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Horingsuttalelse  -  Konseptvalgutredning for vegforbindelse øst for Oslo

Gjerdrum kommune har fv. 120 som viktigste fylkesvei i kommunen. Videre planlegging for
hovedveier øst for Oslo anses å kunne ha store følger for trafikkavvikling inn og ut av
kommunen samt for avlastningsfunksjonen fv. 120 har mellom Skedsmokorset og Oslo Lufthavn
Gardermoen. Det er stort fokus på fremkommelighetsutfordringer gjennom Skedsmokorset
spesielt, både politisk og hos innbyggerne. Merknader til utredningen meldes inn på bakgrunn av
dette.

Bakgrunnsinformasjon

Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo har som siktemal arute
gjennomgangstrafikk utenom Oslo. For Gjerdrum har utbygging og utbedring av veisystemet på
Nedre Romerike stor betydning da reiser ut og inn i størst grad går den veien.
Kapasitetsutfordringer på Skedsmokorset berører kommunens innbyggere og næringsdrivende i
det daglige og kommunen har nå for første gang mulighet til amelde fra om uforløste problemer
som kan bli både større og mindre som følge av valgte konsepter. Det legges av denne grunn
frem sak til høringsuttalelse slik at kommunens folkevalgte kan ta stilling til og melde inn behov
som bør løses når utredningen skal følges opp med konkrete tiltak.

Statens vegvesen har sendt høringsvarsel til kommunen for konseptvalgutredningen for
vegforbindelser øst for Oslo. Utredningen tar mål på seg autrede foretrukket konsept for
utviklingen av fv. 120 og rv. 22 mellom E6 på Romerike med E6 i Mosseregionen for fv. 120 og
Nedre Glomma for rv. 22. Av de medvirkningsmøter som ble avholdt ble Gjerdrum kommune
kun invitert med til siste møte som handlet om temaer rundt natur og miljø i utredningsområdet.

Konseptvalgutredningen sees også i sammenheng med utredning av KVU for ring 4, men ikke
for fr. 120 nordover fra Skedsmovollen. Valg av konsept og påkobling på E6 påvirker
veisystemene og hvor godt infrastrukturen til Ask er koblet på resten av regionen. Fv. 120 er
svært viktig både for Gjerdrum, Nannestad og Gardermoen. Konseptene med påkobling ved
Berger kan lette problemene med flaskehalsen gjennom Skedsmokorset dersom også byggingen
av tunell gjennom Vardfjellet tas med. Dette sammen med omkjøringsveien øst for Ask sentrum
vil styrke fv. 120 både for bosetting og næringsvekst. Invitasjonen til å komme med
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høringsuttalelse gir kommunen en sen anledning til amelde inn ønsker og behov med forslag til
hvordan utredningen kan ivareta kommunens anliggende på best mulig måte.

Omtale av konseptvalgutredningsarbeidet
Vegvesenet har i oppdrag fra samferdselsdepartmentet å utrede bedre veiforbindelse øst for Oslo.
For Gjerdrum kommune er det relevant amerke seg at denne kan gi bedre forbindelse mellom
Romerike og bo-, arbeids og serviceregioner i tidligere Østfold fylke. Trafikk mellom disse
regionene som i dag belaster hovedveinettet gjennom Oslo, vil med en tilstrekkelig god
hovedveiforbindelse øst for Oslo ha et bedre alternativ noe som vil avlaste veier som er
overbelastet i dag. Avgrensningen for utredningen er gitt for rv. 22/111 fra Fredriksstad til
Gjelleråsen med mulig link fra fra Fetsund retning Gardermoen samt fv. 120 fra Moss til
Skedsmovollen.
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En bedre vegforbindelsen mellom E6  i  Østfold og E6
på Romerike, som sikrer nødvendig beredskap ved
hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om
autarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for
strekningen rv. 22 / rv. 111 * Fetsund-Sarpsborg-
Fredrikstad. KVUen vil se på tverrforbindelser mellom
E6 sør og E6 nord Irv. 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 I  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,

SAR BORG

Em
FREDRIKSTAD

Konseptvalgutredning (KVU), som er en bestilling
gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029, skal
etter planen overleveres ved årsskiftet 2019 / 2020.
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Figur over: Tekst og bilde er hentet fra prosjektets nettside

Underveis er det laget utfordringsnotat og opplegg for medvirkning for berørte kommuner. For
denne KVU-en er den delen av fv. 120 som går nordvest for E6 utelatt, hvilket betyr at hensynet
til dennes funksjon kan falle ut av helhetsbildet og utredningsgrunnlaget. Videre har både fv. 120
og rv. 22 vesentlige kapasitetsproblemer rundt Lillestrøm i alle retninger. Veisystemet lokalt har
med andre ord behov for en kapasitetsøkning.

Konseptvalgutredningen er nå sendt på høring til kommunen etter aha blitt utarbeidet uten
medvirkning fra Gjerdrum kommune. Dette blir derfor første anledning til aove innflytelse på
den videre planlegging. Fv. 120 er viktigste veiforbindelse i kommunen og trafikk fra både
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Gjerdrum og Nannestad kommuner gir vesentlige bidrag til overbelastning av veisystemet på
Skedsmokorset og E6 inn til Oslo

Konseptene har alle Gjelleråsen som endemål i Nord. Sør for Oslo er det fire mulige endestopp
hvorav to i Mosseregionen og to sør for Sarpsborg. Et viktig premiss har vert aavlaste trafikk
både fra E6 ogrv. 4 slik at denne omgår Oslo og man får avlastet trafikken gjennom
hovedstaden.
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Figur over: Illustrasjon over anbefalte konseptfor videre planlegging fra hovedrapporten for
KVU ost for Oslo.

Utredningen i forhold til mandat og målsetninger

Utredningen summerer opp seks problemområder:
A avlaste trafikken pa E6 gjennom Oslo og på rv. 22 og fr. 120 gjennom Lillestrøm
Bedre trafikkberedskap ved avvikssituasjoner pa E6
Bedre fremkommelighet på en alternativ vegforbindelse øst for Oslo
Bedre tilrettelegging for syklister
A sikre \ iktige natur- og kulturminner og naturressurser

Videre er en lang rekke behov kartlagt. Ønsket om mindre biltrafikk i byområdene er konfliktfylt
særlig med tanke på at både fr. 120 og rv. 22 begge berører store deler av byggesonen i
Lillestrøm i dag.



Side 4 av 4

Utredningen dokumenterer konsekvenser og kostnader med de forskjellige konseptene. Best ut
kommer minimumskonseptet som går ut pa a utbedre eksisterende traseer. Ønskede effekter og
målsetninger i oppdraget for utredningen må synes a ikke være oppnådd med dette alternativet.
Anbefaling om konseptvalg for videre planlegging avgjøres i hovedsak med at det vil være svært
kostnadsfullt a bygge ut motorveistandard for en ny øst-korridor.

KVU-en har hatt som mandat a se på en komplett korridor øst for Oslo. Dette er i tråd med
samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen av 2016. Denne soker a binde den store
Osloregionen sammen som et nettverk av delregioner i randsonen rundt Oslo. Store deler av
utredningsområdet til KVU øst for Oslo er lite trafikkert og berører ikke de store
befolkningskonsentrasjonene i Osloregionen annet enn helt i sør og nord.

Lokalt for Romerike er det noen vurderinger som er verdt amerke seg:

Ny veiparsell fra fv. 120 i Rælingen oppnår gode synergier ved aetablere ny vei via Strømmen og
til E6. Dette vil ha to effekter, redusert reisetid mot E6 og rv. 4.
Ny veiparsell mellom Fetsund og Berger gir størst omkjøringseffekt hvilket betyr best avlasting
av E6 gjennom Oslo.

Viktige hensyn

Landskaps- og naturmessige konsekvenser viser seg a vere store da traseene berører viktige
naturområder og kulturminner. Særlig problematisk i nordenden er større sammenhengende
raviner mellom Berger og Leirsund, Elveslettene til Leiravassdraget mellom Leirsund og Øyern.
Videre er krysning av Glomma ved Fetsund problematisk på grunn av lensene som utgjør viktige
kulturminner og våtmarksområdet ved Øyern. Disse spesifikke utfordringene gjør seg gjeldende
ved alle konsepter unntatt korridor 2 vest for Øyern. Det anbefales alegge trase lenger nord for
Fetsund, men detter er ikke fulgt opp med alternative konsept. Krysning av Glomma er uansett et
forhold som allerede har kommet langt i planleggingen og hvor beslutningen er nært forestående.

Når ingen av de utredede konseptene klarer asvare ut målsetninger eller anbefalingene som her
er gitt står man igjen med en situasjon hvor minimumskonseptet, utbedring av eksisterende trase,
kommer best ut selv om dette er konseptet som dårligst svarer ut målsetningene som er gitt for
utredningsarbeidet. Kobinasjonskonseptet, 4, kommer nest best ut mens konsept 2c gir best
beredskapseffekt.

For Gjerdrum gjelder at oppgradering av eksisterende trase mellom Lillestrøm og Skedsmovollen
er gunstig med tanke på at dette er dagens reisevei til regionsenteret på Nedre Romerike. Største
flaskehals er imidlertid på andre siden av E6 mellom Skedsmovollen og Skedsmokorset.
Utbedringskonseptet bør derfor strekkes til og med rundkjøringen på Skedsmokorset.

Når det gjelder østlige korridorer er det lite trolig at en ny trase mellom Fetsund og Berger vil
materialisere seg. Kommunedelplanen for fv. 120 gjennom Vardfjellet vil neppe gi store effekter
selv satt i en større nasjonal sammenheng. Ny planlagt vei mellom Berger sør og Skedsmovollen
sør for E6 kobler trafikken til Lillestrøm såpass godt at det ikke er store rest-effekter a spore
langs alternative nye traseer, all den tid hovedtrafikkstrømmen langs fv. 120 fra Gjerdrum og
Nannestad går primært til Oslo by og sekundært til bybåndet mellom Lillestrøm og Oslo.
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Ved innmelding til Oslopakke 3 ble det foreslått et alternativ til denne løsningen hvor en vei i
dagen mellom Bratesletta og Grankrysset ved Lindeberg ønskedes utredet opp mot tunell
gjennom Vardfjellet mellom Leikvoll og Berger. Utbedringer for Skedsmokorset ble ikke med i
Oslopakke 3 og vurderingene til vegvesenet har vært at alternative traseer ikke gir ønsket
avlastning av Skedsmokorset.

Omkjoringseffekt for vegforbindelse øst for Oslo
En målsetning med utredningen har værtåknytte Hovedflyplassen til en fremtidsrettet hovedvei
øst for Oslo slik at transitt-trafikk kan rutes utenom Oslo og slik avlaste veinettet i Hovedstaden.

I innledende arbeid er målpunkter for Romerike satt til Gjelleråsen og Kløfta, mens utredede
konsepter kun forholder seg til sluttpunkt Gjelleråsen. Det er vanskelig a spore årsaken til at
utredningen har tatt en ny vending og at premissene har blitt endret etter medvirkningsprosessen.
Full effekt i forhold til målet om bedret omkjøringseffekt for trafikken nord for valgt påkobling
til E6 vil naturligvis påvirkes i forhold til hvor stor innkorting en slik avgreining gir. Begrunnelse
for a ikke utrede nordlige alternativ synes amangle.

Plausible løsninger for størst mulig omkjoringseffekt
Når østlige alternativ i størst grad kommer i konflikt med landskapshensyn og samtidig vil være
den mest kostbare løsningen på den ene siden, men samtidig også oppnå størst omkjøringseffekt
som var et viktig mål for KVU-en, spørs det om optimal østlig trase faktisk er undersøkt.
Kapasitetsøkning på dagens Rv. 226 mellom Skedsmovollen og Kjeller må i så fall vurderes opp
mot alternativer lenger nord da denne over tid vil bli overbelastet på grunn av veksten som skjer
på Romerike.

Landskapsrapporten fra KVU-en viser til konflikter øst for berger, slettelandskapet ved Leirsund
og ymse forhold ved Fetsund. Påkobling mot Grankrysset, som er krysset langs E6 med best
geometri og minst bebyggelse langs veitraseen, er ikke utredet i KVU-en. I oppdragsbeskrivelsen
er det målsatt å finne en effektiv trase mellom Fetsund og Kløfta. I medvirkningsarbeidet er også
mer østlige alternativ foreslått, men ingen slike alternativ er silt ut i konseptvalgutredningen.

Motorveistandard på hele strekningen er opplagt nok ingen god ide, og dette skyldes både hvilket
inngrep et slikt veianlegg utgjør men vel så mye at en slik vei ikke vil generere så pass mye
transitt-trafikk gjennom korridoren som skal til for aavlaste hovedveinettet i Oslo i ønsket monn.

Dette kunne nok med fordel vært slått fast i tidligfase slik at konsepter som på forskjellig vis kan
løse lokale forhold på Nedre Romerike og ivareta de nasjonale målsetningene ble utredet uten a
måtte måle kost/nytte for hele utredningsområdet samlet. På mange måter er KVU-
utredningsoppdraget noe meningsløst da det åpenbart ikke er markedsgrunnlag for omkjøringsvei
for trafikk i transitt, men med den rette tilnærmingen kan det bygges opp om en slik løsning ved
åta de rette valgene lokalt for Nedre Romerike der trafikkgrunnlaget kan kunne gi
samfunnsøkonomisk gunstige effekter. KVU rapporten inntar også erkjennelsen om at det er
mulig ase to- og tredelt på tiltakspakken. Altså utbedring langs eksisterende traseer kan følges
opp med kapasitetsøkning for bade rv. 22 øst for Lillestrøm med motorvei til over Glomma samt
omkjøringsvei mellom Fjerdingby og sør for Strømmen. Begge disse erkjennelser handler om
den store trafikkmengden til og fra Oslo/Lillestrøm som i stor grad går via Lillestrøm by.
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Illustrasjon over relevante veikorridorer
for Gjerdrum:
Rod konsept 5 fra kvu-en. Problemene på
Skedsmokorset ikke inntatt i KVU-
oppdraget.
Blått konseptene 1 og 3. Denne utfordrer
ravinelandskapet ost for Berger
Gronn tras' er ikke utredet i KVU-en.
Sistnevnte vil sannsynligvis ha færre
landskapskonflikter enn Berger-
alternativet.

Illustrasjon kommunedelplaner fv. 120
markert med gult

Utbedring av fv. 120 etter
hovedflyplassutbyggingen har to gjenstående
kommunedelplaner. En øst for Ask og en for
tunell gjennom Hexebergfjellet. Alternativ til
sistnevnte ble meldt inn av fylket for
Oslopakke 3 med veiløsning i dagen mellom
bråtes letta og Gran-krysset. KVU øst for
Oslo har ikke utredet trase til Gran-krysset.

Saksing av veisystem kan på sin side gi bedre nettverkseffekter og konsept som knytter øvre og
nedre Romerike tettere sammen samt kunne øke regionens attraktivitet og mulige næringsvekst.
Videre er traseer som bedre knytter sammen regionale og lokale prioriterte tettsteder bedre
sammen noe som kan erstatte ineffektive forbindelseslinjer. Antageligvis kan alternativene
utredes videre for ase på mulige kost/nytte optimaliseringer. For konsept som følger rv. 22 ved
øst for Fetsund, bør effekter for en påkobling på Grankrysset og kryssing over Glomma nord for
Fetsund, utredes for potensialet til aknytte prioriterte tettsteder og regionale sentra bedre
sammen. Kryssing av Glomma ved Fetsund er også undersøkt utenfor denne KVU-en og valg av
løsning der vil kunne påvirke konseptvalgene videre.
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Es

Konklusjon

Slik utredningen foreligger med konklusjoner og føringer for videre planarbeid, er det få andre
muligheter for medvirkning enn aanmode om at forholdene ved Skedsmokorset også må løses i
forbindelse med planarbeidet. Videre også at alternativ som bedre kan oppnå målsetningen om
stor omkjøringsandel for gjennomgangstrafikken i Oslo uten de store negative
landskapskonsekvensene som konsept 1 og 3 gir, utredes. Forskjellene i trafikkbildet langs
korridorene er såpass store at kapasitets- og fremkommelighetstiltak rundt Lillestrøm by uansett
må sees på og særlig tiltak som far flere til areise kollektivt. Særlig med tanke pa agjore det
enda mer attraktivt a reise kollektivt i vår region.

Omkjøringsvei for transitt-trafikk mellom E6 nord og sør for Oslo kan med fordel legges i bero
og eventuelt tas opp igjen etter at KVU hovedbanen Nord er ferdig utredet. Dette på grunn av at
et mulig scenario om nedlegging av hovedbanesporet via Frogner stasjon vil utløse behov for ny
felles jernbanestasjon langs Gardermobanen for Lindeberg og Frogner stasjoner. Grankrysset har
bedre geometri og plassering i forhold til å betjene trafikk fra Øvre Romerike, OSL og landet for
øvrig nord for Oslo, med tanke på å få unna eksport-/importvarer på lastebil mot kontinentet.
Dersom det skal gjøres store investeringer og skiftet fokalt knutepunkt for Frogner så vil også
veisystemet lokalt kunne ha noen ringvirkningseffekter. Med ett konkret case for nye løsninger
som ennå ikke er avklart er det prematurt avurdere hvilket konsept for KVU øst for Oslo som
skal legges til grunn for en senere oppfølging nå.

Det anbefales at konsept 5, minimumskonsept med utbedring langs eksisterende trase, legges til
grunn som også utredningen konkluderer. Dette konseptet må da gå inn på trafikkutfordringene
på Skedsmokorset som Lillestrøm kommune har startet planarbeid for med tanke pa asorge for
god fremkommelighet og kapasitet langs fv. 120 nord for E6. Med tanke på fremkommelighet så
er omkjøringsvei øst for Ask, jamfør vedtatt kommunedelplan for denne, med på å bedre
fremkommelighet og omkjøringsmuligheter mellom OSL og øst-vest krysning av E6 mellom
øvre og nedre Romerike. Konsept 4 som anbefales fulgt opp senere bør avklares mot løsning for
kobling nordover på E6 og dette forholdet anses som ikke tilstrekkelig utredet i KVU øst for
Oslo.

Med hilsen

Helge Nyhamn
Rådgiver


