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Konseptvalgutredning 
(KVU)
for vegforbindelser øst 
for Oslo
Møte i referansegruppa 

Lillestrøm 15. mars 2019



10:00 Velkommen til referansegruppemøtet

KVUens avgrensing og organisering 
v/ Per Morten Lund, regionvegsjef og leder av styringsgruppa

Prosess og fremdrift v/ Lars Kristian Dahl, prosjektleder

Situasjonsbeskrivelse og behovsvurdering v/ Lars Kr. Dahl

Transportmodeller – et verktøy i KVU-arbeidet v/Agnete Trier Hauge

11:30 LUNSJ

12:15 Effektmål og krav: Hvordan skal vi vurdere konseptenes måloppnåelse? 
v/ Lars Kr. Dahl

Hva er et konsept og hvordan blir det utformet? 
v/ Helena Kyllingstad, ass. prosjektleder

Hvilke mindre tiltak kan bidra til å oppnå KVUens samfunnsmål? Gruppeoppgave

Oppsummering og veien videre v/ Kristin Aandal og Lars Kr. Dahl

14:00 Slutt for dagen – god helg!

3/20/2019

Program for dagen



Velkommen til første møte i referansegruppa!

● Bred sammensatt gruppe – vi ønsker deres innspill!

● KVU-området er stort – mange interesser og ulike avveininger

● KVU-en skal overleveres Samferdselsdepartementet innen 31.12.2019
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Bakgrunn og bestilling 

NTP 2018-2029 (St.meld.33) : 

Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU for 
strekningen rv. 22/rv. 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. KVUen vil 
se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv. 4 via E18 med 
hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. 
Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111/rv. 22/fv. 22 
Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt fv. 120 Moss – Elvestad –
Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og 
tilknytning til eksisterende veger .

Komiteen støtter opp om en «Ring 4» rundt Oslo, men vil henstille at 
strekningen Gardermoen–Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad utredes. Etter 
komiteens oppfatning er dagens vegnett i Fet og Skedsmo ikke 
dimensjonert til å ta unna for økt trafikk fra øst og sør, og derfor må også 
en forbindelse mellom Fetsund og Gardermoen tas med i en slik 
utredning.
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Utfordringsnotat

KVU for vegforbindelser øst for Oslo

3/20/2019

● Utfordringsnotatet er et svar på bestillingen fra 

Stortinget

● Dårlig vegstandard på begge strekningene

● Målkonflikter: Vegen møter byområder i hver ende 

av korridorene

● Hva slags ambisjoner skal man ha for 

vegforbindelser i korridorene?



Rapport fra KVU-verkstedet

● Takk for innsatsen og for mange gode innspill og 

ideer!

● Gir viktige bidrag til interessentanalysen og 

behovsvurderingen

● Innspill til mulige konsepter

KVU for vegforbindelser øst for Oslo
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Forslag til: 

3/20/2019

Prosjektutløsende behov: 

Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på 
Romerike for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og 
sikre nødvendig beredskap.

Samfunnsmål: 

En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig 
beredskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. 



3/20/2019

Avgrensning av prosjektområdet

● Områder som enten vil eller kan bli direkte 

påvirket av eller kan ha en stor interesse av 

utviklingen av transporttilbudet

● Avgrenses til vegkonsepter i de to korridorene 

rv. 22/rv.111 og fv. 120 med tilkoblinger til E6 i 

nord og rv. 4

● Løsninger som gjelder byområdene i Nedre 

Glomma, Moss og Nedre Romerike blir 

behandlet i andre pågående utredninger og 

forhandlinger i byvekstavtaler



Avgrensing av 
influensområdet

Det geografiske området som 
tiltakene innenfor 
prosjektområdet kan påvirke.

Gjelder bl.a. 

• Transportstrømmer

• Pendling

• Bo- og
arbeidsmarkedsregioner
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Prosjektorganisering

3/20/2019

Prosjekteier:

Regionvegsjef

Styringsgruppe:

SVV Region øst
SVV Vegdirektoratet

Prosjektgruppe (SVV Region øst):

Prosjektleder: SVT-avd.
Ass. Prosjektleder: SVT-avd.
Kommunikasjon: SVT-avd.
Transportanalyser: Ressursavd.
Vegplanlegging: Ressursavd.
Kart og geodata: Ressursavd.
Kostnadsanslag: SVT-avd.
Gods- og næringstransporter: SVT-avd.
Vegavdeling Østfold
Vegavdeling Akershus

Ekstern referansegruppe:

• Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Jernbanedirektoratet
• NVE Region øst
• Østfold fylkeskommune
• Akershus fylkeskommune
• Follorådet
• Indre Østfold regionråd
• Nedre Glomma regionråd
• Regionrådet for Mosseregionen
• Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike
• Gjøvikregionen utvikling
• NHO Viken og Oslo
• LO Oslo og Akershus
• LO Østfold
• NAF – avd. Nedre Romerike
• NAF Moss og omegn
• Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus
• Naturvernforbundet i Østfold
• Norges lastebileierforbund
• Akershus Bondelag
• Østfold bondelag
• Borg havn

Konsulenter:

Transportanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, 
vegkonsept, kostnadsanslag, rapporter

ARBEIDSVERKSTED:

• Kommuner
• Fylkeskommuner
• Statlige etater
• Næringsorganisasjoner
• Interesseorganisasjoner
• Nærings- og transportaktører



Roller

● Styringsgruppa:
– Har prosjekteierskapet og tar beslutninger

– Sikrer at prosjektet styres i henhold til mandatet

– Sørger for at prosjektet blir prioritert i organisasjonen og at medlemmene har de 

fullmakter som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet

● Referansegruppa:
– Teste ut underveis om vi er på rett spor (jmf situasjonsbeskrivelse, behovsanalyse og mål)

– Holdes informert om hva som skjer og valg som tas

– Inviteres til å komme med innspill og råd for å bidra til prosjektets suksess eller 

måloppnåelse
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Møteleder Kristin Aandal

3/20/2019



3/20/2019

Presentasjon

2. Prosess og fremdrift - LKD presentasjon.pptx


A) Har dere spørsmål eller kommentarer til det 

dere har hørt så langt?

● Tenk og noter hver for dere.

● Runde rundt bordet. 

● Noter gruppas spørsmål på A3 arket 



3/20/2019

Presentasjon

3. Situasjonsbeskrivelse og behovsvurdering - LKD presentasjon.pptx


B) Er det vesentlige feil eller mangler ved 

situasjonsbeskrivelsen og behovsvurderingen? 

● Tenk og noter hver for dere.

● Runde rundt bordet. 

● Noter gruppas spørsmål på A3 arket 



Transportmodeller – et verktøy i KVU-arbeidet 

v/Agnete Trier Hauge

20.03.2019

Presentasjon

4. KVU rv22 transportmodeller 15. mars 2019_ATH.pptx


LUNSJ!

Tilbake 12:13 

20.03.2019



11:30 LUNSJ

12:15 Effektmål og krav: Hvordan skal vi vurdere konseptenes måloppnåelse? 

v/ Lars Kr. Dahl

Hva er et konsept og hvordan blir det utformet? 

v/ Helena Kyllingstad, ass. prosjektleder

Oppsummering og veien videre v/ Kristin Aandal og Lars Kr. Dahl

14:00 Slutt for dagen – god helg!

3/20/2019

Program for dagen
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Presentasjon

5. Målstruktur - LKD presentasjon.pptx


C) Hvilke råd vil dere gi til styringsgruppa før de 

behandler og vedtar prosjektets mål? 

● Les målstrukturen og noter hver for dere

● Runde rundt bordet

● Lag en felles liste med råd på A3 arket
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Presentasjon

6. Konseptutvikling - HK presentasjon.pptx


D) Hvilke mindre tiltak kan bidra til at vi 
oppnår dette prosjektets samfunnsmål? 

● Les gjennom forslagene til tiltak fra KVU verkstedet.

● Gå gjennom ett og ett forslag og vurdér dem ut ifra 
følgende: 

• Er tiltaket relevant?

• Hvem har ansvaret for å gjennomføre dette? 

• Hvem må samarbeide for at dette skal gjennomføres? 



Oppsummering og 

veien videre

Referansegruppemøte 1

KVU for Vegforbindelser øst for Oslo

Lillestrøm, 4. mars 2019

Lars Kr. Dahl og Kristin Aandal

Tegning fra KVU-

verkstedet v/ Daniel 

Nordland



Veien videre

SOMMERFERIEPÅSKE

Mars April Mai Juni Juli September Oktober NovemberAugust Desember

Referansegruppemøte 2               
(uke 21) dato?
• Presentere foreløpige 

konseptskisser

• Presentere foreløpig ILKA + drøfte 
prissatte/ikke prissatte effekter

• Problemstillinger og utfordringer

• Så langt har vi kommet, hva 
tenker dere?

Referansegruppemøte 3 
(uke 35) dato?
• Drøfte konseptene

Oversendelse 
Samferdsels-

departementet

Beslutning 
om 

anbefaling

Ferdige 
delutredninger

Konkludere 
konsepter

Ferdig ILKA-
rapport

Referansegruppe-
møte 1 – 15/3



Oppsummering og evaluering

● Andre spørsmål?

● Hva fungerte i dag? 

● Hvilke råd vil dere gi til neste møte i referansegruppa? 

– Skriv på a5 ark

– La de ligge på bordet når du går 
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