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Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Utvikling av ny vegforbindelse øst for Oslo bør begynne fra nord, der de største 

flaskehalsene er. 

2. For strekningen fra Fredrikstad til kryssing av Glomma ved Fetsund støtter Indre 

Østfold kommune konseptvalgutredningens forslag om utbedring av dagens 

trasé som et første trinn (konsept 5). 

3. Indre Østfold kommune støtter videre at rv. 22 deretter utvikles trinnvis i tråd 

med konsept 4. 

4. For strekningen fra Glomma ved Fetsund til E6 nord for Lillestrøm bør det 

etableres en ny trasé (lignende konsept 1). Ny trasé må legges så langt nord for 

Lillestrøm sentrum at den ikke hindrer ønsket byutvikling av Lillestrøm. 

5. En kombinasjon som her foreslått er økonomisk realistisk samtidig som 

trafikkberedskap, regionale virkninger og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.  

6. For å sikre effektiv planlegging og fremdrift bør det benyttes statlig regulering av 

tiltakene.  
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Formannskapet som kommunestyre i sak 002/20, 19.03.2020 

 

Behandling: 

Håvard Jensen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 

Indre Østfold kommune anser konsept 2 som det beste alternativet. 

Dette vil fange om mest sør-nord trafikk i Østfold regionen. 

Konseptet kan utredes uten motorvei standar. 

Olav Breivik (H) fremmet forslag om at rv. 22 og fv. 120 settes inn i parentes i rådmannens 

forslag punkt 2. 

Votering: 

Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag punkt 3 og Jensens forslag til nytt punkt 

3. 

Rådmannens forslag punkt 3 ble vedtatt med 10 (4SP, 3H, 2AP og R) mot 1 stemme (Frp) som ble 

avgitt for Jensens forslag. 

Breiviks forslag ble enstemmig vedtatt satt inn som egen parentes i punkt 2. 

 

 

Formannskapet som kommunestyre - Vedtak: 

Formannskapet som kommunestyres enstemmige vedtak: 

1. Utvikling av ny vegforbindelse øst for Oslo bør begynne fra nord, der de største 

flaskehalsene er. 

2. For strekningen fra Fredrikstad til kryssing av Glomma ved Fetsund støtter Indre Østfold 

kommune konseptvalgutredningens forslag om utbedring av dagens trasé (rv. 22 og fv. 

120) som et første trinn (konsept 5). 

3. Indre Østfold kommune støtter videre at rv. 22 deretter utvikles trinnvis i tråd med 

konsept 4. 

4. For strekningen fra Glomma ved Fetsund til E6 nord for Lillestrøm bør det etableres en 

ny trasé (lignende konsept 1). Ny trasé må legges så langt nord for Lillestrøm sentrum at 

den ikke hindrer ønsket byutvikling av Lillestrøm. 

5. En kombinasjon som her foreslått er økonomisk realistisk samtidig som 

trafikkberedskap, regionale virkninger og trafikksikkerhet blir vesentlig forbedret.  

6. For å sikre effektiv planlegging og fremdrift bør det benyttes statlig regulering av 

tiltakene.  

 

 

 

 

Bakgrunn og saksopplysninger: 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en 

konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelser øst for Oslo med hensikt å avlaste de hardt 
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trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo. KVU-en er en bestilling gjennom Nasjonal transportplan 

(NTP) 2018-2029 (St.meld.33). KVU-en 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. En vurdering med tilknytning til en eventuell fremtidig Ring 4 utenfor Oslo inngår også i 

arbeidet. 

  

KVU-en skal gi Regjeringen et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte hvilket konsept som skal legges 

til grunn for videre planlegging. I alt inngår 29 kommuner i prosjektområdet. Indre Østfold 

kommune har fått utsatt høringsfrist til den 3. april 2020. Samtlige høringsdokumenter kan lastes 

ned her. 

 

Samfunnsmålet for KVU-en er en bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike 

som sikrer nødvendig trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. I 

tillegg er det definert et absolutt krav om at alle konsepter skal gi omkjøringsmuligheter og sikre 

fremkommelighet for modulvogntog og andre trafikantgrupper ved hendelser på E6 

(Hovedrapporten side 48).  

 

 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo


INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 
 

 

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. Ingen av 

motorvegkonseptene kan anbefales med bakgrunn i denne KVU-ens mål og hensikt. Til det er 

investeringskostnadene for høye. Måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er 

liten for samtlige konsepter, og står ikke i forhold til kostnadene, ingen av alternativene vil gi mer 

enn 5 prosent avlastning. Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal 

og regional trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken.  

 

Hvorvidt det legges til grunn at den nye vegstrekningen skal belastes med bompenger eller ikke, 

vil kunne slå mye ut på trafikkmengdene. Beregningene viser at bompenger gir stor 

avvisningseffekt. Trafikkreduksjonen er i størrelsesordenen 45-75 prosent på den nye 

vegstrekningen. Når det gjelder Konsept 5, Minimum, så er dette et rent utbedringskonsept som 

går på å sikre nødvendig  

trafikkberedskap. Konseptet inneholder punktvise tiltak på rv. 22 og fv. 120 som ligger spredt 

utover 

de to omtalte strekningene. Tiltakene er mer å betrakte som vedlikeholdstiltak for å sikre 

nødvendig trafikkberedskap og omkjøringsmuligheter for modulvogntog og andre trafikantgrupper i 

situasjoner med planlagte og uforutsette hendelser på E6. Generelt er det ikke gitt tillatelse til å 

benytte bompenger til vedlikehold og drift av offentlige veger. Siden det er aktuelt med tiltak både 

på fylkesveg og riksveg, er det naturlig at Viken fylkeskommune finansierer tiltakene på fylkesveg 

120, mens staten fullt ut finansierer alle tiltak på rv. 22, etter nærmere prioritering i nasjonal 

transportplan. (Hovedrapporten side 99).  
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Motorvegalternativer 

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. Selv om motorvegkonseptene gir betydelige regionale 

ringvirkninger, vurderes ikke disse store nok til å at de oppveier den negative 

samfunnsøkonomiske nytten. Ingen av motorvegkonseptene kan derfor anbefales med bakgrunn i 

denne KVU-ens mål og hensikt. Til det er investeringskostnadene for høye. 
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Forholdet til andre utredninger og prosjekter mm 

Det pågår et arbeid med en ny forskrift som skal tillate modulvogntog på større deler av vegnettet. 

Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn. Forskriften vil kunne 

medføre endrete bestemmelser når det gjelder belastning på bruer og det øvrige vegnettet med 

mer. Det er derfor grunn til å avvente videre planlegging og gjennomføring av Konsept 5 inntil den 

nye forskriften er vedtatt, slik at man ser konsekvensene fullt ut (Hovedrapporten side 110). 

 

Nye Veier sitt innspill om tunnel under Østmarka tilfredsstiller ikke betingelsen i samfunnsmålet 

om å sikre nødvendig trafikkberedskap, så dette alternativet besluttet Vegdirektøren å ikke gå 

videre med (Kilde; Statens vegvesen, presentasjon i kommunestyremøte 13. februar 2020). 

 

Verken NTP 2018-2029 eller den reviderte strategien for godstransport på jernbane inneholder 

tiltak som tilsier overføring av mer gods fra veg til jernbane i dette området. Gods på jernbane er 

karakterisert av store mengder over lange avstander. I Norge går svært mye av jernbanegodset 

«innom Alnabru» for omlasting. Når det gjelder videre planer og tiltak for godstransport i 

utredningsområdet vises det for øvrig til det pågående arbeidet med KVU for godsterminalstruktur 

for Oslofjordområdet. 

 

Innspillene fra Indre Østfold kommune, Indre Østfold Regionråd og næringslivet i Indre Østfold om 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/godsterminaleroslofjord
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/godsterminaleroslofjord
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prioriteringer på transportområdet til Nasjonal Transportplan 2022-2033 (KS 016/20) bygger opp 

under viktigheten av at dette prosjektet realiseres i eller annen form. 

 

Utbyggingsprosjektet rv. 22 Glommakryssingen ved Fetsund blir skjøvet i tid siden Lillestrøm 

kommune ikke har behandlet kommunedelplanen for ny kryssing av Glomma. Prosjektet ligger 

inne i siste del av NTP 2018-2029. Framdriftsplanen som Statens vegvesen har revidert tilsier 

byggestart tidligst høsten 2025. Samferdselsministeren sier at regjeringen vil komme tilbake til 

prioriteringen av prosjektet i forbindelsen med stortingsmeldingen om NTP 2022-2033 (Kilde: 

Romerikes Blad, 15. februar 2020). 

 

 

 

Vurderinger i forhold til FN`s bærekraftmål: 

KVU-en bidrar til følgende av FNs bærekraftmål: 

 

Bærekraftmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Delmål 1: Indre Østfold kommune skal være økonomisk bærekraftig 

Delmål 2: Indre Østfold kommune skal legge til rette for vekst av lokale arbeidsplasser og 

muliggjøre arbeid for alle 

Bærekraftmål 9 - Innovasjon og infrastruktur 

Hovedmål 9: Indre Østfold kommune skal fremme innovasjon og sikre god infrastruktur 

Bærekraftmål 11 – Inkluderende byer og samfunn 

Hovedmål 11: Indre Østfolds byer og tettsteder skal være inkluderende, trygge og 

bærekraftige 

Delmål 1: Et bærekraftig utbyggingsmønster skal sikres. 

Delmål 2: Et bærekraftig og rettferdig transportsystem skal sikres. 

Bærekraftmål 13 – Stoppe klimaendringene 

https://innsyn.io.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020002532&dokid=1329957&versjon=3&variant=A&
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Bærekraftmål 15 – Liv på land 

Bærekraftmål 16 – Fred og rettferdighet 

Hovedmål 16: Indre Østfold kommune skal være et inkluderende samfunn 

Delmål 3: Indre Østfold kommune skal lykkes som desentralisert kommune 

Bærekraftmål 17 – samarbeid for å nå målene 

Hovedmål 17: Vi samarbeider for å nå målene 

Delmål 1: Vi har en samstemt politikk for bærekraftig utvikling 

Delmål 2: Vi bidrar til utvikling av gode regionale løsninger 

Delmål 3: Vi utvikler velfungerende partnerskap 

 

Rådmannens vurderinger: 

Realiseringen av «Veiforbindelse øst for Oslo» vil i tillegg til samfunnsmålene i KVU-en ha stor 

positiv effekt på vekst og utvikling av Indre Østfold. Gode alternative veitraséer utenom Oslo, vil gi 

positive ringvirkninger til næringslivet, og gode vekstmuligheter for vår region. 

 

Siden realiseringen av tiltak vil berøre et stort antall kommuner, vil Indre Østfold kommune stille 

seg positiv til en eventuell statlig regulering for å sikre forutsigbar fremdrift. 

 

Fellesnemda vedtok enstemmig følgende om «Ring 4» den 18. juni 2019: «Indre Østfold kommune 

støtter Østfold fylkeskommune og Østlandssamarbeidets prioritering veitraseen 

Rv.111/Rv.22/Fv.22 Fredrikstad – Lillestrøm.» Administrasjonen har fulgt opp dette arbeidet 

gjennom å sondere muligheten for å etablere en interesseorganisasjon. Et slikt samarbeid kan på 

sikt utvikles til å være et interessefellesskap mellom kommuner rundt Oslo med lignende 

utfordringer som Indre Østfold knyttet til samferdsel og regional planlegging. «Veiforbindelse øst 

for Oslo» bør kunne være en del av nevnte interessefellesskap. 
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Vedlegg: 

Konseptvalgutredning for veiforbindelser øst for Oslo - Høring 

Hovedrapport-KVU_vegforbindelser_ost_for_Oslo 

Konseptvalgutredning for veiforbindelsen øst for Oslo - forlenget høringsfrist 

Orientering Indre Østfold kommunestyre 13 feb 2020 
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