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Innspill fra Romerike Venstre til KVU – Veiforbindelser øst for Oslo 

Romerike Venstre vil med dette komme med innspill til Statens vegvesen angående 
konseptvalgutredning Veiforbindelser øst for Oslo. 

I rapporten er det definert flere mål man ønsker å oppnå med ny vei. Den skal sikre 
trafikkberedskapen ved hendelser, avlaste E6 gjennom Oslo, og den skal gi redusert reisetid. 
I tillegg er det definert generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter. Som opplyst i 
rapporten kommer noen av disse målene i konflikt med hverandre. Det er slått fast at 
uansett valg av konsept vil det bli økte utslipp. Man må allikevel søke å redusere utslippene i 
høyest mulig grad. Et betydelig bidrag til å redusere utslippene vil være å legge til rette for at 
så mange som mulig vil velge å reise med kollektivtransport, sykle eller gå. Alle konseptene 
bør derfor ha en plan for kollektivfelt, gang- og sykkelvei. 

Det står i rapporten at «Det er behov for å avlaste byområdene på Nedre Romerike og Nedre 
Glomma for trafikk og sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikk». Dette er en ønsket 
sideeffekt og er lagt frem som et behov i teksten, men det vil ikke bli oppnådd ved flere av 
konseptene. Her holder det ikke å vise til KVU for kollektivtransport for Nedre Romerike for 
løsninger for lokale køproblemer, utfordringen må tas med i vurderingen ved valg av 
konsept. Vei- og gatenettet i og rundt Lillestrøm er allerede svært belastet. Ved valg av 
konsepter som fører til økt trafikk inn i byen vil det bidra til en ytterligere forverring av 
trafikksituasjonen, legge store begrensninger på byutviklingen og gjøre det vanskelig å nå 
nullvekstmålet i personbiltrafikken. 

Det må tas hensyn til at det er planlagt en betydelig utbygging langs fv120 både i Enebakk og 
Rælingen de neste årene som vil legge ennå mer press på veien inn mot Lillestrøm. Bussene 
som tidligere gikk fra Enebakk gjennom Rælingen og direkte til Oslo i rushtiden har blitt 
fjernet, og det er lagt opp til at alle som bor langs fv120 og som pendler skal innom 
Lillestrøm for å reise videre derfra. Eneste alternativ for reisende fra Flateby til Lillestrøm er 
fv120 og per i dag står biler og busser i samme kø i rushtiden. Dette problemet vil øke om 
den nye veien ikke legges utenom Lillestrøm. 

Det må unngås at veien legges i bro over Øyeren. Ved valg av 3a med bro over Øyeren vil 
krysningspunktet være et krevende område med hensyn til både grunnforhold, natur-, 
friluftsliv- og kulturvernverdier. 

Romerike Venstre mener det er viktig at valgt løsning ikke bidrar til økt trafikk gjennom 
tettbygde strøk og inn mot regionbyen Lillestrøm. Videre mener Romerike Venstre at det 
ved valg av konsept bør vektlegges minst mulig inngripen i jordbruks-og naturverdier. 
Romerike Venstre anbefaler derfor en løsning som følger konsept 5 frem til Fetsund og som 
videre derfra følger konsept 1 eller 3 for påkobling til E6 ved Berger. 

På vegne av Romerike Venstre 
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