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 Sammendrag 

I forbindelse med KVU-en har det i 2019 vært sett på flere alternative vegforbindelser øst for Oslo i den 

hensikt i å sikre nødvendig trafikkberedskap ved hendelser på vegnettet og avlaste E6 gjennom Oslo.  

Det er sett på alternativer som går i korridoren til rv. 22 fra Sarpsborg til Lillestrøm/Berger og på alternativer i 

tilknytning til korridoren til fv. Fv. 151/120 som går fra Son/Moss til Lørenskog/Lillestrøm/Berger. 

På denne bakgrunn er det utredet ulike konsepter i 3 hoved korridorer:  

1. Alternativer på østsiden av Øyeren langs rv. 22 fra Fredrikstad/Sarpsborg til Lillestrøm, delstrekning 

1, 2 og 3.  

2. Alternativer på vestsiden av Øyeren langs fv. 151 / fv. 120 delstrekning 4, 5, 6 og 7.  

3. Alternativer på vest og østsiden av Øyeren langs fv. 151/fv. 120 og fram til et krysningspunkt hvor en 

går langs rv. 22 fram til Lillestrøm, delstrekning 4, 5, 2 og 3.  

Det har vært viktig å finne fram til konseptuelt forskjellige alternativ. På dette nivået beskriver alternativene 

en korridor. Innenfor hoved korridorene er det sett på både konsepter for utbyggings- og 

utbedringsalternativer, eller kombinasjoner av dette. Spennet i konsepter går fra firefelts motorveg med 

110km/t til flere titalls milliarder kroner til mindre utbedringstiltak til noen hundre millioner kroner.  

På bakgrunn av innspillene fra KVU-arbeidsverkstedet og overnevnte hovedprinsipper, ble det utarbeidet 

mulige løsninger for 6 utbyggningsalternativer og 5 utbedrings/kombinasjonsalternativer. Alle 

utbyggingsalternativ er basert på H3 standard, jamfør kap. 2.1. Utbedrings og kombinasjonskonsepter ble 

basert på H1 og H5, se kap. 2.1. 

Hensikten har vært å utrede nok til å kunne vurdere de ulike konseptene mot hverandre med tanke på å 

komme fram til et overkommelig antall med prinsipielt forskjellige konsepter som kan vurderes nærmere med 

tanke på en endelig anbefaling. For å kunne vurdere konseptene nærmere med tanke på å få et 

representativt utvalg av konsepter som er håndterbart og som dekker spennet både når det gjelder korridorer 

og standard, har de ulike alternativene blitt vurdert nærmere etter et sett med kriterier der måloppnåelse i 

forhold til avlastning og reisetid, kostnader og påvirkning av ikke-prissatte konsekvenser har vært viktige 

vurderingskriterier. Vurdering av konseptenes godhet i forhold til trafikkberedskap er også vurdert. 

På bakgrunn av dette har man valgt å sile ut følgende konsepter; 

Utbyggingskonsept: 

Motorveg øst, alt. 1-A, 1-B 

Motorveg vest, alt 2-B og 2-D 

Motorveg vest-øst, alt. 3-A og 3-B  

Utbedrings-/utbyggingskonsept: 

Utbedring øst, alt 1-2 

Utbedring vest-øst, minimum, alt. 3-1 

Utbedring vest-øst, utvidet alt. 3-2 
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Nærmere omtale av de ulike alternativene og begrunnelse av hvorfor de er silt vekk kommer frem av denne 

rapporten.  

I løpet av silingsprosessen, med blant annet møter i prosjektgruppa, styringsgruppa og referansegruppa, har 

man endt opp med 5 hovedkonsepter (pluss et par varianter knyttet til motorvegalternativer) som er tatt med 

videre i vurderingen.   

Utbyggingskonsept: 

Konsept 1; Motorveg øst, alt. 1-C 

Konsept 2; Motorveg vest, alt 2-A og 2-C 

Konsept 3: Motorveg vest-øst, alt. 3-D (bru over Øyeren) og 3-E (m bruk av E18) 

Utbedrings-/utbyggingskonsept: 

Konsept 4; Kombinasjonskonsept alt. 1-3 

Konsept 5: Minimumskonsept, alt 1-1 

De fem konseptene har blitt vurdert nærmere med hensyn på måloppnåelse. Relatert til effektmålet 

avlastning, viser analysen at de ulike konseptene vil gi svært liten eller marginal avlastning av E6 gjennom 

Oslo. Alternativ motorveg vest, 2-C, kommer best ut når det gjelder avlastning, men ingen av alternativene vil 

gi mer enn 5% avlastning på E6 med parallellveger målt på et snitt gjennom de sentrale deler av Oslo. Målt 

ved bygrensen i sør vil avlastningen på E6 bli noe høyere sammenlignet med referansealternativet. Årsaken 

til at avlastingen er liten skyldes at det er relativt sett liten andel med gjennomgangstrafikk på E6 

sammenlignet med lokal og regional trafikk. 

Når det gjelder måloppnåelse reisetid, viser alternativ motorveg øst, 1-C, å gi størst innspart reisetid på ny 

veg sammenlignet med å kjøre på E6 i dagens situasjon. Innspart reisetid for personbiler ved skiltet 

hastighet på ny veg vil være på hele 32 minutter, mens den for tunge kjøretøy vil være ca.17 minutter. I 

rushtid vil innsparingen være betydelig større. Etter full utbygging av alternativ 1-C vil ekstra gjennomsnittlig 

tid i morgenrushet for de som kjører E6 gjennom Oslo bli redusert med 1,5 minutter (fra 20 til 18,5 minutter). 

De andre alternativene gir noe mindre redusert reisetid på E6 i rushtid.  

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 

forhold til dette kravet. Motorvegalternativene vil gi klart best trafikkberedskap og skiller seg relativt lite fra 

hverandre, men også minimumsalternativet, 1-1, vil gi tilstrekkelige omkjøringsmuligheter for alle 

kjøretøygrupper.  

Samtlige konsepter har negativ samfunnsøkonomisk nytte. Det skyldes i stor grad at investeringskostnadene 

er høye sammenlignet med trafikantnytten som oppnås. Motorvegalternativene skiller seg ved å ha en større 

negativ samfunnsøkonomisk nytte enn de andre konseptene med utbygging og utbedring. 

Minimumsalternativet vil gi høyest samfunnsøkonomisk nytte, men det gir ingen måloppnåelse av 

effektmålene når det gjelder avlastning av E6 gjennom Oslo eller innspart reisetid. Minimumskonseptet 

kommer også best ut av alle konseptet når det gjelder ikke-prissatte konsekvenser.    

Konklusjon: 

Dersom man skal legge samfunnsøkonomisk nytte til grunn vil minimumsalternative peke seg ut som det 

mest fornuftige alternativet. Det samme gjelder dersom man skal legge ikke-prissatte konsekvenser til grunn. 
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Til tross for at minimumsalternativet ikke gir noe måloppnåelse når det gjelder redusert reisetid og avlastning 

av E6 gjennom Oslo, vil dette konseptet tilfredsstille kravet om å sikre omkjøringsmuligheter for 

modulvogntog, og vil dermed oppfylle en viktig del av samfunnsmålet. 

Ved å velge det konseptet som har nest best samfunnsøkonomiske lønnsomhet, kombinasjonsalternativet 1-

3, vil man få en vegforbindelse som kan være et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo, og som 

kan fungere som en god omkjøringsveg, og dermed oppfylle en viktig del av samfunnsmålet. Konseptet vil 

derimot gi marginalt bidrag til måloppnåelse når det gjelder avlastning av trafikken på E6.  Dette konseptet vil 

kunne utvikles over flere år, ved at man prioriterer utbyggingen av de strekningen som har størst 

utfordringer/trafikk først. 

Alle motorvegalternativene gir stor negativ samfunnsøkonomisk nytte, og gir samtidig svært begrenset 

avlastning av E6, noe som er en viktig del av samfunnsmålet for denne KVU-en.  

Dersom man ønsker å utvikle en motorveg som en alternativ vegforbindelse øst for Oslo, er det alternativ     

2-C som samlet sett peker seg ut som det beste alternativet, siden dette alternativet både vil gi noe 

avlastning av trafikken på E6 gjennom Oslo, og samtidig også gi en del innspart reisetid. Selv om den 

samfunnsøkonomiske nytten er liten, vil et slikt motorvegkonsept på en svært god måte bidra til å styrke 

trafikkberedskapen i KVU-området, ved at det blir en ny motorveg med stor kapasitet og god robusthet. 

Dette konseptet vil også kunne fungere godt som en del av en Ring 4 ved at det kan overføre trafikk via 

Oslofjordforbindelsen uten at omkjøringsvegen blir urimelig lang. 

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  

Oppsummert anbefaler gruppen minimumsalternativet 1.1, evt. kombinasjonsalternativ 1.3, men dersom en 

skal velge et motorvegsalternativ anbefaler gruppen å gå videre med alternativ 2-C. 
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1 Innledning 

Samfunnsmålet i denne KVU-en er: 
 
«En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som sikrer nødvendig trafikkberedskap 

ved hendelser på vegnettet og avlaster E6 gjennom Oslo».  

 
Rv. 22/ rv.111 mellom E6 i Skedsmo og E6 i Sarpsborg er alternativ rute til E6 gjennom Oslo. Samtidig er 
ruta viktig forbindelse mellom Indre Østfold og Nedre Glomma byområde. I nord er rv. 22 en viktig innfart til 
Lillestrøm.  
 
Det er stort behov for utbedringer på flere strekninger på ruten rv. 22. Det er viktig å få en avklaring på 
hvilken funksjon ruten skal ha når det gjelder ambisjonsnivå for videre utbedring og oppgradering.  
 

På dagens vegnett finnes det også andre alternative ruter til E6 gjennom Oslo fra E6 nord ved Lillestrøm og 

E6 sør for Oslo, blant annet fv. 120 mellom Lillestrøm og Moss. 

 

I denne silingsrapporten ses det på alternative 

vegtraseer mellom E6 ved Sarpsborg og E6 ved 

Lillestrøm som kan avlaste E6. En ser også på 

alternative traseer vest for Øyeren og alternative 

traseer vest-øst. 

En har delt områdene øst for Oslo inn i ulike 

delstrekninger for å kunne gi en litt bedre oversikt 

over vegsystemet, se figur.  
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2 Beskrivelse av alternativer 

2.1 Vegstandard og utforming 

Ut fra Statens vegvesen sin håndbok N100 settes vegstandard ut fra dimensjonerende trafikkmengde. 

Dimensjonerende trafikkmengde er definert som ÅDT (Årsdøgntrafikk; all trafikk i begge retninger i løpet av 

ett år delt på 365 dager, dvs. gjennomsnittlig trafikk per døgn sett over året). Veger skal dimensjoneres ut fra 

prognoseår; dvs. til 20 år etter forventet åpningsår i henhold til forskrift til veglovens § 13. 

Fv. 120 og rv. 22 har varierende ÅDT langs ruten fra henholdsvis Moss til Lillestrøm og Sarpsborg til 

Lillestrøm. Generelt har vegene høy ÅDT i begge ender (over 12000), og lav ÅDT (2000-3000) i de mindre 

bebygde områdene i midten. Hvis en bygger bedre standard vil vegen bli mer attraktiv som omkjøringsveg, 

og trafikken vil da øke. Hvis disse vegene skal avlaste E6 gjennom Oslo må det overføres en del trafikk til 

disse vegene fra E6. Da må vegene fremstå som et attraktivt alternativ til E6. Fartsgrense og kjøretid blir da 

viktig. Hvis alternative vegforbindelser øst for Oslo kan gi kortere og/eller mer stabil kjøretid fra målpunkter 

sør for Oslo til målpunkter nord for Oslo vil vegen bli attraktiv. 

Hvis en skal nå samfunnsmålet med å avlaste E6 gjennom Oslo må en få overført en betydelig andel trafikk 

fra E6 og over til en vegforbindelse øst for Oslo. Derfor vil det være mest aktuelt med alternativer som kan ta 

imot betydelige trafikkmengder, og vi snakker da om ÅDT > 12 000 i prognoseåret. For 

utbyggingsalternativer snakker vi da om H3-standard; 4 felt veg med fartsgrense 110. Lavere standard vil gi 

dårligere måloppnåelse. Trafikkberegningene vil gi oss 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 imellom kryss. Vegen 

må her også ha 4 felt, men kan ikke ha 110 km/t. Vegen må da tilpasses omgivelsene og funksjon, og den 

planlegges da som det som i HB N100 kalles for kapasitetssterk veg. Fartsgrense er som regel her 60 km/t.  

På deler av parsellene kan det være at ÅDT ikke vil bli >12 000 i prognoseåret, og vi vil derfor også se på et 

kombinasjonsalternativ hvor en bygger 4 felt der trafikken er størst, og bygger lavere standard der trafikken 
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er mindre. Dette kan også ses på som en trinnvis utvikling, og at strekningene som utbedres til lavere 

standard blir bygd om til 4 felts motorveg senere.  

Aktuelle standarder for kombinasjonsalternativ; H1 og H5:  

 

 

Det er også en del av samfunnsmålet å se på løsninger som kan gi økt trafikkberedskap. Det er et krav for 

konseptene at de skal gi framkommelighet for alle kjøretøy på aktuelle omkjøringsveger ved uforutsette 
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hendelser på hovedvegnettet. Det vil her være aktuelt å se på utbedringsalternativer for å tilfredsstille krav til 

beredskap. En vil da se på tiltak for å sikre framkommelighet for modulvogntog på en vegforbindelse øst for 

Oslo. En slik forbindelse har en ikke i dag. For å oppnå dette kravet trenger en ikke en bestemt vegstandard, 

men en trenger tilstrekkelig vegbredde langs hele strekningen inkludert tilstrekkelig bredde i kryss og over 

bru-konstruksjoner. 

I forbindelse med vurdering av utbedringsalternativer har en analysert standarden på eks. rv. 22 og fv. 120. 

En har sett på eksisterende bredde og horisontal / vertikalkurvatur. Dette har vært basis for å finne gode 

utbedringsalternativer. 

Det har også vært sett på muligheter for avkjørselssanering slik at skiltet hastighet kan økes på lengre 

strekninger. 

Siden utbedring og utbygging i eksisterende trase vil kunne medføre økt trafikk, har man 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. 

2.2 Forslag til alternative løsninger på KVU-verksted 15. og 16. november 2018 

Gjennom KVU-verkstedet og den påfølgende verkstedsrapporten ble det presentert en rekke ulike forslag til 

traseer. Se kart og omtale i egen rapport fra samlingen. Oppgaven på samlingen var å se på og vurdere 

løsninger langs korridorene for fv. 120 og rv. 22. Disse går på hver sin side av Øyeren og ender opp i 

Lillestrøm  

Det er en forutsetning at det ikke vurderes tiltak på rv. 22 strekningen mellom Borg havn og Årum-krysset, 

siden det meste av trafikken her har målpunkt i Nedre Glomma, og fordi det er en egen KVU for Nedre 

Glomma som legger premisser for videre planlegging i dette område. 

2.3 Utarbeidelse av alternativer basert på innspill fra KVU-verksted og veg-faglige 

vurderinger 

Det ble etablert en veg-gruppe som gikk igjennom innspill fra KVU-verksted og arbeidet fram aktuelle 

alternativer for vegforbindelser øst for Oslo. Veg-gruppa var satt sammen av vegplanleggere fra Norconsult 

og interne ressurspersoner i Statens vegvesen, blant annet fra veg-avdelingene i Østfold og Akershus. 

Veg-gruppen gikk nøye igjennom forslagene som kom fram på samlingen, og de ble bearbeidet og satt 

sammen til forskjellige alternativ. 

Det er mange hensyn å ta når en skal se på helhetlige løsninger. Det viktigste på dette nivået er å komme 

fram til prinsipielt forskjellige konsepter slik at disse kan veies opp mot hverandre på et overordnet nivå. 

Detaljering skal foregå i senere planfaser. Samtidig må en detaljere tilstrekkelig slik at en ser at konseptene 

er realistiske, og har et grunnlag for å beregne kostnader, trafikkmengder og kost/nytte for de ulike 

alternativene. 

Google Earth ble brukt aktivt i vurderingsfasen da bearbeiding her både gir oversiktlige bilder på et 

overordnet nivå, men også tilstrekkelige detaljer for mer konkrete vurderinger der forholdene er mer 

kompliserte. 

Det ble laget et overordnet kart over området som viser hvilke delstrekninger vi har, se oversiktskart.  
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I løpet av våren 2019 ble det sett på mange alternativer basert på 3 hovedprinsipper: 

1. Alternativer på østsiden av Øyeren langs rv. 22 fra Fredrikstad til Lillestrøm, delstrekning 1, 2 og 3. 

2. Alternativer på vestsiden av Øyeren langs fv. 151/fv. 120, delstrekning 4, 5, 6 og 7 

3. 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. 

Med bakgrunn i disse hovedprinsippene ble det utarbeidet mulige løsninger for 6 utbyggningsalternativer 

og 5 utbedrings/kombinasjonsalternativer, se tabell i kap. 2.3.4. Alle utbyggingsalternativ er basert på H3 
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standard, jamfør kap. 2.1. Utbedrings og kombinasjonskonsepter ble basert på H1 og H5, se kap. 2.1. 

 

 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 og 6.  

 

Alternativ 1-A og 1-B er alternativer på østsiden av 

Øyeren. 

Alternativ 1-A (delstrekning 1,2 og 3) er motorveg i 

ny trase fra E6 ved Skjeberg i Østfold til E6 ved 

Berger i Akershus. Alternativet inneholder bl.a. ny 

bru på ca.1,5 km over Glomma oppstrøms dagens 

kryssing og bygging av 5,7 km med tunnel.  

Alternativ 1-B består av de samme delstrekningene 

som i 1-A, men motorvegen er kortet inn, og går 

mellom Ise i Østfold og Kringen i Akershus. 

Fra E6 ved Årum til Ise og fra Kringen til E6 ved 

Hvam og videre langs fv. 22 til Gjelleråsen blir det 

bygd kapasitetsterk veg langs eksisterende rv. 22. 

Begge alternativene forutsetter nybygging/Utbedring 

langs eksisterende fv. 22 fra Hvam til krysset med rv. 

4 ved Gjelleråsen. 

 

 

Alternativ 2-A og 2-B er alternativer på vestsiden av 

Øyeren.  

Alternativ 2-A (delstrekning 4, 5 og 6) starter på E6 

ved Son og går som motorveg langs fv. 151/fv. 120 

og fram til rv. 159 i Lørenskog. Alternativet 

inneholder bl.a. to tunneler på hhv. 4,4 og 2,3 km. 

Løsningen følger eksisterende rv. 159 og E6 fram til 

Hvam. 

Nybygging/Utbedring langs eksisterende fv. 22 fra 

Hvam til krysset med rv. 4 ved Gjelleråsen; 

tilsvarende som alternativ 1-A og 1-B. 

Alternativ 2-B (delstrekning 5,6 og 7), kan inngå som 

del av ring 4 ved at man knytter 

Oslofjordforbindelsen inn på E18 ved Ski, og følger 

eksisterende E18 videre til Elvestad. Fra Elvestad til 

Lørenskog er det ny motorveg i samme trase som 

konseptet 2-A, og videre til rv. 4 ved Gjelleråsen etter 

samme prinsipp som i 2-A.  
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 Alternativer på vest og østsiden av Øyeren langs fv.151/fv. 120 og fram til et 
krysningspunkt hvor en går langs rv. 22 fram til Lillestrøm; delstrekning 4, 5 og 3.  

 

 Tabell: De 11 opprinnelige løsningsforslagene som har vært drøftet 

 Utbyggingsalternativ: 

 Alternativ: Lengde: Beskrivelse: 

Motorveg Øst 1-A 111,0 km 
E6 Skjeberg til E6 Berger. 

Motorveg klasse H3; 110 km/t 

Motorveg øst  
1-B 

 
104,4 km 

E6 Årum-krysset til E6-Hvam-krysset. 
H3; 110 km/t mellom Ise og Kringen. Utbedring 
i begge ender; kapasitetssterk veg. 

Motorveg vest  
2-A 

 
79,4 km 

E6 Son til E6 Hvam-krysset/Karihaugen 
H3; 110 km/t fra Osloveien til kryss med 
Rv. 159. 

Motorveg vest  
2-B 

 
74,0 km 

E6 Oslofjordf. - E6 Hvam-krysset/Karihaugen. 
H3 110 km/t fra E18 til kryss med Rv. 159. 
Ring 4 

Motorveg vest-øst  
3-A 

 
81,3 km 

E6 Son til E6 Hvam-krysset. Bru over Øyeren. 
H3 110 km/t fra Osloveien til Kringen. 
Utbedring Kringen - Hvam; kapasitetsterk veg. 

Motorveg vest-øst  
3-B 

 
101,9 km 

E6 Son til E6 Hvam-krysset. Bruk av eks. E18 
H3 110 km/t fra Osloveien til Kringen. 
Utbedring Kringen - Hvam; kapasitetsterk veg. 

Alternativ 3-A og 3-B er en kombinasjon av alternativer 

på vest og østsiden av Øyeren, med delstrekning 2, 3, 

4 og 5). 3-A (Delstrekning 3,5-2 og 4) inneholder ny 

motorveg i korridoren langs fv. 151/fv. 120 fra Son 

fram til E18 ved Elvestad. Videre i korridoren til fv. 120 

med kryssing av Øyeren ved Enebakk med bru på ca.2 

km. Fra Enebakkneset og fram til krysset ved Kringen i 

Fet, går motorvegen i korridoren til rv. 22. Nybygging/ 

utbedring av eksisterende rv. 22/fv.22 fra Kringen og 

videre fram til kryss ved rv. 4 ved Gjelleråsen.  

Konsept 3-B (delstrekning 2,3 og 4) følger tilnærmet 

samme løsning som 3-A fram til E18 ved Elvestad. Fra 

Elvestad til Mysen brukes eksisterende E18. Fra 

Mysen og fram til krysset ved Kringen i Fet har 

konseptet samme løsning som vist i alternativ 1-A og 

1-B. Fra Kringen og fram til krysset med rv. 4 ved 

Gjelleråsen har alternativet samme løsning som i 3-A. 
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Utbedringsalternativer / kombinasjonsalternativ: 

 Alternativ:  Lengde:  Beskrivelse: 

Minimumsalt øst 1-1 Noen punkt-tiltak, og 
utbedring på en samlet 
lengde på ca. 7 km.  

Konseptet skal sikre framkommelighet for alle 
kjøretøy-grupper; dvs. også modulvogntog. 

Alternativet mindre utbedringstiltak på rv.22. 
Omfatter ikke ny bru over Glomma ved 
Fetsund. 

Utbedring øst, 
utvidet 

1-2 Stort sett utbedring I 
eksisterende trase, ca. 
105 km.  

Konseptet skal sikre framkommelighet for alle 
kjøretøygrupper; dvs. også modulvogntog, og gi 
noe reduksjon i reisetid.  

Omfatter utbyggingstiltak med bygging av ny 
H1 veg og utbedringstiltak i korridoren til rv. 22. 
Omfatter ny bru over Glomma ved Fetsund 
samt 4 felt og 80 km/t fram til dagens rv. 22 
Mindre tiltak i eksiterende trase fra Lillestrøm 
Gjelleråsen. 

Kombinasjon, 
utbygging og 
utbedring 

1-3 
Ca.45 km med H5 veg, 
Ca.13 km med H1 veg. 
  
Ellers tiltak i eks. trase.  

Konseptet skal gi framkommelighet for alle 
kjøretøy-grupper; dvs. også modulvogntog og 
reduksjon i reisetid: 
Tiltakene er lokalisert til korridoren for rv. 22. 
Bygging av 43 km med H5 veg med 90 km/t og 
13 km med H1 veg og 80 km/t, samt 4 km med 
4 felt og ny bro over Glomma i samsvar med 
anbefalt løsning i kommunedelplanen. 
Punktutbedringer/kurveutretting + generell 
bredding samt tiltak for myke trafikanter. 
Kapasitetsterk veg gjennom Sarpsborg og 
mindre tiltak i eksisterende trase fra Lillestrøm 
til Gjelleråsen. 
 

Minimumsalt. 
Vest-øst 

3-1 2 punkttiltak + 
utbedring på ca. 5 km 
med eks. veg.  

Framkommelighet for alle kjøretøygrupper; 
dvs. også modulvogntog. Tiltak på strekningen 
fv. 120 Patterød-Moss og rv. 22 Mysen-Hvam 
som omfatter bl.a.: 

Nødvendig bredding i kurver 

Nødvendig ombygging av kryss 

Forsterkning/bredding av bruer 

Ikke ny bru over Glomma ved Fetsund 
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Utbedringsalternativer / kombinasjonsalternativ: 

 Alternativ:  Lengde:  Beskrivelse 

Utbedring vest-
øst, utvidet 

3-2 Total lengde utbygging 
og utbedring, ca. 36 
km.  
  

Framkommelighet for alle kjøretøygrupper; 
dvs. også modulvogntog, samt mål om 
reduksjon i reisetid. Konseptet omfatter 

mindre tiltak langs fv. 120 fra Patterød til 
Elvestad, og omfattende utbedringstiltak fra 
Mysen til Kringen med bl.a. bygging av ny H1 
veg og breddeutvidelse til 9 m. Konseptet 
omfatter bygging av ny bru over Glomma med 
4 felt fra Kringen til eks. 4 felt starter på rv. 22. 
80 km/t. 

Mindre tiltak fra kryss med rv. 22/rv. 159 i 
Lillestrøm og til Gjelleråsen. 

 

Under utarbeidelsen av alternativene har det vært viktig å prøve å finne forbindelser som ikke øker 

belastningen gjennom Lillestrøm og Sarpsborg hvor trafikksituasjonen allerede i dag er krevende å håndtere 

i rushtid. Her er det også et nullvekstmål; all lokaltrafikkvekst skal gjøres gjennom økt kollektivtrafikk, sykling 

og gange. 
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3 Beskrivelse av silingsprosess 

Målet med silingsprosessen for KVU vegforbindelser øst for Oslo har vært å vurdere og sile ulike 

foreliggende mulige løsninger ned til et fornuftig og håndterlig antall konsepter. Siden man er på et 

tidlig nivå, har det vært et mål å komme fram til noen prinsipielt ulike konsepter. 

Alternativsvurderingen og silingsprosessen har bestått av faser. Veg-gruppa har fått innspill fra både 

prosjektgruppa, styringsgruppa og referansegruppa undervegs. 

Alternativene satt opp i kap. 2 har vært utgangspunkt for videre analyse og vurderinger. I dette kapitlet er 

det oppsummert hvilke verktøy / metoder vi har brukt under denne silingsprosessen. Samfunnsmålet om 

avlastning av E6 gjennom Oslo samt økt trafikkberedskap har vært viktig i vurderingen av de ulike 

alternativene. 

3.1 Befaring langs fv. 120 og rv. 22/fv. 22 

Veg-gruppa var på en befaring 03. mai 2019 hvor eks. fv. 120 og rv. 22/fv. 22 ble befart med minibuss. Det 
ga et godt inntrykk av tilstand på eks. veg. Eks. fv. 120 har svært dårlig kurvatur, og etter befaringen 
konkluderte gruppen at det er riktig å ikke foreslå et utbedringsalternativ for fv. 120 fra Elvestad til Lillestrøm. 
Vegen er for dårlig i utgangspunktet så det er lite verdi i eks. veg. For å få en veg med tilstrekkelig standard 
blir det da uansett nybygging, og da er det mer rasjonelt å legge vegen i ny trase. 

3.2 Presentasjon av alternativer for referansegruppa og innarbeiding av tilbakemeldinger 

De utarbeidede alternativene ble presentert i en oppfølgingssamling med referansegruppa i Askim 18. juni. 
De foreløpige alternativene ble presentert for referansegruppa, og prosjektgruppa fikk her innspill fra 
referansegruppa på forskjellige utfordringer som en må jobbe videre med. Veg-gruppa arbeidet videre med 
alternativene etter samlingen og bearbeidet tilbakemeldingene fra referansegruppa. Dette ga godt grunnlag 
for arbeidet med siling av alternativ.  

3.3 Vurderinger av traseene med bruk av integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) 

Våren 2019 har en egen gruppe sett på de aktuelle traseene med hensyn til landsskapskarakter (ILKA-
gruppe). En har her sett på hva slags virkninger ny veg vil ha på landskapet. Gruppa var på befaring                
12. mars 2019. Integrert landskapsanalyse er ikke en fullverdig konsekvensanalyse, men en vurdering av 
ikke prissatte virkninger som tillegges vekt når alternativene skal siles og virkninger som en må ta med seg i 
videre planlegging. Det er viktig å presisere at traseene må ses på som korridorer, og senere planfaser må 
detaljere traseene innenfor disse korridorene. Landskapsanalysen har derfor vært overordnet, og en har ikke 
gått inn på detaljer i de ulike korridorene. 
 
ILKA-gruppa har kommet med innspill til veg-gruppa undervegs i prosessen, og foreslått forbedringer i 
traseene på de ulike delstrekningene. Dette har gitt grunnlag for å sile ut alternativ, se tabell i kapittel 4.1.  

3.4 Transportanalyse 

Innledningsvis ble det innhentet transport-data 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. Data fra vegdatabanken (Årsdøgnstrafikk, 

skiltet hastighet, kurvatur og vegbredde) ble analysert og vurdert. Det ble også gjort forenklede 

reisetidsmålinger ved hjelp av Google Map og vegvesenet sitt eget nettsted for reisetidsberegning 

(www.vegvesen.no\trafikkbeta\). I tillegg er det gjort reisetidsmålinger med befaring med personbil og lastebil 

i de to korridorene, og det er beregnet kjøretider i rush- og lavtrafikk i Regional transportmodell (RTM). 

Veg-gruppa har så foreslått alternative traseer i de to korridorene, og trafikken har blitt beregnet ved hjelp av 

trafikkmodeller. Transportanalysen baserer seg på beregninger i RTM. De nye traseene er lagt inn modellen, 
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og det er kjørt beregninger om hvordan trafikken da fordeler seg. Transportanalysen har gitt grunnlag for å 

se hvilken grad de ulike alternativene gir måloppnåelse eller ikke, og hvordan trafikken fordeler seg på det 

øvrige vegnettet.  

Transportanalysene har gitt oss tall om hva slags avlastning en får av E6 gjennom Oslo. Vi har også sett på 

effekter av innspart reisetid for lette og tunge kjøretøy i normalsituasjon, og i morgenrush gjennom Oslo. 

Analysene har også gitt oss svar på hvilken effekt de ulike alternativene har på trafikken gjennom Lillestrøm 

og Nedre Glomma, og gitt oss ett godt grunnlag for siling av alternativer, se tabell kap. 4.1. 

3.5 Kostnadsberegninger 

Det er kjørt anslag for de ulike alternativene. Det ble holdt anslagssamling i Oslo 20. juni og en 

oppfølgingsdag på Hamar 27. juni. Det ble også holdt et oppfølgingsmøte på Skype 30. august. 

Alternativene har blitt litt endret under prosessen, så det har også vært behov for litt oppfølging på mail. 

Kostnadene har vært viktig i vurderingen av hvilke alternativer som kan siles ut. Se tabell i kapittel 4.1  

3.6 Oppsummering 

Alternativene beskrevet i kapittel 2 ble vurdert med bakgrunn i tilbakemeldinger fra prosjektgruppa og 

referansegruppa. Resultater av beregninger og vurderinger ble satt ned i tabell, og det ble foretatt en 

vurdering over hvilke alternativer en skulle gå videre med. Se tabell med siling av alternativer i kapittel 4.1. 

Forslag til alternativer som skulle siles ut ble presentert for styringsgruppa 11. september.  

Med bakgrunn av møtet i styringsgruppa den 11. sept. ble det da besluttet å gå videre med følgende 

konsepter: 

 Utbyggingskonsepter: 

• 1-A Motorveg øst endres til 1-C. Utbygging øst i korridor rv. 22 fra Skjeberg til Berger med påkobling 

til rv. 4 via fv. 22 Hvam-Gjelleråsen. Beregningsteknisk legger man til grunn anbefalt trase i 

kommunedelplanen for kryssing av Glomma ved Fetsund  

• 2-A Motorveg vest i korridor fv. 120 fra Son til Lørenskog med påkobling til E6 via rv. 159 til 

Karihaugen og fv.22 Hvam-Gjelleråsen med alternativer:  

• 2-C (Motorveg vest m/ tunnel under Strømmen) = 2-A + tunnel i nord fra Lørenskog og over til E6 

ved Djupdalen 

(2-D (Motorveg vest m/ Ring 4) = 2-A med 110 km/t på dagens E18 fra Ski til Elvestad og tilkobling 

Vassum (Oslofjordforbindelsen) mellom E18 og E6.) 

- Hvis 2-C gir bedre resultater enn 2-A så kjøres 2-D basert på 2-C etterpå 

• 3-C Motorveg Vest-Øst endres til 3-D med bru over Øyeren i korridor fv. 120 og rv. 22 med 

tilknytning til E6 ved Berger.  Beregningsteknisk legger man til grunn anbefalt trase i 

kommunedelplanen for kryssing av Glomma ved Fetsund 

 

Utbedring/kombinasjonskonsepter:  

• 1.1 Minimumskonsept (vest-øst) i eksisterende trase til rv. 22/fv.22 fra Årum til Gjelleråsen og i trase 

til fv. 120 fra Patterød til Elvestad. Bredding av bruer og utbedring av kryss med tanke på 

fremkommelighet og omkjøringsmuligheter for modulvogntog 

• 1-3 Kombinasjonsalternativ øst med utbedring og utbygging korridor/trase for rv. 22 fra Årum til 

Hvam og videre til rv. 4 via fv. 22 fra Hvam-Gjelleråsen  
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Disse 6 alternativene ble presentert på den siste samlingen med referansegruppa i Ski 19. september. 

I møtet i referansegruppa kom det innspill på at det burde være med et alternativ som kombinerte motorveg 

vest-øst med bruk av E18 mellom Elvestad og Mysen. Styringsgruppen vedtok i møtet den 14. oktober å 

analysere et konsept 3-E, hvor man av beregningstekniske årsaker har lagt den anbefalte traseen i 

kommunedelplanen til grunn når det gjelder kryssingen av Glomma ved Fetsund. 
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4 Siling av alternativer 

Etter innledende analyser av alternativene foreslått i kapittel 2 er antall alternativer redusert til 5 prinsipielt ulike konsepter. Det er tre ulike motorvegkonsepter med noen 

ulike varianter og to ulike utbedring/kombinasjonskonsepter. Under er det vist en tabell med alternativene fra kap. 2 hvor det er en vurdering av hvorfor en går videre 

med konseptet eller ikke. De som utgår, er merket rødt. 

 

4.1 Tabell med siling av alternativer 

Konsept Konseptnr 

Lengde 

km 

Kostnad 

mrd kr 

Reisetid 

sammenlignet med 

E6 

Avlastn. av 

E6 ÅDT 

Trafikk-

beredskap 

Trafikk i 

Lillestrøm 

og Nedre 

Glomma 

Miljø 

(ILKA) Samlet vurdering Siling 

Motorveg øst 1-C- (tidligere 1-A) 111 33 - 32 min ca. 5 000 
Stort 

positivt 

Litt 

negativt 

Stort 

negativt 

Gir samlet sett god måloppnåelse. 

Men er veldig kostbart, og har 

negative konsekvenser på miljø. Går 

videre med dette alternativet. Endrer 

kryssing av Glomma ved Fet; endrer 

da navn på alternativ til 1-C. 

Nei 

Motorveg øst 1-B 104 22 - 14 min ca. 4 100 
Middels 

positivt 

Stort 

negativt 

Stor 

negativt 

Konseptet gir dårligere måloppnåelse 

enn 1-C og påfører mer trafikk på rv. 

22 (ca. 10 000 ÅDT) i Lillestrøm, samt 

i Nedre Glomma.  Rimeligere enn 1-C, 

men likevel kostbart. Har i tillegg 

mange negative påvirkninger på 

miljøet, spesielt i Hafslund i Nedre 

Glomma og ved Lillestrøm/Fetsund. 

Konseptet siles vekk. 

Ja 
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Konsept Konseptnr 

Lengde 

km 

Kostnad 

mrd kr 

Reisetid 

sammenlignet med 

E6 

Avlastn. av 

E6 ÅDT 

Trafikk-

beredskap 

Trafikk i 

Lillestrøm 

og Nedre 

Glomma 

Miljø 

(ILKA) Samlet vurdering Siling 

Motorveg vest 

Motorveg vest uten 

tunnel under 

Strømmen 2-A 

79 22 - 5 min ca. 3 100 
Stort 

positivt 

Stort 

positivt 

Middels 

negativt 

Gir mindre innspart reisetid enn 1-C 

og lavere avlastning av E6, men 

positive bidrag til avlastning i 

Lillestrøm. Meget positivt for 

trafikkberedskap. Moderate negative 

konsekvenser for miljøet. Går videre 

med dette alternativet. 

Nei 

Motorveg vest 

Motorveg vest med 

tunnel under 

Strømmen: 2-C 

74 27 - 11 min ca. 6 400 
Stort 

positivt 

Stort 

positivt 

Middels 

negativt 

Gir mer innspart reisetid enn 2-A, og 

større avlastning, og positive bidrag til 

avlastning i Lillestrøm. På grunn av 

tunnel under Strømmen øker 

kostnadene til 27 milliarder kroner. 

Meget positivt for trafikkberedskap. 

Moderate negative konsekvenser for 

miljøet. Går videre med dette 

Nei 

Motorveg vest 

2-D Motorveg vest 

med påkobling av 

Oslofjordforbindelse 

og 110 km på E18 

74  32 

 -11 min (+ 5 min fra 

Oslofjordforbindelsen 

til Skjeberg.) 

ca. 6 500 
Stort 

positivt 

Stort 

positivt 

Middels 

negativt 

Siden dette konseptet ikke gir noe 

mer avlastning enn konsept 2-C, og 

fordi det vil være mye dyrere, siles 

konseptet vekk 

Ja 

Motorveg 

vest-øst 
3-D (tidligere 3-A) 88 32 - 11 min ca. 4 000 

Middels 

positivt 

Middels 

negativt 

Stort 

negativt 

Går videre med dette alternativet, 

men endrer trase fra Fet til Berger slik 

at denne blir lik som 1-C alternativ. 

Navn endres til 3-D. Trafikkanalysen 

viste at alt. 3-A gir for stor økning av 

trafikken gjennom Lillestrøm; ikke 

forenlig med nullvekstmål. 

Nei   
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Konsept Konseptnr 

Lengde 

km 

Kostnad 

mrd kr 

Reisetid 

sammenlignet med 

E6 

Avlastn. av 

E6 ÅDT 

Trafikk-

beredskap 

Trafikk i 

Lillestrøm 

og Nedre 

Glomma 

Miljø 

(ILKA) Samlet vurdering Siling 

Motorveg 

vest-øst 
3-B 102 17 + 10 min ca. 2 200 

Stort 

positivt 

Stort 

negativt 

Stor 

negativ 

Reisetiden vil være betydelig lengre 

enn å kjøre E6, og da spesielt for 

tungtransporten. Det indikerer at det 

vil være lite attraktivt å kjøre her. 

Konseptet gir liten avlastning av 

trafikken gjennom Oslo, og vil påføre 

mer trafikk (økning på ca.7000 ÅDT) 

på rv. 22 gjennom Lillestrøm. 

Konseptet vil være konfliktfylt når det 

gjelder kulturmiljø og friluftsliv ved 

kryssing av Glomma. 

Ja 

Motorveg 

vest-øst 
3-E 109 26 +1,5 ca. 2 300 

Stort 

positivt 

Litt 

negativt 

Middels 

negativt 

Konseptet gir dårligere måloppnåelse 

enn        3-D. Noe rimeligere enn 1-C, 

men likevel kostbart.  

Nei 

         
 

            

Utbedring 

Minimumsalt 
1-1 105 0,4  + 27 min Ingen endring Litt positivt 

Litt 

negativt 

Ingen 

endring 

Sammenslåing med 3-1 gjør 

alternativet mer robust uten særlig 

økning i kostnader. Alternativet vil 

sikre omkjøring for alle kjøretøy ved 

hendelser. Trafikksikkerhet blir 

dårligere på grunn av modulvogntog. 

Nei 
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Konsept Konseptnr 

Lengde 

km 

Kostnad 

mrd kr 

Reisetid 

sammenlignet med 

E6 

Avlastn. av 

E6 ÅDT 

Trafikk-

beredskap 

Trafikk i 

Lillestrøm 

og Nedre 

Glomma 

Miljø 

(ILKA) Samlet vurdering Siling 

Utbedring øst 1-2 115 9 

Noe innspart reisetid, 

ca. 19 min lengre fra 

Skjeberg til Berger.  

Litt positivt Litt positivt 
Middels 

negativt 

Middels 

negativt 

Mye av rv. 22 fra Sarpsborg og fram 

til Mysen blir liggende igjen som i 

dag. Fra Sarpsborg til sør for Mysen 

vil vegen være trafikkfarlig på grunn 

av for stor trafikk, dårlig kurvatur og 

mange avkjørsler. Denne strekningen 

må ha redusert hastighet. 

Gjennomgangstrafikken må fortsatt 

ledes gjennom Lillestrøm og trafikken 

øker her. Alternativet gir lenger 

reisetid i forhold til 

kombinasjonsalternativet 1-3, og hvis 

en del trafikk overføres fra E6 til rv. 

22 vil det raskt være behov for 

utbygging i ny trase. Da vil 

investeringene en har gjort i eks. 

trase være delvis bortkastet. 

Konseptet vil også påvirke ravinedaler 

langs rv. 22 negativt. Konseptet siles 

vekk.  

ja 

Kombinasjon 

utbedring og 

utbygging 

1-3 115 17 + 5 min ca. 1 700 
Middels 

positivt 

Stort 

negativt 

Middels 

negativt 

Betydelig lavere kostnad enn 

motorvegalternativer. Gir noe 

avlastning og en del redusert reisetid, 

men fortsatt lengre enn å kjøre E6. 

Gir noe økt trafikkberedskap, og vil 

bedre trafikksikkerheten.  

Nei 
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Konsept Konseptnr 

Lengde 

km 

Kostnad 

mrd kr 

Reisetid 

sammenlignet med 

E6 

Avlastn. av 

E6 ÅDT 

Trafikk-

beredskap 

Trafikk i 

Lillestrøm 

og Nedre 

Glomma 

Miljø 

(ILKA) Samlet vurdering Siling 

Utbedring 

vest-øst-

minimum 

3-1     Ingen innsparing Ingen endring Litt positivt 
Litt 

negativt 

Ingen 

endring 

Sammenslåing med 1-1 gjør 

alternativet mer robust uten særlig 

økning i kostnader. Alternativet vil 

sikre omkjøring for alle kjøretøy ved 

hendelser.  

Ja (Slås 

sammen 

med 

1.1) 

Utbedring 

vest-øst 

Utvidet alt 

3-2  100 6,5 

Liten innsparing 

sammenlignet med 

dagens situasjon 

Litt positivt Litt positivt 
Middels 

negativt 

Litt 

negativt 

Konseptet gir liten avlastning av E6 og 

relativt liten innsparing av reisetiden, 

da omkjøringsvegen blir lang 

sammenlignet med å kjøre E6.  

Konseptet vil også tilføre mer trafikk i 

Lillestrøm. Konseptet siles vekk.  

Ja 
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4.2 Tabell med alternativer for videre vurdering og bearbeiding 

 

Ny tabell før videre bearbeiding ser da slik ut:  

Utbyggingsalternativ:  
 

Alternativ:   Lengde: Beskrivelse:  

1-C 111,0 km  E6 Skjeberg til E6 Berger.                         Motorveg klasse H3; 110 km/t 

2-A 79,4 km 
E6 Son til E6 Hvam-krysset/Karihaugen                                      
H3; 110 km/t fra Osloveien til kryss med Rv. 159.  

2-C 73,8 km 
E6 Son til E6 Hvam-krysset/Karihaugen                                      
H3; 110 km/t fra Osloveien til kryss med E6 i Djupdalen 

3-D 81,3 km 
E6 Son til E6 Berger  
Bru over Øyeren.        
H3; 110 km/t fra Osloveien til Berger.  

3-E 108,7 km 

E6 Son til Berger 
H3; 110 km/t fra Osloveien til E18 ved Elvestad 
Bruker eks. E18 fra Elvestad til Mysen. 
H3; 110 km/t fra E18 ved Mysen til Berger. 

Utbedringsalternativer / kombinasjonsalternativ: 
 

Alternativ:  Beskrivelse 

1-3  Utbygging Sarpsborg-Mysen, Utbedring Mysen - Lillestrøm 

1-1  Utbedring øst og vest, Minimumsalternativ 
 

Disse alternativene ble presentert på den siste samlingen med referansegruppen i Ski 19. september med 

unntak av alternativ 3-E. I møtet i referansegruppa kom det innspill på at det burde være med et alternativ som 

kombinerte motorveg vest-øst med bruk av E18 mellom Elvestad og Mysen. Styringsgruppen vedtok i møtet 

den 14. oktober å analysere et konsept 3-E, hvor man av beregningstekniske årsaker har lagt den anbefalte 

traseen i kommunedelplanen til grunn når det gjelder kryssingen av Glomma ved Fetsund. 3-E-alternativet er 

da tatt med i tabellen over.  
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5 Beskrivelse av de 7 alternativene som er igjen etter siling 

5.1 Felles for alle alternativ 

Alle motorvegalternativene har med en utbedring av eks. fv. 22 fra Hvam til Gjelleråsen for å få en god 

kobling for konseptene ut mot rv. 4. Her utvikles vegen som 4 felts veg, 60 km/t (kapasitetssterk veg). De 

forskjellige alternativene har forskjellige endepunkter (Berger, kryss med rv. 159, E6-Dypdalen og Hvam), 

men alle har med denne koblingen. I alternativ 1-3 (kombinasjonsalternativ) vil det være litt mindre tiltak på 

denne strekningen i forhold til de andre alternativene da det antas at alternativ 1-3 vil gi mindre 

trafikkøkning her enn de andre. 

5.2 Motorveg øst, 1-C 

Motorveg øst, 1-C, går fra Skjeberg til Berger. Se konseptark som ligger som vedlegg til rapporten. Lengde 

på ny motorveg med H3-standard er ca. 101,5 km. Kostnaden på alternativet er beregnet til 33,1 milliarder 

kroner. 

Alternativet starter fra Kryss på E6 ved Skjeberg til kryss ved Sandbakken. Her går linjen gjennom et viktig 

kulturlandskap. Det er en utfordring å finne en god trase her som balanserer inngrep på dyrka mark mot 

eksisterende bebyggelse og kulturminner. Fra krysset ved Sandbakken går linjen gjennom et skogsområde 

som er et populært område for rekreasjon og friluftsliv. Linjen går videre gjennom et større skogsområde før 

den krysser store landbruksområder rundt Rakkestad. Det legges inn et kryss utenfor Rakkestad for å 

tilkoble viktige fylkesveger. Etter å ha passert jordbruksområdene ved Rakkestad ligger linjen i randsonen av 

et større skogsområde som grenser inn mot dyrka mark. Før linjen kommer fram til kryss med eks. E18 ved 

Mysen krysser den et større jordbruksområde. Oppsummert har alternativet har en del utfordringer i forhold 

til dyrka mark, kulturlandskap og friluftsliv fra Skjeberg til Mysen. 

Fra Mysen til Kringen ligger alternativet i et hellende skogsområde. Alternativet har her mindre konflikter med 

dyrka mark og kulturlandskap. Linjen går over noe dyrka mark ved Mysen og ved Gansdalen, men ellers 

ligger linjen godt unna eks. bebyggelse. Det anlegges kryss ved Skjønhaug, Enebakkneset og Gansdalen for 

å koble på viktige fylkesveger og tettsteder. 

Siden det foreligger en planlagt linje fra Kringen til Merkja har man valgt å legge linjen i traseen som er 

anbefalt i kommunedelplan, ca. 4 km lengde. Her er det forutsatt 80 km/t. Fetsund lenser er et fredet 

kulturminne med internasjonal verdi i dette område.  Fra Merkja til Berger legges linjen i tunnel gjennom et 

naturvernområde. Traseen krysser hovedbanen, Gardermobanen og en elv i en lengre bru før den kommer 

inn til E6 ved Berger. Dette er en utfordrende og kostbar strekning, men den er viktig for å få trafikken helt ut 

på E6 og ikke føre unødig gjennomgangstrafikk gjennom rv. 22 ved Lillestrøm. Løsningen vil også gi god 

tilknytning til Oslo lufthavn på Gardermoen og videre nordover mot Innlandet. Det er mange og krevende 

utfordringer på hele denne strekningen fra Fetsund og opp mot Berger/Kløfta, og traseen må optimaliseres 

nærmere i senere planfaser.  

Alternativet har 8 toplanskryss mellom Skjeberg og Berger. Totalt er alternativet ca. 17 km kortere fra 

Skjeberg til Berger enn å følge E6, og ca. 13 km kortere enn å følge eks. rv. 22/fv. 120. På grunn av 

begrenset trafikk kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, og da vil lette kjøretøy spare ca. 32 min i 

normalsituasjon og ca. 51 min i morgenrush i forhold til å kjøre E6. Tunge kjøretøy vil spare henholdsvis 

17 (normal) og 36 (morgenrush) minutter sammenlignet med å kjøre E6 I forhold til å kjøre eks. rv.22/ fv. 

120 vil lette kjøretøy spare ca. 59 minutter, mens tunge kjøretøy vil spare ca.39 minutter.. 

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 1,5 minutter i tidsbesparelse for de som kjører E6 

gjennom Oslo i morgenrushet. Trafikkreduksjonen på et bomsnitt ytre ring i Groruddalen vil være ca. 5 

000 ÅDT på, hvorav ca. 3 000 ÅDT er på selve E6. Beregnet trafikk i 2030 vil ligge på ca.11 000 ÅDT sør 

for E18 for så å øke opp mot ca.16 000 ÅDT inn mot Kringen i nord. 

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 1-C er noe mer sårbart enn vest-alternativ (2-A og 2-C). 

Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane.  

Overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) konkluderer imidlertid med at alternativ 1-C har størst positiv effekt 

på samfunnssikkerheten da 1-C gir lengst sammenhengene 4 felts motorveg som strekker seg over lengre 

strekninger enn de andre alternativene. 
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Men alle motorvegkonseptene gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir ny sammenhengende 

motorveg med fordelaktige omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en god trafikkberedskap ved 

hendelser i vegnettet på E6 / E18 gjennom Oslo. 
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5.3 Motorveg vest, 2-A 

Motorveg vest, 2-A, går fra Son til rv. 159 ved Lørenskog. Se konseptark som ligger som vedlegg til 

rapporten. Lengde på ny motorveg med H3-standard er ca. 61,0 km. Kostnaden på alternativet er 

beregnet til 22,4 milliarder kroner. 

Alternativet starter fra Kryss på E6 ved Son til kryss ved Ringvoll. I starten går alternativet langs 

Osloveien til der fv. 151 tar av fra denne. Her går linjen i randsonen av et skogsområde fram til Ringvoll. 

Som et alternativ til denne linjen er det skissert et alternativ langs eks. fv. 120 fra Moss. Se konseptark. 

Hovedalternativet vil være fra Son da Son ligger nærmere Oslo, og lengden fram til Ringvoll er kortere. 

Fra Ringvoll til kryssing over E18 ved Elvestad går linjen stort sett gjennom skogsområder og noen 

mindre jordbruksområder. Linjen går i forholdsvis greit terreng, men grunnforholdene rundt kryssing ved 

Elvestad kan være utfordrende. Det er registrert noe kvikkleire i noen områder her. 

Fra kryssing over E18 går linjen gjennom skogs og jordbruksområder fram til kryss ved Ytre Enebakk. En 

må her krysse jernbane og eks. fv. 120. Terrenget har noe krevende topografi for en stiv motorveglinje 

her; må regne med en del fylling/skjæring og mindre konstruksjoner. Linjen går også gjennom et viktig 

friluftsområde før en kommer til Ytre Enebakk. 

Fra kryss ved Ytre Enebakk ligger linjen i randsonen for Østmarka; noe innenfor og noe utenfor grensen. 

Linjen ligger stort sett i skogsområder, og kommer lite i konflikt med eksisterende bebyggelse. For å 

kunne passere Flateby på en fornuftig måte er det lagt inn en tunnel på ca. 4,4 km her. Dette vil også gi 

befolkningen i Flateby god tilknytning til Østmarka over tunnelen. Det legges inn et kryss ved Norby som 

vil avlaste eks. fv. 120 inn mot Lillestrøm. Mot Lørenskog legges det inn en tunnel på ca. 2,3 km for å 

komme inn mot rv. 159 uten for store konflikter med eksisterende bebyggelse. Linjen går over dyrka mark 

og små skogsområder inn mot kryss med rv. 159 før Rælingen-tunnelen. Vegen vil gå forholdsvis nær et 

større boligområde, og her må en regne med støyskjerming og tilrettelegging for en del kryssing for myke 

trafikanter.  

Linjen kobles på rv. 159, og en må se på tiltak her for å få trafikken sørover mot E6 istedenfor 

nordover gjennom Lillestrøm. 

Alternativet har 4 toplanskryss mellom Osloveien og kryss med rv. 159. Totalt er alternativet ca. 12 km 

lengre fra Son til Hvam enn å følge E6, og ca. 5,2 km lengre enn å følge eks. fv. 151/fv. 120. På grunn av 

begrenset trafikk kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, og da vil lette kjøretøy spare ca. 5 min i 

normalsituasjon og ca. 25 min i morgenrush i forhold til å kjøre E6. Tilsvarende vil reisetiden for tunge 

biler bli ca. 5 min lengre i normal situasjonen og 14 min raskere i morgenrush.  I forhold til å kjøre eks. rv. 

22 / fv. 120 vil lette kjøretøy spare ca. 33 minutter, mens tunge kjøretøy vil spare ca.18 min. 

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 1,0 minutter i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom 

Oslo i morgenrushet. Trafikkreduksjonen på et bomsnitt ytre ring i Groruddalen vil være ca.  3 000 i ÅDT, 

hvor av ca. 1 400 i ÅDT er på selve E6. Det vil være en reduksjon på ca. 7 000 i ÅDT på dagens fv. 120 inn 

mot Lillestrøm. Beregnet trafikk i 2030 vil ligge på ca.10 000 ÅDT sør for E18 for så å øke opp mot ca.             

16 000 ÅDT inn mot Lørenskog i nord.   

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 2-A er noe mindre sårbart enn vest-alternativ og vest-

øst-alternativ (1-C og 3-D). Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane.  
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Overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) konkluderer imidlertid med at alternativ 1-C har størst positiv 

effekt på samfunnssikkerheten da 1-C gir lengst sammenhengene 4 felts motorveg som strekker seg over 

lengre strekninger enn de andre alternativene.  

Men alle motorvegkonseptene gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir ny 

sammenhengende motorveg med fordelaktige omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en 

god trafikkberedskap ved hendelser i vegnettet på E6 / E18 gjennom Oslo.  
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5.4 Motorveg vest, 2-C 

Alternativ 2-C går fra Son til nytt kryss på E6 ved Djupdalen. Se konseptark som ligger som vedlegg til 

rapporten. Lengde på ny motorveg med H3-standard er ca. 64,2 km. Kostnaden på alternativet er 

beregnet til 26,6 milliarder kroner. 

Alternativ 2-C er identisk med alternativ 2-A fram til rett etter tunnelen inn mot Lørenskog. Istedenfor å 

koble seg inn på rv. 159 her lages det isteden toplanskryss, og linjen føres deretter i tunnel fram til nytt 

kryss på E6 ved Djupdalen. Dette gjøres fordi alternativ 2-A vil gi mye ekstra trafikk på eks. rv. 159, og det 

vil skape en del problemer lokalt. En del av den ekstra trafikken her vil også gå inn i Rælingentunnelen inn 

mot Lillestrøm. En ønsker her heller å koble gjennomkjøringstrafikken rett inn på E6 ved Djupdalen. 

Det vil være utfordrende å få til et kryss mellom tunnelåpningene i Lørenskog, men tunnelåpningene må 

tilpasses slik at dette vil gå. Tunnelen må også gå under et større boligområde ved Fjellhamar. Det ser 

ut som det er fjell her (kan se fjell i dagen flere steder), men en kan regne med at det vil være en 

overgangssone som vil kunne være krevende. Tunnelen vil også gå under jernbanen (hovedbanen) og 

krysse ca. 20-30 meter over Gardermobanen som går i tunnel her. Høyder på Gardermobanen er 

sjekket i området, og denne krysningen bør gå greit. Tunnelen vil ha bratt stigning nedover i starten for å 

komme under et boligområde ved Fjellhamar, og ha bratt stigning oppover for å komme opp til E6. 

Stigning vil måtte være på inntil ca. 5 % (maksimum stigning i forhold til SVV sine håndbøker) 

Kryss med E6 i Djupdalen vil være utfordrende å få til. E6 har en ÅDT her på ca. 75 000 (2018), og 4 felt 

i begge retninger. Det går også store høyspentlinjer på vest-siden av E6. Det er kø-dannelser i rushtiden 

her, og det må vurderes nærmere hva slags effekt et kryss vil ha her på gjennomgående E6-trafikk. 

Totalt er alternativet ca. 7 km lengre fra Son til Hvam enn å følge E6, og ca. 0,2 km kortere enn å følge 

eks. fv. 151/fv. 120. På grunn av begrenset trafikk kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, og da 

vil lette kjøretøy spare ca. 11 min i normalsituasjon og ca. 30 min i morgenrush i forhold til å kjøre E6. 

Tunge kjøretøy vil bruke ca.1 minutt mer i normal situasjon og ca. 19 minutter mindre i morgenrush. I 

forhold til å kjøre eks. rv. 22 / fv. 120 vil lette kjøretøy spare ca. 39 minutter, mens tunge kjøretøy vil spare 

ca. 22 minutter. 

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 1,0 minutter i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom 

Oslo i morgenrushet. Trafikkreduksjonen på et bomsnitt ytre ring i Groruddalen vil være ca.  6 400 i ÅDT, 

hvor av ca. 3 900 i ÅDT er på selve E6. Det vil være en reduksjon på ca. 7 000 i ÅDT på dagens fv. 120 inn 

mot Lillestrøm. Beregnet trafikk i 2030 vil ligge på ca. 12 000 ÅDT sør for E18 for så å øke opp mot              

ca. 20 000 ÅDT inn mot Lørenskog i nord, som øker til ca. 27 000 ÅDT opp mot E6 i Djupdalen..   

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 2-C er noe mindre sårbart enn vest-alternativ og vest-

øst-alternativ (1-C og 3-D). Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane.  

Overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) konkluderer imidlertid med at alternativ 1-C har størst positiv 

effekt på samfunnssikkerheten da 1-C gir lengst sammenhengene 4 felts motorveg som strekker seg 

over lengre strekninger enn de andre alternativene. 

Men alle motorvegkonseptene gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir ny 

sammenhengende motorveg med fordelaktige omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en 

god trafikkberedskap ved hendelser i vegnettet på E6 / E18 gjennom Oslo.  
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5.5 Motorveg vest – øst, 3-D 

Alternativ 3-D går fra Son til Berger. Se konseptark som ligger som vedlegg til rapporten. Lengde på ny 

motorveg med H3-standard er ca. 75,4 km. Kostnaden på alternativet er beregnet til 31,5 milliarder 

kroner. 

Alternativet starter fra Kryss på E6 ved Son til kryss ved Ringvoll. I starten går alternativet langs 

Osloveien til der fv. 151 tar av fra denne. Her går linjen i randsonen av et skogsområde fram til Ringvoll. 

Som et alternativ til denne linjen er det skissert et alternativ langs eks. fv. 120 fra Moss. Se konseptark. 

Hovedalternativet vil være fra Son da Son ligger nærmere Oslo, og lengden fram til Ringvoll er kortere. 

Fra Ringvoll til kryssing over E18 ved Elvestad er går linjen stort sett gjennom skogsområder og noen 

mindre jordbruksområder. Linjen går i forholdsvis greit terreng, men grunnforholdene rundt kryssing ved 

Elvestad kan være utfordrende. Det er registrert noe kvikkleire i noen områder her. 

Fra kryssing over E18 går linjen gjennom skogs og jordbruksområder fram til kryss ved Ytre Enebakk. En 

må her kryss jernbane og eks. fv. 120. Terrenget har noe krevende topografi for en stiv motorveglinje her; 

må regne med en del fylling skjæring og mindre konstruksjoner. Linjen går også gjennom et viktig 

friluftsområde sør for Ytre Enebakk. 

Fra Ytre Enebakk til ny bru over Øyeren ligger alternativet i skogsområder, men inn mot Øyeren blir 

linjen liggende i et ravinelandskap i randsonen av viktige landbruksområder. Inn mot Øyeren ligger 

Hammer gård, og en går her gjennom verdifullt kulturlandskap som vil være utfordrende i forhold til vern. 

Grunnforholdene vil også være utfordrende. Ny bru over Øyeren vil bli på ca. 2 km. Den vil krysse 

Øyeren rett nedenfor naturreservatet, og vanndybden vil være ca. 70 meter. Dette vil bli en forholdsvis 

kostbar konstruksjon. Til sammenligning er dybden på Øyeren i naturreservatet 1 til 2 km lengder nord 

nede i 1-3 meters dybde. 

Fra kryss ved Enebakkneset på andre siden av Øyeren til Kringen går linjen stort sett gjennom 

skogsterreng. Linjen går over noe dyrka mark ved Gansdalen, men ellers ligger linjen godt unna eks. 

bebyggelse. Det anlegges kryss ved Enebakkneset og Gansdalen for å koble på viktige fylkesveger og 

tettsteder. 

Siden det foreligger en planlagt line fra Kringen til Merkja har man valgt å legge linjen i traseen som er 

anbefalt i kommunedelplan, ca. 4 km lengde. Her er det forutsatt 80 km/t. Fetsund lenser er et fredet 

kulturminne med internasjonal verdi i dette område.  Fra Merkja til Berger legges linjen i tunnel gjennom 

et naturvernområde. Traseen krysser hovedbanen, Gardermobanen og en elv i en lengre bru før den 

kommer inn til E6 ved Berger. Dette er en utfordrende og kostbar strekning, men den er viktig for å få 

trafikken helt ut på E6 og ikke føre unødig gjennomgangstrafikk gjennom rv. 22 ved Lillestrøm. Løsningen 

vil også gi god tilknytning til Oslo lufthavn på Gardermoen og videre nordover mot Innlandet. Det er 

mange og krevende utfordringer på hele denne strekningen fra Fetsund og opp mot Berger/Kløfta, og 

traseen må optimaliseres nærmere i senere planfaser. 

Alternativet har 7 toplanskryss mellom Osloveien og Berger. Totalt er alternativet ca. 9 km lenger fra Son til 

Berger enn å følge E6, og ca. 2 km kortere enn å følge eks. fv. 151/fv. 120. På grunn av begrenset trafikk 

kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, og da vil lette kjøretøy spare ca. 11 min i normalsituasjon 

og ca. 31 min i morgenrush i forhold til å kjøre E6. Tunge kjøretøy vil bruke ca. 3 minutter mer i normal 

situasjon, mens i morgenrush vil besparelsen være ca. 17 minutter. I forhold til å kjøre eks. rv. 22 / fv. 120 

vil lette kjøretøy spare ca. 39 minutter, mens tunge kjøretøy vil spare ca. 20 minutter.  

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 1 minutt i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom 

Oslo i morgenrushet. 
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Trafikkreduksjonen på et bomsnitt ytre ring i Groruddalen vil være ca. 4 000 i ÅDT, hvor av ca. 2 200 i ÅDT 

er på selve E6. Det vil være en reduksjon på ca. 7 000 i ÅDT på dagens fv. 120 inn mot Lillestrøm. Beregnet 

trafikk i 2030 vil ligge på ca. 11 000 i ÅDT sør for E18, ca. 7 000 i ÅDT ved kryssing av Øyeren for så å øke 

opp mot ca. 15 000 i ÅDT inn mot Kringen i nord. Konseptet gir noe reduksjon av trafikken på rv. 120 fra 

Kjeller og opp mot Skedsmovollen. 

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 3-D er noe mer sårbart enn vest-alternativ (2-A og 2-C). 

Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane. I tillegg representerer brua over 

Øyeren et sårbart punkt. Men alle motorvegkonseptene gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir 

ny sammenhengende motorveg med fordelaktige omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en 

god trafikkberedskap ved hendelser i vegnettet på E6/ E18 gjennom Oslo. 
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5.6 Motorveg vest – øst, 3-E 

Alternativ 3-E går fra Son til Berger. Se konseptark som ligger som vedlegg til rapporten. Lengde på ny 

motorveg med H3-standard er ca. 72,9 km. Kostnaden på alternativet er beregnet til 26,3 milliarder kroner. 

Alternativet starter fra Kryss på E6 ved Son til kryss ved Ringvoll. I starten går alternativet langs 

Osloveien til der fv. 151 tar av fra denne. Her går linjen i randsonen av et skogsområde fram til Ringvoll. 

Som et alternativ til denne linjen er det skissert et alternativ langs eks. fv. 120 fra Moss. Se konseptark. 

Hovedalternativet vil være fra Son da Son ligger nærmere Oslo, og lengden fram til Ringvoll er kortere. 

Fra Ringvoll til kryss på E18 ved Elvestad går linjen stort sett gjennom skogsområder og noen mindre 

jordbruksområder. Linjen går i forholdsvis greit terreng, men grunnforholdene ved krysset ved Elvestad kan 

være utfordrende. Det er registrert noe kvikkleire i noen områder her. 

Dette alternativet forutsetter bruk av eks. E18 fra Elvestad til Mysen (ca. 23 km). 

Fra Mysen til Kringen ligger alternativet i et hellende skogsområde. Alternativet har her lite konflikter med 

dyrka mark og kulturlandskap. Linjen går over noe dyrka mark ved Mysen og ved Gansdalen. Utenom 

disse områdene ligger linjen godt unna eksisterende bebyggelse. Det anlegges kryss ved Skjønhaug, 

Enebakkneset og Gansdalen for å koble på viktige fylkesveger og tettsteder. 

Fra Kringen til Merkja legges linjen i trase for vedtatt kommunedelplan, ca. 4 km lengde. Her er det 

forutsatt 80 km/t. Fra Merkja til Berger legges linjen gjennom et naturvernområde i tunnel, og må krysse 

hovedbanen, Gardermobanen og en elv i en lengre bru før den kommer inn til E6 ved Berger. Dette er en 

utfordrende og kostbar strekning, men den er viktig for å få trafikken helt ut på E6 og redusere 

gjennomgangstrafikken gjennom rv. 22 ved Lillestrøm. 

Siden det foreligger en planlagt og beregnet linje fra Kringen til Merkja har man valgt å legge linjen i 

traseen som er anbefalt i kommunedelplan, ca. 4 km lengde. Her er det forutsatt 80 km/t. Fetsund lenser 

er et fredet kulturminne med internasjonal verdi i dette område.  Fra Merkja til Berger legges linjen i tunnel 

gjennom et naturvernområde. Traseen krysser hovedbanen, Gardermobanen og en elv i en lengre bru før 

den kommer inn til E6 ved Berger. Dette er en utfordrende og kostbar strekning, men den er viktig for å få 

trafikken helt ut på E6 og ikke føre unødig gjennomgangstrafikk gjennom rv. 22 ved Lillestrøm. Løsningen 

vil også gi god tilknytning til Oslo lufthavn på Gardermoen og videre nordover mot Innlandet. Det er 

mange og krevende utfordringer på hele denne strekningen fra Fetsund og opp mot Berger/Kløfta, og 

traseen må optimaliseres nærmere i senere planfaser.  

Alternativet har 11 toplanskryss mellom Osloveien og Berger, hvor av 6 ligger på eks. E18. Totalt er 

alternativet ca. 30 km lenger fra Son til Berger enn å følge E6, og ca. 4,8 km kortere enn å følge eks. fv. 

151/fv. 120/E18 og rv. 22. På grunn av begrenset trafikk kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, 

og da vil lette kjøretøy bruke ca. 1,5 min mer i normalsituasjon og spare ca. 19 min i morgenrush i 

forhold til å kjøre E6. Tunge kjøretøy vil bruke ca. 18 minutter mer i normalsituasjon og spare ca. 2 

minutter i morgenrush. I forhold til å kjøre eksisterende rv. 22/ fv. 120 / E18 / rv.22 vil lette kjøretøy spare 

ca. 44 minutter. Tunge kjøretøy vil spare ca. 22 minutter.  

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 1 minutt i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom 

Oslo i morgenrushet. 

Trafikkreduksjonen på et bomsnitt ytre ring i Groruddalen vil være ca. 2 300 i ÅDT, hvor av ca. 1 100 i 

ÅDT er på selve E6. Beregnet trafikk i 2030 vil ligge på ca. 7 000 i ÅDT sør for E18, ca. 9 000 i ÅDT nord 

for E18 ved Mysen for så å øke opp mot ca. 13 000 i ÅDT inn mot Kringen i nord. 

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 3-E er noe mer sårbart enn vest-alternativ (2-A og 2-C). 
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Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane.  Men alle motorvegkonseptene 

gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir ny sammenhengende motorveg med fordelaktige 

omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en god trafikkberedskap ved hendelser i vegnettet 

på E6/ E18 gjennom Oslo. 
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5.7 Kombinasjonsalternativ, 1-3 

Alternativ 1-3 går fra Årum til Hvam. Se konseptark som ligger som vedlegg til rapporten. Lengde på 

ny hovedveg med H5-standard er ca. 43 km. Lengde på ny veg med H1-standard er 13,5 km. Se også 

konseptark. Kostnaden på alternativet er beregnet til 17,1 milliarder kroner. 

Alternativet starter fra Kryss på E6 ved Årum til kryss rett etter Ise. Denne strekningen utvikles som 

kapasitetssterk veg (4 felt, 60 km/t/ - hastighet som i dag). Trafikkmengden og tilstanden på 

eksisterende rv. 22 på denne strekningen, tilsier at det må bygges ny H5 veg fra Ise og fram til Mysen. 

Traseen er lagt i samme korridor som alternativ 1-C, ca. 31 km.   Linjen går gjennom et større 

skogsområde før den krysser store landbruksområder rundt Rakkestad. Det legges inn et kryss utenfor 

Rakkestad for å tilkoble viktige fylkesveger. Etter å ha passert jordbruksområdene ved Rakkestad ligger 

linjen i randsonen av et større skogsområde som grenser inn mot dyrka mark. Før linjen kommer fram til 

kryss med eks. E18 ved Mysen krysser den et større jordbruksområde. 

Fra Mysen til Bjerkeflåtten utbedres vegen til H1-standard over tre parseller på til sammen 13,2 km. 

Dette innebærer en del kurveutbedring, og vegen ligger her da delvis i ny trase. Totalt blir vegen 

forkortet ca. 1,5 km med å bygge disse parsellene. Resten av strekningen breddes til 9 meter i 

eksisterende trase utenom tettsteder. I tettstedene bygges det isteden sammenhengende gang og 

sykkelveger som knytter sammen eksisterende gs-veger. 

Fra Bjerkeflåtten til Kringen bygges det ny veg med H5-standard. Her legges vegen i tilnærmet samme 

trase som 1-C, ca. 13 km. Linjen går stort sett gjennom skogsområder unntatt ved Gansdalen hvor det er 

en del dyrka mark. Ved Gansdalen legges det inn et kryss for å knytte til fv. 169. 

Siden det foreligger en planlagt og beregnet linje fra Kringen til Merkja har man valgt å legge linjen i 

traseen som er anbefalt i kommunedelplan, ca. 4 km lengde. Her er det forutsatt 80 km/t. Fetsund lenser 

er et fredet kulturminne med internasjonal verdi i dette område. Fra kryss med rv. 159 gjøres mindre tiltak 

på eks. veg fram til Hvam-krysset; det vil være aktuelt å legge inn kollektivfelt og gjøre tiltak i på eks. 

kryss for å få bedre trafikk-flyt. 

Totalt er alternativet ca. 6 km kortere fra Årum til Hvam enn å følge E6, og ca. 2 km kortere enn å følge 

eks. rv. 22/fv. 120. På grunn av begrenset trafikk kan en regne med å kjøre i skiltet hastighet her, og da 

vil lette kjøretøy bruke ca. 5 min mer i normalsituasjon og spare ca. 15 min i morgenrush i forhold til å 

kjøre E6. Tunge kjøretøy vil bruke ca. 4 minutter mer i normalsituasjon og spare ca. 16 minutter i 

morgenrush. I forhold til å kjøre eks. rv.22/ fv. 120 vil lette kjøretøy spare ca. 22 minutter, mens tunge 

kjøretøy vil spare ca.18 minutter 

Trafikkberegninger viser at alternativet vil gi ca. 0,5 minutter i tidsbesparelse for de som kjører E6 

gjennom Oslo i morgenrushet. 

 

Kombinasjonsalternativet vil gi en reduksjon på ca.1 700 i ÅDT i et snitt i ytre ring i Groruddalen, og 

reduksjonen på E6 vil være ca. 800 ÅDT. ÅDT sør for E18 vil være ca. 5 000- 6 000, mens den nord for E18 

vil øke opp mot 10 000 ÅDT inn mot Kringen. Konseptet vil øke trafikken på rv. 22 inn mot Lillestrøm med          

ca. 5 000 ÅDT, og trafikken inn mot krysset til rv. 159 / rv.22 er beregnet til ca. 40 000 i ÅDT i 2030 

ROS-analysen og overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) har konkludert med at alternativ 1-3 gir 

dårligere samfunnssikkerhet enn motorvegalternativene. Alternativet gir omkjøringsmulighet for alle kjøretøy, 

og gir bedre omkjøringsmuligheter enn alternativ 1-1. Men løsningen er lite robust i forhold til 

motorvegalternativene da en del av omkjøringsstrekningen vil gå gjennom tettsteder og områder som ikke er 

så robuste i forhold til midlertidig økning av trafikk.   
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5.8 Utbedringsalternativ (Minimumsalternativ), 1-1 

Alternativ 1-1 går kun på bredding og mindre ombygginger av kryss for å få fram modulvogntog, samt 

nødvendig forsterkning/bredding av bruer. Se konseptark som ligger som vedlegg til rapporten. 

Kostnaden på alternativet er beregnet til 0,4 milliarder kroner. 
 

Fv. 151 og fv. 120 fra E6 til Ringvoll er godkjent for modulvogntog. Fra Ringvoll til Elvestad trengs det kun 

mindre utbedringer ved Ringvoll og Elvestad; ellers er også denne strekningen godkjent for modulvogntog. 

Rv. 22 er godkjent for modulvogntog fra Årum til litt nord for Ise. Fra Ise til Mysen er det kartlagt hvilke 

kurve- utbedringer/bredding og andre tiltak som må til for å få denne strekningen godkjent. Det er mange 

mindre strekninger som må utbedres, og dette er arbeid som vil være krevende/tidkrevende 

anleggsteknisk. 

Rv. 22 fra Mysen til Trøgstad er godkjent for modulvogntog, men fra Trøgstad til Kringen er det en del 

utbedringer som skal til. Hvilke tiltak som må gjøres her er ikke helt kartlagt, men overordnet analyse fra 

vegkart viser at det er en god del kurver under R=100 som må utbedres, og en del bredding som skal til. 

Fra Trøgstad til Kringen er det beregnet at ca. 4 km (av 37 km) må utbedres, og en del 

bredding/forsterkning av eksisterende konstruksjoner. 

Alternativet gir ingen beregnbar tidsbesparelse langs eks. veg, men større kjørefeltbredde gjør det 

enklere for store kjøretøy og møtes. Store kjøretøy vil derfor få noe redusert kjøretid når de kan holde 

stabil fart uten å senke hastigheten når de møter andre store kjøretøy. I praksis vil dette også gi positiv 

effekt for de lette kjøretøyene da det er begrenset med forbikjøringsmuligheter langs vegene her. 
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Konseptet vil fungere som et beredskapskonsept i situasjoner hvor det er mindre og kortvarige hendelser på 

E6 inn mot Oslo, hvor det er nødvendig å ha en overordnet omkjøringsrute. Det forutsetter at 

restitusjonsperioden på E6 er relativt kort, siden konseptet ikke vil være dimensjonert for å ta hånd om større 

trafikkmengder over en lengre periode.  

ROS-analysen og overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) har konkludert med at alternativ 1-1 gir dårligst 

samfunnssikkerhet av alternativene. Alternativet gir omkjøringsmulighet for alle kjøretøy, men løsningen er 

lite robust i forhold til motorvegalternativene.   
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6 Vurdering av de 7 alternativene 

6.1 Kostnadsvurdering 

De sju alternativene har blitt kostnadsberegnet med grunnlag i anslagssamlingene og mail-korrespondanse i 

etterkant av samlingen. Kostnadsvurderingene er vist i tabellen under. Kostnadene her angis med P50 

kostnad; merk at dette er gjort på utredningsnivå, og kravet er da at det skal være 70% sjanse for at 

kostnaden ligger innenfor et spenn på +/- 40 %. Anslagsprogrammet beregner P85 ut fra trippelanslag og 

usikkerhetsfaktorer. Det er 85 % sjanse for at kostnaden blir mindre enn P85.  

 

P50 kostnad på motorvegalternativene varierer fra 22,4 milliarder for motorveg vest, 2-A, til 33,1 milliarder for 

motorveg øst.  

P50 for utbedringsalternativet (minimumsalternativ) er i en helt annen skala: 0,4 milliarder.  
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6.2 Transportanalyse av alternativer etter innledende siling 

 Reisetid 

Det er sett på hvor lang tid lette kjøretøy bruker på strekningen Skjeberg – Berger hvis de kjører på E6 

sammenlignet med hvor lang tid de bruker på samme strekning hvis de kjører de ulike alternativene i skiltet 

hastighet. Se grafer.  
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En kan se at alternativ 1-C gir størst tidsbesparelse for lette kjøretøy fra Skjeberg til Berger. Her vil en spare 

32 minutter i forhold til å kjøre E6 i normalsituasjon. I morgenrushet vil en spare ca. 20 minutter ekstra, dvs. 

51 minutter.  

For alternativ 3-E ser en at en vil bruke ca. 3,5 minutter mer i normalsituasjon i forhold til å kjøre E6. Men i 

morgenrushet vil en spare ca. 18.5 minutter.  

 

 Avlastning av E6 gjennom Oslo 

En del av samfunnsmålet i KVU-en er å avlaste E6 gjennom Oslo. Analysene har vist at veldig mye av 

trafikken gjennom Oslo er lokaltrafikk og regionaltrafikk, og at det er begrenset fjerntrafikk gjennom Oslo. De 

ulike alternative gir da begrenset avlastning da de kun gir utslag på gjennomkjøringstrafikken. Ingen av 

alternativene gir mer enn 5 % avlastning av trafikken gjennom indre bykjerne.  

Av motorvegalternativene er det alternativ 2-C som gir størst avlastning av trafikken på E6. Det er kjørt en 

følsomhetsberegning for om utbyggingsprosjektet E6 øst (Manglerud-prosjektet) vil ha noe å si for 

avlastningen av E6 for konsept 2-C. Resultatene av følsomhetsberegningen viste at prosjektet i liten grad 

påvirker konsept 2-C; trafikkanalysen gir en reduksjon på ca. 3% på den nye vegen i 2-C når E6 øst ligger 

inne i modellen.  

Transportmodellen viser imidlertid en stor avvisning hvis vegen skal bompenge-finansieres. Reduksjonen i 

trafikk på ny veg er da beregnet til ca. 45-70 %. Dette viser at E6 er et godt alternativ i normalsituasjon.  

 

  



KVU-vegforbindelser øst for Oslo 

 
Silingsrapport 
Oppdragsnr.: 5187738   Dokumentnr.: 101   Versjon: 4    

  

  |  Side 43 av 48 x:\nor\oppdrag\lillehammer\518\77\5187738\5 arbeidsdokumenter\54 veg\silingsrapport\rapp_kvu-vegforbindelser 
øst for oslo - silingsrapport-2019-12-12.docx 

 

 Tabell med oversikt over effektmål reisetid og avlastning 

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. 

Effektmål  Indikator 
Referanse 

2030 

Konsept 1 Konsept 2  Konsept 3  Konsept 4 Konsept 5 

Motorveg 

øst 

Motorveg 

vest 

Motorveg 

vest /m 

tunnel 

Motorveg 

vest-øst 

m/bru 

Motorveg 

vest-øst 

m/E18 

Kombi-

nasjon Minimum 

(alt. 1-1) 

(alt. 1c) (alt. 2a) (alt. 2c) (alt. 3d) (alt. 3e) (alt. 1-3) 

Effektmål 

reisetid: 

Redusert 

reisetid 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 26,6 31,5 26,3 17,1 0,4 

* Tunge kjøretøy vil bruke lenger tid fra Skjeberg til Son på E6, da lette kjøretøy her har betydelig større gjennomsnittshastighet 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, det vil si 

eksisterende veg fra Son til Elvestad (fv. 151/fv. 120), og E18 fra Elvestad til Mysen.  

Skala for graden av måloppnåelse av effektmålene 

Vurdering av måloppnåelse 
Effektmål reisetid: 

Reisetidsgevinst Skjeberg-Berger 

Effektmål avlastning: 

ÅDT reduksjon 

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 

 

Tabellen viser at alternativ 1-C, 2-C og 3D gir stor til meget stor måloppnåelse når det gjelder reisetid på 

alternative vegforbindelser sammenlignet med E6. Dette gjelder i normalsituasjon. Alle 

motorvegalternativene gir god trafikkberedskap ved hendelser i vegnettet på E6.  

I forhold til avlastnings-målet er det bare alt. 1-C og 2-C som gir noe måloppnåelse. De andre alternativene 

gir ingen eller svært lav måloppnåelse.  
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6.3 Effektberegninger av alternativer etter innledende siling 

Det er kjørt en effektberegning av alternativene basert på utført kostnadsberegning, trafikkanalyse og andre 

relevante data. Rangering av alternativene med hensyn på ikke prissatte konsekvenser blir da.  

 

 

Det er i realiteten liten forskjell på motorvegalternativ 2-A, 3-E, 2-C og 1C, se utvidet tabell under. 

Oppsummert er det minimumsalternativet og kombinasjonsalternativet som kommer best ut. 

Motorvegalternativ vest – øst med bru over Øyeren kommer dårligst ut.  

Utvidet tabell med samlede samfunnskostnader og netto nytte:  

 

6.4 Mernytteberegninger 

I tillegg til det som beregnes i effektberegningene vil vegprosjektene få noen ringvirkninger som skaper 

ekstra nytte som kan pris-settes ved hjelp av andre beregningsmetoder. Når en kjører disse beregningene, 

vil en få en oversikt over mernytte av de ulike prosjektene. Denne er beregnet i egen analyse. Dette er mer 

forklart i hovedrapporten.  

 

Alternativ: Beskrivelse: Samfunnsøkonomisk nytte (1-best, 7-dårligst)

Alt 1-1 Minimumsalternativ 1 

Alt 1-3 Kombinasjonsalternativ 2 

Alt 2-A Motorveg vest 3 

Alt 3-E Motorveg vest - øst 4

Alt 2-C Motorveg vest med tunnel 5

Alt 1-C Motorveg øst 6

Alt 3-D Motorveg vest - øst med bru 7

1-best , 7 - dårligst

Aktører Komponenter Alt 1-C Alt 2-A Alt 2-C Alt 3-D Alt 3-E Alt 1-1 Alt 1-3

Trafikanter og Trafikantnytte

transportbrukere Helsevirkninger for GS-trafikk

Utrygghetskostnader for GS-trafikk

SUM 1 5 2 3 4 7 6

Det offentlige Investeringer

Drift og vedlikehold

Overføringer

Skatte- og avgiftsinntekter

SUM 7 3 5 6 4 1 2 

Samfunnet  Ulykker

forøvrig Støy og luftforurensning UTEN byggefasen

Skattekostnad

SUM 6 4 3 7 5 1 2 

Samlet: -1 636 567 -2 045 526 -1 837 322 -1 170 566 0 -843 540

Netto nytte NN = -16 858 870 -15 350 424 -16 784 861 -21 619 631 -16 012 478 -314 524 -10 163 835

NNB = -0,66 -0,88 -0,78 -0,89 -0,81 -1,20 -0,80

Budsjettkostnad -25 672 016 -17 457 867 -21 583 495 -24 244 101 -19 730 597 -262 103 -12 773 409

Total rangering: 6 3 5 7 4 1 2 

Rangering av resutateter og delresultater
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Oppsummert:  

 

Motorvegalternativ øst har en noe større mernytte enn motorvegalternativ vest. Hvis en tar med mernytten av 

prosjektene, vil dette endre rangeringen mellom 1-C og 2-C under prissatte konsekvenser. Men disse gir 

veldig lik samfunnsøkonomisk nytte (se tabell under kap. 5.4), og kan på dette nivået betraktes som 

likeverdige.  

6.5 ROS-analyse 

Det er foretatt en ros-analyse av de ulike alternativene med samling 18. oktober i Oslo. Se egen rapport. 

ROS-analysen har konkludert med at alternativ 1-C, 3D og 3-E er noe mer sårbare enn vest-alternativ (2-A 

og 2-C). Bakgrunnen er vurderinger med hensyn på flom og kryssing av jernbane. Alternativ 3-D er ekstra 

sårbar på grunn av komplisert brukonstruksjon over Øyeren.  

Overordnet ROS-analyse (3R-vurderinger) konkluderer imidlertid med at alternativ 1-C har størst positiv 

effekt på samfunnssikkerheten da 1-C gir lengst sammenhengene 4 felts motorveg som strekker seg over 

lengre strekninger enn de andre alternativene.  

 Men alle motorvegkonseptene gir stor positiv effekt på samfunnssikkerheten. De gir ny sammenhengende 

motorveg med fordelaktige omkjøringsruter som kan avlaste E6 og E18. Dette gir en god trafikkberedskap 

ved hendelser i vegnettet på E6/ E18 gjennom Oslo. 

Minimumsalternativet og kombinasjonsalternativet kommer noe dårligere ut på grunn av dårligere trafikale 

forhold for beredskapsveg.  

6.6 Ikke prissatte konsekvenser 

 Støyvurderinger 

Når det legges nye motorveglinjer, vil dette medføre økt støybelastning flere hundre meter utenfor ny 

senterlinje. Ettersom linjene i KVU-en er å betrakte som korridorer kan en ikke beregne eksakt framtidig 

støybelastning for de ulike alternativene, men ved å ta utgangspunkt i støybelastningen ut fra senterlinjene i 

de ulike alternativene kan en få et rimelig grunnlag for å sammenligne alternativene med hverandre.  
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I denne KVU-en har en sett på antall hus i rød sone (der en etter all sannsynlighet må utføre tiltak; antatt 

støybelastning på over 65 dB etter utbygging) og gul sone (der tiltak må vurderes; antatt støybelastning på 

mellom 55 og 65 dB).  

Utbredelse av rød og gul sone ut fra senterlinje er beregnet overordnet ut fra ÅDT (Årsdøgntrafikk), 

tungtrafikkandel og hastighet på ny veg. Det er ikke tatt hensyn til terrengformasjoner. I senere planfaser vil 

det utføres mer detaljerte beregninger hvor en tar inn mange flere parametere. Blant annet vil høyder og 

utforming av terrenget rundt vegen ha en del å si når detaljerte beregninger skal gjøres.  

 

I denne KVU-en har en konstruert utbredelsen av rød og gul sone i Google Earth, og telt opp antall hus i 

hver sone. I tillegg er det gjort noen faglige vurderinger. Støyvurderingene er oppsummert i et eget notat.  

Oppsummering av resultater:  

 

Av tabellen kan en se at alternativ 2A og 2C kommer best ut i forhold til hus i rød sone.  

Hus i gul sone er forholdsvis likt; dette er jo også hus hvor en vil få bedre oversikt over i senere planfaser. 

Alternativ 3E har ca. 615 hus i gul sone langs E18 fra Elvestad til Mysen. Disse vil bli tatt hånd om av E18-

prosjektet, så en kan diskutere om de kunne vært tatt ut. Da vil alle motorvegalternativene ligge inne med ca. 

1 100 til 1 300 hus i gul sone.  

Alternativ 1.3 kommer verst ut med 1073 hus i rød sone. Dette er over 3 ganger så mange som alternativ 2A 

og 2C. Dette er som forventet da kombinasjonsalternativet følger eks. veg over lange strekninger. Selv om 

hastigheten er lavere, og vegen vil ligge i dagens trase, vil det bli såpass store utbedringer at det vil være 

krav om støy-tiltak. En må da regne med å gjøre tiltak på de aller fleste hus i rød sone.  

 Arealinngrep på dyrka mark 

De ulike alternativene går over både skogsterreng og jordbruksareal. Det er foretatt en vurdering av hvor 

mye jordbruksareal som blir beslaglagt ved de ulike alternativene. Dette er utført ved at en har satt av en 

bredde med beslaglagt areal ut fra senterlinjen i hvert alternativ. 

Forutsetninger:  

Ny H1 veg; 23 meter beslag (11,5 meter på hver side av senterlinje). 

Ny H5 veg: 31 meter beslag (15,5 meter på hver side av senterlinje) 

Ny H3 veg: 43 meter beslag (21,5 meter på hver side av senterlinje)  

Ny kapasitetssterk veg: 28 meter beslag (14 meter på hver side av senterlinje)  

Rød støysone Gul støysone

Alternativ 1-C 475 1080

Alternativ 2-A 270 1260

Alternativ 2-C 340 1280

Alternativ 3-D 480 1225

Alternativ 3-E 566 1680

Alternativ 1-3 1073 1232
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Ettersom linjene i KVU-en er å betrakte som korridorer kan en ikke beregne eksakt arealbeslag av 

jordbruksareal for de ulike alternativene. Men ved å ta utgangspunkt i verdiene over og senterlinjene i de 

ulike alternativene får et greit grunnlag for å sammenligne alternativene med hverandre. Beregningene er 

utført i GIS-verktøy hvor en har oversikt over de ulike arealene langs linjen. I tillegg er det brukt litt skjønn 

ved å se på linjene i Google Earth.  

Tabell med beslaglagt jordbruksareal (fulldyrket, innmarksbeite og overflatedyrket) for de ulike 

alternativene:  

Alternativ:  Beslaglagt jordbruksareal (fulldyrket, innmarksbeite og overflatedyrket) daa 

 Østfold Akershus Totalt:  

Alternativ 1-C 795 336 1131 

Alternativ 2-A 361 335 696 

Alternativ 2-C 361 435 796 

Alternativ 3-D 360 713 1073 

Alternativ 3-E 265 478 743 

Alternativ 1-3 620 259 878 

Alternativ 1-1 Neglisjerbart Neglisjerbart Neglisjerbart 

 

Oppsummert ser en at av motorvegalternativene er det 2-A, 2-C og 3E som kommer best ut med hensyn til 

beslag av jordbruksareal. Kombinasjonsalternativet beslaglegger noe mer enn disse alternativene.  

Alternativ 1-C og 3-D kommer dårligst ut. Minimumsalternativet kommer best ut da en kun bredder 

eksisterende veg minimalt.  

 Vurderinger av traseene med bruk av integrert landskapskarakteranalyse (ILKA) 

Resultatene fra dette arbeidet er oppsummert i en egen rapport. Her er det vurdert virkninger for dyrka mark, 

friluftsliv, ravinedaler og tettsteder /bebyggelse. En har også vurdert utpekte viktige landskapsområder; 

Lillestrøm byområde, Leirasletta, Fetsund, Skjeberg/Hafslund, Børterelva/Kirkebygda og Hammeren i 

Enebakk.  

Ut fra disse vurderingene har en forsøkt å rangere de ulike alternativene opp mot hverandre når det gjelder 

ikke prissatte konsekvenser.  

Oppsummering: (1 best, 7 dårligst) 

Alternativ:  Rangering 

Alternativ 1-C 7 

Alternativ 2-A 2 

Alternativ 2-C 2 

Alternativ 3-D 6 

Alternativ 3-E 5 

Alternativ 1-3 4 

Alternativ 1-1 1 

 

Minimumsalternativet kommer best ut; deretter kommer motorvegalternativene på østsiden.  

En kan merke seg at motorvegalternativene på østsiden kommer bedre ut enn kombinasjonsalternativet. 

Alternativ 1-C og 3-D kommer dårligst ut.  
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7 Oppsummering med anbefaling  

Dersom man skal legge samfunnsøkonomisk nytte til grunn vil minimumsalternative peke seg ut som det 

mest fornuftige alternativet. Det samme gjelder dersom man skal legge ikke-prissatte konsekvenser til grunn. 

 Til tross for at minimumsalternativet ikke gir noe måloppnåelse når det gjelder redusert reisetid og 

avlastning av E6 gjennom Oslo, vil dette konseptet tilfredsstille kravet om å sikre omkjøringsmuligheter for 

modulvogntog, og vil dermed oppfylle en viktig del av samfunnsmålet. 

Ved å velge det konseptet som har nest best samfunnsøkonomiske lønnsomhet, kombinasjonsalternativet 1-

3, vil man få en vegforbindelse kan være et brukbart alternativ til å kjøre på E6 gjennom Oslo, og som kan 

fungere som en god omkjøringsveg, og dermed oppfylle en viktig del av samfunnsmålet. Konseptet vil 

derimot gi marginalt bidrag til måloppnåelse når det gjelder avlastning av trafikken på E6.  Dette konseptet vil 

kunne utvikles over flere år, ved at man prioriterer utbyggingen av de strekningen som har størst 

utfordringer/trafikk først. 

Alle motorvegalternativene gir stor negativ samfunnsøkonomisk nytte, og gir samtidig svært begrenset 

avlastning av E6, noe som er en viktig del av samfunnsmålet for denne KVU-en.  

Dersom man ønsker å utvikle en motorveg som en alternativ vegforbindelse øst for Oslo, er det alternativ     

2-C som samlet sett peker seg ut som det beste alternativet, siden dette både vil gi noe avlastning av 

trafikken på E6 gjennom Oslo, men også en del innspart reisetid. Selv om den samfunnsøkonomiske nytten 

er liten, vil et slikt motorvegkonsept på en svært god måte bidra til å styrke trafikkberedskapen i KVU-

området, ved at det blir en ny motorveg med stor kapasitet og god robusthet. Dette konseptet vil også kunne 

fungere godt som en del av en Ring 4 ved at det kan overføre trafikk via Oslofjordforbindelsen uten at 

omkjøringsvegen blir urimelig lang. 

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  

Oppsummert anbefaler gruppen minimumsalternativet 1.1, evt. kombinasjonsalternativ 1.3, men dersom en 

skal velge et motorvegsalternativ anbefaler gruppen å gå videre med alternativ 2-C. 

 



Inndeling i 7 delstrekninger:

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

Vedlegg: Konseptark



Alternativ 1-C Motorveg Øst

Innhold/tiltak/
teknologi:

Skjeberg – Berger-Hvam - Gjelleråsen: Samlet lengde: 111,5 km. 
Strekning med tiltak: Skjeberg-Berger-Gjelleråsen, herav ny motorveg 101,5 km. 
Bruker eks. E6 mellom Berger og Hvam-krysset, ca. 6,0 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Hvam-krysset – Gjelleråsen, 4,0 km.
Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km, betongbru på pilarer.
Ny bru over jernbanen (3 spor) + elv mot Berger, ca. 175 meter betongbru. 
Tunnel fra Merkja mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km, totalt 5,3 km. Tverrsnitt 2x10,5. 
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Ingen

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss.
4 felts veg med 80 km/t mellom Kringen-krysset og Merkja (4 km).
Mellom Hvam-krysset og Gjelleråsen utvikles vegen som kapasitetssterk veg. 60 km/t. 
(hastighet som i dag).

Kryss • Skjeberg (Som i dag)
• Sandbakken (Planskilt)
• Rakkestad (Planskilt)
• Mysen / E18 (Som i dag)
• Skjønhaug (Planskilt)
• Enebakkneset, fv. 216 (Planskilt)

• Gansdalen (Planskilt)
• Kringen (Planskilt)
• Rv.22 (Merkja, to halvkryss)
• Berger (Som i dag)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Alternativet vil gi ca. 1,5 min i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom Oslo i 
morgenrushet. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 33,1 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

1

2

3

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk: Lav: 

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

1-C Motorveg Øst for Øyeren 101,5 56,2 114,6 115 -13,1 -58,8

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-C Motorveg Øst for Øyeren 101,5 76,1 114,6 115 -13,1 -38,9

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

1-C Motorveg Øst for Øyeren 101,5 56,2 118,7 88 -17,2 -31,8 -50,8

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-C Motorveg Øst for Øyeren 101,5 76,1 118,7 93 -17,2 -16,9 -35,9



Alternativ 2-A Motorveg Vest

Innhold/tiltak/
teknologi:

Son– Gjelleråsen. Total lengde 79,4 km.
Ny motorveg, total lengde 61 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Son – Osloveien, ca. 2,6 km.
Bruker eks. Rv. 159 og E6 fram til Hvam-krysset, ca. 11,8 km.
Utbedring fra Hvam - Gjelleråsen, ca. 4,0 km fire felt (kapasitetssterk veg). 
To tunneler fra Ytre Enebakk mot Lillestrøm, 4,4 + 2,3 km, totalt 6,7 km.  Tverrsnitt 2x10,5.
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18); 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll.

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss.
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg). 80 km/t. 
Mellom Hvam og Gjelleråsen utvikles vegen som firefelt (kapasitetssterk veg).  60 km/t 
(hastighet som i dag).

Kryss • Son (E6) (Som i dag)
• Fv. 151/Osloveien(Kryss i plan)
• Ringvoll (Planskilt)
• Elvestad / E18 (Planskilt)
• Ytre Enebakk (Planskilt)

• Nordby (Planskilt)
• Rv.159 – Rælingen (Som i dag)
• Flere eks. kryss Rv. 159-E6 (Som i dag)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Alternativet vil gi ca. 1 min i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom Oslo i 
morgenrushet. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 22,4 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

4

5

6

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

2-A Motorveg Vest for Øyeren 131,1 82,7 125,9 116 5,2 -33,3

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

2-A Motorveg Vest for Øyeren 131,1 98,3 125,9 116 5,2 -17,7

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

2-A Motorveg Vest for Øyeren 131,1 82,7 118,7 88 12,4 -5,3 -25,0

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

2-A Motorveg Vest for Øyeren 131,1 98,3 118,7 93 12,4 5,3 -14,4



Alternativ 2-C Motorveg Vest med tunnel

Innhold/tiltak/
teknologi:

Son– Gjelleråsen. Total lengde 73,8 km.
Ny motorveg, total lengde 64,2 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Son – Osloveien, ca. 2,6 km.
Bruker eks. E6 fram til Hvam-krysset, ca. 3,0 km.
Utbedring fra Hvam - Gjelleråsen, ca. 4,0 km fire felt (kapasitetssterk veg). 
Tre tunneler fra Ytre Enebakk mot E6, 4,4 + 2,3 + 3,3 km, totalt 10,0 km.  Tverrsnitt 2 x 10,5.
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18); 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll.

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss.
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som fire felt (kapasitetssterk veg). 80 km/t. 
Mellom Hvam og Gjelleråsen utvikles vegen som firefelt (kapasitetssterk veg).  60 km/t 
(hastighet som i dag).

Kryss • Son (E6) (Som i dag)
• Fv. 151/Osloveien(Kryss i plan)
• Ringvoll (Planskilt)
• Elvestad / E18 (Planskilt)
• Ytre Enebakk (Planskilt)

• Nordby (Planskilt)
• Rv.159 Rælingen
• Djupdalen
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Alternativet vil gi ca. 1 min i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom Oslo i morgenrushet. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 26,6 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

4

5

6

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

2-C Motorveg Vest for Øyeren, inkl tunnel til E6 125,7 77,5 125,9 116 -0,2 -38,5

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

2-C Motorveg Vest for Øyeren, inkl tunnel til E6 125,7 94,2 125,9 116 -0,2 -21,8

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

2-C Motorveg Vest for Øyeren, inkl tunnel til E6 125,7 77,5 118,7 88 7,0 -10,5 -30,3

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

2-C Motorveg Vest for Øyeren, inkl tunnel til E6 125,7 94,2 118,7 93 7,0 1,2 -18,6



Alternativ 3-D Motorveg Vest – Øst med bru over Øyeren

Innhold/tiltak/
teknologi:

Samlet lengde: 88,0 km.
Strekning med tiltak: Son – Berger – Gjelleråsen, herav ny motorveg 75,4 km.
Bruker eks. E6 mellom Berger og Hvam-krysset, ca. 6,0 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Son – Osloveien, ca. 2,6 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Hvam - Gjelleråsen, ca. 4,0 km.
Bru over Øyeren mellom Hammeren og Enebakkneset, ca. 2,0 km. Fritt frambygg, betongbru. 
Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km, betongbru på pilarer. 
Ny bru over jernbanen (3 spor) + elv mot Berger, ca. 175 meter betongbru. 
Tunnel fra Merkja mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km, totalt 5,3 km. Tverrsnitt 2 x 10,5.
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18), 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll.

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som 4 felt (kapasitetssterk veg). 80 km/t. 
Mellom Hvam og Gjelleråsen utvikles vegen som fire felts kapasitetssterk veg. 60 km/t
(hastighet som i dag).

Kryss • Son (E6) (Som i dag)
• Fv. 151/Osloveien(Kryss i plan)
• Ringvoll (Planskilt)
• E18 Elvestad (Planskilt)
• Ytre Enebakk (Planskilt)
• Enebakkneset, fv. 276 (Planskilt)

• Gansdalen (Planskilt)
• Kringen (Planskillt)
• Rv.22 (Merkja, to halvkryss)
• Berger (Som i dag)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Alternativet vil gi ca. 1 min i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom Oslo i morgenrushet. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 31,5 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

4

5 - 2

3

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

3-D Motorveg Vest - Øst med bru over Øyeren 127,8 76,9 125,9 116 1,9 -39,1

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

3-D Motorveg Vest - Øst med bru over Øyeren 127,8 95,9 125,9 116 1,9 -20,2

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

3-D Motorveg Vest - Øst med bru over Øyeren 127,8 76,9 118,7 88 9,1 -11,1 -30,7

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

3-D Motorveg Vest - Øst med bru over Øyeren 127,8 95,9 118,7 93 9,1 2,8 -16,8



Alternativ 3-E Motorveg Vest – Øst, bruk av eks. E18

Innhold/tiltak/
teknologi:

Son – Gjelleråsen, total lengde 108,7 km.
Ny motorveg, total lengde 16,3 km + 56,6 km = 72,9 km.
Bruk av eks. E18, ca. 23,2 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Son – Osloveien, ca. 2,6 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Hvam - Gjelleråsen, ca. 4,0 km.
Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km, betongbru på pilarer. 
Ny bru over jernbanen (3 spor) + elv mot Berger, ca. 175 meter betongbru. 
Tunnel fra Merkja mot Berger, ca. 1,0 + 4,3 km, totalt 5,3 km. Tverrsnitt 2x10,5.
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18), 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som 4 felt (kapasitetssterk veg). 80 km/t. 
Mellom Hvam og Gjelleråsen utvikles vegen som fire felts kapasitetssterk veg. 60 km/t
(hastighet som i dag).

Kryss • Son (E6) (Som i dag)
• Fv. 151/Osloveien(Kryss i plan)
• Ringvoll (Planskilt)
• E18 Elvestad (Som i dag)
• Flere kryss på eks. E18 (Som i dag)
• E18 Mysen (Som i dag)

• Skjønhaug (Planskilt)
• Enebakkneset, fv. 276 (Planskilt)
• Gansdalen (Planskilt)
• Kringen (Planskilt)
• Merkja (planskilt)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Alternativet vil gi ca. 1 min i tidsbesparelse for de som kjører E6 gjennom Oslo i morgenrushet. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 26,3 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

4

2

3

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

3-E Motorveg Vest -Øst med bruk av eks. E18 148,5 89,5 153,3 133 -4,8 -43,5

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

3-E Motorveg Vest -Øst med bruk av eks. E18 148,5 111,4 153,3 133 -4,8 -21,6

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

3-E Motorveg Vest -Øst med bruk av eks. E18 148,5 89,5 118,7 88 29,8 1,5 -18,5

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

3-E Motorveg Vest -Øst med bruk av eks. E18 148,5 111,4 118,7 93 29,8 18,4 -1,6



Alternativ 1-3 Kombinasjonsalternativ Øst

Innhold/tiltak/
teknologi: 

Veg i ny trase: H5 43 km + 4 km 4 felt fra Kringen og til eks. 4 felt ved Merkja. 
H1: 13,2 km. Ny veg i gammel trase: 12,2 km (kapasitetssterk veg, 4 felt).
Mindre tiltak eksisterende trase: 13,5 km. Generell bredding 9 meter: lengde ca. 24,7 km
(noe fratrekk for tettsteder; der bygges det heller noe GS-veg). 
Utbygging fra Ise til Mysen og fra Bjerkeflåtten til Kringenkrysset (H5-standard).
4 felt fra Kringen til eks. 4 felt ved Merkja som anbefalt av Statens vegvesen i kommunedelplan. 
Bru over Glomma, 0,6 km. 
Utbedring (delstrekninger til H1 og generell bredding til 9 meter) fra Mysen til Bjerkeflåtten. 
Fra Kringen til eks. motorveg utbygges det til 4 felt. Fra rv. 22/rv. 159 til Gjelleråsen utvikles vegen som kapasitetssterk 
veg, med noe mindre tiltak enn for motorvegalternativet. 
Fra Mysen til Bjerkeflåtten: 
Framkommelighet for alle kjøretøy-grupper; dvs. også modulvogntog og reduksjon i reisetid: 
Punktutbedringer/kurveutretting + generell bredding av eks. veg til 9 meter bredde fra Mysen til Kringen. Der hvor det er 
mulig utføres avkjørselssanering. Ikke bredding i tettstedene, men tiltak for myke trafikanter. Ønske om 
sammenhengende gs-vegnett i tettsteder. 
Nødvendig forsterkning av bruer. 

Delstrekninger med alt. • Ingen

Standardklasse H1 (Tofelts veg, 80 km/t) der vi har lengre utbedringer. 
H5 (Tofelts veg med forbikjøringsstrekninger, 90 km/t) der vi har størst trafikk. 
Bredding til 9 meter sammenhengende fra Mysen til Bjerkeflåtten (Kryss eks. rv. 22 på kart), men ellers som 
i dag der vi ikke har utbedringsstrekninger.  
Strekningen fra Bjerkeflåtten til Kringenkrysset bygges ut til H5 standard i ny trase. 
Strekningen fra Ise til Mysen bygges ut til H5 standard i ny trase. 90 km/t.  

Kryss • Årum-krysset (Planskilt)
• Hafslund/Ise; flere kryss (som i dag)
• Rakkestad (Planskilt)
• Mysen / E18 (Som i dag)
• Kryss fra Mysen til Bjerkeflåtten (som i dag)

• Bjerkeflåtten (T-kryss)
• Gansdalen (Planskilt)
• Kringenkrysset (Planskilt)
• Kryss fra Kringen til Gjelleråsen (som i dag)

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger

Kostnader: Antatt total kostnad: 17,1 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

1

2

3

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

1-3 Kombinasjonsalternativ 112,5 93,4 114,6 115 -2,1 -21,6

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-3 Kombinasjonsalternativ 112,5 97,3 114,6 115 -2,1 -17,7

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

1-3 Kombinasjonsalternativ 112,5 93,4 118,7 88 -6,2 5,4 -15,2

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-3 Kombinasjonsalternativ 112,5 97,3 118,7 93 -6,2 4,3 -16,3



Alternativ 1-1 Utbedringsalternativ (Minimumsalternativ) Øst og vest

Innhold/tiltak/
teknologi:

Total lengde på alternativ langs rv. 22 fra Årum til Hvam: 105,0 km 
Alternativet innbefatter 2 punkttiltak på fv. 120; ett ved Ringvoll og ett ved Elvestad.
Alternativet forutsetter utbedring på ca. 1,8 km langs delstrekning 1 fra Ise til Mysen, 
og utbedring på ca. 5,2 km fra Mysen til Kringenkrysset (kurve-utbedringer  / bredding)
Framkommelighet for alle kjøretøy-grupper; dvs. også modulvogntog. 
Nødvendig bredding i kurver.
Nødvendig ombygging av kryss.
Forsterkning/bredding av bruer.
Ikke ny bru over Glomma ved Fetsund.

Delstrekninger med 
alternativer

• Ingen

Standardklasse Som i dag; kun bredding av kurver og mindre ombygginger av kryss for å få fram modulvogntog, 
samt nødvendig forsterkning/bredding av bruer. 

Kryss Som i dag. 

Tidsbesparelser på nytt 
alternativ når det 
gjelder reisetid 
fra Skjeberg til Berger. 

Her sammenlignet med 
reise på rv. 22

Ingen tidsbesparelse av betydning langs eks. veg.  Noe større kjørefelts bredde gjør det enklere 
for store kjøretøy, og disse kan få noe redusert kjøretid når de slipper å senke hastighet når de 
møter andre store kjøretøy. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 0,4 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2

1

2

3

4

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs eksisterende veg, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: Eksisterende veg, lengde og tidsbruk:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. veg Diff. Km Diff. Min

1-1 Minimumsalternativ; kun bredding modulv. 114,6 115,0 114,6 115 0,0 0,0

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-1 Minimumsalternativ; kun bredding modulv. 114,6 115,0 114,6 115 0,0 0,0

Tidsbesparelser i forhold til kjøring langs E6, normalsituasjon, lette kjøretøy: 

Alternativ; lengde og tidsbruk: E6; lengde og tidsbruk: Normalt: Rushtid:

Alternativ: Beskrivelse: Km Min km Min.langs eks. E6 Diff. Km Diff. Min Diff. Min

1-1 Minimumsalternativ; kun bredding modulv. 114,6 115,0 118,7 88 -4,1 27,0 6,4

Tunge kjøretøy:  (max 80 km/t)

1-1 Minimumsalternativ; kun bredding modulv. 114,6 115,0 118,7 93 -4,1 22,0 1,4



Alternativ 1-B Utbygging Øst

Innhold/tiltak/
teknologi: 

Årum-krysset – Hvam-krysset – Gjelleråsen. Total lengde 104,4 km
Ny motorveg, total lengde 73,8 km.
Utbedring/nybygging i eks. trase Årum-krysset – Ise , ca. 12,2 km
Utbedring/nybygging i eks. trase Kringen - Gjelleråsen, ca. 18,4 km.
Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km, betongbru. 
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Ingen

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss
Mellom Årum-krysset og Ise,  og mellom Kringen og Gjelleråsen, utvikles vegen som fire felts 
veg (kapasitetssterk veg). Mellom Kringen og kryss rv. 22/rv.159 blir skiltet hastighet 80 km/t; 
ellers 60 km/t. 

Kryss • Årum-krysset (Som i dag)
• Hafslund/Ise; flere kryss (Som i dag)
• Rakkestad (Planskilt)
• Mysen / E18 (Som i dag)
• Skjønhaug (Planskilt)

• Enebakkneset, fv. 216 (Planskilt)
• Gansdalen (Planskilt)
• Kringen (Planskilt)
• Rv.22/flere mindre kryss (Som i dag)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelser i 
reisetid.
Fra Årumkrysset til 
Hvam-krysset. 

I forhold til å bruke eksisterende rv. 22 vil en her spare ca. 44 minutter hvis en kjører i skiltet 
hastighet på ny veg. 
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil spare ca. 29 minutter.

I forhold til å kjøre E6 vil en på ny veg fra Årumkrysset til Hvam spare ca. 14 minutter hvis en 
kjører i skiltet hastighet på ny veg.  
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil ha tilnærmet samme kjøretid på ny veg 
som på E6 på denne strekningen.  

Kostnader: Antatt total kostnad: 22,2 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2 1

2

3



Alternativ 2-D Utbygging Vest; Ring 4; med utbygging 110 på E18

Innhold/tiltak/
teknologi:

Oslofjordforbindelsen – Gjelleråsen. Total lengde 69,5 km
Inkludert strekningen Son – Elvestad, ny motorveg, 4 felt, 110 km/t
Ny motorveg veg total lengde 79,3 km
Bruk av eks. E18, ca. 1,8 km
Nybygging av H1-veg E6 (Oslofjordforbindelsen)– E18, ca. 4,1 km
Bruker eks. E6 fram til Hvam-krysset, ca. 2,75 km. 
Utbedring fra Hvam - Gjelleråsen, ca.4 km fire felt (kapasitetssterk veg). 
Mellom Elvestad og E6 som Alt. 2-C.
To tunneler på ny E18 fra Ski mot Elvestad, 1,3 + 1,1 km, totalt 2,4 km. Tverrsnitt 10.5. 
Tre tunneler fra Ytre Enebakk mot E6, 4,4 + 2,3 + 3,3 km, totalt 10 km. Tverrsnitt 2x 10,5.
En del mindre bruer og konstruksjoner langs strekningen.

Delstrekninger med 
alternativer

• Ingen

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss
Mellom E6 (Oslofjordforb.) og E18 bygges ny veg som H1 (tofeltsveg) veg (80 km/t).
Mellom Hvam og Gjelleråsen utvikles vegen som kapasitetssterk veg (fire felt). (Hastighet som i 
dag). 

Kryss • Oslofjordforbindelsen (Som i dag)
• E18, inn på nytt kryss (Holstad)
• Elvestad / E18 (Som i dag)
• Ytre Enebakk (Planskilt)
• Kryss Norby (Planskilt)

• Rv.159 Rælingen 
• E6, Djupdalen
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)
• (Får da også kryss ved  Son,                         

Fv. 151/Osloveien  og Ringvoll)

Tidsbesparelser i 
reisetid.
Fra 
Oslofjordforbindelsen 
til Hvam-krysset

I forhold til å bruke eksisterende E18/fv. 120/rv.159/E6 vil en her spare ca. 44 minutter hvis en 
kjører i skiltet hastighet på ny veg. 
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil spare ca. 32 minutter.

I forhold til å kjøre E6 vil en på ny veg fra Oslofjordforbindelsen til Hvam vil en her bruke ca. 5 
minutter mer hvis en kjører i skiltet hastighet på ny veg. Dette på grunn av at strekningen er 
betydelig lenger enn på E6. 
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil bruke ca. 17 minutter lenger på denne 
strekningen.

Kostnader: Antatt total kostnad: 32,0 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2
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Konsept 3-B Utbygging Vest – Øst, bruk av eks. E18

Innhold/tiltak/
teknologi:

Son – Gjelleråsen, total lengde 101,9 km
Ny motorveg, total lengde 16,3 km + 41,4 km = 57,7 km
Bruk av eks. E18, ca. 23,2 km
Utbedring/nybygging i eks. trase Son – Osloveien, ca. 2,6 km
Utbedring/nybygging i eks. trase Kringen - Gjelleråsen, ca. 18,4 km.
Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km, betongbru på pillarer. 

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18), 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll

Standardklasse H3: 4-felts motorveg med fartsgrense 110km/t, veg i dagen, planskilte kryss
Mellom Son og Osloveien utvikles vegen som 4 felt (kapasitetssterk veg). 60 km/t. 
Mellom Kringen og Gjelleråsen utvikles vegen som fire felts kapasitetssterk veg. Mellom 
Kringen og kryss rv. 22/rv.159 blir skiltet hastighet 80 km/t; ellers 60 km/t. 

Kryss • Son (E6) (Som i dag)
• Fv. 151/Osloveien(Kryss i plan)
• Ringvoll (Planskilt)
• E18 Elvestad (Som i dag)
• Flere kryss på eks. E18 (Som i dag)
• E18 Mysen (Som i dag)

• Skjønhaug (Planskilt)
• Enebakkneset, fv. 276 (Planskilt)
• Gansdalen (Planskilt)
• Kringen (Planskilt)
• Rv.22/flere mindre kryss (Som i dag)
• Hvam-krysset (Som i dag)
• Gjelleråsen (Som i dag)

Tidsbesparelseri
reisetid.
Fra Son til Hvam-
krysset

I forhold til å bruke eksisterende fv. 120/E18/rv. 22  vil en her spare ca. 37 minutter hvis en 
kjører i skiltet hastighet på ny veg. 
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil spare ca. 22 minutter.

I forhold til å kjøre E6 vil en på ny veg fra Son til Hvam vil en her bruke ca. 10 minutter mer hvis 
en kjører i skiltet hastighet på ny veg. Dette på grunn av at strekningen er betydelig lenger enn 
på E6. 
Tungtrafikk som har fartsgrense maks 80 km i timen vil bruke ca. 25 minutter lenger på denne 
strekningen.

Kostnader: Antatt total kostnad: 16,8 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2
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Alternativ 1-2 Minimumsalternativ Øst – utvidet

Innhold/tiltak/
teknologi

Total lengde utbygging og utbedring: 45,3 km
Veg i ny trase: 27,8 km (rød linje, herav 8,8 km med H5-veg og 19 km med H1-veg)
Total forkorting 2 841 m
Ny veg i gammel trase  4 km (blå linje), mindre utbedringer: 13,5 km (lilla linje). 
Lengde med kun bredding: ca. 24,7 km (noe fratrekk for tettsteder). 
Framkommelighet for alle kjøretøysgrupper; dvs. også modulvogntog. 
Mål om reduksjon i reisetid: 
• Punktutbedringer/kurveutretting + generell bredding av eks. veg til 9 meter bredde fra 

Mysen til Kringen. Der hvor det er mulig utføres avkjørselssanering. Ikke bredding i 
tettstedene, men tiltak for myke trafikanter. Ønske om sammenhengende gs-vegnett i 
tettsteder. 

• Nødvendig forsterkning av bruer
• Ny bru over Glomma, betongbru på pillarer, ca. 0,6 km
• Fire felt fra Kringen til eks. 4 felt starter på rv. 22. 80 km/t. 
• Mindre tiltak fra kryss med rv. 22/rv. 159 til Gjelleråsen. 

Delstrekninger med 
alternativer

• Ingen

Standardklasse H1 der vi har lengre utbedringer. H5 (tofeltsveg med forbikjøringsstrekninger og midtrekkverk) 
på delstrekning 1, utbedring a; lengde ca. 8 800 meter,  
Bredding til 9 meter sammenhengende fra Mysen til Kringen, men ellers som i dag. 
Resten av strekningen som i dag; kun bredding av kurver og mindre ombygginger av kryss for å 
få fram modulvogntog, samt nødvendig forsterkning/bredding av bruer. 

Kryss Som i dag. 

Tidsbesparelser i 
reisetid.
Fra Årumkrysset til 
Hvam-krysset. 

Utbedringene vil forkorte strekningen med ca. 2,8 km. I tillegg vil utbedringene føre til at en 
kan holde noe høyere hastighet. 
Antatt innspart tid på denne strekningen i forhold til eks. veg vil være ca. 11 minutter. I tillegg 
blir det større kjørefeltsbredde som gjør det enklere for store kjøretøy, og disse kan få redusert 
kjøretid når de slipper å senke hastighet når de møter andre store kjøretøy. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 9,0 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2
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Alternativ 3-1 Minimumsalternativ Vest - Øst

Innhold/tiltak/
teknologi:

Total lengde utbedring: 5,4 km
Framkommelighet for alle kjøretøysgrupper; dvs. også modulvogntog. 
Nødvendig bredding i kurver
Nødvendig ombygging av kryss
Forsterkning/bredding av bruer
Ikke ny bru over Glomma ved Fetsund

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18), 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll

Standardklasse Som i dag; kun bredding av kurver og mindre ombygginger av kryss for å få fram modulvogntog, 
samt nødvendig forsterkning/bredding av bruer. 

Kryss Som i dag. 

Tidsbesparelser i 
reisetid.
Fra Son til Hvam-
krysset. 

Ingen tidsbesparelse av betydning. Noe større kjørefeltsbredde gjør det enklere for store 
kjøretøy, og disse kan få noe redusert kjøretid når de slipper å senke hastighet når de møter 
andre store kjøretøy. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 0,3 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2
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Alternativ 3-2 Minimumsalternativ Vest - Øst – utvidet

Innhold/tiltak/
teknologi:

Total lengde utbygging og utbedring: 35,4 km
Veg i ny trase: 17,9 km (rød linje, H1-veg)
Total forkorting 1 851 m
Ny veg i gammel trase  4 km (blå linje), mindre utbedringer: 13,5 km (lilla linje). 
Lengde med kun bredding: ca. 24,7 km (noe fratrekk for tettsteder). 
Framkommelighet for alle kjøretøysgrupper; dvs. også modulvogntog. 
Mål om reduksjon i reisetid: 
• Forsterkning og dekkefornyelse fra Ringvoll til Elvestad (deler av delstrekning 4).
• Punktutbedringer/kurveutretting + generell bredding av eks. veg til 9 meter bredde fra 

Mysen til Kringen. Der hvor det er mulig utføres avkjørselssanering. Ikke bredding i 
tettstedene, men tiltak for myke trafikanter Ønske om sammenhengende gs-vegnett i 
tettsteder. 

• Ny bru over Glomma, ca. 0,6 km. Betongbru på pilarer. 
• Fire felt fra Kringen til eks. 4 felt starter på rv. 22. 80 km/t. 
• Mindre tiltak fra kryss med rv. 22/rv. 159 til Gjelleråsen. 

Delstrekninger med 
alternativer

• Moss/Son (E6) – Elvestad (E18), 2 alternativer mellom E6 og Ringvoll

Standardklasse H1 der vi har lengre utbedringer. 
Bredding til 9 meter sammenhengende fra Mysen til Kringen, men ellers som i dag. 
Resten av strekningen som i dag; kun bredding av kurver og mindre ombygginger av kryss for å 
få fram modulvogntog, samt nødvendig forsterkning/bredding av bruer. 

Kryss Som i dag. 

Tidsbesparelser i 
reisetid.
Fra Son til Hvam-
krysset. 

Utbedringene vil forkorte strekningen med ca. 2 km. I tillegg vil utbedringene føre til at en kan 
holde noe høyere hastighet. 
Antatt innspart tid på denne strekningen i forhold til eks. veg vil være ca. 6 minutter. I tillegg 
blir det større kjørefeltsbredde som gjør det enklere for store kjøretøy, og disse kan få redusert 
kjøretid når de slipper å senke hastighet når de møter andre store kjøretøy. 

Kostnader: Antatt total kostnad: 6,5 milliarder (2019 kr) 
Kostnadene er inkludert rigg og drift, mva, prosjektering og byggeledelse, grunnerverv og 
usikkerhetskostnader. 
Entreprisekostnad (uten mva) fås ved å dividere totalkostnad over på faktor: 2
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Publikasjonen kan bestilles:
Statens vegvesen, 
Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer

Telefonnr: 22 07 30 00
E-post: firmapost@vegvesen.no


