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Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo - høring

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunene i Mosseregionen støtter hovedkonklusjonen i
konseptvalgutredingen om at konsept 5 legges til grunn i et første trinn. Det
forutsettes at det avsettes tilstrekkelig ressurser til fortløpende oppgradering av
Fv 120 ift kapasitet og sikkerhet.

I et lengre tidsperspektiv vil det være naturlig å vurdere Fv 120-korridoren som en del av
en evt omkjøringsvei øst for Oslo / Ring 4.

Landbruk, samferdsel, natur og miljø 04.03.2020:

Behandling:
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

LSNM- 013/20 Vedtak:
Innstilling:
Kommunene i Mosseregionen støtter hovedkonklusjonen i konseptvalgutredingen om at
konsept 5 legges til grunn i et første trinn. Det forutsettes at det avsettes tilstrekkelig
ressurser til fortløpende oppgradering av Fv 120 ift kapasitet og sikkerhet.
I et lengre tidsperspektiv vil det være naturlig å vurdere Fv 120-korridoren som en del av
en evt omkjøringsvei øst for Oslo / Ring 4.

Formannskapet 05.03.2020:

Behandling:
Votering:
Innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, samferdsel, natur og miljø ble enstemmig vedtatt.

FSK- 019/20 Vedtak:
Kommunene i Mosseregionen støtter hovedkonklusjonen i konseptvalgutredingen om at
konsept 5 legges til grunn i et første trinn. Det forutsettes at det avsettes tilstrekkelig
ressurser til fortløpende oppgradering av Fv 120 ift kapasitet og sikkerhet.
I et lengre tidsperspektiv vil det være naturlig å vurdere Fv 120-korridoren som en del av



en evt omkjøringsvei øst for Oslo / Ring 4. 
 
 

 
 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en 
konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo. Konseptvalgutredningen er med 
brev av 8. januar 2020 sendt på høring med høringsfrist 16. mars 2020. Utredningen og 
vedlegg kan lastes ned fra: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo 
 
 
Sammendrag av utredningen: 
 
Konseptvalgutredningen handler om vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og 
fv. 120. KVU-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. I alt inngår 29 kommuner 
i prosjektområdet. 
 
I prosjektområdet, sørøst for Oslo, ligger noen av de største riksvegene, og de viktigste 
vegforbindelsene mot utlandet, E6 og E18. De to korridorene rv. 22 og fv. 120 er mulige 
tverrforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike. 
 
Mens E6 og E18 først og fremst er motorveger med regional og nasjonal betydning, har rv. 
22 og fv. 120 en regional og lokal funksjon ved at de betjener trafikken i tilknytning til 
byområdene i begge ender av disse strekningene. Denne trafikken utgjør en vesentlig 
høyere andel enn gjennomgangstrafikken. Dette forårsaker køer og forsinkelser inn mot 
byområdene i rushtiden. Vegstandarden på rv. 22 og fv. 120 er i tillegg dårlig, med mange 
kurver, avkjørsler og nedsatt hastighet. Det mangler en overordnet omkjøringsmulighet i 



området som er åpen for alle trafikantgrupper, inkl. modulvogntog. Vegsystemet er derfor 
sårbart om det skjer hendelser på E6 inn mot Oslo som medfører stans eller større 
forsinkelser i trafikken. 
 
På bakgrunn av behovsanalysen er følgende prosjektutløsende behov for KVU-en 
definert; 
 
Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på 
Romerike for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og 
sikre nødvendig trafikkberedskap. 
 
Samfunnsmålet for KVU-en er følgende: 
 
En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig 
trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. 
 
Samfunnsmålet har i seg to grunnleggende målsetninger. Med trafikkberedskap menes her 
en alternativ vegforbindelse øst for Oslo som kan fungere som en overordnet 
omkjøringsrute for ulike trafikantgrupper, inklusive modulvogntog, ved planlagte og ikke-
planlagte hendelser på E6 mellom Østfold og Romerike (f.eks. vedlikehold av tunneler eller 
trafikkulykker).  
 
Med avlastning menes at en større andel av gjennomgangstrafikken mellom E6 i Østfold 
og E6 på Romerike velger å kjøre en alternativ rute i en normal trafikksituasjon, slik at 
trafikkmengden reduseres på E6 gjennom Oslo. 
 
Med utgangspunkt i samfunnsmålet og brukernes behov, har to effektmål blitt definert: 
 

 
 
I tillegg er det definert et absolutt krav som samtlige konsepter må oppfylle: 
 
Alle konsepter skal gi omkjøringsmuligheter og sikre fremkommelighet for modulvogntog 
og andre trafikantgrupper ved hendelser på E6. 
 
I arbeidet med KVU-en har rene utbyggingskonsepter, kombinasjoner av utbygging og 
utbedring, samt rene utbedringskonsepter, blitt vurdert i de to korridorene.  
 
Følgende 5 konsepter er analysert:  
 

·  Konsept 1; Motorveg øst, alternativ 1c, i korridor til rv. 22 
·  Konsept 2; Motorveg vest, alternativ 2a og 2c, i korridor til fv. 120/fv. 151 
·  Konsept 3: Motorveg vest-øst, alt. 3d (bru over Øyeren) og 3e (m bruk av E18), i 

korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151 
·  Konsept 4; Kombinasjon, alternativ 1-3, i korridor til rv. 22 
·  Konsept 5: Minimum, alternativ 1-1, i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151 

 



Samtlige konsepter oppfyller det absolutte kravet om å sikre nødvendig trafikkberedskap. 
Motorvegkonsept 2 er best, mens Konsept 5, Minimum, er dårligst når det gjelder å sikre 
nødvendig trafikkberedskap. 
 
Flere av motorvegkonseptene gir god måloppnåelse når det gjelder innspart reisetid, men i 
liten grad måloppnåelse når det gjelder avlastning av E6 trafikken gjennom Oslo. 
Transportanalysen viser at det beste motorvegkonseptet kan gi en reduksjon på opp mot 
6500 ÅDT i avlastning av trafikken på E6 og parallellveger i et i Groruddalen. 
Referansealternativet viser en trafikk på 140000 ÅDT, slik at reduksjonen tilsvarer under 5 
prosent av trafikken 
 
Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Konsept 5 har imidlertid minst 
negativ samfunnsøkonomisk nytte (-0,3 milliarder) og er det klart beste konseptet både når 
det gjelder prissatte og ikke-prissatte virkninger. Selv med store investeringer, herunder 4-
felts motorveg som riktig nok gir betydelig reduksjon i reisetid, vil man ikke oppnå 
avlastning i særlig stor grad på E6 gjennom Oslo. 
 
Måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er liten for samtlige 
konsepter, og står ikke i forhold til kostnadene. Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 i 
all hovedsak skyldes lokal og regional trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken. 
 
På bakgrunn av en samlet vurdering av måloppnåelse og samfunnsøkonomisk analyse 
anbefales følgende: 
 

·  Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller 
kravet om en omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den 
laveste investeringskostnaden sammenlignet med øvrige alternativ. Videre er det 
det beste konseptet sett ut ifra ikke-prissatte virkninger. 

 
·  Rv 22 utvikles deretter trinnvis i tråd med Konsept 4. Konseptet har nest best 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet og man vil få en vegforbindelse som kan være 
et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo. Konsept 4 gir også bedre 
tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som er 
viktig for utvikling og vekst i regionen. 

 
·  Dersom man skal tillegge trafikkberedskapshensynet stor verdi, ved å etablere en 

robust, rask og sikker omkjøringsveg med stor kapasitet, vil Konsept 2, Motorveg 
vest med tunnel under Strømmen (2c) være å anbefale. 

 
Det pågår et arbeid med en ny forskrift som skal tillate modulvogntog på den delen av 
vegnettet som er åpnet for tømmertransport. Med tanke på eventuelle endringer av krav til 
modulvogntog mm, anbefales det å avvente videre planlegging og gjennomføring av 
konsept 5 inntil forskriften er vedtatt. 
 



 
 

 
 
 
 
Vurderinger: 
 
Kommunene i Mosseregionen har deltatt på administrativt og politisk på arbeidsverksted 
og i ekstern referansegruppe i arbeidet med KVU for vegforbindelser øst for Oslo. 
Ordførerne i kommunene langs Fv 120 gav et felles innspill til planarbeidet i august 2018 
(se vedlegg). 
 
Konseptvalgutredningen viser tydelig at ingen av konseptene gir vesentlig avlastning på 
trafikken gjennom Oslo. Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. 
 
På denne bakgrunn anbefales det å støtte konseptvalgutredningens hovedkonklusjon om 
at konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller kravet om 
en omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste investerings-
kostnaden (0,4 mrd kr) sammenlignet med øvrige alternativ. Videre er det det beste 
konseptet sett ut ifra ikke-prissatte virkninger. De 4 andre konseptene har investerings-



kostnader i størrelsesorden 17,1 - 33,1 mrd kr, og det er grunn til å stille spørsmål om det 
er samfunnsøkonomisk riktig med så store investeringer med så lav måloppnåelse når 
samferdselsutfordringene nærmest står i kø i årene framover. 
 
I et første trinn der man satser på opprustning av de veiene man har, er det viktig at det 
settes av tilstrekkelige økonomiske rammer til aktuelle tiltak på Fv 120. 
 
Fv 120 Moss – Våler betjener lokaltrafikk for arbeids-, skole- og handlereiser i 
Mosseregionen. Det oppleves økende trafikkmengde og kødannelser særlig på 
ettermiddagen, med tidvis stillestående trafikk over en strekning på 2 km fra Vanem til 
Mosseporten. Strekningen preges også av økende mengde tungtrafikk i forbindelse med 
utbygging av næringsområder i Moss og Våler og som følge av tungtrafikk fra Vestby (via 
Sånerveien,) og fra E 18 via Elvestad og Lillestrøm. Det oppleves at trafikkavviklingen i 
Patterødkrysset er svært dårlig og utbedringer her må prioriteres.  
 
Fv 120 Våler – Elvestad er tverrforbindelse mellom hovedårene E6 og E18 (og også 
videre via RV 19 til E 18 i Vestfold). Det oppleves økende trafikkmengde generelt, men 
spesielt for tungtrafikk. Etter delvis utbedringer langs strekningen oppleves oversikt, 
møtesituasjoner og viltpåkjørsler til å ha blitt noe bedre. Med forventning om ytterligere 
økning av både tung- og persontrafikk, må kvalitet og kapasitet på veien følges nøye og 
prioriteres. 
 
Fv 120 Elvestad – Lillestrøm er en viktig tverrforbindelse øst for Oslo til Romerike og 
fungerer også som lokalvei. Vegstrekningen har dårlig standard og trenger utbedringer 
uavhengig av satsing på Rv 22 som del av konsept 5. 
  
Utviklingen av logistikkområdene øst for E6 og tverrforbindelsen til E18 aktualiserer 
behovet for en forsert utbygging av Rv 19 mellom ferja og E6 i Moss i tunnel slik at 
framkommeligheten sikres og de negative konsekvensene for byen begrenses. 
 
I en lengre tidsperspektiv vil det være naturlig å vurdere Fv 120-korridoren som en del av 
en evt omkjøringsvei øst for Oslo / Ring 4. Som det påpekes i utredninger er både konsept 
4 og konsept 2 alternative løsninger for å ivareta en slik langsiktig utvikling. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ivaretas i oppfølgende planlegging av veitiltaket. 
 
Miljø og klimakonsekvenser: 
Utredet i saken. 
 
Folkehelsekonsekvenser: 
Utredet i saken 
 
 
Medvirkning: 
Kommunene har vært representert i prosessen med utarbeidelse av 
konseptvalgutredningen. På grunn av den korte høringsperioden har det ikke 
vært gjennomført ytterligere medvirkningstiltak i behandlingen av saken. 

 
Konklusjon: 
 
Kommunene i Mosseregionen støtter hovedkonklusjonen i 
konseptvalgutredingen om at konsept 5 legges til grunn i et første trinn. Det 
forutsettes at det avsettes tilstrekkelig ressurser til fortløpende oppgradering av 
Fv 120 ift kapasitet og sikkerhet. 
  

I et lengre tidsperspektiv vil det være naturlig å vurdere Fv 120-korridoren som en del av 



en evt omkjøringsvei øst for Oslo / Ring 4. 
 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
22.01.2020 Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo -  høring 
22.01.2020 Følgesmail 
20.02.2020 Brev fra ordførerne langs Fv 120 august 2018 
18.02.2020 _k2_18011619_5 

 
Andre dokumenter i saken: 
08.01.2020 Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo -  høring 

 
 


