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Høringsuttalelse – KVU Vegforbindelser øst for Oslo – RV 22 

Næringsforeningene i Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad og Halden vil med dette gi innspill til 

konseptvalgutredningen (KVU) knyttet til ny tverrforbindelse og avlastningsvei rundt Oslo. 

Foreningenes nedslagsfelt teller rundt 200 000 innbyggere og ca 1000 medlemsbedrifter, mange av 

disse har betydelige transportvolum. 

Vi vil først gi en sterk støtte til et konsept som gir en bedre og mer effektiv forbindelse fra Halden og 

Nedre Glomma-regionen gjennom Østfold og med tilknytning til E6 nord for Lillestrøm. Vi mener 

tiltaket vil ha stor nasjonal, regional og lokal betydning, og også bidra til avlastning gjennom Oslo 

samt styrke muligheten til bruk av sjøtransport ved en bedre tilknytning til Borg havn i Fredrikstad. 

Forutsetning for å oppnå dette mener vi ivaretas ved å prioritere en oppgradering av RV 22. En slik ny 

forbindelse løser flere problemer, og skaper nye muligheter. 

Vi legger i denne uttalelsen særlig vekt på næringslivets behov for nærings/godstransport. Å legge til 

rette for en effektiv næringstransport, er samtidig å stimulere til verdiskaping og 

konkurransedyktighet i næringslivet som er et viktig samfunnsperspektiv. 

 

Nasjonalt 

En ny RV 22 (som angitt i anbefalingen; Alt 5 + Alt 4) vil både være en avlastningsvei gjennom Oslo og 

gi en raskere og mer effektiv transport for varer fra Sverige (både E6/Svinesund og E18/Ørje) og 

regionene rundt Halden, Nedre Glomma samt Rakkestad/Mysen/Askim som skal til destinasjoner 

nord for Oslo – eller i motsatt retning. Selv om en betydelig del av trafikken over grensen skal til og 

fra Oslo-området, er det en god del tungtransport og annen næringstransport som skal forbi Oslo og 

som på denne måten får en raskere og ikke minst forutsigbar reisetid når man slippe å kjøre gjennom 

Oslo. I tillegg vil en reduksjon av trafikken gjennom Oslo vil være viktig i et veinett som til dels er 

overfylt i deler av døgnet. 

Vi vil også peke på at en ny RV22 vil kunne bli en del av en framtidig «Ring 4-konsept» rundt Oslo, 

hvor RV 22 vil danne den sør-østlige halvsirkelen sammen med E6 til avkjøring til E134 (Oslofjord-

forbindelsen). En oppgradert RV22 vil således kunne bli en del av et større nasjonalt vei-konsept som 

skaper nye muligheter, ikke minst ved at Norges 5. mest folkerike område, gis en alternativ 

ferdselsåre til Oslo Lufthavn Gardermoen og andre mål nord for Oslo.  

Regionalt 

Det er betydelig samhandling og kontakt mellom bedrifter i de nevnte regioner i Østfold. Det er en 

utfordring i dag at veiene som knytter «indre og ytre» Østfold sammen (tverrforbindelsene mellom 

E6 og E18), har dårlig kapasitet og er lite egnet til godstransport. Selv dagens RV22 som vel er den 

«beste» tverrforbindelsen er svært svingete, ujevn og med mange påkjøringer som reduserer farten. 

På flere strekninger er det også rundkjøringer og fartsdumper som reduserer framkommeligheten 

ytterligere. En oppgradert RV 22 vil ha stor betydning for den eksisterende godstransporten. Dette 

gjelder ikke minst for en rekke industribedrifter på Øra i Fredrikstad, i Sarpsborg, inklusive 

industriområdene på Hevingen/Kampenes samt i Rakkestad/Rudskogen og Mysen. Det er verdt å 
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merke seg at det har vært en rekke nyetableringer langs denne aksen de siste par årene som øker 

transportbehovet. 

Vi vil også sterkt understreke behovet for å se ulike transportformer i sammenheng, i dette tilfellet 

båttransport fra Borg havn. RV22 begynner ved havnen i Fredrikstad og går gjennom boområder med 

en rekke rundkjøringer og påkjøringer fra lokale veier. En oppgradert RV helt fra Borg havn vil styrke 

muligheten for sjøtransport som er et viktig miljø-klimatiltak. 

 

Lokalt 

Dagens RV22 er også en viktig lokalvei fra store bolig- og næringsområder, spesielt i Sarpsborg og 

Østsiden i Fredrikstad. Veien er i betydelig grad underdimensjonert i forhold til behovet og er også en 

del av strekningen som er inkludert i bypakke Nedre Glomma (Hafslund-Donderen). En oppgradering 

av RV22 som gjennomfartsvei og bedre samordning med lokale behov, vil være en vinn-vinn-løsning i 

en tett befolket område (30-40 000 mennesker) med butikker, skoler og aktivitetssentra langs veien. 

RV22 på Østsiden i Fredrikstad er ikke prioritert i det interne veinettet som bypakke Nedre Glomma 

har i sin porteføljestyring. Finansieringsevnen i bompengenettet og øvrige mål tilsier at denne 

strekningen i vesentlig grad er et statlig ansvar.  

 

Anbefaling 

Når det gjelder alternativene som er utredet og KVU’ens anbefaling til prioriteringer, stiller vi oss bak 

anbefalingen som innebærer konsept 5 først, deretter konsept 4.  

Vi vil imidlertid sterkt understreke at en slik anbefaling fra næringsforeningenes side er en 

rekkefølgeangivelse og at forutsetningen for å oppnå nødvendige besparelser og 

transporteffektivitet, er at konsept 4 også gjennomføres så raskt som mulig. Det er når Konsept 4 er 

gjennomført, at man vil oppnå en så stor reisetidsbesparelse at den faktisk blir et attraktivt alternativ 

til E6 gjennom Oslo. 

Vi vil derfor sterkt framheve at når man omtaler RV22 som en avlastningsvei, må det være mer enn 

som beredskapshensyn ved gitte, unormale situasjoner. I stadig større deler av døgnet er E6 gjennom 

Østfold og Oslo i ferd med å fylles opp, og kødannelser og/eller redusert fart skjer stadig oftere og i 

lengre perioder. Med en underliggende trafikkvekst vil det være av stadig større verdi å få flyttet 

trafikk fra E6 til en ny RV22. Vår smertelige erfaring fra tidligere er at man har undervurdert 

trafikkveksten og kapasitetsutfordringene i veiplanleggingen, og det må derfor tillegges stor vekt å få 

så mye trafikk som mulig flyttet fra E6 til RV22.  

Skal RV22 bli et attraktivt alternativ, bør den derfor forsterkes med Alt 4. Da vil vi få en 

transportløsning som gir betydelig effekt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Veien vil henge 

sammen med og fullføre et svært interessant konsept med en Ring 4 rundt Oslo. 

 

Sarpsborg Næringsforening 

Fredrikstad næringsforening 

Halden Næringsråd 

Rakkestad Næringsråd 


