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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune KVU Vegforbindelser øst for Oslo 
Fredrikstad kommune mottok den 8. januar 2020 konseptvalgutredning (KVU) for 
vegforbindelser øst for Oslo, til høring. Det ble gitt utsatt høringsfristen til 20. mars (jf. sak 
20/6212-3).  
 
Fredrikstad kommune stiller seg bak KVU-ens anbefaling om minimumskonseptet, konsept 
5.  
 
Steg to, en videre utvikling av Rv.22 i henhold til konsept 4, støttes også. Dette er i samsvar 
med bystyrets nylige innspill til prioriteringer i kommende nasjonal transportplan, hvor Rv.22 
ønskes prioritert på lang sikt.  
 
Fredrikstad kommune er enige i at konsepter med usikre kostnadsanslag på mellom 17 og 
32 milliarder kroner, som i tillegg øker klimagassutslippene dramatisk, ikke er ønskelig. Mer 
vei gir mer biltrafikk, en utvikling som ikke er ønskelig. Samtidig ventes det å komme en 
økning i godsmengden på veiene i Østfold, jamfør transportetatenes innspill til kommende 
NTP, og at det per i dag ikke finnes gode alternativ til at det dette godset fraktes på 
lastebiler.  
 
Fredrikstad kommune mener det kan være aktuelt å se på alternative måter å benytte 
eksisterende veiinfrastruktur på, slik at den økte godsmengden på vei kan få plass. Dette vil 
måtte gå på bekostning av annen trafikk på veiene. Kommunen viser igjen her til innspill til 
prioriteringer i kommende NTP, hvor kommunen på lang sikt ber om at det arbeides 
ytterligere med intelligente transportsystemer og trafikkstyring.  
 
KVU-en behandler ikke strekningen fra Årumkrysset på E6 og videre sørover til Øra 
industriområde. Det er viktig at KVU-en ser på løsninger som også ivaretar tungtrafikken som 
skal til/fra Øra, og det er bra at det er gjennomført en egen tungtransportanalyse for Borg 
havn. Kommunen har forståelse for at KVU-en utelater byproblematikk og lokale forhold i et 
prosjekt som skal søke å løse transportutfordringer for et mye større område, men 
kommunen er usikker på om KVU-en har tatt innover seg at Borg havn også har regionale og 



Saksnummer 2018/12511-66450/2020  

nasjonale oppgaver. Derfor vil Fredrikstad kommune be om at det tas en ny vurdering av 
havnens funksjon, ikke bare i prosjektområdet, og ikke bare lokalt i Nedre Glomma (og 
Halden).  
 
Kommunen vil også gjøre oppmerksom på at det er flere klynger med næringsvirksomhet 
langs Rv.22, og at dette bør hensyntas når prioriteringer om hvilke områder som skal 
utbedres først skal tas. 
 
Fredrikstad kommune gjør til sist oppmerksom på en ikke ubetydelig faktafeil i KVU-en, hvor 
det oppgis at det pågår byvekstforhandlinger i Nedre Glomma. Dette er dessverre ikke riktig, 
selv om byområdet lenge har sittet klar til å starte disse forhandlingene. 
 
Fredrikstad kommune takker forøvrig for en fin prosess og medvirkning i forbindelse med 
utarbeidelsen av KVU-en. 
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