
 
 

Lillestrøm 
kommune 
Strategi og analyse 

 

 

 
Kontaktinformasjon:  https://www.lillestrom.kommune.no/ Besøksadresse:   ,    

Telefon:   Postadresse:  Postboks 313, 2001 Lillestrøm 
E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no 
Sentralbord: 66 93 80 00 

Org.nr.: 820 710 592  

 

 
STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
 
 
   

 
   
 

Dato: 19.03.2020 

Vår ref: 20/01335-6 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Håvard Bøhn Mageli 

Telefon:    

 
  

  
 
 

Svar på høring - Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo  
 

Vi viser til fagrapporten KVU for vegforbindelser øst for Oslo som er lagt ut på høring av Statens Vegvesen. Saken 

ble behandlet av Formannskapet i Lillestrøm kommune 18.03.20 med saksreferanse 43/20.  

Under følger høringssvar fra Lillestrøm kommune. 

Bakgrunn 

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for 

strekningen rv. 22 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. Oppdraget ble gitt som en bestilling gjennom Nasjonal 

transportplan (NTP) 2018-2029. I bestillingen ble det bedt om: 

• Å se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv. 4 via E18 med hensikt å avlaste de hardt 

trafikkerte delene av E6 sentralt i Oslo 

• Analyse av de aktuelle vegstrekningene E6, rv. 111/rv. 22/fv. 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal og fv. 

120 Moss – Elvestad – Lillestrøm samt alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veier 

Det er utarbeidet en fagrapport for dette arbeidet. Den beskriver et utfordringsbilde rundt veinettet øst for Oslo 

med hovedfokus på omkjøringsvei for modulvogntog og avlastning av E6 Oslo i rushtid.  

Daværende Skedsmo kommune har deltatt i KVU-verksted i forbindelse med arbeidet 

Prosjektutløsende mål 

Målet med konseptvalgutredningen er å komme frem til en veiløsning som kan avlaste E6-trafikken gjennom Oslo 

og gi nødvendig beredskap ved hendelser på veinettet. 

Lillestrøm kommune mener at veiforbindelsen skal kunne avlaste E6 Oslo i en beredskapssituasjon, men ikke i 

normalsituasjon.  Dette må forstås slik at det ikke skal bygges en mer attraktiv veiforbindelse enn dagens 

hovedveisystem på E6 og E18. Veien som bygges må være i en slik standard at den kan være omkjøringsvei for 

modulvogntog, men ikke tilby raskere reisetid for personbiltrafikken i normalsituasjon, da dette vil bidra til økt 

trafikkbelastning på strekningen, og økt kapasitet i vegnettet.  Dette ville være i strid med nullvekstmålet. 

Trafikale utfordringer i Lillestrøm 

Lillestrøm ligger sentralt til i Oslo-området, og er et knutepunkt både i veitrafikken og togtrafikken nord og øst for 

Oslo. Alle de beskrevne konseptene vil derfor ha påvirkning på trafikkstrømmene i og rundt Lillestrøm. Alle 

konseptene unntatt nr. 2 betinger utbygging av ny glommakrysning, og konsept 4 og 5 benytter eksisterende 

trase for rv. 22 gjennom Lillestrøm. Trafikkbelastningen på rv. 22 ligger nært opp til maksimal kapasitet i rushtid. 
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Dersom det legges opp til større trafikkmengder på rv. 22 vil dette gi store belastninger for tilliggende områder. 

Ettersom alle konseptene unntatt nr. 2 betinger ny glommakryssing, så betyr dette at trafikken gjennom 

tettstedet Fetsund vil øke. Avhengig av hvilket alternativ for glommakryssing som velges, så vil dette kunne gi 

store negative konsekvenser for bomiljøet og for mobiliteten internt på Fetsund, da motorveistandard vil fremstå 

som en stor barriere. Her er det viktig at valg av løsning hensyntar lokale interesser på Fetsund.  

Trafikkvekst ved kapasitetsutvidelse 

Felles for alle konseptene er at de berører trafikksystemene i og rundt Lillestrøm, og disse er allerede nå nær 

maksimal belastning. Videre er Lillestrøm en del av bybåndet i Akershus, og er dermed forpliktet til å nå 

nullvekstmålet. Enhver kapasitetsutvidelse for personbiltrafikk i Lillestrøm, uten begrensende tiltak, vil være et 

hinder for å nå nullvekstmålet.  Dette gjelder selv om hensikten med utvidelsen er å legge til rette for 

gjennomfartstrafikk som ikke omfattes av nullvekstmålet, fordi lokal trafikk samtidig vil få bedre kapasitet. 

Lillestrøm kommune ber om at tettstedene langs valgt trase skjermes så langt det er mulig for å unngå støy og 

støvplager samt barrierevirkninger som følge av utbyggingen. Ved gjennomføring av tiltak på rv. 22 må det 

avsettes midler til utbedring av gang- og sykkelveinettet. Dette er av stor viktighet, både for å gjøre gåing og 

sykling til attraktive reisemidler, og for å bedre trafikksikkerheten 

Miljømessig påvirkning 

Konsept 1 og 3 betinger bygging av ny 4 felts motorvei fra Berger til Fetsund, og fra Fetsund til Mysen. Store deler 

av disse strekningene ligger innenfor Lillestrøm kommune. Vi vil bemerke at i området mellom Berger og Fetsund 

finnes det naturverdier av internasjonal interesse, herunder våtmarks- og ravineområder. Videre ligger 

Kongsrudtjern naturreservat og flere viktige friluftsområder og badeplasser i området der traseen vil passere. Alle 

konseptene unntatt nr 2 krysser Leira, som er et verneverdig vassdrag. Den miljømessige påvirkningen av denne 

kryssingen må utredes. Langs østsiden av Øyeren er traseene tegnet inn i områder der de potensielt er i konflikt 

med naturtyper i nasjonal verneinteresse. Disse områdene regnes dessuten som viktige friluftsområder, spesielt 

de områdene som ligger nærmest Fetsund. En eventuell kryssing av Øyeren vil også kunne gi negative 

miljømessige konsekvenser. Vi henstiller om at det gjøres grundige utredninger rundt naturverdier, friluftsliv og 

folkehelse i forbindelse med den videre planleggingen 

Kryssing av Glomma 

Glommakryssingen ved Fetsund må anses som et selvstendig prosjekt som det er behov for uavhengig av hvilke 

valg som gjøres i det videre KVU-arbeidet. Samtidig er det viktig at tettstedet Fetsund hensyntas i utforming av 

kryssingen. Valg av veiklasse må hensynta de lokale forholdene for å unngå barrierer og luft- og støyforurensning 

Prosjektgjennomføring 

De største boligkonsentrasjonene og trafikkutfordringene ligger i de søndre og nordlige delene av 

prosjektområdet. Særlig i nord, gjennom Fetsund og Lillestrøm, er konfliktene mellom fremkommelighetsbehov 

og god by- og tettstedsutvikling tydelige.  I dette området har arealutvikling særlig stort potensial for å flytte store 

andeler av transportarbeidet over på kollektivtrafikk, gåing og sykling, men dette forutsetter at det ikke legges til 

rette for en sterk økning i vegkapasitet for gjennomfartstrafikk. Lillestrøm kommune anbefaler derfor at vegtiltak i 

tråd med KVUen gjennomføres fra nord mot syd.  

Kommentarer til valg av konsept 

Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Konsept 5 har desidert minst negativ samfunnsøkonomisk 

nytte (-0,3 mrd. kr) og er det klart beste konseptet når det gjelder både prissatte og ikke-prissatte virkninger. Selv 

med store investeringer i firefelts motorveg med betydelig reisetidsreduksjon, vil en ikke oppnå vesentlig 

avlastning av E6 gjennom Oslo. Måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er liten for samtlige 

konsepter, og står ikke i forhold til kostnadene beregnet til mellom 22 og 33 mrd. kr. Dette fordi de trafikale 

utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og regional trafikk og ikke gjennomgangstrafikken.  

Lillestrøm kommune er enige i hovedkonklusjonen om at konsept 5 velges. Dette konseptet gir tilstrekkelig 

måloppnåelse, er best på ikke-prissatte konsekvenser og har dessuten den laveste investeringskostnaden. Videre 

er konseptet i tråd med nullvekstmålet, og med Lillestrøm kommunes målsetning om å ikke øke 

trafikkbelastningen i og rundt Lillestrøm sentrum.  
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Med hilsen 
 
 
Øyvind Daaland Lesjø Håvard Bøhn Mageli 
Avdelingsleder Overingeniør 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


