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20/ 6212-1 - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo.
Høring

Vi viser til oversendelse datert 08.01.2020.

Jernbanedirektoratet har deltatt i referansegruppen, og fulgt utredningsarbeidet gjennom de møtene
som er avholdt i denne sammenheng. Vi konstaterer at utredningen konkluderere relativt nøkternt,
særlig sett i forhold til forventninger fra omgivelsene samt i forhold til formuleringene i
prosjektutløsende behov og samfunnsmål. Konklusjonen er etter vår oppfatning fornuftig.

En KVU skal gjennomføres i henhold til firetrinns-metodikken. Temaet ble berørt i referansegruppen,
og behandlet inneldnignsvis. Statens vegvesen konkluderte imidlertid raskt med at trinn 1 og 2, og
knapt nok trinn 3, vanskelig kunne oppfylle vedtatt samfunnsmål. Ut fra dette resulterte
konseptutviklingen stort sett i ulike konsepter for motorvei, med tillegg av et såkalt
minimumskonsept der deler av fv 120 og rv 22 rustes opp i eksisterende trasé. Utredningen viser at
samtlige motorveikonsepter har store kostnader, og at måloppnåelsen delvis blir vanskelig.
Samfunnsmålet omfatter bl.a trafikkberedskap og avlasting av E6 gjennom Oslo.Her viser
utredningen at samtlige konsepter vil medføre forbedringer i trafikkberedskap, mens avlastingen
gjennom Oslo bare skjer i begrenset omfang. Videre har samtlige konsepter negativ
samfunnsøkonomisk nytte, alt. 5 minst negativ. For øvrig er begge veilenker til dels smale og
svingete, slik at det sannsynligvis tar svært lang tid før noen av dem er aktulle for modulvogntog.

Jernbanedirektoratet vil påpeke at jernbane bare i begrenset grad vil kunne bidra til transporter i det
aktuelle området. Riktig nok arbeides det med å styrke forbindelsen til/ fra Europa, og Østre linje
utredes for å kunne håndtere godstransport. Men lastebiltrafikken er fortsatt stor og voksende, og
med forbehold om endringer i regelverk, økte avgifter på vei etc. kan det ikke påregnes at veldig
store volumer kan overføres til bane. Ut fra dette har vi forståelse for at veinettet har behov for
sikkerhetsmessige utbedringer. Med beskjedne tall for avlasting synes likevel dette formålet godt
ivaretatt gjennom 2-felts vei med til dels fysisk midtdeler samt forbikjøringsfelter. Alt. 5 oppnår vel
ikke fullt fysisk skille mellom feltene, men er det alternativet som kan bygges ut raskest for å oppnå
formålene. Hvor vidt det da er et reelt behov for 4-felt en gang i framtida må ikke nødvendigvis
avklares nå. Med relativt begrenset avlastingseffekt for tungtrafikken vil kapasitets- og
hastighetsøking i veinettet bidra til økt personbiltrafikk, hvilket ikke er i samsvar med de
målsettinger som gjelder for denne trafikken i deler av det aktuelle området.
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Ut fra ovenstående mener Jernbanedirektoratet at konklusjonen om at konsept 5 legges til grunn for 

videre arbeid er riktig i denne omgang. Om det så er riktig å konkludere med full motorveiutbygging 

fra Ise til Mysen og forbi Fetsund som neste steg (alt. 4) kan imidlertid diskuteres. Endrete transport- 

mønstre og ny teknologi mv. kan kan bidra til andre konklusjoner i denne forbindelse.   
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