 

bidrag til finansiering vil utviklingen av 

vegnettet kunne henge etter 

arealutviklingen. 

De nye reguleringsbestemmelsene kan 

medføre at den til enhver tid 

tilgjengelige finansieringen fra 

grunneierbidragene brukes til akutte 

mindre tiltak, fremfor at det legges opp 

midler til de større tiltakene. 

Deler av næringsparken har ikke rekkefølgekrav knyttet til finansiering eller opparbeidelse av 

overordnet vegnett. Gjeldende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner vedtatt før 2011 har 

ikke rekkefølgebestemmelser. I tillegg til de reguleringsplanene som har 

rekkefølgebestemmelser i vedtatte planer, er det også noen områder i gjeldende 

kommuneplan som har rekkefølgebestemmelser. Eventuell omregulering av planer i GNP 

uten rekkefølgebestemmelser vil trolig få dette kravet. 

4.2.2 Kompleksitet 

Regulert vegløsning for V23 består av et sett direkteførte ramper fra E6 til næringsparken i 

tillegg til et fullt kryss med mer tradisjonell utforming (se illustrasjon av V23 i kapittel 1). 

Krysset vil være hovedatkomst fra E6 til både GNP, LHL-sykehuset og Jessheim Nord. Krysset 

med de ekstra rampene kan medføre noe redusert lesbarhet i vegsystemet. Ved å lokalisere 

all atkomst for et så stort og mangfoldig område til ett punkt kan gjøre vegsystemet sårbart. 

Figur 4.3: Felt merket med rødt har 

rekkefølgebestemmelser knyttet til V23 m.m. 
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4.2.3 Dimensjoneringsgrunnlag 

Regulert kryssløsning er utformet for å ivareta behovet ved fullt utbygget næringspark og 

med 3. rullebane ved Oslo Lufthavn. Trafikkprognosen for dimensjonering av vegsystemet er 

satt til år 2060. Det ble lagt til grunn en lav kollektivandel i beregningene. 

Det er knyttet stor usikkerhet til prognoser så langt frem i tid. Det er også mye som kan 

påvirke behovet på reisemiddelsiden med elektrifisering og autonome kjøretøy blant annet. I 

tillegg er det på kortere sikt mål om å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt, dette kan 

også påvirke behovet for vegtiltak i og ved Gardermoen næringspark. 

4.2.4 Trafikkfordeling 

 

Figur 4.4: Innspill fra Ullensaker kommune etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

Når atkomsten til Jessheim Nord flyttes lenger 

nordover langs E6 ved etablering av V23, kan 

det være fare for at flere velger å kjøre av E6 

ved Jessheim Sør når de kommer sørfra. Dette 

kan føre til økt trafikkbelastning i sentrum av 

Jessheim. Trafikken i sentrum er allerede stor, 

og det vurderes ulike tiltak for å begrense 

gjennomkjøring. 

Tabellen under viser kjørelengder og kjøretider 

ved ulike rutevalg. 

For det startpunktet som er valgt i eksempelet 

er det per i dag minimal forskjell på å bruke 

kryss 49 eller 51 for reiser sørover på E6. 

Forsinkelser er imidlertid vanligere og større 

gjennom sentrum enn via kryss 51. 

Etableringen av V23 vil gjøre reiser sørover på 

E6 via nytt kryss 51 (V23) omtrent 0,7 km 

lenger eller et snaut minutt lenger kjøretid. For 

sammenligning er det også vist konsekvenser 

ved å kjøre planlagt omkjøringsveg sørøst for 

Jessheim sentrum til kryss 49. 

  

Det er viktig at den trinnvise utbyggingen alltid ivaretar trafikk fra nordre del av Jessheim, 

slik at disse ikke velger å kjøre gjennom Jessheim sentrum eller bruke ny fremtidig 

omkjøringsveg sørøst. 

Figur 4.5: Illustrasjon av rute via Jessheim Sør og via 

Jessheim Nord/V23. 
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Fv. 174 ved Gystadmarka skole – E6 sør for kryss 49 

 Dagens 3 Planlagt 4 

Rutevalg Kryss 49 via 

sentrum 

Kryss 51 Kryss 49 via  

Omkjøringsveg 

V23 (nytt K51) 

Kjørelengde 4,1 km 7,8 km 4,9 km 8,5 km 

Kjøretid 6 min  7 min  6 min + 54 sek  7 min + 48 sek  

Tabell 1: Kjørelengder og kjøretid for ulike vegvalg per i dag og ved planlagte veger (uten kø). 

4.3 Ønsket utvikling - overordnede føringer 

4.3.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus har ulike mål og strategier for 

utviklingen knyttet til Gardermoen 

næringspark, GNP: 

• Kollektivaksen mellom Jessheim og OSL 

via GNP bør styrkes, og 

arbeidsplassintensive virksomheter må 

lokaliseres tett på aksen (Strategi 2). 

• Større arbeidsplassintensive 

virksomheter bør kun ligge der de er 

eller skal bli lett tilgjengelig med 

kollektivtransport fra hele regionen. 

• Utvikle terminal for vei, jernbane og fly 

på GNP/Hauerseter. Utvikle større 

terminalområder for relaterte gods- og 

logistikkvirksomheter.  

Det er foreløpig satt i gang få tiltak for å få til 

den ønskede utviklingen. Byvekstavtalene skal 

være et virkemiddel for realisering av den regionale planen, men det er foreløpig uklart 

hvilke konsekvenser avtalen for Oslo og Akershus vil få for dette området. 

  

                                                

3 Kjøretid fra Google Maps uten forsinkelser som kø. 

4 Forutsetter snittfart på 53 km/t for ny veg. 

Figur 4.6: Illustrasjon av den regionale planen for 

Oslo og Akershus. 
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4.3.2 Klimaforliket/nullvekstmålet 

Nullvekstmålet gjelder for Oslo og Akershus som en enhet og gjelder dermed også for dette 

området. Det er imidlertid usikkert hvordan dette skal håndteres her. I hvilken grad kan en 

innføre begrensninger for personbiltrafikken. Skal samme krav stilles her som i mer sentrale 

deler av avtaleområdet? Hvilke tiltak bør prioriteres hvor for å legge til rette for klimavennlig 

transport? 

4.3.3 Kommuneplan 

Det har vist seg krevende å realisere den 

utviklingen det er lagt opp til for Gardermoen 

næringspark i kommuneplanen. Revisjon av 

rekkefølgebestemmelsene kan forhåpentlig 

bedre dette noe, men det vil trolig fremdeles 

være utfordringer knyttet til å styre 

arealutviklingen på en god måte. 

Utviklingstakt/-rekkefølge, virkemidler for å 

styre utviklingen, samt forutsigbarhet for og 

likebehandling av grunneiere kan være 

momenter som må følges opp. 

  

Figur 4.7: Utsnitt av kommuneplankartet for 

Ullensaker kommune. 
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5 TRAFIKK 

5.1 Grenseverdier 

Definisjon 

Kapasiteten i vegnettet defineres ved den trafikkmengde som kan avvikles pr. tidsenhet. Å 

definere restkapasitet vil bestå i å etablere en eller flere grenseverdier for når kapasiteten i 

vegnettet er oppbrukt. Grenseverdiene i dette tilfellet relaterer seg til trafikksikkerhet, 

fremkommelighet generelt og fremkommelighet for kollektivtransport spesielt. 

Kritiske elementer 

I trafikkvurderingene er restkapasitet først og fremst knyttet til trafikksikkerhet. I det 

vurderte området gjelder dette spesifikt fare for tilbakeblokkering på av-rampe fra E6 sørfra. 

Dette kan resultere i kø i ytre høyre felt på E6. En kø-situasjon vil gi potensielt store 

hastighetsforskjeller mellom kjøretøy som står i kø for å kjøre av, og den gjennomgående 

trafikken som skal videre på E6. Dette skaper en høyrisiko situasjon med tanke på 

trafikksikkerhet. Kapasiteten vurderes som oppbrukt dersom det oppstår kø i ytre høyre felt 

på E6, selv over korte tidsintervall (5 minutters intervaller).  

Et annet forhold som kan skape tilsvarende 

kritisk situasjon er kø og mye trafikk på felles 

vekslingsstrekk mellom på-rampe mot E6 

nordover fra E16, og rampe fra E6 sørfra mot 

Gardermoen næringspark m.m. Lengden på 

dette vekslingsstrekket er betydelig kortere 

enn det normalene krever. Dagens løsning er 

en midlertidig situasjon med fravik fra 

normalene inntil kryss V23 eller tilsvarende er 

etablert. 

Med dagens trafikkmengder på rampene 

påvirkes trafikkavviklingen i liten grad på 

vekslingsstrekningen. Med økning i 

trafikkmengden vil trafikken på vekslingsfeltet 

bli berørt ved utkjøring på E6. Hvis det bygges 

opp kø fra rampesystemet og ned på E6/vekslingsstrekningen, vil tilgjengelig vekslingsfelt 

for kjøretøy som skal ut på E6 fra E16 begrenses. 

Utførte trafikkanalyser har vist at rampe fra sør, og rundkjøringene i dagens Jessheim Nord-

kryss har begrenset kapasitet. 

Figur 5.1: Illustrasjon av de mest kritiske elementene 

i vegsystemet. 
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Restkapasitet 

Beregningene i trafikkmodellen Aimsun viser at grenseverdi knyttet til restkapasitet kan nås 

allerede ved 10 % flat økning i trafikk, både i morgen- og ettermiddagsrush.  

Restkapasiteten kan være oppbrukt også ved lavere vekst, dersom økningen i trafikk 

kommer på de mest sårbare stedene i vegsystemet. Det er derfor meget viktig at 

beregninger for fremtidig situasjon vurderer grundig hvor veksten i trafikk vil komme og 

hvilken andel tunge kjøretøy som er forventet. Økning i antall tunge kjøretøy vil påvirke 

restkapasiteten mer negativt enn en tilsvarende økning i antall lette kjøretøy. 

 

 

Figur 5.2: Resultat Aimsun: Ettermiddagsrush, kl. 16:10 - 10 % flat trafikkøkning (simulert hastighet / fartsgrense).  

Hvis beregningene viser at restkapasiteten er brukt opp, må tiltak iverksettes. Hvilke tiltak 

og hvordan disse skal gjennomføres, må vurderes av Statens vegvesen. Aktuelle tiltak kan 

være å begrense eller regulere trafikken (kort sikt), eller å øke kapasiteten i vegsystemet 

(lenger sikt). 

På lenger sikt kan det være andre forhold som vil være kritiske. Dette kan eksempelvis være i 

forhold til trafikksikkerhet, generell trafikkavvikling eller fremkommelighet for 

kollektivtransport. 

Ut fra dagens trafikksituasjon, arealutviklingen og ønsket om et godt kollektivtilbud mellom 

OSL og Jessheim via GNP, vil det også på kort sikt trolig være behov for 

fremkommelighetstiltak for buss på deler av Jessheimvegen i dette området. 
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5.2 Nullvekst i GNP og Gardermobyen 

Definisjonen av nullvekst i Nasjonal transportplan (NTP) og tolkning for Oslo og Akershus i 

brev fra Vegdirektoratet av 27.06.2018 skal legges til grunn. 

I byvekstavtalen for Oslo og Akershus er det nullvekst i persontransport med bil som legges 

til grunn. Gjennomgangstrafikk og næringstransport er ikke omfattet av nullvekstmålet. 

Dette utgjør ca. 1/3 av den totale trafikkmengden i avtaleområdet. 

Gjennomgangstrafikk er trafikk som verken starter eller stopper i avtaleområdet (Oslo og 

Akershus) og utgjør ca. 3 % av trafikken i gjennomsnitt for Oslo og Akershus. Lett- og tung 

næringstransport forventes å utgjøre ca. 30 % av totalen i gjennomsnitt for Oslo og 

Akershus. 

Målet om nullvekst for personbiltrafikk gjelder samlet for alle kommunene som omfattes av 

avtalen i Oslo og Akershus, og nullvekstmålet vil ikke nødvendigvis gjelde for planlegging av 

hver enkelt veg-lenke eller delområde. 

Ullensaker kommune er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Gardermoen 

næringspark blir et av landets største næringsområder. 

Utbyggingen av GNP vil strekke seg over mange år, og på lang sikt kan det bli endringer i 

reisemiddelvalg og reisemønster som det nå er vanskelig å forutse. 

Det foreslås at prognoseåret for trafikkberegninger settes til 20 år etter forventet åpningsår 

for tiltaket. Dette samsvarer med vegnormalen N100 Veg og gateutforming. Forutsetninger 

lengre frem i tid enn dette er svært usikre. 

5.3 Grunnlag for trafikkvurderinger 

For å kunne gjøre gode vurderinger av hvordan trafikken utvikler seg som følge av ulike 

tiltak lokalt eller regional utvikling, er det viktig at grunnlaget og forutsetningene er så 

gode/riktige som mulig. Ulike aktører må i fellesskap bidra til dette. Nedenfor følger en 

vurdering av ansvarsforhold. 

Statens vegvesen 

Prognoseår er det året fremtidig trafikk beregnes for når en skal vurdere en situasjon i et 

lenger tidsperspektiv. Dette forholdet bør være likt for alle og avgjøres av Statens vegvesen. 

Justering av relevant årstall må gjøres jevnlig og harmoneres med andre planer som NTP og 

Oslopakke 3. 

Statens vegvesen må også avgjøre hvilken årlig generell trafikkvekst/prognose som skal 

legges til grunn i beregningene/vurderingene. Forholdet til nullvekstmålet inngår i her, og 

det må defineres hvordan dette skal behandles i området. 

Hvor i området og fra hvilken retning trafikkveksten vil komme spiller også en rolle for 

kvaliteten på trafikkberegningene. Dette kan være krevende å dokumentere. Det kan være 

nyttig å etablere 2-3 ulike trafikkmatriser som kan vise alternative scenarier. Dette kan få 

frem sårbarheter i vegsystemet.  
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Transportområdet er inne i en teknologisk utvikling som kan få mye å si for fremtidig 

reisemønster og reisemiddelvaner. Reisevaneundersøkelsene gir oss et innblikk i status, men 

for fremtiden vil det være nødvendig å gjøre antakelser basert på utviklingstrend, kunnskap 

om teknologisk utvikling og overordnede føringer/målsettinger (for eksempel 

nullvekstmålet). Som en del av vurdering av generell trafikkvekst og trafikkmatriser må det 

også gjøres vurderinger av hvilken reisemiddelfordeling som bør legges til grunn for 

beregninger. 

Ruter (Akershus fylkeskommune) 

Hvilket kollektivtilbud som til enhver tid eksisterer vil ha mye å bety for reisemiddelvaner og 

trafikkvekst. Ruter må vurdere utviklingen av kollektivtilbudet basert på etterspørsel og 

potensiale. For å realisere mål i regional plan og nullvekstmålet er det viktig med et 

attraktivt kollektivtilbud med tanke på tilgjengelighet, reisekomfort, fremkommelighet, 

frekvens og reisetid. 

Ullensaker kommune 

Ullensaker kommune må legge til rette for arealutvikling, formål og tetthet som bygger opp 

under kollektivtilbudet. Dette vil ha mye å si for forholdet mellom utbyggingsareal og 

trafikkvekst. Parkeringsnorm for ulike arealformål som skal legges til grunn ved 

utbygging/utvikling er også med på å definere hvilken trafikkvekst som vil være mest 

realistisk. Videre vil det være viktig at bilbasert næring og arealformål som gir stor nærings- 

og godstransport lokaliseres slik at de utnytter andre deler av vegsystemet enn 

kollektivtraseene. 

Utbyggere/utviklere 

Hvilken trafikk de enkelte utbyggingene i næringsparken vil generere vil være vesentlig for å 

kunne dokumentere trafikale konsekvenser som følge av utbyggingen. Det er i 

utgangspunktet ingen fasitsvar på dette, og utbyggere må argumentere for den 

turproduksjonen de legger til grunn for sine analyser. 

Hvordan trafikken til og fra en planlagt virksomhet vil fordeles på ulike retninger/reisemål 

samt fordeling over døgnet, vil være viktig for trafikkberegninger. Utbygger/utvikler må i 

hvert enkelt tilfelle lage beskrivelse og oppsett for å kunne beregne trafikkfordelingen for 

den planlagte virksomheten. 

Koordinering 

Som beskrevet ovenfor så er det mange forhold som til sammen bidrar til å gjøre gode 

trafikkberegninger/-vurderinger. Tilsvarende er det knyttet usikkerhet til alle disse 

faktorene, både verdiene som velges, grunnlaget for verdiene og konsekvensene av verdiene. 

For å kunne ha oversikt over hvilke faktorer som er tilgjengelige til enhver tid og hvordan de 

skal benyttes, er det viktig at noen har et koordineringsansvar. Det er naturlig at Statens 
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vegvesen har denne rollen. Foreslått ansvarsfordeling kan imidlertid bidra til at 

koordineringen kan foregå på en god og forutsigbar måte. 

Nedenfor er ansvar for de ulike faktorene vist i tabellform. 

 

Ansvarsfordeling Aktører 

Element U
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Arealbruk og formål     

Reisemiddelfordeling     

Turproduksjon     

Trafikkvekst/prognose     

Prognoseår     

Kollektivtilbud     

Trafikkfordeling for utbyggingsområder     

Parkeringsnorm     

Trafikkmatriser     

Systemkoordinering     

Tabell 2: Ansvar for ulike elementer/faktorer som utgjør grunnlag for trafikkberegninger/-vurderinger. 

5.4 Kollektivtransport 

Dagens kollektivtilbud i GNP er i stor grad knyttet til fv. 174/fv. 469 Jessheimvegen i øst-

vest retning, og fv. 454 Trondheimsvegen i nord-sør retning. Det er flere 

ekspressruter/langdistanseruter som kjører E6, men få av disse har holdeplasser i 

Gardermoen næringspark. 

Hotellene betjenes ved felles shuttlebuss til/fra flyplassen. Dersom hotellene i større grad 

skal benytte seg av rutebusser, så vil forhold som frekvens, reisetid, regularitet og standard 

på holdeplasser være viktig. I tillegg vil avstand og utforming av gangveg fra holdeplass til 

inngang på hotellene være viktig. 

Dagens kollektivtilbud vurderes å være bra ut fra etterspørselen i GNP og har hatt en svært 

god utvikling de senere årene. Ett unntak er behov for en holdeplass langs Trondheimsveien 

ved LHL-sykehuset for rute 430 Eidsvoll-Jessheim. 

God fremkommelighet og kort reisetid er viktig for bussbetjeningen. For passasjerene er 

også frekvens, komfort samt utforming og atkomst til holdeplassene viktig. Hele aksen 

Jessheim – GNP – OSL må sees i sammenheng. 

Majoriteten av de reisende skal forbi GNP og derfor er det viktig med kort reisetid for de som 

ikke skal av eller på ved GNP. Arbeidsplassintensive virksomheter bør etableres langs 

eksisterende kollektivtraseene.  
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Det vil være positivt å få en god forbindelse fra GNP til OSL via E16 for å minimere reisetid. 

Nytt kryss på E16 med god framkommelighet kan gi mulighet for bedre frekvens inne i GNP, 

og allikevel rask framføring ut på E16 og inn til OSL. Uavhengig av fremtidig vegløsning må 

det settes av areal til kollektivfelt langs fv. 174. 

Andre tiltak for buss bør også vurderes nærmere, for eksempel kollektivtraseer som 

forkjørsvei fremfor rundkjøringer, eller lysprioritering. 

 

 

Figur 5.3: Busstraseer og holdeplasser for lokalbusser. 

Forbindelsen Jessheim-GNP-OSL er en viktig forbindelse som bør videreutvikles som en 

høyfrekvent trasé med konkurransedyktige reisetider, god komfort og regularitet. Dette er et 

tydelig innspill fra mange aktører. 

 

 

Figur 5.4: Innspill fra Ullensaker kommune etter aktørmøte 3 i januar 2019. (Brages veg ligger vest for Vilbergveien 

mellom Jessheimvegen og E16) 

Det må satses på kapasitetsøkning og fremkommelighet for buss på Jessheimvegen fra 

krysset med Trondheimsvegen til krysset med Brages veg. 
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Ut fra overordnede planer, innspill fra aktørene og dialog med Ruter har vi kommet frem til 

noen forslag til tiltak for å bedre kollektivtransporttilbudet i henhold til målsettingen i 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus: 

• Kollektivfelt/-prioritering langs Jessheimvegen gjennom området. 

• Vurdere holdeplasser for ekspressbusser langs E6 ved kryssingen av Jessheimvegen 

med god gangforbindelse til Jessheimvegen/brua over E6 (etter dagens ramper er 

fjernet). 

• Vurdere holdeplasser for ekspressbusser langs E16 ved kryssingen av Vilbergveien 

med god gangforbindelse til Vilbergveien/brua over E16. 

• Vurdere busstrasé fra Jessheimvegen i GNP, nordover mot Hauerseter/Trandum, for 

eksempel fv. 460 Vilbergveien. 

• Høystandard holdeplasser ved LHL-sykehuset og tilsvarende på andre siden av E6. 

• Etablere direkte kobling fra fv. 469 Jessheimvegen til E16 vestover mot flyplassen for 

busser etter hvert som kundegrunnlaget i GNP øker. 

• Vurdere holdeplasstuktur og oppgradere holdeplasser. 

• Etablere gode trafikksikre forbindelser for gående og syklende til/fra holdeplassene. 

• Arealutvikling som bygger opp under kollektivtraseene og unngår spredning av 

kundegrunnlag. 

5.5 Gang og sykkel 

Dagens tilbud til gående og syklende er hovedsakelig løst med separat gang- og sykkelveg. 

Kryssingene er i kulvert under de mest trafikkerte fylkesvegene, med noen unntak. 

Nettverket for gående og syklende virker å dekke godt, men må videreføres og suppleres i 

takt med arealutviklingen. Utbyggere må sørge for god tilkobling til eksisterende gang- og 

sykkelnett. 

 

 

Figur 5.5: Innspill fra Ullensaker kommune etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

Standarden med separat gang- og sykkelveg er et godt utgangspunkt, men det bør i det 

videre arbeidet legges til rette for at standarden kan økes til sykkelveg med fortau for de 

viktigste forbindelsene. 

Fornebu kan være et relevant eksempel å se til. Standard/tverrsnitt, kulvertutforming og 

forbindelse til kjøreveger og holdeplasser der kan være et riktig nivå for utviklingen i GNP 

også. 

Kryssing av Jessheimvegen og Trondheimsvegen for myke trafikanter må skje planfritt. 
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Forslag til videre oppfølging: 

• Videreføre dagens prinsipper for gående og syklende. 

• Legge til rette for standardheving langs de viktigste rutene. 

• Bidra til planskilte kryssinger av de mest trafikkerte vegene. 

• Vurdere tilbud for gående og syklende også i et eventuelt nytt V23-kryss. 

• Bidra til gode, trafikksikre forbindelser spesielt for gående mellom holdeplassene og 

målpunktene.  

• Stille krav om gode og korte gang-/sykkelforbindelser til og gjennom 

utbyggingsområder. 
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6 VEGLØSNINGER 

Målet med å vurdere vegtiltak og vegløsninger er å komme frem til gjennomførbare 

kortsiktige tiltak som bygger opp under en langsiktig løsning. 

Ut fra forslagene til tiltak som er vurdert mest gjennomførbare (15 stk), er det satt sammen 

ulike tiltakspakker/konsept: 

• Alternativ 1A bygger på en videreutvikling av dagens kryss. 

• Alternativ 1B bygger på en videreutvikling av dagens kryss og i tillegg nye ramper fra 

E16 til GNP. 

• Alternativ 2A bygger på en delvis/etappevis utbygging av V23. 

• Alternativ 2B bygger på en delvis/etappevis utbygging av V23 og i tillegg nye ramper 

fra E16 til GNP. 

• Fellespakken består av tiltak som kan vurderes realisert mer uavhengig av hvilket 

konsept som velges. 

 

 

Figur 6.1: Illustrasjon av forholdet mellom tiltak, konsept og anbefaling. 

Hensikten med å vurdere ulike konsept satt sammen av ulike, relativt konkrete tiltak er ikke 

å endelig fastsette hvordan vegsystemet skal utformes. Intensjonen er å komme frem til 

hovedprinsippene for den langsiktige utviklingen og finne ut hvilke tiltak en bør utrede 

videre eller optimalisere, og ikke minst realisere på kortere sikt. 

 

 

Figur 6.2: Innspill fra Oslo Airport City etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

Planarbeidet som ble presentert den 16. januar på Aktørmøte 3 danner slik vi ser det et 

godt grunnlag for fremtidige etappevis utbygging av nødvendige infrastruktur, med 

hovedfokus på kortsiktige grep som bygger opp under en langsiktig løsning. 
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6.1 Viktige hensyn 

Ved vurderingene av tiltak og konsepter vurderes trafikksikkerhet som det viktigste hensynet 

som bør legges til grunn. Deretter kommer to mer likestilte forhold fra målsettingene, 

offentlig ønsket arealutvikling og miljøvennlige transportformer. 

1. Trafikksikkerhet 

2. Offentlig ønsket arealutvikling 

2. Miljøvennlig transport 

6.2 Vurdering 

Dagens midlertidige vegløsning med korte vekslingsstrekninger og fare for tilbakeblokkering 

av kø fra rundkjøringen på Jessheimvegen og tilbake mot E6 kombinert med det høye 

fartsnivået på E6, vurderes som det mest kritiske elementet i vegsystemet her. Dette 

medfører behov for å prioritere tiltak som 

bedrer dette forholdet ved valg av konsept. 

Ved gjennomgangen av forslag til tiltak er det 

ikke identifisert løsninger som kan ivareta 

dette på en tilsvarende eller bedre måte enn 

V23. Det vurderes derfor at alternativet med å 

flytte ramper til/fra E6 nordover til 

plasseringen som er regulert i V23 er den 

foretrukne løsningen (Alternativ 2A/2B). 

Det er vurdert ulike måter å dele opp regulert 

løsning i etapper. Det har imidlertid en 

kostnad å dele opp utviklingen av vegsystemet 

i etapper, så dette bør vurderes nøye. Som et 

minimum for å løse det mest akutte forholdet, 

bør ramper på østsiden av E6 flyttes nordover 

(Etappevis V23 – Alternativ D, bare østside). 

Dette vil bedre trafikksikkerheten betydelig på 

E6 på kort sikt. Lesbarheten i vegsystemet kan 

bli noe svekket. Mer detaljerte konsekvenser av 

omfang på etapper bør vurderes nærmere ved 

hjelp av trafikkmodellen. Finansieringsbehov 

vil også spille en rolle i oppdelingen. 

Etablering av V23 som et komplett kryss5 vil 

trolig sikre en robust og trafikksikker løsning i 

lengre tid. Løsningen kan også bygges ut 

                                                

5 Tilsvarer Alternativ C (Tiltak 2.3) i vurderingen av etappevis utbygging av V23. Dette omfatter ramper 

i alle retninger, bru over E6 og tilkoblinger til lokalvegsystemet på begge sider. 

Figur 6.3: Illustrasjon av V23 i den anbefalte 

versjonen (Etappevis V23 – Alternativ C). 

Figur 6.4: Illustrasjon av Alternativ D ved etappevis 

utvikling av V23. 
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dersom det er ønske/behov for det. En mulighet for dette er vist i den regulerte løsningen 

der krysset er supplert med direkteførte ramper fra E6 sør til Gardermoen næringspark. 

V23 løser imidlertid ikke alle behov. Denne vegløsningen medfører fare for spredning av 

arealformål som bør ha et godt kollektivtilbud. Det er viktig at arealutviklingen bygger opp 

om kollektivaksen langs Jessheimvegen. Det vil være behov for å gjøre tiltak langs denne 

vegen for å sikre kollektivtilbudet i aksen Jessheim-GNP-OSL. Disse tiltakene ligger i 

Fellespakken og kan i stor grad realiseres uavhengig av V23. Dersom realiseringen av V23 

ikke lar seg gjennomføre på kort sikt, vil tiltak langs Jessheimvegen kunne bidra til å 

redusere ulempene med dagens E6-kryss også.  

En svakhet ved dagens vegsystem og også V23 er at atkomst til et stort omland fra det 

overordnede vegnettet er avhengig av funksjonaliteten i ett kryss. Dette gir en sårbarhet i 

vegsystemet. For å bøte på dette anbefales det å etablere flere atkomster som kan supplere 

hverandre i et nettverk. 

Muligheter for et nytt kryss på E16 bør 

avklares før eventuelt utvidelse av kapasiteten 

i V23-krysset vurderes. Nytt kryss på E16 vil 

kunne øke robustheten til vegsystemet, 

forbedre atkomsten til GNP ytterligere, og ikke 

minst etablere en effektiv kollektivforbindelse 

mellom Jessheim/GNP og OSL. 

Forbedret vegforbindelse mellom GNP og 

Hauerseterkrysset bør vurderes i forbindelse 

med utvikling av nordre deler av GNP, 

kombiterminalen og eventuell ny eller flyttet 

kollektivakse nord-sør. Dette vil også redusere 

sårbarheten i vegsystemet og øke 

tilgjengeligheten til næringsparken. 

  
Figur 6.5: Illustrasjon av forbindelser til og på tvers 

av hovedvegnettet. 
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6.3 Anbefalte vegtiltak 

Ut fra vurderingene anbefales det å legge prinsippene i konseptet Alternativ 2B til grunn for 

den langsiktige utviklingen av hovedvegnettet tilknyttet Gardermoen næringspark. Anbefalte 

vegtiltak må planlegges nærmere, trafikale konsekvenser synliggjøres og kostnader vurderes 

opp mot mulig finansiering. 

Det bør jobbes videre med de foreslåtte tiltakene: 

• Utbedringer og vegtiltak på Jessheimvegen. 

• Etappevis utbygging av V23. 

• Forbedre forbindelsen mellom GNP og Hauerseter. 

• Utrede nytt kryss på E16. 

For å få et klarere bilde av muligheter og konsekvenser knyttet til tiltakene, foreslås det å 

lage forprosjekter for de vegtiltakene som er mest aktuelle for gjennomføring på kort sikt. 

 

 
Figur 6.6: Illustrasjon av elementer i anbefalt løsning. 
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6.3.1 Utbedringer og vegtiltak på Jessheimvegen 

På kort sikt bør det vurderes om dagens feltbruk og oppmerking er optimal for å hindre 

tilbakeblokkering til E6. Det bør også vurderes om det er former for trafikkstyring som kan 

ivareta trafikksikkerheten selv med trafikkvekst opp mot kritisk nivå. 

Det kan også være noe å hente for å bedre trafikkavviklingen ved å utvide vegareal for doble 

svingebevegelser i rundkjøringene. Dette må vurderes nøye slik at det blir de mest kritiske 

trafikkstrømmene som får bedre avvikling. 

Eksisterende bru over E6 i Grønnvoll-krysset er ca. 13,5 meter bred. Det kan være en 

mulighet å endre dagens to kjørefelt og fortau til tre kjørefelt. For å kunne gjennomføre 

dette må det først etableres et nytt tilbud til gående og syklende over E6 som erstatning for 

fortauet. En ny gang- og sykkelbru kan eventuelt plasseres sør for eksisterende bru. I første 

omgang må det gjøres nye beregninger av konstruksjonen for å avklare bæreevne. Tiltaket 

vil trolig kunne forlenge perioden dagens kryss kan ha akseptabel avvikling. 

Det er regulert ny bru som erstatning far dagens bru over E6. Denne har fire kjørefelt og 

fortau på begge sider. Det kan være krevende å rive dagens bru for å bygge en ny med tanke 

på trafikkavvikling i byggefasen. Et alternativ kan være å bygge en ny lik den eksisterende 

der begge bruene vil ha to kjørefelt og fortau på en side.  

Reguleringsplanen for V23 m.m. gir mulighet for etablering av fire kjørefelt fra krysset med 

Trondheimsvegen sørover mot Jessheim, og frem til krysset med Balder allé i vest. Eventuell 

realisering må ta utgangspunkt i trafikksikkerhet og kollektivtransport. Tiltaket vil trolig 

være nødvendig på noe lenger sikt for å sikre et godt kollektivtilbud mellom Jessheim og 

flyplassen. 

6.3.2 Etappevis utbygging av V23 

Det er høyt prioritert å få flyttet ramper fra E6 lenger nord som i regulert løsning og fjerne 

dagens ramper mot Jessheim Nord. Dette vil være positivt for trafikksikkerheten langs E6 og 

gi betydelig bedre forutsigbarhet for arealutviklingen i næringsparken. 

6.3.3 Forbedre forbindelsen mellom GNP og Hauerseter 

Tiltaket vil trolig kunne bidra til at en større andel av trafikken til nordre deler av 

næringsparken benytter Hauerseter-krysset for atkomst fra E6. Per i dag er det relativt liten 

trafikk til/fra dette området. Realisering bør knyttes opp mot arealutvikling nord i 

næringsparken og utvikling av Hauerseter terminal. 

6.3.4 Nytt kryss på E16 

Muligheter for dette bør vurderes nærmere. Det også avklares om ramper for 

kollektivtransport mellom GNP og flyplassen kan realiseres selv om fullt kryss er for 

krevende. 
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6.4 Byggekostnader 

I forbindelse med planlegging av V23 ble det gjort kostnadsanslag for de elementene som 

tilhører prosjektet. I tillegg har vi i dette arbeidet gjort noen enklere vurderinger av noen av 

de sentrale tiltakene som er foreslått. Dette er grove anslag for tiltak som ikke er detaljert 

planlagt eller prosjektert. De er imidlertid gode nok til å si hvilken kostnadskategori 

tiltakene havner i. 

Vurderingene tilsier at kostnadene ved tiltak som svarer på målsettingene samlet sett ikke vil 

bli lavere enn det tidligere anslaget for regulert løsning. Men det vil være mulig å dele opp 

kostnadene i mindre trinn tilpasset behov, arealutvikling og ønsket utvikling på en bedre 

måte. 

Selv om det er mulig å bygge ut for eksempel V23 i flere etapper så har det en kostnad. Det 

vil være en fordel om tiltak som naturlig hører sammen kan utvikles samlet. 

Vurderingen i arbeidet er at det ikke er ett stort vegtiltak som vil kunne løse alle 

utfordringer. Basert på vurderingen av fremtidig arealutvikling, vil det trolig være behov for 

flere større tiltak (over 100 millioner) der ingen enkeltvis er så omfattende økonomisk som 

planlagt fullt utbygget V23. Når det vil være behov for de ulike større tiltakene avhenger av 

trafikkavvikling, takt og retning på arealutviklingen og prioritering av transportformer. 

Nedenfor er kostnadsoverslag knyttet til de ulike anbefalte vegtiltakene: 

 

Tiltak Kostnad Når 

Utbedringer og vegtiltak på Jessheimvegen   

Optimalisere feltbruk og oppmerking * 0-5 år 

Breddeutvide for doble svingebevegelser i 

rundkjøringene 

* 0-5 år 

Omdisponere eksisterende bru til tre/fire kjørefelt 

+ ny separat GS-bru 

100 mill. 5-10 år 

Supplere med en ny bru tilsvarende dagens (to 

kjørefelt + fortau) 

180 mill. 5-10 år 

Utvide Jessheimvegen til 4 felt (2 kollektivfelt) * 5-15 år 

Etappevis utbygging av V23   

V23 – Alternativ C 440 mill. 5-15 år 

V23 – Alternativ D 290 mill. 5-10 år 

V23 – Alternativ D, bare østside 95 mill. 2-5 år 

Forbedre forbindelsen mellom GNP og Hauerseter 200 mill. 5-15 år 

Nytt kryss på E16 240 mill. 10-20 år 

Tabell 3: Kostnadsoverslag knyttet til ulike tiltak og antakelse på når tiltaket kan ferdigstilles. (* varierer ut fra 

omfang/avgrensning) 
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7 FINANSIERING 

Det er gjort noen vurderinger av finansieringsmuligheter knyttet til vegtiltak i 

næringsparken. 

Vegsystemet i og ved næringsparken betjener ikke bare GNP, men er også en viktig 

forbindelse til Jessheim og til omkringliggende områder via fylkesvegnettet. I tillegg er det 

viktig å ivareta en god kollektivforbindelse fra Jessheim via GNP til OSL. 

Det er som utgangspunkt naturlig at finansiering av tiltak henger sammen med hvem som 

utløser behovet, eller vil ha nytte av tiltaket. 

7.1 Grunneier-/utviklerbidrag 

I forbindelse med revisjon av planbestemmelsene og COOP sine planer for utvidelse av sine 

arealer, så er det utformet et avtaleverk som ivaretar forpliktelsene utbygger har i henhold til 

reguleringsbestemmelsene. Denne avtalen danner mal for fremtidige byggesøknader der det 

er reguleringsbestemmelser knyttet til kryss V23 med tilhørende vegnett. 

 

 

Figur 7.1: Innspill fra Ullensaker kommune etter aktørmøte 3 i januar 2019. 

Foreløpig er det betalt grunneierbidrag for i overkant av 100 000 m2 BRA. Med 300kr/m2 

utgjør dette drøyt 30 millioner kroner. 

Grunneierbidrag som innbetales til Statens vegvesen som følge av rekkefølgebestemmelsen, 

vil bli benyttet som bestemt i reguleringsplan og ikke i noe tilfelle bli tilbakebetalt. Statens 

vegvesen benytter fritt innbetalte beløp til utredninger og arbeider knyttet til infrastrukturen 

i rekkefølgekravet. 

Coop har bygget 50 000 m2 og fått rammetillatelse til ytterliggere 30 000 m2. Oslo Airport 

City jobber med en reguleringsplan som kan medføre bygging av 150 000 m2. Det er også 

andre aktører som jobber med planer for større utbygginger i området. 

Reguleringsplan Bidrag (300,- pr m2 BRA) 

Gardermoen næringspark II B og C 436 483 200 

Jessheim Nord 51 300 000 

Gardermoen næringspark I (Nord) 129 282 000 

Sum 617 065 200 

Tabell 4: Oversikt over potensiale for grunneierbidrag fra vedtatte reguleringsplaner med rekkefølgebestemmelser. 

 

Det bør drøftes et tak for maksimalt totalbidrag fra de private aktørene, et lavere bidrag 

enn 300 kr/m² BRA dersom kryssløsningene blir betydelig billigere enn regulert V23, eller 

om bidragene bør differensieres basert på enten utnyttelsesgrad eller formål. 
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Det er stor usikkerhet knyttet til når eller om de fremtidige infrastrukturavtalene vil bli 

inngått og omfanget på disse. For større vegtiltak vil det med andre ord trolig være en stund 

til grunneierbidragene alene kan finansiere disse.  

Et alternativ kan være å få på plass en finansieringsmodell tilsvarende den for Fornebubanen. 

Her skal grunneierbidrag bidra med omtrent en fjerdedel, kommune og fylkeskommune med 

en fjerdedel, og staten med halvparten. Denne modellen kan også finansiere andre 

infrastrukturtiltak som ikke er berørt av reguleringsplanen for V23. 

7.2 Offentlig finansiering 

7.2.1 Nasjonal transportplan 

NTP 2022-2033 er en plan for transportpolitikken i Norge med statlige rammer og tilskudd 

til fylkeskommunene. Den rulleres hvert 4. år. 

Som en del av grunnlaget for arbeidet med ny Nasjonal transportplan har Statens vegvesen 

utarbeidet en riksvegutredning, som skal analysere utfordringene og de langsiktige 

behovene for utvikling av riksvegnettet fram mot 2050. Forslag til prioriteringer vil bli 

presentert i det videre arbeidet med etatenes forslag til Nasjonal transportplan. I de rutevise 

utredningene er utviklingsstrategier for Statens vegvesen blant annet å oppdatere GAP-

analysen fra forrige runde med rutevise utredninger i 2015, vurdere ulike tiltaksnivåer på 

den enkelte delstrekning og ha økt fokus på mål, samfunnsnytte og mer kostnadseffektiv 

utvikling av riksvegnettet. Det er et framtidig mål om vegnormalstandard og lavere 

utbedringsstandard (2050). 

Gardermoen næringspark ligger langs Rute 6a E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger. 

 
Tabell 5: Foreløpig tidsplan for arbeidet frem mot kommende NTP. 

7.2.2 Bidrag fra offentlige utbygginger 

Avinor planlegger en 3. rullebane og Bane NOR planlegger kombiterminal på Hauerseter. Det 

er ikke usannsynlig at disse utbyggingene også medfører krav om økonomisk bidrag eller 

opparbeidelse til vegtiltak. Dette vil trolig avklares som en del av det videre planarbeidet 

begge aktørene er inne i. 
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7.3 Bomfinansiering 

Prosjektet ligger ikke inne i gjeldende NTP, noe som medfører at det ikke er tilstrekkelig 

finansiering til utbygging. Arbeidet med å få prosjektet inn i neste NTP-periode er en 

pågående prosess. 

Området er inkludert i avtaleområdet for bymiljøavtale mellom Oslo kommune, Akershus 

fylkeskommune og Staten. 

En alternativ finansieringskilde kan være bompengeinnkreving. Hovedformålet med 

bompengeinnkreving er å bidra til finansiering av vegprosjekter og annen infrastruktur i 

tilknytning til – eller som alternativ til – vegutbygging. Bak bompengeprosjekter ligger 

lokalpolitiske initiativ og ønsker om blant annet bedre vegstandard og bedre miljø samt lokal 

vilje til å bidra til at prosjektene blir realisert. Brukernes nytte av utbyggingen skal 

gjenspeiles i takstsystemet, og alle trafikantgrupper som har nytte av et bompengeprosjekt 

bør i prinsippet betale bompenger. Både av hensyn til innkrevingskostnader og 

trafikkavvikling gjennom bomstasjonene bør takst- og rabattsystemet være enkelt.  

7.3.1 Dagens bom på E6 

Dagens bom på E6 ved Hauerseter vil antagelig være nedbetalt i 2022-24. Et alternativ er å 

bruke denne til å finansiere tiltak knyttet til avviklingen på E6, tiltak som ivaretar kravene til 

en velfungerende E6 ved GNP. Plasseringen av denne bommen vil trolig ikke ha en gunstig 

plassering med tanke på å ‘treffe’ de trafikantene som vil ha nytte av vegtiltakene. Ut fra 

dette vil det være unaturlig å forlenge levetiden til dette anlegget utover dagens funksjon.  

I tillegg antas det å være liten lokal interesse i å beholde bommen.  

7.3.2 Ny bom på E6 

En ny bom på E6 som plasseres mer målretta enn dagens bom, kan bidra til å finansiere 

tiltak som ivaretar fremkommeligheten og trafikksikkerheten på E6. Dersom trafikkveksten 

blir så stor i dagens Jessheim nord kryss at tilbakeblokkering på E6 forekommer, vil 

konsekvensen være økt fare for trafikkulykker. Konsekvensen av dette kan bli at 

fartsgrensen på E6 må settes ned. Andre tiltak kan også være aktuelle. Tiltak som unngår 

dette vil kunne være aktuelle å finansiere med en bom på E6 forutsatt at Staten ikke 

prioriterer tiltaket gjennom NTP. 

Statens vegvesen Region øst har gjennomført noen beregninger som viser at 

bompengeinnkreving kan bidra med mellom 320 og 910 millioner kroner ved en 

gjennomsnittlig passeringstakst på 10 eller 20 kroner ved dagens kryss. Dette er moderate 

takster, og det er lagt til grunn en avvisning på 10 % til 30 % i beregningene.  
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Tabell 6: Viser finansieringspotensialet ved ulike takster og andel trafikk som velger andre ruter. 

7.3.3 Bypakke Gardermobyen 

Ut fra den store arealutviklingen som foregår i Jessheim, og for så vidt i hele båndet 

Jessheim-GNP-OSL, vil det være behov for mange ulike vegtiltak for ulike trafikantgrupper. 

Dette er tydeliggjort blant annet i By- og mobilitetsplanen for Jessheim og indirekte i den 

regionale planen. En bypakke kan være en løsning for å sikre realisering av ulike tiltak. I slike 

pakker er vanligvis en bomring en del av bidraget til finansieringen. 

En eventuell bomring bør omfatte bommer på alle veger inn til området, inkludert ramper fra 

E6 og E16. Gjennomgangstrafikk på europavegene bør ikke bidra. Men atkomst fra E16 til 

OSL bør innlemmes. Biltrafikk til flyplassen vil være en betydelig generator for utvikling av 

vegnettet og det er dermed naturlig at også disse kjøretøyene bidrar til pakken. 

Det anbefales å utrede mulighetene for en bypakke for Gardermobyen i dialog med 

fylkeskommunen og Ullensaker kommune. Gardermobyen omfatter Jessheim, Gardermoen 

næringspark og hovedflyplassen. 

7.3.4 GNP bomring 

Dersom en bypakke for Gardermobyen ikke er aktuelt, så kan eventuelt en mer begrenset 

versjon knyttet til næringsparken være et alternativ. Denne vil kunne gi gode bidrag til 

finansiering av ønskede vegtiltak i og i tilknytning til næringsparken. 

I forhold til målet om at Gardermoen næringspark skal foretrekkes fremfor andre 

næringsarealer, vil dette kunne gi ytterliggere begrensninger på attraktiviteten for 

arealutvikling. Ut fra dette vurderes alternativet som mindre aktuelt sammenlignet med 

bypakke for Gardermobyen. 
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7.4 Byvekstavtale for Oslo og Akershus 

Samferdselsdepartementet inviterte våren 2018 i samråd med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og kommunene 

Bærum, Skedsmo og Oppegård til forhandlinger om byvekstavtale for Oslo og Akershus. 

Byvekstavtalen skal sikre et godt rammeverk for løpende samarbeid om samordnet areal- og 

transportutvikling i hovedstadsområdet med utgangspunkt i oppfølging av Regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus. 

At utviklingen i omegnskommunene har stor betydning for det fremtidige transportbehovet 

og nullvekstmålet poengteres i invitasjonen fra departementet. 

Ullensaker kommune er ikke invitert til forhandlingene om byvekstavtalen. Akershus 

fylkeskommune ivaretar interessene til de kommunene som ikke selv er med i 

forhandlingene. Det er uklart hvordan dette vil påvirke prioriteringen av tiltak i GNP.  
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8 OPPFØLGING 

Nedenfor er det foreslått noen tiltak for å følge opp arbeidet med vegsystemet knyttet til 

Gardermoen næringspark og tilgrensende områder. Statens vegvesen og fylkeskommunen 

går inn i en periode med omorganisering og det er viktig å sikre kontinuitet i arbeidet. 

8.1 Trafikkvurderinger 

Etablering av en utvidet Aimsun-modell for området vil være et nyttig verktøy for alle som 

skal gjøre trafikkvurderinger. Denne kan bidra til å sammenligne vurderinger av ulike tiltak 

og synliggjøre disse på en god måte. Det er viktig at ansvaret for koordinering og 

oppdatering av denne modellen plasseres ett sted. 

I arbeidet med videreføring av de foreslåtte vegtiltakene vil det være nødvendig å gjøre 

trafikkvurderinger av disse for å synliggjøre effekt og konsekvenser av tiltakene. 

Det bør også jobbes videre med å strukturere oversikten over hvordan vi ønsker at 

trafikkvurderinger skal gjøres. Dette kan bidra til forutsigbarhet for utbyggerne og for 

saksbehandlere i offentlige etater. Det vil også gjøre det lettere å etterprøve innkomne 

vurderinger. 

For å vurdere fremtidig trafikk vil det være nyttig å se nærmere på ulike scenarier for dette 

som nevnt i kapittel 5.3. To til tre alternative trafikkmatriser vil kunne synliggjøre 

konsekvenser og antyde sårbarheter i vegsystemet og planlagt vegsystem.  

8.2 Finansiering 

Det er nå kommet inn noen midler gjennom infrastrukturavtalene. Det vurderes imidlertid 

som vanskelig å skaffe til veie nødvendig finansiering gjennom grunneierbidrag for 

gjennomføring av noen av de større tiltakene som vil være nødvendig.  

Det bør derfor jobbes videre med å få den reduserte løsningen for V23 inn i kommende NTP. 

Dersom dette ikke skulle føre frem, så bør det vurderes andre kilder til finansiering. Det kan 

for eksempel være en bomring som kan bidra til finansiering av en prosjektpakke for 

Gardermobyen. 

8.3 Planforvaltning 

Det bør vurderes å lage en intensjonsplan som kan være retningsgivende for videre utvikling 

av areal og transport. Dette kan være en intensjonsplan eller en enkel VPOR. Planen bør 

forankres hos kommunen, fylkeskommunen og øvrige relevante aktører. 

Videre bør det i planforvaltningen sikres at foreslåtte vegtiltak kan gjennomføres. 
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8.4 Forslag til oppfølgingsaktiviteter 

• Gjøre konstruktive beregninger av eksisterende bru over E6 med tanke på å etablere 

tre eller fire felt på denne. 

• Forprosjekt for å avklare gjennomførbarhet og effekt av mindre tiltak for å 

optimalisere dagens E6-kryss. Vurdere nærmere behov og muligheter for 

trafikkstyring (tilfartskontroll, varsling, o.l.) 

• Gjøre trafikkberegninger av kortsiktige tiltak knyttet til Jessheimvegen og V23 

alternativ C. 

• Etablere 2-3 trafikkmatriser basert på ulik fremtidig utvikling av trafikken. 

• Vurdere samfunnsøkonomisk nytte av V23 alternativ C. 

• Forprosjekt på utvidelse av tilfart inn mot østre rundkjøring fra E6. 

• Forprosjekt på V23 alternativ D østre side. 

• Utforme kollektivstrategi. 

• Vurdere utforming av en intensjonsplan eller VPOR. 
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