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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  18/05032-15 
Saksbehandler Eirik Milde 
 
 
 
 

Høring - Konseptvalgutredning vegforbindelser øst for Oslo 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for hastesaker 2019- 2023 19.03.2020 4/20 
2 Formannskapet 2019 - 2023 02.04.2020 26/20 

 
 
Behandling i Utvalg for hastesaker 19.03.2020: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Therese Thorbjørnsen (AP) 
 
Representanten Therese Thorbjørnsen (AP) fremmet følgende forslag på vegne av 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet: 
Saken utsettes. 
 
Votering 
Utsettelsesforslaget fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Utvalg for hastesaker 
Saken utsettes. 
 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 02.04.2020: 
Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: 
Svein Larsen (AP), Annar Hasle (KRF), Harald Rønneberg (H), Stein Erik Westlie (FRP), 
kommunedirektør Unni Skaar. 
 
Representanten Svein Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av   
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti 
Nytt punkt 2: Det må allerede i første trinn sikres at myke trafikanter ivaretas ved at det 
etableres gang- og sykkelvei på enkelte strekninger, deriblant Kampenes - Ise.  
 
Nytt punkt 3: Det tidligere punkt 2, avsluttes «sammen med vedtakets punkt 1 og 2». 
 
Representanten Annar Hasle (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av Kristelig 
Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette Parti og Sammen for Sarpsborg  
1. Sarpsborg kommune støtter anbefalingen av konsept 5 som et første trinn, med den 
endring at Rv 22 Årum-Mysen bør ha høyest prioritet. Sarpsborg kommune støtter 
også konsept 4 med videre utvikling av Rv 22 som et andre trinn. 
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2. I forbindelse med konsept 4 og 5 anbefaler Sarpsborg kommune at det vurderes en 
tilkobling til E6 ved Sarpsborg pukkverk, som beskrevet i Stortingsmelding 50 S 2014/2015 
 
3. Dersom sentrale myndigheter ønsker å gå videre med konsept 1, ønsker Sarpsborg 
kommune også ved dette alternativet at det vurderes en tilkobling til E6 ved Sarpsborg 
pukkverk. 
 
4. Kommunedirektørens vurdering» i saksfremlegget sendes inn som Sarpsborg kommunes 
høringsuttalelse sammen med vedtakets punkter 1, 2 og 3. 
 
 
Følgende tekst innbakes i høringsuttalelsen: 
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, 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.  

 
Votering 
Punkt 1 i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2, 3, og 4 i forslaget fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre, Det Rette Parti 
og Sammen for Sarpsborg fikk 5 stemmer (KRF 1, FRP 1, H 1, DRP 1, SaFoSa 1) og falt. 
 
Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti til nytt punkt 2 og 3 
ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (Mindretallet KRF 1, SaFoSa 1, DRP 1) 
 
 
Formannskapets vedtak  
1. Sarpsborg kommune støtter anbefalingen av konsept 5 som et første trinn, med den  
    endring at Rv 22 Årum-Mysen bør ha høyest prioritet. Sarpsborg kommune støtter også  
    konsept 4 med videre utvikling av Rv 22 som et andre trinn.  
 
2. Det må allerede i første trinn sikres at myke trafikanter ivaretas ved at det etableres gang-  
   og sykkelvei på enkelte strekninger, deriblant Kampenes - Ise.  
 
3. «Kommunedirektørens vurdering» i saksframlegget sendes inn som Sarpsborg kommunes  
    høringsuttalelse sammen med vedtakets punkt 1 og 2. 
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Høring - Konseptvalgutredning vegforbindelser øst for Oslo 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Sarpsborg kommune støtter anbefalingen av konsept 5 som et første trinn, med den 
endring at Rv 22 Årum-Mysen bør ha høyest prioritet. Sarpsborg kommune støtter 
også konsept 4 med videre utvikling av Rv 22 som et andre trinn. 

2. «Kommunedirektørens vurdering» i saksframlegget sendes inn som Sarpsborg 
kommunes høringsuttalelse sammen med vedtakets punkt 1. 

 
 
Vedlegg:  

1. Innkommet høringsbrev 
KVU hovedrapport, er ikke vedlagt saken, men kan finnes her sammen med 
underliggende dokumenter:  
 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo 

 
Sammendrag: 
Konseptvalgutredningen (KVU-en) omhandler vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til 
rv.22 og fv.120, som begge er mulige tverrforbindelser mellom E6 syd i Østfold og E6 nord 
for Oslo. I alt er fem konsepter vurdert etter måloppnåelse for innspart reisetid, for både 
tunge og lette kjøretøy, samt endring i trafikkmengde på E6 gjennom Oslo. Konseptet skal 
også gi omkjøringsmulighet for modulvogntog ved hendelser på E6. 
 
Konsept 1-3 er motorveier i ulike traseer, mens konsept 4 er en kombinasjon av disse 
konseptene. Konsept 5 er et minimumskonsept med mindre utbedringer som foreslås 
gjennomført på tre strekninger, i prioritert rekkefølge: 

1. Fv.120 Moss-Elvestad 
2. Rv.22 Årum-Mysen 
3. Rv.22 Mysen-Hvam 

 
Konsept 1- 4 har en investeringskostnad (P50) på 32 milliarder kroner for den mest kostbare, 
og ned til 17,1 milliard kroner for den minst kostbare. Konsept 5 har en investeringskostnad 
på 0,4 milliarder kroner.  
 
KVU-en anbefaler at konsept 5 legges til grunn som et første trinn, med den endring at RV 
22 Årum-Mysen bør ha høyest prioritet  
Videre anbefaler KVUen at man på lengre sikt utvikler rv.22 videre gjennom etappevis 
utbygging i henhold til konsept 4.Kommunedirektøren støtter KVU-ens anbefaling om 
minimumskonseptet, konsept 5. Steg to, som er en videre utvikling av Rv.22 (konsept 4), 
støttes også av kommunedirektøren. 
 
Utredning: 
Bakgrunn. 
Konseptvalgutredning (KVU) for vegforbindelser øst for Oslo kom den 8.januar 2020 på 
høring til Sarpsborg kommune. Høringsfristen var 16.mars, men det er gitt utsettelse til 
20.mars. Prosjektet har vært ledet av Statens vegvesen, og det har vært utstrakt medvirkning 
fra blant annet de berørte kommuner, gjennom arbeidsverksted og flere møter i en ekstern 
referansegruppe. 



 

  side 4 av 9 

 
Saksframlegget er utarbeidet i samråd med Fredrikstad kommune. Det har også vært 
administrativ kontakt med andre kommuner i regionen. 
 
KVUen omhandler vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv.22 og fv.120, som begge er 
mulige tverrforbindelser mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo (se kart under). 
 
I alt 29 kommuner inngår i prosjektområdet. Løsninger som gjelder byområder, slik som 
Nedre Glomma, blir behandlet i egne utredninger og i forhandlinger om byvekstavtaler. 
Byområdene holdes altså utenfor denne KVU-ens prosjektavgrensning, men det vises blant 
annet til KVU for Nedre Glomma. Det betyr at trafikale løsninger som ivaretar byproblematikk 
som køproblemer, parkering, kollektivtrafikk, gange og sykkel, arealplanlegging, med videre, 
ikke blir behandlet i denne KVU-en. Man ser dog på de ulike konseptenes mulige 
konsekvenser for økning i trafikken i byområdene. 
 
 

 
Fem konsepter er analysert (se kart under): 
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Konsept 1: Motorveg øst, alternativ 1c, i korridor til rv. 22. Konsept på østsiden av Øyeren, 
med utbygging av motorveg fra Skjeberg i Østfold til Berger på Romerike. Dette er et 
utbyggingskonsept med ny firefeltsveg med skiltet hastighet på 110 kilometer i timen på 
mesteparten av den totalt 111 kilometer lange strekningen. Konseptet har lagt til grunn ny 
bru over Glomma for rv. 22 med kryssing av Glomma til Fet kommune. 
 
Konsept 2: Motorveg vest, alternativ 2a og 2c, i korridor til fv. 120/fv. 151. Konsept på 
vestsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra Son i Follo til Berger på Romerike. 
Dette er et utbyggingsprosjekt med ny firefelts veg og skiltet hastighet på 110 km/t. 
Konseptet prioriterer gjennomgangstrafikken som vil bli ledet utenom Lillestrøm. 
 Konseptet har to varianter, 2a og 2c, og kan inngå i en eventuell Ring 4 med påkobling av 
E134 Oslofjordforbindelsen. 
 
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 som både går på vest og østsiden av Øyeren, med 
utbygging av motorveg fra Son i Follo via Fet til Berger på Romerike. Konseptet omfatter 
tiltak på begge sider av Øyeren og er et utbyggingsprosjekt med ny firefelts veg og skiltet 
hastighet på 110 km/t. Konseptet prioriterer gjennomgangstrafikken og i mindre grad trafikk i 
tilknytning til tettsteder. Konseptet leder gjennomgangstrafikken utenom byområdene i begge 
endene av korridorene. 
 
Konsept 4: Kombinasjon, alternativ 1-3, i korridor til rv. 22. Konsept på østsiden av Øyeren, 
med en kombinasjon av utbedring og utbygging i ny og eksisterende trase, fra Årum ved 
Fredrikstad til Hvam på Romerike. På strekninger utenfor tettstedene utbedres eksisterende 
veg gjennom at vegbredden økes til 9 meter. Det vil være både to- og tre-felts veg samt noen 
strekninger med fire-felts veg der trafikkgrunnlaget tilsier dette. Disse strekningene vil ha 
skiltet hastighet på 80 og 90 km/t. 
 
Konsept 5: Minimum, alternativ 1-1, i korridor til rv. 22 og fv. 120/fv. 151. Konsept på både 
vest- og østsiden av Øyeren, med utbedring i eksisterende trase for fv. 120 og rv. 22 fra E6 i 
sør til E6 i nord. Hensikten med utformingen av dette konseptet er å vise utbedringene som 
må gjøres på dagens vegsystem i de to korridorene fv. 120 og rv. 22 for at dette skal kunne 
være omkjøringsveg for modulvogntog. 
 
KVU-en skal vurdere om det finnes en alternativ veiforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på 
Romerike som gir et mer robust og pålitelig veinett, som avlaster E6 sentralt i Oslo, samt 
sikrer nødvendig trafikkberedskap. Med trafikkberedskap menes et alternativ som kan 
fungere som overordnet omkjøringsrute, inklusive modulvogntog.  
 
Alle konseptene er vurdert etter måloppnåelse for innspart reisetid, for både tunge og lette 
kjøretøy, samt endring i trafikkmengde på E6 gjennom Oslo. I tillegg er det satt et absolutt 
krav om at konseptet skal gi omkjøringsmulighet for modulvogntog ved hendelser på E6. 
 
Det er gjennomført en egen transportanalyse for tungtransport til Borg havn. 
Godstransporten til/fra Borg havn er på om lag 400-500 (daglig snitt). 90 prosent av disse har 
målpunkt i Nedre Glomma og Halden. Det aller meste av trafikken har målpunkt innen 40-50 
kilometer fra havna. Det øvrige industriområdet på Øra generer forøvrig mer tungtrafikk enn 
Borg havn, om lag 1 500 passeringer (daglig snitt). 
 
Med hensyn til trafikksikkerhet, så er det ikke noen typiske ulykkespunkter på rv. 22 og fv. 
120. Sett under etter skiller ikke ulykkessituasjonen seg på disse veiene spesielt ut fra 
sammenlignbare veier.  
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KVU-en beskriver at det foregår forhandlinger om byvekstavtale i Nedre Glomma.  
 
De samlede vurderingene tilsier at alle konseptene gir omkjøringsmulighet. Videre gir flere av 
konseptene redusert reisetid, men det er lav oppnåelse på målet om avlasting av E6 sentralt 
i Oslo. 
 
Alle konseptene har negativ samfunnsøkonomisk nytte, men konsept 5 har minst negativ 
nytte.  
 
Konsept 1- 4 har en investeringskostnad på 33 milliarder kroner for den mest kostbare, og 
ned til 17,1 milliard kroner for konsept 4 som den minst kostbare. Konsept 5 har en 
investeringskostnad på 0,4 milliarder kroner.  
 
Konsept 1- 4 har en økning i klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) på 586 000 tonn for den 
mest negative, og ned til 154 700 tonn for konsept 2c som den minst negative. Konsept 5 har 
ingen målbar endring i klimagassutslipp. 
 
Konsept 1- 4 gir bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, 
mens det for konsept 5 ikke er målt noen endring. 
 
Ifølge KVU-en vil ikke gevinstene på redusert reisetid og avlastning E6 Oslo sentralt forsvare 
de høye investeringskostnadene. 
 
Basert på alle vurderingene, så anbefaler KVU-en at konsept 5 legges til grunn som et første 
trinn. Dette gir omkjøringsmuligheter for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog. Konsept 5 er 
et minimumskonsept som foreslås gjennomført på tre strekninger, i prioritert rekkefølge: 
 

1. Fv.120 Moss-Elvestad 
2. Rv.22 Årum-Mysen 
3. Rv.22 Mysen-Hvam 

 
Det er snakk om mindre utbedringer langs disse strekningene. 
 
Videre anbefaler KVU-en at når målet om nødvendig trafikkberedskap er nådd, gjennom 
konsept 5, så kan man på lengre sikt utvikle rv.22 videre gjennom etappevis utbygging, i 
henhold til konsept 4.  
 
Med hensyn til finansiering av konsept 5, så anbefaler KVU-en at Viken fylkeskommune 
finansierer tiltakene på fv.120, mens staten fullt ut finansierer tiltakene på rv.22, etter 
nærmere prioritering i nasjonal transportplan. 
 
Det er avholdt møte med næringsforeningene i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg for å 
diskutere KVU-en. Næringsforeningene vil komme med egne innspill, men noen momenter 
som kom fram var: 

1. Det var støtte til innstillingen med konsept 5 etterfulgt av konsept 4.Det ble stilt 
spørsmål om hvorfor Fv.120 (mellom E6 og E18 )var prioritert foran Rv.22 i konsept 
5, når innstillingen om framtidig løsning landet på utbygging av Rv.22. 

2. Strekningen Øra-Kampenes bør inkluderes i konseptet. 
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3. Det bør være større fokus på hva det innebærer å være det 5. største tettstedet i 
Norge, og de regionale behovene vi har for en god veiforbindelse. Forbedring av Rv 
22 vil gi bedre trafikkflyt, forbedring for godstrafikk og samtidig gi god nytteeffekt for 
lokaltrafikk og befolkningen i regionen. Positivt for beredskap og sikkerhet. 

4. Næringsforeningene vurderer å inkludere behovet av ring 4 i sin høringsuttalelse. 
 
Kommunedirektørens vurderinger. 
KVU-en skal vurdere alternative veiforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike, som 
først og fremst skal avlaste E6 i Oslo. Den skal også peke på reelle omkjøringsmuligheter 
som et alternativ til E6, samt se på generelt bedre fremkommelighet. Kommunedirektøren 
mener at regionale utfordringer og byproblematikk burde vært mer vurdert i KVU-arbeidet. 
Det begrenses til en kort vurdering om de ulike konseptene har konsekvenser for spesielt 
Lillestrøm og Nedre Glomma gjennom «sideeffekter» på økt trafikkbelastning, bedre 
bomiljøer og bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet. Disse tre 
konsekvensområdene vektes lavt i den endelige vurderingen, og det er hovedsakelig bedre 
tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet som kommer positivt ut.  
 
Kommunedirektøren er enig i at det ikke er ønskelig med konsepter som har usikre 
kostnadsanslag på mellom 17 og 32 milliarder kroner. Kommunedirektøren viser også til at 
veksten i godstrafikken på veg i følge grunnprognosene i NTP er på om lag 60% fram mot 
2050. Kommunedirektøren mener det kan være aktuelt å se på alternative måter å benytte 
eksisterende veiinfrastruktur på, slik at den økte godsmengden på vei kan få plass. 
Kommunedirektøren viser også til Sarpsborg kommunes innspill til prioriteringer i kommende 
nasjonale transportplan, og punktet om intelligente transportsystemer. 
 
Kommunedirektøren støtter KVU-ens anbefaling om minimumskonseptet, konsept 5, med 
den endring at RV 22 Årum-Mysen bør ha høyest prioritet. Dette begrunnes i at KVU-en 
peker på Rv22 som den valgte framtidige løsningen for veiforbindelsen øst for Oslo. 
  
Steg to, som er en videre utvikling av Rv.22 (konsept 4), støttes også av 
kommunedirektøren. Denne bygger opp under utvikling av gang- og sykkelveinett gjennom 
tettstedene, samt bedre tilrettelegging for kollektivtrafikk. Kommunedirektøren viser her igjen 
til kommunens innspill til prioriteringer i kommende nasjonal transportplan, hvor Rv.22 
(Hafslund – Dondern) er pekt på som et prioritert tiltak gjennom Bypakke Nedre Glomma.  
 
Sammen med de nevnte punkter over, vil kommunedirektøren peke på at det ligger flere 
klynger med næringsvirksomhet langs Rv.22, og at dette bør hensyntas når prioriteringer om 
hvilke områder som skal utbedres først skal tas.  
 
 
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Sarpsborg kommune. 
 
Miljø: 
Valg av løsning kan påvirke miljø gjennom økt trafikk med påfølgende økt klimagassutslipp 
 
Folkehelse: 
Eventuelt økt trafikk kan påvirke folkehelsen negativt gjennom utslipp og støy. Konsept 1-4 
vil gi bedre trafikksikkerhet med færre drepte og hardt skadde. 
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Rett utskrift. 
Dato: 03.04.2020  

Hilde Øisang 
Formannskapssekretær 
 
Dokumentet er elektronisk signert. 
 
Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. 
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