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Forord
Konseptvalgutredningen (KVU) for vegforbindelser øst for Oslo vurderer konsepter for å avlaste gjennom-
gangstrafikken på E6 gjennom Oslo og å sikre nødvendig trafikkberedskap som omkjøringsforbindelse 
ved hendelser på vegnettet.  Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen Region øst på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet.  Utredningen skal gi grunnlag for Regjeringens beslutning om valg av konsept 
og rammer for videre planlegging.

Konseptvalgutredninger (KVU) skal kvalitetssikres av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredninger 
bygges opp i henhold til krav fra Finansdepartementet (Rammeavtale for kvalitetssikring av konseptvalg) 
i syv deler:
- Problembeskrivelse
- Behovsanalyse
- Strategiske mål
- Rammebetingelser for konseptvalg
- Mulighetsstudie
- Alternativanalyse
- Føringer for forprosjektfasen

Kapittelinndelingen i denne konseptvalgutredningen bygger opp om disse syv hoveddelene slik:

Finansdepartementets krav til struktur Konseptvalgutredningens oppbygning og struktur

 1.        Innledning

Problembeskrivelse
2.       Situasjonsbeskrivelse
3.       Problemanalyse

Behovsanalyse 4.        Behovsanalyse

Strategiske mål
5.        Mål og rammebetingelser

Rammebetingelser

Mulighetsstudie
6.        Mulige løsninger
7.        Konsepter

Alternativanalyse

8.        Transportanalyse
9.        Samfunnsøkonomisk analyse
10.      Andre påvirkninger
11.      Måloppnåelse

 Føringer for forprosjektfasen 12.      Drøfting og anbefaling

13.      Medvirkning og informasjon
14.      Vedlegg, kilder og referanser
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SAMMENDRAG
Konseptvalgutredningen handler om vegforbindelser øst for Oslo i korridorene til rv. 22 og fv. 120. KVU-
prosjektområdet ligger mellom E6 syd i Østfold og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta, med tilkobling til 
rv. 4 via fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen. Tilknytning til en evt. fremtidig etablering av ring 4 utenfor Oslo 
inngår også i arbeidet. I alt inngår 29 kommuner i prosjektområdet.  

I prosjektområdet, sørøst for Oslo, ligger noen av de største riksvegene, og de viktigste vegforbindelsene 
mot utlandet, 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. Vegstandarden på rv. 22 og  
fv. 120 er i tillegg dårlig, med mange kurver, avkjørsler og nedsatt hastighet. Det mangler en overordnet 
omkjøringsmulighet i området som er åpen for alle trafikantgrupper, inkl. modulvogntog. Vegsystemet 
er derfor sårbart om det skjer hendelser på E6 inn mot Oslo som medfører stans eller større forsinkelser 
i trafikken. 

På bakgrunn av behovsanalysen er følgende prosjektutløsende behov for KVU-en definert;
Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike for at vegnettet 
skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og sikre nødvendig trafikkberedskap.

Samfunnsmålet for KVU-en er følgende:
En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig trafikkberedskap 
ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. 

Samfunnsmålet har i seg to grunnleggende målsetninger. Med trafikkberedskap menes her 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 (f.eks. vedlikehold av tunneler eller trafikkulykker). 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.

Med utgangspunkt i samfunnsmålet og brukernes behov, har to effektmål blitt definert:

Samfunnsmål
Delmål

Effektmål Indikator

En bedre alternativ 
vegforbindelse

Redusert reisetid på alternativ vegforbindelse 
mellom Østfold og Romerike.

Reisetid på alternativ vegforbindelse 
sammenlignet med E6, mellom punkt x 
på E6 i sør (Østfold) og punkt x på E6 i 
nord (Romerike).  Skille mellom lette og 
tunge kjøretøy. 

Avlastning av E6 gjen-
nom Oslo

Alternativ vegforbindelse avlaster E6 slik at 
trafikkmengden reduseres med 10 prosent på 
E6 gjennom Oslo.

Endret trafikkmengde (ÅDT) over snitt på 
E6 og på parallellveger gjennom Oslo, 
samt over snitt på alternativ vegforbin-
delse.



7

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

I tillegg er det definert et absolutt krav som samtlige konsepter må oppfylle:
Alle konsepter skal gi omkjøringsmuligheter og sikre fremkommelighet for modulvogntog og andre 
trafikantgrupper ved hendelser på E6.

I arbeidet med KVU-en har rene utbyggingskonsepter, kombinasjoner av utbygging og utbedring, samt 
rene utbedringskonsepter, blitt vurdert i de to korridorene. Følgende 5 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. 
Motorvegkonsept 2 er best, mens Konsept 5, Minimum, er dårligst når det gjelder å sikre nødvendig 
trafikkberedskap.

Flere av motorvegkonseptene gir god måloppnåelse når det gjelder innspart reisetid, men i liten grad 
måloppnåelse når det gjelder avlastning av E6 trafikken gjennom Oslo. Transportanalysen viser at det 
beste motorvegkonseptet kan gi en reduksjon på opp mot 6500 ÅDT i avlastning av trafikken på E6 og 
parallellveger i et i Groruddalen. Referansealternativet viser en trafikk på 140000 ÅDT, slik at reduksjonen 
tilsvarer under 5 prosent av trafikken. 

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. 
Måloppnåelsen for avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo er liten for samtlige konsepter, og står 
ikke i forhold til kostnadene. Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 i all hovedsak skyldes lokal og 
regional trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken. 

På bakgrunn av en samlet vurdering av måloppnåelse og samfunnsøkonomisk analyse anbefales 
følgende: 

• Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller kravet om en 
 omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste investeringskostnaden 
 sammenlignet med øvrige alternativ. 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.

• 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.

Det pågår et arbeid med en ny forskrift som skal tillate modulvogntog på den delen av vegnettet som er 
åpnet for tømmertransport. Med tanke på eventuelle endringer av krav til modulvogntog mm, anbefales 
det å avvente videre planlegging og gjennomføring av konsept 5 inntil forskriften er vedtatt. 
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn 
Rv. 22 mellom E6 i Skedsmo og E6 i Sarpsborg er alternativ rute til E6 gjennom Oslo. Samtidig er ruta en 
viktig forbindelse mellom Indre Østfold og Nedre Glomma byområde. I nord er rv. 22 en viktig innfart til 
Lillestrøm. Fv. 120 er alternativ rute mellom Lillestrøm og Moss. Fv. 120 hadde inntil år 2010 riksvegstatus.
Lav vegstadard på disse vegforbindelsene fører til at trafikk som ikke har det sentrale Oslo-området som 
målpunkt i stor grad likevel velger å kjøre gjennom Oslo, selv i rushtiden. Ved planlagte og ikke-planlagte 
hendelser på E6, for eksempel stengte tunnelløp, finnes det i dag ikke en alternativ rute utenfor Oslo 
som tilfredsstiller kravene i vegnormalene. Dette gjør vegnettet mer sårbart for hendelser, øker risikoen 
for trafikkulykker og sikrer dermed ikke nødvendig beredskap.

Det som kjennetegner trafikken på rv. 22 og fv. 120 er at andelen av lokaltrafikk i tilknytning til byområdene 
i begge ender av disse korridorene er vesentlig høyere enn gjennomgangstrafikken. 

Bygging av ny bru over Glomma på rv. 22 og E6 Oslo øst (tidligere E6 Manglerudprosjektet) ligger inne 
med midler i NTP perioden 2024-2029. 

1.2 Mandat
På bestilling fra Samferdselsdepartement utarbeidet Statens Vegvesen i november 2018 et 
utfordringsnotat for Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo (Vedlegg 1) med følgende 
rammer: 

• Vurdere konsepter for en tverrforbindelse 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. 
• Både alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger bør utredes 
• Avgrenses til kun å se på ulike vegkonsepter
• Konseptet kan være en del av en «Ring 4» rundt Oslo, men det er strekningen Gardermoen–
 Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad som i hovedsak skal utredes. 
• Dagens vegnett i Fet og Skedsmo er ikke dimensjonert til å ta unna for økt trafikk fra øst og sør, 
 derfor må også en forbindelse mellom Fetsund og Gardermoen tas med i en slik utredning.

I utfordringsnotatet ble følgende behov til en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold 
og E6 på Romerike fremhevet: 

• Vegnettet skal bli mer robust og pålitelig
• Avlaste E6 sentralt i Oslo
• Sikre nødvendig beredskap.

Med utgangspunkt i dette ga Samferdselsdepartementet i august 2019 mandat (Vedlegg 2) for arbeidet 
med følgende merknader: 
SD slutter seg i hovedsak til avgrensningen og det skisserte opplegget for utredningen. SD slutter seg 
til det foreslåtte samfunnsmålet. SD påpeker betydningen av å ha et dekkende kostnadsoverslag som 
grunnlag for å ta stilling til de ulike konseptene i KVU-en.
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1.3 Geografisk avgrensing og forholdet til andre 
 utredninger og prosjekter

Figur 1. Kart over prosjektområdet

  1) NVDB, 2019. Gjelder bare den delen av rv. 22 og fv. 120 som inngår i utredningsområdet

Om avgrensning av området
Prosjektområdet ligger mellom E6 syd i Østfold 
(Skjeberg) og E6 nord for Oslo opp mot Kløfta, 
med tilkobling til rv. 4. 

Følgende korridorer inngår i prosjektområdet: 
• Den delen av rv. 22 som strekker seg fra  
 E6 krysset ved Årum i Fredrikstad og videre
  til Mysen i Østfold. Deretter går rv. 22 videre
 gjennom Akershus og fram til Kringen. Herfra
 går rv. 22 fram til Hvamkrysset i Skedsmo.  
 Strekningen er nærmere 106 kilometer lang, 
 hvorav omlag 35 kilometer i Akershus og  
 71 km i Østfold. I denne strekningen inngår 
 også 3,5 kilometer som er felles med E18 
 i Østfold. KVUen skal også se på strekningen, 
 fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen der fv. 22 møter  
 rv. 4 som er i underkant av 4 kilometer.

• Fv. 120 går fra Patterød ved Moss til Elvestad 
 i Østfold og frem til krysset ved rv. 22 (Kjeller)  
 i Lillestrøm. Herfra går vegen videre til Skeds- 
 movollen i Akershus som rv. 120. Strekningen 
 er 83 kilometer lang, 45 kilometer ligger i  
 Akershus og 38 kilometer ligger i Østfold1).

Avgrensning av prosjektområdet - byområder holdes utenfor

Denne konseptvalgutredningen ser på vegkonsepter i de to korridorene for henholdsvis rv. 22 og fv. 
120 med tilkoblinger til E6 i nord og rv. 4. Prosjektområdet omfatter først og fremst de kommunene 
som fysisk grenser til de nevnte vegstrekninger, men inkluderer også kommunene langs E18 mellom 
Ørje og Ski. I tillegg inngår kommunene Skiptvet, Aurskog-Høland og Sørum kommuner, da de i stor 
grad vil bli berørt av konseptene. I alt inngår 29 kommuner i prosjektområdet. Løsninger som gjelder 
byområdene i Nedre Glomma, Moss og Nedre Romerike blir behandlet i andre egne utredninger og i 
forhandlinger om byvekstavtaler.  

Influensområdet - kan påvirke store deler av Østlandet

Influensområdet er det geografiske området som tiltakene innenfor prosjektområdet kan påvirke når 
det gjelder transportstrømmer, pendling, og bo- og arbeidsmarkedsregioner. Influensområdet for 
denne utredningen omfatter Østfold, Akershus og Oslo, samt deler av Hedmark og Oppland. Gjennom 
fergeforbindelsen Moss-Horten, og E134 Oslofjordforbindelsen, vil også deler av Buskerud, Vestfold 
og Telemark inngå i influensområdet. I tillegg vil områder som strekker seg langs Intercity- strekningen 
mellom Lillehammer og Halden inngå i influensområdet. E16 fra Hønefoss i Buskerud til Kløfta og 
Kongsvinger, og videre over riksgrensen til Sverige inngår også i influensområdet.  
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Figur 2. Kart over influensområdet med hovedveger og jernbane Halden – Lillehammer.

Forholdet til andre utredninger og prosjekter
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. Det betyr for eksempel at importgods på tog inn fra Sverige som skal videre nordover, 
blir omlastet på Alnabru. Dette betyr at veganlegg omfattet av denne KVUen i marginal grad vil kunne 
innvirke på muligheten for å flytte mer gods fra veg til bane (og sjø). 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.

For muligheter knyttet til å etablere gode trafikale løsninger som kan ivareta byproblematikk, eksempelvis 
lokale køproblemer, parkering, kollektivtrafikk, gang- og sykkelveg, arealplanlegging m.v., vises det 
til KVU om kollektivtransport for Nedre Romerike, KVU for Oslo-navet og KVU for Nedre Glomma. 
Jernbanetilbudet i utredningsområdet er utredet gjennom KVU for IC-strekningen Oslo-Halden.
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2 Dagens situasjon

2.1 Om geografi 
Stort press på arealer i byområdene
Store deler av rv. 22 og fv. 120 går gjennom typiske landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF) med 
mindre tettsteder/byer og spredt bebyggelse. I randsonene i nord møter vegforbindelsene byene Oslo 
og Lillestrøm i Akershus og i sør Moss, Sarpsborg og Fredrikstad i Østfold.

Vegene går gjennom betydelige jordbruks-
områder, og presset på dyrka mark er stort på 
grunn av høy befolkningsvekt i området og i 
tettstedene langs vegforbindelsene.

Befolkningen i området er spredt langsmed 
korridorene, med høyere tetthet der vegen 
går gjennom tettsteder (Figur 3). Den høyeste 
befolkningstettheten, innenfor en 100 meter 
radius fra fv. 120 og rv. 22, finner vi i det nordlige 
området – spesielt langs fv. 120 fra Flateby, forbi 
Fjerdingby og innover mot Lillestrøm. Langs rv. 
22 bor det flest mennesker nære vegen i sør, 
fra Ise og inn mot Sarpsborg, men også ved 
Fetsund i nord.

En stor og økende andel av befolkningen bor 
i byer og tettsteder. I byområdene i Akershus, 
Oslo og Østfold legges det opp til mer 
fortetting og mer effektiv arealutnytting som 
følge av befolkningsveksten. For å begrense 
transportomfanget, er strategien i Østfold at 
byene skal styrkes ytterligere som naturlige 
sentra og knutepunkter gjennom fortetting, 
transformasjon og arealøkonomisering, framfor 
å ta i bruk urørte naturområder eller dyrka 
mark3).  

2018

Prosent av totalt areal

Bebygde 
områder

Jord-
bruks-
areal

Skog
Åpen 

fastmark 2)
Våtmark

Bart fjell, 
grus- og 

blokk-
mark

Varig snø, 
is og bre

Fersk-
vann

Østfold 6,5 18,1 63,4 1,3 2 1,4 0 7,3

Akershus 8,1 16,3 65,1 1,1 2,3 0,1 0 7

Oslo 27,4 2,1 61,5 1,7 0,9 0,1 0 6,2

Norge 1,7 3,4 37,4 37,6 5,4 7,4 0,8 6,2

Tabell 1. Arealbruk i fylkene som inngår i utredningen, sammenlignet med resten av landet. Kilde SSB.

Figur 3. Befolkningstetthet innenfor en 100 m buffer langs rv. 22 
og fv. 120 (Datakilde: SSB, 2016).

2) Omfatter områder med lav vegetasjon, samt fjell og viddeområder.
3) Østfold fylkeskommune (2018). Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050»
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I Oslo og Akershus legges det opp til en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst i noen 
prioriterte vekstområder, der kollektivtransporten er konkurransedyktig med bil og der det er ledig 
kapasitet eller planlagt økt kapasitet i det regionale kollektivtransportnettet (se Figur 4). Tilsvarende er 
det føringer om at vekst utenfor disse områdene skal begrenses. I de prioriterte vekstområdene skal vekst 
gå foran vern av jordbruksområder og regionale grønnstrukturer, mens vernet skal stå sterkere utenfor4).  
 

Figur 4. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (side 7) peker blant annet ut prioriterte vekstområder i 
regionen, der 80-90 % av fremtidig befolkningsvekst skal komme.

Et viktig prinsipp i arealstrategien for Østfold er samarbeidet og enigheten om utviklingen av en 
flerkjernet struktur rundt Oslofjorden5). Utbyggingsmønsteret i regionen skal baseres på eksisterende 
sentra og infrastruktur i kommunene. Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050», legger også opp 
til samordnet areal- og transportplanlegging og at all utvikling i byer og tettsteder skal skje gjennom 
utvikling av sentrum fremfor utbygging i randsonen. Planen legger opp til en tredelt senterstruktur der 
by- og regionsenter har minimum 5000 innbyggere (se Figur 5), områdesenter har minimum 1000 og 
lokalsenter har minimum 200 innbyggere. Sentrene skal ha et minimum av funksjoner som barneskole, 
barnehage og kollektivtilbud. 

Lokaliseringen av næringsvirksomheter i Østfold skal skje etter ABC-prinsippet, dette kalles ofte «rett 
virksomhet på rett plass». Målet er å blant annet å skape et forutsigbart plansystem for parter som 
ønsker å lokalisere seg i fylket, f.eks. arealkrevende virksomheter, samt å begrense omdisponering av 
jordbruksarealer.

4) Akershus fylkeskommune og Oslo kommune (2015). Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus.
5) Østfold fylkeskommune (2018). Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050»
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De regionale planene er ikke juridisk bindende slik arealdelen i kommuneplanene er det. Fylkesplanen 
skal likevel legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i fylket. 

Geologi og geoteknikk
Området øst i Akershus er et småkupert, skogkledt grunnfjellslandskap med flatere, lavereliggende 
partier med marine løsmasser. Berggrunnen i Sørmarka/Østmarka6) består for en stor del av 
grunnfjellsbergarter, hovedsakelig gneis. Fjellkjedefoldinger og forkastninger har bidratt til dannelsen 
av Østmarkas karakteristiske ribbelandskap med dype, markerte sprekkedaler i nord-sydgående retning. 
I disse svakhetssonene vil det ofte være oppsmuldret og vannførende lag, noe som er svært utfordrende 
når det gjelder tunneldriving.  

Berggrunnen i Østfold7)  består i sin helhet av grunnfjellsbergarter – granitt i de sørvestre delene og 
langs østbredden av Iddefjordens indre del, ellers gneis. Landskapet på fastlandet er for en stor del et 
skogkledd, småkupert åslandskap med strøkretning hovedsakelig nord–sør, noe som henger sammen 
med tidlige foldinger i grunnfjellet. Skogen er særlig utbredt i fylkets østre deler. Åsene har ofte slakere 
fall mot nord med brattere kanter mot sør, et resultat av isens bevegelser mot sør og sørøst i istidene. 
Raet som går gjennom ytre del av Østfold, fra Jeløya gjennom Moss og videre til Halden, er en del av 
Skandinavias største endemorene. Morenen ble avsatt for ca. 10.600 år siden da isen trakk seg tilbake. 
Monaryggen, som ligger på grensen mellom Trøgstad og Eidsberg, er omtrent 80 meter høy og 3 – 4 
km lang morene (grusås) som ble dannet for ca. 9-10.000 år siden. På yttersiden av raet er det store 
områder med marin-, hav- og fjordavsetninger. Raet er fortsatt en markant terskel i landskapet som bare 
vassdragene Glomma, Mosseelva og Tista (Svinesund) bryter igjennom. Nord for raet ligger de større 
innsjøene Øyeren og Vansjø, samt noen mindre innsjøer som Mjær, Lyseren og Øgderen (Hemnessjøen). 
Her finnes store arealer som en gang var havbunn, med hav-, fjord- og marine strandavsetninger, samt 
de karakteristiske ravinedalene. Ravinedaler er smale dalganger som er oppstått ved at bekker og elver 
har gravd seg ned i løsmassene. De har generelt høye biologiske verdier og er vurdert som sårbar (VU) 
i rødlista for naturtyper (2018). Jorda er leirholdig og næringsrik og gir grunnlag for et rikt biologisk 
mangfold og jordbruksområder med svært god jordkvalitet.  
 

Figur 5. Oversikt over fremtidig utvikling av senterstruktur og lokalsamfunn. Kilde: Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050»,
side 77.

6) Nilsen, Odd (2012). Berggrunnen i Østmarka. Institutt for geologi, UiO. Hentet fra: www.ostmarkasvenner.no 
7) Thorsnæs, Geir. (2018). Østfold - geologi og landformer. I Store norske leksikon. Hentet 5. juli 2019 fra https://snl.
 no/%C3%98stfold_-_geologi_og_landformer

By-/regionsenter Områdesenter Lokalsenter

Fredrikstad, Sarpsborg Skjærhalden, Rakkestad Degernes, Engelskviken, Manstad, 
Slevik, Skjærviken, Torsnes, Nylende, 
Lund, Skjeberg st. by, Varteig, Ullerøy, 
Jelsnes, Hauge, Utgårdskilen, Ødegård, 
Rød

Askim, Mysen Ørje, Spydeberg, Knapstad, 
Skjønhaug, Meieribyen, Tomter, 
Tomter, Rømskog

Båstad, Slitu, Ringvoll, Trømborg, 
Havnås, Hærland/Lundeby, Eidsberg/
Kirkeferdingen

Moss Halmstad, Karlshus, Kirkebygden
Kambo, Våk

Vang, Larkollen, Saltnes, Missingmyr, 
Svinndal

Halden Berg/Isebakke, Fosby Sponvika, Prestebakke, Aspedammen, 
Leiren
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Figur 6. Løsmassekart som viser hvordan strukturen i løssmasseavsetninger samsvarer med dagens vegetasjonsstruktur 
(Bearbeidet fra datagrunnlag fra Norges Geotekniske Undersøkelser (NGU)
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Da isen trakk seg tilbake og trykket av ismassene forsvant, hevet landet seg. Marin grense varierer, men 
ligger på rundt 150 m.o.h. Over marin grense er det hovedsakelig berggrunn med tynt vegetasjonsdekke. 
Store deler av disse er dekket av skog.

Utfordrende grunnforhold
Det er utarbeidet en overordnet geoteknisk rapport8) for de to utredningskorridorene. Kort oppsummert 
befinner en stor del av begge utredningskorridorene seg under grensen for marine havavsetninger 
med stor dybde til fjell. Områder med tykke havavsetninger er aktsomhetsområder for skred. Videre er 
det registrert flere kvikkleireområder i Norges vassdrags- og energidirektorats faresonekart. Nærmere 
beskrivelse av hvilke strekninger i de to korridorene som ligger i kvikkleireområder er beskrevet i den 
geotekniske rapporten.

2.2 Om miljø 
 
Det er utarbeidet en landskapskarakteranalyse for de to utredningskorridorene, hvor hele 
utredningsområdet er inndelt i relativt ensartede landskapskarakterområder. Hensikten med analysen 
er å systematisere kunnskap om naturressurser, naturmiljø, kulturmiljø, landskap, friluftsliv og byområder/
tettsteder på et overordnet nivå. Analysen ligger til grunn for utvikling og justering av konseptene, 
samt virkningsvurdering av konseptene. Landskapskarakteranalysen og virkningsvurderingene er 
dokumentert i en egen rapport9). 

Naturressurser og naturmiljø
Områdene med de næringsrike løsmassene i og nord for raet, gir i tillegg til gode jordbruksområder 
også soner med rik og variert vegetasjon, mens arealer med bart fjell/tynt dekke gir grunnlag for de 
store barskogområdene. De mest spesielle naturverdiene ligger nord i utredningsområdet og er knyttet 
til naturreservatet Nordre Øyeren, og ravinedalene ned mot leirslettene mot Leira og Nitelva og langs 
Nordre Øyeren. Nordre Øyeren er Nordens største innlandsdelta med rik flora og fauna og har status som 
Ramsarområde, en internasjonal vernestatus knyttet til våtmark. Sørover i planområdet er naturverdiene 
knyttet til randsonene rundt jordbruksarealene, viktige bekkedrag og større barskogområder. 

Kulturmiljø og landskap
Tømmerfløtingen i Glomma og på Øyeren har vært viktig for framveksten av flere byer (Lillestrøm, 
Sarpsborg og Fredrikstad) og etableringen av industri. Kallenavn som «Flisbyen» (Lillestrøm) og 
«Plankebyen» (Fredrikstad) vitner om dette. Sorterings- og bunteanlegg ved Fetsund lenser var i 
bruk 1861–1985.  Her ble tømmer samlet opp og slept over Øyeren før det ble fløtet videre nedover 
Glomma til Sarpsborg og Fredrikstad. Fetsund lenser er et fredet industrielt kulturminne. Lensesystem 
for transport av tømmer av den typen vi har i Norden, er ikke vanlig andre steder i verden, og ansees å 
ha en internasjonal bevaringsverdi.

Steinalderboplassene på Høgnipen er de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Østfold. De ligger 
like ved Skjeberg, mellom Rakkestad og Sarpsborg. Norges største konsentrasjon av helleristninger 
fra bronsealderen finnes ved Skjebergsletta. Tidsdybden i området ved Skjeberg er stor og her finnes 
det også gravhauger, gravrøyser og en middelalderkirke. I utredningsområdet finnes flere verdifulle 
kulturmiljøer med middelalderkirker, fine prestegårdsanlegg og gravhauger. Kirkene er viktige 
landemerker i de store åpne landskapene som preger utredningsområdet. Kulturmiljøet «Oldtidsveien – 
Skjebergsletta» er et av ni utvalgte områder i Østfold som står på Riksantikvarens liste over kulturlandskap 
av nasjonal interesse (KULA).

Byen Sarpsborg har stor konsentrasjon av verdifulle kulturminner fra flere tidsepoker. Der Glomma skjærer 
seg gjennom raet, finnes rester av middelalderbyen Borg, herregårdene Hafslund og Borregaard og 

8) Statens vegvesen (2019). Geoteknikk. KVU vegforbindelse øst for Oslo. Vedlegg 6.
9) Statens vegvesen (2019). Landskapskarakteranalyse. Vedlegg 13.
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Figur 7. Kart over landskapskarakterområ-
der og regionalt/nasjonalt viktige områder 

fra ulike offentlige registre. 
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mange arkeologiske kulturminner. Kulturmiljøet «Sarpsfossen, Borregaard og Hafslund» er også et av 
de ni utvalgte områdene i Østfold som står på Riksantikvarens liste over kulturlandskap av nasjonal 
interesse (KULA).

Området Børterelva/Kirkebygda/Hammeren i Enebakk er et viktig sammenhengende kulturlandskap 
med stor tidsdybde og verdi også knyttet til naturmiljø og friluftsliv.

Friluftsliv og byområder/tettsteder
Østmarka og Sørmarka er viktige friluftslivsområder for store deler av Osloområdet. Marka er underlagt 
en egen lov som begrenser etableringen av større tiltak, blant annet ny veg. Trømborgfjella er et svært 
viktig regionalt friluftslivsområde i Østfold. Deler av området er statlig sikret. Området inngår i et stort 
sammenhengende skogsområde med varierende grad av tilrettelegging fra park til villmark, egnet for 
vandring, sykkel, jakt og fiske. Andre regionalt viktige friluftslivsområder i utredningsområdet er blant 
annet marka sørøst for Fetsund, området rundt og sørvest for Lyseren, samt Mossemarka.

Lillestrøm er en del av den sammenhengende by- og tettstedsbebyggelsen i Oslo. Jernbane (både 
Hovedbanen og Kongsvingerbanen med videre forbindelse til Stockholm) og rv. 22 går gjennom 
Lillestrøm. Landskapet rundt Lillestrøm byområde er sammensatt og preget av Øyeren, Nitelva, 
Leirasletta, store områder med dyrka mark og de mange ravinedalene. Friluftslivet i Lillestrøm er i stor 
grad knyttet til ferdsel og opplevelser langs elver og vann i området. Glomma, med Fetsund lenser og 
innlandsdeltaet, samt Leira og Nitelva, er attraktive områder med muligheter for ferdsel både til lands 
og til vanns. 

2.3 Om næringsliv og befolkning

Om bo- og arbeidsmarkedsregioner
Befolkningsprognosene fra SSB, middelalternativet, viser at prosjektområdet vil ha en av de 
høyeste vekstratene i landet i de nærmeste tiårene. Vi har delt inn befolkningen i seks bo- og 
arbeidsmarkedsregioner som i hovedsak er de samme regionene/distriktene som fylkeskommunene 
bruker, men der kommunene som ikke er innenfor prosjektområdet er utelatt. Inndeling i regioner/distrikter 
gir en oversikt over samspillet mellom boligområder og pendling til omlandet og andre arbeidssteder. 
Det er store forskjeller i befolkningsutviklingen mellom ulike områder både i Østfold og Akershus. 
Kommunene som ligger i randen av byene, og med egne tettsteder, opplever en langt større vekst 

Tabell 2. Framskrivning av folketallet til 2030 for de bo- og arbeidsmarkedsregionene som inngår i prosjektområdet basert på 
hovedalternativet (MMMM). Kilde SSB, 2019.

Regioner Kommuner 2018 2030
Prosent 
endring

Folloregionen Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås 122308 137130 12,1

Nedre Romerike
Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, 
Skedsmo, Sørum 

180300 209159 16,0

Øvre Romerike Gjerdrum, Ullensaker, 43280 54034 24,8

Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler 61607 69234 12,4

Nedre Glomma Fredrikstad, Sarpsborg, Rakkestad 144722 158722 9,7

Indre Østfold
Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, Marker, Askim, 
Eidsberg, Hobøl

51433 56852 10,5

SUM 603650 685131 13,5
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enn både bykommunene og kommunene i indre deler. Veksten forventes å fortsette framover. Vestby, 
Lørenskog, Sørum, Ullensaker, Hobøl, Våler (Østfold) forventes å ha en befolkningsvekst på over 30 % 
frem mot 2040 (SSB 2019). Kommunene i randsonen har ofte en del arbeidsplasser i egen kommune, 
men mange beboere pendler til byen for å jobbe. 

Kommunene som ligger lenger fra byene opplever i større grad avstandsulemper for næringslivet, og 
det er svak vekst i de næringene som har vært dominerende i disse kommunene (industri, jord- og 
skogbruk). Samtidig er avstandene fra områder med stor konsentrasjon av arbeidsplasser såpass lang 
at det er noe mindre attraktivt å pendle fra kommunene i mellomsonen enn fra randkommunene. 

Figur 8. Antall sysselsatte etter bosted og antall pendlere inn til Oslo i 2010 og 2018 fordelt på bo- og arbeidsmarkeds-
regionene i utredningsområdet. 

Figur 8 viser antall sysselsatte etter bosted og antall pendlere inn til Oslo i 2010 og 2018 fordelt på bo- og 
arbeidsmarkedsregionene i prosjektområdet. Pendling vist i figuren er uavhengig av transportmiddel. 
Figuren viser at innenfor prosjektområdet er det flest bosatte i regionene Nedre Romerike og Follo i 
Akershus, som pendler inn til Oslo.

Figur 9. Innpendling til Oslo fra kommuner i Akershus og Østfold. Antall personer i 2010 og 2018.
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Fordelt på kommuner i prosjektområdet er det Skedsmo og Lørenskog som har klart størst innpendling 
til Oslo, etterfulgt av Oppegård, Nittedal og Ski, se Figur 9. Kommunene i Østfold med flest pendlere 
til Oslo er Moss, Fredrikstad, Askim og Sarpsborg (i synkende rekkefølge). De fleste kommunene i 
prosjektområdet har hatt en økt pendling til Oslo fra 2010 til 2018.
 
Næringslivet er preget av helse- og sosialtjenester, varehandel og 
tjenesteyting, bygg- og anlegg  
 
Østfold har hatt en svakere utvikling i antall arbeidsplasser enn resten av landet

Utviklingen i antall arbeidsplasser i Østfold har gjennom flere år hatt en svakere utvikling enn resten 
av landet. Fra 2000 til 2017 økte antall arbeidsplasser i Norge med i overkant av 16 prosentpoeng, 
mens veksten i Østfold var ca. 9 prosent i samme periode. Imidlertid snudde den negative trenden 
på slutten av perioden og veksten i antall arbeidsplasser har vært sterkere i Østfold enn i resten av 
landet. Sysselsettingen i Østfold i 2017 var ca. 120 000, hvorav omlag halvparten i privat sektor og 
en tredjedel i offentlig sektor. Utpendlingen utgjorde i overkant av 18 prosent av de sysselsatte.  Det 
er størst etterspørsel etter arbeidskraft i helsesektoren og innen bygg og anlegg. Målt etter antall 
sysselsatte i 2017, var det i Østfold flest ansatte innen helse- og sosialtjenester, varehandel samt 
motorvognreparasjon og industri10).  

Akershus har hatt sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn resten av landet

Akershus11) har hatt sterk vekst i antall arbeidsplasser gjennom flere år. Fra 2000 til 2017 vokste antall 
arbeidsplasser med over 30 prosent. I samme tidsrom vokste befolkningen i Akershus om lag like mye, 
29 prosent12).   

Akershus har hatt en økning i arbeidsplasser i privat sektor på nærmere 16 prosentpoeng mer enn 
landsgjennomsnittet fra årtusenskiftet og frem til 2016. Økningen i arbeidsplasser i offentlig sektor var 
i overkant av 7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet. Økningen skyldes befolkningsvekst. 
Akershus hadde i alt 270 000 arbeidsplasser i 2017. Nærmere en tredjedel av disse var i offentlig sektor. 
Utpendlingen i Akershus er høy, over 40 prosent av arbeidstakerne pendler ut av fylket13).  I likhet med 
Østfold, var det i Akershus (2017) flest sysselsatte innenfor helse og sosialtjenester, varehandel og 
motorvognreparasjon samt bygg og anlegg.

Det store innslaget av varehandel (engros og detaljhandel) skiller sysselsettingen i Akershus fra andre 
fylker.  Dette gir seg også utslag i at transport- og lagertjenester er overrepresentert i Akershus. Dette er 
arealkrevende næringer hvor både nærhet til Oslo, transportkorridoren mot Svinesund og plasseringen 
av flyplassen på Gardermoen spiller inn. Sysselsettingsveksten har vært jevnt fordelt i fylket og i nærheten 
av hovedtransportårene som E18, E6 og jernbanen14).  

10) Vareide, Knut, Didrik Vareide og Kristine Persdatter Miland (2019). Regional analyse Østfold 2018. Telemarksforskning
11) Akershus inkluderer her også Asker og Bærum.
12) Gundersen, Frants, Ove Langeland og Anja F. Nielsen (2018). Næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus. TØI 1673/2018
13) Vareide, Knut, Didrik Vareide og Kristine Persdatter Miland (2019). Regional analyse Østfold 2018. Telemarksforskning
14) Gundersen, Frants, Ove Langeland og Anja F. Nielsen (2018). Næringsdrift og lokal konkurranseevne i Akershus. TØI  1673/2018



21

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

2.4 Om samferdsel
Osloområdet er «navet» i det nasjonale transportnettet av riksveger, jernbaner, flyruter, havner og 
godsterminaler, og er hovedport for all transport til/fra utlandet. I prosjektområdet, sørøst for Oslo, 
ligger noen av de største riksvegene, og de viktigste vegforbindelsene mot utlandet, E6 og E18. De to 
korridorene rv. 22 og fv. 120 er mulige tverrforbindelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike.

Lite gjennomgangstrafikk, men stor trafikk inn til byområdene i hver ende av rv. 22 og fv. 120. 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 gjennomgangstrafikken15). 
Lokal trafikk er årsaken til køer og forsinkelser inn mot byområdene i rushtiden.

Trafikkmengdene er høyest på både rv. 22 og fv. 120/rv. 120 inn mot og gjennom Lillestrøm, Sarpsborg, 
Fredrikstad og Moss (Figur 10). Dagens rv. 22 har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på drøyt 23 000 kjøretøy ved 
Lillestrøm, og 12 000 til 15 000 kjøretøy i sentrale deler av Sarpsborg og Fredrikstad. På fylkesgrensen 
mellom Akershus og Østfold, er trafikken totalt kun 2700 kjøretøy per døgn på rv. 22, og omtrent tilsvarende 
for fv. 120. Det er ubetydelig sammenlignet med trafikken på E6 og E18. På E6 er ÅDT ca 30 000 sør for 
Sarpsborg. Den ligger på rundt 50 000 over grensen mellom Akershus og Oslo og øker betydelig innover 
mot Oslo, til ca 75 000 på Manglerud.

Middels stor andel godstrafikk på strekningene, men mer gods på rv. 22 enn 
på fv. 120
 
Tungtrafikkandelen er høyere på rv. 22 enn på fv. 120 ved de fleste tellepunktene til Statens vegvesen. 
På rv. 22 er tungtrafikkandelen mellom 10 og 15 prosent. På fv. 120 er tungtrafikkandelen ved de fleste 

Figur 10. Trafikkmengde, årsdøgntrafikk (ÅDT), på de viktigste vegstrekningene i utredningsområdet, 2018. Til VENSTRE: Alle 
kjøretøy. Til HØYRE: Tunge kjøretøy (over 5,6 m).

15) I Lillestrøm er det anslått at rundt 20 prosent av all trafikk er gjennomgangstrafikk, kilde Tiltakspakke for Grønn mobilitet,  
 fagrapport, Akershus fylkeskommune, 2019
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Figur 11. Trafikkvekst/reduksjon i perioden 2010-2018 på tellepunktene til 
Statens vegvesen, NVDB. Hvordan fordeler trafikken seg i prosjektområdet?
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tellepunktene på under 10 prosent. Tungtrafikkandelen er spesielt lav nord for E18. Andelen er heller ikke 
høy på E6 og E18, men gitt betydelig større trafikkmengde totalt, går det vesentlig mer tungtransport 
på E18 og E6, spesielt sistnevnte (Figur 10),  
 

16) Basert på data fra Autopass og storsonematrise generert i persontransportmodellen RTM Øst, samt fast turmatrise 
 for godkjøretøyer

Trafikkvekst - tunge kjøretøy 
øker mer enn lette 
Det har vært trafikkvekst ved de fleste 
telle-punktene på E6, E18, rv. 22 og fv. 
120 fra 2010-2018. På E6 og E18 har 
antall tunge kjøretøy økt mer enn antall 
lette kjøretøy (se Figur 11). 

Økningen i antall lette kjøretøy er lavere 
på E6 gjennom sentrale Oslo enn 
utenfor. På rv. 22 er det stor variasjon 
i økningen av tunge kjøretøy, fra 26 
prosent ved Nedre Glomma til 14 
prosent på rv. 22 ved Lillestrøm. For 
lette kjøretøy er det en svært beskjeden 
vekst (1 prosent eller 20 kjøretøy) ved 
Mysen, mens den øker jo nærmere 
man kommer byområdene på Nedre 
Romerike og Nedre Glomma.

På fv. 120 er det også variasjoner i 
trafikkutviklingen på strekningene. 
Mens det er en nedgang på 7 prosent 
(80 kjøretøy) i antall tunge kjøretøy ved 
Patterødkrysset på E6, er økningen ved 
Elvestad på 139 prosent. Dette tilsvarer 
en økning på 180 tunge kjøretøy i 
døgnet. 

Hvordan fordeler trafikken seg i prosjektområdet? 
Analyser av hvordan personbiltrafikken og godstrafikken fordeler seg i utredningsområdet, uavhengig 
av kjørerute, viser at omtrent syv prosent av den totale personbiltrafikken til/fra Nedre Glomma, Halden 
og Sverige kjører gjennom Oslo (Figur 12)16). Tilsvarende er det 27 prosent av godstransporten som 
gjør det. Tellinger av trafikk med autopassbrikke langs E6 tilsier at gjennomgangstrafikken (lett og tung) 
mellom Støkken, sør i Ås kommune, og Skedsmovollen utgjør ca. 2.600 kjøretøy per døgn. Dette er 
rundt 6-7 prosent av den totale trafikken registrert ved Støkken.
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Økende grensetrafikk på E6 og E18 

Om lag halvparten av vegtrafikken over riksgrensen går på E6 over Svinesund, og om lag 70 prosent 
av importgodset på lastebil over landegrensen passerer Svinesund. E18 er den nest viktigste 
vegforbindelsen over grensen. Om lag 20 prosent av all godstransport på veg mellom Norge og utlandet 
går over E18 Ørje. Både E6 og E18 inngår i kjernenettverket til TEN-T. Begge vegene går gjennom 
prosjektområdet i denne KVUen, fra Sverige via Oslo17).

Figur 12. Hvordan fordeler trafikken seg i utredningsområdet? Fordeling av antall personbiler (til venstre) og godskjøretøy (til 
høyre) per årsdøgn i 2018 i utredningsområdet. Trafikk til og fra områder vest for Oslo holdes utenfor. (Kilde: Storsonematrise 
generert i transportmodellen RTM Øst, samt fast turmatrise for godkjøretøyer.)

Trafikken på grenseovergangene på E18 ved Ørje og E6 ved Svinesund har økt betydelig de senere 
årene, henholdsvis drøyt 20 og 15 prosent (total trafikk). I 2018 var årsdøgntrafikken på drøyt 15 500 
kjøretøy over Svinesund og vel 6700 over Ørje. Når det gjelder tunge kjøretøy18), så har Svinesund hatt 
den klart største økningen med over 30 prosent i perioden 2010 til 2018, en økning til 2600 kjøretøy 
(2018), mens på Ørje har økningen vært på om lag 23 prosent – til vel 900 kjøretøy (2018)19).
 
Østfold viktig destinasjon for både lette og tunge kjøretøy

En undersøkelse gjennomført i regi av Transportøkonomisk institutt høsten 2018 (Vedlegg 5) viser at 
Østfold er den klart viktigste destinasjonen for lette kjøretøy som reiser over grensa fra Sverige, spesielt 
for de som kjører over Ørje. Deretter følger Akershus og Oslo (se Figur 13). Ferie- og fritidsreiser, private 
besøk og innkjøp samt service, oppgis som de viktigste reisehensiktene for de som reiser med lette 
kjøretøy. Grensehandel inkluderes her.

17) Nasjonal transportplan 2018-2028 | Analyse- og strategifasen. Vedlegg 1. Grensekryssende infrastruktur og transport. 
18) Kjøretøy over 5,6 meter regnes som tunge kjøretøy, mens kjøretøy under 5,6 meter regnes som lette kjøretøy.
19) Statens vegvesen, NVDB.
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Østfold er en viktig destinasjon også for tunge kjøretøy, men ikke like viktig som Akershus og Oslo. I alt 65 
prosent av de tunge kjøretøyene som passerer grenseovergangene ved Svinesund og Ørje, har målpunkt 
i Østfold, Akershus eller Oslo. Det er noe forskjell i fordelingen av trafikken over grenseovergangene. 
En noe større andel av trafikken over E6 Svinesund skal til Akershus, mens Østfold og Oslo er viktigere 
målpunkt for tunge kjøretøy over E18 Ørje. Andelen tunge kjøretøy i undersøkelsen var 16 prosent over 
Ørje og 32 prosent over Svinesund.

Av alle kjøretøy i undersøkelsen som kommer over Svinesund, skal 14 prosent til fylker nord for 
prosjektområdet; i Akershus (Romerike), Hedmark, Oppland, Trøndelag og Nord-Norge, mens det 
gjelder seks prosent av alle kjøretøy som passerer grensa ved Ørje. På spørsmål om rutevalg viser 
svarene at ca. halvparten av de tunge kjøretøyene skal til eller kjører gjennom Oslo på turen.  En mindre 
andel av de lette kjøretøyene gjør det, drøyt 22 prosent. 

Figur 13. Destinasjon (fylke) for lette og tunge kjøretøy som krysser de to grenseovergangene, Ørje og Svinesund. Prosent 
av total person- resp. godstrafikk over grenseovergangene (Kilde: TØI (2019). Trafikkundersøkelse for trafikk over E6 og 
Svinesund. Vedlegg 5).

Bare en marginal andel av bilene som ikke skal via eller gjennom Oslo oppga at de ville velge rv. 22 øst for 
Øyeren (2,2 prosent) eller fv. 120 vest for Øyeren (0,6 prosent). Av disse hadde drøyt to av tre målpunkt 
i Øvre eller Nedre Romerike i Akershus, resten skulle til Hedmark eller Oppland. 

Det meste av trafikken inn i byområdene skyldes lokal og regional trafikk
Deler av vegsystemet i byområdene i Nedre Glomma og Lillestrøm er periodevis overbelastet, og 
har redusert fremkommelighet. Hovedårsaken er veksten i personbiltrafikken som skal til/fra disse 
byområdene, og som i hovedsak skyldes lokal trafikk innen kommunen eller nabokommuner.

Rushtidsutfordringer i og rundt Lillestrøm

Spesielt har Lillestrøm store trafikale utfordringer i rushtiden, med både rv. 22 og fv. 120 som går 
gjennom byen. En analyse av trafikksituasjonen gjennomført av Akershus Fylkeskommune20) viser 
at det er forsinkelser på 10-15 minutter knyttet til flaskehalsen ved kryssing av Glomma i Fetsund.  

20) Akershus fylkeskommune (2019). Tiltakspakke for Grønn mobilitet, fagrapport.
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På fv. 120 inn mot rundkjøringen på rv. 159 og på rv. 159 forbi Lillestrøm er forsinkelsen noe mindre, 
anslagsvis 5-10 minutter i morgenrushet. Det er ikke separate kollektivfelt på fv. 120 eller rv. 22. Dette 
fører til at bussene forsinkes på flere strekninger, både morgen og ettermiddag, i og rundt Lillestrøm. 
Det er også forsinkelser på rv. 4 gjennom Nittedal om ettermiddagen. 

Akershus fylkeskommune har i ovennevnte analyse anslått at gjennomgangstrafikken, med start og mål 
utenfor Lillestrøm, bare utgjør rundt 20 prosent av all trafikk.  Det meste av trafikken i og rundt Lillestrøm 
har altså lokale reisemål til/fra sentrum. Dette fremgår tydelig i Figur 14 der den tykke streken viser hvor 
stor andel av trafikken som skal i ulike retninger fra et snitt i vegsystemet . Av trafikken ved de ulike 
snittene på rv. 22 og fv. 120 gjenfinnes kun 7, respektive 4 prosent på fylkesgrensa mellom Akershus 
og Østfold. Dette viser at størstedelen av trafikken er lokal på Romerike, eller har kobling til Oslo. Det 
er også en liten andel som skal videre nordover enten retning Jessheim eller rv. 4.

Figur 14. Trafikkstrømmer i ulike snitt på, fra venstre: Rv. 22 øst for Lillestrøm (100% ÅDT=29 700), fv. 120 ved Strømmen (100% 
ÅDT=15 700) og Rv. 4 ved Slattum i Nittedal (100% ÅDT=21 100). Tykkelsen på streken indikerer mengden trafikk (Kilde: RTM).

Figur 15. Trafikkstrømmer til/fra et snitt 
på Rv. 22 ved Årum i Nedre Glomma 
(100% ÅDT=14 400).  (Kilde: RTM)

21) Prosenttallene skal ikke summere til 100% i Figur 14 og Figur 15. Illustrasjonene viser hvor stor andel av trafikken, som kan 
 observeres i det aktuelle snittet (der det står 100%), som kan finnes igjen på andre veglenker lenger ut fra snittet. Jo lenger unna 
 snittet, jo lavere prosent. Lave prosenter på de andre vegene som fører inn mot snittet, indikerer at det er mye lokaltrafikk på selve 
 snittet.  

 
Mye lokaltrafikk også i Nedre Glomma 

Trafikksituasjonen i byområdet Nedre Glomma er ganske lik den vi 
finner i Lillestrøm. Som figur 15 viser skal den største andelen av 
trafikken i byområdet til/fra lokale målpunkt i og rundt byområdet, 
og noe skal til Mosseregionen. Det er kun en liten andel, 5 prosent, 
av trafikken som skal i retning til/fra Indre Østfold på rv. 2221).
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Høy andel bilreiser i Østfold – de fleste er interne reiser
Det gjennomføres om lag 1 million daglige reiser med start- eller endepunkt i Østfold. Ni av ti reiser skjer 
innen fylket, mens 9 prosent av reisene har start- eller endepunkt utenfor fylket. Av alle reiser i Østfold 
står Nedre Glomma for 41 prosent, om lag 400 000 reiser i byområdet, 9 prosent (ca 95 000) av disse 
går internt i Halden og 11 prosent (ca 130 000 reiser) innenfor Moss byområde. Rundt 20 prosent, om 
lag 200 000 reiser foregår enten i, eller mellom de resterende kommune i Østfold22). I Østfold foregår 
74 prosent av reisene med bil, enten som bilfører eller bilpassasjer, se Figur 16. Nedre Glomma har flere 
reiser med bil og færre som reiser kollektivt sammenlignet med andre sammenlignbare byer23). 

Øvre Romerike har størst andel reiser med bil i Akershus

I Akershus er det Øvre Romerike som har høyest andel reiser med bil (bilfører), 67 prosent, sammenlignet 
med de andre regionene i prosjektområdet; Follo og Nedre Romerike24). 8 av 10 reiser som starter eller 
ender på Romerike og Follo er interne reiser i regionen. Av reisene som ender i Romerike og Follo er 
det henholdsvis 17 og 13 prosent som starter i Oslo.

Figur 16. Transportmiddelfordeling for utvalgte fylker og regioner i utredningsområdet. Målt etter transportarbeid25). Kilde: Tall 
fra RVU 2013/14, Prosam Rapport nr.218. 2015

22) Katrine Næss Kjørstad, Øyvind Dalen, Gunnar Berglund og Marte Bakken Resell (2018) Utredning av kollektivtilbudet i  
 Østfold, Rapport 101/2018. Urbanet Analyse.
23) Hjorthol Randi, Engebretsen, Øystein, Uteng Tanu Priya (2014). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - 
 nøkkelrapport. TØI-rapport 1383/201
24) Prosam (2015). Rapport 218: Reisevaner i Oslo-området. En analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.
25) Eksempel på transportarbeid: En bil som kjører 5 km med 3 personer har utført et person-transportarbeid tilsvarende 
 5×3 = 15 personkilometer. Kilde: https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/Nokkeltall+transport/Definisjoner
26) Grønland, Stein Erik (2019). Transportanalyse tungtransport Borg havn, Arbeidsnotat. Sitma Analyse. Vedlegg 9.

 
Gods på sjø og bane
Det er to havner i analyseområdet, Borg havn i Fredrikstad og Moss havn som er stamnetthavner. 
Havnene har en viktig funksjon som regionale logistikk-knutepunkter. 

Borg havn – flerbrukshavn med lokale, regionale og nasjonale oppgaver

Borg havn behandler containergods, våtbulk, tørrbulk og stykkgods. Havna er viktig for industrien 
og næringslivet på Øra. Rv. 22 starter i Øra og krysser E6 etter ca. 14 kilometer. Borg havn hadde en 
godsmengde (inn – og utgående) på i underkant av 3, 5 millioner tonn i 2017. En nærmere analyse26) av 
godstransporten til/fra Borg havn viser en årsdøgntrafikk på 400-500 kjøretøy. Mesteparten av denne 
trafikken (90 prosent) har primært målpunkt i Nedre Glomma og Halden, og trafikken til/fra havnen faller 
relativt raskt. Det aller meste av trafikken har målpunkt innenfor 40-50 km fra havnen. Dette samsvarer 
med resultater i NTP godsanalyse. Et tellepunkt på rv. 22 nord for Øra/Borg havn har ca 2.000 ÅDT 
tunge kjøretøy, noe som indikerer at det øvrige industriområdet på Øra genererer en betydelig mengde 
trafikk med tunge kjøretøy (busser, anleggstrafikk, grossistleveranser mm).

Moss havn – betjener primært containergods

Moss havn er primært en containerhavn, men har også innslag av bulk, stykkgods, prosjektlast og 
tømmer. Havneterminalen er tilknyttet rv. 19, med ferjeforbindelsen Moss til Horten. Det er i overkant 
av fire kilometer til E6/Patterødkrysset der fv. 120 går nordøstover. Moss havn hadde en godsmengde 
(inn- og utgående) på i underkant av 500 000 tonn i 2017.
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Lite gods på jernbane i prosjektområdet

Jernbane mot utlandet inngår i transportkorridoren Oslo-Svinesund/Kornsjø. Sammenlignet med andre 
korridorer har denne lavest godsandel på jernbane. Det skyldes i hovedsak at godset fraktes korte 
avstander.  80 prosent av godstransporten skal over Svinesund skal til Østfold, Akershus og Oslo. 
Dette er korte avstander der tog i liten grad konkurrerer med lastebil. Mellom Oslo og Gøteborg er 
framføringstiden på tog dobbelt så lang som på lastebil27).

Transportkorridoren har to godsterminaler: Rolvsøyterminalen, er en godsterminal for tog i Fredrikstad, 
og Alnabruterminalen i Oslo, som er navet for godstransport på jernbane i Norge. Det betyr for eksempel 
at importgods på tog inn fra Sverige som skal videre nordover, blir omlastet på Alnabru.  Det finnes 
ikke eksakte data over volumer på gods på jernbane, men i forhold til godstransport på veg er volumet 
svært begrenset. 

Dagens vegnett og utfordringer
Størstedelen av strekningene oppfyller ikke vegnormalstandarden

Vegforbindelsen mellom regionene Nedre Glomma og Romerike via rv. 22 fra Sarpsborg til Lillestrøm 
har smal vegbredde, drøyt 20 prosent av strekningen er smalere enn 7 meter. Strekningen har smale 
skuldre og dårlig kurvatur, både vertikal og horisontal. Det er mange avkjørsler/kryss på strekningen 
(234 stk), noe som påvirker hastigheten og trafikksikkerheten. Det er noe bedre standard på den delen 
av rv. 22 som ligger i Østfold enn den som ligger i Akershus. Mesteparten av rv. 22 oppfyller ikke de krav 
vegnormalene stiller til blant annet vegbredde, linjeføring og siktforhold28). 

Vegnormalene legger til grunn møtefri veg når 
trafikkmengden i gjennomsnitt overstiger 6 000 
kjøretøy/ døgn (ÅDT). Når ÅDT er mellom 6000 og 
12 000 er kravet to-/trefelts veger med midtrekkverk. 
For veger med trafikk over 12 000 ÅDT skal firefelts 
veger med midtdeler legges til grunn. Vegnormalens 
minstekrav til vegbredde på riksvegnettet er 8,5 meter 
når fartsgrensen er 80 km/t eller høyere. Der terrenget 
er spesielt sårbart eller krevende kan det bygges med 
7,5 meter vegbredde29).

Fv. 120 har mange av de samme utfordringene som 
rv. 22. Halvparten av fv. 120 er smalere enn syv 
meter og det er mange avkjørsler/kryss (129 stk). På 
grunn av den dårlige vegstandarden, og for å kunne 
ivareta trafikksikkerheten, er fartsgrensen nedsatt på 
store deler av strekningen.  For tunge kjøretøy gjør 
utfordrende kurvatur at hastigheten blir enda lavere, 
fordi de bruker lang tid på å komme opp i skiltet 
hastighet igjen etter nedbremsing.

En undersøkelse gjennomført av Statens vegvesen 
viser at rv. 22 stort sett har en bæreevne som 
tilfredsstiller kravene til aksellast over 10 tonn30). Når 
det gjelder fv. 120 viser undersøkelsen at 10 prosent 
av strekningen i Østfold har bæreevne mindre enn 
10 tonn, mens i Akershus har stort sett hele fv. 120 
bæreevne over 10 tonn.  

Figur 17. Fordeling av vegbredder (m) på rv. 22 og 
fv. 120. Kilde. NVDB.

27) Analyser fra KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet
28) Statens vegvesen (2015). Riksvegutredningen 2015. Hovedrapport.
29) Statens vegvesen (2015). Riksvegutredningen 2015. Hovedrapport.
30) Statens vegvesen (2019). Bæreevne til rv. 22, rv. 111 og fv. 120 i Akershus og Østfold fylker. Mars 2019.
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Høyeste tillatte fartsgrense er 80 km/t på både fv. 120 og rv. 22. Vegene går gjennom mange tettsteder/
boligområder der fartsgrensen er nedsatt til 50 eller 60 km/t. Basert på et uttrekk fra Nasjonal 
vegdatabank, har omtrent halvparten av strekningen på rv. 22 mellom Årum i Østfold og Hvam i Akershus 
en fartsgrense som er lavere enn 80 km/t, mens knapt 40 prosent av den samme strekningen har 
fartsgrense som er lik eller lavere enn 60 km/t31).  

Rv. 22 er korter, men har dårligere vegstandard enn E6. Figurene nedenfor viser en sammenligning 
av avstand og reisetid mellom E6 og rv. 22, og mellom E6 og fv. 120. Reiseavstanden er omtrent den 
samme, men reisetiden er betydelig lengre for rv. 22 og fv. 120 enn E6. Det betyr at gjennomsnittsfarten 
er langt lavere på rv. 22 og fv. 120, under 60 km/t, enn på samme strekning kjørt på E6. 

Figur 18. Sammenligning av avstand (km) og reisetid basert på beregnet hastighet i en normal-situasjon, mellom E6 og rv. 22 
(venstre) og fv. 120 (høyre) (Beregnet i www.vegvesen.no/trafikkbeta).

31) Uttrekk fra Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Figur 19. Tunneler på E6 og tilgrensende hovedveger sør og 
øst for Oslo.

Både horisontal kurvatur (hvor svingete vegen 
er) og vertikal kurvatur (hvor mye opp og ned 
vegen går) - i kombinasjon med vegbredde, 
har stor betydning for trafikksikkerhet og frem-
kommelighet. Det er relativt store variasjoner i 
både bredder og vertikal- og horisontalkurvatur 
på begge vegstrekningene.

Tunnelstengninger påvirker 
forutsigbarheten 

På E6 mellom Moss og Oslo er det fire tunneler, 
Follotunnelen (0,9 km), Smiehagentunnelen (0,9 
km, tunnel bare i sørgående retning), Nordby-
tunnelen (3,9 km) og Nøstvettunnelen (3,7 km). 
Ved midlertidige stengninger av disse tunnelene 
stenges som regel ett løp og trafikken i begge 
retninger flyttes til det andre løpet. Kapasiteten 
på strekningen blir dermed halvert, noe som kan 
føre til forsinkelser når trafikken er stor, spesielt i 
rushtiden.

I Tabell 3 anslås et forventet omfang av tunnel-
stengninger i dagens situasjon, basert på obser-
verte stengninger de senere årene. I årene 
2015-2017 var tunnelene uvanlig ofte stengt som 
følge av arbeider med oppgradering. 
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Gjennomsnittlig antall stengningstider i perioden 2010-2014 vurderes derfor å gi et bedre uttrykk for 
et normalnivå for antall stengingstimer i dagens situasjon og framover. Etter oppgraderingen har alle 
tunnelene intelligente trafikkstyringssystemer (ITS) som gjør det mulig å utnytte kapasiteten bedre.  

Tunnel
Antall kjøretøy per døgn i tunnelene 

(ÅDT 2018)
Gjennomsnittlig antall stengte timer 

per år 2010-14

E6 Follotunnelen 17 800 170

E6 Smiehagentunnelen 10 300 (*) 176

E6 Nordbytunnelen 32 700 338 (**)

E6 Nøstvettunnelen 41 100 338

Tabell 3. Gjennomsnittlig stengte timer per år i de fire tunnelene på E6 i Akershus og omfanget av potensielt berørt trafikk.

32) Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn. Avhengig av hvordan aksler plasseres på vogntoget, skiller man 
 mellom 3 typer modulvogntog   Akselavstander, plassering av tilhengerfeste, overheng, lengde på drag mm. virker inn på kjøretøyets    
 sporingsegenskaper. 
33) Undersøkelse gjennomført i regi av Transportøkonomisk institutt høsten 2018, Vedlegg 5

(*) ÅDT-tallet registrert for Smiehagetunnelen er dividert på 2, da det er tunnel kun i sørgående løp. Kilde: Vegkart og 
Stengningsstatistikk fra Statens vegvesen. 

(**) Normalnivået for Norbytunnelen er forutsatt å være lik normalnivået for Nøstvettunnelen. Grunnen er at Nordbytunnelen 
i perioden 2010-14 i motsetning til øvrige tunneler ikke hadde kjørefeltsignaler, noe som bidro til et høyere antall stengings- 
timer per år 2010-14 enn det som nå kan forventes.  

Figur 20. Kartet viser hvilke deler av 
strekningene på fv. 120 og rv.22 som er 
åpnet for modulvogntog, markert med 
blå farge. På E6 og E18 er det tillatt med 
modulvogntog.

Manglende fremkommelighet 
for tunge kjøretøy på rv. 22 og 
fv. 120

E6 til og fra Sverige er den 
viktigste transportportåren for 
gods på veg som skal gjennom 
prosjektområdet. For modulvogn-
tog32)  finnes det per i dag ingen 
alternative ruter å kjøre dersom de 
skal nordøst gjennom området, i 
retning Trondheim. Samtidig viser 
en undersøkelse utført av TØI33), 
at rv. 22 og fv. 120 er begrenset 
aktuelle som alternative ruter til å 
kjøre via Oslo; under 10 prosent 
av godstransporten som kommer 
via Ørje eller Svinesund har 
opprinnelse eller målpunkt så langt 
nord/nordøst for Oslo.  

Utenlandsforbindelsen E18 Oslo– 
Ørje/Magnor er landets nest 
viktigste vegforbindelse når det 
gjelder godstransport til og fra 
Sverige og videre til Finland, Russ-
land og Baltikum.
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Utfordringene for godstransporten på denne E18-strekningen er knyttet til dårlig framkommelighet på 
ruten. Det skyldes i hovedsak rushtidsforsinkelser i de sentrale delene av Oslo og Akershus. Dessuten 
er viktige terminalområder vanskelig.

I likhet med utenlandsforbindelsen E6 over Svinesund er det kun en liten andel av godstransportene 
som skal til/fra målpunkter nord/nordøst for Oslo, og som følgelig har en teoretisk mulighet til å velge 
alternativ rute, enten rv. 22 fra E18 ved Mysen til påkobling E6 nord for Oslo/i Skedsmo, eller fv. 120 fra 
Elvestadkrysset på E18 til E6 ved Lillestrøm. I praksis er det derfor slik at godstransportene, også på 
denne utenlandsforbindelsen, følger E18 til/via Oslo. 

Andelen av modulvogntog som passerer grenseovergangen på Ørje og Svinesund er relativt lav, ca 
3-4 prosent av lange kjøretøy (2018), men økende. På grunn av dårlig bæreevne og fremkommelighet 
på rv. 22 og fv. 120 er det en utfordring for tungtrafikken, og spesielt for modulvogntog, dersom E6 og 
E18 stenger ved planlagte eller ikke-planlagte hendelser. Det er i dag en svært liten andel av rv. 22 og 
fv. 120 som har åpnet for modulvogntog som kartillustrasjonen (Figur 20) viser. 

Manglende kollektiv-
tilbud mellom ytre 
Østfold og Romerike 
Det er i dag ikke noe gjennom-
gående kollektivtilbud i utred-
ningsområdet mellom ytre Østfold 
og Romerike. Dårlig kollektivtilbud 
langs rv. 22 og fv. 120 gjør at 
de aller fleste kollektivreisene 
foregår via Oslo. Dette forsterkes 
av at området er tynt befolket og 
at det ikke er noen store start- eller 
målpunkter på strekningene. Et lite 
unntak er båndet langs E18 med 
byene Askim og Mysen. Også i 
dette båndet er kollektivtilbudet i 
hovedsak rettet mot Oslo. I tillegg 
finnes det noen busslinjer mellom 
indre og ytre Østfold og noen 
busslinjer mellom Lillestrøm og 
tettstedene sør i Akershus.
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Begrenset busstilbud som dekker området

Flybussekspressen mellom Fredrikstad og Moss til Oslo Lufthavn Gardermoen, er i dag det eneste 
kollektivtilbudet på strekningen mellom ytre Østfold og Romerike som ikke krever omstigning. Det er 
imidlertid kun et tilbud for passasjerer som har Oslo Lufthavn som start eller målpunkt.  

Utenom dette er det fire ekspressbusslinjer og fire regionbusser som betjener utredningsområdet. I 
og rundt byene Sarpsborg, Moss, Askim, Mysen og Lillestrøm er det flere lokale busslinjer som på 
delstrekninger er innom rv. 22 eller fv. 120. De fleste av disse linjene betjener et område innenfor 5 
kilometer fra byene.

Jernbanen er det viktigste kollektivtilbudet i utredningsområdet 

Innenfor utredningsområdet er jernbanen det viktigste kollektivtilbudet til, fra og gjennom Osloområdet. 
Ingen toglinjer følger strekningene langs rv. 22 eller fv. 120, men via omstigning i Oslo er tilbudet godt. 
Strekningen Oslo-Lillestrøm har et togtilbud med høy frekvens, så også videre til Gardermoen. Videre 
fortsetter regiontog i retning Lillehammer og Kongsvinger. I Østfold går det to toglinjer gjennom fylket, 
en mellom kystbyene (Vestre linje, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Oslo) og en i Indre Østfold 
(Østre linje, Rakkestad, Askim, Mysen og Oslo). Togtilbudet i Østfold betjener i hovedsak lengre og 
regionale reiser, og i liten grad lokale reiser34). Vestre linje inngår i Intercity strekningen Lillehammer-
Oslo-Halden, og inngår i hovedprioriteringene for jernbane-investeringer i NTP 2018-2019.

Fremtidig utbygging av et InterCity-tilbud med nytt dobbeltspor og jernbanestasjon i Moss vil gi reisetid 
til Oslo ned mot 30 minutter for de raskeste togene. Det nye togtilbudet vil bidra til økt tilflytting til Moss 
og medføre økning i arbeidspendling inn til Oslo. Et godt kollektivtilbud med tilbringertjenester er kritisk 
hvis reisene skal gjennomføres på en effektiv måte35). 

34) Hjorthol Randi, Engebretsen, Øystein, Uteng Tanu Priya (2014). Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport.      
 TØI-rapport 1383/201
35) Katrine Næss Kjørstad, Øyvind Dalen, Gunnar Berglund og Marte Bakken Resell (2018). Utredning av kollektivtilbudet i Østfold,  
 Rapport 101/2018. Urbanet Analyse.

Figur 22. Gang og sykkelveg på sentrale vegforbindelser i utredningsområdet.

Manglende tilbud til gående 
og syklende på størstedelen av 
strekningene 
Det som finnes av gang- og sykkelvegtilbud 
på strekningene er i tilknytning til byer og 
tettsteder, mens det mangler tilbud på 
strekningene utenfor disse områdene. 
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Like mange ulykker på rv. 22 og  
fv. 120 som på tilsvarende veger 
med samme standard
Det er utarbeidet en egen ulykkesanalyse for rv. 
22 og fv. 120, se Vedlegg 4.

Rv. 22

I perioden 2008 til 2017 har til sammen 501 
personer blitt skadet (politirapporterte ulykker). 
Av disse har 45 personer blitt hardt skadd eller 
drept. I 70 prosent av ulykkene var det bilfører 
eller bilpassasjer som ble hardt skadd eller 
drept, i øvrige tilfeller er det personer som har 
kjørt moped, lett eller tung motorsykkel, eller i 
ett tilfelle, en fotgjenger. 

Møteulykker utgjorde drøyt 60 prosent av 
ulykkene med drepte og hardt skadde, knapt 
20 prosent var ulykker med utforkjøring. De 
resterende var ulykker på kryssende veg, i 
samme kjøreretning, med fotgjenger eller andre 
uhell.

Forventet skadegrad (FSK)36) for hele rv. 22 
strekningen er beregnet til en verdi av 126 
millioner kroner pr år (i 2017 kroner) eller 1,102 
millioner kroner pr kilometer og år. Dette svarer til 
kostnader på andre veger med samme standard.  

Figur 23. Ulykker og spesielt ulykkesutsatte strekninger på 
rv. 22 og fv. 120 som er prioritert for trafikksikkerhetstiltak i 
handlingsprogram-perioden 2018-2022.

36) Skadekostnad (SKOST) beregnes ved å multiplisere antall observerte ulykker innen hver kategori med den angitte 
 kostnad pr ulykke (mill kr).
37) Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy. Hentet fra https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/stoy [01.09.19]

Fv. 120

I perioden 2008-2017 var det 171 politirapporterte person-skadeulykker med 39 hardt skadde eller 
drepte. Av disse var 26 enten bilfører eller passasjer, 10 var MC-ulykker (lette og tunge) og 3 var enten 
fotgjengere, syklister eller andre trafikantgrupper. 

Av ulykkene med drepte og hardt skadde på fv. 120, skyltes rundt 40 prosent møteulykker. Utforkjøring 
er skyld i omkring 25 prosent av ulykkene med drepte og hardt skadde, resten skyltes ulykker i kryssende 
eller samme kjøreretning, at fotgjenger var innblandet eller andre uhell.

Trafikkskapte miljø- og helseproblemer - støy og luftforurensing
Vegtrafikk er den største kilden til både støy og luftforurensing utendørs. Nivået og spredningen av 
støy og luftforurensing påvirkes av trafikkmengde, trafikksammensetning, hastighet, vegens stigning, 
kjøreunder-laget, refleksjon, bebyggelse, avstand fra støykilden og marktype37). 

Støysonenene langs rv. 22 og fv. 120 er generelt sett ganske like. Rød støysone (<65 db) brer seg ut ca 
40 meter og gul sone (55-65 db) går ut til ca 100 meter fra senterlinjen langs store deler av disse vegene. 
Vegene går gjennom mindre tettsteder og områder med spredt bebyggelse som ofte ligger tett inntil 
vegene. Det er derfor et relativt stort antall boliger i både rød og gul støysone langs disse vegene i dag. 
I de mer tett befolkede områdene har støysonene noe større utbredelse. Det skyldes mer trafikk lokalt 
og gjør at flere er usatt for støy her enn på øvrige strekninger.
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Hvert femte år gjennomføres Statens vegvesen en strategisk støykartlegging for å kartlegge hvor mange 
som er utsatt for støy over de nasjonale grenseverdiene. Innenfor prosjektområdet er det spesielt i 
byområdene i Nedre Glomma, Mosseregionen og Nedre Romerike at vegtrafikkstøy kan være et problem 
og utgjøre en helserisiko. 

Med hensyn til luft er det, i likhet med støy, spesielt de som bor og oppholder seg langs trafikkerte veger 
som kan være utsatt for helseskadelig luft som igjen kan føre til sykdom. I henhold til retningslinjen for 
behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) kan luftforurensning fra vegtrafikk være et problem 
om den mest trafikkerte vegen i området har en årsdøgntrafikk over 8000. Langs dagens rv. 22 og 
fv. 120 er det derfor først når man nærmer seg byområdene og E6 i nord og sør, samt i tilknytning til 
E18, at luftkvaliteten kan bli et problem. Men, faktorer som hastighet, tungtrafikkandel, piggdekkandel 
og bakgrunnsnivå, topografi og meteorologi vil også spille en rolle. Der det er fare for overskridelser 
av grenseverdiene i forurensingsforskriften og i nasjonale mål, settes det opp målestasjoner. I 
prosjektområdet er det satt opp målestasjoner i Lillestrøm, Lørenskog, Askim, Moss, Fredrikstad og 
Sarpsborg.
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3 Problemanalyse 

Problemanalysen drøfter utfordringene i området med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen, samt 
prognoser for fremtidig utvikling 

3.1 Behov for å avlaste E6 gjennom Oslo
Dagens vegsystem gjennom Oslo har store kapasitetsutfordringer i rushtid og er relativt sårbart for 
uforutsette hendelser. Fordi det går mange tunneler gjennom Osloområdet fører planlagte og ikke-
planlagte stengninger til dårlig regularitet på strekningen. Samtidig er det få gode omkjøringsmuligheter 
i området. 

Rushtidsforsinkelser
Rushtidsforsinkelser på E6 fører til manglende forutsigbarhet i reisetid for persontrafikk og 
framføringstid for godstrafikk. Dette utgjør en betydelig kostnad for de reisende, transportørene og 
vareeierne. Det er i tillegg forsinkelser på vegnettet i og rundt Lillestrøm i rushtiden. Det er behov for 
å bedre fremkommeligheten for kollektivtransport i byområdene for å overføre reiser fra personbil til 
kollektivtransport. 

I tillegg til stor trafikk, skyldes forsinkelsene også uforutsette hendelser som ulykker, glatte veger osv. 
I slike tilfeller blir forsinkelsene ekstra lange. Figur 24 viser en beregnet situasjon i morgenrush for de 
mest kristiske lenkene på vegsystemet i Oslo og Akershus i år 2030, basert på Statens vegvesen sine 
prognoser. Modellberegningene viser at store deler av E6 vil ha konstant overbelastning. 

I byområdene rundt Moss og byene i Nedre Glommaregionen er det også kapasitetsutfordringer i 
vegsystemet. De har ulik størrelsesorden og årsak, men gir økt reisetid både for gjennomreisende, 
reisende til og fra, samt for lokal trafikk. Et særtrekk i dette området er kødannelser med tilbakeblokkering 
på E6 i rushtiden ved kryssområdene på E6 ved Årum med avkjøring til rv. 22 gjennom Nedre Glomma, 
og i Patterødkrysset ved Moss med avkjøring til fv. 120. Utenfor de sentrale byområdene er det derimot 
ikke et problem med rushtidsforsinkelser. Per i dag tar det lengre tid å kjøre rv. 22 eller fv. 120, enn å 
velge E6 gjennom Oslo stort sett uavhengig av tidspunkt på døgnet.

Figur 24. Modellberegnet køsituasjon i år 2030 for vegsystemet i Oslo og 
Akershus (Kilde: Riksvegutredningen 2015. Statens vegvesen.)
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Forventet vekst i person- og godstrafikk
NTP-prognoser, som tar utgangspunkt i SSB sin befolkningsframskriving MMMM, dagens 
reisevaner og trafikktall fra 2018, tilsier en samlet trafikkvekst i Oslo, Akershus og Østfold på mellom 
32 og 36 prosent fram til 2040. Fram til 2050 viser beregningene en trafikkvekst på 45-50 prosent. 
Akershus forventes å få høyest vekst og Østfold lavest. Veksten i godstrafikken på veg er ifølge 
grunnprognosene på om lag 60 prosent. 

Figur 25. Forventet trafikkmengde på de viktigste vegstrekningene i utredningsområdet, 2030 iht. NTP-prognoser. 
Til VENSTRE: Alle kjøretøy. Til HØYRE: Tunge kjøretøy (over 5,6 m).

Framtidig utvikling i transportetterspørselen er usikker og avhenger av en rekke forhold, blant annet 
framtidig befolkningsvekst. Den har variert mye de senere årene, og er sterkt påvirket av omfanget 
av innvandring. I tillegg er det et nasjonalt mål at veksten i personbiltrafikk i byområdene skal tas 
av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Innføring av vegprising vil kunne bidra til å redusere veksten i 
personbiltrafikken.  

Utviklingen i transportetterspørsel påvirkes også av teknologiutvikling – både for kjøretøy og hvordan 
man utnytter infrastrukturen bedre ved hjelp av f.eks. intelligente transportsystemer (ITS). Videre 
kan utviklingen av delingsøkonomien og andre generelle samfunnstrender påvirke etterspørselen 
etter transport og mobilitet slik at flere velger å reise mindre med personbil og mer med andre 
mobilitetsløsninger.

Avvikssituasjoner og beregninger av hva det kan koste
Uforutsigbare eller uventede forsinkelser som fører til avvik fra planlagt eller forventet transporttid er 
vanskeligere og dyrere for brukerne å ta hensyn til enn forventete forsinkelser38). Sårbarhet for hendelser 
er en av hovedutfordringene i analyseområdet. 

38) Skjelvik, Jon Magne, Simen Pedersen og Ingeborg Rasmussen (2013). Prinsipielle betraktninger om pålitelighet i 
 godstransporten. Vista Analyse. Rapport 2013/7.
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Det gjelder særlig planlagte og ikke-planlagte hendelser på E6, for eksempel stengte tunnelløp. På E6 
mellom Moss og Oslo er det fire lengre tunneler. Når disse må stenges på dagtid, reduseres kapasiteten 
på strekningen kraftig. Effekten blir aller størst i rushtiden og dess nærmere man kommer Oslo. Mangel 
på gode omkjøringsmuligheter fører dermed til økt belastning på et vegnett som ikke er dimensjonert 
for de trafikknivåene som kommer i avvikssituasjoner.

I avvikssituasjoner på E6, vil personbiler som skal til steder nord for Oslo kunne benytte eksisterende 
veger gjennom indre Østfold. De er imidlertid lite egnet for lastebiler og vanlige vogntog på grunn av 
vegstandarden. Det er heller ikke tillatt å kjøre modulvogntog her. Tunge kjøretøy må derfor i praksis 
vente på at trafikken avvikles på E6. På grunn av manglende informasjon og usikkerhet rundt varighet kan 
også personbiler bli stående på E6 ved ikke-planlagte hendelser som medfører stenginger, istedenfor 
å benytte omkjøringsvegene som ville gitt en tidsmessig gevinst.

For å finne ut hvor stor trafikk som påvirkes av stengningene, hvor store tidstap som påføres trafikantene 
og hva de samfunnsøkonomiske kostnadene ved dette er, har Statens vegvesen gjennomført en analyse 
av tunnelstenginger på de fire nevnte tunnelene på E6. Dette er oppsummert i et eget notat som følger 
som vedlegg til KVU-en (Vedlegg 8).

Nordbytunnelen og Nøstvedttunnelen har en årsdøgntrafikk på henholdsvis 32 000 og 41 100 kjøretøy. 
Dette gjør dem sårbare for stengninger. På grunn av mindre trafikk og antatt langt mindre tidstap per 
berørt kjøretøy i Follotunnelen (17 800 ÅDT) og Smiehagetunnelen (10 300 ÅDT), viser beregningene 
lave kostnader knyttet til tunnelstengninger for disse tunnelene. Samlet for alle fire tunneler blir imidlertid 
de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene forbundet med avbrudd i trafikken, beregnet til om lag 40 
millioner kroner per år39). Det tilsvarer en nåverdi (2019-kroner) i størrelsesorden 1 til 1,5 milliarder kroner.
Dette er beregninger basert på trafikken og forsinkelser i dagens situasjon. Med økende trafikk over tid, 
vil både antall kjøretøy som berøres, og tidsforsinkelsene ved stenginger, bli større enn i dag. 

Potensialet for avlasting av E6 og bedre beredskap
Potensialet for å avlaste trafikken på E6 gjennom Oslo ved å etablere en alternativ vegforbindelse øst 
for Oslo, synes å være begrenset. Basert på spørreundersøkelsen gjennomført av TØI høsten 2018, 
fremgår det at ca 65 prosent av trafikantene som passerer Svinesund (E6) og Ørje (E18), starter eller 
avslutter reisen i Østfold, sør i Akershus eller i Oslo. Andelen som skal reise videre nord for Oslo er liten. 
Dette bekreftes også av autopassmålingen som er gjort ved Støkken, sør i Akershus, og de innledende 
transportanalysene (se Figur 12), som viser at andelen av gjennomgangstrafikk er ca 6-7 prosent. Dette 
indikerer at det meste av trafikken i Oslo er lokal- eller regionalskapt. 

Det forventes at jo nærmere man kommer Oslo, dess større er potensialet for å få overført trafikk til 
en alternativ vegforbindelse. Fra området ved Moss, som potensielt kan kjøre fv. 120, er potensialet 
sannsynligvis større enn det er fra områder lenger sør i Østfold, men er foreløpig i ukjent. Trafikk fra 
Mosseområdet som skal til områder nordøst for Oslo, vil klart ha fordel av å kunne kjøre gjennom indre 
Østfold, både i normalsituasjonen og i avvikssituasjoner. 

Tungtrafikk som skal til Alnabru eller trafikk som skal til sluttlevering andre steder i Oslo-området, vil også 
ha fordel av å kunne kjøre omkjøringsvegene i en avvikssituasjon. Ruten vil da gå gjennom indre Østfold 
via E6 nord for Oslo og følge E6 inn mot Oslo nordfra, dersom det er mulig. Dette vil gi lengre reisetid enn 
E6, selv med ny veg, men vil likevel kunne utgjøre en forbedring sammenlignet med en situasjon der det 
er umulig eller svært tidkrevende å komme forbi en stengt tunnel på E6. En fungerende omkjøringsveg 
gir forutsigbarhet og kan være et godt alternativ som gir lavere transportkostnader enn ved å stå i kø. 

 
 
 

39) Beregningene er dokumentert i arbeidsnotatet: Innspill til problembeskrivelse for beredskapsmålet. Norconsult mai 2019. 
 Vedlegg 8.
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3.2 Behov for bedre framkommelighet 
En alternativ gjennomkjøringskorridor til E6 gjennom Oslo må være fremkommelig for alle typer kjøretøy, 
fra personbil til modulvogntog. Mesteparten av vegstrekningene rv. 22 og fv. 120 ikke oppfyller ikke 
kravene i vegnormalene. Situasjonen er spesielt utfordrende for store kjøretøy, som har høyere krav 
til kurvatur, vegbredde, kryssløsninger og bæreevne, sammenlignet med mindre kjøretøy. Den lave 
standarden medfører ujevn hastighet som gir større drivstofforbruk og utslipp, og fører til at store kjøretøy 
heller ikke kan kjøre i skiltet hastighet. Transportkostnadene øker også når kjøretidene øker. Uansett 
er forutsigbare kjøretider hele året viktig fordi godset/varene skal frem til mottakere som ofte har et 
stort apparat som venter på at lasten ankommer til avtalt tid (‘ just-in-time’). Forsinkelseskostnadene i 
logistikk-kjeden kan lett bli betydelige.

En undersøkelse av bæreevne gjennomført av Statens vegvesen anbefaler, som et minimum, 
vedlikeholdstiltak på 79 km av rv. 22 og 65 km på fv. 120, hovedsakelig i form av fornying/utskifting av 
bærelag40). Dagens rv. 22 har et generelt behov for bedre fremkommelighet, spesielt mellom Mysen og 
Hvam, men også inn mot Sarpsborg. Vegen har ikke en standard som svarer til trafikkvolumet hverken 
i nord eller sør. Det er også svært mange kryss i plan.

Også fv. 120 har dårlig standard på strekningen nord for E18 opp til Lillestrøm. Det er behov for en 
forbedring av både bredde og kurvatur på flere deler av strekningen. På sørsiden av E18, fra Elvestad 
til Moss, er det først og fremst behov for større bredde og utbedring av noen få kryss for å sikre 
fremkommelighet for modulvogntog på denne delen av strekningen. En økning av trafikken, i tråd 
med prognosene, vil gjøre situasjonen enda mer prekær for vegen som både er en lokal og regional 
vegforbindelse, og en aktuell omkjøringsveg for E6.

Inn mot Lillestrøm, på rv. 22 og fv. 120, er det store problemer med fremkommelighet i rushtiden, blant 
annet for kollektivtrafikken, som står i samme kø som resten av trafikken. Akershus fylkeskommune har 
gjennomført en nærmere analyse av trafikksituasjonen på Nedre Romerike. I analysen blir det spesielt 
pekt på at det er behov for kollektivfelt og prioritering av busstrafikken på disse vegstrekningene for å 
kunne håndtere trafikkveksten i årene fremover41). Kollektivfelt kan også brukes av beredskapsetater 
ved hendelser.

3.3 Behov for bedre tilgjengelighet
I gjeldende NTP 2018-2029 er det et ønske om at norske veger legges til rette for modulvogntog. Som 
nevnt i foregående kapittel, finnes det i dag ikke en omkjøringsveg som er gjennomgående tilrettelagt for 
kjøring av modulvogntog mellom E6 sør for Oslo og E6 nord for Oslo. Dette fører til at disse kjøretøyene 
blir stående fast på E6, dersom vegen stenges på grunn av planlagte eller uforutsette hendelser. Dersom 
alternative omkjøringsveger ikke er tilgjengelige (fordi modulvogntog ikke får lov til å kjøre der), får 
transportørene merkostnader ved venting og/eller nødvendig splitting av modulvogntogene i mindre 
enheter, merkjøring og kanskje behov for bistand fra andre transportører, mm.

Kollektivtilbudet i området er ikke gjennomgående og er svært Oslo-orientert. Forventet befolkningsvekst 
i kommunene rundt byene vil legge ekstra press på transportsystemet og øke behovet for et tilgjengelig 
kollektivsystem som alternativ til bilen. 

Dersom trafikken øker på rv. 22 og fv. 120, for eksempel ved en overføring av trafikk fra E6 i fremtiden, vil 
situasjonen for gående og syklende bli krevende siden det ikke er sammenhengende gang- og sykkelveg 
på strekningen i dag. Når det gjelder potensialet for å øke andelen gang- og sykkelreiser, er det først og 
fremst behov for utbygging av gang- og sykkelveger langs rv. 22 for å knytte tettsteder sammen. Totalt 
er det kartlagt et behov på ca. 25 kilometer med gang- og sykkelveger for å knytte tettsteder sammen 
i Rakkestad og Eidsberg kommuner. 

40) Statens vegvesen (2019). Bæreevne til rv. 22, rv. 111 og fv. 120 i Akershus og Østfold fylker. Mars 2019.
41) Akershus fylkeskommune (2019). Tiltakspakke for Grønn mobilitet, fagrapport.
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3.4 Trafikksikkerhetsbehov
Det er en del ulykker på rv. 22 og fv. 120, men ulykkene er spredt over store deler av strekningen uten 
noen typiske ulykkespunkter. Sett under ett skiller ikke ulykkessituasjonen på disse vegene seg spesielt 
ut fra sammenlignbare veger, jf. situasjonsbeskrivelsen kapittel 2.4. En overføring av trafikk, fra de svært 
trafikksikre riksvegene E6 og E18 til en alternativ vegforbindelse øst for Oslo, kan føre til en økning i 
ulykker.  For å bidra til å oppnå nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde, er det behov for å se 
nærmere på løsninger som kan bedre trafikksikkerheten og da spesielt for å unngå møteulykker. Denne 
ulykkestypen forekommer oftest og fører til flest drepte og hardt skadde i utredningsområdet. 

3.5 Behov knyttet til trafikkens virkninger på  
 omgivelsene
Langs rv. 22 og fv. 120 er det først om fremst i tettstedene at det bor folk tett på vegen. Omlegging av 
veger utenom tettsteder og avlastning av sentrale byområder vil kunne redusere ulempene for de som bor 
i området, samtidig som endringer i arealbruk kan utsette nye grupper for støy- og lokal luftforurensing. 
Det er behov for å se på muligheter for å redusere disse ulempene. 

3.6 Behov for vern av natur- og kulturmiljøer,  
 naturressurser m.m.
Den viktigste årsaken til tap av naturmangfold er at artenes leveområder forringes eller går tapt som følge 
av endret arealbruk. Det ligger to betydningsfulle verneområder innenfor utredningskorridoren, dette er 
Nordre Øyeren naturreservat og Østmarka naturreservat. Det er nasjonale føringer for at nye veganlegg 
ikke skal planlegges gjennom verneområder eller områder med nasjonale naturverdier. Tiltakshierarkiet 
skal overholdes ved at man skal prioritere å unngå inngrep, før man vurderer avbøtende tiltak, restaurering 
og økologisk kompensasjon. Vern av naturmiljø er et viktig behov innenfor utredningskorridoren. De 
to utredningskorridorene går igjennom landbruksområdene med høykvalitets matjord. Det er viktig å 
redusere omfanget av nedbygging av denne matjorda til et minimum.

3.7 Oppsummering av problemanalysen
Ut fra den faglige gjennomgangen av situasjonen samt utviklingstrekk i transportsystemet og dets 
omgivelser i utredningskorridorene, er en rekke utfordringer identifisert. De viktigste utfordringene i 
vegnettet i korridorene skaper behov for:

• Å avlaste trafikken på E6 gjennom Oslo og på rv. 22 og fv. 120 gjennom Lillestrøm
• Bedre trafikkberedskap ved avvikssituasjoner på E6
• Bedre fremkommelighet på en alternativ vegforbindelse øst for Oslo
• Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk i byområdene
• Bedre tilrettelegging for syklister 
• Å sikre viktige natur- og kulturmiljøer og naturressurser. 
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4 Behovsanalyse

Kapitelet omhandler behov som bør tillegges vekt ved utvikling av transportsystemet i utredningsområdet. 
Behovsanalysen bygger på en kartlegging av overordnede nasjonale behov, ulike prognoser og 
forventede utviklingstrekk, ulike interessegruppers behov, samt regionale og lokale myndigheters 
behov. Hensikten med analysen er å definere det prosjektutløsende behovet. 

4.1 Nasjonale behov
Nasjonal transportplan (NTP) legger føringer for utviklingen av transportsystemet. Det overordnede 
målet for den nasjonale transportpolitikken er formulert slik i Stortingsmelding 33 (2016-2017) Nasjonal 
transportplan 2018-2029:

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. 
Dette målet peker også ut retningen for transportsystemet framover mot 2050. Gjennom NTP skal man 
utvikle effektive transportkorridorer for å binde landet sammen og løse dagens utfordringer samtidig som 
man bygger framtidens trafikksystem. NTP bryter dette overordnede målet ned i tre hovedmålsettinger: 

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere 
 andre negative miljøkonsekvenser. 

Under hvert hovedmål er det satt etappemål, hvorav noen er spesielt viktige for prosjektområdet (se 
Figur 26).

Figur 26. Målstrukturen i NTP 2018-2029, tilpasset fra Stortingsmelding 33 (2016-2017)
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 Hovedmål: Framkommelighet
Etappemål: Transportsystemet skal bli mer robust og pålitelig  
I Samferdselsdepartementets bestilling til KVU-arbeidet heter det at hensikten med arbeidet er å 
avlaste de belastede delene av E6-trafikken gjennom Oslo og gi nødvendig beredskap ved 
hendelser i vegnettet. Etablering av et robust og pålitelig transportsystem vil dermed være et viktig 
behov for området.  
 
Etappemål: Kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet 
For at de alternative strekningene skal være aktuelle som avlastningsveg for E6 gjennom Oslo, er det 
behov for at reisetiden på disse strekningene reduseres.  
 
Etappemål: Veksten i persontransport i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange 
Byområdene i korridoren er i kraftig vekst, noe som fører til utfordringer knyttet til fremkommelighet i 
tilknytning til byene. Det er behov for å sikre at et vegsystem med større kapasitet ikke fører til lokalt 
større persontrafikk med bil i byområdene, noe som vil være i konflikt med målsetningen om at 
veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, gange og sykkel.  
 
Etappemål: Transportkostnadene for godstransport skal reduseres, transportmidlenes 
fortrinn skal utnyttes og mer gods overføres fra veg til sjø og bane.  
Det er behov for å bedre vegstandarden i korridoren for å sikre fremkommelighet samt forutsigbar og 
kortere reisetid for tunge kjøretøy. På denne måten vil transportkostnadene reduseres. 

Borg havn og Moss havn er viktige havner i tilknytning til utredningskorridoren. Begge havnene er omtalt 
med tilknyttede prosjekter i gjeldene NTP. Det er behov for gode atkomster til havnene for å tilrettelegge 
for en ønsket overføring av gods fra veg til sjø. 

Alnabru godsterminal i Oslo er landets største og utgjør navet i godstransport på bane i Norge. KVU 
for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet (i sluttfase per november 2019) påviser at det blir størst 
transportarbeid på jernbane i konsepter som inkluderer Alnabru i framtiden. Det er viktig at terminalen 
sikres gode og pålitelige vegatkomster, også fra Østfold og Akershus, for å gi gods på bane størst 
mulig konkurransekraft.

Hovedmål: Transportsikkerhet

Etappemål: Antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres til maksimalt 350 
innen 2030. 
Våre analyser viser at det ikke er spesielle ulykkesstrekninger i våre utredningskorridorer. Ulykkes-
statistikken for rv. 22 og fv. 120 viser likevel at det det har vært flere dødsulykker og ulykker med hardt 
skadde de senere år. Regjeringen legger nullvisjonen til grunn for transportsikkerhetsarbeidet, og 
har som mål at antall drepte og hardt skadde skal være maksimalt 350 innen 2030. Målet skal oppnås 
gjennom samordnet innsats på flere områder og med mange ulike tiltak som omfatter både bygging 
av sikrere veger, innføring av ny teknologi og målrettet innsats overfor ulike risikogrupper. 

 
Hovedmål: Klima og miljø
Etappemål: Redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål  
Gjennom Stortingsmelding nr. 21 Norsk Klimapolitikk og Klimaforliket foreslås det en rekke 
virkemidler for den nasjonale klimapolitikken. Innenlands transportsektor står for omkring en 
tredjedel av Norges klimagassutslipp (basert på tall fra 2015). Det er en uttalt målsetning gjennom 
NTP at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 35-40 prosent fram mot 2030 
(sammenlignet med tall fra 2005) for å gjennomføre en omstilling mot lavutslippssamfunnet.  
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Det er derfor behov for en helhetlig tilnærming for å redusere klimautslippene i transportsektoren, 
og ikke minst begrense bruken av personbiler og i størst mulig grad tilrettelegge for miljøvennlige 
transportformer.   

 
Andre nasjonale behov
Jordvern 
Utredningsområdet strekker seg gjennom viktige jordbruksområder av høy kvalitet. Store deler 
av landbruksområdene i området kan klassifiseres som matkornarealer, disse er regnet som 
viktige for Norges matsikkerhet og selvforsyningsgrad. Det er en nasjonal målsetting at den årlige 
omdisponeringen av dyrket mark ikke skal overstige 4000 dekar. Ivaretakelse av hensynet til dyrket 
mark er et viktig behov innenfor utredningskorridoren.    
 
Kulturminner 
Det er en nasjonal målsetning for kulturminnepolitikken av det årlige tapet av verneverdige kultur-
minner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller skal minimeres. Innen 
2020 skal det årlige tapet ikke overstige 0,5 prosent årlig. Store deler av utredningskorridoren ligger 
i områder med mange kulturminner og har en rik kulturarv. Det er behov for å vurdere hvordan dette 
skal ivaretas.   
 
Utredningskorridorens nasjonale betydning 
KVU for strekningen rv. 22 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad samt fv. 120 Moss – Elvestad – 
Lillestrøm er omtalt i NTP 2018-2028. Strekningen rv. 22 mellom byene ved Nedre Glomma og 
Lillestrøm, er også omtalt som en del av rute 1 i Riksvegutredningen fra 2015. 

Rute 1 er vurdert som den viktigste landbaserte transportåren fra Norge og til og fra Europa for både  
person- og godstransport. I et stadig mer integrert marked er det antatt at denne statusen vil for-
sterkes i årene som kommer. Hovedutfordringene for strekningen er at dagens korridor ikke har en 
standard som tilfredsstiller de krav som settes, av samfunnet generelt og næringslivet spesielt, til en 
rute som skal ha denne funksjonen. Det er derfor behov for å vurdere hvordan rv. 22 kan tilfredsstille 
kravene som settes til en slik strekning.
 
Oppsummering av nasjonale behov
De viktigste nasjonale behovene for strekningen er å: 
• Øke framkommeligheten i transportsystemet og sikre bedre beredskap
• Bedre kapasiteten i transportsystemet og redusere reisetiden
• Tilrettelegge for effektiv transport for næringslivet
• Redusere klimagassutslipp og tilrettelegge for nullvekstmålet
• Trafikksikkerhet som ivaretar målsetningen om reduksjon av antall hardt skadde og drepte i trafikken
• Vern av naturmangfold, kulturminner og dyrket mark.

4.2 Regionale og lokale myndigheters behov
De regionale og lokale myndighetene har en viktig funksjon ved å legge til rette for utviklingen på 
regionalt og lokalt nivå basert på de nasjonale målene og retningslinjene. 

Regionale og lokale myndigheters interesser er forankret i politiske vedtak og planer. Dette er vedtak 
knyttet til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Regional fylkesplan og transportplan 
for Østfold, Regionale klimaplaner samt kommuneplaner og kommuneovergripende samarbeid.

Fra 2020 vil Akershus og Østfold inngå Viken fylkeskommune sammen med det som i dag utgjør 
Buskerud fylkeskommune. Det er også flere planlagte kommunesammenslåinger i utredningsområdet. 
Dette igjen kan føre til endrede prioriteringer og planer for areal- og transportutvikling.  
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Behov for et arealeffektivt utbyggingsmønster
De regionale planene i Oslo, Akershus og Østfold legger vekt på en arealeffektiv og flerkjernet 
regionutvikling der utbyggingsmønsteret skal basere seg på fortetting i eksisterende sentre og 
kollektivknutepunkt. Bybåndet fra Oslo og nordover mot Lillestrøm/Kjeller, er utpekt som vekstområde, 
det er også byene i Østfold; Sarpsborg/Fredrikstad og Moss. Naturinngrep skal samles og minimaliseres. 
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av 
landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport.

Samtidig som det er behov for en arealeffektiv utvikling, er det et lokalt behov å opprettholde levende 
bygdesamfunn og gode landbruksarealer. Flere kommuner åpner for spredt utbygging der hvor slik 
utbygging ikke er i konflikt med verneinteresser og er i tilknytning til offentlig infrastruktur og annen 
bebyggelse.  

Behov for god regional mobilitet og lokal utvikling
Utredningsområdet som helhet har behov for et transportsystem som bidrar til positiv regional utvikling 
i bygd og by, som muliggjør mobilitet og gjør regionen attraktiv for nyetableringer. Det er behov for god 
standard på samferdselskorridorene mellom de ytre og indre delene av fylkene for å knytte regionen 
tettere sammen, men også forbedre forbindelsene til Romerike/Gardermoen, Oslo og Sverige. De ulike 
tiltakene må tilpasses områdenes transportutfordringer og bygge opp under et endret transportsystem 
også i distriktene. I distriktene er transportsystemet spesielt viktig med tanke på muligheten til etablering 
av attraktive tettsteder og sentrumsområder, styrket kollektivtilbud og større tilrettelegging for gående 
og syklende.   

I den regionale transportplanen for Østfold, «Østfold mot 2050» (vedtatt juni 2018) har fylkeskommunen 
anbefalt at rv. 22 prioriteres med strekningsvis utvikling, bl.a. for å avlaste E6 og trafikk gjennom Oslo. 
Lokalt blir det framhevet at dagens vegstandard er for dårlig, og at det er stort behov for å gjøre noe for 
å sikre tilfredsstillende framkommelighet og bedre trafikksikkerheten. Det er lite tilrettelagt for gående 
og syklende på store deler av strekningen, og det oppleves som utrygt å ferdes langs vegen.

I de indre delene av Østfold og Akershus er det i dag også et mangelfullt kollektivtilbud, noe som gjør at 
de fleste arbeidsreiser foregår med bil.  Et velfungerende kollektivtilbud er avhengig av at kommunene 
følger opp med fortetting rundt eksisterende tettsteder. Det er behov for et bredere mobilitetstilbud med 
hensyn til både arbeidspendling, skole og private reiser. Bedre vegstandard og lavere avstandskostnader 
til regionsentre kan gjøre områdene mer attraktive, og dermed øke bosetningen og på den måten legge 
grunnlaget for et levedyktig lokalsamfunn.

Lillestrøm med omland er i den regionale planen for areal og transport pekt ut som ett av flere særlige 
innsatsområder for økt by- og næringsutvikling. Her er det behov for å tilrettelegge for arbeidsintensive 
virksomheter fordi det i dag er begrenset med denne typen arbeidsplasser i regionen.  

Behov for rekreasjon og opplevelse
Både på lokalt og regionalt nivå blir det framhevet et behov for å sikre tilgangen til frilufts- og naturområder. 
Områdene er utformet i et samspill mellom mennesket og naturen, hvor skogen, kulturlandskapet, 
landbruket, vassdragene og dyrelivet utgjør det som gir området karakter. Dette er ressurser som må 
ivaretas. 

Behov for å avlaste byområdene for trafikk
Skedsmo med Lillestrøm har de siste årene opplevd en voldsom vekst med hensyn til både 
næringsutvikling og befolkningsøkning. Det er forventet at denne befolkningsøkningen vil fortsette 
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framover. Det er betydelig press på eksiterende vegnett i deler av Skedsmo og Nedre Romerike, som 
skaper redusert framkommelighet, støyproblemer og dårlig luftkvalitet. Det er behov for en utvikling 
av transportsystemet som kan sikre overføringen av transportveksten til kollektivtransporten, og som 
i større grad kan skille gjennomgangstrafikken fra lokaltrafikken som skal til/fra sentrum. 

Også i Nedre Glommaregionen har det over tid vært stor befolkningsvekst, og det er forventet en 
ytterligere vekst i årene som kommer. Det er allerede i dag utfordringer knyttet til trafikkavviklingen på 
hovedvegene i byområdene. Bypakke Nedre Glomma legger opp til en storsatsing på kollektivtransport, 
sykkel og gange. Behovene i området er vurdert i forbindelse med tidligere utredninger, og det foregår 
forhandlinger om byvekstavtale. 

Generelt er det behov for en reduksjon av ulempene knyttet til støy- og luftforurensing i byer og tettsteder, 
men også i tilknytning til randbebyggelsen langs korridoren.   

Behov for reduserte klimagassutslipp
Oslo, Akershus og Østfold har alle etablerte målsetninger om overgangen mot lavutslippssamfunnet 
og en reduksjon i klimautslippene. 

• Klima og energistrategien for Oslo legger opp til en halvering av klimagassutslippene innen 2020,
 og en reduksjon på 95 % innen 2030. 
• Den regionale planen for klima og energi i Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 
 85-90 % innen 2050. 
• Det pågår en planprosess for å etablere en klimaplan for Østfold. I fylkesplanen for Østfold inngår 
 likevel klima som et hovedtema. Det er i fylkesplanen fastsatt en målsetning om at transporten 
 skal være fossilfri innen 2030.  

Oppsummering lokale og regionale myndigheters behov
De viktigste behovene som følger av regionale og lokale myndigheters målsettinger, knyttet til 
utviklingen av vegsystemet, er å:

• Knytte regionen bedre sammen internt, og til store arbeidsmarkeder, gjennom effektive 
 vegforbindelser mellom de ytre og indre delene av fylkene, samt å forbedre forbindelsene til 
 Romerike/Gardermoen, Oslo og Sverige. 
• Utvikle et transportsystem som kan sikre overføringen av transportveksten til 
 kollektivtransporten, med bedre fremkommelighet, dekning og tilbud for kollektiv – spesielt i 
 tilknytning til utpekte vekstområder.
• Avlaste byområdene for trafikk bl.a. gjennom i større grad å skille gjennomgangstrafikken fra 
 lokaltrafikken som skal til/fra sentrum.

I tillegg har lokale og regionale myndigheter behov knyttet til det å bevare viktige verdier i området og 
å sikre at utviklingen av vegsystemet ikke vanskeliggjør en ønsket utvikling. Viktige behov knyttet til 
slike hensyn handler om å sikre at:

• Vegsystemet legger til rette for gode bomiljøer og lokal næringsutvikling, der luftforurensing og 
 støy begrenses samtidig som tilknytningen til store arbeidsmarkeder blir bedre.
• Vegen bygger opp under et arealeffektivt utbyggingsmønster i tråd med regional plan for areal og 
 transport i Oslo og Akershus og fylkesplan for Østfold.
• Vegsystemet ikke begrenser tilgangen til frilufts- og naturområder.
• Klimagassutslippene i regionen reduseres ved en omlegging til lavutslippsamfunnet, herunder 
 bl.a. minske utslipp på transport.
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4.3 Interessegruppers behov
Som utgangspunkt for vurdering av behov for endringer av transportsystemet mellom E6 i Østfold, 
i sør, og E6/rv. 4 på Romerike, i nord, er det viktig å identifisere hvilke interessegrupper og verdier 
problemkomplekset berører. Med «problemkompleks» sikter vi her både til det problemet/behovet som 
utløser forslag og ideer om et investeringsprosjekt, og de problemene/behovene som kan oppstå som 
følge av at investeringsprosjektet gjennomføres42).

Interessentanalysen baserer seg på det som kom frem på verkstedet, supplert med etatens erfaringer 
fra gjennomførte konsekvensutredninger og tilsvarende planprosesser og utredninger. Analysen 
skal kartlegge alle brukere som kan ha interesser koblet til utviklingen av transportsystemet. 
Enkeltinteressenter som grupperes vil sjelden ha helt sammenfallende behov, andre behov vil være 
overlappende mellom grupper. En viss generalisering er nødvendig for at analysen skal bli overskuelig.  
Interessegruppene er inndelt i primære, sekundære og øvrige interessenter ut i fra følgende kriterier:

• Primære interessenter har behov knyttet direkte til bruken av transportsystemet, eller til 
 endringer av det.
• Sekundære interessenter er sporadiske brukere av transportsystemet eller blir indirekte berørt 
 av prosjektet gjennom positive og/ eller negative sideeffekter.
• Resten kalles for øvrige interessenter 

Interessegruppe Interesser og behov knyttet til transportsystemet

Daglige reisende
(Pendlere/ arbeids-
reisende/ skolereisende)

I utredningsområdet er det stedvis store avstander mellom bolig og skole- eller 
arbeidsplass, reisetid er derfor en viktig faktor. De som bruker korridorene til 
daglige skole- eller arbeidsreiser omfatter flere trafikantgrupper; bilister, kollektiv- 
reisende, syklister og fotgjengere. Deres interesser og behov er knyttet til:

P • Mobilitet for alle aldersgrupper og funksjonsnivå
• Rask og trygg transport inn mot regionbyene
• God fremkommelighet for og tilgang til kollektiv, samt økt tilbud og dekning
• Forutsigbar reisetid både for bil og kollektiv
• Sammenhengende og trygge gang- og sykkelveger
• Gode koblinger mellom ulike reisemiddel

Transportnæringen 
(Yrkessjåfører, gods-
transport, kollektiv-
transport - de som 
har vegen som 
arbeidsplass)

Transportnæringen har i første rekke interesser knyttet til: 

• God fremkommelighet og vegstandard tilpasset store kjøretøy
• Forutsigbar og raskere transporttid, og reduserte transportkostnader

P • Smart og god trafikkinformasjon som kan gi mer effektiv logistikk og 
distribusjon

• God skilting og tilgang til næringsområder og omlastingssentraler
• Bedre arbeidsmiljø for sjåførene (kurvatur, dekke, bredde, jevn standard, 

hvilemuligheter, opplevelser og servicetilbud)
• Trafikksikre og trygge veger, raste- og døgnhvileplasser
• Bedre vinterregularitet- og sikkerhet

Import- og 
eksportrettet 
næringsliv

Næringslivet har behov for at transportsystemet bidrar til lønnsomme og 
konkurransedyktige bedrifter. Interessene er derfor knyttet til:

• Forutsigbar og effektiv trafikkavvikling i og gjennom regionen 
P • Lavere sårbarhet for stopp i trafikken (ulykker, snøfall, helgeutfart mm) - behov 

for en god og sikker omkjøringsveg
• Lave og forutsigbare transportkostnader
• Fremkommelighet og vegstandard tilpasset store kjøretøy 

(mulighet for modulvogntog)
• Praktisk plassering av og effektiv adkomst til næringsområder, omlastings-

terminaler og havner (samlokalisering)

42)  Næss, Petter (2004). Bedre behovsanalyser; Erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige investeringsprosjekter. 
 Concept rapport Nr. 5. NTNU.
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Lokalt og regionalt 
næringsliv, inkl. 
mobile tjenesteytere 
(Service og 
næringsvirksomhet; 
håndverkere, 
hjemmetjeneste, 
renovasjon mm.)

Størrelsen på bo- og arbeidsmarkedet er viktig for tilgang til arbeidskraft og kunder, 
samtidig som transportvilkår og transportkostnader har direkte betydning for lønn-
somhet og konkurransekraft. Lokalt næringsliv har interesse av:

P • God tilgjengelighet: Et fremkommelig og effektivt vegnett med gode koblinger 
mellom hovedveger og lokalveger

• Riktig virksomhet på riktig plass: Enkel adkomst for vareleveranser og for 
kunder

• Forutsigbar reisetid og lave transportkostnader
• Trafikksikkerhet
• Informativ skilting til tettsteder, handel og parkering

P Beboere 
(Naboer til vegen, grender 
og tettsteder langs vegen, 
korte fritidsreiser)

Det er til dels spredt bosetting i området. Mange innbyggere er avhengig av velfun-
gerende infrastruktur for å ha en god hverdag. På den annen side har mange behov 
for å også skjermes fra de negative konsekvensene fra vegene. Beboerne i utred-
ningskorridorene har behov knyttet til:

• Gode og trygge bomiljøer med lite luft- og støyforurensing
• Trygge skoleveger (tilpassede fartsgrenser)
• Sammenhengende og trygge gang- og sykkelveger
• Effektiv og god påkobling til hovedvegnettet
• Tilgang til handel, service, opplevelser, fritidstilbud og friluftsliv
• Gode koblinger mellom ulike transportmiddel, parkering og korrespondanse

Jordbruk-, skogbruk-, 
og utmarksnæringer

Interessene og behovene er knyttet til:

P • Ivaretakelse av muligheten for å drive jordbruk og skogbruk
• Ivareta muligheter for jakt, fiske og friluftsliv

Beredskaps- og 
nødetater

Utformingen av transportsystemet har direkte innvirkning på etatenes muligheter 
til å løse sine oppgaver på en rask og effektiv måte. Etatene har interesser og behov 
knyttet til:

P • Et forutsigbart og fremkommelig vegnett
• Mulige omkjøringsveger
• Kortest mulig utrykningstid
• Lavere risiko for trafikkulykker

Brukere av og beboere 
i byene 
(Nedre Glomma, 
Moss, Lillestrøm)

I hver ende av utredningskorridorene ligger det byer som ikke ønsker vekst i 
biltrafikken, her er målet isteden å få flere reiser over på gåing, sykling og kollektiv. 
I byene er interesser og behov koblet til:

• Mindre biler inn i sentrumsområdene
S • God fremkommelighet for og tilgang til kollektiv

• Gode og trygge bomiljøer med lite forurensing og støy
• Gode møteplasser, knutepunkt og grøntområder
• Sammenhengende og trygge gang og sykkelveger
• Minimere barrierevirkningen av eksisterende og nye veger og sikre god 

tilgjengelighet

Fritidsreisende 
(Turister, hyttefolk 
og besøkende)

Interessene og behovene for gjennomreisende og besøkende er knyttet til:

• Forutsigbarhet og fremkommelighet i vegsystemet
• Et trafikksikkert, logisk og lett lesbart vegnett med god standard

S • Servicetilbud langsmed vegen, som drivstoff, lading spisesteder etc.
• God skilting og trafikkinformasjon
• Tilgang på opplevelser, utsikt, samt gode, trygge og velplasserte rasteplasser
• Et kollektivtilbud med god dekning og frekvens (ekspressbusser)

Trafikanter med bosted 
utenfor prosjektområdet 
(arbeid og fritid)

Interessene og behovene er knyttet til:

S • Behov for god omkjøringsveg
• Mulighet for kortere reisetid nordover og sørover
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Bruker- og interesse-
organisasjoner knyttet 
til transport og transport-
systemets omgivelser
(Sammenfallende og 
divergerende behov 
hos ulike)

Interessene er særlig knyttet til å:

S • Redusere negative konsekvenser av transport (redusert støy- og luft-
forurensing; barrierevirkning av ny/gammel veg; klimagassutslipp) 

• Lede trafikk bort fra eksisterende boområder, verdifulle naturmiljø, kultur-
landskap og kulturminner

• Bedre transporttilbud for en eller alle grupper av reisende

Innbyggere og næringsliv 
langs E6 i og gjennom 
Oslo

Interessene og behovene er knyttet til:

S • Muligheten for å avlaste vegsystemene i Oslo
• Omkjøringsmulighet ved hendelser på E6

Grunneiere, nærings- 
og eiendomsutviklere

Grunneiere har behov knyttet til

• Trygge og funksjonelle avkjøringsmuligheter  
• Ivaretakelse eller heving av verdi på eiendom

S • Økonomisk kompensasjon og ulempeerstatning dersom de må oppgi grunn

Nærings- og eiendomsutviklere er interessert i mulighetene som oppstår ved 
endringer i infrastruktur. For eksempel kan det i tettsteder og kryssområder 
oppstå utviklingsmuligheter for utbygging av boliger og/eller næring.

S Forsvaret Utformingen av transportsystemet påvirker forsvarets mulighet til å kunne løse sine 
oppgaver på en rask og fleksibel måte. Deres behov er knyttet til muligheten for å 
transportere tungt militært materiell fra Borg havn og nordover:

• Et forutsigbart og fremkommelig vegnett
• Mulige omkjøringsveger

 
Havner

Interesser knyttet til:

Ø • Gode intermodale knutepunkt for omlasting av varer mellom transportformer
• Forutsigbar logistikk - alternativ omkjøring fra E6 ved hendelser

Jernbanen Interessene og behovene er knyttet til å løse dagens kapasitets- og avviklings-
problemer for person og godstrafikken. De har også interesser knyttet til 
konkurranseforholdet mellom jernbanen og andre transportmidler. Herunder:

Ø • Gode intermodale knutepunkt for omlasting av varer mellom transportformer
• Gode knutepunkt og parkeringsmuligheter for persontransport.

Oppsummering interessegruppers behov for endring
De viktigste interessegruppene har behov koblet til vegsystemet og dets omgivelser som handler om:
• Bedre fremkommelighet på vegnettet med gode koblinger mellom hovedveger og lokale veger, 
 samt rask og trygg transport inn mot store arbeidsmarkedskonsentrasjoner på Nedre Romerike,
 Nedre Glomma og Oslo.
• Bedre tilrettelegging for kollektivtransport/næring slik at fremføringshastigheten øker, spesielt inn 
 mot Lillestrøm og Nedre Glomma
• Veger som på en bedre måte bygger opp om levende og attraktive bomiljøer i byene og tettstedene
 langs vegen, herunder sammenhengende gang- og sykkelvegnett samt mindre støy- og
  luftforurensing
• En bedre planlegging av virksomheters plassering ut ifra transportbehov, slik at riktig virksomhet 
 havner på riktig sted. 
• Minimere negative konsekvenser for natur, miljø, jordbruk og friluftsliv
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4.4 Prosjektutløsende behov og andre behov
Det prosjektutløsende behovet definerer det viktigste av de behovene som kommer frem gjennom 
behovsanalysen, basert på nasjonale og regionale målsettinger, problemanalysen og primære 
interessegruppers behov. I tillegg til det prosjektutløsende behovet viser problem- og behovsanalysen 
at det finnes en rekke betydningsfulle behov koblet til ulike hensyn som er viktige lokalt og regionalt i 
området.

Nasjonale og regionale myndigheter har mål om å øke framkommeligheten i transportsystemet, tilrettelegge 
for effektiv transport og sikre bedre beredskap. Videre har næringslivet og lokalsamfunnet behov for 
bedre forbindelser både innad i regionene og til andre regioner. Samtidig viser interessentanalysen at 
det er en målkonflikt knyttet til bedre kapasitet på strekningene mellom byområdene og det å begrense 
trafikken inn i byene.

Behovsanalysen viser at det er utfordringer knyttet til planlagte og ikke planlagte hendelser på E6 inn 
mot og gjennom Oslo, særlig i forbindelse med tunnelstenging. Det er også store kapasitetsutfordringer 
på deler av E6 gjennom Oslo og inn mot byområdene på Nedre Romerike og i Nedre Glomma. Samtidig 
har dagens rv. 22 og fv. 120 øst for Oslo dårlig vegstandard, noe som gir dårlig fremkommelighet og 
forutsigbarhet. Dette gjør vegene lite effektive som beredskaps- og avlastningsveger for E6 gjennom 
Oslo. 

På bakgrunn av dette har vi formulert prosjektutløsende behov: 

Prosjektutløsende behov

Det er behov for en bedre alternativ vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike 
for at vegnettet skal bli mer robust og pålitelig, avlaste E6 sentralt i Oslo, og sikre nødvendig 
trafikkberedskap.

Utover det prosjektutløsende behovet viser analysene at det også er en rekke andre viktige behov som 
KVUen må ta hensyn til. Behov som handler om å bevare viktige verdier i området og å sikre at utviklingen 
av vegsystemet ikke vanskeliggjør en ønsket utvikling. Det er behov for: 

• Å redusere antallet alvorlige trafikkulykker er et behov for alle deler av samfunnet og et svært 
 viktig overordnet samfunnsmål 
• Å redusere utslipp av CO2 fremkommer som et behov i styringsdokumenter helt fra nasjonalt til 
 lokalt nivå og er derfor et viktig overordnet behov å ta hensyn til.
• Å avlaste byområdene på Nedre Romerike og Nedre Glomma for trafikk og sikre 
 fremkommeligheten for kollektivtrafikk 
• Å sikre av vegsystemet bygger opp om gode bomiljøer for beboere i alle aldre, med redusert støy 
 og luftforurensing i tettsteder langs vegen
• Å knytte regionen bedre sammen internt, med rask og trygg transport inn mot store 
 arbeidsmarkedskonsentrasjoner på Nedre Romerike, Nedre Glomma og Oslo.
• Å minimere negative konsekvenser av vegsystemets utvikling for natur, miljø, jordbruk og 
 friluftsliv.
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5 Mål og rammebetingelser

På bakgrunn av situasjons- og behovsanalysen formuleres de mål som skal nås ved hjelp av konseptene.

5.1 Samfunnsmål 
Samfunnsmålet definerer hva prosjektet skal oppnå for samfunnet. Samfunnsmålet er utformet på 
grunnlag av behovsanalysen og prosjektutløsende behov. Følgende samfunnsmål er fastsatt av 
Samferdselsdepartementet: 

Samfunnsmål   

En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig 
trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo. 

Samfunnsmålet kan i hovedsaken deles i to delmål: En bedre vegforbindelse som sikrer nødvendig 
trafikkberedskap, og en bedre vegforbindelse som avlaster E6 gjennom Oslo. 

Med trafikkberedskap menes 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 (f.eks. vedlikehold av tunneler eller trafikkulykker). 
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.

Samfunnsmålet er konkretisert gjennom formulering av to effektmål og ett absolutt krav.

5.2 Effektmål
Effektmålene skal definere hvilke virkninger eller effekter tiltaket skal føre til for brukerne. Brukergruppene 
omfatter de som reiser, de som transporterer varer i systemet og de som har interesser knyttet til 
transportsystemets omgivelser. 

Effektmålet skal bygge opp under samfunnsmålet slik at oppnåelse av effektmålene bidrar til 
måloppnåelse av samfunnsmålet. Effektmålene bør derfor si noe om i hvilken grad konseptene bidrar 
til å oppnå bedre trafikkberedskap og hvorvidt de avlaster E6 gjennom Oslo.

Det er utformet to effektmål, de dreier seg om redusert reisetid og avlastning for E6 i Oslo. Det er vanskelig 
å sette opp en god og målbar indikator for trafikkberedskap, dette er derfor heller satt som et krav som 
alle konsepter må oppfylle, se kap. 5.5. I tillegg er redusert reisetid fremsatt som et effektmål fordi det 
sier noe om kvaliteten på den nye vegen. Den er dermed en indikator på hvorvidt redusert reisetid gir 
grunnlag for avlastning. Reisetiden sier også noe om hvor god omkjøringsvegen er, og dermed hvilken 
relevans den kan ha i forbindelse med trafikkberedskapssituasjoner.
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5.3 Målkonflikter
I konseptvalgutredningen er det flere mål som er i konflikt med hverandre:

Nullvekstmålet og klimamålet

Dersom en ny og bedre vegforbindelse øst for Oslo bidrar til å avlaste E6 gjennom Oslo for trafikk, slik 
samfunnsmålet legger opp til, innebærer det at det frigjøres kapasitet på E6 som følge av tiltaket. Denne 
frigjorte kapasiteten vil fylles opp av nyskapt trafikk43). En slik økning i trafikk vil komme i konflikt med 
nullvekstmålet i byområdene hvis økningen kan tilskrives personbiltrafikk, og hvis trafikken har start- eller 
målpunkt i byområdene. Det er et dilemma for denne konseptvalgutredningen at den nye eller utbedrede 
vegforbindelsen både starter og slutter i et byområde som har mål om at personbiltrafikken ikke skal 
øke. Videre vil nyskapt trafikk også komme i konflikt med klimamålet om å redusere klimagassutslipp 
fra transportsektoren med 40 prosent innen 2030. Hvis det blir en merkbar utskiftning fra kjøretøy med 
fossilt drivstoff til nullutslippskjøretøy kan målet nås. Per i dag er det om lag 8 prosent av den totale 
bilparken i Norge som er elektrisk/nullutslipp44).

Trafikksikkerhet og klimamålet

I mange sammenhenger er målet om økt trafikksikkerhet på vegene knyttet opp mot bygging av nye 
veger med høyere standard og hastighet. Dette medfører som regel økning i klimautslippene, både 
som følge av at trafikken og hastigheten øker, men også som følge av betydelige utslipp i forbindelse 
med anleggsgjennomføringen. De to nasjonale målsetningene om økt trafikksikkerhet og reduksjon i 
klimagassutslipp er dermed i konflikt. 

Vern av landbruk, natur og friluftsområder

Landbruk, natur og friluftsområder, omtalt som LNF-områder har også et særskilt vern omtalt i plan- og 
bygningsloven45). Det er for eksempel ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn det som 
direkte er tilknyttet landbruk. Når det gjelder jordvernet, reguleres dette av jordloven og det nasjonale 
målet om å bevare dyrka mark og produktiv jord for fremtidig matproduksjon. Regjeringen har vedtatt et 
nasjonalt mål om at omdisponering av dyrka jord skal være under 4000 dekar årlig. I utredningsområdet 
er det flere større områder som i dag brukes til matproduksjon og som kan brukes til matproduksjon i 
fremtiden. Det er vanskelig å utforme konsepter som ikke kommer i konflikt med dyrka mark eller natur- 
og friluftsområder. Det er kommunene, som arealmyndighet, som kan gi dispensasjon for LNF-områder 
hvis tiltaket anses å være samfunnsnyttig. 

Ny teknologi, samhandlingsformer og trender kan gjøre behovet for vegbygging mindre

Samfunnet er inne i en rask utvikling når det gjelder nye forretningsmodeller, samhandlingsformer 
og teknologisk innovasjon. I transportsektoren er det også en stor interesse fra myndigheter og 
samferdselsaktører for å løse utfordringer på nye og smartere måter som gir mer samfunnsnytte. 
Regjeringens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur poengterer i sin rapport 
som de la frem tidligere i år at vi må ta et oppgjør med at investeringer i en bestemt transportform alltid er 
rett løsning og derfor et mål i seg selv og at forhåndsvalg av virkemiddel kan bli teknologisk utdaterte46).

Samfunnsmål
Delmål

Effektmål Indikator

En bedre alternativ 
vegforbindelse

Redusert reisetid på alternativ 
vegforbindelse mellom Østfold og 
Romerike.

Reisetid på alternativ vegforbindelse sam-
menlignet med E6, mellom punkt x på E6 i sør 
(Østfold) og punkt x på E6 i nord (Romerike). 
Skille mellom lette og tunge kjøretøy. 

Avlastning av E6
gjennom Oslo 

Alternativ vegforbindelse avlaster E6 slik at  
trafikkmengden reduseres med 10 prosent 
på E6 gjennom Oslo.

Endret trafikkmengde (ÅDT) over snitt på E6 og 
på parallellveger gjennom Oslo, samt over snitt 
på alternativ vegforbindelse.

43) At mer og bedre vegkapasitet vil føre til nyskapt trafikk er dokumentert gjennom forskning, blant annet 2012, Tennøy Aud, How and  
 why planners make plans which, if implemented, cause growth in traffic volumes. Explanations related to the expert knowledge,    
 the planners and the plan-making processes.
44) Norsk elbilforening
45) Plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5
46) Ekspertutvalget – teknologi og fremtidens transportinfrastruktur (2019), Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet, s. 5.
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Å bygge store vegprosjekter som skal ha en levetid på 100 år og som ikke vil være ferdig bygget før 
om 10-15 år, vil gi stor usikkerhet med tanke på hva som kan løses med blant annet samhandlende 
intelligente transportsystemer og deling av mobilitetstjenester i mellomtiden. Man kan risikere å bygge 
et kostbart vegsystem som kanskje ikke vil bli brukt i forventet grad. Store investeringskostnader vil da 
gi liten samfunnsnytte.

5.4 Generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter
For å fange opp hvordan konseptene påvirker andre viktige behov, er det formulert generelle samfunnsmål 
og ønskede sideeffekter. Generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter skal vektes lavere enn 
samfunnsmål og effektmål i vurderingen av måloppnåelse. 

Generelle samfunnsmål

Det finnes en rekke generelle samfunnsmål, avledet av nasjonale mål, som har betydning for 
transportsektoren. De er ikke prosjektspesifikke og ikke uttrykt i samfunnsmål eller effektmål. I denne 
utredningen er to generelle samfunnsmål trukket frem i behovsanalysen:

Generelle samfunnsmål Indikator

Bedre trafikksikkerhet Antall drepte og hardt skadde personer skal reduseres 

Redusere 
klimagassutslipp

Reduserte klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter. Beregnes i EFFEKT. 

Generelle samfunnsmål Indikator

Unngå økt trafikk-
belastning i Lillestrøm og 
Nedre Glomma som følge av 
økt gjennomgangstrafikk på 
alternativ vegforbindelse.

Skjønnsmessig vurdering av hvor, og i hvilket konsept, trafikkreduksjonen er størst. 
Aktuelle vegsnitt å vurdere e bl.a.: Rv 22 nord for Hafslund i Nedre Glomma; Rv 22 et 
sted i sentrum Lillestrøm; Fv 120, Rælingvegen; og Fv 159.

Bedre bomiljøer i tettsteder 
langs vegen.

Overordnet støykartlegging brukes til å vurdere trafikkmengde, hastighet, antall 
boliger, nærheten av vegen m.v. Herunder inkluderes effekter ved både ny og 
gammel veg.

Bedre tilgjengelighet 
til det regionale arbeids-
markedet

Netto ringvirkninger og transportanalyser av trafikken mellom storsoner i 
utredningsområdet brukes til å bedømme effekter på tilgangen til det regionale 
arbeidsmarkedet.

Ønskede sideeffekter

Behovsvurderingen løfter frem en rekke viktige behov som KVUen må ta hensyn til. Behov som handler 
om å bevare viktige verdier i området og å sikre at utviklingen av vegsystemet ikke vanskeliggjør en 
ønsket utvikling. Noen av behovene håndteres som en del av vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser. 
Øvrige behov er omgjort til ønskede sideeffekter som konseptene skal vurderes opp imot:
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5.5 Rammebetingelser for konseptvalg
Rammebetingelsene omfatter et samlet sett betingelser som skal oppfylles for valg av konseptuell løsning 
og fremtidig drift. Det finnes to typer rammebetingelser: 

Rammebetingelser som utledes av samfunns- og effektmålene 

Det er et absolutt krav at konseptet skal gi omkjøringsmuligheter for alle. I dag har ikke modulvogntog 
denne muligheten. Det betyr at konseptet må sikre fremkommelighet for modulvogntog ved hendelser 
på E6.

Denne rammebetingelsen er formulert på bakgrunn av samfunnsmålets delmål om en bedre veg 
som bidrar til bedre trafikkberedskap. For å undersøke hvordan konseptene oppfyller denne delen av 
samfunnsmålet vurderes de på en skala over hvor godt de oppfyller det absolutte kravet. Dette gjøres 
på bakgrunn av Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) og en tilleggsvurdering av konseptenes 
samfunnssikkerhetsmessige konsekvenser gjennom den såkalte 3R-metoden (robusthet, redundans 
og restitusjon47). Dette er gjennomført i en egen pilot, se kapittel 13.3. Gjennom ROS-analysen er ulike 
farer identifisert, og det er gjennomført en sårbarhetsvurdering av konseptene knyttet til dette. 

Rammebetingelser som relateres til andre ikke-prosjektspesifikke mål og prinsipielle 
spørsmål 

Der hvor det skal bygges ny veg, skal konseptene fylle kravene i vegnormalen og tunnelsikkerhetsforskriften.

47) Robusthet forstås som evnen et system har til å tåle påkjenneringer og stress, dvs. infrastrukturens tåleevne. Redundans forstås 
 som alternativ transportinfrastruktur og beskriver en situasjon der et system fungerer som et alternativ for et annet. Restitusjon 
 handler muligheten for å gjenopprette en infrastrukturforbindelse med full eller redusert styrke.
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6 Mulighetsstudie 

Dette kapitlet beskriver mulighetene for utvikling av konsepter som kan bidra til at samfunnsmålet nås 
og gir en oversikt over aktuelle virkemidler og investeringstiltak. 

Som hjelpemiddel for å utvikle nye løsninger og kombinasjoner av løsninger brukes den såkalte 
firetrinnsmetodikken til å utvikle ulike konsepter som inngår i alternativanalysen. Denne metodikken 
skal sikre at det vurderes løsninger på alle nivå; fra enkle løsninger, til sammensetning av flere ulike 
tiltak, og helt nye løsninger eller helt nye kombinasjoner av løsninger.

6.1 Firetrinnsmetodikken
Firetrinnsmetodikken er et hjelpemiddel for å sikre at det vurderes løsninger på alle nivå; enkle løsninger, 
helt nye løsninger og helt nye kombinasjoner av løsninger. Konseptutviklingen skal i fire trinn vurdere 
aktuelle tiltak og virkemidler som kan bidra til at samfunnsmålet og effektmålet nås: 

• Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen
• Trinn 2: Tiltak som gir effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
• Trinn 3: Forbedring av eksisterende infrastruktur
• Trinn 4: Nyinvesteringer og større ombygginger

Trinn 1: Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av 
transportmiddel
På dette trinnet inngår tiltak innenfor planlegging, styring, regulering, påvirkning og informasjon både 
innen transportsystemet og samfunnet for øvrig, med sikte på å minske transportetterspørselen eller 
føre transporten over på mindre plasskrevende, sikrere og mer miljøvennlige transportmidler.

På KVU-verkstedet kom det innspill til en rekke tiltak på trinn 1, som blant annet skatter og avgifter, 
lokalisering og arealbruk for å minske reisebehovet med bil, omfordeling av trafikk fra personbil til 
kollektive løsninger og overføring av gods fra veg til bane. 

Når det gjelder bomavgifter beregnes dette i egen følsomhetsanalyse for å se hvordan slik finansiering 
påvirker utvalgte konsepter med tiltak på trinn 3 og 4., men siden vi ikke anser dette som en del av 
bestillingen vil ikke dette tiltaket bli utredet som eget konsept.

Felles for tiltakene innenfor dette trinnet er at de ikke i tilstrekkelig grad vil bidra til å oppnå effektmålene, 
redusert reisetid, avlastning av E6 gjennom Oslo eller oppfylle det absolutte kravet om å sikre 
fremkommelighet for modulvogntog. Relevante tiltak på trinn 1 kan allikevel inngå som et supplement 
i konseptutvikling på trinn 3 eller 4 dersom de forbedrer og forsterker måloppnåelsen for konseptet. 
Utfordringene til korridorene rv. 22 utenfor byområdene i begge ender er i hovedsak knyttet til dårlig 
vegstandard

Trinn 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
Tiltak på trinn 2 handler om styring, regulering, påvirkning og informasjon rettet mot transportsystemets 
ulike deler for å utnytte eksisterende transportsystem mer effektivt, sikkert og miljøvennlig.

Intelligente transportsystemer (ITS) kan styre valg av reiseveg og trafikken ved for eksempel å bruke 
variable skilt og informasjonstavler ved stengning av tunneler på E6 og omdirigere trafikken til rv. 22 og 
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fv. 120. Videre kan ITS brukes til å omdisponere kollektivfelt til beredskapsfelt ved hendelser. 
Rask responstid ved hendelser og godt vedlikehold er også tiltak som kan redusere tiden tunneler er 
stengt, slik at det blir mindre behov for omkjøringsveg og beredskap. 

Disse tiltakene vil alene ikke bidra til å oppnå effektmålene i tilstrekkelig grad, eller oppfylle det absolutte 
kravet, men de kan inngå som et supplement i konseptutvikling på trinn 3 og 4 hvis de forsterker eller 
forbedrer måloppnåelsen for konseptet. 

Trinn 3: Forbedringer av eksisterende infrastruktur
Forbedringstiltak og ombygging av eksisterende infrastruktur er for eksempel trafikksikkerhetstiltak, 
breddeutvidelse, kryssutbedringer, forbedring av bæreevne, og å reservere deler av vegareal til 
kollektivfelt og sykkelfelt.

Problemanalysen peker på at hovedutfordringen med rv. 22 og fv. 120 utenom byområdene er knyttet til 
dårlig vegstandard og at modulvogntog ikke kan kjøre på store deler av strekningene. Forbedringstiltak 
og trafikksikkerhetstiltak som kurveutbedring, forsterkning og breddeutvidelse av bruer, i tillegg til 
mindre ombygginger av kryss samt å redusere antall avkjørsler, kan være tiltak som kan bidra til at 
strekningene blir en alternativ reiseveg til E6 gjennom Oslo for alle kjøretøy i beredskapssituasjoner.  

Egne kollektivfelt kan være et tiltak, særlig inn mot byområdene, og det kan være en mulighet å kombinere 
kollektivfelt og beredskapsfelt når det er nødvendig ved bruk av ITS som tidligere nevnt. Videre kan 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett i tettstedene bedre forholdene for gående og syklende og 
være et supplement for konseptutviklingen hvis det bidrar til å oppnå effektmålene og kravet. 

Tiltakene vil innfri det absolutte kravet om fremkommelighet for modulvogntog og alle kjøretøy, men 
vil ikke være tilstrekkelig i seg selv for å oppnå effektmålene om redusert reisetid og avlastning av E6 
gjennom Oslo. Tiltak på trinn 3 legges til grunn i et konsept med mindre tiltak.

Trinn 4: Investeringer og større ombygginger av infrastruktur
I dette trinnet inngår om- og nybyggingstiltak, for eksempel vegstrekninger, som legger beslag på nye 
arealer.

KVUen har vurdert ulike utbedrings- og nybyggingstiltak, hver for seg og i kombinasjon. Når det gjelder 
utbedringstiltak er det sett på løsninger som inneholder utbedring av deler av eksisterende rv. 22 og 
fv. 120 samt bygging av ny trasé utenfor de eksisterende strekningene i korridorområdet på øst- og 
vestsiden av Øyeren. Både utbedringstiltak og utbyggingstiltak kan i større eller mindre grad oppfylle 
effektmålet om redusert reisetid gjennom økt skiltet hastighet. Effektmålet om avlastning av E6 gjennom 
Oslo vil påvirkes av reisetiden i konseptet, andelen lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk og hvor mange 
reisende konseptet fanger opp med sin geografiske plassering, men en standardforbedring skal i teorien 
gi grunnlag for avlastning. Kravet om å være omkjøringsveg for E6 ved hendelser vil oppfylles på dette 
trinnet

6.2 Prosess for konseptutvikling
Konseptene er utviklet i korridorer som kan ha varierende bredde på flere kilometer. På enkelte strekninger 
kan eksempelvis naturgitte forhold, eksisterende arealbruk eller vernehensyn begrense mulighetene for 
trasévalg vesentlig. På andre strekninger kan korridorene ha stor bredde og romme mange alternativer 
for trasevalg og utforming. Her vil alternativer innenfor valgte konsepter konkretiseres og optimaliseres 
på et eventuelt senere plannivå etter KVU-fasen. Formålet med konseptvalgutredningen er å utforske 
mulighetsrommet av ulike konsepter med utgangspunkt i prosjektutløsende behov og samfunnsmål. 
Det er derfor viktig å vise de prinsipielle forskjellene mellom de ulike konseptene. 
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Konseptene skiller seg fra hverandre gjennom:

• Geografisk plassering 
• Nivå på tilrettelegging/standardklasse:
 - Fra minimum: Sammenhengende framkommelig for modulvogntog som gir 
  beredskapsveg, men ikke reisetidsforbedring
 - Til maksimum: 4-felts veg i spredt befolkede områder, med planskilte kryss og fartsgrense
   110 km/t, som i tillegg til beredskapsveg gir maksimal reisetidsforbedring. Og i byområdene,
  såkalt kapasitetssterk veg48) med fire felt og mulighet til å prioritere kollektivtransport og 
  med fartsgrense 60 km/t.

Hensikten med å legge maksimum til grunn, i flere av konseptene er å undersøke det faktiske 
potensialet for avlasting av E6 gjennom Oslo. Dersom avlastningen blir begrenset til tross for maksimal 
standardutbedring, så kan vi anta at avlastningspotensialet er lite, og at det kreves andre tiltak direkte 
i Osloområdet for å få bedre måloppnåelse på dette punktet.

Selv om en KVU er en overordnet vurdering av prinsipielt forskjellige konsepter, må det utvikles et relativt 
detaljert alternativ innenfor hvert konsept. En konkret teknisk løsning er nødvendig som grunnlag for 
vurdering av nytte, kostnader, virkninger og måloppnåelse. 

6.3 Strekninger
Det er identifisert syv aktuelle delstrekninger i korridorene og sett på ulike kombinasjoner innenfor 
disse, se Figur 25. I tidlig fase i KVU-prosessen ble det utviklet 11 alternativer, satt sammen av ulike 
delstrekninger, innenfor tre ulike geografiske korridorer:

• Alternativer på østsiden av Øyeren langs rv. 22 fra Fredrikstad til Lillestrøm, delstrekning 1, 2 og 3.
• Alternativer på vestsiden av Øyeren langs fv. 151/fv. 120, delstrekning 4, 5, 6 og 7
• Alternativer på vest og østsiden av Øyeren langs fv.151/fv. 120 på vestsiden og fram til et 
 krysningspunkt hvor en går med bro over Øyeren og langs rv. 22 på østsiden fram til Lillestrøm; 
 delstrekning 4, 5 og 3.

Alternativene som benytter seg av delstrekning 7 er de som anses å ha best grunnlag for å kunne fungere 
som en del av en Ring 4 rundt Oslo. 

I utviklingen av løsningsmuligheter er det sett på: 
• alternativer der det kun gjøres et minimum av utbedringer slik at modulvogntog kan kjøre alle 
 delstrekningene
• kombinasjonsmuligheter der deler av dagens strekninger beholdes i kombinasjon med å bygge 
 ny veg i og utenfor dagens trasé
• helt ny veg i ny trasé.
 

48) Ifølge Håndbok N100 kan en kapasitetssterk veg/gate være ringveger, sentrumstangenter, forbindelser mellom en omkjøringsveg 
 og byen eller viktige forbindelser internt i byen. En kapasitetssterk veg/gate bør dimensjoneres for vogntog, eventuelt 
 modulvogntog og bygges bygges med to eller fire felt. Behov for antall felt fastsettes ut fra en kapasitetsvurdering.
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Delstrekninger i 
konseptkorridorene:
1. Sarpsborg/Skjeberg (E6) – 
 Mysen (E18)
2. Mysen (E18) – Fet syd (Rv22)
3. Fet syd (Rv22)– Lillestrøm (E6) 
 • Alternativer ved Lillestrøm/E6
4. Moss/Såner (E6) – Elvestad (E18) 
 • Alternativer mellom E6 og Ringvoll
5. Elvestad(E18) – Fet syd (Rv22)
6. Enebakk (fv.120) - Lørenskog (rv.159)
7. Vassum (E6) -Ski (E18) - 
 Alternativ som del av «Ring 4»

Strekningen på E18 mellom Elve-
stad og Mysen er med i noen av 
konseptene, men siden ingen tiltak 
gjøres på strekningen så er den 
ikke med i listen over del-
strekninger. 

Figur 27. Delstrekninger i konseptkorridorene.
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6.4 Valg av vegstandard
Dersom samfunnsmålet med å avlaste E6 gjennom Oslo skal nås, må en betydelig andel trafikk overføres 
fra E6 og over til en vegforbindelse øst for Oslo. Slike trafikkmengder setter krav til vegstandarden. For 
trafikkmengder over 12 000 kjøretøy pr døgn i årsdøgntrafikk (ÅDT) i prognoseåret, kreves minimum 
H3-standard; det vil si 4-felts veg, totalt 23 meter bred, med fartsgrense 110 km/t. I utbyggingskonseptene 
legges denne standarden til grunn. Lavere standard vil gi dårligere måloppnåelse. Trafikkberegningene 
vil gi oversikt over hvor mye trafikk en kan regne med å få flyttet over fra E6 til en slik ny forbindelse.

I nærheten av Lillestrøm og Sarpsborg er det områder hvor det er stor trafikk, men tett mellom kryss. I 
konsepter der det helt eller delvis legges til grunn utbygging av ny veg, vil vegen ha 4 felt også her, men 
den må tilpasses omgivelsene og vegens endrede funksjon. Fartsgrense her er som regel 60 km/t. I 
håndbok N100 kalles dette en kapasitetssterk veg. 

På deler av parsellene kan det være at årsdøgntrafikken ikke vil overstige 12 000 i prognoseåret. Det 
er derfor også aktuelt å vurdere en kombinasjon av utbygging og utbedring der det legges opp til 4 
felt hvor trafikken er størst, og lavere standard hvor trafikken er mindre. Aktuelle standarder for et slikt 
kombinasjonsalternativ er H1, det vil si tofelts veg med heltrukken midtstripe (totalt 9 m bred) og H5, 
tofelts veg med midtdeler (totalt 12, 5 m bred).

I forlengelsen av samfunnsmålet er det fremsatt et krav om at konseptene skal gi framkommelighet for alle 
kjøretøy på aktuelle omkjøringsveger ved uforutsette hendelser på hovedvegnettet. Herunder trekkes 
modulvogntog frem spesielt. I tillegg til rene utbyggingsalternativer vurderer denne utredningen om kravet 
til fremkommelighet for modulvogntog kan tilfredsstilles kun gjennom utbedringstiltak. Fremkommelighet 
for modulvogntog handler ikke om en bestemt vegstandard, men om kurvatur og tilstrekkelig vegbredde 
langs hele strekningen samt tilstrekkelig bredde i kryss og over brukonstruksjoner.

Siden utbedring og utbygging i eksisterende trase vil kunne medføre økt trafikk, er det sett på tiltak 
for å sikre hensynet til gående og syklende i tettsteder og mulighet til å prioritere kollektivtransport i 
byområdene i nord og sør.

6.5 Analyser og vurderinger før siling av konsepter

Transportanalyse
Innledningsvis ble det innhentet transportdata fra trafikktellinger for å se hvordan trafikken fordelte seg 
på lette og tunge kjøretøy i de to korridorene, i tillegg til på E6 og E18. Det ble beregnet hvordan veksten 
i transporten hadde vært på ulike steder langs strekningene de senere årene. Som grunnlag for input i 
transportmodellen ble det gjennomført vegkantintervjuer på kontrollstasjonene på Ørje og Svinesund 
høsten 2018 for å få kunnskap om hvordan trafikken fordelte seg på ulike målpunkter i utredningsområdet. 
Det ble gjort intervjuer både for persontrafikk og næringstrafikk.  Det ble også gjennomført en forenklet 
transportanalyse med utgangspunkt i RTM og inndeling i storsoner. Det ga en indikasjon andelen 
gjennomgangstrafikk på E6 og E18. Det er også gjort en avgrenset analyse i tilknytning til trafikken 
til og fra Borg havn for å få en indikasjon på hvor mye av denne trafikken som er intern trafikk i Nedre 
Glomma og hvor stor andel som reiser ut av dette området. Det er også gjort en beregning av trafikale 
konsekvenser ved stenginger av tunneler på E6 inn mot Oslo.

Det er også sett nærmere på om noen av konseptene gir bidrag til overføring av trafikk fra E134 
Oslofjordforbindelsen som en del av en evt. framtidig Ring 4. Det synes som om denne effekten er 
liten eller marginal for samtlige konsepter. For å kunne ta nærmere stilling til dette spørsmålet, må det 
imidlertid kjøres mer omfattende trafikkanalyser med bruk av RTM, som også må omfatte vegsystemet 
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på vestsiden og nordsiden av Oslofjorden. I denne sammenheng har vi vurdert dette til å ligge utenfor 
rammene for KVU-en. 

Forenklet reisetidsmåling
Det er gjort forenklede reisetidsmålinger både via Google maps og med befaring med personbil og 
lastebil. For å kunne sammenligne konseptene har vi definert et fast startpunkt og et fast målpunkt 
som er likt for alle konseptene. Alle konsepter blir målt i forhold til reisetiden mellom E6 ved Skjeberg 
i Østfold og E6 ved Berger i Akershus. Det er gjort sammenligninger av reisetid for konseptene både 
når det gjelder reisetid langs E6 og reisetid langs eksisterende veg/trase. Det er også sett på reisetider 
i rushtid, og man har vurdert hvordan de ulike konseptene vil påvirke reisetiden i morgenrushet for de 
trafikantene som kjører på E6 gjennom Oslo.

Grunnforhold
I utviklingen av konsepter har grunnforhold hatt en vesentlig betydning. Det er derfor gjort en overordnet 
geoteknisk kartlegging i de to utredningskorridorene. Største delen av de to utredningskorridorene 
ligger under marin grense. Det betyr at største delen av traseen ligger i områder med havavsetninger 
med stor dybde til berg. Områder med tykke havavsetninger er aktsomhetsområder for områdeskred. 
Det er i tillegg registrert flere kvikkleireområder i NVE’s faresonekart. 

Vegtilstand, bæreevne
Vegtilstanden har vært analysert i begge de to utredningskorridorene. Det har vært innhentet 
opplysninger fra vegavdelingene i begge fylker, blant annet om gang- og sykkelvegnett, flaksehalser og 
kritiske punkter med hensyn til fremkommelighet for modulvogntog. I tillegg er det gjennomført befaring 
av traseene rv. 22 og fv. 120. Utover dette er det gjennomført ganske omfattende analyser av kurvatur, 
bredder, kryssområder/avkjørsler med mer for begge traseer, basert på informasjon fra NVDB (Norsk 
vegdatabank). I tillegg har det blitt utført en egen analyse av bæreevnen for hele rv. 22- strekningen og 
fv. 120-strekningen. Den er oppsummert i en egen rapport (Vedlegg 7). 

Arealverdier/spesielle områder
Landskapskarakteranalysen, som er utarbeidet for de to hovedkorridorene, har vært et sentralt grunnlag 
for utforming og siling av konseptene. Analysen inndeler utredningsområdet i relativt ensartede 
landskapskarakterområder som grunnlag for systematisering av kunnskap om naturressurser, naturmiljø, 
kulturmiljø, landskap, friluftsliv og byområder/tettsteder på et overordnet nivå. Det er identifisert både 
områder og tema som er tillagt spesiell vekt i utviklingen av løsningsmuligheter. Analysen er deretter 
lagt til grunn for siling og vurdering av virkninger. Områder som det har vært fokusert spesielt på er 
Lillestrøm byområde, Leirasletta og Fetsund i Nedre Romerike, Skjeberg/Hafslund i Nedre Glomma og 
Børterelva/Kirkebygda/Hammeren i Enebakk. Dette er områder med store verdier innenfor flere tema 
som naturmiljø, kulturmiljø og landskap. Når det gjelder tema som dyrket mark, friluftsliv, ravinedaler 
og tettsteder/bebyggelse er det også tatt hensyn til hvor mye areal som i sum beslaglegges i hvert av 
konseptene (se situasjonsbeskrivelse).
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7 Konsepter

Konseptene er utarbeidet på bakgrunn av innspillene fra KVU-arbeidsverkstedet og overnevnte 
hovedprinsipper (Kapittel 6.2). Det er utviklet konseptuelt ulike løsninger som har til hensikt å gi en 
bedre vegforbindelse øst for Oslo som kan føre til avlastning av E6 gjennom Oslo, og som kan være 
en omkjøringsveg for alle kjøretøy. Alle utbyggingsalternativ er basert på H3 standard. Utbedrings og 
kombinasjonskonsepter er basert på H1- og H5-standard. Se kap. 6.4, samt kap. 2.1 i Vedlegg 17, for 
nærmere beskrivelse av standardklassene.

Senere planfaser må eventuelt detaljere utvalgte alternativer videre. Hensikten her er å utrede nok til 
å kunne vurdere de ulike konseptene mot hverandre med tanke på å komme fram til et overkommelig 
antall og spenn med konsepter som kan vurderes nærmere med tanke på en endelig anbefaling. 

7.1 Konsepter som inngår i alternativanalysen
Konseptene er forskjellige prinsippløsninger og kan romme mange alternativer for trasevalg og utforming. 
Selv om det er prinsippløsninger, må det utvikles et relativt detaljert alternativ innenfor hvert konsept for 
å kunne gi et grunnlag for vurdering av nytte, kostnader, virkninger og måloppnåelse. 

Etter siling av konseptene fra første fase ble antall konsepter redusert fra elleve til fem hovedkonsepter. 
To av konseptene har to varianter på en delstrekning. Gjenstående konsepter er:

1. Konsept på østsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra Skjeberg i Østfold til Berger på 
 Romerike
2. Konsept på vestsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra Son i Follo til Berger på 
 Romerike
3. Konsept som både går på vest og østsiden av Øyeren, med utbygging av motorveg fra Son i 
 Follo via Fet til Berger på Romerike
4. 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
5. 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.

Disse fem konseptene er utviklet i henhold til trinn 3 og 4 i firetrinnsmetodikken som er omtalt i kapittel 6. 
Dette dreier seg om tiltak som går på forbedring av infrastruktur (trinn 3) eller nyinvesteringer og større 
ombygginger (trinn 4).  Det er ingen egne konsepter på trinn 1 og 2 fordi vi anser at de ikke i tilstrekkelig 
grad vil bidra til å oppnå effektmålene om redusert reisetid, avlastning av E6 gjennom Oslo eller oppfylle 
det absolutte kravet om å sikre fremkommelighet for modulvogntog. 

Konseptene presenteres hver for seg, med kart over korridor og hovedløsning. Her beskrives innholdet 
i det alternativet som er analysert i transportmodell og som er grunnlag for kostnadsoverslaget brukt i 
den samfunnsøkonomiske analysen. I tillegg presenteres beregnede reisetider. 

For å sikre en bedre forbindelse til rv. 4, som er en del av bestillingen for denne KVU-en, er det for 
konseptene 1, 2, 3 og 4 også lagt inn tiltak med bygging av en kapasitetssterk veg med mulighet til å 
prioritere kollektivtransport på fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen.
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Figur 28. Kart over alle konseptene som 
inngår i alternativanalysen.
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Konsept 0 Referanse 2030
Nullalternativet (Referanse 2030) inneholder dagens transporttilbud supplert med prosjekter som er 
påbegynt eller har fått bevilgning av Stortinget. Det tas utgangspunkt i referansealternativet fra NTP 
2022-2033.

Følgende veg- (og bane-) prosjekter inngår i Referanse 2030:

Vegprosjekter
Bypakker/
byvekstavtaler Baneprosjekter

Oppstart før 2018 Oppstart 2018-2019 Oppstart 2019

E16 Bjørum – Skaret (bom-
penger)

E18 Lysaker – Ramstadsletta 
(bompenger)

Trinn 3 Oslopakke

Evt. Bundne 
jernbaneprosjekterE16 Sandvika – Wøyen

Fv 120 Storgata i Lillestrøm: 
kollektivgate

Fase 1 Bypakke Nedre Glomma
Rv 110 Simo – Ørbekk 
(Bypakke Nedre Glomma)

Fv 279 Garderveien: 
Støvin – Fetsund

Følsomhetsberegninger
For å kunne si noe mer om hvordan resultatene av transportberegningene påvirkes av andre større 
planlagte prosjekter, tiltak og hendelser i korridoren, er det gjennomført flere følsomhetsberegninger for 
det konseptet som gir størst avlastning på E6-trafikken gjennom Oslo.  Disse følsomhetsberegningene 
utfyller resultatene fra transportanalysen og sier noe om robustheten i prosjektet. Det er gjort for å se 
hvordan trafikken påvirkes hvis følgende tiltak gjennomføres: 

• E6 Oslo øst (E6 Manglerudprosjektet)
• Bompenger
• Stenging av E6 ved hendelser 

E6 Oslo øst (E6 Manglerudprosjektet)

Prosjektet omfatter en strekning på ca. 15 km av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i Oslo. Sterk 
trafikkvekst de siste 15 årene har medført økt belastning på lokalmiljøet og redusert framkommelighet 
for både kollektiv- og næringstransport. Prosjektet skal føre til vesentlig bedre forutsigbarhet for 
tungtransport som skal til Alnabruterminalen sydfra; bedre bomiljø for innbyggerne langs eksisterende 
trase; bygging av et sammenhengend; sikkert og attraktivt gang- sykkelvegnett langs E6; samt sikre 
kollektivtrafikken både bedre fremkommelighet; og økt kapasitet på strekningen. Ny E6 Oslo Øst vil 
gi et løft både for brukere av og naboer til E6. Prosjektet er prioritert i Oslopakke 3 (O3) og Nasjonal 
Transportplan (NTP 2018-2029). Prosjektets første etappe er prioritert med oppstart i perioden 2023–
2028.

Bompenger 

Bompenger vil påvirke trafikkberegningene, og dermed også måloppnåelsen. Det er gjennomført en 
følsomhetsanalyse for det motorvegkonseptet som gir best måloppnåelse når det gjelder avlastning.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

• Utbygging i perioden 2026-2030. Utbyggingskostnadene fordeles 10 prosent første år, 20 
 prosent andre år, 30 prosent 3. og 4. år, 10 prosent siste år.
• Etterskuddsvis innkreving: 15 år fra og med 2030
• Lånerente: 5,5 % første 10 år fra første låneopptak (2025), der etter 6,5 %.
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• Takstnivå: 2 kr/km for lette kjøretøy. Tyngre kjøretøy vil betale dobbelt.
• Bompengesnitt: Ett bomsnitt mellom hvert kryss på strekningen. Totalt 8 stk. 
• Lokalveg: I tråd med føringer fra politisk ledelse er det er ikke lagt til grunn bompengeinnkreving 
 på sideveger.
• Innkrevingskostnader: 1 kr per passering

«Hva skjer om E6 er stengt?»

En viktig del av samfunnsmålet er å sikre nødvendig trafikkberedskap. Alle konsepter skal gi 
omkjøringsmuligheter for modulvogntog og dermed sikre at dette kravet blir oppfylt. Antall modulvogntog 
i korridoren er relativt begrenset, og det vil være mulig å håndtere disse kjøretøyene i en normalsituasjon, 
selv på det minst omfattende av konseptene. For å finne ut hva som vil være konsekvensen av en total 
stenging av E6, er det foretatt en følsomhetsberegning for et av konseptene med tanke på å se hvordan 
trafikkstrømmer og kapasitet påvirkes av et slik scenario.
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Konsept 1 Motorveg øst  
Konseptets formål, innhold og lokalisering

Hensikten med konseptet er å vise potensialet for maksimal reduksjon av reisetid mellom E6 i Nedre 
Glomma og E6 på Romerike, i korridoren øst for Øyeren, slik at gjennomgangstrafikken på E6 gjennom 
Oslo skal bli minst mulig. 

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 forutsetter bruk av eksisterende 
E6 mellom Berger og Hvamkrysset. Trafikk- og kostnadsberegningene har lagt til grunn ny bru over 
Glomma som anbefalt i kommunedelplan for rv. 22 kryssing av Glomma til Fet kommune. Det vil være 
mulig å optimalisere kryssingen i en senere planfase dersom det er behov for det.  

Konseptet prioriterer gjennomgangstrafikken og i mindre grad trafikken i tilknytning til byer og tettsteder 
i korridoren. Gjennomgangstrafikken vil bli ledet utenom byområdene i nord og sør og vil kunne bidra til 
avlastning av trafikken på dagens rv. 22 i Nedre Glomma. Sammenlignet med å kjøre E6 på strekningen 
Skjeberg-Berger, gir konseptet en innkorting på ca. 17 kilometer. Konseptet vil i liten grad avlaste og 
bedre fremkommeligheten på E6 gjennom Oslo i rush.  

Konseptet har 12 kryss, både nye og eksisterende, i tilknytning til riks- og fylkesveger langs traseen. 
Det omfatter videre bygging av to tunneler, ny bru over Glomma og en komplisert jernbanekryssing over 
Gardermobanen og Hovedbanen. I utviklingen av konseptet er det lagt vekt på å unngå dyrka mark og 
ravinedaler, og konseptet er derfor i stor grad lagt til skogsområder. Av alle konsepter er det likevel dette 
som har størst beslag av dyrka mark.

Dette konseptet gir størst tidsbesparelse. Sammenlignet med å kjøre E6 vil reisetiden på strekningen 
Skjeberg-Berger være 32 minutter kortere for lette kjøretøy og 17 minutter kortere for tunge kjøretøy. For 
trafikk mellom Skjeberg og Son, vil konseptet være lite aktuelt som omkjøringsveg dersom E6 skulle bli 
stengt nord for Son. I en slik situasjon vil antageligvis persontrafikken, og noen av de tunge kjøretøyene, 
velge å kjøre fv. 120 hele vegen mellom Son og Lillestrøm, fordi dette er det raskeste alternativet til tross 
for at standarden er vesentlig bedre via E18 til Mysen og nordover på ny motorveg. Modulvogntog 
har ikke lov til å kjøre fv. 120 og vil dermed ikke ha samme mulighet i en slik situasjon, for dem er det 
sannsynligvis mest aktuelt å vente til E6 igjen åpnes for trafikk, slik som i dag. 

Investeringskostnaden for konseptet beregnes til 33,1 mrd. 2019-kroner

Konsept 1 
Motorveg øst 
(alternativ 1c)

Konseptkorridor Eksisterende veg (referanse) E6 Konsept vs. E6

Lengde og 
tidsbruk

Lengde og 
tidsbruk

Differanse 
konseptkorridor og 

eksisterende veg

Lengde og 
tidsbruk:

Besparelse 
(-) / tap (+)

Strekning Kjøretøy Km Minutter Km Minutter Diff. Km Diff. Min Km Minutter Diff. Km 
Diff. Min 

normaltid
Diff. Min 
rushtid

Skjeberg 
- Berger

Lette 101,5 56 114,6 115 -13,1 -59 118,7 88 -17,2 -32 -51

Tunge  76  115  -39  93  -17 -36

Tabell 4. Tidsbesparelser i konseptkorridor sammenlignet med kjøring langs eksisterende veg (normalsituasjon) eller på E6, 
mellom Skjeberg og Berger.
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Figur 29. Kart over Konsept 1
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Konsept 2 Motorveg vest
Konseptets formål, innhold og lokalisering

Hensikten med konseptet er å vise muligheten for å forkorte reisetiden mest mulig i korridoren vest for 
Øyeren, mellom E6 ved Son og E6 på Romerike, slik at gjennomgangstrafikken i Oslo skal bli minst mulig. 
Dette er et utbyggingsprosjekt med ny firefelts veg og skiltet hastighet på 110 km/t. Konseptet 
prioriterer gjennomgangstrafikken og i mindre grad trafikken i tilknytning til tettsteder i korridoren. 
Gjennomgangstrafikken vil bli ledet utenom Lillestrøm og konseptet vil kunne avlaste viktige deler av 
vegnettet. I utviklingen av konseptet er det lagt vekt på å unngå Østmarka. Konseptet har to varianter, 
2a og 2c, og kan – som del av et større vegsystem – inngå i en eventuell Ring 4 med påkobling av E134 
Oslofjordforbindelsen.

Begge alternativene innebærer bygging av to lengre tunneler under Østmarka. Alternativ 2c innebærer 
i tillegg bygging av en 3,3 km lang tunnel under Strømmen og over til E6 i Djupdalen. Konseptet har 9 
kryss, både nye og eksisterende, som ligger i tilknytning til riks- og fylkesveger langs traseen.  Alternativ 
2a har noe flere eksisterende kryss mellom rv. 159 mot E6 ved Karihaugen.

Alternativ 2a – uten tunnel

Strekningen er ca. 80 kilometer fra Son til Berger. Konsept 2a benytter eksisterende veg fra sørsiden av 
Rælingtunnelen til E6 ved Karihaugen. Sammenlignet med å kjøre E6 fra Skjeberg til Berger, vil omkjøring 
etter konsept 2a være ca. 5 kilometer lengre. Reisetiden vil være 5 minutter kortere for lette kjøretøy og 
5 minutter lengre for tunge kjøretøy. Konseptet avlaster E6 gjennom Oslo i liten grad. 

Total investeringskostnad for alternativet er beregnet til 22,4 mrd. 2019-kroner.

Alternativ 2c – med tunnel under Strømmen

Alternativ 2c inneholder en tunnel ved rv. 159 i Lørenskog fram til E6 ved Djupdalen/Hvam i Skedsmo. 
Med denne løsningen er strekningen fra Son til Berger beregnet til ca. 75 kilometer. Det tilsvarer lengden 
via E6. Sammenlignet med å kjøre E6 fra Skjeberg til Berger, vil reisetiden være 11 minutter kortere for 
lette kjøretøy. Det blir tilnærmet lik kjøretid for tunge kjøretøy.

Total investeringskostnad for alternativet er beregnet til 27 mrd. 2019-kroner.

Tabell 5. Tidsbesparelser i konseptkorridor sammenlignet med kjøring langs eksisterende veg (normalsituasjon) eller på E6, 
mellom Skjeberg/Son og Berger

Konsept 2 
Motorveg vest 

Konseptkorridor Eksisterende veg (referanse) E6 Konsept vs. E6

Lengde og 
tidsbruk

Lengde og 
tidsbruk

Differanse 
konseptkorridor og 

eksisterende veg

Lengde og 
tidsbruk:

Besparelse 
(-) / tap (+)

 Strekning Kjøretøy Km Minutter Km Minutter Diff. Km Diff. Min Km Minutter Diff. Km 
Diff. Min 

normaltid
Diff. Min 
rushtid

2a

Skjeberg 
- Berger

Lette 131,1 83 125,9 116 5,2 -33 118,7 88  + 12,4 -5 -25

Tunge  98  116  -18  93  +5 -14

Son - 
Berger

Lette 81,3 50 76,2 83 5,1 -34 68,9 55  + 12,4 -5 -25

Tunge  62  83  -21  55   + 7 -12

2c

Skjeberg 
- Berger

Lette 125,7 77 118,7 88 7,0 -11 118,7 88 + 7,0 -11 -30

Tunge  94  88   + 6  93  + 1 -19

Son - 
Berger

Lette 75,9 45 76,2 83 -0,3 -39 68,9 55 +7,0  - 11 -30

Tunge  58  83  -25  55   + 3 -16
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Figur 30. Kart over Konsept 2
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Konsept 3 Motorveg vest-øst 
Konseptets formål, innhold og lokalisering

Hensikten med konseptet er å vise muligheten for å forkorte reisetiden mest mulig mellom E6 ved Son 
og E6 på Romerike via Fet, slik at gjennomgangstrafikken i Oslo skal bli minst mulig. 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. Konseptet 
har to varianter; 3d og 3e.

Alternativ 3d – bru over Øyeren

I denne varianten følges samme korridor (fv. 120) som i Konsept 2 frem til Ytre Enebakk, der det krysser 
Øyeren i syd med en ca. 2 kilometer lang bru. Krysningspunktet vil være et krevende område med 
hensyn til både grunnforhold, natur-, friluftsliv- og kulturvernverdier. Konseptet fortsetter på østsiden 
av Øyeren i samme korridor som rv. 22 fram til E6 Berger. Fra Kringen-krysset på rv. 22 i Fet og fram til 
Berger er det lagt til grunn samme løsning som i Konsept 1, som blant annet innebærer bru over Glomma, 
to tunneler og jernbanekryssing ved Berger. Alternativet har 12 kryss, både nye og eksisterende, som 
ligger i tilknytning til riks- og fylkesveger langs traseen.  

Det vil være ca. 2 km lengre å kjøre strekningen Skjeberg-Berger i alternativ 3d enn å kjøre mellom 
de samme målpunktene langs E6. Allikevel er reisetiden for personbiler 11 minutter kortere i 
konseptkorridoren. Tunge kjøretøy vil imidlertid bruke 3 minutter mer. 

Total kostnad for konseptet er beregnet til 31,5 mrd. 2019-kroner.

Alternativ 3e – bruk av eksisterende E18

Det er utredet et alternativ 3e hvor E18 mellom Elvestad og Mysen benyttes. Alternativet innebærer 
samme løsning som 3d mellom Son og Elvestad og samme løsning som i Konsept 1 Motorveg øst mellom 
Mysen og Berger. Konseptet vil kunne fungere som omkjøringsveg både for trafikk som kjører på E6 
og E18, det vil være rimeligere og ha mindre negative miljø og arealkonsekvenser sammenlignet med 
alternativet 3d med bru over Øyeren. Alternativet har 11 kryss, både nye og eksisterende, som ligger i 
tilknytning til riks- og fylkesveger langs traseen, i tillegg til kryss på eksiterende E18. 

Alternativet er betydelig lengre enn de andre konseptene, men siden det meste av strekningen vil ha 
110 km/t, blir reisetiden for personbiler tilnærmet lik reisetiden via E6 gjennom Oslo. For tunge kjøretøy 
blir reisetiden ca. 18 minutter lengre.

Total kostnad for konseptet er beregnet til 26,3 mrd. 2019-kroner. 

Tabell 6. Tidsbesparelser i konseptkorridor sammenlignet med kjøring langs eksisterende veg (normalsituasjon) eller på E6, 
mellom Skjeberg/Son og Berger.

Konsept 3 
Motorveg Vest - Øst 
m/u bru

Konseptkorridor Eksisterende veg (referanse) E6 Konsept vs. E6

Lengde og 
tidsbruk

Lengde og 
tidsbruk

Differanse 
konseptkorridor og 

eksisterende veg

Lengde og 
tidsbruk:

Besparelse 
(-) / tap (+)

 Strekning Kjøretøy Km Minutter Km Minutter Diff. Km Diff. Min Km Minutter Diff. Km 
Diff. Min 

normaltid
Diff. Min 
rushtid

3d

Skjeberg 
- Berger

Lette 127,8 77 125,9 116 1,9 -39 118,7 88 + 9,1 -11 -31

Tunge  96  116  -20  93  + 3 -17

Son - 
Berger

Lette 78,0 44 76,2 83 1,8 -39 68,9 55 + 9,1 -11 -30

Tunge  59  83  -25  55  4 -16

3e

Skjeberg 
- Berger

Lette 148,5 89 153,3 133 -4,8 -44 118,7 88  + 29,8  + 2 -19

Tunge  111  133  -22  93   + 18 -2

Son - 
Berger

Lette 98,7 56 76,2 83 22,5 -27 68,9 55  + 29,8  + 1 -18

Tunge  74  83  -9  55   + 19 + 0
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Figur 31. Kart over Konsept 3
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Konsept 4 Kombinasjon øst  
Konseptets formål, innhold og lokalisering

Hensikten med konseptet er å utvikle dagens rv. 22, fra E6 ved Årum til E6 ved Hvam, til en trafikksikker 
veg med bedre fremkommelighet og raskere fremføringshastighet, gjennom en kombinasjon av 
utbyggings- og utbedringstiltak. Tilstanden på eksisterende rv. 22 har vært et viktig vurderingskriterium 
for hvor vidt vegen skal legges i ny trase eller ikke. Der vegen legges i ny trase, utbygges vegen til 
veggnormalstandard tilpasset trafikkgrunnlaget. På øvrige 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 strekningenr vil ha skiltet 
hastighet på 80 og 90 km/t. I tettstedene bygges det sammenhengende gang- og sykkelveg som knytter 
sammen eksisterende tilbud. Gjennom byer og tettsteder vil hastigheten være redusert til 40-60 km/t.

Konseptet gir god tilknytning til byer og tettsteder, ved at store deler av strekningen følger eksisterende 
trase for rv. 22. I tillegg til utvikling av gang- og sykkelvegnett gjennom tettsteder, inneholder konseptet 
tilrettelegging for kollektivtrafikk, sanering av kryss og kryssutbedringer, trafikksikkerhetstiltak, samt 
utbedringer i Lillestrøm og Nedre Glomma. Konseptet forutsetter ny bru over Glomma i samsvar med 
forslaget til kommunedelplan for Fet kommune.

Konseptet har i alt 6 kryss i tilknytning til eksisterende riks- og fylkesveger, både nye og eksisterende, i 
tillegg til eksisterende kryss gjennom byer og tettsteder. Mange av tiltakene skjer i eller like ved dagens 
vegtrase, som i stor grad går igjennom jordbrukslandskap. Konseptet vil derfor føre til relativt stort beslag 
av dyrka mark. Dagens vegtrase har for øvrig dårlige grunnforhold på deler av strekningen, noe som vil 
påvirke kostnadene i anleggsgjennomføringen. Dette er hensyntatt i anslaget.

Reisetiden for personbil fra Skjeberg til Berger er beregnet til å være ca. 5 minutter lengre på 
konseptstrekningen enn reisetiden på E6. I rush kan både lette og tunge kjøretøy spare ca. 15 minutter 
sammenlignet med å kjøre E6 gjennom Oslo. Når det gjelder avlastning er det beregnet at konseptet 
ikke vil bidra til bedre fremkommelighet i rush gjennom Oslo.

Dette konseptet vil være mindre relevant som aktuell omkjøringsveg for trafikk mellom Skjeberg og 
Son dersom E6 blir stengt mellom Son og Oslo. Fv. 120 vil være det raskeste alternativet nordover for 
personbiler mellom Son og Lillestrøm, til tross for standardøkning på rv. 22 fra Mysen til Lillestrøm. Siden 
fv. 120 ikke er åpen for modulvogntog, må trafikk mellom Skjeberg og Son, i avvikssituasjoner enten 
snu og kjøre tilbake via Skjeberg eller vente til E6 igjen åpnes for trafikk. 

Total kostnad for konseptet er beregnet til 17,1 mrd. 2019-kroner. 

Tabell 7. Tidsbesparelser i konseptkorridor sammenlignet med kjøring langs eksisterende veg (normalsituasjon) eller på 
E6, mellom Skjeberg og Berger.

Konsept 1 
Motorveg øst 
(alternativ 1c)

Konseptkorridor Eksisterende veg (referanse) E6 Konsept vs. E6

Lengde og 
tidsbruk

Lengde og 
tidsbruk

Differanse 
konseptkorridor og 

eksisterende veg

Lengde og 
tidsbruk:

Besparelse 
(-) / tap (+)

Strekning Kjøretøy Km Minutter Km Minutter Diff. Km Diff. Min Km Minutter Diff. Km 
Diff. Min 

normaltid
Diff. Min 
rushtid

Skjeberg - 
Berger

Lette 112,5 93 114,6 115 -2,1 -22 118,7 88 -6,2  + 5 -15

Tunge  97  115  -18  93  + 4 -16
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Figur 32. Kart over Konsept 4
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Konsept 5 Minimum vest-øst  
Konseptets formål, innhold og lokalisering

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. 

Med dette konseptet vil både rv. 22, mellom Årum og Hvam, og fv. 120, mellom Moss og Elvestad, 
fungere som omkjøringsveger. Konseptet inneholder punktvise utbedringstiltak, utbedring av bruer, 
ombygging av kryss, breddeutvidelse og uttretting av kurver. Konseptet gir hverken kortere reiseveg 
eller reisetid. Men, bedre vegstandard gir grunnlag for jevnere kjøring som muligens kan gi en liten 
tidsbesparelse for tunge kjøretøy. 

Det er ikke gjort beregninger i transportmodellen.     

Total kostnad for konseptet er beregnet til 0,4 mrd. 2019-kroner. 

Tabell 8. Tidsbesparelser i konseptkorridor sammenlignet med kjøring langs eksisterende veg (normalsituasjon) eller på E6, 
mellom Skjeberg/Son og Berger.

Konsept 5 
Minimum 
alternativ 1-1

Konseptkorridor Eksisterende veg (referanse) E6 Konsept vs. E6

Lengde og 
tidsbruk

Lengde og 
tidsbruk

Differanse 
konseptkorridor og 

eksisterende veg

Lengde og 
tidsbruk:

Besparelse 
(-) / tap (+)

Strekning Kjøretøy Km Minutter Km Minutter Diff. Km Diff. Min Km Minutter Diff. Km 
Diff. Min 

normaltid
Diff. Min 
rushtid

Skjeberg 
- Berger

Lette 114,6 115 114,6 115 0 0 118,7 88 -4,1  + 27  + 6

Tunge  115  115  0  93   + 22  + 1
Son – 
Berger*

Lette 103,4 98 103,4 98 0 0 68,9 55 34,5  + 43 + 24

Tunge  99  99  0  55   + 44 + 25

* Forutsetter her at en kjører fv. 151/120 til Elvestad og E18 fram til Mysen.
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Figur 33. Kart over Konsept 5
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7.2 Kostnadsberegninger og usikkerhet
Det har vært gjennomført anslag for å beregne investeringskostnaden til de ulike konseptene49). Dette 
benyttes til kostnadsstyring og til å gi informasjon om anslått budsjettmessig belastning. Kostnadene 
er vurdert så realistisk som mulig med bakgrunn i erfaringsbaserte løpemeterpriser/enhetspriser. I 
kostnadsvurderingen er det trukket inn fagpersoner som kjenner området godt og som har lang erfaring 
med vegbygging/vegplanlegging i utredningsområdet. I tillegg er det gjort en del undersøkelser og analyser 
knyttet til vegstandarden på rv. 22 og fv. 120, samt av geotekniske forhold i utredningsområdet. 

Kravet i anslagsprosessen på konseptnivå er at det skal være 70 prosent sannsynlighet for at kostnadene 
ligger innenfor +/-40 prosent. På dette nivået vil det være en betydelig usikkerhet med hensyn til 
detaljeringsgrad, grunnforhold og markedssituasjonen. Totalt er det lagt inn usikkerhetskostnader / 
usikkerhetsavsetning på ca. 20 prosent, slik praksis er på dette plannivået. 

Tabellen under viser investeringskostnad (prisnivå 2019), inkludert rigg og drift, merverdiavgift., 
prosjektering, byggeledelse, grunnerverv og usikkerhetskostnader. Anleggsperioden angir antall år som 
er benyttet i nyttekostnadsanalysen for hvert alternativ. Anleggsperioden som legges til grunn er et estimat 
basert på antakelsen om at alternativene med stor sannsynlighet vil bygges i etapper, eller oppdelt i flere 
entrepriser som kan bygges samtidig.

* P50 er nivået på kostnaden som har 50% sjanse til ikke å bli overskredet. 
** P85 er nivået på kostnaden som har 85% sjanse til ikke å bli overskredet

7.3 Alternativer som er forkastet og silt ut
Innledningsvis ble 11 alternativer (omtalt i kapittel 6.3) vurdert etter et sett med kriterier som inkluderte 
avlastning, reisetid, kostnader, ikke-prissatte virkninger og trafikkberedskap. Det er utarbeidet en egen 
silingsrapport og teknisk rapport (Vedlegg 17) som beskriver de ulike alternativene og hvorfor enkelte 
alternativer er forkastet. 

Tabellen på neste side viser en kort oversikt over hvilke alternativer som er forkastet på bakgrunn av 
analyser og vurderinger beskrevet i kap. 6.5. I tillegg er alternativene målt opp mot andre alternativer 
i samme korridor og på tilsvarende utbyggings- eller utbedringsnivå.  I den samlede vurderingen 
alternativenes måloppnåelse omtalt med utgangspunkt i dette.

Følgende alternativ er forkastet. Alternativene beskrives kort i Tabell 9 og vises på kartet i Figur 34:
• Motorveg østsiden av Øyeren, med bruk av eksisterende trasé rv 22. i nord og i sør (Alternativ 1b)
• Motorveg vestsiden av Øyeren, med ring 4 Vassum-Ski-Elvestad (Alternativ 2d)
• Motorveg vest-øst, med bruk av E18 fra Elvestad til Mysen, i korridor fv. 120 og rv. 22 (Alternativ 3b)
• Utbedringsalternativ i øst-korridoren, rv. 22 (Alternativ 1-2)
• Utbedringsalternativ i vest-øst korridor fra Son (fv. 120) via E18 og rv. 22 fra Mysen til Lillestrøm (3-2)
 

 

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5

Motorveg 
øst 

(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest 

/m tunnel 
(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst 

m/bru  
(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst m/E18 

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Anleggskostnad 
(milliarder kr)

P50*
33, 1 22, 4 27 32 26,3 17,1 0,4

Kostnadsspenn 
(milliarder kr) 20-46 13-31 16-37 19-44 16-37 10-24 0,2-0,6

P85 ** (øvre ramme) 
(milliarder kr) 45,6 30,7 37,0 44,0 35,1 23 0,5

Lengde, km 111 79 74 75 109 113 105

Anleggsperiode (år) 5 3 3,5 4 3,5 5 1

49) Kostnadsanslaget er oppsummert i egen rapport som er unntatt offentlighet § 23.1
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Figur 34. Kartoversikt over 
alternativer som er forkastet.
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Tabell 9. Løsningsmuligheter som er forkastet i første silingsrunde.
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8 Transportanalyse

Konseptene gir opphav til reisetidsbesparelser for de som velger å benytte ny kjørerute, sammenlignet 
med en referansesituasjon i 2030. Spart reisetid er et viktig effektmål. Hvis innsparinger i tidsbruk fører 
til mindre trafikk på E6, oppfylles samtidig et annet effektmål, nemlig avlastning (mindre trengsel) 
for annen trafikk på det som i dag er den primære vegstrekningen for gjennomgående trafikk i Oslo. 
Transportanalysen viser hvordan alternativene fører til måloppnåelse, og det gis en forklaring på de 
viktigste årsakene til beregnet endring i reiseetterspørsel og trafikale effekter på vegnettet.

Konsept 5, Minimum, gir ikke reisetidgevinster sammenlignet med referansesituasjonen. Dette alternativet 
vises derfor ikke i transportanalysen. 

8.1 Metode for virkningsberegninger
Transportanalysen baseres i stor grad på resultater fra transportmodellberegninger, det vil si med 
utgangspunkt i Regional transportmodell RTM. Transportberegningene oppsummeres i en egen 
temarapport for transportanalyse, Vedlegg 16. Transportmodellen beregner trafikkvekst som følge 
av befolkningsutvikling, endret arealbruk, økonomisk utvikling og andre drivkrefter som påvirker 
framtidig reiseetterspørsel. I utredningen er det valgt 2030 som prognoseår. I forbindelse med denne 
konseptvalgutredningen ble det etablert en ny delområdemodell som dekker analyseområdet. 

Hele modellsystemet består av følgende moduler:
a) Modell for korte reiser (<70 km)
b) Modell for lange reiser (>70 km)
c) Eksterne reiser inn/ut av modellområdet
d) Flypassasjerer (tilbringerreiser til/fra lufthavn)
e) Godstrafikk

Transportmodellen skiller på tidsperioder med rush- og lavtrafikk. Modellsystemet beregner virkningen 
de ulike konseptene og alternativene har på antall personturer, valg av reisemål, transportmiddelvalg 
(bilfører, bilpassasjer, kollektiv, gang og sykkel) og rutevalg. Disse effektene er fanget opp i analysen 
for regionale reiser under 70 km. 

Når det gjelder godstransport, trafikk til og fra lufthavner, samt trafikk inn og ut av analyseområdet og 
lange reiser over 70 km, er det kun endret rutevalg som er analysert. Trafikken i referansealternativet, 
det vil si i framtidig situasjon uten alternativ vegforbindelse øst for Oslo, er framskrevet til 2030 i henhold 
til referanseforutsetninger i Nasjonal transportplan.

8.2 Referanseutvikling 2018-2030
Gitt en referansesituasjon i 2030 i henhold til forutsetninger i NTP, er det beregnet en vekst i antall bilturer 
i analyseområdet på 14 prosent for hele perioden. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,1 
prosent. I tillegg kommer godstrafikk. Det er store variasjoner i veksten avhengig av hvilke områder vi 
ser på. Det er først og fremst befolkningsutvikling, bosetting og transporttilbud som bestemmer de 
ulike vekstratene for bilbruken. 
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Blant de definerte storsonene som direkte berøres av alternativenes transportkorridorer, er det beregnet 
størst relativ vekst i antall regionale bilturer for Øvre og Nedre Romerike (23 og 18 prosent), mens Oslo, 
Follo og Mosseregionen ligger omtrent på gjennomsnittet (13, 15 og 16 prosent). Lavest vekst finner 
vi i Nedre Glomma med Halden og Indre Østfold (11 og 13 prosent). Antall regionale bilturer i 2018 og 
2030 vises i Figur 35, sortert etter storsonen med størst prosentvis vekst øverst.

Godstransporten i modellen er framskrevet i henhold til «standard» vekstfaktorer hentet fra TØI-
rapport 1555/2017 «Framskrivinger for godstransport i Norge 2016-2050». Antall tunge kjøretøyer i 
modellområdet antas med dette å øke med 32 prosent i perioden 2018-2030 på samtlige start- og 
målpunkter i analyseområdet, noe som tilsvarer gjennomsnittlig årlig vekst på 2,3 prosent.

 
8.3 Endret reisetid
En ny alternativ vegforbindelse øst for Oslo vil kunne gi kortere kjøretid for de som kjører mellom E6 
Østfold og E6 Romerike. Det er mest tid å spare i rushtidsperioden fordi man da unngår de verste 
trengselseffektene og kødannelser på vegnettet i Oslo. Ved hjelp av den regionale transportmodellen 
er det beregnet kjøretider for ruter på strekningen. Tabell 10 viser modellberegnet spart kjøretid i hvert 
av alternativene, gitt at den alternative ruten velges.

Figur 35: Antall personbilturer per årsdøgn i dagens situasjon 2018 (oransje) og vekst til referansesituasjon 2030 (grå), samt 
prosentvis vekst i perioden. Trafikk fra storsonen til andre soner i modellområdet (også inkl. internt i samme storsone). Regio-
nale reiser (kortere enn ca. 70 km) er beregnet med Regional persontransportmodell RTM, mens lange reiser er framskrevet i 
henhold til referanse 2030 i Nasjonal transportplan.

Strekning (trafikknivå)

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4

Motorveg 
øst

(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest /

m tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst 

m/bru  

(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst 

m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon

(alt. 1-3)

Skjeberg-Berger (lav) -32 -5 -11 -11 2 5,4
Skjeberg-Berger (rush) -51 -25 -30 -31 -19 -15
Son-Berger (lav)  -5 -11 -11 2  
Son-Berger (rush)  -23 -28 -29 -17  

Tabell 10: Spart kjøretid på strekningen Skjeberg-Berger og Son-Berger, på ny alternativ vegforbindelse øst for Oslo sammen-
lignet med E6 gjennom Oslo. Differanse målt i minutter for lavtrafikk- og rushtrafikkperiode, beregnet ved hjelp av Regional 
transportmodell RTM. 
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Konsept 1 er det motorvegalternativet som gir størst tidsbesparelse, både i lavtrafikk og i rushtidsperioden. 
Konsept 3 med E18 (3e), og Konsept 4 gir ingen tidsbesparelse i lavtrafikkperioder. Alle alternativene 
gir imidlertid spart kjøretid i rush, da vil framkommeligheten på ny vegforbindelse være bedre enn på 
E6 gjennom Oslo. 

Oversikten over spart kjøretid på enkelte reiserelasjoner (Skjeberg-Berger og Son-Berger) indikerer i 
hvilken grad trafikantene sparer tid i hvert av alternativene. Dette gir imidlertid ikke det totale bildet når 
det gjelder tidsbesparelser, da det i denne oversikten ikke tas hensyn til hvor mange kjøretøyer eller 
trafikanter som kjører via akkurat disse punktene på strekningen. Hvor mange minutter den enkelte 
trafikant sparer i de ulike alternativene, og hvorvidt det fører til endret rutevalg, er avhengig av hva som 
er start- og målpunkt for reisen. Likevel gir Tabell 10 et realistisk inntrykk av alternativenes potensial til 
å kunne redusere kjøretiden for trafikk i transportkorridoren E6 mellom Østfold og Romerike, som er 
et av effektmålene. 

Samlet tidsbesparelse for alle trafikantene synliggjøres i «konsumentoverskuddets tidskomponent», det 
vil si endret trafikantnytte som følge av spart kjøretid. Denne størrelsen er beregnet i transportmodellen, 
og sammen med nytteendring ved sparte kostnader med mer, inngår disse beregningsresultatene i 
nyttekostnadsanalysen (se Kapittel 9.1). 

8.4 Endret reiseetterspørsel og transportmiddel- 
 fordeling
For de regionale reisene i analyseområdet (reiseavstand kortere enn ca. 70 km) er det beregnet 
hvilken effekt de ulike alternativene vil ha på total reiseaktivitet, endret valg av reisemål, endret bruk av 
transportmiddel og endret rutevalg. Når det gjelder lange reiser over 70 km, samt reiser inn og ut av 
analyseområdet og til/fra utlandet, er det i analysen kun tatt høyde for endringer i rutevalg som følge 
av ny vegforbindelse i de ulike alternativene. Også når det gjelder godstransport er det endret rutevalg 
som analyseres. 

Det generelle inntrykket ved gjennomgang av modellberegningsresultatene for regionale reiser, er at de 
kommunene som får bedre vegforbindelse i alternativene, i større grad også får økt reiseaktivitet og flere 
bilturer inn og ut av kommunen. En effekt av bedre transporttilgjengelighet (kortere reisetid i korridoren) 
er at en del trafikanter endrer reisemål og i noe mindre grad foretar kommuneinterne reiser. Det skjer med 
andre ord en vriding i retning av at de korteste bilturene blir færre og de noe lengre bilturene blir flere. 
Antall bilturer internt i Oslo øker imidlertid i alle alternativer hvor ny vegforbindelse gir en avlastingseffekt 
på vegnettet. De beregnede etterspørselseffektene er likevel marginale på dette nivået.

Figur 36 viser modellberegnet endring i antall regionale personturer per transportmiddel for hvert av 
alternativene, i forhold til referansesituasjonen 2030. Konsept 2, Motorveg vest med tunnel (2c), og 
Konsept 3, Motorveg vest-øst med bru over Øyeren (3d), er de konseptene som gir størst økning i 
bilbruken. Disse to konseptene fører til omtrent samme økning i antall bilturer, men i Konsept 3 (3d) er 
reduksjonen i antall kollektivturer ikke like stor som i Konsept 2 (2c). Dette skyldes at ny vegforbindelse 
vest for Øyeren, med direkte påkobling til E6 nord for Oslo, gjør det mer attraktivt å benytte bil mellom Follo 
og Oslo. Påkobling til E6 nær Oslo (K2, alt. 2c) gjør at kollektivtransporten i Follo konkurrerer litt dårligere 
med bilen, enn dersom påkoblingen til E6 ligger lenger nord (ved Berger). Svakere konkurransekraft for 
kollektivtrafikken i Konsept 2, alt. 2c, skyldes en kombinasjon av endret kjørerute og mindre trengsel 
for biltrafikken på vegnettet sør for Oslo.
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Figur 37 viser i hvilken grad de ulike konseptene fører til endring i antall bilturer til og fra Indre Østfold. 
For alle konseptene får Indre Østfold størst økning i antall bilturer til/fra Nedre Romerike, men aller størst 
blir økningen i trafikk til/fra andre storsoner i Konsept 3 (3e). I Konsept 1 øker trafikken også mellom 
Indre Østfold og Nedre Glomma pluss Halden, mens i Konsept 2 og Konsept 3 øker trafikken til/fra 
Mosseregionen. Trafikken mellom Indre Østfold og Follo øker i Konsept 3. 

Figuren viser samtidig at økt trafikk mellom Indre Østfold og andre storsoner skjer på bekostning av 
reiser internt i Indre Østfold. Med ny vegforbindelse blir det med andre ord mer attraktivt å reise ut av 
Indre Østfold. Arbeidsmarkedet i Oslo og på Romerike blir med dette mer tilgjengelig i alle konsepter. 
Når det gjelder tilgjengeligheten fra Indre Østfold til Nedre Glomma, Halden, Mosseregionen og Follo 
er resultatene litt forskjellig avhengig av hvilket konsept det er snakk om. 

Figur 36: Endret transportmiddelfordeling per alternativ fra Referanse 2030. Antall regionale personturer per årsdøgn. Bereg-
ning med Regional transportmodell RTM. 

Figur 37: Endret antall bilturer per årsdøgn mellom Indre Østfold og øvrige storsoner i analyseområdet, sammenlignet med 
Referansealternativ 2030. 
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Figur 38 viser endring i sum bilturer til/fra storsoner i analyseområdet. Konsept 2 med tunnel (2c) gir for 
eksempel totalt sett flere regionale reiser til/fra Oslo, Nedre Romerike og Follo, men færre reiser til/fra 
Øvre Romerike, når vi sammenligner med Konsept 3 med bru over Øyeren (3d).

De største endringene i antall bilturer får Nedre Romerike og Oslo, og det er særlig Konsept 2, med 
tunnel (2c), som gir trafikkøkning (se Figur 39). Trafikken øker markant mellom Oslo, Nedre Romerike 
og Follo. Dette skjer på bekostning av trafikken internt i Follo, mens det er en mindre endring i trafikken 
internt i Oslo og internt på Nedre Romerike. 
  

Figur 38: Endret antall bilturer per konsept, fra Referanse 2030. Sum turer per årsdøgn til/fra storsoner i analyseområdet. 
Beregning med Regional transportmodell RTM. 
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Med ny alternativ vegforbindelse blir det endringer i reisemønsteret i analyseområdet. I Indre Østfold 
blir det færre reiser internt i storsonen, og det blir flere reiser til og fra de omkringliggende områdene, 
se Figur 40 som viser endringer i antall bilturer per årsdøgn for Konsept 1, Konsept 2 (alternativ 2c) og 
Konsept 3 i forhold til Referanse 2030. Konsept 2, alternativ 2a, har en utvikling som ligner svært mye 
på alternativ 2c, derfor vises kun alternativ 2c i figuren.

Bedre tilgjengelighet til Romerike og Oslo, og i varierende grad Follo, Mosseregionen og Nedre Glomma 
pluss Halden, gjør at Indre Østfold knyttes nærmere til disse områdene. Reiseetterspørselen internt i 
Indre Østfold går ned. Dette kan blant annet tolkes som et uttrykk for at tilgjengeligheten til et regionalt 
arbeidsmarked øker, og befolkningen i Indre Østfold endrer valg av reisemål.  

Figur 39. Endret trafikkmengde mellom storsoner i Konsept 2, alternativ 2c, sammenlignet med Referanse 2030. Kjøretøyer per 
årsdøgn, til/fra og internt i Oslo (til venstre) og Nedre Romerike (til høyre).
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Figur 40. Endret trafikkmengde mellom storsoner i konseptene, sammenlignet med Referanse 2030. Kjøretøyer per årsdøgn, 
til/fra og internt i Indre Østfold. Øverst fra venstre: Konsept 2, alternativ 2a og 2c. Nederst fra venstre: Konsept 3, alternativ 3c 
og alternativ 3d
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8.5 Endret trafikkmengde på vegnettet

Hvor kommer trafikken i konseptet fra?
Kortere kjøretid som følge av alternativ vegforbindelse øst for Oslo påvirker reise- og transport-
etterspørselen i varierende grad. Dette er i stor grad avhengig av hva som er start- og målpunkt for 
reisen og transporten. Figur 41 viser beregnet trafikkmengde på ny veg, for de ulike alternativene som 
er analysert i transportmodellen. Konsept 2, Motorveg vest m/ tunnel (2c) gir størst trafikkmengde, og 
dette er samtidig det konseptet som i størst grad avlaster E6 og E18 sør for Oslo. Vi ser av figuren at begge 
de to alternativene for Konsept 2, alternativ 2a og 2c, henter mye av trafikkgrunnlaget fra eksisterende 
fv. 120, da disse alternativene i sin helhet ligger vest for Øyeren og i samme korridor som fv. 120. De 
øvrige konseptene henter i stor grad trafikkgrunnlag fra rv. 22. En del av trafikkgrunnlaget på ny veg er 
nyskapt eller overført trafikk fra andre transportmåter. 

Figur 41: Trafikkmengde på ny vegforbindelse øst for Oslo, fordelt på hvor trafikken hentes fra. Antall kjøretøyer per årsdøgn 
år 2030. Totaltrafikk (gods og person) over Oslos bygrensesnitt i sørkorridoren samt snitt sør for Lillestrøm, beregnet med 
Regional transportmodell RTM.

Figur 43 på neste side viser i hvilken grad alternativene bidrar til å avlaste blant annet E6 gjennom Oslo. 
I figuren er det tatt med endret trafikkmengde også på parallellveger til E6 gjennom Groruddalen. Det 
er Konsept 2 med tunnel (2c) som gir størst avlasting, både når det gjelder den isolerte effekten på E6 
og totalt sett for parallellvegene samlet. 

Den gjennomgående trafikken på E6, som velger å benytte ny veg øst for Oslo, gir i utgangspunktet 
et større bortfall av trafikk på E6 enn hva som isolert sett vises i figuren. Når trafikkmengden på E6 
reduseres, blir det frigjort ledig kapasitet som raskt blir «overtatt» av annen trafikk i Oslo. Noe av denne 
trafikken vil være bilturer som i utgangspunktet hadde valgt parallellveger til E6. Denne effekten av 
omfordeling av trafikk mellom ulike veger i Oslo gjør at det er nødvendig å se på den totale avlastingen 
i transportkorridoren for å få et samlet bilde av i hvilken grad konseptene avlaster E6. Figur 43 er basert 
på transportmodellberegninger, og det er usikkerhet knyttet til hvordan trafikken fordeler seg på ulike 
veger i transportkorridoren. Usikkerheten knyttet til avlastingseffekten er mindre for vegene samlet sett 
enn for de enkelte vegene isolert sett. 



83

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

Figur 42. Kart med snitt for beregning av avlastningseffekten på E6 med parallellveger 
gjennom Oslo.

Figur 43: Redusert trafikkmengde på E6 gjennom Oslo samt parallellveger til E6 i Groruddalen, sammenlignet med referanse-
situasjonen år 2030. Endring i antall kjøretøyer per årsdøgn. Totaltrafikk (gods og person) over snitt, beregnet med Regional 
transportmodell RTM.
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Hva skjer med trafikken i byområdene?
På bakgrunn av transportmodellberegningene50) er det gjort en skjønnsmessig vurdering for hvert 
alternativ, for å anslå i hvilket konsept trafikkreduksjonen er størst i området Lillestrøm og Nedre Glomma. 
Når det gjelder Lillestrøm er det mest relevant å fokusere på gjennomkjøring gjennom sentrum i tillegg til 
trafikk på rv. 22 og rv. 159. Når det gjelder Nedre Glomma er det spesifikt sett på rv. 22 nord for Sarpsborg, 
samt mer generelt i byområdet.

Konsepter med forbedret rv. 22 på østsiden av Øyeren gir økt trafikk på rv. 22/rv. 159 inn mot og forbi 
Lillestrøm. Konsepter med direkte forbindelse fra rv. 22 og til E6 Berger gir redusert trafikk på rv. 22 forbi 
Kjeller og fv. 120 fra Kjeller til Skedsmovollen. Konsepter med ny veg på vestsiden av Øyeren gir redusert 
trafikk på fv. 120 inn mot rv. 159, og også noe redusert trafikk på rv. 22 inn mot rv. 159

Konsept Poeng Kommentar

Konsept 1: Motorveg øst, Alt. 1-C - Økning fra sør. +2.000 ÅDT på rv. 22 inn mot kryss med rv. 159

Konsept 2: Motorveg vest, Alt. 2-A (-)
Redusert trafikk fra sør, spesielt på fv. 120. Liten økning gjen-
nom Lillestrøm. +900 ÅDT over Nitelva på rv. 159

Konsept 2: Motorveg vest, Alt. 2-C (med 
tunnel til E6)

+
Redusert trafikk fra sør, spesielt på fv. 120. Liten nedgang 
gjennom Lillestrøm. Avlaster også Strømmen

Konsept 3: Motorveg vest-øst, Alt. 3-D (bru 
Øyeren)

(+)
Redusert trafikk fra sør. Større reduksjon på rv. 22 enn økning 
på rv. 159

Konsept 3: Motorveg vest-øst, Alt. 3-E (m/ 
E18)

(-)
Noe økning fra sør. Reduksjon på rv. 22 ca. lik med økning på 
rv. 159

Konsept 5: Kombinasjon, Alt. 1-3 - -
Økning fra sør. +5.000 ÅDT på rv. 22 inn mot kryss med rv. 
159. Øker både på rv. 159 forbi Varemessa, og på rv. 22 mot 
Kjeller

Konsept 4: Minimum, Alt. 1-1 0 Ingen endring

Tabell 11: Vurdert trafikkreduksjon i Lillestrøm, med poenggivning + (avlastning), - (trafikkøkning) eller 0 (ingen endring).

Konsept Poeng Kommentar

Konsept 1: Motorveg øst, Alt. 1-C +
God avlastning av Borgenhaugen/Hafslund -3000 ÅDT på 
rv. 22 nord for Sarpsborg. Økning på fv. 110 i Fredrikstad øst 
er utenom boligområder

Konsept 2: Motorveg vest, Alt. 2-A 0 Ingen endring

Konsept 2: Motorveg vest, Alt. 2-C (m tun-
nel til E6)

0 Ingen endring

Konsept 3: Motorveg vest-øst, Alt. 3-D (bru 
Øyeren)

0 Ingen endring

Konsept 3: Motorveg vest-øst, Alt. 3-E (m/ 
E18)

(-)
Liten økning gjennom Borgenhaugen/Hafslund. +600 ÅDT 
på rv. 22 nord for Sarpsborg

Konsept 4: Kombinasjon, Alt. 1-3 -
Liten økning gjennom Borgenhaugen/Hafslund. +600 ÅDT 
på rv. 22 nord for Sarpsborg

Konsept 5: Minimum, Alt. 1-1 0 Ingen endring

Tabell 12: Vurdert trafikkreduksjon i Nedre Glomma, med poenggivning + (avlastning), - (trafikkøkning) eller 0 (ingen endring).

I Konsept 1 vil ny rv. 22 øst for Isesjøen gi god avlastning av Sarpsborg øst (Borgenhaugen/Hafslund). 
Økning på fv.110 i Fredrikstad øst er i hovedsak utenom boligområder. Konsept 3 (alt. 3e) og Konsept 4 
får omtrent samme mønster i de trafikale endringene. Endringene er litt større i Konsept 4. Forbedret rv. 
22 gir en overføring av trafikk fra E6 til rv. 22. Uten ny rv. 22 øst for Isesjøen gir dette økt trafikk gjennom 
østre deler av Sarpsborg (Borgenhaugen/Hafslund). 

50) Se differanseplot i Temarapport for Transportanalyse, Vedlegg 16.
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Bygger konseptene opp under en Ring 4?
I transportanalysen er det gjort en sammenligning av hvordan avlastningen på E6 gjennom Oslo vil 
påvirkes av å koble en vegforbindelse øst for Oslo sammen med E134 Oslofjordforbindelsen og motorveg 
på E18 Ski-Elvestad slik at det blir en del av den såkalte Ring 4. Konsept 2, Motorveg vest med tunnel 
under Strømmen (2c), er brukt for å teste dette, siden det er det konseptet som gir størst avlastning på E6.
Beregningene viser at Konsept 2c med Ring 4, ikke gir noen vesentlig endring i trafikkbelastning på E6 
gjennom Oslo, sammenlignet med Konsept 2, alternativ 2c, uten Ring4, se Figur 44. Trafikken som kjører 
på E18 fra Askim/Mysen og inn mot Oslo øker noe, siden det her blir fire felt og 110 km/t. En gjennomgang 
av de trafikale effektene for de andre konseptene, koblet med E134 Oslofjordforbindelsen, viser at det 
svært liten forskjell mellom konseptene. Trafikktallene for konseptene er tilnærmet identiske, med og 
uten Ring 4, og varierer med +/- 100 i ÅDT på E134 Oslofjordforbindelsen. Grunnen til at konseptene 
skiller seg lite på E134 Oslofjordforbindelse er trolig at det, for trafikk mellom Drammen og E6 nord for 
Oslo, uansett vil være raskest å kjøre gjennom Oslo, med mindre det er en spesiell hendelse på vegnettet.

Figur 44. Sammenligning av referanse og Konsept 2, alternativ 2c, med og uten en påkobling av E134 Oslofjordforbindelsen, 
ÅDT 2030. 

8.6 Usikkerhet i transportmodellberegningene

Generelt om usikkerhet i transportmodellen
Det er en rekke kilder til usikkerhet når man skal forholde seg til beregningsresultatene fra den regionale 
persontransportmodellen RTM. Det er usikkerhet knyttet til generelle analyseforutsetninger, forenklinger 
og antagelser, usikkerhet og potensielle feil i grunnlagsdata (eksogen input), statistisk usikkerhet i 
reisevaneundersøkelsen som etterspørselsmodellen er estimert på, samt usikkerhet i tellinger, statistikk 
og reisevanedata som modellen er kalibrert mot i basisåret. Det er vanskelig å kvantifisere en samlet 
usikkerhet når vi skal vurdere beregningsresultatene fra modellen. 

Usikkerhet om befolkningens preferanser i prognoseårene
Det er usikkerhet knyttet til hvordan befolkningens preferanser vil være flere år fram i tid. Transportmodellen 
er estimert på data fra nasjonale reisevaneundersøkelser som naturlig nok representerer preferanser hos 
befolkningen i dagens situasjon. På en forenklet måte kan man si at preferansene uttrykkes gjennom 
betalingsvilje til å velge et bestemt transportmiddel framfor et annet dersom reisetiden endres for ett 
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av dem. Tilsvarende gjelder ved valg av kjørerute. Preferanser hos ulike deler av befolkningen ligger til 
grunn når vi forutsetter at transporttilbud, reisetider, bosted, inntekt og øvrige rammebetingelser for å 
reise, endres fram til år 2030. Det finnes i praksis ikke noe godt alternativ til å ta utgangspunkt i dagens 
preferanser. Teknologisk utvikling og annet vil utvilsomt påvirke befolkningens preferanser i fremtiden, 
men å anta endrede forutsetninger om framtidige preferanser innebærer også usikkerhet.  

Usikkerhet knyttet til feil i grunnlagsdata
Arbeidet med transportmodellanalyser krever nøyaktighet, tålmodighet og en pragmatisk tilnærming. 
Det er store datamengder som må håndteres på en konsistent måte internt i hver modellberegning og 
mellom ulike scenarioer. Det er ikke uvanlig at man i forbindelse med analyse av beregningsresultatene 
oppdager behov for justeringer eller retting i datagrunnlaget. Dette medfører vanligvis at modellen 
kjøres på nytt med endret input. De viktigste feilkildene er etter alt å dømme luket bort i forbindelse 
med etablering av modellen eller i analysen av beregningsresultatene, men det kan finnes mindre avvik 
som gjør at resultater på detaljert nivå inneholder stor grad av usikkerhet. Usikkerheten på aggregert 
(overordnet) nivå er betydelig mindre enn hva den vil være på detaljert nivå.

Usikkerhet ved teknologisk utvikling og kostnadsutvikling
I forbindelse med Byutredningene i regi av Statens vegvesen i 2018 ble det gjennomført utredning 
av teknologiske trender og analyse av hvordan nye teknologiske løsninger kan påvirke oppnåelse 
av nullvekstmålet for biltrafikk. Det pekes spesielt på delingsmobilitet, automatiserte kjøretøyer og 
kombinert mobilitet (Mobility as a Service – MaaS). Det er fortsatt usikkert i hvilken grad, og i hvilken 
retning, disse faktorene vil påvirke bilbruk og valg av kjørerute. Samtidig er det særlig i Osloregionen 
knyttet usikkerhet til framtidig brukerbetaling for biltrafikken. Økte kjørekostnader kan i stor grad redusere 
bilbruken, og med bedre framkommelighet vil dette kunne gi kortere kjøretider på vegnettet i Oslo og 
Akershus. Det er derfor usikkert hvor mye tid gjennomgangstrafikken vil spare, særlig i rushtidsperioden, 
ved å benytte alternativ vegforbindelse øst for Oslo i stedet for E6. 
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9 Samfunnsøkonomisk analyse

Den samfunnsøkonomiske analysen er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og 
ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet, og består av prissatte og ikke-prissatte virkninger. Den 
samfunnsøkonomiske analysen vil, sammen med vurdering av andre virkninger og måloppnåelse, danne 
grunnlaget for drøfting og anbefaling. 
 

9.1 Prissatte virkninger

Metode og begreper i beregning av prissatte virkninger
Som grunnlag for vurdering av prissatte virkninger er det gjennomført en nytte-/kostnadsanalyse for hvert 
konsept med programmet EFFEKT, versjon 6.73. Se egen underlagsrapport for nærmere beskrivelse 
av metodikk, modellforutsetninger og resultater (Vedlegg 14).

Beregningen av de prissatte virkningene baserer seg på anslåtte investeringskostnader, samt 
trafikkberegningene med regional transportmodell (RTM) som beskrevet i de foregående kapitelene 
7.2 og 8. Konseptene er vurdert på et overordnet nivå, og det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til 
resultatene. Mindre forskjeller mellom konseptene bør ikke tillegges vekt.

De prissatte virkningene beregnes for fire hovedgrupper av aktører: trafikanter og transportbrukere, 
operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. Trafikantnytten er endringer i tidskostnader, kostnader 
som avhenger av kjørelengde med bil og direkte kostnader som bompenger og billettkostnader. 
Trafikantnytten ivaretar både gevinster for den gjennomsnittlige trafikant og hvor mange trafikanter 
som berøres av tiltaket. Operatørnytten omfatter endringer i kostnader, inntekter og overføringer for 
selskap som driver kollektivtrafikk, bomstasjoner og parkeringsanlegg. Kostnader for det offentlige 
er alle offentlige budsjettkostnader som tiltaket fører til, dvs. endringer i investeringskostnader, drifts- 
og vedlikeholdskostnader og avgifts- og skatteinntekter. Nytte for samfunnet for øvrig omfatter blant 
annet endringer i ulykkeskostnader, samt kostnader knyttet til støy og luftforurensning som følge av 
tiltaket. Det er konvensjonelt beregnet en skattekostnad på 20 prosent av endringene i det samlede 
offentlige budsjettet (netto av alle endringer i offentlige inntekter og utgifter som følge av prosjektet). 
Skattekostnaden er et mål på det samfunnsøkonomiske tapet ved at den økt beskatningen som det 
offentlige inntektstapet gir behov for, medfører uheldige vridninger i tilpasningene hos personer og 
bedrifter. 

Investeringskostnadene er i utgangspunktet beregnet inkludert merverdiavgift, som et punktestimat 
dersom investeringen skulle vært gjennomført i sin helhet i dag. I nyttekostnadsanalysen antas det at 
investeringene foretas jevnt i en periode før åpningsåret 2030, det vil si i siste halvdel av 2020-tallet. 
Disse investeringene diskonteres deretter ned til sammenligningsåret. I nyttekostnadsanalysen er alle 
virkninger regnet ekskl. merverdiavgift. Nåverdien av investeringene i nyttekostnadsanalysen er på 
denne bakgrunn vesentlig lavere enn det udiskonterte punktanslaget for investeringene regnet inkludert 
merverdiavgift.

Netto nytte (NN) er et uttrykk for tiltakets prissatte samfunnsmessige lønnsomhet. Netto nytte er 
summen av nytten for alle aktørgruppene (noen får nyttegevinst og andre får nyttetap), der alle 
samfunnsøkonomiske nytteeffekter og kostnader er inkludert gjennom hele investeringsperioden og 
i alle år i levetiden. Et positivt tall viser at samfunnet får mer igjen enn hva det «betaler» (enten i kroner 
eller i en beregnet kroneverdi av andre effekter), mens et negativt tall viser at tiltaket ikke er lønnsomt 
ut fra de prissatte konsekvensene.
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Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er definert som netto nytte dividert med endringen i offentlig 
budsjettbalanse i kroner. NNB er et relativt mål som, noe forenklet, sier hva samfunnet får igjen for hver 
krone som benyttes til prosjektet over offentlige budsjetter. Tabell 13 viser samlet oversikt over nytte- 
og kostnadskomponentene for hvert konsept.

Nytte- og kostnadsberegninger av konseptene
Samtlige konsepter har negativ netto nytte (NN) og negativ netto nytte per budsjettkrone (NNB), se Tabell 
13. Motorvegkonseptene og også Konsept 4, Kombinasjon, gir alle betydelig trafikantnytte. Konsept 
1 skiller seg ut med en trafikantnytte som er om lag 60 prosent høyere enn nest beste konsept.  På 
grunn av de høye investeringskostnadene for Konsept 1 får de andre konseptene bedre netto (mindre 
negativ) nytte. Konsept 4, Kombinasjon, har klart høyere netto nytte enn motorvegkonseptene, fordi 
kostnadsforskjellen til dem mer enn oppveier forskjellen i trafikantnytte og andre nyttekomponenter. 

Tabell 13. Samlet oversikt over nytte – og kostnadskomponentene beregnet i EFFEKT, samt rangering etter netto nytte (NN). 
Samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadskomponenter, nåverdier i millioner kroner. Åpningsår 2030, prisnivå 2018, sammen-
ligningsår 2022, levetid 40 år. Totale kostnader (1000 kr diskontert) Det er avrundet til nærmeste 10-er slik at summeringen i 
tabellen ikke alltid stemmer.

Resultat 40 år

Aktører Komponenter

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5

Motorveg 
øst 

(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest /m 
tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst m/

bru 
(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst m/

E18
(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Trafikanter og 
transport-
brukere

Trafikantnytte 13 640 5 730 8 390 7 720 7 650 4 940 0

Helsevirkninger for 
GS-trafikk 0 0 0 0 0 0 0

Utrygghetskostnader 
for GS-trafikk 0 0 0 0 0 0 0

SUM 13 640 5 730 8 390 7 720 7 650 4 940 0

Operatører

Kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Inntekter -1 390 -1 640 -2 050 -1 840 -1 170 -840 0

Overføringer 1 390 1 640 2 050 1 840 1 170 840 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0

Det 
offentlige

Investeringer -22 660 -14 790 -17 700 -21 210 -17 540 -11 690 -250

Drift og vedlikehold -2 050 -1 520 -2 070 -1 800 -1 490 -430 0

Overføringer -1 390 -1 640 -2 050 -1 840 -1 170 -840 0

Skatte- og avgiftsinn-
tekter 430 490 230 600 470 190 0

SUM -25 670 -17 460 -21 580 -24 240 -19 730 -12 770 -250

Samfunnet  
forøvrig

Ulykker 860 530 630 440 520 320 0

Støy/luftforurensning 
UTEN byggefasen -370 -440 60 -460 -340 -60 0

Skattekostnad -5 130 -3 490 -4 320 -4 850 -3 950 -2 550 -50

SUM -4 640 -3 400 -3 620 -4 870 -3 760 -2 300 -50

Netto nytte NN = -16 680 -15 130 -16 820 -21 390 -15 840 -10 130 -300

NNB = -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,8 -0,8 -1,2

Budsjettkostnad -25 670 -17 460 -21 580 -24 240 -19 730 -12 770 -250

Rangering etter NN 6 3 5 7 4 2 1
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Konsept 5, Minimum, har ingen beregnede nyttevirkninger, siden fartsgrenser og avstander i realiteten 
ikke er endret fra nullalternativet. Konseptet omfatter kun mindre kostnadskrevende tiltak for å tilrettelegge 
for modulvogntog, men gir ikke redusert kjørelengde eller grunnlag for økt hastighet, og dermed ingen 
reisetidsbesparelse eller trafikantnytte. Men kostnadene er også så lave, at netto nytte blir høyest (minst 
negativ) i dette konseptet. 

Transport- og nytteberegningene omfatter kun effekter i en normalsituasjon og ikke samfunnsøkonomiske 
nytteeffekter ved begrenset tilgjengelighet på E6 som følge av ulykker eller lignende 
(trafikkberedskapsmålet). Her vil alle konseptene gi nyttevirkninger ved at de nye vegene gir bedre 
omkjøringsmuligheter. Størrelsen på disse nyttevirkningene vil variere noe mellom konseptene. De 
vil trolig være mindre i minimumskonseptet enn i øvrige konsept, da trafikken i en slik avvikssituasjon 
vil kunne gjøre omkjøringen på kortere tid enn i minimumskonseptet. Det vurderes at disse utelatte 
nytteforskjellene er små og ikke rokker ved rangeringen. 

På bakgrunn av disse resultatene rangeres Konsept 5, Minimum, høyest. Konseptet som er rangert som 
nr. 2 etter prissatte konsekvenser er Konsept 4, Kombinasjon. Konseptet har stor negativ netto nytte, 
men er likevel vesentlig bedre enn motorvegalternativene. Av motorvegalternativene er det Konsept 2, 
alternativ 2a som har best, altså minst negativ, netto nytte.

 



90

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

9.2 Ikke-prissatte virkninger
Metoden for vurdering av ikke-prissatte virkninger tar utgangspunkt i etablert praksis for 
konseptvalgutredninger og Håndbok V712 om konsekvensanalyser. Som grunnlag for utvikling 
og justering av konseptene, samt vurdering av ikke-prissatte virkninger, er det gjennomført en 
landskapskarakteranalyse. Analysen omfatter en inndeling av utredningsområdet i relativt ensartede 
landskapskarakterområder. Hensikten med analysen er å systematisere kunnskap om temaene 
naturressurser, naturmiljø, kulturmiljø, landskap, friluftsliv og byområder/tettsteder på et overordnet nivå.

De ikke-prissatte virkningene er gruppert i «utpekte områder» og «utpekte tema», se Tabell 14. 
«Utpekte områder» er avgrensede geografiske områder med konsentrasjon av store verdier for ett eller 
en kombinasjon av flere tema som konseptene kommer i berøring med, se kartet i Figur 46. «Utpekte 
tema» er tema som ligger spredt over en konseptkorridor, og hvor summen av beslag eller belastning er 
utslagsgivende for vurderingen. Dette gjelder tema som dyrket mark, friluftsliv, ravinedaler, og tettsteder/
bebyggelse. De ikke-prissatte virkningene er vurdert som potensiale for konflikt inndelt etter en firedelt 
skala fra ingen eller lite konfliktpotensial til noe, middels eller betydelig konfliktpotensial.

Vurderingene av de ikke-prissatte virkningene er kvalitative og basert på informasjon fra offentlig 
tilgjengelige databaser, befaringer i tverrfaglige grupper og innspill gjennom referansegruppemøtene. 
En konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven vil bli gjennomført i en eventuell senere planfase 
for det konsept det eventuelt velges å gå videre med.

Vurderingene av de ikke-prissatte virkningene er samlet i Tabell 14 på neste side.

Konsept 1 Motorveg øst vil sannsynligvis få store negative virkninger på kulturminneverdier og naturverdier 
ved kryssing av Leirasletta, kryssing av Glomma ved Fetsund og ved påkoblingen på E6 i Skjeberg. 
Nærvirkning til tettstedene i Skjeberg og særlig i Fetsund vil trolig bli svært negative. Viktige regionale 
friluftsområder blir berørt, særlig marka syd for Fetsund hvor ny veg antakelig vil dele friluftsområdet i 
to. Konseptet vil bygge ned mest dyrka mark av alle konseptene, rundt 1100 daa. Totalt gir konseptet 
størst arealmessige virkninger siden dette er det lengste av konseptene. Det er få store tekniske inngrep 
i dag. Ny veg vil som sum gi en betydelig negativ endring og er gitt rangering 7.

Konsept 2 Motorveg vest, alt. 2a og 2c (med/uten tunnel ved Lillestrøm) vil berøre noe bebyggelse ved 
påkobling i Lørenskog. For øvrig er det forutsatt at konseptet legges utenom tettstedene, mye i tunnel. 
Konseptet er forutsatt å ligge i randsonen til Østmarka, i overgangssonen mellom skog og dyrka mark. 
Innfallsporter til marka vil kunne bli berørt, men det er også potensial for avbøtende tiltak. Vegen vil 
imidlertid gi en barriereeffekt i tillegg til eksisterende fv. 120 som vil bli liggende som i dag. I Enebakk vil 
ny veg krysse et sammenhengende belte med betydelige kultur og naturmiljøverdier, samt dyrka mark 
langs Børterelva. Her må man forvente negative virkninger av ny veg. Konseptet forventes å bygge ned 
minst dyrka mark av alle utbyggingskonseptene (ca. 700daa). På strekningen fra Rælingen til Elvestad 
er det lite med store tekniske inngrep i dag. Ny veg er gitt rangering 2 for begge varianter a og c.

Konsept 3 Motorveg vest-øst, alt. 3d og 3e (bru Øyeren/dagens E18) vil sannsynligvis få store negative 
virkninger både på kulturminneverdier og naturverdier ved kryssing av Leirasletta, kryssing av Glomma 
og ved kryssing Øyeren ved Hammeren (2d). Nærvirkning til Fetsund tettsted vil ventelig bli svært negativ. 
Viktige regionale friluftsområder blir berørt, særlig marka sørøst for Fetsund hvor ny veg antakelig vil dele 
friluftsområdet i to, men også deler av Østmarka blir berørt (2d). Konseptet vil bygge ned mye dyrka mark, 
rundt 900 daa. Forøvrig vil mye av vegen gå i skogsterreng. På strekningen fra Fetsund til Elvestad er det 
få store tekniske inngrep i dag. Ny veg vil som sum gi en betydelig negativ endring, særlig kryssingen 
av Øyeren (2d). Konseptet er gitt rangering 6 for variant 3d og 5 for variant 3e.

Konsept 4 Kombinasjon vil i stor grad følge dagens veg og vil derfor gå gjennom Lillestrøm og Sarpsborg, 
og gjennom eller like utenfor de fleste tettstedene. Med breddeutvidelser og kurveutrettinger vil dette gi 
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Tabell 14. Vurdering av ikke-prissatte virkninger, inkludert rangering.

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5
Motorveg 

øst 
(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg vest 
/m tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst m/bru 

(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Utpekte 
områder

    

Lillestrøm 
byområde

-
Påkobling til rv. 159 i Lørenskog. 

Konflikt med noe bebyggelse, 
nærfriluftsliv

-

Vegutvidelse 
kan berøre 

Nitelva, 
bebyggelse 

under fredning 
mm.

 

Leirasletta

Veglinje på tvers 
av sletta delvis i 

bru visuell 
barriere

- Veglinje på tvers av sletta 
delvis i bru visuell barriere -  

Fetsund

Konflikt med 
kulturmiljø, 

friluftsliv langs 
Glomma og 
tettstedet. 

Potensial for å 
legge veg nord 

for tettstedet

-

Konflikt med kulturmiljø, 
friluftsliv langs elva og tettstedet. 

Potensial for å legge veg nord 
for tettstedet

Konflikt med 
kulturmiljø, 

friluftsliv langs 
elva og tett-
stedet. Stor 

konflikt

 

Skjeberg/ 
Hafslund

Mulig store 
nngrep i svært 

verdifullt 
kulturmiljø/-

landskap ved 
Skjeberg

- -

Inngrep i 
svært verdifullt 

kulturmiljø/-
landskap ved 
Hafslund og i 

bydelen forøvrig

 

Børterelva/ 
Kirkebygda/ 
Hammeren i 
Enebakk

- Inngrep ir kulturmiljø og natur-
verdier langs Børterelva

Inngrep i kulturhistoriske verdier 
på Hammeren og fritids-

bebyggelse på østsida. Brutårn 
vil bli svært synlige

- -

Utpekte tema      

Dyrket mark Ca. 1100 daa Ca. 700 daa Ca. 900 daa Ca. 900 daa Minimalt

Friluftsliv

Berører 
regionale frilufts-
områder sørøst 
for Fetsund og 

randsone til 
Trømborgfjella

Inngrep i randsone 
til Østmarka

Inngrep i regionalt frilufts-
område sørøst for Fetsund

Inngrep i 
regionalt 

friluftsområde 
sydøst for 
Fetsund

Ikke

Ravinedaler
Leirasletta – 

Berger og ved 
Mysen

Lite Berger og Ene-
bakkneset Berger

Kurveutrettinger, 
vegutvidelse gir 
en del inngrep

Lite: noe 
kurveutretting

Tettsteder/ 
bebyggelse

Berører Fetsund. 
Utenom andre 
tettsteder. Noe 
barriere/støy- 

virkninger

Legges utenom tettsteder.  
Noe barriere/støy- virkninger

Legges utenom tettsteder.  
Noe barriere/støy- virkninger

Berører 
tettstedene

Utbedring av 
kryss

Rangering 7 2 2 6 5 4 1

Tabell 14. Vurdering av ikke-prissatte virkninger, inkludert rangering.

Ikke 
aktuelt

Ingen eller lite 
konfliktpotensial 

Noe 
konfliktpotensial

Middels 
konfliktpotensial

Betydelig
konfliktpotensial

Figur 45. Fargekoder, forklaring i forbindelse med vurdering av ikke-prissatte virkninger.

negative virkninger på tettstedene. Man må også regne med negative virkninger på ravinedaler grunnet 
utrettinger og breddeutvidelse. Konseptet tar relativt mye dyrka mark siden dagens veg går gjennom 
jordbruksområder (rundt 900daa). Friluftsområder blir lite berørt. Konseptet er gitt rangering 4.

Konsept 5 Minimum innebærer små fysiske tiltak som kryssutbedringer og små breddeutvidelser som 
i det store bildet vil gi marginale virkninger. Konseptet er derfor gitt rangering 1.
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Figur 46. Landskapskarakterområder 
og utpekte områder som grunnlag for 
vurdering av ikke-prissatte virkninger  
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9.3 Samlet samfunnsøkonomisk vurdering
Tabell 15 oppsummerer beregningen av de prissatte virkningene, vurderingen av de ikke-prissatte 
virkninger, samt samlet samfunnsøkonomisk vurdering.

Figur 47. Fargekoder for vurdering av prissatte og ikke-prissatte effekter.

Konsept

Konsept 1 Konsept 2 a/c Konsept 3 d/e Konsept 1-3 Konsept 1-1
Motorveg 

øst 
(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest /m tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst m/bru 

(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Trafikantnytte 13,5 mrd. 5,5 mrd. 8,5 mrd. 7,5 mrd. 7,5 mrd. 5,0 mrd. 0

Diskontert
Investerings-
kostnad eks. mva

22,5 mrd. 15,0 mrd. 17,5 mrd. 21,0 mrd. 17,5 mrd. 11,5 mrd. 0,2 mrd.

Netto nytte -17 mrd. -15 mrd. -17 mrd. -21,5 mrd. -16 mrd. -10 mrd. -0,3 mrd.

Rangering 
prissatte 
konsekvenser

6 3 5 7 4 2 1

Rangering 
ikke-prissatte 
konsekvenser

7 2 2 6 5 4 1

Rangering 
samfunns-
økonomi 
samlet

7 2 4 6 4 2 1

Tabell 15. Sammenstilling og samlet rangering av samfunnsøkonomisk analyse.

Prissatte 
effekter

Negativ 
nytte

Stor 
negativ nytte

Svært stor 
negativ nytte

Ikke-prissatte 
effekter

Ingen eller lite 
konfliktpotensial 

Noe 
konfliktpotensial

Middels 
konfliktpotensial Betydelig

Konsept 5, Minimum, kommer best ut når det gjelder både prissatte, og ikke-prissatte konsekvenser, 
og er samlet sett rangert som nummer en. Netto nytte for dette konseptet er ca. -0,3 milliarder kroner.

Konsept 4 Kombinasjon og Konsept 2 Motorveg vest uten tunnel ved Lillestrøm (2a), er samlet sett 
rangert som nummer 2. Netto nytte ligger for disse konseptene på hhv. -10 og -15 milliarder kroner. 

Konsept 4 vil i stor grad følge dagens veg gjennom byer og de fleste tettstedene. Dette vil føre med seg 
mer trafikk og vil følgelig gi negative virkninger på de byer og tettstedene vegen går gjennom. Konseptet 
vil også gi inngrep i ravinedaler og ta relativt mye dyrka mark. Konsept 2, alternativ 2a uten tunnel ved 
Lillestrøm, vil berøre noe bebyggelse ved påkobling i Lørenskog. For øvrig er det forutsatt at konseptet 
legges utenom tettstedene og i randsonen til Østmarka, stedvis i tunnel. I Enebakk vil ny veg berøre 
betydelige kulturmiljø- og naturmiljøverdier, i tillegg til tap av dyrka mark.

Øvrige konsepter har stor negativ nytte, fra -16 til -22 milliarder kroner. Når det gjelder ikke-prissatte 
vurderinger, sidestilles alternativene for Konsept 2, 2a og 2c, med og uten tunnel ved Lillestrøm. Øvrige 
konsepter vurderes å ha større negative ikke-prissatte virkninger.
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10 Andre virkninger

I dette kapittelet omtales netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger, lokale og regionale virkninger av 
konseptene samt følsomhetsberegninger. I tillegg til vurderinger av konseptenes fleksibilitet og mulighet 
for finansiering med bompenger.

10.1 Netto ringvirkninger
Netto ringvirkninger er beregnet produksjonsvekst ved at næringslivet blir mer produktivt når 
kommunikasjonene bedres. Det skjer gjennom mer samhandling mellom bedrifter, at det blir bedre 
samsvar mellom arbeidstakernes kompetanse og bedriftenes behov, samt økt arbeidstilbud som følge 
av at reisetiden til arbeid går ned. Effektene måles i nåverdier i millioner kroner, er samfunnsøkonomiske 
gevinster og dermed i prinsippet sammenlignbare med netto nytte fra analysen av prissatte konsekvenser. 
Imidlertid skal netto ringvirkninger ifølge retningslinjene for samfunnsøkonomiske analyser behandles 
separat fra analysen av prissatte konsekvenser51). Resultatene er vist i Figur 48. 

Konsept 1, Motorveg Øst og Konsept 3, Motorveg vest-Øst over Øyeren er relativt like, med ringvirkning 
på 1,6 til 1,7 milliarder kroner, mens Konsept 2, Motorveg vest (2a) ligger på 1,1 milliarder. Konsept 
4, Kombinasjon øst, som har mindre reisetidsreduksjoner enn motorvegkonseptene, får av den 
grunn også begrensede ringvirkninger, ca. 700 millioner. Konsept 5, Minimum, som gir få eller ingen 
reisetidsgevinster, får heller ingen gevinst når det gjelder netto ringvirkninger. 

10.2 Fordelingsvirkninger
Hvordan netto ringvirkningene fordeler seg på kommunene, varierer mellom konseptene. Kommunene i 
nærheten av vegtraseene får kortere reisetider til handels-, befolknings- og arbeidsplassentre i regionen 
og til Oslo. De beregnede produksjonsøkningene i form av netto ringvirkninger er et resultat av redusert 
reisetid til eksisterende arbeidsplasskonsentrasjoner. 

Den årlige produksjonsøkningen (produktivitetsveksten) for de fleste kommunene er mindre enn 0,1 
prosent. For de sterkest berørte kommunene er effekten større enn 0,2 prosent. Det er kommunene som 
ligger nær korridoren som berøres mest og dermed får sterkest beregnet prosentvis produktivitetsvekst, 
slik at valg av konsept også gir ulik geografisk fordeling av ringvirkningene, jf. Figur 49. 

Figur 48. Netto ringvirkninger ved konseptene. Nåverdi i millioner kroner.

51) Metoden som er brukt til beregning av netto ringvirkninger er beskrevet i et eget arbeidsnotat. Vedlegg 15.



95

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

 
Konsept 1, Motorveg Øst (mørke søyler) gir sterkest prosentvis netto ringvirkning i Trøgstad, Fet og 
Eidsberg og også i de andre kommunene i korridoren. Konsept 2, Motorveg vest (lyse søyler) gir på 
sin side små effekter for de forannevnte kommunene, men til gjengjeld større effekter i kommuner som 
Askim, Spydeberg, Rælingen, Hobøl og Enebakk. 

Absolutt sett, målt i kroner, blir virkningene størst i Oslo og også i andre relativt folkerike kommuner. 
Selv de små prosentvise beregnede effektene for Oslo blir store målt i kroner, sammenlignet med andre 
kommuner, se Figur 50. 
 

Figur 49. Kommunevis prosentvis produksjonsøkning som følge av netto ringvirkninger. Kommuner med svært små effekter er 
utelatt.

Figur 50. Kommunevis absolutt produksjonsøkning som følge av netto ringvirkninger. Millioner kroner per år.
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Det må forventes at pendling fra de berørte kommunene til arbeidsplasskonsentrasjonene i regionen vil 
øke. Det kan også forventes at kommunene der det beregnes store netto ringvirkninger (målt i prosent) 
blir mer attraktive som bosteder og dermed får en viss økning i befolkningsveksten sammenlignet med 
situasjonen uten ny veg. Kortere reisetider til handelssentre vil gjøre konkurransesituasjonen vanskeligere 
for eksisterende handel på mindre steder. 

10.3 Lokale og regionale virkninger
Arealbruksvirkninger
Etablering av nye vegstrekninger vil ofte tiltrekke seg næringsvirksomhet. Dette gjelder dels arealkrevende 
logistikkvirksomhet som trenger god tilkomst, og det kan gjelde ulike former for handel som ønsker god 
biltilgjengelighet i kjøreavstand fra befolkningssentre. Over tid kan det derfor oppstå et markedspress om 
å etablere seg ved vegkryss på de nye traseene. Dette kan komme i konflikt med eksisterende planer og 
føringer, for eksempel ønsker om å ikke bygge ned jordbruksareal og å ikke stimulere til bilbasert handel. 

Konsept 1, Motorveg Øst

Kryssområdene på og nær E6 vil kunne være attraktive etableringsområder for handel. Flere kryss i litt 
avstand fra E6 kan også være attraktive for logistikketableringer. Kryssene nordover langs korridoren 
har potensielle konflikter med jordbruksareal, men vurderes også å være mindre attraktive for ny 
næringsetablering. Mysen har allerede en del arealkrevende virksomhet, allikevel vurderes det å være 
et visst potensial for ytterligere næringsetablering ved nytt kryss på Mysen. Det kan bli mer attraktivt 
å etablere logistikkvirksomhet ved Kringenkrysset, men ikke handelsvirksomhet. Ved Bergerkrysset, 
der korridoren kobles på E6, er det allerede utbygd, hovedsakelig med logistikkbedrifter. Påkobling her 
kan gi et visst press i retning av ytterligere etablering rundt krysset. 

Konsept 2, Motorveg Vest

Nytt kryss ved Sonsveien stasjon kan gi ønsker om etablering av handel, noe som vil kunne komme i 
konflikt med jordbruksareal. For øvrig vurderes det ikke å være et stort potensial for etablering rundt 
øvrige kryss før Elvestad, der korridoren krysser E18. Beliggenheten ved Elvestad tilsier at det her kan 
komme ønsker om etablering rundt krysset, dette er jordbruksområder og nyetablering vil dermed gå 
på bekostning av dyrka mark. Krysset ved Rælingen er «fullt», men det kan føre til ytterlige arealpress i 
området rundt. Det vurderes et begrenset arealpress ved påkoblingen på E6 i nord ved Hvam, blant annet 
som følge av at det allerede er kryss der, og at det er attraktive områder for arealkrevende virksomhet 
i nærheten. 

Konsept 3, Motorveg Vest-Øst

Kryssvurderingene vil i utgangspunktet være de samme som for de tilsvarende kryssene når de er 
vurdert i Konsept 1, 2 og 4. Generelt lavere gjennomgangstrafikk enn i Konsept 1, og delvis i Konsept 2, 
indikerer noe mindre etableringspress i kryssområder på Nedre Romerike enn i Konsept 1. Variant 3e via 
E18 vil gi litt høyere trafikk langs E18 mellom Elvestad og Mysen og dermed muligens noe økt press for 
etablering ved eksisterende kryss på strekningen. Mellom Elvestad og Kringen, i variant 3d med kryssing 
av Øyeren, er potensialet for etablering i kryss lite på grunn av avstanden til befolkningskonsentrasjoner, 
i likhet med hva som vurderes i Konsept 1 og 2.  

Konsept 4, Kombinasjon øst

Dette alternativet har påkobling til E6 i sør på Årum istedenfor ved Skjeberg. Området ligger nærmere 
Sarpsborg, og er allerede delvis utbygd. Det er mye jordbruksareal i området, men det vurderes at 
arealpresset ikke blir vesentlig større enn det er i dag. For øvrig gjelder mange av de samme vurderingene 
som for Konsept 1. 
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Vurdering

Det trolig vil oppstå et visst lokalt press om intern relokalisering av næringsliv rundt nye knutepunkt/
kryss. Erfaringer andre steder, blant annet i forbindelse med utbyggingen av E6 i Mjøsregionen, kan tilsi 
at også kommuner som får kryssområder vil konkurrere med hverandre for å posisjonere seg gjennom 
å tilrettelegge for slik etablering. 

Samlet vurdering er at det vil bli press for av etablering av næringsvirksomhet ved påkoblingskryssene 
til E6 både i nord og sør, for alle alternativ. Vestsidealternativet (Konsept 2), som samler mest trafikk, vil 
være mer attraktivt for næringsetableringer ved kryss enn Østsidealternativet (Konsept 1). 

I Vestsidealternativet vil det trolig bli mer press i kryssområdene ved E6 og ved E18 (Elvestad) som i 
dag er relativt upåvirket av næringsetableringer. I nord derimot vil dagens arealsituasjon legge klare 
begrensninger på mulighetene til å etablere næringsvirksomhet. 

For Østsidealternativet vil det være litt annerledes, spesielt i Nord. Kryssområdene ved Kringen, Merkja 
og Berger er potensielt attraktive næringsområder blant annet på grunn av høy trafikk, nærhet til relativt 
store befolkningskonsentrasjoner i kraftig vekst, samt at regionen har mange eksisterende næringer 
innen logistikk, varehandel og service. I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er blant 
annet Berger og Heia (Fet kommune) pekt ut som regionale næringsområder. Det kan derfor forventes 
større press på nye næringsetableringer i kryssområdene i nord på Østsidealternativet.

10.4 Følsomhetsberegninger
E6 Oslo Øst
E6 Oslo Øst prosjektet omfatter en strekning på ca. 15 km av dagens E6 mellom Klemetsrud og Trosterud i 
Oslo (Figur 51). Prosjektet gir noe innkorting av vegstrekningen og noe økt kapasitet på E6 gjennom Oslo.
Det er utført følsomhetsberegninger for å se hvordan E6 Oslo øst påvirker Konsept 2, alternativ 2c. 
Beregningene viser at E6 Oslo øst i relativt liten grad påvirker trafikkmengden på den nye vegen i 
konseptet. Trafikken på ny fv. 120 mellom E6 og Enebakk reduseres med mellom 800 og 1.500 ÅDT. 
Det tilsvarer en reduksjon i trafikken på den nye vegstrekningen på 5-15 prosent når man sammenligner 
Konsept 2 (2c) med og uten E6 Oslo øst, avhengig av hvor på strekningen man ser. 

Bompenger
Hvorvidt det legges til grunn at den nye vegstrekningen skal belastes med bompenger eller ikke, vil 
kunne slå mye ut på trafikkmengdene. For å få et inntrykk av dette er det derfor kjørt beregninger med 
bompenger for Konsept 2, alternativ 2c. Forutsetningene for beregningene beskrives i kap. 7.1. 

Beregningene viser at bompenger gir stor avvisningseffekt. Trafikkreduksjonen på den nye vegen er i 
størrelsesordenen 45-75 prosent på den nye vegstrekningen. Den nye vegen tiltrekker fortsatt litt trafikk 
fra dagens vegsystem, men i redusert grad. Ved innføring av bompenger vil trafikken i hovedsak flytte 
seg tilbake til rutevalg som i referanse. Nærmeste sideveg får begrenset trafikkoverføring.  
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E6 Nordbytunnelen stengt
For å finne ut hva som vil være konse-
kvensen av en total stenging av E6, er 
det kjørt en følsomhetsberegning for 
Konsept 2c, der E6 forutsettes stengt i 
begge retninger i Nordbytunnellen (Figur 
52). Hensikten er å undersøke hvordan 
trafikkstrømmer og kapasitet påvirkes av 
en slik stengning.

Beregningene viser at stengt Nordby-
tunnel gir en liten økning i trafikken på 
den nye vegstrekningen i konseptet, 
dette gjelder helde strekningen mellom 
Sonsvegen og Lillestrøm. Trafikkøkningen 
er ca. 2.000 ÅDT. Men, den klart største 
virkningen av stengt Nordbytunnel er 
at mesteparten av trafikken overføres 
til lokalvegnett på begge sider av E6 
Nordbytunnellen. Fv. 156 forbi Vinterbro 
senter får svært stor trafikkøkning Figur 52. Kart som viser Nordbytunnelens plassering på E6.

10.5 Fleksibilitet
Det er spesielt to store prosjekter som påvirker behovet for å utvikle en bedre vegforbindelse øst for Oslo, 
sett opp mot samfunnsmålet for denne KVUen, det er E6 Oslo øst og ny rv. 22 over Glomma ved Fetsund.
Fleksibiliteten i utbyggingskonseptene vil kunne begrenses av E6 Oslo øst, Hensikten med vegprosjektet 
E6 Oslo øst (tidligere Manglerudprosjektet) er blant annet å redusere støy og luftforurensning langs E6 
i områdene Ryen–Manglerud–Teisen, bidra til bedre fremkommelighet for næringstransport og bedre 
kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk. Dersom dette prosjektet realiseres 
vil det med andre ord bli enda mer attraktivt for både næringstransporten og persontrafikken å kjøre 
E6 gjennom Oslo enn det er i dag, og ikke minst sammenlignet med en alternativ omkjøringsrute – 
med mindre man har målpunkt nord for Oslo. Prosjektet gir bedre kapasitet og har til hensikt å bedre 
fremkommeligheten gjennom Oslo (og inn mot Alnabru). En realisering av E6 Oslo øst, som for øvrig 
er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, vil derfor svekke nytten av konseptene som inngår i KVU 
for vegforbindelser øst for Oslo. 

Fleksibiliteten ved Konsept 4, Kombinasjon, begrenses i og med at kryssingen av Glomma ved Fetsund 
vil være bundet opp av det anbefalte forslaget i kommunedelplanen. Det er lite sannsynlig at det vil 
bygges flere broer i Fetsund-området. Dersom man velger en løsning i samsvar med anbefalt løsning i 
kommunedelplanen for ny Glommakryssing, vil dette «låse» linja for andre mulige alternativer i et fremtidig 
konsept på østsiden av Øyeren. Dette er alternativer som kan gi en bedre atkomst til E6 i nord og som 
på en bedre måte vil kunne skille gjennomgangstrafikk fra lokal og regional trafikk. Dette begrenser 
dermed handlingsrommet når det gjelder utformingen av den nordlige delen i en mulig ny eller forbedret 
vegforbindelse øst for Oslo. Selv om det på lang sikt er mulig å utvikle dette konseptet i retning av Konsept 
1, Motorveg øst, og flytte veglinja utenom byer og tettsteder, vil dette bli vanskelig ved at samfunnet 
allerede har investert store summer i en ny veg i samsvar med Konsept 4. På den annen side har Konsept 
4 i seg en fleksibilitet gjennom at rv. 22 kan bygges ut etappevis.

Konsept 2 kan også bygges ut etappevis. En første etappe kan være fra Son til Rælingen (evt. i to trinn; 
Son-Elvestad og Elvestad-Rælingen). En annen etappe kan være fra Lørenskog til E6 i Djupdalen/Hvam.
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Konsept 5, Minimum, er svært fleksibelt ved at det ikke investeres store midler i infrastruktur som 
reduserer valgmulighetene i senere faser. Ved å realisere minimumskonseptet først vil man kunne løse 
et akutt problem relativt raskt med beskjedne midler. På et senere tidspunkt vil dette alternativet kunne 
kombineres med et av de andre konseptene. Hensynet til transportberedskap vil bli dermed bli vesentlig 
styrket ved at man har omkjøringsmuligheter i flere korridorer. 

 
10.6 Finansiering
Finansiering av større vegprosjekter skjer som regel i en kombinasjon av statlig finansiering og 
bompenger. Prioriteringene fremgår av Nasjonal transportplan, og forutsetter lokale vedtak i kommunene 
og i fylkeskommunen, som må stille garanti for låneopptaket til bompengeselskapet.  Det er gjennomført 
en overordnet bompengeberegning for et av motorvegkonseptene for å teste ut finansieringsmulighetene 
for konseptet. 

Konsept 2, Motorveg vest med tunnel (2c) har best måloppnåelse når det gjelder avlastning, bidrar 
til best trafikkberedskap, og kan passe inn som en del av en eventuell framtidig ring 4 i en større 
systemsammenheng. Transportberegninger for konseptet viser at innføring av bompenger på strekningen 
vil gi en trafikkavvisning på 45-70 prosent. Dette trafikkgrunnlaget gir et potensielt bompengebidrag 
på 3,45 mrd. kroner og utgjør dermed mindre enn 15 prosent av de totale utbyggingskostnadene. I 
tillegg kommer kostnader til innkreving (266 mill. kr) og finansiering (1,3 mrd. kr). Brutto bompenger, 
det bilistene må betale, for å finansiere 3,45 mrd. kr av prosjektets investeringskostnad, vil altså være 
5 mrd. kroner. Det anses dermed at potensialet for å finansiere prosjektet ved å innføre bompenger er 
relativt lite. Konklusjonene antas å også gjelde for øvrige konsepter 1, 2, 3 og 4, siden trafikkgrunnlaget 
i alle konseptene er relativt lavt sammenlignet med investeringskostnadene.

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. Konseptet gir ingen innspart reisetid og følgelig ingen målbar nytte for den 
vanlige trafikant. 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.
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11 Måloppnåelse

Dette kapittelet beskriver hvordan konseptene oppfyller samfunnsmål, effektmål, generelle samfunnsmål 
og ønskede sideeffekter. I rangeringen av konseptene ut ifra måloppnåelse legges det størst vekt på 
konseptenes måloppnåelse for de prosjektspesifikke målene, altså effektmålene og det absolutte 
kravet. Vurderingen av konseptene opp mot de sekundære målene; generelle samfunnsmål og ønskede 
sideeffekter, kan påvirke den sammenstilte rangeringen av konseptene til slutt, etter at konseptene også 
er vurdert opp mot samfunnsøkonomi. 

11.1 Måloppnåelse
Samfunnsmål
Samfunnsmålet for denne konseptvalgutredningen er å utrede konsepter som skal bidra til: 
 En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig 
 trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo.

Samfunnsmålets ambisjoner er uttrykt gjennom to effektmål – for reisetid og avlastning, og et absolutt 
krav om at alle konseptene skal sikre nødvendig trafikkberedskap ved å gi omkjøringsmuligheter og 
sikre fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved hendelser på E6. 

Hvor god er trafikkberedskapen i konseptene?

Alle konseptene som vurderes i alternativanalysen oppfyller den grunnleggende rammebetingelsen 
om at konseptet skal sikre nødvendig trafikkberedskap. Hvor robust denne trafikkberedskapen kan 
sies å være, er imidlertid ulik for konseptene. Det er derfor gjort en vurdering av dette basert på risiko- 
og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) og piloten med vurdering av samfunnssikkerhet gjennom bruk 
av den såkalte 3R-metodikken. 

Resultatene fra ROS-analysen viser at Konsept 2, alternativ 2a og 2c, og Konsept 3, alternativ 3e, fremstår 
som minst sårbare, mens Konsept 5, Minimum, fremstår som mest sårbart.  ROS-analysen er oppsummert 
i en egen rapport, se vedlegg 11.

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5

Motorveg 
øst 

(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest 

/m tunnel
(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst 

m/bru 
(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst 
m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Rangering basert 
ROS/3R metodikken 3 1 1 5 3 6 7

Trafikkberedskap JA JA JA JA JA JA JA

Investerings-
kostnad (Anslag 
P50, mrd .kr)

33, 1 22, 4 27 32 26,3 17,1 0,4

Tabell 16. Vurdering av konseptenes styrke/godhet når det gjelder oppfyllelse av det absolutte kravet om å sikre nødvendig 
trafikkberedskap. Rangeringen baseres på en samlet vurdering av resultatene fra ROS-analysen og 3R-metodikken.

Figur 53. Skala for vurdering av nivået på trafikkberedskap i konseptene.
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Gjennom 3R-analysen er det gjort en samlet vurdering av konseptenes bidrag til økt samfunnssikkerhet 
for. Vurderingen gir følgende rangering av konseptene: Konsept 1 er best; Konsept 2 (alternativ 2a og 
2c) og Konsept 3 (alt. 3d) vurderes som like gode og nest best; Konsept 4 er nest dårligst; og Konsept 
5 dårligst. Bakgrunnen til at Konsept 1 kommer best ut, er at dette konseptet gir en omkjøringsveg som 
strekker seg over lengre strekninger enn de andre alternativene, noe som er positivt for redundans. 
Resultatene fra 3R-analysen er oppsummert i en egen rapport, se vedlegg 10.

Effektmål 
 
Er reisetiden raskere på alternativ vegforbindelse enn på E6 via Oslo?

Effektmålet om redusert reisetid på alternativ vegforbindelse mellom Østfold og Romerike er målt ved 
å sammenligne reisetiden i konseptet med reisetiden på samme strekning på E6 via Oslo. Dersom 
reisetiden på utpekt strekning er kortere i konseptet enn ved å kjøre E6 via Oslo, i en referansesituasjon, 
så har konseptet måloppnåelse. 

Tabell 17 viser reisetidsforholdet utenfor rushtidsperioder mellom konseptene og E6 i referansesituasjonen. 
Konsept 1 (Motorveg øst) har en reisetidsgevinst på 32 minutter når man sammenligner reisetiden 
på strekningen fra Skjeberg til Berger med reisetiden på E6. Dette gir meget god måloppnåelse for 
det aktuelle effektmålet. Konsept 2, alt. 2c (Motorveg vest) og Konsept 3, alt 3d (Motorveg vest-øst) 
gir begge en reisetidsgevinst på 11 minutter, og dermed stor måloppnåelse. Konsept 5 (Minimum), 
Konsept 4 (Kombinasjon) og Konsept 3, alt. 3e (Motorveg vest-øst) gir ingen måloppnåelse i form av 
reisetidsbesparelser sammenlignet med å kjøre E6. I rushtidsperioder hvor det er vesentlig trengsel på 
vegnettet gjennom Oslo, vil reisetidsgevinsten og måloppnåelsen være større

Siden trafikken øker nordover på E6, nærmere Oslo, vil imidlertid flere reisende få nytte av å kjøre 
fra Son til Berger enn fra Skjeberg til Berger. For lette kjøretøy dreier det seg om ca. 1000 flere 
kjøretøy fra Mosseregionen enn fra Nedre Glomma og ca. 200 flere tunge kjøretøy. Korrigert for 
dette blir måloppnåelse for reisetiden for Konsept 1 mindre enn den beregnete innsparingen tilsier. 
Denne «vektingen» med hensyn til start- og målpunkt for trafikken, samt fordeling med hensyn til 
forsinkelser i rush- og lavtrafikkperioder, blir fanget opp og beregnet gjennom trafikantnytten i den 
samfunnsøkonomiske analysen.

Avlaster alternativ vegforbindelse E6 gjennom Oslo?

Effektmålet som omhandler avlasting av E6 gjennom Oslo via alternativ vegforbindelse, er målt ved 
å se på hvordan trafikken endrer seg fra referansesituasjonen i 2030 i to tverrsnitt av E6 (se Figur 42). 
Det ene ligger nord for Oslo sentrum, i Groruddalen, og ett ligger på bygrensen sør for Oslo sentrum. 
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E6 er svært høy så trafikken må reduseres relativt mye for at det i praksis skal 
bidra til avlastning. For å oppnå 10 prosent avlastning må trafikken på snittet i Groruddalen reduseres 
med en ÅDT 14000, mens på snittet ved bygrensa utgjør 10 prosent reduksjon 6000 ÅDT. Skalaen for 
grad av måloppnåelse er tilpasset dette, se Tabell 54.

Det er kun Konsept 1 og 2, Motorveg vest med tunnel under Strømmen (2c), som kan sies å gi noe 
måloppnåelse når det gjelder avlastningsmålet. På disse konseptene er det beregnet en reduksjon av 
trafikken på E6 og parallellveger i bompengesnittet ytre ring i Groruddalen på ca. 5000 ÅDT for Konsept 
1 og ca. 6500 ÅDT for Konsept 2, alt 2c. Sett i forhold til referansesituasjonen tilsvarer dette en reduksjon 
på i underkant av 5 prosent på snittet i Groruddalen. De andre motorvegkonseptene skiller seg lite fra 
hverandre og gir ingen eller marginal måloppnåelse når det gjelder avlastningsmålet. Det samme kan 
sies om Konsept 4, kombinasjon. 
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Kan måloppnåelsen forsvare investeringskostnaden?

Måloppnåelsen må også vurderes i lys av investeringskostnaden. For å oppnå en innsparing i reisetid 
på 32 minutter for lette kjøretøy på Konsept 1c, må det investeres ca. 33 milliarder kroner. Ser man på 
måloppnåelse for avlastning, gir den innsparte reisetiden seg ikke utslag i noen vesentlig reduksjon 
i ÅDT på E6 gjennom Oslo. Måloppnåelsen står ikke i forhold til de høye investeringskostnadene. 
Trafikkgrunnlaget på den nye vegstrekningen er for lite til å kunne forsvare de høye investeringskostnadene, 
noe som også kommer tydelig fram av den samfunnsøkonomiske beregningen.

* Tunge kjøretøy vil bruke lenger tid fra Skjeberg til Son på E6, da lette kjøretøy her har betydelig større gjennomsnitts-
hastighet enn 80. Beregninger gir ca. 5 minutt tillegg. 
** For beregning av reisetid Son til Berger i Konsept 1, 4 og 5 (østkonseptene) legges det til grunn bruk av raskeste 
strekning, dvs eksisterende veg fra Son til Elvestad (fv. 151/fv. 120), og E18 fra Elvestad til Mysen. 

Effektmål Indikator Referanse 
2030

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 Konsept 5

Motorveg 
øst 

(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest /m tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst m/bru 

(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Effektmål 
reisetid:
Redusert 
reise- 
tid på alternativ 
vegforbindelse 
sammenlignet 
med E6 
Skjeberg – 
Berger /
Son – 
Berger**

Type 
kjøretøy Reisetid E6 Reisetid i konsept (skiltet hastighet) sammenlignet med reisetid på E6 i referanse (normaltrafikk)

Lette: 88 min / 
55 min - 32 min - 5 min / 

- 5 min
- 11 min / 
- 11 min /

- 11 min / 
- 11 min /

+ 1 min / + 
1 min + 5 min + 27 min /

+ 44 min

Tunge*: 93 min /
55 min -17 min + 5 min /

+ 7 min
 + 1 min /
+ 3 min

+ 3 min /
+ 4 min

+ 18 min / + 
19 min + 4 min + 22 min /

+ 44 min

Rangering 1 4 2 2 5 6 7

Effektmål 
avlastning:
Antall kjøretøy 
(ÅDT) redusert 
gjennom 
Oslo på E6 og 
parallellveger, 
totalt

Snitt ÅDT 2030 Endret ÅDT i konsept sammenlignet med referanse

Ytre ring 
Grorud-

dalen
140000 -5000 -3000 -6500 -4000 -2500 -2000  - 

Bygrensa 
sør på 

E6
60000 -5500 -2000 -5500 -3000 -3000 -1500  - 

Rangering 2 4 1 3 5 6 7

Investeringskostnad 
(Anslag P50, mrd. kr) 33, 1 22, 4 27 32 26,3 17,1 0,4

Vurdering av måloppnåelse Effektmål reisetid:
Reisetidsgevinst Skjeberg-Berger

Effektmål avlastning: 
ÅDT reduksjon (Groruddalen)

Ingen eller svært lav måloppnåelse 0-4 minutter 0-4000

Noe måloppnåelse 5-10 minutter 4001-8000

Stor måloppnåelse 11-15 minutter 8001-12000

Meget stor måloppnåelse Mer enn 16  min >12001

Figur 54. Skala for graden av måloppnåelse av effektmålene

Tabell 17. Måloppnåelse for effektmålene for reisetid og avlastning, minus betyr reisetidsgevinst (det går raskere å kjøre 
konsept enn E6) og pluss betyr at det tar lenger tid å kjøre konseptet enn samme strekning på E6.



103

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

Figur 55. Skala for vurdering av måloppnåelse for generelle 
samfunnsmål og ønskede sideeffekter.

VURDERING AV EFFEKT

Svært stor negativ endring

Stor negativ endring

Negativ endring

Ingen eller marginal endring

Positiv endring

Stor positiv endring

Meget positiv endring

Konsept

Konsept 1 Konsept 2 a/c Konsept 3 d/e Konsept 4 Konsept 5
Motorveg 

øst 
(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest /m tunnel

(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst 

m/bru 
(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst 
m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Generelle 
samfunnsmål
Bedre trafikk-
sikkerhet (Antall 
drepte og hardt 
skadde)

Reduksjon 
år 1: 1,77

Over 40 år: 
45,17

Reduksjon 
år 1: 1,07

Over 40 år: 
27,26

Reduksjon 
år 1: 1,25

Over 40 år: 
31,78

Reduksjon 
år 1: 0,75

Over 40 år: 
19,09

Reduksjon 
år 1: 0,99

Over 40 år: 
25,15

Reduksjon 
år 1: 0,76

Over 40 år: 
19,35

Ingen 
målbar 

endring

Reduserte 
klimagassutslipp 
(CO2-
ekvivalenter)

Økning: 
535 800 

tonn

Økning: 
477 300 

tonn

Økning: 
144 700 

tonn

Økning: 
586 000 

tonn

Økning: 
460 300 

tonn

Økning: 
154 700 

tonn

Ingen 
målbar 

endring

Ønskede 
sideeffekter
Unngå økt trafikk-
belastning i 
Lillestrøm og 
Nedre Glomma

(-) (-) (+) 0 (-) - - 0

Bedre bomiljøer 
i tettsteder langs 
vegen. 
Antall boliger som 
får mer støy langs 
ny veg *

475 rød 
sone

1080 gul 
sone

270 rød 
sone 

1260 gul 
sone

340 rød 
sone

1280 gul 
sone

480 rød 
sone 

1225 gul 
sone

566 rød 
sone

1680 gul 
sone

1073 rød 
sone

1232 gul 
sone

Tilnærmet 
uendret

Bedre 
tilgjengelighet 
til det regionale 
arbeidsmarkedet

1 4 4 1 1 6 7

Tabell 18. Måloppnåelse for generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter

11.2 Oppnåelse av generelle samfunnsmål og ønskede 
 sideeffekter
Tabell 18 viser hvordan konseptene vurderes ut ifra oppfyllelse av de generelle samfunnsmål og ønskede 
sideeffekter som er definert i utredningen. I sammenstillingen av måloppnåelsen for konseptene skal 
generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter vektes lavere enn prosjektspesifikke samfunnsmål og 
effektmål.

Generelle samfunnsmål
Bedre trafikksikkerhet

Samtlige konsepter, med unntak av Konsept 5, 
vil gi reduksjon i antall drepte og hardt skadde. 
Dette er positivt med hensyn til nullvisjonen (ingen 
drepte og hardt skadde i transportsektoren). 
Spesielt vil Konsept 1 og Konsept 2, alternativ 2c, 
gi stor positiv endring, hvor antall drepte og hardt 
skadde reduseres med henholdsvis 45,17 (K1) og 
31,78 (K2, alt. 2c) over 40 år.
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Reduserte klimagassutslipp

Ingen av konseptene vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Tvert imot øker utslippene målt i CO2-
ekvivalenter. Det gir svært negativ eller stor negativ endring for alle konsepter med unntak av Konsept 5. 
I lys av nasjonale, regionale og lokale målsettinger om å redusere klimagassutslippene er dette uheldig, 
og en ikke ønsket utvikling. Tallene virker forholdsvis logiske for de fleste konseptene; vi bygger mer 
veg, får større trafikk og får da større utslipp av CO2. Konsept 2, alt 2a og alt. 2c, gir imidlertid forskjellig 
bidrag til å være så like. Det som skiller disse konseptene er en 3,3 km tunnel fra Lørenskog til E6 ved 
Djupdalen. På grunn av tunnelen gir alternativ 2c større utslipp i forbindelse med bygging, drift og 
vedlikehold. Samtidig fører tunnelen til at reisen blir kortere for de som kjører den nye vegen – som i sin 
tur gjør at utslippene fra transporten blir lavere i alternativ 2c med tunnel, enn alternativ 2a, uten tunnel. 

Ønskede sideeffekter
Unngå økt trafikkbelastning gjennom Lillestrøm og Nedre Glomma

Det er en ønsket sideeffekt at trafikkbelastningen ikke skal øke gjennom byområdene i hver ende av 
korridoren som følge av konseptene. For å undersøke hva som skjer med trafikken i byområdene er det 
sett på hvordan trafikken fordeler seg i ulike snitt, samt at det er gjort en samlet vurdering av hvor og i 
hvilket konsept trafikkreduksjonen er størst. I Lillestrøm er det f.eks. sett på gjennomkjøring gjennom 
sentrum, og i Nedre Glomma er det både sett på rv. 22 nord for Sarpsborg i tillegg til mer sentrumsnære 
veger (se kap. 8.5).  Alle konsept er vurdert med utgangspunkt i om de gir en positiv eller negativ effekt 
på trafikkbelastningen i byområdene:

• Konsept 1 gir god avlasting i Sarpsborg øst, påfører noe trafikk inn mot Lillestrøm

• Konsept 2, alternativ 2a, gir redusert trafikk sør for Lillestrøm og en liten økning gjennom. Ingen 
 endring i Nedre Glomma. 
 Alternativ 2c gir redusert trafikk sør for Lillestrøm, og en liten nedgang gjennom. Avlaster 
 Strømmen/Rælingen. Ingen endring i Nedre Glomma. 

• Konsept 3, alternativ 3d, gir både positive og negative effekter i Lillestrøm. Det blir redusert trafikk 
 på rv. 22 sør for byen og liten økning på rv. 159. Ingen endring i Nedre Glomma. 
 Alternativ 3e fører til noe økt trafikk gjennom østre deler av Sarpsborg og noe økning inn mot 
 Lillestrøm fra sør. Reduksjonen på rv. 22 gjennom Lillestrøm er ca. lik med økningen på rv. 159.  
 Ingen endring i Nedre Glomma.

• Konsept 4 gir en liten økning i Sarpsborg øst og inn mot byen fra nord. Noe økning sør for 
 Lillestrøm.

• Konsept 5 antas å ikke føre til merkbare endringer fra referansesituasjonen. 

Bedre bomiljøer i tettsteder langs vegen

Bedre bomiljøer i tettsteder langs vegen er også en ønsket sideeffekt av konseptenes gjennomføring. 
For å vurdere dette er det gjort beregninger av hvor mange boliger som ligger innenfor en viss avstand 
langs gammel og eventuelt ny veg. Boliger som ligger nær vegen vil oppleve ulemper både når det 
gjelder støy og luftforurensing. Det er gjort en støykartlegging som fastslår hvor mange boliger som 
påvirkes, Se Vedlegg 12. For å få en merkbar lydreduksjon, må trafikken halveres. Trafikkberegninger 
viser at overføringen fra eksisterende til ny veg vil være mindre enn dette, som betyr at konseptene ikke 
vil føre til en merkbar støyreduksjon for boliger langs eksisterende veg i Konsept 1, 2 og 3. Antall boliger 
som vil oppleve en økning i støy og luftforurensing øker derimot langs ny veg i Konsept 1, 2 og 3, og 
langs eksisterende veg i den delen av Konsept 4 der det kun gjøres utbedringstiltak.

Bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet

Måloppnåelsen for sideeffekten Bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet bedømmes 
ved å se på resultatene fra transportanalysen og analysen av netto ringvirkninger. Netto ringvirkninger 
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ivaretar innkorting i reisetider mellom områder for boliger og arbeidsplasser og tar høyde for lokalisering 
og størrelse på disse områdene. Det er derfor et nært samsvar mellom størrelsen på de beregnede 
ringvirkningene og bedringen i befolkningens tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet. 

• Konsept 1 Motorveg øst og Konsept 3 Vest-øst med kryssing av Øyeren (3d) har om lag like 
 store netto ringvirkninger og vurderes derfor å gi like stor bedring i tilgjengeligheten til det 
 regionale arbeidsmarkedet, og i større grad enn de andre konseptene.  Det er ikke gjennomført 
 beregning av netto ringvirkninger for Konsept 3 Vest-øst via E18 (3e). Trafikantnytten i analysen av
  prissatte konsekvenser er imidlertid like stor i begge øst-vest-konseptene. Dette tilsier at 
 det heller ikke er store forskjeller i hvor stor grad de bedrer tilgjengeligheten til det regionale 
 arbeidsmarkedet.

• Konsept 2 Motorveg vest vurderes, på bakgrunn av noe lavere netto ringvirkninger enn Konsept 
 1 og 3, å gi noe mindre bedring i tilgjengeligheten til det regionale arbeidsmarkedet enn Konsept 
 1 og 3. Det er ikke gjennomført beregning av netto ringvirkninger for Konsept 2 (tunnel, 2c), men 
 på bakgrunn av en høyere trafikantnytte i Konsept 2 med tunnel enn uten, vurderes at bedringen 
 i tilgjengeligheten til det regionale arbeidsmarkedet er noe større i Konsept 2 med tunnel (2c) enn 
 Konsept 2 uten tunnel (2a). 

• Konsept 4 Kombinasjon Øst vurderes, på bakgrunn av relativt små netto ringvirkninger, å gi en 
 mindre bedring i tilgjengeligheten til det regionale arbeidsmarkedet. 

• Konsept 5, Minimum, vurderes å ikke gi noen bedring i tilgjengeligheten til det regionale 
 arbeidsmarkedet og rangeres sist.

Transportanalysen viser at med ny vegforbindelse blir det mer attraktivt å reise ut av Indre Østfold (jmf. Kap. 
8.4). Kortere reisetid i korridoren gjør at en del trafikanter endrer reisemål, det blir færre kommuneinterne 
reiser og flere reiser til og fra de omkringliggende områdene – spesielt til/fra Nedre Romerike og Oslo. 
Dette kan blant annet tolkes som et uttrykk for at tilgjengeligheten til et regionalt arbeidsmarked øker.  
Aller størst økning i tilgjengeligheten ser vi mellom Indre Østfold og Nedre Romerike. Generelt er det 
motorvegkonseptene 1, 2 og 3 som har den største endringen. Dette henger sammen med at det er 
her reisetiden reduseres mest. Konsept 4 gir også noe økning i tilgjengelighet mellom Indre Østfold og 
Nedre Romerike, men mindre enn for de andre konseptene. Konsept 2, med tunnel (2c) skiller seg ut, 
her øker trafikken markant mellom Oslo, Nedre Romerike og Follo, på bekostning av trafikken internt i 
Follo. Internt i Oslo og internt på Nedre Romerike er endringene mindre.

Når det gjelder tilgjengeligheten fra Indre Østfold til Nedre Glomma, Halden, Mosseregionen og Follo er 
resultatene litt forskjellig avhengig av hvilket konsept det er snakk om. I Konsept 1 øker tilgjengeligheten 
mellom Indre Østfold og Nedre Glomma-regionen, mens i Konsept 2 og 3 øker tilgjengeligheten mellom 
Indre Østfold og Mosseregionen. 

11.3 Justering av mål
Transportanalysen viser at ingen av de ulike alternativene som er analysert avlaster E6 i den grad at det 
faktisk kan bidra til bedre fremkommelighet gjennom Oslo. Årsaken til at avlastningen er liten skyldes at 
trafikken som skal helt fra sør i Østfold til Romerike, eller lenger nordover (og motsatt), er lav. Trafikken 
i Oslo er i hovedsak lokal eller regional, og mye av trafikken på E6 har målpunkt i Oslo. For å gjøre noe 
med denne trafikken trengs det tiltak lokalt, på vegnettet, og eller restriktive tiltak for vegtrafikken. 
Dette er tema som ligger utenfor denne konseptvalgutredningen og fører derfor ikke til en justering av 
konseptene. Derimot ligger denne kunnskapen til grunn for at måloppnåelse for effektmålet avlastning 
vektlegges mindre i endelig rangering og anbefaling, sammenlignet med øvrige mål og nyttevurderinger. 
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12 Drøfting og anbefaling

12.1 Drøfting i lys av samfunnsøkonomisk analyse og 
 måloppnåelse 

Konseptenes nytte for samfunnet
Alle konseptene har negativ prissatt samfunnsøkonomisk nytte. På bakgrunn av dette er det 0-alternativet 
som peker seg ut som det beste. Men siden 0-alternativet ikke tilfredsstiller det absolutte kravet om 
å sikre omkjøringsmuligheter for alle trafikantgrupper, kan ikke dette alternativet anbefales. Siden alle 
alternativene har negativ netto nytte, vil den beste løsningen være det alternativet som gir lavest total 
kostnad for samfunnet. Konsept 5, Minimum skiller seg klart fra de andre konseptene ved å ha minst 
negativ samfunnsøkonomisk nytte.  Dersom vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene vektlegges, 
er det Konsept 5, Minimum, som etter en samlet vurdering peker seg ut som det klart beste. 

Siden vegstandarden i Konsept 5 for det meste vil være som i dag, med unntak av utbedring av noen 
flaskehalser, har det ikke vært gjennomført transportmodellberegninger for dette konseptet. Det antas 
at utbedringene som legges til grunn i Konsept 5 ikke vil gi noen målbar innkorting av reisetiden. Siden 
reisetiden fortsatt vil være en god del lengre enn for E6, er det sannsynlig at trafikken i en fremtidig 
normalsituasjon vil fortsette å kjøre E6, og ikke omkjøringsvegen. I enkelte situasjoner, for eksempel ved 
hendelser i tunnel som medfører stenging/forsinkelser av trafikken på E6, vil også Konsept 5 kunne gi et 
positivt bidrag til trafikantnytten ved at det blir mulig for alle trafikantgrupper å kjøre en omkjøringsveg 
utenom E6 gjennom Oslo. I Kapittel 3.1 anslås kostnaden for forsinkelser grunnet tunnelstengninger å være 
ca. 40 mill. kroner per år. Reduksjonen i slike kostnader som følge av omkjøringsvegen, vil sannsynligvis 
ligge betydelig lavere enn dette. I en avvikssituasjon vil nyttevirkningene for personbiler trolig være 
mindre i Konsept 5 enn i de øvrige konseptene. Dersom nyttevirkningene ved omkjøringsmuligheter i 
en avvikssituasjon tillegges verdi, vil alle konseptene få en noe bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 
enn i den prissatte analysen. Den relative forskjellen mellom konseptene blir tilnærmet den samme.

Konsept 5 tilfredsstiller kravet om å sikre omkjøringsmuligheter for modulvogntog, og vil dermed oppfylle 
en viktig del av samfunnsmålet, men vil altså ikke gi noe bidrag når det gjelder avlastning av E6 gjennom 
Oslo. Selv om kravet om å «sikre nødvendig trafikkberedskap» blir oppfylt gjennom Konsept 5, er det 
viktig å være klar over at vegen i det store og hele fortsatt blir liggende som i dag med alle de utfordringer 
som finnes både med hensyn til dårlig fremkommelighet og trafikksikkerhet. Konsept 5 scorer lavest 
både i ROS-analysen og i 3R analysen som er gjort. Siden konseptet ikke gir noen målbar reduksjon 
i reisetid sammenlignet med dagens situasjon, vil tilgjengeligheten til det regionale arbeidsmarkedet 
bli tilnærmet som i dag.

Motorvegkonseptene har svært stor negativ samfunnsøkonomisk nytte og kan med bakgrunn i dette ikke 
anbefales. Konsept 4, Kombinasjon, har noe høyere samfunnsøkonomisk nytte enn motorvegkonseptene, 
men også dette konseptet har stor negativ nytte. 

Konseptenes måloppnåelse
Når det gjelder måloppnåelse relatert til effektmålet avlastning, viser analysene at de ulike alternativene 
gir svært liten eller marginal avlastning av E6 gjennom Oslo. Konsept 2, Motorveg vest (2c), kommer 
best ut når det gjelder avlastning, men ingen av alternativene vil gi mer enn 5 prosent avlastning, 
det vil si ca. 6500 kjøretøy (ÅDT), på E6 med parallellveger målt på et snitt i Groruddalen i Oslo. Målt 
ved bygrensen i sør vil avlastningen på E6 være lavere i antall kjøretøy, men høyere i prosent, fordi 
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trafikken er lavere totalt sett. Årsaken til at avlastingen er liten, er at gjennomgangstrafikken på E6 er 
liten sammenlignet med andelen lokal og regional trafikk. Dette samsvarer med analysen som ble gjort 
i forkant av trafikkberegningen av konseptene. 

Reisetiden i konseptene gir en indikasjon på hvor god den nye vegen er. Dersom vegen er rask bør 
den samtidig være et mer aktuelt alternativ som omkjørings- eller avlastningsveg til E6 gjennom Oslo. 
Konsept 1 Motorveg øst har best måloppnåelse for effektmålet reisetid, konseptet oppnår hele 32 minutter 
innspart reisetid for personbiler og 17 minutter for tunge kjøretøy, sammenlignet med å kjøre E6. Til tross 
for denne store innsparingen i reisetid, viser trafikkberegningene at Konsept 1 ikke gir noen vesentlig 
større avlastning enn flere av de andre motorvegkonseptene som har innspart reisetid. Dette indikerer 
at de trafikale utfordringer med trafikkavviklingen på E6 gjennom Oslo i stor grad skyldes lokal og 
regional trafikk og ikke gjennomgangstrafikk. Redusert reisetid ser med andre ord ikke ut til å påvirke 
avlastningen på E6-trafikken gjennom Oslo i særlig grad, og måloppnåelse for dette effektmålet kan 
derfor ikke tillegges stor vekt i analysen og i den samlede vurderingen.

Tabell 19. Samlet vurdering av konseptene.

Konsept Konsept 1 Konsept 2 a/c Konsept 3 d/e Konsept 4 Konsept 5
Motorveg 

øst 
(alt. 1c)

Motorveg 
vest  

(alt. 2a)

Motorveg 
vest 

/m tunnel
(alt. 2c)

Motorveg 
vest-øst 

m/bru 
(alt. 3d)

Motorveg 
vest-øst 
m/E18

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Trafikantnytte 13,5 mrd. 5,5 mrd. 8,5 mrd. 7,5 mrd. 7,5 mrd. 5,0 mrd.  0 mrd

Diskontert
Investerings-
kostnad eks. mva

22,5 mrd. 15,0 mrd. 17,5 mrd. 21,0 mrd. 17,5 mrd. 11,5 mrd. 0,2 mrd.

Netto nytte -17 mrd. -15 mrd. -17 mrd. -21,5 mrd. -16 mrd. -10 mrd. -0,3 mrd.

Rangering 
prissatte 
konsekvenser

6 3 5 7 4 2 1

Rangering 
ikke-prissatte 
konsekvenser

7 2 2 6 5 4 1

Rangering 
samfunnsøkonomi 
samlet

7 2 4 6 4 2 1

Måloppnåelse

Redusert 
reisetid

1 4 2 2 5 6 7

Avlastning 
av E6

2 4 1 3 5 6 7

Trafikkberedskap-/ 
ROS-rangering

JA JA JA JA JA JA JA

Investerings-
kostnad 
(Anslag P50, 
ink. mva)

33, 1 mrd. 22, 4 mrd. 27 mrd. 32 mrd. 26,3 mrd. 17,1 mrd 0,4 mrd.

Rangering 6 2 2 7 5 4 1
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En viktig del av samfunnsmålet er at konseptene skal gi økt trafikkberedskap. Dette er formulert som 
et absolutt krav om at alle konsepter skal gi omkjøringsmuligheter og sikre fremkommelighet for 
modulvogntog og andre trafikantgrupper ved hendelser på E6. Alle alternativene vil gi tilfredsstillende 
trafikkberedskap i samsvar med dette kravet. Motorvegalternativene vil gi klart best trafikkberedskap 
og skiller seg relativt lite fra hverandre, men også Konsept 5, Minimum, vil gi tilstrekkelige 
omkjøringsmuligheter for alle kjøretøygrupper. 

Når det gjelder oppfyllelse av generelle samfunnsmål og sideeffekter, vil alle konseptene med unntak 
av Konsept 5, bidra til positiv endring for det generelle samfunnsmålet om bedre trafikksikkerhet og 
den ønskede sideeffekten om forbedring av tilgjengeligheten til det regionale arbeidsmarkedet. På 
samme måte vil alle konsepter, med unntak av Konsept 5, ha negative konsekvenser på CO2-utslippene 
og støysituasjonen for de som bor langs vegen. Dette er ikke i tråd med nasjonale mål. Når det gjelder 
konseptenes bidrag til trafikkbelastningen i byområdene viser analysene at Konsept 2, Motorveg vest 
med tunnel (2c), er det konseptet som reduserer trafikkbelastningen i Lillestrøm mest, men konseptet 
gir ingen endring av trafikken i Nedre Glomma. Med tanke på å sikre bedre fremkommelighet for 
kollektivtransport, er det positivt at en del av person - og tungtrafikken ledes over og vekk fra de 
mest trafikkerte delene av vegnettet i Lillestrøm. I Konsept 1, Motorveg øst, øker trafikkbelastningen i 
Lillestrøm, men samtidig reduseres trafikkbelastningen i Nedre Glomma. 

På bakgrunn av ROS-analysen og 3R metodikken rangeres Konsept 2, Motorveg vest, høyest, dette 
gjelder både alternativ 2a og 2c, mens Konsept 5, Minimum, rangeres lavest da dette er det konseptet 
som kommer dårligst ut med hensyn til samfunnsikkerhet, risiko og sårbarhet. 

Det er også vurdert hvordan konseptene vil kunne fungere som en del av Ring 4 med forbindelse til E134 
Oslofjordforbindelsen. Her viser det seg at det er svært liten forskjell mellom konseptene, og mellom 
konseptet før og etter det blir kombinert med en Ring 4-tilknytning. Grunnen til at konseptene skiller 
seg lite fra hverandre når det gjelder deres påvirkning på trafikk gjennom Oslofjordtunnelen, er trolig 
at trafikken mellom Drammen og E6 nord for Oslo stort sett vil velge å kjøre gjennom Oslo, siden dette 
er raskest. Unntak kan være ved hendelser på vegnettet.

12.2 Anbefaling av konsept

Konsept 5, Minimumsalternativet, oppnår ønsket beredskap
På bakgrunn av kostnader og den samfunnsøkonomiske analysen anbefales Konsept 5, Minimum. 
Begrunnelsen for dette er at målet om avlastning av E6 gjennom Oslo blir liten uansett hvor mye 
investeringer man legger i bygging av ny veg. 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. Dette fordi de trafikale utfordringene på E6 i Oslo i all hovedsak skyldes lokal og regional 
trafikk, og ikke gjennomgangstrafikken. Ved å anbefale Konsept 5, Minimum, vil man oppnå bedre 
trafikkberedskap for alle kjøretøy. Konseptet gir en overordnet omkjøringsveg som kan benyttes også 
av modulvogntog, ved hendelser på E6. Dette er en viktig del av samfunnsmålet for denne KVU-en. 
Kostnadene for å oppnå denne trafikkberedskapen er relativt beskjeden sammenlignet med de andre 
konseptene som er vurdert, og et slikt konsept kan realiseres relativt raskt. Konsept 5, Minimum, er 
også det konseptet som gir klart minst negative virkninger på miljøet, og skiller seg på den måten ut i 
positiv retning sammenlignet med de andre konseptene. Ulempen er at dette konseptet er vurdert som 
mest sårbart i ROS-analysen.

På lengre sikt kan Konsept 4, Kombinasjon, vurderes innført etappevis
Når man først har oppnådd målet om å sikre nødvendig trafikkberedskap, kan man på lengre sikt 
utvikle rv. 22 videre gjennom etappevis utbygging, slik at vegstandarden blir bedre. Ved å velge det 
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konseptet som har nest best samfunnsøkonomiske lønnsomhet, Konsept 4, Kombinasjon, vil man få en 
vegforbindelse som kan være et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo, som kan fungere som 
en god omkjøringsveg, og dermed oppfylle en viktig del av samfunnsmålet. Dette konseptet vil kunne 
utvikles over flere år, ved at man prioriterer utbyggingen av de strekningene som har størst utfordringer/
trafikk først. Ved at vegen på deler av strekningen legges utenom tettsteder, og ved å bygge gang- og 
sykkelveger, vil hensynet til bomiljøer og trafikksikkerhet bedres. 

Konsept 4 gir også bedre tilgjengelighet til det regionale arbeidsmarkedet, en ønsket sideeffekt som er 
viktig for utvikling og vekst i regionen. Innspart reisetid ved å kjøre Konsept 4-strekningen sammenlignet 
med dagens situasjon på rv. 22 vil være på hele 22 minutter for lette kjøretøy og 18 minutter for tunge 
kjøretøy. I rushtiden vil det være raskere å kjøre den nye vegen, sammenlignet med å kjøre E6 om Oslo. 
Dette er med og knytter arbeidsmarkedene sammen og bidrar til økt mobilitet i samfunnet. Ulempen med 
dette konseptet er først og fremst at det tilfører mer trafikk i byområdene i Nedre Glomma og Lillestrøm, 
og at det vil påføre beboere langs vegen mer støy. Dette er i noen grad kompensert for ved å legge inn 
ekstra tiltak i disse byene, og sørge for nødvendig støyskjerming. Det er likevel verdt å merke seg at 
kombinasjonskonseptet har en del negative konsekvenser knyttet til de ikke prissatte konsekvensene, 
og da spesielt i Hafslund i Nedre Glomma og ved Fetsund. Konseptet vil også gi et marginalt bidrag til 
måloppnåelse når det gjelder avlastning av trafikken på E6.  

Motorvegalternativene gir en raskere veg, men stor negativ samfunnsnytte
Alle motorvegalternativene gir stor negativ samfunnsøkonomisk nytte. Samtidig gir de svært begrenset 
avlastning av E6, noe som er en viktig del av samfunnsmålet. Selv om motorvegkonseptene, og da 
spesielt Konsept 1, 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.

Dersom hensynet til trafikkberedskap skal veie veldig tungt, og om samfunnet er villig til å prioritere 
nødvendige midler til et motorvegprosjekt, er det Konsept 2, Motorveg vest, og da spesielt alternativ 2c 
med tunnel under Strømmen, som samlet sett peker seg ut som det beste alternativet. Dette konseptet 
gir det største bidraget til avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo av samtlige konsepter som er 
undersøkt. Men, avlastningen er ikke større enn at effekten knyttet til fremkommelighet på E6 i rushtid 
vil være heller marginal.  Erfaringsmessig vil den frigjorte kapasiteten raskt fylles opp av andre biler, om 
konseptet ikke kombineres med andre og mer bilrestriktive tiltak på E6 gjennom Oslo. Sammenlignet 
med å kjøre E6 gir likevel konseptet en del innspart reisetid for personbiler på strekningen mellom E6 i 
Østfold og E6 på Romerike. I rushtid vil innsparingen være betydelig høyere, og det vil også være mye 
raskere å kjøre omkjøringsvegen for tunge kjøretøy enn å kjøre gjennom Oslo.

Selv om den samfunnsøkonomiske nytten er svært negativ, vil et slikt motorvegkonsept bidra til å styrke 
trafikkberedskapen betydelig i utredningsområdet. Konsept 2, alternativ 2c, kommer best ut i ROS-
analysen og bra i 3R-analysen, og peker seg ut som et robust alternativ som vil medføre betydelig 
økning i kapasiteten i vegsystemet med relativt lav sårbarhet. Konseptet vil også bidra til at den trafikale 
situasjonen i Lillestrøm blir forbedret ved at fv. 120 blir betydelig avlastet. Dette konseptet er også det 
motorvegkonseptet som kommer minst dårlig ut når det gjelder påvirkningen på miljøet. De regionale 
ringvirkningene av prosjektet vil være betydelige, men mindre enn for de andre motorvegkonseptene. 

Konsept 2, Motorveg vest, kan utvikles trinnvis. Skal konseptet fungere som omkjøringsveg og gi økt 
trafikkberedskap, må strekningen mellom Son og Lørenskog etableres først. I en senere fase kan man 
så bygge tunnelen under Strømmen og videre over til E6 i Djupdalen. Systemmessig virker Konsept 
2 intuitivt å være best egnet som en østre del av Ring 4. Dette fordi konseptet vil gi den korteste og 
raskeste vegen av konseptene mellom E134 Oslofjordforbindelsen og E6 Berger (utenom Oslo). Å 
utrede viktigheten/virkningen av Ring 4 vil være en egen større analyse som må sees i sammenheng 
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med det øvrige vegsystemet på vestsiden av Oslofjorden, og som ligger utenfor rammene som er satt 
for denne KVU-en. 
De andre motorvegkonseptene vil enten på grunn av stor negativ samfunnsøkonomiske nytte, dårlig 
måloppnåelse eller store konflikter knyttet til ikke prissatte konsekvenser, ikke kunne anbefales.

Oppsummering av anbefaling
Oppsummert anbefales at:
• Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. Konseptet oppfyller kravet om en 
 omkjøringsveg for alle kjøretøy, inklusive modulvogntog, til den laveste investeringskostnaden 
 sammenlignet med øvrige alternativ. 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 
 samfunnsøkonomisk 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.

• 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.

12.3 Føringer for videre planlegging
I årene fremover vil det gjennomføres en rekke mindre utbedringstiltak på fv. 120 og rv. 22. Det dreier seg 
om trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, forsterking og utbedringer mm. I denne sammenheng 
vurderes disse tiltakene til å være uten særlig betydning for gjennomføring av utbyggingskonseptene 
(K1, K2, K3 og K4).

Ny forskrift for modulvogntog 
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. Avhengig av hvordan aksler 
plasseres på vogntoget, skiller man mellom 3 typer modulvogntog. Forslaget til ny forskrift vil innebære 
å tillate modulvogntog type 1 og 2 samt 24 m vogntog (lastebil og slepvogn) på tømmervegnettet. 
Forskriften vil kunne medføre endrete konsekvenser når det gjelder belastning på bruer og det øvrige 
vegnettet, samt innskjerping av sporingskravene.  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. 

Utbyggingsprosjektet rv. 22 Glommakryssingen
Utbyggingsprosjektet rv. 22 Glommakryssingen har grensesnitt mot alle alternativene på østsiden av 
Øyeren. Det foreligger en anbefalt løsning i kommunedelplanen for ny kryssing av Glomma på rv. 22. 
Denne anbefalte løsningen er lagt til grunn for valg av trase og er innbakt i kostnadene i Konsept 4, 
Kombinasjon. Siden man har ganske sikre tall for kostnader knyttet til den anbefalte løsningen for kryssing 
av Glomma i kommunedelplanen, har man også lagt dette til grunn for motorvegkonseptene på østsiden 
(Konsept 1 og Konsept 3). Skulle det bli aktuelt å gå for noen av disse, er det grunn til å optimalisere 
kryssingen av Glomma og den videre traseen opp mot Berger i en senere planfase.
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For kommunedelplan vil det normalt være krav om gjennomføring av konsekvensutredning. Dette vil 
være aktuelt for den delen av strekningen der det anbefales å bygge ny ved med H5-standard. På den 
øvrige delen av strekningen, der det aktuelt med nybygging og utbedring i eksisterende trase, kan 
man gå rett på reguleringsplan. For reguleringsplan må krav i forbindelse med konsekvensutredning 
avklares før planoppstart.

Bompengefinansiering?
Dersom regjeringen velger å gå for noen av de store utbyggingskonseptene, vil det være nødvendig å 
gjøre mer detaljerte beregninger av inntektspotensial og finansieringsevne med bruk av bompenger. Dette 
må skje gjennom en egen bompengeutredning med vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner.

12.4 Kontraktstrategi
Uavhengig av valg av konsept er det i hovedsak to entrepriseformer som er aktuelle i dette prosjektet; 
utførelsesentrepriser og totalentrepriser. 

En rekke faktorer spiller inn ved valg av kontraktstrategi, bl.a.:
• Bevilgningstakt
• Markedssituasjonen
• Størrelse og kompleksitet på oppdraget
• Risiko og risikofordeling
• Avhengigheter og grensesnitt
• Usikkerhet knyttet til grunnforhold, kulturminner, miljø mm
• Trafikale forhold
• Nybygging i jomfruelig terreng eller utbedring langs eksisterende trase

Videre planlegging
Avhengig av regjeringens beslutning om valg av konsept for KVU for vegforbindelser øst for Oslo, vil 
neste steg være planlegging etter Plan- og bygningsloven. 

Strategi for gjennomføring av Konsept 5, minimum:

Prioritet Strekning Aktuelt plannivå Kommentar

1 Fv. 120 Moss-Elvestad Reguleringsplan Gir omkjøringsmulighet ved stenging av Follotunnelen

2. Rv. 22 Årum-Mysen Reguleringsplan Gir omkjøringsmulighet ved stenging av Follotunnelen

3. Rv. 22 Mysen-Hvam Reguleringsplan Gir omkjøringsmulighet ved stenging av E6 tunneler inn mot Oslo

Prioritet Strekning Aktuelt plannivå Kommentar

1
Rv. 22 
Ny Glommakryssing

Reguleringsplan Det foreligger en anbefalt løsning i kommunedelplanen

2. 

Rv. 22 Kapasitetssterk 
gate/ utbedringstiltak 
i eksisterende trase i 
Nedre Glomma og 
Lillestrøm. Fv. 22 
Hvam-Gjelleråsen.

Reguleringsplan Gir økt fremkommelighet for kollektivtransport/ næringstransport

3. 
Rv. 22 Ise-Mysen og 
rv. 22 Mysen-Kringen

Kommunedelplan 
og regulerings-
plan

Gir en sammenhengende god omkjøringsveg og knyttet bo- 
og arbeidsmarkedene i de to fylkene nærmere hverandre

Ved eventuell videreutvikling av rv. 22 i tråd med Konsept 4, Kombinasjon, foreslås følgende 
gjennomføringsstrategi:
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På dette stadiet i planleggingen, er de fleste av disse forholdene usikre og lite utredet. Endelig valg 
av kontraktstrategi bør derfor avventes inntil overnevnte forhold er nærmere beskrevet og vurdert.  
Vurderingene av kontraktstrategi som er gjort under, må derfor betraktes som høyst foreløpige, og 
vurdert ut fra ganske overordnete og generelle kriterier på bakgrunn av konseptene slik de fremstår i dag.
Når det gjelder det anbefalte konseptet, 5 Minimum, bør dette gjennomføres som en utførelsesentreprise, 
og som en åpen anbudskonkurranse. Kompleksiteten er relativt liten, da det er snakk om mindre 
utbedringer av bruer, kryss og flaskehalser for å sikre fremkommelighet for modulvogntog. 
Handlingsrommet for valg av løsninger er begrenset, og det vil være klare krav til hva som skal leveres 
med tilhørende detaljerte beskrivelser i prosjekteringsgrunnlaget. Det vil kreve at byggherren har satt 
av nok ressurser og har riktig kompetanse til å kontrollere gjennomføringen og påse at løsningene er 
i henhold til det som er prosjektert. Ideelt sett burde dette konseptet ha blitt lyst ut som et anbud, noe 
som ville ha gitt færre grensesnitt og en mer effektiv gjennomføring. Siden det både er snakk om tiltak 
på riksveg og fylkesveg, er det naturlig at anbudet lyses ut som to anbud, som styres av henholdsvis 
staten og fylkeskommunen. 

Når det gjelder Konsept 4, Kombinasjon, så anbefales det at dette gjennomføres som en blanding av 
utførelsesentrepriser og totalentrepriser. I byene og tettstedene, hvor handlingsrommet vil være relativt 
begrenset, og hvor det stilles store krav til gode og detaljerte beskrivelser, gjennomtenkte løsninger 
med omfattende involvering av kommunale- og fylkeskommunale myndigheter, vil utførelsesentrepriser 
egne seg best. Det viktig at kontraktsarbeidene på disse delene av strekningene startes opp tidlig, slik 
at byområdene kan eksponeres for økt trafikk etter hvert som andre deler av omkjøringsvegen åpnes 
for trafikk. 

Konsept 4, Kombinasjon, innebærer blant annet bygging av rv. 22 med ny bru over Glomma med fire felt 
på strekningen fra Kringen til der vegen møter dagens firefeltsveg øst for Lillestrøm. Denne strekningen 
har kommet lengst i planleggingen, og det foreligger en anbefalt løsning i kommunedelplanen. 
Detaljregulering og oppstart her bør derfor kunne skje relativt raskt når bevilgning foreligger. Denne 
delstrekningen har stor kompleksitet og mange forhold som kan være vanskelig å prise med hensyn til 
risiko. Det gjelder blant annet hensyn til kulturminner ved Fetsund lenser, miljøhensyn i Øyeren-deltaet, 
grunnforhold i forbindelse med brua, samt hensyn til innbyggere langs vegen.  Dette er forhold som 
byggherren i stor grad må ha kontroll på og bære risikoen for. Det er derfor mest naturlig at denne delen 
av strekningen gjennomføres som en utførelsesentreprise.

På øvrige deler av strekningen, nord og sør for E18, ligger det godt til rette for bruk av totalentreprise med 
samspill. Her er det både strekninger med nybygging i jomfruelig mark og utbedring/nybygging langs 
eksisterende veg.  Det er en rekke utfordringer som best kan løses i et samarbeid mellom byggherre 
og entreprenør; blant annet trafikkavvikling på strekninger med mye randbebyggelse/avkjørsler, 
massebalanse/deponi, tilpassing, bredding og forsterkning av eksisterende veg. Ved samarbeid om 
prosjektgjennomføring gis det mulighet til å trekke veksler på entreprenørens utbyggingskompetanse 
Strekningen mellom Nedre Glomma i sør og Lillestrøm i nord er lang. Det vil være naturlig å dele opp 
denne delen av konseptstrekningen i to store totalentrepriser – én sør for E18 og én nord for E18. Dette 
vil gi få og tydelige grensesnitt, med mulighet til god oppfølging av kontraktsarbeidet fra byggherres 
side. Totalentreprise gir mulighet for raskere gjennomføring ved at man prosjekterer samtidig som 
man bygger, og risikoen for konflikter kan reduseres ved at det etableres et godt samarbeid mellom 
entreprenør og byggherre. Konsept 4 innebærer bygging av veg i områder med vanskelige grunnforhold, 
herunder kvikkleire. Er grunnforholdene uavklart og lite beskrevet, vil kostnadene bli høyere dersom 
entreprenøren må bære denne risikoen i gjennomføringen. For å redusere denne risikoen, og dermed 
kostnaden, anbefales det at byggherre gjennomfører detaljerte grunnundersøkelser i planleggingsfasen, 
slik at entreprenøren har tilgang til dette når anbudet skal prises. Suksesskriterier for totalentrepriser 
med samspill vil være at entreprenøren engasjerer seg i planleggingsfasen, har god lokalkunnskap og 
at framdriften på planlegging og grunnerverv er god.



113

K O N S E P T V A L G U T R E D N I N G  •  V E G F O R B I N D E L S E R  Ø S T  F O R  O S L O

Når det gjelder motorvegkonseptene, så har de det til felles at de for det meste går gjennom jomfruelig 
terreng. Vi har vurdert kontraktstrategi nærmere for det beste av motorvegkonseptene, 2c. Strekningen 
er relativ lang og med mye masser som skal flyttes og behandles. Det inngår flere tuneller i konseptet, 
og flere planskilte kryss. Motorvegkonseptet gir rom for helhetlig tilnærming og en mulighet for 
entreprenøren til å optimalisere prosjektet ved å finne gode angrepspunkter og løsninger som ivaretar 
byggherrens funksjonskrav. Motorvegkonseptet egner seg derfor svært godt som en totalentreprise 
med dialog og prekvalifisering. Det forutsetter at byggherren har god oversikt over prosjektet og klarer 
å beskrive utfordringene og risikoforhold tilstrekkelig slik at entreprenøren kan prise risikoen i sitt tilbud. 

Mye av risikoen i gjennomføringen ligger i manglende kunnskap om grunnforholdene. For 
motorvegalternativ 2c vil det være av stor betydning for sluttkostnaden, og kritisk for gjennomføringen, 
om ikke byggherre har tilstrekkelig oversikt og kunnskap om dette. Det gjelder spesielt områder 
med kvikkleire, svakhetssoner og sprekkområder knyttet til geologiske forhold i Østmarka, og 
spesielt i tunnelområdene og i områder med høye skjæringer. Det er viktig å finne gode løsninger 
for trafikkavviklingen i kryssområdene på rv. 159 i Lørenskog og ved E6 i Djupdalen. Bygging av 
tunnelen under Strømmen vil berøre mange innbyggere og komme i nærføring med Romeriksporten. 
Dette er en strekning som krever grundige forundersøkelser knyttet til både geologi, varmebrønner, 
sprengningsarbeider, massetransport mm. Det er viktig å trekke inn geoteknisk og ingeniørgeologisk 
kompetanse som har byggerfaring.

For å sikre omkjøringsmulighet, bør hele strekningen fra Son til Rælingen bygges ut samtidig og med en 
rask gjennomføring. Strekningen fra rv. 159 ved Lørenskog med tunnel under Strømmen til E6 i Djupdalen, 
kan eventuelt tas som en etappe 2.  Det er viktig å tilpasse størrelsen på entreprisene slik at man oppnår en 
viss konkurranse i markedet og samtidig sikrer rask framdrift. Lengden og størrelsen på motorvegkonsept 
2c tilsier at utbyggingen bør inndeles i 4-5 større totalentrepriser, der grensesnittene må velges slik at 
man kan få til gode løsninger med hensyn til masseflytting og effektiv og trygg anleggsgjennomføring.  
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13 Medvirkning og informasjon

KVU-arbeidet har vært ledet av Statens vegvesen Region øst. Prosjektet har lagt vekt på medvirkning 
og kommunikasjon fra oppstart ved å involvere kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner 
og andre etater.

Den 28. august 2018 ble det holdt et møte i Skedsmo kommunehus der alle berørte kommuner og 
fylkeskommuner i utredningsområdet ble invitert. Hensikten med møtet var å orientere om status og 
organisering av arbeidet, avgrensning av prosjektet og fremdrift, samt å åpne opp for synspunkter, 
innspill og behov fra kommunene. I tillegg ble det arrangert et arbeidsverksted i forbindelse med oppstart 
av arbeidet, og underveis i prosjektet har viktige aktører blitt invitert til å delta på møter i en ekstern 
referansegruppe.

100 deltakere på arbeidsverksted
Den 15. og 16. november 2018 ble det arrangert et arbeidsverksted i Fredrikstad med nærmere 100 
deltakere fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og transportetater. Hensikten med 
verkstedet var å identifisere behov og få innspill til samfunnsmål fra de ulike interessegruppene. Her 
ble det lagt vekt på gruppearbeid og presentasjoner og diskusjoner i plenum. Verkstedet ble grundig 
dokumentert i egen rapport (Vedlegg 3).

Bred deltakelse i ekstern referansegruppe
Etter arbeidsverkstedet ble det opprettet en referansegruppe som besto av om lag 30 representanter fra 
transportnæringen, interesseorganisasjoner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politiske og administrative 
ressurser fra kommunene og representanter fra andre transportetater. Hensikten med referansegruppa 
var å få råd og verdifull fagekspertise slik at ikke prosjektgruppa overså viktige innspill som kunne 
ha betydning for arbeidet med utforming og anbefaling av mulige løsninger, konsepter og rapporten 
generelt. Det ble holdt tre møter med ekstern referansegruppe, i mars, juni og september 2019. Referater 
og presentasjoner fra disse møtene ligger på prosjektets nettside.

Godt samarbeid med mediene
Det har til tider vært stor interesse for arbeidet fra lokale og regionale medier som har vært en viktig 
kanal for å orientere berørte og interesserte om KVU-arbeidet. Prosjektet har også egen nettside der 
både nyhetsartikler, rapporter og dokumenter fra møtene har blitt publisert.

Pilotprosjekter
I forbindelse med utpekte deler av konseptvalgutregningen er det gjennomført pilotprosjekter for å teste 
nye måter å samle og vurdere informasjon på, både i fasen med situasjonsbeskrivelse og problemanalyse, 
og i fasen med å vurdere konseptenes virkning på ulike aspekter

Landskapskarakteranalyse

Det er utarbeidet en landskapskarakteranalyse for de to utredningskorridorene. Landskapskarakter-
analysen er inspirert av en metode utviklet av det svenske Trafikverket, kalt integrert landskaps-
karakteranalyse (ILKA). Metoden inndeler hele landskapet i typiske karakterområder. Disse 
karakterområdene er avgrenset ut fra befaringer og studier av kart og fagdatabaser. Et viktig prinsipp i 
arbeidet med ILKA er at befaringer og analyse gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid.
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Hensikten med landskapskarakteranalysen er å systematisere kunnskap om naturressurser, naturmiljø, 
kulturmiljø, landskap, friluftsliv og byområder/tettsteder på et overordnet nivå. Analysen ligger til grunn for 
utvikling og justering av konseptene, samt virkningsvurderingen av de endelige konseptene. Metoden 
for vurdering av ikke-prissatte virkninger tar utgangspunkt i etablert praksis for konseptvalgutredninger 
og Håndbok V712 om Konsekvensanalyser. Landskapskarakteranalysen og virkningsvurderingene er 
dokumentert i en egen rapport, se vedlegg 13. 

3R-metodikken

I tillegg til den vanlige risiko- og sårbarhetsanalysen som skal utføres i forbindelse med store utredninger, 
er det i denne utredningen også gjennomført et pilotprosjekt for å teste 3R-metoden og å identifisere 
og synliggjøre eventuelle ikke-prissatte samfunnssikkerhetsvirkninger. Dette er gjort som en del av et 
større nasjonalt program knyttet til NTP-arbeidet, hvor både Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor, 
Nye Veier og Statens vegvesen har deltatt. 

Formålet med metoden er å få frem samfunnssikkerhetsvirkninger av prosjektene innenfor prosjektenes 
influensområde, ved å vurdere omfang og verdi knyttet til de tre temaene (R-ene) robusthet, redundans 
og restitusjon. 3R-metoden er en overordnet vurdering av samfunnssikkerhet og har som formål å inngå 
som et av flere beslutningsgrunnlag for prioritering av alternative prosjekter, eller alternative løsninger 
innenfor et prosjekt eller mellom prosjekter i en tidligfase.  Resultatet fra 3R-metodikken er dokumentert 
i en egen rapport, se vedlegg 10. 
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14 Vedlegg og referanser

Prosjektet har en egen nettside der nyhetsartikler, rapporter og dokumenter fra møtene i ekstern 
referansegruppe har blitt publisert: [https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo/
rv.22-111-fv.120-ost-for-oslo-kvu]

14.1 Vedlegg
Vedlegg 1  Utfordringsnotat KVU for vegforbindelser øst for Oslo (nov. 18)
Vedlegg 2  Mandat for KVUen (aug. 19)
Vedlegg 3  Verkstedrapport KVU-verksted (nov. 18)
Vedlegg 4  Ulykkesanalyse for rv. 22, rv. 111 og fv. 120, Arbeidsnotat (jan. 19)
Vedlegg 5  Trafikkundersøkelse for trafikk over E6 Svinesund og E18 Ørje - 
    etablering av Sverigematriser, Arbeidsnotat (jan. 19)
Vedlegg 6  Geoteknisk rapport, Temarapport (jan. 19)
Vedlegg 7  Bæreevne til rv. 22, rv. 111 og fv. 120, Temarapport (mar. 19)
 
Vedlegg 8  Innspill til problembeskrivelse for beredskapsmålet, Arbeidsnotat (mai. 19)
Vedlegg 9  Transportanalyse tungtransport Borg havn, Arbeidsnotat (jun. 19)
Vedlegg 10 3R-vurderinger, Temarapport (nov. 19)
Vedlegg 11 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Temarapport (nov. 19)
Vedlegg 12 Støyvurderinger, Arbeidsnotat (nov. 19)
Vedlegg 13 Landskapskarakteranalyse - Ikke-prissatte effekter, Temarapport (des. 19)
Vedlegg 14 Prissatte konsekvenser, Temarapport (des. 19)
Vedlegg 15 Beregning av netto ringvirkninger, Arbeidsnotat (des. 19)
Vedlegg 16 Transportanalyse, Temarapport (des. 19)
Vedlegg 17 Konseptskisser - siling og teknisk rapport, Arbeidsnotat (des. 19)
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