
 
 
 
 

 
Ruter As | Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus | Dronningens gate 40 | Postboks 1030 Sentrum | NO-0104 Oslo | Telefon: +47 400 06 700 
Bankgiro 5081.08.21946 | Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA | www.ruter.no | post@ruter.no 
 
 

  
 
 
Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 

 Saksbehandler: 
Kirsti Mobråten Gundersen 
Deres ref.:    
Vår ref.: 18/04734-4 
Dato: 16.03.2020 

 

   
 

    
 
 
 

Uttalelse til konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 

 
Vi viser til anmodning om uttalelse til konseptvalgutredning for veiforbindelser øst for Oslo, datert 
08.01.2020. Konseptvalgutredningen omhandler vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og 
fv. 120. Prosjektområdet ligger mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta, med 
tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. Tilknytning til en evt. fremtidig etablering av ring 4 
utenfor Oslo inngår også i arbeidet.  
 
KVUen har analysert 5 konsepter: fire motorveikonsepter og ett minimumskonsept. Samfunnsmålet 
om reduksjon av biltrafikk oppnås ikke ved noen av de utredete konseptene, mens noen av 
motorveikonseptene bidrar til god reduksjon i reisetid.  
 
Måloppnåelsen for avlastning av E6 i Oslo er liten for alle konseptene, og står ikke i forhold til 
kostnadene. Ettersom alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte, og ingen av 
konseptene bidrar til særlig avlastning av E6 gjennom Oslo, anbefales minimumskonseptet (konsept 
5) gjennomført som trinn 1. Det er minimumskonseptet som har minst negativ samfunnsnytte, og som 
er det klart beste konseptet med tanke på prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, bortsett fra 
nullalternativet.  
  
Videre anbefales en trinnvis utbygging av Rv. 22 til motorveistandard (konsept 4, kombinasjon av 
konsept 1-3 i korridor til rv. 22). Konsept 2 (motorvei i korridor til rv. 120/fv. 151) anbefales dersom 
trafikkberedskapshensyn skal tillegges stor verdi). 
 
Målet om nullvekst 
En sentral målkonflikt i KVUen er samfunnsmålet sett opp mot nullvekstmålet og klimamålet. KVUen 
slår fast at ny og bedre veiforbindelse øst for Oslo som bidrar til å avlaste E6 gjennom Oslo, frigjør 
kapasitet på E6. Denne veikapasiteten vil raskt fylles opp av nyskapt trafikk. Ruter mener at dette 
også vil gjelde for evt. ny og bedre motorvei øst for Oslo, som i seg selv gir stor kapasitet som vil 
fylles av nyskapt trafikk.  
 
Ruter er av den oppfatning av KVUens samfunnsmål er i strid med overordna føringer om nullvekst 
og klimamål, og at dette burde vært problematisert i enda større grad i utredningen.  
 
Kollektivtrafikk 
Et av etappemålene under hovedmål Framkommelighet, omhandler at veksten i persontransport i 
byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det påpekes i utredningen at veisystemet med 
større kapasitet ikke skal føre til lokalt større persontrafikk med bil i byområdene. Dette vil altså være i 
konflikt med målsettingen om nullvekst.  
 
Ruter kan ikke se at noen av motorveikonseptene vil bidra til bedre forhold for kollektivtransporten. 
Konseptene vil derimot legge rette for økt trafikk, som igjen vil bidra til dårligere framkommelighet for 
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kollektivtransporten inn mot de regionale byene. Antall bilturer internt i Oslo øker i alle alternativer 
hvor ny vegforbindelse gir en avlastingseffekt på vegnettet.  
 
Byområdene holdes utenfor denne utredningen, og utfordringene som kollektivtrafikken har i dag og 
vil få i framtida, må utredes gjennom andre prosjekter. Dette betyr at konseptene, særlig 
motorveikonseptene, vil legge til rette for økt trafikk, uten å kompensere med å tilrettelegge for 
kollektivtrafikk, eller tilrettelegge for bedre bymiljø. 
 
Ruter antar at konsekvensene for kollektivtrafikken blir store dersom det legges til grunn et 
motorveikonsept. KVUen har et absolutt krav om å sikre gjennomkjøringsmulighet for alle (inkludert 
modulvogntog), og nullalternativet må forkastes på bakgrunn av dette absolutte kravet. Vi er i enig i at 
minimumskonseptet legges til grunn, når nullalternativet ikke kan anbefales på bakgrunn av dette 
absolutte kravet.  
 
4-trinnsmetodikken 
I henhold til Statens vegvesens håndbok for KVUer skal utredninger av denne typen gjennomføres i 
henhold til 4-trinsmetodikken. Dette for å kunne vurdere løsninger for å minske 
transportetterspørselen, eller føre transporten over på mindre plasskrevende, sikrere og mer 
miljøvennlige transportmidler. KVUen har gått direkte på trinn 3 og 4 og ikke vurdert tiltak på trinn 1 
og 2. KVUen slår fast at vurderinger av tiltak på trinn 1 og 2, for eksempel bompenger, ikke er i 
henhold til bestillingen. Det er uheldig at utredningene ikke følger gjeldende metodikk, og at tiltakene 
er gitt på forhånd.  
 
Oppsummering 
På bakgrunn av målet om nullvekst og framkommeligheten for kollektivtrafikken, samt at 
motorveikonseptene er svært dyre, mener Ruter at minimumskonseptet er det eneste konseptet som 
kan forsvares. Vi er skeptiske til trinnvis utbygging i tråd med motorveikonsept 4. På bakgrunn av stor 
negativ nytte for samfunnet og konflikter med overordna generelle samfunnsmål, er det en utfordring 
at det åpnes for å vurdere en utbygging i tråd med konsept 2. 
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