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Behandling 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak 
Formannskapets vedtak  
Rakkestad formannskap slutter seg til rådmannens vurderinger og konklusjoner i saken.   
 
 
 
Vedlegg 
Ingen. 
 
 
Innledende 
På oppdrag av Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en 
konseptvalgutredning («KVU») for vegforbindelser øst for Oslo. Formålet er å avlaste 
gjennomgangstrafikken gjennom Oslo og sikre en nødvendig trafikkberedskap som en 
omkjøringsforbindelse ved hendelser på vegnettet. Regjeringen kan på denne måte etablere 
et grunnlag for etter hvert å planlegge og til slutt bygge ut en slik vegforbindelse.    
 
Tiltaket er i en tidlig fase og det vil mest sannsynlig ta lang tid før det blir realisert.  
 
Samfunnsmålet 
 
En bedre vegforbindelse mellom E 6 i Østfold og E 6 på Romerike som sikrer 
nødvendig trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E 6 gjennom 
Oslo 
 
Samfunnsmålet bygger på to grunnleggende premisser:  
 

- Med trafikkberedskap menes en alternativ veiforbindelse øst for Oslo – som kan 

fungere som en primær omkjøringsrute for forskjellige trafikantgrupper – 
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modulvogntog inklusive – ved planlagte og ikke planlagte hendelser på E 6 mellom 

Østfold og Romerike (for eksempel vedlikehold av tunneler eller trafikkulykker).  

 

- Med avlastning menes at en større andel av gjennomgangstrafikken mellom E 6 i 

Østfold og E 6 på Romerike velger å kjøre en alternativ rute i en normal 

trafikksituasjon slik at trafikkmengden på E 6 gjennom Oslo går ned.  

 

 

Kort om arbeidet 

 

Tiltaket er gjort av en prosjektgruppe. Det er avholdt «workshops» for å kartlegge behov 
med medvirkning fra regionale og lokale myndigheter og interesseorganisasjoner.  
Behovene er delt opp i kategorier (Behovene er ikke nødvendigvis er sammenfallende): 
 

• Nasjonale behov. 

• Regionale og lokale myndigheters behov. 

• Interessegruppers behov. 

• Prosjektutløsende behov.  

 

Konklusjonen er at en bedre alternativ vegforbindelse mellom E 6 i Østfold og E 6 på 
Romerike – for at vegnettet skal bli mer pålitelig og robust, avlaste E 6 sentralt i Oslo og 
sikre nødvendig trafikkberedskap – er formålstjenlig, effektivt og nødvendig. 
 
Utover det prosjektutløsende behov, dokumenterer analyser at det også er en rekke andre 
viktige premisser som «KVU’en» må ta hensyn til. Det dreier seg om å bevare viktige verdier 
i området og trygge at utviklingen av vegsystemet ikke vanskeliggjør en ønsket utvikling. 
Rådmannen trekker fram:  
 

- Å redusere antallet alvorlige trafikkulykker er en viktig og overordnet målsetting for 

samfunnet.  

 

- Å redusere utslipp av CO2 er prioritert i styringsdokumenter fra lokalt til nasjonalt 

nivå.  

 

- Å avlaste byområdene på Nedre Romerike og Nedre Glomma for trafikk og sikre 

framkommeligheten for kollektivtrafikken.  

 

- Å bygge opp om gode bomiljøer for mennesker i alle aldre – med redusert 

luftforurensning og støy i tettsteder langs vegen.  

 

- Å knytte regionene bedre sammen – med trygg og rask transport inn mot store 

arbeidsmarkedskonsentrasjoner på Nedre Romerike, Nedre Glomma og Oslo. 

 

- Å minimere uheldige effekter av vegsystemets utvikling for natur, miljø, jordbruk og 

friluftsliv.   

 

 

Delstrekninger og avveginger  
 
Etter de interesseavveininger og andre vurderinger som er foretatt i prosjektet, har det blitt 
tilbake sju identifiserte delstrekninger som er rangert etter måloppnåelse og 
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samfunnsøkonomi. Når det gjelder aktuelle løsninger er det sett på mulige kombinasjoner av 
de sju delstrekningene. Rådmannen trekker fram: 
 
I en tidlig fase i «KVU-prosessen» ble det utviklet 11 alternativer – satt sammen av ulike 
delstrekninger – innenfor tre ulike geografiske korridorer: 
 

- Alternativer på østsiden av Øyeren – langs riksvei 22 fra Fredrikstad til Lillestrøm – 

delstrekning 1, 2 og 3.  

 

- Alternativer på vestsiden av Øyeren –  langs fylkesvei 151/fylkesvei 120 – 

delstrekning 4, 5, 6 og 7. 

 

- Alternativer på vest og østsiden av Øyeren – langs fylkesvei 151/fylkesvei 120 på 

vestsiden og fram til et krysningspunkt (bru over Øyeren) og vegforbindelsen 

fortsetter langs riksvei 22 på østsiden fram til Lillestrøm – delstrekning 4, 5 og 3.  

 

- Alternativene som benytter seg av delstrekning 7 er de som anses å ha best grunnlag 

for å kunne fungere som en del av en Ring 4 rundt Oslo.  

 

I utvikling av konkrete anleggsprosjekt er disse premisser og rammer lagt til grunn:  
 

- Alternativer der det bare gjøres et minimum av tiltak slik at modulvogntog kan kjøre 

alle delstrekninger.   

 

- Kombinasjonsmuligheter der deler av dagens strekninger beholdes i tillegg til å bygge 

ny veg i og utenfor dagens trasér.   

 

- Helt ny veg i ny trasé. 

På det nivå sakskomplekset er i dag (konsept), er det snakk om forskjellige 
prinsippløsninger. Det kan romme flere alternativer for utforming og valg av traseer for 
utbygging. Fordi det enda opereres på et konseptplan, må alternativene utvikles mer 
detaljert for mer presist å besvare måloppnåelse, kost – nytte og andre effekter av tiltakene. 
Etter første fase av utredningen, har antall konsepter blitt redusert fra elleve til fem 
hovedalternativer. To av dem har to varianter på en delstrekning. De gjenstående 
utbyggingsalternativer er:  
 

Konsept på østsiden av Øyeren – med utbygging av motorveg fra Skjeberg i Østfold 

til Berger på Romerike.  

 

Konsept på vestsiden av Øyeren – med utbygging av motorveg fra Son i Follo til 

Berger på Romerike.  

 

Konsept på vest- og østsiden av Øyeren – med utbygging av motorveg fra Son i Follo 
via Fet til Berger på Romerike.  
 
Konsept på østsiden av Øyeren – med en kombinasjon av utbedring av eksisterende 

nett og utbygging av ny veg i eksisterende og ny trase fra Årum i Fredrikstad til 

Hvam på Romerike.   

 

 



Side 4 av 5 
 

Konsept på vest og østsiden av Øyeren – med en utbedring i eksisterende trase for 

fylkesvei 120 og riksvei 22 fra E 6 i sør og til E 6 i nord.  

 

Disse alternativene er forkastet: 
 

Motorveg på østsiden av Øyeren – med bruk av eksisterende trase for riksvei 22 i 

nord og sør (Alternativ 1 b). 

 

Motorveg på vestsiden av Øyeren – med Ring 4 Vassum – Ski – Elvestad (Alternativ 2 

b).   

 

Motorveg vest – øst – med bruk av E 18 fra Elvestad – Mysen – i korridor fylkesvei 
120 og riksvei 22 (Alternativ 3 b). Utbedringsalternativ i øst-korridoren var riksvei 22 
(Alternativ 1 – 2). 
 

- Utbyggingstiltak i vest – øst korridoren fra Son (fylkesvei 120), via E 18 og riksvei 22 

fra Mysen til Lillestrøm (Alternativ 3 – 2).  

 

Konseptutredningen anbefaler - oppsummert:  
 

- Konsept 5,  

 

- Et minimum legges til grunn som et første trinn. Det oppfyller målsettingen om en 

omkjøringsveg for alle kjøretøy – inklusive modulvogntog – til laveste 

investeringskostnader sammenlignet med de øvrige alternativer.  

 

Videre er det det beste alternativ ut fra ikke prissatte virkninger.  

 

- Riksvei 22 utvikles deretter trinnvis i samsvar med konsept 4. Det gir nest best 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet og medfører en vegforbindelse som kan bli et bra 

alternativ til å kjøre på E 6 gjennom Oslo.  

 

I tillegg resulterer konsept 4 i bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet 

– en ønsket sideeffekt for utvikling og vekst i regionen. 

 

- Hvis trafikkberedskapshensynet tillegges stor verdi – etablere en rask, sikker og 

robust omkjøringsveg med stor kapasitet – er konsept 2 – motorveg vest med tunnel 

under Strømmen (2 c) – å anbefale. 

 

 

Rådmannens vurderinger 
Rådmannen vurderer at konseptvalgutredningens tilrådning – i første omgang å legge seg på 
et minimumsnivå av utbedringer for begge aktuelle traseer både øst og vest for Øyeren – 
har små konsekvenser for Rakkestad Kommune.  
 
Av den grunn bør kommunen støtte KVU’ens oppsummering om å bygge ut i denne 
målestokken.  
 
Rådmannen mener at andre alternativer medfører store konsekvenser i jordvern og 
landskapsbilde uten at det resulterer i noen gevinst lokalt, regionalt og nasjonalt.  
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I Rakkestad kommune legges det opp til utbedringer av riksvei 22 – hovedsakling i 
forbedringer av horisontal kurvatur – noe som ikke innebærer konsekvenser for verken 
reisetid eller arealbruk.  
 
Etter foreliggende data fra analysen blir trafikkbildet ikke vesentlig endret.   
 
Rådmannen vurderer at Rakkestad kommune berøres mest direkte der riksveg 22 skjærer 
gjennom tett bebyggelse (Bergenhuskrysset). I dette området er trafikkbelastningen allerede 
stor – blanding av harde og myke trafikanter – og kryssløsningen (FV 124 og FV 220) må 
ved både utbyggingstiltak 4 og 5 oppgraderes kraftig.   
 
Det må etableres støyskjerming på stedet.  
 
I tillegg forventer kommunen at planfri kryssing for myke trafikanter ved fylkesvei 124 mot 
Strømsfoss etableres som planlagt.   
 
Andre overganger krever også tiltak.  
 
 
 
Melding om vedtak sendt: 
Saksbehandler for videre oppfølging. 
 
 
 
 


