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KVU Vegforbindelser øst for Oslo - Høringsuttalelse 
 
Kommuneplanutvalget i Rælingen kommune behandlet Konseptvalgutredningen for 
vegforbindelser øst for Oslo i møte den 16. mars. Det ble da besluttet å avgi følgende 
uttalelse:  
 
Rælingen kommune støtter anbefalingen om at Konsept 5, Minimum legges til grunn for 
første trinn. Konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse, er best på ikke-prissatte konsekvenser 
og har dessuten den laveste investeringskostnaden. Konseptet vurderes også å være i tråd 
med nullvekstmålet, og vil i liten grad medvirke til økt trafikkbelastningen på Nedre Romerike.   
 
Vedlagt følger samlet saksfremstilling.   
 
 
Med hilsen 
 
 
John Hage 
plan- og bygningssjef 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høringsuttalelse på Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 
 
Kommunedirektøren tilrår kommuneplanutvalget å fatte følgende vedtak: 
Rælingen kommune støtter anbefalingen om at Konsept 5, Minimum legges til grunn for 
første trinn.  Konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse, er best på ikke-prissatte 
konsekvenser og har dessuten den laveste investeringskostnaden. Konseptet vurderes 
også å være i tråd med nullvekstmålet, og vil i liten grad medvirke til økt trafikkbelastningen 
på Nedre Romerike.   

 
 

Saksprotokoll i Kommuneplanutvalget - 16.03.2020  
 
Behandling: 
 

Hans Otto Tomter (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
KVUen viser at FV120 fra Moss som alternativ vei til å kjøre igjennom Oslo vil velges av flere 
trafikanter enn andre alternativer, derfor spiller vi inn følgende: 

 Det planlegges utbedring av FV120 mellom Moss og Lillestrøm som alternativ veg til å 
kjøre gjennom Oslo for modulvogntog og annen trafikk 

 Vegen bygges som tunnel på store deler av strekningen 
 Det skal ikke bygges ny veg i kulturlandskapet eller igjennom boligområder 
 Det bygges tunnel under Strømmen/Lørenskog som beskrevet i utredningen 

 
Forslag fra Tomter ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot èn stemme (SP) 
 
 
Vedtak: 
 

Rælingen kommune støtter anbefalingen om at Konsept 5, Minimum legges til grunn for 
første trinn.  Konseptet gir tilstrekkelig måloppnåelse, er best på ikke-prissatte konsekvenser 
og har dessuten den laveste investeringskostnaden. Konseptet vurderes også å være i tråd 
med nullvekstmålet, og vil i liten grad medvirke til økt trafikkbelastningen på Nedre Romerike.   
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Lenke til høringsdokumentet: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo 
 
 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

 

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet 
konseptvalgutredning (KVU) for veiforbindelser øst for Oslo. Oppdraget kom som en bestilling 
gjennom Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029: Strekningen rv. 22/rv. 111 Fetsund – 
Sarpsborg – Fredrikstad. KVUen vil 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. Aktuelle 
vegforbindelser å analysere er E6, rv. 111/rv. 22/fv. 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt 
fv. 120 Moss – Elvestad – Lillestrøm. Det er naturlig å se på både alternative strekninger og 
tilknytning til eksisterende veger. 
 

 
Målet med konseptvalgutredningen er 
å se på mulighetene for å etablere en 
bedre veiforbindelse mellom E6 i 
Østfold og E6 på Romerike som 
tilfredsstiller veinormalene og som 
kan avlaste E6-trafikken gjennom 
Oslo og gi nødvendig beredskap ved 
hendelser på vegnettet. 
Det er vurdert både 
utbedringsalternativ og 
utbyggingsalternativ for korridorene. 
 
 
 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 

Arbeidet med konseptvalgutredningen har pågått siden oppstartsmøtet med berørte kommuner 
og fylkeskommuner den 28 august 2018.  Det er gjennomført flere KVU-verksteder og 
referansegruppemøter med bred deltagelse fra alle berørte kommuner og regioner, fra 
nærings- og intresseorganisasjoner og fra transportaktører. Konseptvalgutredningen ble 
ferdigstilt i desember 2019 og Statens vegvesen har sendt KVUen på høring til lokale og 
regionale myndigheter og andre interessenter. Fristen for å avgi høringsuttalelse er satt til den 
16. mars 2020.  
 
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Ingen tidligere behandlinger 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus har klare føringer til hvordan areal- 
og transportstrukturen skal videreutvikles i regionen. Det legges opp til en sterkere 
konsentrasjon av bolig og arbeidsplassveksten i noen prioriterte vekstområder og tilsvarende 
redusert vekst utenfor vekstområdene. Det er videre forventninger om at transportveksten som 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo
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følger av befolkningsveksten ikke skal medføre økt personbiltrafikk og at kollektivandelen skal 
økes.   
 
 

4. Sakens innhold  
 
KVUen beskriver et utfordringsbilde rundt veinettet øst for Oslo med hovedfokus på 
omkjøringsvei for modulvogntog og avlastning av E6 Oslo i rushtid. Utredningen omhandler 
vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120. I prosjektområdet ligger E6 og 
E18. De to korridorene rv. 22 og fv. 120 er mulige tverrforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 
på Romerike. Mens E6 og E18 først og fremst er motorveger med regional og nasjonal 
betydning, har rv. 22 og fv. 120 en regional og lokal funksjon ved at de betjener trafikken i 
tilknytning til byområdene i begge ender av disse strekningene. Denne trafikken utgjør en 
vesentlig høyere andel enn gjennomgangstrafikken. Dette forårsaker køer og forsinkelser inn 
mot byområdene i rushtiden. 
 
Målet for konseptvalgutredningen er en bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på 
Romerike som sikrer nødvendig trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og som avlaster 
E6 gjennom Oslo. I dette ligger en alternativ vegforbindelse øst for Oslo som kan fungere som 
en overordnet omkjøringsrute for ulike trafikantgrupper, inklusive modulvogntog, ved planlagte 
og ikke-planlagte hendelser på E6 mellom Østfold og Romerike. Med avlastning menes at en 
større andel av gjennomgangstrafikken mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike velger å kjøre 
en alternativ rute i en normal trafikksituasjon, slik at trafikkmengden reduseres på E6 gjennom 
Oslo. 
 
Berørte kommuner langs begge korridorer har deltatt i KVU-verksted i forbindelse med 
arbeidet. 
 
 
  

 
I arbeidet med KVU-en har rene 
utbyggingskonsepter, kombinasjoner av utbygging og 
utbedring, samt rene utbedringskonsepter, blitt 
vurdert i de to korridorene. Følgende fem konsepter 
er analysert:  

 Konsept 1 Motorveg øst,  
alternativ 1c, i korridor til rv. 22  

 Konsept 2 Motorveg vest,  
alternativ 2a og 2c, i korridor til fv. 120/fv. 151  

 Konsept 3 Motorveg vest-øst,  
alt. 3d (bru over Øyeren) og 3e (m bruk av 
E18), i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151  

 Konsept 4 Kombinasjon,  
alternativ 1-3, i korridor til rv. 22  

 Konsept 5 Minimum,  
alternativ 1-1, i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 
151  

 

 
Samtlige konsepter oppfyller det absolutte kravet om å sikre nødvendig trafikkberedskap. 
Konsept 2 Motorveg vest er vurdert som best, mens konsept 5 Minimum som dårligst når det 
gjelder å sikre nødvendig trafikkberedskap. Flere av motorvegkonseptene gir god 
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måloppnåelse når det gjelder innspart reisetid, men i liten grad måloppnåelse når det gjelder 
avlastning av E6 trafikken gjennom Oslo. 
Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Konsept 5 har imidlertid minst negativ 
samfunnsøkonomisk nytte (-0,3 milliarder) og er det klart beste konseptet både når det gjelder 
prissatte og ikke-prissatte virkninger. 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. Fordi de trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og 
regional trafikk og ikke gjennomgangstrafikken, er måloppnåelsen for avlastning av trafikken på 
E6 gjennom Oslo liten for samtlige konsepter og står ikke i forhold til kostnadene.  
 
 
 
 
 
 

 

Anbefalt konsept 
Etter en samlet vurdering av måloppnåelse og 
samfunnsøkonomisk analyse anbefales det å legge 
konsept 5 Minimum til grunn som et første trinn. 
Konseptet oppfyller kravet om en omkjøringsveg for 
alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste 
investeringskostnaden. Videre er det det beste 
konseptet sett ut ifra ikke-prissatte virkninger. Rv. 22 
utvikles deretter trinnvis i tråd med konsept 4. 
Konseptet har nest best samfunnsøkonomiske 
lønnsomhet og man vil få en vegforbindelse som kan 
være et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom 
Oslo. Konsept 4 gir også bedre tilgjengelighet til det 
regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som 
er viktig for utvikling og vekst i regionen.  
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
 

Målet med konseptvalgutredningen er å komme frem til en veiløsning som kan avlaste E6-
trafikken gjennom Oslo og gi nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet. I dette ligger 
det at vegnettet mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike skal gjøres mer robust og pålitelig ved 
hjelp av en bedre alternativ vegforbindelse.  Det er et poeng at det ikke bør bygges en mere 
attraktiv veiforbindelse enn dagens hovedveisystem da dette vil kunne bidra til økt 
trafikkbelastning og dermed være i strid med nullvekstmålet. Den alternative vegforbindelsen 
må være i en slik standard at den kan være omkjøringsvei for modulvogntog, men bør ikke tilby 
en raskere reisetid for personbiltrafikken i normalsituasjon. 
 
Konsept 2 skiller seg fra de øvrige konseptene ved at den følger fv 120 korridoren på vestsiden 
av Øyeren. Alternativet 2c, som er skissert med tunell ved Flateby, mellom Fjerdingby og 
Løvenstad og under Strømmen, er vurdert som det beste alternativet dersom man skal tillegge 
trafikkberedskapshensyn stor verdi. Alternativet er kortest av samtlige konsepter og vil kunne 
avlaste trafikk sørfra langs fv 120 inn mot Lillestrøm og trafikken gjennom Strømmen. 
Alternativet vil imidlertid innebære store negative konsekvenser for Rælingen, ettersom 
motorveien vil beslaglegge store landbruksarealer i det sårbare kulturlandskapet med viktige 
naturverdier mellom Østmarka og Øyeren. Det er skissert at traseen vil gå i randsonen mot 
marka, i overgangen mellom dyrka mark og skog, og det er vurdert at veien vil gi en betydelig 
barriereeffekt spesielt ettersom motorveien vil komme i tillegg til og vil gå parallelt med dagens 
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fv 120. Det er videre slik at Østmarka grenser helt ned mot bebyggelsen både på Nordby og 
mellom Smestad og Fjerdingby. For å redusere de store negative konsekvensene som dette 
alternative vil kunne medføre for Rælingen må det legges til grunn at betydelig større del av 
strekningen må legges i tunell. Kostnadene vil derfor bli betydelig høyere enn de 27 mrd som 
er estimert i utredningen.   
 

 

 
 
 
Konsept 2: motorveg vest  
Alternativ 2-C, som er det anbefalte 
alternativet i konseptet, omfatter motorvei 
gjennom hele Rælingen parallelt med fv 120 
og tunell lengst i syd, samt fra Fjerdingby til 
Løvenstad og videre under Strømmen.  

 
 
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

Konsept 2 vil berøre Rælingen og medføre store negative konsekvenser. Dersom det mot 
formodning blir valgt å gå videre med dette konseptet vil befolkningen i Rælingen bli utsatt for 
betydelige ulemper blant annet i form av økt støy og luftforurensing. Veien vil sammen med 
dagens fylkesvei 120, som vil fungere som lokalvei parallelt med motorveien, vil kunne utgjøre 
en betydelig barriere for befolkningens tilgang til markaområdene.   
 
Konsept 5 vil ikke påvirke Rælingens befolkning i negativt.  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

Anbefalt konsept vil ikke påvirke kommunen negativt. Om standardheving på rv22 på østsiden 
av Øyeren blir realisert kan det medføre at gjennomgangstrafikken blir redusert og at den totale 
trafikkbelastningen på fv120 dermed går noe ned. Konsept 2, med motorvei gjennom Rælingen 
vil kunne flytte noe av dagens gjennomgangstrafikk og trafikk som genereres sør i kommunen 
over fra fv120 og slik sett kunne redusere ulempene som er i dag langs fv120.   
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5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Verken anbefalt konsept eller øvrige vurderte konsepter vil medføre reduserte 
klimagassutslipp. Det er snarere slik at samtlige konsept, med unntak av konsept 5, gir 
betydelig økte utslipp målt i CO2-ekvivalenter. Dette er uheldig sett i lys av nasjonale, regionale 
og lokale målsettinger om å redusere klimagassutslippene.  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

For Rælingen vil anbefalt konsept forhåpentligvis medføre at noe av dagens relativt sett 
marginale gjennomgangstrafikk blir redusert. De negative konsekvensene konsept 2 fører med 
seg vil bli betydelig større enn eventuelle fordeler. Bygging av mere og bedre vei gir større 
trafikkbelastning og følgelig mer utslipp av CO2. Alt annet enn anbefalt konsept vil ikke være 
forenlig med en bærekraftig utvikling.  
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 

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.  
 
 

 
 
Rælingen, 04.03.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 


