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Høring - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 
Jeg viser til høringsbrev fra Statens vegvesen 8. januar om Konseptvalgutredning for 
vegforbindelse øst for Oslo. Fylkesrådet behandlet saken i møte 12. mars 2020, og vedtok slik 
uttalelse for Viken fylkeskommune:  

Fylkesrådets vedtak 
Viken fylkeskommune slutter seg til KVUs anbefaling om å prioritere konsept 5 basert på en 
enkel opprusting av rv. 22 mellom E6 ved Sarpsborg og Lillestrøm, kombinert med tilsvarende 
opprustning av fv. 120 og fv. 151 i sør. Fylkesrådet i Viken er beredt til å vurdere nødvendige 
utbedringer på fv. 120/151 i forbindelse med arbeidet med handlingsprogrammet for 
fylkesveiene, og vil i den forbindelse vurdere opprustningstiltak på fv. 120 på strekningen 
Elvestad - Enebakk. Viken ber staten om også å inkludere en utbedring av rv. 22 fram til Borg 
havn i dette konseptet. 
  
Viken Fylkeskommune tar til orientering KVUs anbefaling om å prioritere konsept 4 som en 
langsiktig strategi for etappevis opprustning av de dårligste parsellene av rv. 22 mellom 
Sarpsborg og Lillestrøm. Prioritering av parseller og utforming av løsninger kan da utredes og 
tilpasses framtidas utfordringer. Det er kostbart å bygge nye motorveg-parseller, og behovet 
må derfor vurderes kritisk, også med hensyn til tap av naturmangfold, kulturminner og dyrket 
mark i forbindelse med kommende rulleringer av NTP. Viken fylkeskommune mener 
opprustningen bør skje uten bygging av nye motorvegparseller. 
  
KVU avklarer at staten og Viken nå kan starte/gå videre med et samarbeid om å utbedre 
dagens riksveier gjennom byområdene på Nedre Romerike (Lillestrøm) og i Nedre Glomma. 
Formålet for samarbeidet vil være å legge til rette for byutvikling basert på grønn mobilitet og 
god fremkommelighet for kollektivtrafikken. For Nedre Glomma er det allerede gjennomført 
en egen KVU for byområdet. Det bør vurderes om det også er behov for noe tilsvarende for 
hovedvegsystemet på Nedre Romerike. I den forbindelse bør vurderes om siste parsell av 
konsept 2c kan være en del av en løsning som kan avlaste byområdet på Nedre Romerike for 
trafikk. 
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