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Vegforbindelse øst for Oslo. Høringssvar fra Oslo kommune.  

 

Vi viser til høringsbrev av 08.01.2020 om konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo. 

Høringsfristen er 20.03.2020.  

 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel avgir høringsuttalelsen på vegne av Oslo kommune på delegert 

myndighet, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360.  

 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning for 

vegforbindelser øst for Oslo. Utredningen analyserer ulike konsepter for alternative vegforbindelser øst 

for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120 mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta. 

Det er også sett på mulig tilkobling til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. En vurdering med 

tilknytning til en evt. fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i arbeidet.  

 

Utredningen har følgende samfunnsmål, og berører derfor Oslo kommune: En bedre vegforbindelse 

mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som avlaster E6 gjennom Oslo. Vegforbindelsen skal sikre 

nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet. 

 

Utredningen anbefaler minimumsalternativet, som innebærer å ruste opp rv. 22 og fv. 120 slik at disse 

veiene kan håndtere modulvogntog. Minimumsalternativet har en estimert kostnad på 0,2 mrd. kr og en 

negativ netto nytte på 0,3 mrd. kr. De øvrige konseptene har estimerte investeringskostnader på 17 til 33 

mrd. kr. og netto nytte på -10 til -17 mrd. kr.  

 

At utredningen ikke har et nullalternativ skyldes at det er satt et absolutt krav om at det skal sikres 

trafikkberedskap, altså omkjøringsvei, for modulvogntog. Dette er ikke godt begrunnet i utredningen. I 

dag er det færre enn hundre modulvogntog som krysser svenskegrensen hver dag. Utredningen peker 

på at få av disse, bare ca. 10 %, skal videre i retning Lillestrøm, som det er snakk om i denne saken. 

Utredningen redegjør heller ikke for kostnad eller nytte ved å la disse få kjøretøyene vente, eller kjøre 

eksisterende omveger. Det er heller ikke dokumentert i utredningen at staten er pålagt å sikre 

omkjøringsvei for modulvogntog. Så vidt vi kan se er det ikke grunnlag for å stille et absolutt krav om 

trafikkberedskap, og dermed heller ikke grunnlag for å sile ut 0-alternativet. I utredningen pekes det på 

at 0-alternativet ville kommet best ut dersom det ikke var silt ut. Vi mener at utelatelsen av null-

alternativet er en grunnleggende metodefeil ved utredningen. 

 

 

Statens vegvesen  
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Utredningen sier dette om avlastning av trafikken gjennom Oslo: «Når det gjelder måloppnåelse relatert 

til effektmålet avlastning, viser analysene at de ulike alternativene gir svært liten eller marginal 

avlastning av E6 gjennom Oslo».  

 

Oslo kommunes høringssvar:  

Oslo kommune har mål om å redusere biltrafikken, både for å nå ambisiøse klimamål og for å bedre 

luftkvalitet og støyforhold. Å flytte trafikken til et annet sted på en måte som øker den totale biltrafikken i 

regionen bidrar ikke til å løse klima- og miljøutfordringene, men flytter og forverrer dem. Selv dersom 

konseptene hadde vist at det var mulig å avlaste trafikken gjennom Oslo mener vi at bygging av 

kapasitetsøkende motorveier er et uønsket virkemiddel for å oppnå et slikt mål.  

 

Alle konseptene har svært stor negativ netto samfunnsnytte. En økt satsing på kollektivtransport, sykkel 

og gange vil være en mer samfunnsøkonomisk løsning for å avlaste trafikken i Oslo enn noen av de 

vurderte konseptene. Det er uheldig at utredningens absolutte krav har utelukket tiltak på trinn 1 og 2 i 

KVU-metodikken, som kunne dokumentert effekten av slike tiltak.  

 

Oslo kommune ser behovet for å sikre nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet. Minimums-

alternativet ivaretar dette, men vi mener det er uklart om fordelene ved trafikkberedskapen oppveier 

kostnaden ved å lede trafikken over på mindre trafikksikre veier. Vi mener at det ikke finnes grunnlag for 

å sette trafikkberedskap for modulvogntog som et absolutt krav.  

 

Etter en samlet vurdering mener Oslo kommune at det ikke bør planlegges videre for investering på 

grunnlag av konseptvalgutredningen.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Inger-Anne Ravlum Irene Tanke 

kommunaldirektør seksjonssjef 
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