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Høringsuttalelse «KVU Vegforbindelser øst for Oslo» 
Næringsforeningene i Nes, Fet, Sørum og Aurskog-Høland og NAF avd. Nedre Romerike 
samarbeider om saker som er viktige for næringslivet i området vi dekker. Siden 2015 har vi 
vært opptatt av Rv22-problematikken og har også deltatt i både strategiseminaret som var i 
Fredrikstad, og vi har vært representert i referansegruppa for KVU-arbeidet. 

KVU-rapporten er lest med interesse, og vi støtter hovedkonklusjonen som er formulert slik: 

”Konsept 5, Minimum, legges 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. 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 gir også bedre tilgjengelighet til det 
regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som er viktig for utvikling og vekst i 
regionen”.   

Utover å gi vår støtte til hovedkonklusjonen, ønsker vi å peke på noen forhold som etter vår 
mening også må vektlegges i det videre arbeidet. 

Mandatet 
Vi er enig i at dagens vegnett i gamle Fet og Skedsmo kommuner ikke er tilfredsstillende og i 
stand til å ta unna økt trafikk fra sør og øst. Etter vår mening er ikke mandatets kulepunkt om 
behovet for en god forbindelse mellom Fetsund og Gardermoen, Jf. mandatet, belyst i 
tilstrekkelig grad i utredningen. 

Hovedmål fremkommelighet 
Vi merker oss at hensikten “med arbeidet er å avlaste de belastede delene av E6-trafikken 
gjennom Oslo og gi nødvendig beredskap ved hendelser i vegnettet. Etablering av et robust og 
pålitelig transportsystem vil dermed være et viktig behov for området,” og at de alternative 
strekningene skal være aktuelle som avlastningsveg for E6 gjennom Oslo.  

Etter vår mening er ikke dette målet godt nok ivaretatt. Ett eksempel er at Rv22 fortsatt tenkes 
videreført gjennom Kjeller. 
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Klima og miljø 
Etter vår mening må regulering av boligområder og næringsarealer sees i sammenheng. 
Etablering av arbeidsplasser må ha like høy oppmerksomhet som etablering av boliger. Både 
klimamessig og miljømessig er det en fordel om arbeidsreiser og arbeidspendling reduseres. 
Derfor er det også viktig at samfunnets behov for andre arbeidsplasser enn byarbeidsplasser 
vektlegges. I vårt område som i følge befolkningsprognosene vil oppleve 16 % vekst fram til 
2030, må lokale myndigheter sørge for å regulere næringsareal på hardmark så nært 
boligområdene som mulig. Veksten vil ikke stoppe opp i 2030. Derfor må det planlegges god 
infrastruktur, noe som er helt avgjørende for å få velfungerende lokalsamfunn. Transportårene 
som næringslivet bruker, bør ikke gå gjennom bolig- eller byområder. Ref. planene for 
Kjeller-området i Lillestrøm kommune. Lillestrøm by har store trafikk- og 
forurensingsproblemer, spesielt i rush-tidene, og dette bør man se i sammenheng med Rv 22- 
og Fv 120-problematikken. Gjennomgangstrafikken gjennom Lillestrøm må reduseres. 

Etter vår mening er det størst mulighet å redusere klimautslippene fra næringstransporten 
gjennom den teknologiske utvikling som finner sted. Klimabelastningen fra personbiler som 
brukes til kjøring til og fra arbeid, er ikke bare et spørsmål om å tilrettelegge for 
miljøvennlige transportformer. Det er i stor grad også et spørsmål om hvor arbeidsplassene er 
lokalisert i forhold til hvor boligene er. 

Utbedring av Rv 22 og så i neste omgang legge den på østsiden av Glomma på hardmark vil 
også kunne være et godt miljø- og klimatiltak. 

Utviklingsmønstre og terminalstruktur 
Vi merker oss at befolkningsprognosene viser at vårt område fortsatt vil ha svært høy vekst. 
Dette utviklingsmønsteret er forsterket siden forrige NTP. Sterk befolkningsvekst vil gi stor 
trafikkvekst og stort behov for arbeidsplasser. God fremkommelighet for næringslivet er 
viktig. Derfor må infrastrukturen tilrettelegges for både nåværende modulvogntog og 
fremtidige kjøretøytyper. Enda sterkere befolkningskonsentrasjon vil sette ytterligere krav til 
trafikken rundt hovedstaden og dermed øker behovet for en ny ring 4 rundt Oslo. Ikke minst 
vil lager og terminalstrukturen rundt Gardermoen også bli viktigere fordi det som i dag er på 
Alnabru, om noen år vil måtte flytte ut av Oslo som trenger områdene til boliger. Det vil bli 
stort behov for omlastingsterminaler rundt Oslo. 

Transporten fra Sverige inn over Charlottenberg og Magnor vil øke. Godstrafikken Østfra 
fordobles mot 2040. Dette aktualiserer både behovet for ny E16 Skarnes – Gardermoen – ny 
ytre ring 4 og en ny trasé av Rv22 nordover på østsiden av Glomma. Vi registrerer at 
prognosene for vekst i godstransporten på vei er om lag 60 prosent fram mot 2050. Vi mener 
dette tilsier at den informasjon denne KVU-en gir, må tas med i neste NTP. 

KVU-en viser til at det er lite tungtrafikk på Rv22. Dette er etter vår mening ikke et argument 
for å konstatere at veien ikke har stor betydning for næringslivet. Det faktiske forhold er at 
veien er for dårlig til å ta tungtrafikk. Etter vår mening er dette et argument for en kraftig 
oppgradering av veien. Når den er gjennomført, vil Rv 22 fremstå som mye mer aktuell for 
tungtransporten. 

Avslutning 
KVU-rapporten gir etter vår mening et godt grunnlag for videre utvikling av infrastruktur 
fram til Fetsund. Samarbeidsgruppen mener at det burde vært lagt mer vekt på veien videre 
nordover fra Fetsund og er skuffet over at det ikke synes å være lagt spesielt mye arbeid i 
mulighetene for å føre Rv 22 videre nordover på østsiden av Glomma opp mot Gardermoen. 
Etter vår mening ville dette vært nyttig og riktig for å få redusert rushtidsutfordringene i og 
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rundt Lillestrøm og fått Rv 22 vekk fra Kjeller-området som jo kommunen ønsker å utvikle. 
De forsinkelsene som trafikantene opplever ved kryssing av dagens bro over Glomma er både 
for næringslivet og befolkningen uakseptable. 
 

En videreføring av Rv 22 nordover fra Fetsund vil også være fordelaktig når vi ser på 
utbygging av E16 og mulighet for å legge en ring 4 rundt Oslo. En ny trasé nordover på 
østsiden av Glomma vil også bidra til å opprettholde levende bygdesamfunn da spredt 
utbygging vil skje, og være god landbrukspolitikk da veien i stor grad kan bygges på 
hardmark. 

Vennlig hilsen 

for 

 
Aurskog-Høland Utvikling 

 
Fet Næringsforening 
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NAF avd. Nedre Romerike 
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