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Stab Strategi og utvikling 

  
 

Høringssvar - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 

Viser til brev datert 08.01.2020 vedrørende høring av konseptvalgutredningen for vegforbindelser øst 
for Oslo.  
 
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune behandlet saken i møte 24.02.2020. Følgende vedtak ble 
fattet enstemmig: 

 
Aurskog-Høland kommune avgir følgende høringsuttalelse til KVU vegforbindelser øst for Oslo basert på 
følgende hovedpunkter:  
 
1. Aurskog-Høland kommune støtter den anbefalte løsningen i KVUen om:  

• å legge konsept 5 minimum til grunn som et første trinn  

• trinnvis utvikling av rv. 22 i tråd med konsept 4 Kombinasjon  

2. Det forutsettes at det gjøres grundige utredninger rundt naturverdier i forbindelse med den videre 
planleggingen.  

3. Det må ses på muligheten for å etablere en ny vei på strekningen Fetsund – Gardermoen på østsiden 
av Glomma som et alternativ til gjennomkjøring i Lillestrøm-området.  
 

Vedlagt ligger kommunens saksframlegg og utdrag fra formannskapets protokoll. 

 

 

Med vennlig hilsen 

         

Inger Hegna Else Marie Stuenæs 
kommunedirektør rådgiver overordnet plan 
 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 20/00543 
Arkivkode  
Saksbehandler Else Marie Stuenæs 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 24.02.2020 11/20 

 
 
 
Høringssvar konseptvalutredning for vegforbindelser øst for Oslo 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 24.02.2020 sak 11/20 
 

Møtebehandling 

Vedlagt sakslisten: 
• Høring – Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo  

• Hovedrapport Konseptvalgutredning vegforbindelser øst for Oslo, Statens vegvesen region 

 øst – strategi-, veg- og transportavdelingen, desember 2019  

Ingen avvikende forslag ble fremsatt. 
 
Votering 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Aurskog-Høland kommune avgir følgende høringsuttalelse til KVU vegforbindelser øst for 
Oslo basert på følgende hovedpunkter: 
1. Aurskog-Høland kommune støtter den anbefalte løsningen i KVUen om;  

• å legge konsept 5 minimum til grunn som et første trinn 

• trinnvis utvikling av rv. 22 i tråd med konsept 4 Kombinasjon 

2. Det forutsettes at det gjøres grundige utredninger rundt naturverdier i forbindelse med den 

videre planleggingen 

3. Det må ses på muligheten for å etablere en ny vei på strekningen Fetsund – Gardermoen på 

østsiden av Glomma som et alternativ til gjennomkjøring i Lillestrøm-området. 
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Høringssvar konseptvalutredning for vegforbindelser øst for Oslo 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Aurskog-Høland kommune avgir følgende høringsuttalelse til KVU vegforbindelser øst for Oslo: 

1. Aurskog-Høland kommune støtter den anbefalte løsningen i KVUen om;  

• å legge konsept 5 minimum til grunn som et første trinn 

• trinnvis utvikling av rv. 22 i tråd med konsept 4 Kombinasjon 
2. Det forutsettes at det gjøres grundige utredninger rundt naturverdier i forbindelse med den 

videre planleggingen 
3. Det må ses på muligheten for å etablere en ny vei på strekningen Fetsund – Gardermoen på 

østsiden av Glomma som et alternativ til gjennomkjøring i Lillestrøm-området. 

 
Vedlegg:  

• Høring – Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 

• Hovedrapport Konseptvalgutredning vegforbindelser øst for Oslo, Statens vegvesen region 

øst – strategi-, veg- og transportavdelingen, desember 2019 

 
Saksopplysninger: 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) 
for strekningen rv. 22 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. Oppdraget ble gitt som en bestilling 
gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. I bestillingen ble det bedt om: 

• å 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 

• analyse av de aktuelle vegstrekningene E6, rv. 111/rv. 22/fv. 22 Fredrikstad – Lillestrøm – 
Nittedal og fv. 120 Moss – Elvestad – Lillestrøm samt alternative strekninger og tilknytning til 
eksisterende veier 
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KVUen beskriver et utfordringsbilde rundt veinettet øst for Oslo med hovedfokus på omkjøringsvei for 
modulvogntog og avlastning av E6 Oslo i rushtid. Utredningen omhandler vegforbindelser øst for Oslo 
i korridorene til rv. 22 og fv. 120. I prosjektområdet ligger E6 og E18. De to korridorene rv. 22 og fv. 
120 er mulige tverrforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike. Mens E6 og E18 først og 
fremst er motorveger med regional og nasjonal betydning, har rv. 22 og fv. 120 en regional og lokal 
funksjon ved at de betjener trafikken i tilknytning til byområdene i begge ender av disse strekningene. 
Denne trafikken utgjør en vesentlig høyere andel enn gjennomgangstrafikken. Dette forårsaker køer 
og forsinkelser inn mot byområdene i rushtiden. 

Målet for konseptvalgutredningen er en bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike 
som sikrer nødvendig trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og som avlaster E6 gjennom Oslo. 
I dette ligger en alternativ vegforbindelse øst for Oslo som kan fungere som en overordnet 
omkjøringsrute for ulike trafikantgrupper, inklusive modulvogntog, ved planlagte og ikke-planlagte 
hendelser på E6 mellom Østfold og Romerike. Med avlastning menes at en større andel av 
gjennomgangstrafikken mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike velger å kjøre en alternativ rute i en 
normal trafikksituasjon, slik at trafikkmengden reduseres på E6 gjennom Oslo. 

Aurskog-Høland kommune har, sammen med andre aktører, deltatt i KVU-verksted i forbindelse med 
arbeidet. 

I arbeidet med KVU-en har rene utbyggingskonsepter, kombinasjoner av utbygging og utbedring, samt 
rene utbedringskonsepter, blitt vurdert i de to korridorene. Følgende fem konsepter er analysert:  

• Konsept 1 Motorveg øst: Konsept på østsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra 
Skjeberg i Østfold til Berger på Romerike, alternativ 1c, i korridor til rv. 22  

• Konsept 2 Motorveg vest: Konsept på vestsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra 
Son i Follo til Berger på Romerike, alternativ 2a og 2c, i korridor til fv. 120/fv. 151  

• Konsept 3 Motorveg vest-øst: Konsept som både går på vest og østsiden av Øyeren, med 
utbygging av motorveg fra Son i Follo via Fet til Berger på Romerike, alt. 3d (bru over Øyeren) 
og 3e (m bruk av E18), i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151  

• Konsept 4 Kombinasjon: Konsept på østsiden av Øyeren, med en kombinasjon av utbedring 
og utbygging i ny og eksisterende trase, fra Årum ved Fredrikstad til Hvam på Romerike, 
alternativ 1-3, i korridor til rv. 22  
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• Konsept 5 Minimum: Konsept på både vest- og østsiden av Øyeren, med utbedring i 
eksisterende trase for fv. 120 og rv. 22 fra E6 i sør til E6 i nord, alternativ 1-1, i korridor til rv. 
22 og fv. 120/fv. 151  
 

  

Figur 28. Kart over alle konseptene som inngår i alternativanalysen. Kilde: Statens vegvesen 

Samtlige konsepter oppfyller det absolutte kravet om å sikre nødvendig trafikkberedskap. Konsept 2 
Motorveg vest er best, mens konsept 5 Minimum er dårligst når det gjelder å sikre nødvendig 
trafikkberedskap. Flere av motorvegkonseptene gir god måloppnåelse når det gjelder innspart reisetid, 
men i liten grad måloppnåelse når det gjelder avlastning av E6 trafikken gjennom Oslo. 

Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Konsept 5 Minimum har imidlertid minst 
negativ samfunnsøkonomisk nytte (-0,3 milliarder) og er det klart beste konseptet både når det gjelder 
prissatte og ikke-prissatte virkninger. Selv med store investeringer, herunder 4-felts motorveg som 
riktig nok gir betydelig reduksjon i reisetid, vil man ikke oppnå avlastning i særlig stor grad på E6 
gjennom Oslo. Fordi de trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og regional trafikk og 
ikke gjennomgangstrafikken, er måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo liten 
for samtlige konsepter og står ikke i forhold til kostnadene.  

På bakgrunn av en samlet vurdering av måloppnåelse og samfunnsøkonomisk analyse anbefales det 
å legge konsept 5 Minimum til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller kravet om en 
omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste investeringskostnaden 
sammenlignet med øvrige alternativ. Videre er det det beste konseptet sett ut ifra ikke-prissatte 
virkninger. Rv. 22 utvikles deretter trinnvis i tråd med konsept 4 Kombinasjon. Konseptet har nest best 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet og man vil få en vegforbindelse som kan være et brukbart alternativ 
til å kjøre på E6 gjennom Oslo. Konsept 4 Kombinasjon gir også bedre tilgjengelighet til det regionale 
arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som er viktig for utvikling og vekst i regionen.  

 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren vurderer bestillingen til å omhandle omkjøringsmuligheter ved hendelser på E6 
inn mot Oslo og avlastning for E6 sentralt i Oslo. I dette ligger det at vegnettet mellom E6 i Østfold og 
E6 på Romerike skal gjøres mer robust og pålitelig ved hjelp av en bedre alternativ vegforbindelse.  
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Det er et poeng at det ikke bør bygges en mere attraktiv veiforbindelse enn dagens hovedveisystem 
da dette vil kunne bidra til økt trafikkbelastning og dermed være i strid med nullvekstmålet. Den 
alternative vegforbindelsen må være i en slik standard at den kan være omkjøringsvei for 
modulvogntog, men bør ikke tilby en raskere reisetid for personbiltrafikken i normalsituasjon 

Felles for konseptene er at de berører trafikksystemene i og rundt Lillestrøm, og disse er allerede nå 
nær maksimal belastning. Lillestrøm ligger sentralt til i Oslo-området, og er et knutepunkt for vei- og 
togtrafikk nord og øst for Oslo. Som del av bybåndet i Akershus er Lillestrøm forpliktet til å nå 
nullvekstmålet.  Nullvekstmålet ble lagt til grunn av Stortinget i Klimaforliket i 2012, og innebærer at 
veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet ble 
deretter lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023 og 2018-2029. Selv om hensikten med 
utvidelsen er å legge til rette for gjennomfartstrafikk som ikke omfattes av nullvekstmålet, vil enhver 
kapasitetsutvidelse for personbiltrafikk i Lillestrøm uten begrensende tiltak være et hinder for å nå 
nulllvekstmålet.  

Konsept 1 Motorveg øst, 3 Motorveg vest-øst, 4 Kombinasjon og 5 Minimum betinger utbygging av ny 
Glommakrysning. Konsept 4 Kombinasjon og 5 Minimum benytter eksisterende trase for rv. 22 
gjennom Lillestrøm. Trafikken på rv. 22 ligger nært opp til maksimal kapasitet i rushtid. Økt trafikk på 
rv. 22 vil gi store belastninger for tilliggende områder, f.eks. ved økt trafikk gjennom tettstedet Fetsund. 
Økt trafikkbelastning vil i stor grad kunne løses ved ny Glommakrysning og 
framkommelighetsløsninger for buss. Bomiljøet og mobiliteten internt på Fetsund vil påvirkes og kunne 
gis negative konsekvenser avhengig av hvilket alternativ for Glommakryssing som velges. Det er viktig 
at det tas hensyn til lokale interesser på Fetsund. Inntil ny Glommakrysning er på plass, bør det sees 
på midlertidige løsninger, herunder framkommelighet for buss. På sikt bør det også vurderes en ny vei 
på strekningen Fetsund – Gardermoen på østsiden av Glomma. 

KVUen viser til at alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Selv med store investeringer 
i firefelts motorveg med betydelig reisetidsreduksjon, vil det ikke oppnås vesentlig avlastning av E6 
gjennom Oslo. Måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er liten for samtlige 
konsepter, og står ikke i forhold til kostnadene beregnet til mellom 22 og 33 mrd. kr. Basert på at de 
trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og regional trafikk og ikke 
gjennomgangstrafikken.  

Anbefalingen om å legge konsept 5 Minimum til grunn for deretter å utvikle rv. 22 trinnvis i tråd med 
konsept 4 Kombinasjon, framstår som det klart beste alternativet. Konsept 5 Minimum har desidert 
minst negativ samfunnsøkonomisk nytte (-0,3 mrd. kr) og vektlegges som det klart beste konseptet når 
det gjelder både prissatte og ikke-prissatte virkninger. Konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse og har i 
tillegg den laveste investeringskostnaden. Videre er konseptet i tråd med nullvekstmålet og 
målsetningen om å ikke øke trafikkbelastningen i og rundt Lillestrøm. Konsept 4 Kombinasjon har nest 
best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, gir et alternativ til E6 gjennom Oslo og gir bedre tilgjengelighet 
til det regionale arbeidsmarkedet.  

Rv. 22 er mye brukt i dag både til gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk til tross for dårlig veistandard og 
mye svinger. Den anbefalte løsningen med en kombinasjon av konsept 5 Minimum og konsept 4 
Kombinasjon, vil bidra til å gjøre rv. 22 mer trafikksikker, noe som bl.a. vil legge bedre til rette for buss 
på strekket Lillestrøm – Trøgstad – Mysen. Utbedringer av veien vil gjøre rv. 22 til en attraktiv vei for 
private og lokalt/regionalt næringsliv. Det kan ha stor betydning for utvikling av næring og 
boligområder og gi bedre forutsetninger for lokalsamfunn med lite tilvekst, som Hemnes og Løken. 
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Økonomiske vurderinger: 
 
Valg av konsept for vegforbindelse øst for Oslo har ingen direkte konsekvenser for Aurskog-Høland 
kommune.  
 
Miljømessige konsekvenser:  
Konsept 1 Motorveg øst og 3 Motorveg vest-øst betinger bygging av ny 4 felts motorvei fra Berger til 
Fetsund, og fra Fetsund til Mysen. Store deler av disse strekningene ligger innenfor Lillestrøm 
kommune. Det påpekes at i området mellom Berger og Fetsund finnes naturverdier av internasjonal 
interesse, herunder våtmarks- og ravineområder. Videre ligger Kongsrudtjern naturresservat og flere 
viktige friluftsområder og badeplasser i området der traseen vil passere.  
 
Alle konseptene unntatt konsept 2 Motorveg vest krysser Leira, som er et verneverdig vassdrag. Den 
miljømessige påvirkningen av denne kryssingen må utredes.  

Langs østsiden av Øyeren er traseene tegnet inn i områder der de potensielt er i konflikt med 
naturtyper i nasjonal verneinteresse. Områdene regnes dessuten som viktige friluftsområder, spesielt 
områdene som nærmest Fetsund. En eventuell kryssing av Øyeren vil også kunne gi negative 
miljømessige konsekvenser. Det henstilles til at det gjøres grundige utredninger rundt naturverdier i 
forbindelse med den videre planleggingen 

Alternativer og konsekvenser:  
Aurskog-Høland kommune kan avstå fra å avgi høringsuttalelse i saken.  
 
 
Konklusjon: 
Den anbefalte løsningen om å legge konsept 5 minimum til grunn, for deretter å utvikle rv. 22 trinnvis i 
tråd med konsept 4 kombinasjon, er etter en helhetsvurdering det beste valget både for regionen som 
helhet og for Aurskog-Høland kommune. Selv om hensikten primært er å sikre nødvendig 
trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og som avlaster E6 gjennom Oslo, vil denne løsningen 
vil kunne gi en mer-effekt for lokal og regional utvikling, særlig med tanke på boligutvikling og 
næringsutvikling. Det vil også være mulig på sikt å etablere en ny vei på strekningen Fetsund – 
Gardermoen på østsiden av Glomma som et alternativ til gjennomkjøring i Lillestrøm-området.  


