
Høringsuttalelse  - Konseptvalgutredning vegforbindelser øst for Oslo 
Sarpsborg formannskap behandlet sak om Konseptvalgutredning, vegforbindelser øst for Oslo den 2 

april.  Det er opplyst at høringsfristen er utsatt til den 6. april. Opposisjonen, som vi er en del av, 

samlet seg om en høringsuttalelse som finnes ved å søke på kommunens hjemmeside. Vi tillater oss å 

sende en egen høringsuttalelse der våre synspunkter utdypes: 

1. Statens Vegvesens pågående arbeidet med ny ringvei øst for Oslo anbefales som et viktig 

prosjekt. Vi anbefaler at ringveien følger korridoren til rv. 22, krysser E18 ved Mysen, og går 

videre til E6 i Sarpsborg. Tiltaket vil ha stor regional og nasjonal effekt. 

 

2. Vi anbefaler at tilkoblingen til E6 ved Sarpsborg pukkverk, som beskrevet i 

Stortingsmelding 50 S 2014/2015, vurderes. Dette alternativet er så langt ikke tatt med i de 

presenterte konseptene.  Bystyret i Sarpsborg vedtok en uttalelse i 2013 der det ble 

formulert at man ønsket denne traseen utredet. 

 

3. Alternativet med ny tilkobling ved Sarpsborg pukkverk ivaretar hensynet til effektiv trafikk 

fra E6 nord for Oslo retning Svinesund, god forbindelse fra Sarpsborg/Fredrikstad retning 

Gardermoen samt også god forbindelse Ørje – Moss. 

 

4. Alternativ tilkobling til E6 ved Sarpsborg pukkverk må vurderes som et alternativ i forhold 

til følgende av de fremlagte konseptene:  

- Konsept 1, Motorveg øst 

- Konsept 4, Kombinasjonskonsept 

- Konsept 5, Minimumskonsept 

 

5. Påkobling til E6 ved Årum vil gi konflikt med eksisterende lokaltrafikk samt lenger og 

mindre effektiv forbindelse for tungtrafikk retning Svinesund. Alternativet med påkobling 

til E6 ved Solbergtårnet (Konsept 1) gir mindre effektiv forbindelse Sarpsborg/Fredrikstad – 

Gardermoen, samt mindre effektiv forbindelse Ørje – Moss.   

  

6. Sarpsborg kommune anbefaler at det arbeides videre med konsept 1 eller konsept 4. 

 

7. Sarpsborg kommune ber om at følgende vurdering tas med i det videre arbeidet: 

Det vises til Stortingsmelding 50 S 2014/2015 hvor det heter:  

«Sarpsborg kommune ønsker at Statens vegvesen foretar en ny vurdering av ….ny vei fra riksvei 111 (nå 

riksvei 22) ved Skjeberg rådhus til E6 ved Skjeberg pukkverk innen utgangen av tidsperioden for bypakken» 

Som nevnt bygger formuleringen på tilsvarende formulering i Sarpsborg bystyre fra 2013.   

Problemstillingen er illustrert på vedlagt(e) kart. Kart 1 viser alternativene der ny ringvei når E6 ved Årum 

nær Glomma (se rød linje på kart), og alternativet der ringveien i stedet når E6 ved Sarpsborg (Skjeberg) 

pukkverk. Det er det siste alternativet som er beskrevet i Stortingsmelding 50 S, 2014/2015 (se blå strek)  

Av relevante momenter som taler for påkobling ved Sarpsborg pukkverk nevnes:  

- Lastebiler og biler som trafikkerer strekningen Svinesund – E6 nord for Oslo vil få ytterligere 4 km 

kortere kjørevei om traséen legges til ny avkjøring på E6 ved Sarpsborg pukkverk, sammenlignet 



med tilkobling ved Årum.    

 

- Strekningen inn mot Sarpsborg sentrum fra øst (se rød linje på vedlagt kart 1), ofte omtalt som 

Hafslund – Dondern har funksjon som hovedvei inn mot sentrum. Strekningen er sterkt 

trafikkbelastet og er derfor planlagt utbygd med to kollektivfelt og kantstopp for buss. Av lokale 

og nasjonale hensyn bør det unngås at lastebiler, som skal dirigeres bort fra E6 sentralt i Oslo, 

ledes inn på denne strekningen med rushtrafikk til/fra Sarpsborg sentrum og kantstopp for buss.    

 

- Foreslått ny ringvei øst for Oslo som forbinder Svinesund - E6 Sarpsborg pukkverk - Rakkestad - 

Fetsund - E6 nord for Oslo – Skedsmo og Gardermoen vil gi endret og betydelig mer effektiv 

logistikk gjennom kortere avstander i hele regionen. Fra Sarpsborg pukkverk kan det videre 

anlegges ny effektiv forbindelse til Borg Havn i Fredrikstad. 

 

- Den nye ringveien vil samtidig krysse en av Norges andre store hovedveier, E18, Oslo – via Ørje til 

Stockholm. Effekten av dette momentet må antas å være ytterligere avlastning av E6 sentralt i 

Oslo, herunder forventet ny stor trafikkmengde, fra E 18, på den nye ringveien både i nordgående 

så vel som i sørgående retning, herunder tung varetransport til industribedrifter i Østfold. 

Ringveien vil også forbinde Ørje – Moss via E6 i Sarpsborg. Samlet vil dette gi betydelig nasjonal 

effekt. 

 

- I den nye ringveiens sørgående retning vil flaskehalsen definitivt oppstå i området omtalt som 

Hafslund – Dondern – Årumkrysset.  (krysset mellom E6 og rv. 22).  Dette dersom trafikken ledes 

til Årum.  Årumkrysset er p.t et sterkt trafikkbelastet kryss som ikke tåler betydelig utvidet trafikk. 

 

- En alternativ «rett-fram» løsning med anløp E6 ved Sarpsborg Pukkverk vil redusere 

trafikkork/ventetid, slitasje på etablert boligområde, samt gi mer effektiv trafikk til nærliggende 

næringsområder (eks. Hevingen), og langt mindre miljøkonsekvenser. 

 

- Sett ut fra dagens situasjon er strekningen Dondern - Hafslund - Årum allerede belastet med fire 

lokale rundkjøringer, nærgående boligområde-tilknytning, umiddelbar nærhet til Hafslund barne- 

og ungdomsskole, daglig trafikkork/kødannelse, lokal industriell/godsfrakt, og påkobling til en 

allerede (katastrofalt) tungt belastet Sarpsbro over Glomma/Rv 118.  

 

- Ved alternativ påkobling ved Sarpsborg pukkverk oppnås en mer strukturert krysning av planlagt 

bomringområde i forbindelse med Bypakke Nedre Glomma.  

 

 

Kart 1: 



 
 

 

Kart 2:  

 

Kart 2 viser en alternativ prinsippskisse. Merk at denne prinsippskissen skiller seg fra skissen på kart 1 

ved at traséen for ny ringvei ikke følger dagens riksvei 22 inn mot Sarpsborg sentrum. Ny ringvei og 

eksisterende riksvei 22 skiller i stedet lag noe lenger øst. Skissen viser dermed hvordan ny ringvei 

ytterligere kan frikobles fra lokaltrafikk inn mot Sarpsborg sentrum. Gul linje viser hvordan veien kan 

forbindes med Sarpsbrua/Sarpsborg sentrum. 

Stiplet blå linje illustrerer at fra avkjøring på E6 ved Sarpsborg pukkverk kan det anlegges en ny vei 

retning planlagt nytt industrielt nær E6 i Fredrikstad. Denne veien kan forlenges retning planlagt ny 

bro over Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad, samt også retning Borg Havn ved Øra.   

Dagens riksvei 22 har for øvrig ikke tilstrekkelig kapasitet på strekningen Borg Havn /Øra - Årum E6.  

Det må derfor uansett vurderes ny vei/ betydelig utvidelse av eksisterende vei for effektiv 

forbindelse Borg Havn – E6. 



 

 

 

 

 

 

 

Kart 3 

 

 

Formålet med den nye hovedveien er å avlaste E6 i Oslo. Velges det et alternativ via Mysen, 

Rakkestad og Sarpsborg vil den nye veien gi sammenhengende motorvei fra Ørje til Moss uten å ta 

veien om Vinterbro.  Kart 3 viser at forbindelsen Rakkestad – Moss blir 8 km kortere om man velger 

traseen via Sarpsborg pukkverk mot forbindelsen til E6 ved Skjebergkilen.  

Av andre vesentlige fordeler nevnes:  

- Bedre forbindelse Sarpsborg – Gardermoen.  

- Effektiv forbindelse til lokale næringsområder som på Hevingen, Kampenes og Rudskogen i 

Rakkestad, samt også potensielle næringsområder ved Sarpsborg pukkverk  

- For logistikk fra Årum til Rakkestad vil det være mer effektivt å kjøre via Sarpsborg 

pukkverk enn via Hafslund. 



Vår oppfatning er at alternativet med avkjøring ved Sarpsborg pukkverk trolig kommer best ut i 

forhold til jordvern, effektiv forbindelse til næringsområder, samlet mest effektiv samferdsel og også 

utbyggingskostnader.  Vi anbefaler derfor at dette alternativet utredes. 

Sammen for Sarpsborg 

Vibeke Nilsen 

Steinar Haakenstad 

Ståle Solberg 

 


