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Arbeidsverkstedet ble gjennomført i Fredrikstad. Beliggenheten ved Glommas utløp har langt på vei lagt grunnlag for Fredrikstad by. En gang ble elva brukt 
til tømmerfløting, i dag brukes den som en viktig del av det interne transportsystemet. Byfergene er gratis og svært populære, i praksis er de en del av byens 
gang- og sykkelvegnett. 

Fotografer: Bjørn Lillevolden, Helena Kyllingstad, Patrik Tornberg
Illustrasjoner: Daniel Nordland
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GRUPPE  1  NEDRE GLOMMA 
Bordvert: Elin Ødegård
 - Roar Johansen
 - Kjersti Stenrød
 - Charlotte Iversen
 - Kjell Arne Græsdal
 - Vidar Schei
 - Laila Vestby
 - Kari Agerup
 - Hans Ek
 - Bjørn Egede-Nissen

GRUPPE  2  NEDRE GLOMMA 
Bordvert:  Øystein Ristesund
 - Ellen Arntzen
 - Hagen Kristoffer
 - Trygve Tamburstuen
 - Arild Karlsen
 - Rune Fredriksen
 - Øivind Holt
 - Camilla Eidsvold
 - Elisabeth Bechmann

GRUPPE  3  NEDRE GLOMMA 
 Bordvert: Tihomir Drec
 - Lars Gløtvold
 - Georg Bjørnson
 - Anders Krog
 - Øystein Buran 
 - Sigmund Vister
 - Larsen Svein
 - Truls Velgaard
 - Tanja Loftsgarden
 - Kelly Pitera

Gruppeinndeling

På første dag før lunsj ble deltakerne delt inn i såkalte heterogene 
grupper. Etter lunsj første dag, og for resten av arbeidsverkstedet, 
ble gruppene inndelt ut fra geografisk tilhørighet. Dette ble gjort 
fordi vi mente dette var mest hensiktsmessig ut fra utfordringene 
som de ulike geografiske områdene har. Gruppebildene nedenfor 
er fra gruppesammensetningen etter lunsj dag 1 og er satt sam-
men etter geografisk tilhørighet.  
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GRUPPE  4  MOSS/
        INDRE ØSTFOLD FV. 120 
Bordvert: Tonje Holm
 - Hilde Habberstad
 - Kjell A Kristiansen
 - Jens Langkaas
 - Terje Pettersen
 - Bente Sand
 - Helene Øvrelid
 - Håvard Jensen
 - Øystein Slette
 - Hanne Tollerud

GRUPPE  5  INDRE ØSTFOLD  
        RV. 22/111 
Bordvert:  Jan Antonsen
 - Lars Baarli
 - Ragnar Johnsen
 - Betty S. Hvalengen
 - Kai Einar Roterud
 - Saxe Frøshaug
 - Knut Are Skjønberg
 - Fred Anton Mykland
 - Trond Holmestad

GRUPPE  6  INDRE ØSTFOLD  
        RV. 22/111 
Bordvert:  Ulf Tormod Haraldsen
 - Lillian Eriksen
 - Rune Melleby
 - Tom-Arne Tørfoss
 - Petter Ole Kirkeby
 - Lars-Kristian Holøs 
  Pettersen
 - Jan Reidar Onshus

GRUPPE  7   INDRE ØSTFOLD  
        RV. 22/111 
Bordvert:  Rune Seim
 - Jon-Terje Bekken
 - Anja Guerrera
 - Jarle Snekkestad
 - Per Skau Thorvaldsen
 - Espen Glosli
 - Marit Haakaas
 - Erik Unaas
 - Thor Hals
 - Roar Skansen
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GRUPPE  8  NEDRE ROMERIKE
Bordvert:  Agnete Trier Hauge
 - Thorleif Foss
 - Mona Balterud
 - John Hage
 - Nårstad Morten
 - Mari Ann Vinje
 - Roger Evjen
 - Simen Solbakken
 - Kirsti Gundersen

GRUPPE  9  NEDRE ROMERIKE
Bordvert:  Hilde C. Sandbo
 - Maja Hoem
 - Maria Tesaker
 - Anne Catherine Ekroll
 - Inge Fagerhaug
 - Kristin Hurthi
 - Marianne Grimstad   
  Hansen
 - Øivind Sand
 - Tom-Alex Hagen

GRUPPE  10  NEDRE ROMERIKE
Bordvert:  Kristin Aandal
 - Njål Nore
 - Gunnar Apeland
 - J.Kristian Bjerke
 - Øyvind Daaland Lesjø 
 - Magnar Eriksen
 - Grete Salvesvold
 - Kai Krog Halse
 - John Harry Skoglund

1     Det ble noen endringer etter gruppeinndelingen var gjort og ikke alle deltakerne var tilstede begge dagene,  
    det kan derfor være avvik mellom bilde og navnene på gruppedeltakerne.
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Hva er KVU og KS1?

En konseptvalgutredning (KVU) er en statlig, faglig utredning 
bestilt av Samferdselsdepartementet. Stortinget har bestemt at en 
KVU skal gjennomføres for alle statlige investeringer med antatt 
kostnad over 750 millioner kroner, eller for investeringer som kan 
komme til å bli finansiert med bompenger. Utredningen foregår 
før planlegging etter plan- og bygningsloven. Utredningen skal i 
tillegg kvalitetssikres av eksterne (KS1), og legges ut på høring 
parallelt med KS1.

Bakgrunnen for konseptvalgutredning er at staten ønsker å ha 
bedre styring på store prosjekter. Målet er at dette skal bidra til mer 
strategiske vurderinger tidlig i planleggingen, i tillegg til at myn-
dighetene skal oppnå en mer helhetlig utvikling av transportnettet. 
En KVU må inneholde en situasjonsbeskrivelse og en behovsana-
lyse der alle interessenter er representert.

Firetrinnsmetodikken
Konseptutviklingen går fra idé til mulig løsning etter en systematisk 
framgangsmåte for å utvikle konsepter og mulige løsninger etter 
firetrinnsmetodikken. Med konsept menes en prinsippløsning som 
tilfredsstiller ett eller flere behov. Metoden sikrer at også andre 
tiltak enn utbygging blir vurdert og gir et godt grunnlag for videre 
arbeid.

Trinn 1.  Virkemidler som kan redusere transportbehovet 
 og endre valg av transportmiddel.

Trinn 2.  Virkemidler som kan effektivisere bruken av eksisterende 
 infrastruktur.

Trinn 3.  Mindre ombygginger og tiltak på eksisterende 
 infrastruktur (begrensede utbyggingstiltak).

Trinn 4.  Større utbygginger og tiltak på eksisterende veg og 
 ny infrastruktur (større ombygginger eller ny trasé).
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Hvorfor arbeidsverksted?

Målet med å arrangere arbeidsverksted er å identifisere behov og 
mål og få forslag til løsninger og konsepter fra ulike interessenter 
og fra de som på en eller annen måte blir berørt. Hensikten er å få 
et så bredt samfunnsperspektiv som mulig. Det er også et krav ved 
utarbeiding av konseptvalgutredninger at det skal gjennomføres et 
arbeidsverksted/idédugnad der et bredt spekter av interessenter 
er med. Om lag 90 representanter fra stat, fylker, kommuner og 
ulike interesseorganisasjoner deltok på verkstedet som ble arrang-
ert den 15. og 16. november 2018 i Fredrikstad. Det ble lagt vekt på 
en åpen prosess der alle innspill og forslag var velkomne. 

Rapporten oppsummerer tanker, ideer, synspunkter og forslag til 
løsninger og konsepter som kom frem på verkstedet. Oppsum-
meringen fra verkstedet er innspill til behovsanalysen. Det er Sam-
ferdselsdepartementet som fastsetter samfunnsmålet.

 

Rundt 90 personer fra interesseorganisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige etater deltok 
på arbeidsverkstedet i Fredrikstad 15-16 november.
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Kart over KVU-området
 

120

120

22

E16

E18

E18

E134

E16

E6

E6

E18

E18

E18

E16

E6

E6

E6

19

4

111

22

111

O
slofjorden

MOSS
HORTEN

SARPSBORG

DRAMMEN

FREDRIKSTAD

Kløa

Råholt

Fetsund

Ski

Mysen

Drøbak

LillestrømOSLO

Elvestad

Buskerud

Vestfold

Oslo

Akershus

Østfold

Oppland

18-1172  visuell.kom
m

unikasjon@
vegvesen.no



10 KVU for vegforbindelser øst for Oslo

Om oppdraget
  

Bakgrunn 
NTP 2018-2029 (St.meld.33) : 
Departementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en KVU 
for strekningen rv. 22/rv. 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. 
KVUen vil se på tverrforbindelser mellom E6 sør og E6 nord/rv. 4 
via E18 med hensikt å avlaste de hardt trafikkerte delene av E6 
sentralt i Oslo. Aktuelle vegforbindelser å analysere er E6, rv. 
111/rv. 22/fv. 22 Fredrikstad – Lillestrøm – Nittedal, samt fv. 120 
Moss – Elvestad – Lillestrøm. Det er naturlig å se på både 
alternative strekninger og tilknytning til eksisterende veger .

Komiteen støtter opp om en «Ring 4» rundt Oslo, men vil henstille 
at strekningen Gardermoen–Fetsund–Sarpsborg–Fredrikstad 
utredes. Etter komiteens oppfatning er dagens vegnett i Fet og 
Skedsmo ikke dimensjonert til å ta unna for økt trafikk fra øst og 
sør, og derfor må også en forbindelse mellom Fetsund og 
Gardermoen tas med i en slik utredning.

11.12.2018 KVU arbeidsverksted 15.og 16. nov.18 

Korridorer og tilknytninger som utredes

● Riksveg 22 og riksveg 111 Fetsund-
Sarpsborg-Fredrikstad 

● Fylkesveg 120 Moss – Elvestad- Lillestrøm

● Tilknytning til E6 nord for Oslo og riksveg 
4 inngår også i utredningen

● Det er aktuelt å se på både et 
utbedringsalternativ og et 
utbyggingsalternativ for begge 
korridorene

11.12.2018 KVU arbeidsverksted 15.og 16. nov.18 

Foreløpig prosjektutløsende behov

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

Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles innen 2019. 

Prosjektleder Lars Kristian Dahl fra Statens vegvesen Region øst fortalte om bakgrunn for konseptvalgutredningen og hva som skal utredes.
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Program for dagen
Velkommen

Bakgrunn, hensikt og mål

Forventninger

Ca. kl. 10.30-10.45 Pause

Fremtidens transport, vegplanlegging og næringslivets behov

Beskrivelse av dagens situasjon for transportsystemet i KVU-området

Ca. kl.1140-12.30 Lunsj (NB! Bordplassering)

Gruppearbeid om dagens situasjon

Ca. kl. 14.00-14.15 Pause

Gruppearbeid – hvilke behov har vi?

Kl. 15.30 Takk for i dag!

Velkommen!

Bakgrunn, hensikt og mål
Forventninger

Ca. kl. 10.30-10.45 Pause

Fremtidens transport, vegplanlegging og næringslivets behov
Beskrivelse av dagens situasjon for transportsystemet i KVU-området

Ca. kl.1140-12.30 Lunsj (NB! Bordplassering)

Gruppearbeid om dagens situasjon

Ca. kl. 14.00-14.15 Pause

Gruppearbeid – hvilke behov har vi?

Kl. 15.30 Slutt - takk for i dag! ets behov

Program Dag 1
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Velkommen til arbeidsverksted!

Elisabeth Bechmann, avdelingsdirektør i vegavdeling Østfold, 
ønsket velkommen til verksted og til Fredrikstad. Deretter satte 
prosesslederne Ingrid Øvsteng og Ingeborg Olsvik, fra Statens 
vegvesen Region øst, i gang «bli-litt-bedre-kjent-øvelser» med 
deltakerne. Hvilke geografiske områder og distrikter representerte 
deltakerne, og hvilke aldersgrupper var representert? Regler og 
arbeidsprinsipper ble også formidlet til forsamlingen: Bidra aktivt, 
lytt til hverandre og alle ideer og innspill var velkomne!
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Forventninger til KVU-arbeidet
Forventninger fra panelet
  

Panelet hadde tydelige forventninger til arbeidet med konseptvalgutredningen og til verkstedet, 
fra venstre: Maja Haugland Hoem, styremedlem Akershus fylkeselevråd, Ragnar Johnsen, 
Naturvernforbundet i Østfold og styreleder forum for natur og friluftsliv i Østfold, Ole Jacob Flæten, 
ordfører Skedsmo kommune og Saxe Frøshaug, ordfører Trøgstad og nestleder i Indre Østfold 
regionråd. 

Maja Haugland Hoem  
mente dette er viktig:
- Dere må prioritere oss ungdom-
men. For oss som ikke kan kjøre 
er det viktig at dere prioriterer et 
godt kollektivtilbud. Tilbudet vi 
har i dag er helt forferdelig. Det 
er et stort forbedringspotensial. 
Dette må settes lys på. Vi ønsk-
er en bærekraftig framtid med 
fokus på miljø. Husk å prioritere 
framtida. Tenk hva dere kan gjøre 
for oss og de kommende gener-
asjoner. Jeg bor langt fra skolen 
og jeg må ta buss, og det er ofte 
forsinkelser. Det er færre og færre 
unge som ønsker bil. Vi ønsker 
at dere fokuserer på miljø, slik at 
det blir en fremtid. Tenk på hva 
dere kan gjøre for oss! Bruk deres 
kunnskap til å gjøre vår framtid 
bedre.

Ragnar Johnsen  
hadde følgende forventninger:
- Vi må legge opp til grønn mob-
ilitet. Det som ligger bak denne 
KVUen mener jeg er svart mobi-
litet. Man kan ikke løse problemet 
med mer av noe som allerede er 
et problem, Dere må jobbe med 
det mandatet dere har fått. Det 
er tredoble målsetninger; frem-
kommelighet, trafikksikkerhet og 
miljø – dette er jo fullt av målkonf-
likter! Vi er nødt til å komme over 
i et annet spor, en KVU som ikke 
legger opp til økt trafikk. Det må 
være grønn mobilitet i fokus. Vi 
må fokusere på det som holder 
oss levende. Miljøet må komme 
først. Det går ikke å bygge seg ut 
av problemene. Må isteden jobbe 
hardt med å finne alternativer. 
Det finnes en jernbane her, den 
nevnes ikke. Kanskje den kan 
kobles til Romerike. 
 

Ole Jacob Flæten  
delte også sine bekymringer: 
- Jeg har noen bekymringer: der-
som dette ender med å kun skulle 
handle om fremkommelighet så 
har vi et problem. I Lillestrøm er 
det mye trafikk allerede, vi vil ha 
byutvikling – det er det viktigste – 
at transportsystemet bygger opp 
under dette, og ikke skaper større 
trafikkstrømmer gjennom byen. 
Legger man til rette for flere biler, 
så blir det flere biler. Fremkomme-
lighet for buss, sykkel og gange 
er prioritet nummer 1. Regionbyen 
Lillestrøm må skjermes for gjen-
nomgangstrafikk. Det må legges 
opp til grønn mobilitet. KVU’en 
må legge til rette for grønn vekst 
og by- og samfunnsutvikling. Vi 
arbeider med en tiltakspakke for 
dette, et veldig viktig arbeid, - det 
arbeidet må kobles tett til denne 
KVUen. 

Saxe Frøshaug  
var opptatt av: 
- At det blir en effektiv pro-
sess. Må være god dialog 
med næringsliv. Viktig for oss 
i Trøgstad: Først og fremst å 
finne de gode løsningene til 
tverrforbindelsene gjennom vår 
kommune. Dette er en viktig livs-
nerve for oss, for arbeidslivet og 
næringslivet. Gode vegsystemer,  
som ikke bare bidrar til de nas-
jonale målene, men som skal 
bidra til ringvirkninger lokalt. 
Trafikksikkerheten er viktig. Det 
er økt trafikk, særlig tungtrafik-
ken. Veien er ikke dimensjonert 
for dette og det øker faren for 
møte-ulykker, samt for myke 
trafikanter (skolevei, farlige kryss, 
busstopp). Det er også viktig 
hvilken funksjon veien skal ha 
gjennom tettstedene. Burde veien 
isteden ligger i randsonen eller gå 
utenfor tettstedene? For oss som 
bor i Indre Østfold blir gode vei-
forbindelser til Romerike mer og 
mer viktig, at kommunene bindes 
sammen som et felles arbeids-
marked.
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Forventninger om verkstedet og KVU-arbeidet deles i forsamlingen.  

Forventninger fra gruppene

 Gruppe 1
•   Klarlegge trafikkstrømmer
•  Gode trafikkmodeller
•   Moss-Horten må inkluderes
•   Helhetlig perspektiv
•   Gode løsninger for tungbil
•   Gods over havn og bane

 Gruppe 2
•   Komme videre med saken 
 – snakket lenge om dette
•   Nasjonal avlastning av E6 at næringstransport 
 kommer dit de skal
•   Regionalt – løse trafikkproblemet rundt Lillestrøm, 
 ellers ikke så mye verdt
•   Få opp standard – alternativ til E6
•   Redusere antall ulykker
•   Dele og konkretisere behov for Nedre Glomma 
 og få innblikk i andres behov
•   Få vite hva dette dreier seg om
•  Forventninger til resultatet
•   Øra-Borg havn sentralt, tungtrafikkproblem
•   Enormt prosjekt
•   Forventer samsvar mellom behov, mål og løsning
•   Tidsperspektiv - stram tidsplan – være 
 konkrete nok så det hjelper de som 
 skal gjøre jobben
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 Gruppe 3
•   Helheten – god ring 4
•   Transportsikkerhet, alternative veger, beredskap
•   Belyst alternativene- finne løsninger som er gode 
 på flere forhold –avveining
•   Byens behov – klima/miljø inn i samfunnsmålet 
 – nullvekstmålet
•   Klima- miljøspørsmålet ivaretatt
•   Redusere transporttilrettelegging
•   Prosjektet må ikke kvele andre målsetninger 
 – natur/miljø vektes høyt
•  Få belyst alternativene godt 
 – ikke for raske konklusjoner
•   Klimapotensial ved avlastningsvei-unngå kø
•   Godsproblematikk E6- mer miljøvennlig
•  Få belyst faktiske trafikkstrømmer, 
 komplekst fordelingsbilde

 Gruppe 6
•   Ny veg med motorvegstandard 
 utenom Oslo - ikke ny kjerreveg
•   Framtidsretta god løsning som 
 i minst mulig grad går på 
 bekostning av naturressurser 
 og lokale verdier
• At vi får en løsning som både 
 ivaretar interessene som 
 nasjonal veg og lokal veg.
•  Tilfører lokalsamfunnet verdier 
 og positive virkninger.

 Gruppe 7
•   Ønsker trasé øst for Glomma
•   Ta hensyn til matjord
•  Forventer innspill til løsninger
•   Ny trasé for rv.22 som er fremtidsrettet
•   Langsiktig løsning for vegsystem 
 øst for Glomma
•   Blir enig om de viktigste 
 alternativene

Forventninger fra gruppene
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Dagens situasjon
Fakta om KVU-området
Før verkstedet ble det laget et faktaark om KVU-området som ble 
sendt til deltakerne og lagt ut på nettsiden KVU for vegforbindelser 
øst for Oslo.  Faktaarket inneholder blant annet informasjon om 
nasjonale og regionale føringer og mål, geografi, befolkning og 
næringsliv, i tillegg til informasjon om transportsystemet, trans-
portmiddelfordeling og vegtrafikkens konsekvenser for trafikk-
ulykker og miljø. 

Konseptvalgutredning for vegforbindelser øst for Oslo 

Informasjon om KVU-området

Statens vegvesen har fått i oppdrag 
fra Samferdselsdepartementet å utar-
beide en konseptvalgutredning (KVU) 
for vegforbindelser øst for Oslo. Målet 
er at den skal avlaste E6-trafikken 
gjennom Oslo og gi nødvendig bered-
skap ved hendelser på vegnettet. 

Nasjonale og regionale føringer 
– klimaforlik og nullvekstmål
Hovedmålene for den nasjonale trans-
portpolitikken, nedfelt i gjeldende 
Nasjonal transportplan 2018-2029, er 
knyttet til framkommelighet, transport-
sikkerhet, klima og miljø. I tråd med 
Klimaforliket på Stortinget er det lagt 
til grunn at veksten i persontranspor-
ten i de store byområdene skal tas av 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
Målet i Klimaforliket knytter seg kun 
til persontransport, og vil isolert sett 
kunne redusere framtidig behov for 
vegbygging i byområdene. 

Når det gjelder næringstransport ven-
tes det en økning i trafikken i takt med 
befolkningsutvikling og økonomisk 
vekst. 

Nedre Glomma er ett av de åtte byom-
rådene som kan inngå byvekstavtale 
med Staten for å nå nullvekstmålet. 
De er godt i gang med byutredninger 
som ser på ulike tiltak og virkemid-
ler. Videre vil Regional plan for Oslo 
og Akershus, KVU for Oslo-navet og 
Regional transportplan for Østfold gi 
føringer for arbeidet.

FAKTAARK
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Hva har vi? Dagens situasjon
Hvordan opplever du infrastrukturen i KVU-området i dag?
Både gode og dårlig sider

Rv 22? Rv 111? Fv 120?
Byer og tettsteder: Lillestrøm, Nedre Glomma, Trøgstad m.fl
Ulike trafikanter: syklende, gående, kollektiv, bil, gods, 

Hva slags hovedutfordringer og problemstillinger ser dere i 
KVU-området? Prioriter. Vurdér både ut fra transport og 
samfunnsinteresser

Metode:
1. Noter egne tanker på eget ark. 
2. Del dine tanker med gruppa.
3. Skriv ned tankene på flippover.
4. Sorter/forbered presentasjon – hva vil dere formidle i plenum?

Hva særpreger korridorene?
Gruppene fikk i oppdrag å karakterisere dagens situasjon, infrastrukturen i KVU-området,  
både gode og dårlige sider.

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA
• Opptatt av industriene – industriområdene som ikke blir utnytta fordi veiforbindelsene er for dårlige. 
 Flere lokalsentre er det også dårlige veier til. Det er et behov for å forlenge vegen for å øke utnyttelsen. 
 Lokale behov løses ved rv. 22
• Brukerne selv betaler gildet!
• Omfordeling – få bort noe av kapasiteten inn mot byområdene – slik det er snakket om. 
 Kan man skille gods og annet?
• Hovedvekt på problematikken: Kapasitetsproblemer og geometri på begge veier. 
 Veien, oppfattes som ganske forutsigbare av privatpersoner, men for godstrafikken er det mindre forutsigbart. 
 Kapasitetsproblemer med næringstransport til resten av landet.

GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120
• Fv. 120 er, kort oppsummert, i meget dårlig forfatning 
• Vi har sett på to krysninger, ved Øyeren og Patterød i Moss – her må løsninger sees i sammenheng med fv. 21
• Dilemma med høyere veistandard: Hvordan skal man da få folk og gods til å bruke andre muligheter. 
 Høyre vegstandard kan utkonkurrere gods på bane. Dette må også ses i sammenheng.
• Sammenfallende mål med E6 øst prosjektet må sees i sammenheng. 
• Hvorfor må alt gjennom Oslo sentrum? 
• Fokus på gang og sykkel, men også jordvern
• De som bor langs disse vegene kan bli rammet og må flytte «portstolpen» og dette er ikke noen populær 
 eller enkel sak

GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
• Dagens veistandard er gjennomgående ikke god nok til å ivareta funksjonen som omkjøringsvei. 
 Veien er både lokalvei og gjennomgående – blir en utfordring. Både hurtiggående og langsomtgående 
 kjøretøy – vanskelig å finne sted å kjøre forbi
• Ulykkessituasjonen er ikke bra
• Støyutfordringer langs vegen - henger sammen med mye randforbindelse
• Lite kollektivtrafikk langs denne vegen. I hvert fall ikke gjennomgående
• Kollektivtrafikktilrettelegging trengs!
• Funger som omkjøringsveg men det er den ikke tilpasset for
• Dårlig standard, dårlig trafikksikkerhet.
• Legge til rette for gjennomgangstrafikken.
• Slå et slag for beredskapshensynet
• Miljøspørsmålet er et viktig element
• Bygge en vei for framtida, ikke bare for dagens innbyggertall og trafikk - gjøre en god utredning på 
 potensialet når det er opprettet en god tverrforbindelse
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Behov - hva vil vi?

Vi hadde gruppearbeid der deltakerne skulle sette seg inn i ulike gruppers behov

 1)  Brukere av by og tettsted
 2)  Reisende gjennom
 3)  Transportør
 4)  Næringsliv og handel

GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE
• Gå og sykle er jo ikke aktuelt langs dagens vei (rv. 22) -  det er å leke med livet.
• Området preges veldig av en Fetsund-bru (rv. 22) som stopper trafikken – her blir det kø.
• Større vei øst for Glomma vil også kunne avlaste andre, mindre, veier som har mye ulykker. 
 Bør sjekke opp ulykkesstatistikken også på mange andre mindre veier i området. 
• Lite effektive veier for godstrafikk
• Bør satse mer på kollektivt 
• Infrastrukturen i dette området er skjør. Det er svingete veier 
• Når det gjelder Lillestrøm: hvorfor lage et nytt Drammen(?), når vi har fått rydda der 
 Det må vi unngå her. Veien må utenom 
• Veldig vakre omgivelser som veiene går i! Det MÅ tas vare på
• Begge veier har dårlig standard 
• Det er en veldig stor utfordring når veiene møter Lillestrøm. Hvordan angriper man det? 
 Gå rundt, eller løse der den er? 
• Fetsundbrua er en flaskehals. Fordel om denne KVUen kan være bevisstdannende for 
 hvilken løsning man velger på den brua, avhengig av hvor transportstrømmene skal
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Brukere av byer og tettstederA: Bruker av by og tettsted

Foto: Knut Opeide

Metode:
1. Alle skriver sine tanker ned på eget ark «solstråle» A3
2. Del i gruppa
3. Oppsummer fellespunktene på stort solstråle-ark (A2)
4. Heng opp på veggen

OI15

 

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA

•  Mange flere i byene
•  Andre transportformer
•  Fortsatt behov for bil, men mange greier seg uten
•  Bor og jobber i sentrum
•  Helhetlig gang og sykkelveg
•  Individuelt tilpasset kollektivtransport
•  Kollektivtilbud lokal/ekspress der det bor folk
•  Vil ha det trafikksikkert
•  Bedre togforbindelser i Østfold
•  Mindre parkering i byene
•  Bilfritt sentrum
•  Mer grønt i byene
•  Ikke riksvei gjennom tettsted
•  Lett å komme til og fra
•  Korte hverdagsreiser
•  Fortetting i tettsteder også
•  Innfartsparkering
•  Miljøgate
•  Hovedvei utenom by/tettsted

•  Kort reisetid
•  God belysning
•  Gamle veger blir for kollektiv, gang og sykkel
•  Universelt utformet system
•  Skille lokal og gjennomgangstrafikk
•  Trygg skoleveg
•  Lite støy og god luftkvalitet
•  God fremkommelighet
•  Hurtigtog som hovedåre for person og gods
•  0-utslippstransport
•  Bruke elverommet som transport
•  Gode bomiljøer med lite forurensing/støy 
 som er trafikksikre
•  Forutsigbar trafikk, lite forsinkelse
•  Park and ride, ladestasjoner
•  Varelevering med mindre enheter
•  Bilfrie soner
•  Gjennomgangstrafikk utenom byer

Hvilke behov har brukere av byer og tettsteder?
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GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120

•  Nærmere nullvisjonen
•  Vegen bygger opp under utvikling av levende,   
 attraktive byer og tettsteder
•  Mulighet for raske løsninger inn mot regionbyene
•  Endret reisemiddelfordeling, nytt dobbeltspor

•  Tilrettelagt for gang/sykkel, trygt
•  Vegene lagt utenfor tettsted
•  Autonom kollektivtrafikk
•  Nærmiljøkvaliteter, luft og støy

GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111

•  God kollektivdekning (kollektivfelt)
•  Ladestruktur
•  Støyskjerming
•  God trafikksikkerhet
•  Gang-og sykkelveinett
•  Differensiert veinett
•  Tilpassede fartsgrenser
•  Knytte grender sammen for gående og syklende
•  Trygg skolevei til sentrum
•  Kunne gå/sykle til handel
•  Behov for å styre bruken av næringsområder 
 nær sentrum

•  Ta vare på dyrket mark rundt tettstedene
•  Ta vare på kulturmiljøer
•  Møteplasser, kollektivknutepunkt, 
 grøntområder i sentrum
•  Hentebuss i boligområder til tettstedet
•  Tunge kjøretøy utenom sentrum
•  Flere busser, pendling
•  Grønt skifte
•  Veg utenom sentrum
•  Bedre mobilitet uten bil

GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE

•  Sammenhengende gang- og sykkelveier
•  Ivareta gående og syklende
•  God luftkvalitet, lite støy
•  Forutsigbar og effektiv kollektivtrafikk! 
 Nye kollektivløsninger
•  Rimelige kollektivpriser- gratis for gjester?
•  Kort til kollektivtilbud
•  Skille mellom lokal og gjennomgangstrafikk
•  Redusert bilbruk i sentrum
•  Kun fossilfrie biler i sentrum
•  Natur i byen
•  Grønt!! i byer og gater
•  Overvannshåndtering
•  Universell utforming
•  Vinterdrift, aktive ferdselsårer, gang og sykkel 
 til arbeid og fritid 
•  Skille biltrafikk og gående og syklende
•  Gode kollektivtilbud
•  Bussene må ha full fremkommelighet
•  Godsvarer utenom byen
•  Overgang mellom transportformer

•  Lav fart i by!!
•  Avvikle privat bilhold
•  Differensiert/behovsprøvd kjøretillatelse
•  Mulighet for kulturopplevelser
•  Lav fart og lite biler i sentrum
•  Gode gang- og sykkelveier
•  Tilgang /mulighet for skole
•  Godt vedlikehold og god drift
•  Mobilitet for alle aldersgrupper og 
 funksjonsnivå
•  Tilgang for håndverkere
•  Gode innfartsparkeringer tilknyttet byen
•  Sømløs transport
•  Utslippsfrie busser
•  Tilgang til variert servicetilbud
•  Bybane
•  Redusert støy
•  Motiverte innbyggere
•  Individualisering og fellesskapsløsninger
  - etterspørselsdrevet tilbud (skreddersøm)
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Reisende gjennom

B: Reisende gjennom

Foto: Knut Opeide

Metode:
1. Gruppa står rundt flipoveren
2. Skriv ned ideer etter hvert som de dukker opp (dere velger om alle skriver eller 

om en skal skrive det de andre sier) 
3. Snakk om det dere har skrevet
4. Merk eller prioriter de viktigste behovene
5. Heng opp arket på veggen

Hvilke behov har de gjennomreisende?

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA

•  Bedre fremkommelighet
•  Reiseopplevelse, natur
•  Utsikt
•  Gode stoppesteder
•  Knutepunkter med god service for reisende
•  Turistinformasjon (inne i bilen/bussen)
•  Utnytte ferjer
•  Elvemetro i byene
•  Mer og bedre kollektiv
•  Service for bobiler, bobilplasser
•  Legge til rette for friluftsliv, bruke vassdrag 
 med mer
•  Trygghet og komfort

•  Trafikksikkerhet
•  Stedstilpasning
•  Utforming må tilpasses trafikkmengde
•  Tydelig skilting av hovedtraseer
•  Ikke bli hindret ved passering av tettstedene
•  Jevn standard på veiene
•  Sømløse løsninger 
•  Forutsigbarhet
•  God framkommelighet
•  Servicetilbud
•  Reise- og trafikkinformasjon
•  Kollektivtilbud (ekspressbuss)

GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120

•  Nok ladeinfrastruktur
•  Effektive vegsystemer
•  Tid/kostnader
•  Forutsigbarhet

•  Framkommelighet
•  Trygg vei/trafikksikkerhet
•  Utenom tettsteder
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GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111

•  Gode rasteplasser
•  Informasjon/skilting/Digital info
•  Effektivt vegnett (omkjøring)
•  Gode opplevelser
•  Utsikt til Glomma og Øyeren (fjerne trær)
•  Reiseopplevelse
•  Trygghet/trafikksikkerhet
•  Hindre viltpåkjørsler
•  Service, ladepunkt mm

•  Bør legges nært til tettstedene
•  Hvileplasser for tungtrafikk
•  Gode avkjøringsmuligheter til tettstedene
•  Logisk og lett lesbart vegnett
•  God skilting til severdigheter, handel, 
 service mm.
•  Veier uten «hinder»
•  God veistandard
•  Alternative ruter

GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE
•  Effektiv og forutsigbar kollektivtransport,
 pendling, gods-og næringstransport
•  Godsskilting
•  Sanntidsinfo om ruteinformasjon
•  Nødvendig servicetilbud langs veien: drivstoff,   
 lading, pølser, døgnhvile. 
•  Skille lokal- og gjennomgangstrafikk – men   
 gode koplinger.
•  Vegsystemet gir informasjon om diverse, blant 
 annet utnyttelse.
•  Visuelt bedre opplevelse med kollektivt
•  God brukeropplevelse
•  Funksjonelle knutepunkt, nærhet i avstand og tid
•  Bil og gods utenom bysentrum
•  Transportårer for varehandel inn/ut
•  Sømløse løsninger

•  Sammenhengende g/s veier
•  Lav barriere for å velge «grønt»
•  Pris, tilgjengelighet, frekvens, plass, 
 komfort, regularitet
•  Kollektiv/gange/sykkel må være enkleste 
 løsning
•  Rask fremkommelighet
•  Ikke bompenger
•  Ikke rundkjøringer
•  Sikkerhet for alle brukere (hydrogen, 
 ladestasjoner). 
•  Hensynta lokale verdier
•  Planlegge for autonom transport 
 dimensjonert for ditt kjøretøy, for eksempel 
 modulvogntog/ platooning (selvfølge?).
•  Reise utenom tettsted
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Transportør på Østlandet

C: Transportør

Foto: Knut Opeide

Metode:
1. Sitt rundt bordet og start med hvert deres A3-ark
2. Skriv det første du kommer på og send arket videre rundt bordet
3. Assosier og send rundt bordet til dere har tømt dere for ideer. Ta evt et nytt 

ark hvis det ikke er plass på det første arket. 
4. Hele gruppa ser sammen på alle arkene (legg dem gjerne utover gulvet– hva er 

det viktigste? 
5. Skriv opp de viktigste punktene på flipoveren
6. Heng opp på veggen

Hvilke behov har transportører?

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA

•  Forutsigbarhet og bedre fremkommelighet
•  Som i dag eller helt annerledes?
•  Sømløse kollektivtilbud og transportnett
•  Mobility as a service
•  Økt transportbehov, men ulike transportformer
•  Bedre vei, men ikke økt kapasitet
•  Regulering av hviletid/overnatting
•  Økt transportbehov

•  Miljøvennlig transport
•  Effektive veier  - smart navigasjonssystem
•  Selvkjørende biler
•  Trafikksikkerhet
•  Ingen bompenger
•  Gode hvileplasser
•  Minimalisere transportbehovet
•  Bæreevne platooning, lengre og 
 tyngre kjøretøy

Gruppe 2  - Nedre Glomma diskuterer hva som kjennetenger KVU-området
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GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111

•  God adkomst til næringsområder
•  God framkommelighet/forutsigbarhet
•  Opplevelser (ikke monotoni)
•  Personlige behov for sjåfør (service) 
•  Ladestasjoner/hydrogen
•  Vegstandard som tar hensyn til førerløse biler
•  Tilrettelagt for å tilfredsstille kjøre- og hviletid
•  Skjermet mot myke trafikanter
•  God informasjon

•  Gode beredskapsløsninger, eks tunnelfrie 
 traseer og alternative omkjøringer
•  Kapasitet
•  Lett adkomst til næringsområder og havn
•  Trygghet både på veg og hvileplass
•  Konkurransedyktig kollektivtrafikk = rask 
 og forutsigbar kollektivtrafikk som inne-
 bærer at bussen ikke må stå i kø med bilen

GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120

•  Transporteffektivt
 - God framkommelighet
 - Tid/kostnader
•  Tilgang til næringsområder for logistikk/lager

•  Større godsandel over på bane 
 – bedre framkommelighet
•  Trafikksikkerhet
•  Tilgjengelighet

GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE

•  Høy frekvens 
•  Tøffere prioritering av arealbruk 
•  Utnytte systemet bedre
•  Skille mellom lokal og gjennomgangstrafikk 
•  Servicetilbud langs veien 
•  Rette og slake veier – modulvogntog 
•  Effektiv framkommelighet- bypass Oslo for 
 gjennomgangstransport
•  Egne næringstrafikkfelt og hvileplasser
•  Glommakryssing
•  Veiprising for å spre trafikken gjennom døgnet
•  Behovsprøvd kjøretillatelse, for eksempel   
 søndagsforbud
•  Samkjøring 
•  Reisetid, pris, vurdere eksisterende toglinjer 
 til godstrafikk, mest mulig skinner
•  Både bygge ut InterCity og grenbanene 
 rundt Oslo

•  Flerkjernet godsterminalstrategi, regularitet, 
 utnytte tonn/ledig kapasitet mest mulig
•  Bil og gods må legges utenom bysentrum, 
 store varelaster kommer til utkanten av 
 byen – mindre biler til butikkene 
•  Gode knutepunkt for tog/havn. Gode reise-
 kjeder for sammenhengende godstrafikk. 
•  Transportårer for varehandelen inn/ut av 
 bykjernen.
•  God fremkommelighet
•  Tidsbesparelse
•  Alternativer og varsling ved avvik
•  Pålitelig
•  Kjøre- og hviletid
•  Tilknytning til ulike målpunkter i begge ‘
 ender av korridoren
•  HMS og sikkerhet for ansatte
•  God trafikkultur
•  Veistandard tilpasset store kjøretøy 
 (modul osv)
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Næringsliv og handel

D: Næringsliv og handel

Foto: Smaalenenes Avis

Metode:
1. Tenk for deg selv i 3 minutter, noter på gule lapper. Bruk tusj!
2. Del med hverandre i gruppa
3. Hva er deres innspill?  Skriv opp på flipover
4. Heng opp arket på veggen

Hvilke behov har næringsliv og handel?

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA

•  Mindre netthandel (ref. generasjon y)
•  Gode veier til andre regioner og mot utlandet
•  Mer lokalt industri og produksjon som server 
 det lokale/regionale området
•  Tilgang til gode veier som er knyttet/knytter 
 sammen E6 og E18.
•  Automatisering, få jobber i industri og produksjon
•  Mer solenergi og smarte løsninger (data) 
 - færre matbutikker
•  Bruker byen for å treffe andre og oppleve noe, 
 ikke så mye for handel
•  Landbruket mer automatisert og har maskiner   
 som er mindre (droner) 
•  Kortreist lokal produksjon, lønner seg ikke 
 å eksportere 
•  Strengere miljøkrav 
•  Samlokalisering, mindre transportbehov 
•  Få jobber i industri og vareproduksjon 
 (automatisert) 
•  Flere eldre, mer service og behandling. 
•  Unge gidder ikke netthandel –drar til byen
•  Slutt på billige giftige varer fra Kina 
 - mer opptatt av kvalitet 
•  Bedre forhold E6-E18 –Østfold.
•  Redusere transportkostnader, adkomst 
 for kunder, bedre utnyttelse av infrastruktur 

•  Gode kollektivtilbud
•  Gode forhold til gående og syklende 
•  Gode p-tilbud i gangavstand 
•  Utsending av varer via sykkel
•  Postleveranse via autonome kjøretøy
•  Varene kommer når de skal
•  Tilgjengelighet for varelevanser og kunder
•  Kollektivløsninger for ansatte og besøkende
•  Finne fram til bedriftene
•  Tilkjøring av varer i by om kveld og natt. 
•  Knutepunkt for varelevering, kortreist der 
 det er mulig (avhengig av hva) 
•  Forutsigbart vegsystem
•  Rimelig transport
•  Gode avkjøringer/adkomstveier
•  Restriktiv arealpolitikk (handel)
•  Trafikksikkerhet, framkommelig, tilgjengelig
•  Low cost, delivery options not to interfere 
 with business
•  Consolidation center
•  Øra industriområde, største industriområde 
 sør for Oslo -tungbilavhengig
•  Sterke bysentra, effektiv varetransport
•  Godt alternativ til E6 og Oslopropp
•  God veistandard og trasévalg for 
 gjennomsnittshastighet.
•  Like konkurransevilkår



26 KVU for vegforbindelser øst for Oslo

Gruppe 8 – Nedre Romerike  i aksjon

GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120

•  Tilgjengelighet
 - Flere transportmidler
    næringsområder
•  Gode bomiljø for å sikre kvalifiserte arbeidstakere

•  Attraktive byer – godt transportsystem og   
 møteplasser
•  Samlokalisering – unngå spredt utbygging 
 – kollektivtransport og redusere transport-
 behovet

GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111

•  Gode næringsarealer
•  Effektiv transport
•  Kollektiv tilpasset arbeidstakere
•  Fremkommelighet,
•  Enkel vareleveranse
•  Gode bymiljø, styrket økonomi
•  Synlighet/god skilting
•  Enkel adkomst
•  Parkering gir utviklingsmuligheter 
•  Handel tilpasset sykkel og gange, kombinert 
 handel/bolig
•  Miljøvennlig transport
•  Lite støy i handlegater
•  Enkelt å frakte varer hjem
•  Småhandel i tettsteder, storhandel på utsiden.
•  Tilfredsstillende veier, god stamvei, gode   
 forbindelser til hovedvegnettet (vare-
 leveringstransport)
•  Kostnadseffektive transportruter, samsvar 
 mellom næringsområder og trase

•  Lett avkjøring til sentrum
•  Næringsliv og handel foregår ikke kun 
 nasjonalt
•  God skilting og effektive tilkomster til 
 næringsareal
•  Informativ veiskilting til tettsteder, 
 byområder, handel og severdigheter 
 (parkeringsskilt)
•  Parkering (effektivt og tilstrekkelig)
•  Fravær av støy og luftforurensing, 
 hyggelige uteområder
•  God parkering for sykkel
•  God effektiv veg utenom sentrum
•  Fokus på myke trafikanter i sentrum
•  Gode adkomster fra hovedveg
•  Tilrettelegge næringslivet utenfor Oslo. 
•  Tilgjengelighet til, fra og i
•  Rask varelevering til butikker, små lagre
•  Veg som gjør det lett å komme på jobb 
 med bil og kollektiv.
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GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE

•  Forutsigbare leveranser, forutsigbar og effektiv 
 trafikkavvikling
•  Næringsarealer langs hovedvegene
•  Boligområde nært, avkjørsel
•  Lave kostnader
•  Riktig virksomhet på riktig plass,arealbruk
•  Tettere byer enn i dag
•  God informasjon langs vegene (skilt/sanntidsinfo)
•  Gode koplinger mellom gjennomgangstrafikk 
 og lokalveger
•  Tilrettelegging for modulvogntog
•  Sikker transport (leveringssikkerhet), 
•  Konfliktfri varelevering (avgrensede tidsperioder)
•  Transportårer for varehandel inn/ut av byen
•  Satse på kortreist levering/leveranser
•  Omlastningsmulighet, mindre kjøretøy inn 
 i sentrum

•  Mellomlagringsmulighet
•  Samarbeid/samkjøring
•  Sentrum må fylles med opplevelse, 
 servicefunksjoner i tillegg til handel
•  Varehandel på nett, showroom i byene/
 tettstedene, parkering under/bortenfor
•  Alternative ruter utenom byområdene
•  Industri/logistikk nærhet til hovedvegnettet
•  Vegkryss=handel
•  Handel versus tettstedsutvikling
•  Lokalisering i forhold til transportbehov
•  Kundenes preferanser
•  Mulighet for varelevering 24/7.
•  Detaljhandel - god mobilitet for alle, bil, 
 sykkel/gåing og kollektiv
•  Parkering for kunder og ansatte
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Prioritering av behovene

Etter at alle gruppene hadde gjennomgått behovene for de fire brukergruppene, prioriterte gruppene 
de viktigste behovene samfunnet har til transport og infrastruktur.

GRUPPE  1  NEDRE GLOMMA
a)  Hovedvegen går utenom tettsted, bedre tilbud til gående, syklende og kollektivreisende
b)  Bedre framkommelighet/sikkerhet. Mulighet for opplevelser
c)  Mindre privatbilisme, ikke fossilt drivstoff
d)  Samlokalisering

GRUPPE  2  NEDRE GLOMMA
•  Trafikksikkerhet
•  Framkommelighet
•  Utnytte veikapasitet (hele døgnet, eller alternative veier)
•  Bevare natur- og jordbruksareal
•  Omkjøringsvei utenom Oslo
•  Omlegging av vei utenfor tettsteder
•  Desentraliserte tjenestetilbud
•  Arealbruk som minsker trafikkbehovet

GRUPPE  3  NEDRE GLOMMA
a) Godt og variert transporttilbud
b) Gode bomiljøer
b) God forutsigbarhet, framkommelighet og trafikksikkerhet
c) Low cost 

GRUPPE  4  MOSS/ INDRE ØSTFOLD FV. 120 
1)   Veger som bygger opp under levende og attraktive bomiljø i byer og tettsteder
2) Effektive vegsystemer
 Tid/kostnader
 Forutsigbarhet
 Framkommelighet
3) God tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gange
4) Trafikksikkerhet
5) Minimere negative konsekvenser for natur, miljø, jordvern, friluftsliv

GRUPPE  5  INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  Effektivt vegnett (kurvatur, bredde bæreevne)
•  Tilpasset omgivelsene/miljøhensyn (miljøhensyn, jordvernhensyn, støy, støv, luft
•  Trafikksikkerhet for alle
•  Differensiert vegnett(tilpasset den bruken som ønskes – gjennomgang, lokalt etc
•  Næringslivets behov (komme fort frem, men også kunne levere varer lokalt)
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GRUPPE  6  INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  Raskt og effektivt
•  Trygghet
•  Gode avkjøringsmuligheter til tettstedene
•  Godt sentrumsmiljø
•  Trygg og god gang-og sykkelforbindelse til sentrum og skole
•  Lett adkomst til næringsområder og havn
•  Ikke kø/forutsigbart
•  Tidseffektivt/God transportøkonomi
•  God sammenheng i hele vegsystemet fra riksvei til lokalvei

GRUPPE  7  INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  God trafikksikkerhet langs traseen
•  God fremkommelighet for kollektivtrafikk/næringstrafikk
•  Trasé som tar mye av trafikken gjennom Oslo, går både på miljø og beredskap ved hendelser i Oslo
•  «Attraktiv trasé»
•  Digital framtid (den digitale hverdagen om 30 år kan gi helt andre forutsetninger)

GRUPPE  8  NEDRE ROMERIKE 
1) Forutsigbart/effektivt  - gjelder alle grupper
2) Bra system for deling/skille for lokal- og gjennomgangstrafikk
3) Riktig virksomhet på riktig plass – arealbruk
4) ITS –vegsystemet gir informasjon for å bedre utnyttelsen
5)  Kollektiv

GRUPPE  9  NEDRE ROMERIKE
1)  Kollektivtransport
 -  Bilen ut av byene
    Samkjøring
2)  En god reisekjede/overganger/sømløshet (lav barriere)
 -  Ivareta «det grønne»/»blå»
 -  Satse på tog
 -  Vakre veganlegg
3) Tenke transportstrømmer

GRUPPE  10  NEDRE ROMERIKE
•  Fremkommelighet/forutsigbarhet for alle trafikanter 
 (robust system med alternativ i avvikssituasjoner)
•  Sikkerhet
•  Utviklingsmuligheter, fremtidsrettet
•  Lokaldemokrati og lokale verdier



30 KVU for vegforbindelser øst for Oslo

Hovedtrekk fra dag 1 

Hovedutfordringer
Vi startet dagen med å oppsummere dagens situasjon for KVU-området og oppsummering av det 
deltakerne trakk frem som de fem viktigste behovene.

•  Ulike utfordringer ut fra geografiske områder
•  Målkonflikter – der veien møter byen
•  Vegstandarden er varierende og dårlig flere steder
•  Trafikksikkerhet og ulykkessituasjonen må bli bedre
•  Mange hensyn å ta innen: jordvern, miljø, gange- og sykkel, bebyggelse tett på veien 
•  Utfordrende grunnforhold
•  Fint landskap!

De viktigste behovene 
•  Fremkommelighet og effektivt vegnett 
•  Minimere negative konsekvenser for natur, miljø, jordvern og friluftsliv 
•  Veger som bygger opp om levende og attraktive bomiljøer i byer og tettsteder 
•  Tilrettelegging for kollektivtransport/næring
•  Samordnet arealbruk: riktig funksjon på riktig sted
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Program Dag 2
Program

Etter oppsummering av gårsdagen startet gruppene arbeidet med å skissere forslag  
til tiltak og konsepter ut fra firetrinnsmetodikken: 

1) Hvilke tiltak kan redusere transportbehovet og endre reisemiddelfordelingen?
2) Hvordan kan vi utnytte dagens infrastruktur og kjøretøy bedre?
3) Hvilke tiltak kan vi gjøre på eksisterende veg for å imøtekomme fremtidige mål og behov?
4) Bygge nytt
 

 

17.12.2018
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Trinn 1: Hvilke tiltak kan redusere transportbehovet  og endre reisemiddel-   
      fordelingen?

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA
•  Redusere kabotasje
•  Lokalisering av industriområder, ABC-prinsippet (rett virksomhet på rett sted, red.anm)
•  Tømmer- og tungtransport som kan kjøre E6 påvirkes av bompenger på E6
•  Vegprising
•  Borregaard kan bruke båt/tog
•  Bedre kapasitet på E6 Oslo øst slik at behovet blir mindre
•  Moms på all netthandel (ref. netthandel fra utlandet)
•  Arealplanlegging, arealeffektivitet
•  Hjemmekontor, skypemøter
•  Bruke dyrka mark fremfor å rive hus
•  Avgiftsregimet på vogntogtransport – kan man gjøre noe med det? Kommer det nye avgifter 
 på vogntog i Europa som kan bidra til å senke den voldsomme veksten i vogntogtransport 
 som vi ser over grensen? 
•  Vi ser også økning i tømmertransport sørover, fv. 120, fordi det er billigere å kjøre der – kan dette 
 føres over på tog eller båt?
•  Bedre kollektivtransport, redusert pris utenom rushtid
•  Bomavgift for næringstransport på vei for å gjøre det mer lønnsomt å frakte med jernbane og båt
•  Raske fraktbåter
•  Flytte mer gods fra veg til sjø og bane
•  Samordne logistikksystemer
•  Arealeffektiv transport sjø og bane
•  Samordnet transportplanlegging
•  Tilrettelegging for gående og syklende
•  Redusere forbruket, mer gjenbruk, bruke ting lengre
•  Lokale råvarer og produksjon
•  Finnes det andre måter å minske transportbehovet for næringslivet på? 
•  Flere lokale terminaler for omlasting til lokale transporter
•  Desentralisere litt mer - tjenester. Helsetjenester for eksempel er blitt så sentralisert at folk 
 må reise mye mer 
•  Omdistribuering tidligere – slik at ikke ting transporteres til Alnabru (fra Gøteborg), 
 for å så sendes sørover igjen. 
•  Må gjøre det billigere å kjøre tog, i dag er det billigere å kjøre bil enn tog i mange tilfeller, 
 spesielt hvis man er flere som skal reise sammen. 
•  Arbeidsgivere bør belønne samkjøring til og fra jobb
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GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120
•  Åpne Moss lufthavn Rygge (slår ikke positivt ut på miljøet)
•  Mer gods på bane og sjø
•  Bedre kollektivtilbud og tilbud for gående og syklende
•  Billigere kollektivtransport og flere avganger
•  Økte avgifter/bom
•  Parkeringsrestriksjoner – parkering ved knutepunkt
•  Økt lokal sysselsetting – redusere transportbehovet –kortere og færre reiser
•  Samkjøring
•  Redusere transportbehovet inn mot/forbi Oslo
•  Godsstruktur, avlaste Alnabru

GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  Økte avgifter presser de reisende til å ta alternative ruter/traseer
•  Flytte ut statlige arbeidsplasser
•  Økt og billigere kollektivtilbud
•  Tilrettelegging for samkjøring
•  Innfartsparkering
•  Mer gods på sjø og bane
•  Redusere grensehandel
•  Kabotasjeregeleverket
•  Begrense antall p-plasser
•  Differensiering av bompenger
•  Bedre bredbåndstilgang
•  Jenbaneutbygging, utnytte østre linje
•  Informasjon om alternative virkemidler
•  Hastighetsgrenser
•  Bensinavgifter
•  Bilister som andre menensker er rasjonelle, vi velger det som er best for oss. 
 Er bilen raskere velger man det, hastighetsregulering betyr mindre.
•  Mer kollektivtrafikk Fet/Sørum
•  Lett tilgang og hyppigere avganger med tog fra Fetsund, parkeringsmuligheter, 
 dobbeltspor, planfri påkobling, styrke kollektivløsninger særlig ved køutsatte strekninger
•  Kollektivfelt
•  Premiering av samkjøring
•  Rushtidsavgift
•  Bompenger
•  Samlasting av gods og varer slik at ikke alle kjører egen bil. Kan varer fraktes med droner 
 istedenfor på vei? Det enkleste må være å gi gratis 3D-printer til alle slik at de kan printe varene selv
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GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE
•  Bedre kollektivtilbud, individuelt tilpasset og høy frekvens
•  Betalt reisetid når man bruker kollektiv
•  Gratis kollektivtransport
•  God bredbåndsdekning
•  Tiltak som stimulerer til økt kollektivbruk
•  Fortetting i byer og tettsteder
•  Samordna areal og transportplanlegging
•  Flytte arbeidsplasser ut av byene
•  Tiltak for å utvide rushtidsperioden
•  Fleksibel arbeidstid
•  Døgnåpne barnehager
•  Hjemmekontor
•  Redusere forbruk
•  Samlevering av varer
•  Restriktive tiltak for privatbil
•  Bompenger/veiprising
•  Mer gods over på båt til Oslo (i stedet for Gøteborg)
•  Mer gods på jernbane (mindre tungtrafikk på E6)
•  Bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur
•  Intercity (persontrafikk)
•  Utvikle bo og arbeidsregioner som minimerer reisebehovet
•  Vegprising/trafikkstyring/parkering
•  Arealbruk
•  Øke «attraktivitet» for kollektivreiser
•  Redusere presset på E6
•  Dempe traifkk inn mot Lillestrøm ved å innføre veiprising/bomavgift på fv.120 og 
 rv.22 inn mot Lillestrøm
•  Bygge ut areal i byområder, ikke ellers
•  Fjerne bompenger på alternative hovedveger
•  Ta inn over oss at næringstransport er komplisert
•  Sykkelsatsing i og inn mot byområdene
•  Parkeringsbegrensning
•  Flytte transport over på kollektiv og syklende, jernbane og ferge
•  Endre betalingssystemet gjennom Oslo på natt-tid?
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Trinn 2 og 3: Hvordan utnytte dagens infrastruktur og kjøretøy bedre og hvilke tiltak   
                             kan vi gjøre på eksisterende veg for å imøtekomme fremtidige mål   
   og behov?

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA
•  Utbedring slik at hastighet kan være 80 km/t ut fra behov for mer effektiv tungtransport/næringsliv
•  Fjerne rundkjøringer, flaskehalser
•  Samkjøring privat og næring
•  Gjøre E18 billigere/mer attraktiv
•  Avkjørselssanering
•  Tiltakspakke for tettsteder der de største konfliktene er (gang- sykkeveg)
•  Øke fyllingsgrad på tungtrafikk
•  Tilrettelegge for modulvogntog 25,25 meter for å minske antall enheter/minske omkjøring
•  Forbikjøingsstrekninger?
•  Vilttiltak
•  Fjerne flaskehalser på E6 for å redusere behov for beredskapsveg
•  Belønningssystemer for bedre kapasitetsutnyttelse
•  Incentiver for kortere reiser og transport
•  Bedre og oppdatert trafikkinformasjon
•  Eget sykkelveinett
•  Hovedvei rundt tettsteder
•  Ny vei Mysen-Kløfta
•  Støyskjermer
•  Flere fotgjengerfelt og underganger
•  Rette ut krappe kurver
•  Fjerne smale og svake bruer
•  Rushtidsavgift på E6
•  Bedre kollektivtilbud
•  Systemer for å utnytte kjøretøy bedre
•  Mindre tiltak for å bedre frakommelighet og sikkerhet på eksisterende veg
•  Køprising
•  Billigere å reise utenom rush også når det gjelder kollektiv
•  samkjøring og samkjøringsplasser
•  Mer utbygde bildelingsordninger
•  Sørge for at lastebiler kjører med varer begge veier, ikke kjører tomme tilbake
•  Bygge flere innfartsparkeringsplasser
•  Gratis parkering for de som kommer utenfor bomring, bompenger trekkes fra p-avgift
•  ITS
•  Feltregulering (mulighet for å priortere buss på enkelte tidspunkter)
•  Vegprising
•  Bedre bæreevne og kapasitet for transport av gods og varer
•  Tilrettelegge for gående og syklende
•  Kollektivelt Nedre Glomma/Lillestrøm
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GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120
•  Håndtere by og tettstedsutfordringene separat (by/miljøpakker)
•  Fredrikstad og Sarpsborg må tas som eget prosjekt
•  Oppgradere vei, breddeutvidelse og kurvutretting, sikre sidearealer og bedre kurvatur
•  Legge veien utenom tettbebyggelse
•  Veginformasjon, kapasitetsutnyttelse
•  Viltgjerder
•  Vegprising/rushtidsavgift
•  Vegutbedring, lage vegene mer fremkommelige. 
 For eksemepel: kollektivfelt, belysning, gang- og sykkel - man må ikke bygge nytt
•  Belysning
•  Bygge kollektivfelt inn mot byen
•  knutepunkt med gode parkeringsmuligheter – det realiserer behovet for kollektivreiser 
 med flere skifter
•  Innfartsparkering 
•  Samkjøring
•  Hvem parkerer egentlig på Son stasjon? Jo, de bor stort sett i nærheten av busstraseen 
 mot stasjonen, men kjører på grunn av ærend og for å unngå for mange bytter.
•  Fv. 120 fra Røtsbru til Ringvoll kan unntas – bruk fv. 151 Såner –Ringvoll
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GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  Veiprising/differensiering
•  Fremtidig arealplanlegging som legger som premiss at man ikke har behov for egen bil
•  Bildeling
•  Gratis kollektivtilbud
•  Kollektivfelt
•  Prioritere kollektivtransport
•  Innfartsparkering
•  Premiere samkjøring, det må oppleves som en økonomisk gevinst, samkjøringsapper
•  Hjemmekontor, skypemøter, men at ikke alle velger samme dag
•  Fleksible arbeidstider
•  Netthandel, men bidrar økt netthandel til mer eller mindre trafikk?
•  Tilpasse for modulvogntog
•  Subsidiering av elsykler
•  Sykkelparkering med låsemuligheter
•  Utbedre flaskehalser (nord og sør)
•  Oppgradere vegen til god nok standard, bærelag, midtdeler, bredde, forbikjøringsfelt
•  Kombinert person- og godstrafikk
•  Felles transport av gods
•  Mer tog
•  Ny veg med motorvegstandard utenom Oslo (ikke ny kjerreveg)
•  Framtidsretta god løsning som i minst mulig grad går på bekostning av naturressurser/verdier
•  At vi får en løsning som både ivaretar interessene som nasjonalveg og lokalveg
•  Tilfører lokalsamfunnet verdier og positive virkninger
•  Bedre tilrettelagt for gående og syklende i byområdene
•  Ny kjøretøyteknologi
•  Forbud mot gjennomkjøring i Oslo i rush
•  Det må være rimeligere å kjøre kollektiv utenom rush
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GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE
•  Bruk av kollektivfelt (for elkjøretøy og tungtransport?)
•  3+ felt
•  Omdisponering av kjørefelt til kollektiv, sykkel og gange
•  Hyppigere avganger i rushen på kollektivtransport
•  Sambruksfelt kollektiv/næringstransport
•  Flytoget Lillestrøm-Oslo
•  Innfartsparkering på de viktige stedene og matebusser 
 (differensiere kostnaden ut fra avstand til bosted)
•  Rushtidsbom/rushtidsavgift
•  Trafikkinformasjon om tidspunkt og reisevei
•  Gang- og sykkelveier
•  Sanntidsinformasjon om trafikkflyt, reiseplanlegging
•  Prioritering av brukergrupper
•  Flytte transportintensiv næring ut av pressområder
•  Flytte behovet for omlasting
•  Flere mindre godsterminaler
•  Flytte næring, motstrømspendling
•  Færre av- og påkjøringsramper
•  Signalprioritering i kryss
•  Slutte med sommertid slik at morgenfuglene kan dra tidlig på jobb-samkjøring
•  Mindre tiltak for eksempel trafikksikkerhet, utbedre dagens veier der det er spesielle utfordringer
•  Digital trafikkstyring, dynamisk fartsgrense- prioritering av trafikantgrupper
•  Samlasting
•  Jernbane – gods og person
•  Økt kunnskap og kompetanse blant beslutningstakere: 
 synliggjøre muligheter, engasjere, opplyse, forståelige budskap
•  Økt samkjøring for personer og gods (samlasting)
•  Økt bruk av trafikkstyring, prioritering av trafikantgrupper og jevnere trafikkslyt
•  Øke kunnskapen og kompetansen blant beslutningstakere for å synliggjøre muligheter.
•  Egne kjørefelt for næringstransport gjennom Oslo (E6), evt. i kombinasjon med kollektivfelt
•  Økt frekvens på kollektivtransport (tog der det er kapasitet)
•  Gi bussen fortrinn – kollektivfelt inn mot kryss
•  Stenge gater for gjennomkjøring
•  Sambruksfelt på eksisterende kjørefelt, stimulere til flere personer i hver bil
•  Bredere deltakelse ved tidligere mulighetsstudier, sørg for at mange parter er representert
•  Smalere kjørefelt for å redusere fart i tettsteder
•  Redusere kryss
•  Se helt bevisst på utberingsløsning for eksisterende vei.
•  På den indre strekningen kommer det firefelts, på den andre over på fylkesvegstandard 
 med 70 kilometer i timen for eksempel. Det komer til å komme mer trafikk uansett, vi må 
 gjøre noe med den veien vi har
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Trinn 4: Bygge nytt
 

På siste trinnet i firetrinnsmetodikken, trinn 4 - bygge nytt,  jobbet gruppene med kart og tegnet inn 
forslag til løsninger.
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Gruppe 1 

P

Utbedring i samme 
trase med trygge 
kryssinger til 
bussholdeplass

Rundt Skjønhaug

Kortere vei - nærmere folk

Kø ved Moss

Tettstedstilltak i RakkestadNy bru

Fjern krapp sving
Oppruste østre linje 
(krysn.spor + kurver)

Utbedre vei
breddeutv.
vertikalkurvatur
skulder
rette ut kurvatur

Trenger ikke motorvei!
80/90 km/t og 2 felt er bra

2 felt
bredde ekst.

Næringsområde
Jernbane

A2 gml E6 - trase

Ny trase

A1

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg
- -  Utbedring av eksisterende jernbane
---  Ny jernbane

^

^
^

^̂

^

Kø på E6
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Gruppe 2

Ny veg

Alt.

Ny veg

Ny veg

Ny veg

Tunnel ?

Ny veg, alt til 22

Opprusting

Oppgradering
+ legge utenom
tettsteder

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg
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P

Bru

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Gruppe 3 
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P

Ikke enten eller, men 
ja takk begge deler.
fv. 120/rv. 111/22

Havneveien 111
Fredrikstad–Sarpsborg 
må med uansett KVU-valg

Ferjeforbindelse

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg
       Byområder/tettsteder med utbedring 
       og omlegging eller bypakker

Gruppe 4
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P

Ny vei
pri. 1

Ekstra stor oppgradering

Ny vei

Stor oppgradering

Oppgradering rv. 22

Ny jernbane
Mysen–FetsundOppgradering 

Stor oppgradering 151

Oppgradering rv. 111

Ny Ørabane 

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg
       Ny jernbane

Gruppe 5
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P

Ny 2/3-felts vei på åsryggen

Utbedring til 2/3-felts vei
Alt. A

Ny veg

Alt. B

Utbedring

Ny veg 2/3- felts

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Gruppe 6 
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P

6-felt

Utretting
Bredere veg (3–4 felt)

Alternativ

Rette ut

Utfordring, må 
rettes opp i
Glommapakka

Alternativ

Alternativ

Alternativ

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Gruppe 7 
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P

Ikke vei i Østmarka

Korteste mulige utenfor Oslo

Tunnel

Tunnel

Ny trase

Ny trase

Dagløsning Utbedring

Mindre matjord

Bra matjord - kvalitet

Det viktigste er å få Oslo til å fungere

Dagløsning

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Fanger opp tra�kk 
fra E18 Ørje og E6 
Svinesund, pluss 
Moss–Horten

Gruppe 8
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P

Opplevelsestrase

Utviklingsområde

Kløfta

Omlegging 
forbi tettstedet

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Omlegging 
forbi tettstedene

Gruppe 9 
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P

Fase 2 (2060)
Ny veg krysser fv. 170

Elektronisk tavle på E6 ved Sarpsborg

Elektronisk tavle på E6 ved Moss

Utbedring og omlegging

Elektronisk tavle ved Elvestad

Utbedring

Utbedring

Bytiltak Rv tilpasset byen

Kobling rv. 4

Fase 1 (2025)
Kollektivtiltak 
Rv. 22 + 159

2 felt til 
kollektiv

Kollektivfelt på 120

Utbedring i eks 
trase for lastebil 
til moderne 
fylkesvegstd.

^

^

^

---  Ny veg
- -   Utbedring av eksisterende veg

Gruppe 10
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Hva er viktigst?
Etter at alle gruppene hadde presentert tiltak og forslag til alle de fire trinnene, oppsummerte 
gruppene hva som var viktigst:

GRUPPE 1, 2 OG 3 NEDRE GLOMMA
•  Gjøre E6 mere effektiv
•  Viktig at intercityutbygginga blir igangsatt som planlagt 
•  Der det er mest trafikk må man begynne først. Tettstedstiltak først 
•  Satse der trafikken er størst først! 
•  Litt udefinerte mål og behov – hva er det vi egentlig skal løse? Hva er egentlig problemet? 
 Og behovet?
•  Befolkningen vil øke og dermed trafikken, vi må gjøre noe med mulighetene for gående, 
 syklende og kollektiv slik at trafikkveksten kan avlastes.
•  Trafikksystemet i Lillestrøm må omlegges

GRUPPE 4 MOSS/INDRE ØSTFOLD FV. 120
•  Endre samfunnsmål. Det handler ikke bare om veien utenfor Oslo

GRUPPE 5, 6 OG 7 INDRE ØSTFOLD RV. 22/111
•  Begynne i nord – forbindelsen ved Fetsund og minske problemet ved Lillestrøm
•  Rv 22. Mange tiltak kan realiseres raskt, kurveutbedringer bl.a.. 
•  Det vil ta lang tid før lenken til Fetsund er ferdig. Man kan ikke vente til alt er løst rundt 
 Lillestrøm, men man kan selvsagt sette i gang med gang- og sykkeltiltak

GRUPPE 8, 9 OG 10 NEDRE ROMERIKE
•  Tiltakene i Oslo, den store effekten av det som blir gjort med bompenger og parkeringsplasser 
•  Kollektivsatsing rundt tettstededene er utrolig viktig 
•  Mye på trinn 1 og 2 
•  Standarden på veien er en egen problemstilling
•  Glommakryssinga i Fetsund er kritisk 
•  Utfordring med trafikkutviklinga rundt Lillestrøm 
•  Når en kjører ned hit (til Fredrikstad) og prøver å se for seg mer gående og syklende langs veien… 
 hjelp. Umiddelbare trafikksikkerhetstiltak.
•  Utfordringen er størst og haster mest der det er mest trafikk og mest folk 
 – i byområdene i begge ender
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Prosjektleders oppsummering og veien videre

Prosjektleder Lars Kristian Dahl oppsummerte med følgende:  
-Det har vært to lange dager. Vi har snakka om behov, forventninger og løsninger. Det har vært go’ gli 
og bra framdrift. Veldig bra engasjement og mange innspill – det er vi svært fornøyd med! Det er et 
stort geografisk område og utrolig mangesidige problemer/utfordringer. Mange av innspillene og mye 
av problematikken har i stor grad vært knyttet til byområdene i Nedre Glomma og Lillestrøm, og ikke 
minst trafikksituasjonen i og gjennom Oslo. Samtidig er det et faktum at rv. 22/rv.111 og fv. 120 ikke har 
en tilfredsstillende standard. Disse vegene fungerer i dag i liten eller ingen grad som avlastnings- og 
beredskapsveg for E6 trafikken.

Vi har gått gjennom hele firetrinns metodikken, diskutert både politiske og administrative tiltak. Avhen-
gig av geografisk tilhørighet har vi fått høre at det er ulike meninger om hva som er den beste løsnin-
gen. Det er mange utfordringer vi skal se nærmere på i denne konseptvalgutredningen og det blir en 
stor oppgave å avgrense og prioritere disse. Målet blir viktig, og det er avlasting av E6-trafikken i og 
gjennom Oslo sammen med beredskap som foreløpig er fokusert i samfunnsmålet.

Vi skal nå ta med oss innspillene fra verkstedet og gjøre grundige vurderinger og analyser som vil 
danne grunnlaget for beslutninger og anbefalinger. Det blir spennende og utfordrende. På vegen fram 
mot ferdigstilling innen utgangen av 2019 vil vi sørge for at referansegruppa blir involvert i marsjen. Så 
får tiden vise om man etter hvert velger å gå videre med planlegging eller om KVU-en blir lagt til side. 
Uansett vil jeg takke alle sammen for stor innsats, og for at dere ville bidra på KVU-arbeidsverkstedet 
disse to dagene!  

Tilbakemeldinger og kommentarer til arbeidsverkstedet
Deltakerne fikk tilsendt questback på epost både 15 og 16. november. Det var færre deltakere på Dag 
2, spesielt på ettermiddagen. Grunnen til at det ble to spørreundersøkelser, var at det var flere som kun 
var en av dagene. Det var bred representasjon av deltakerne begge dager.

Dag 1:
•  Bred sammensatt representasjon blant deltakerne; 34 prosent jobbet i kommuner og fylkes-  
 kommuner, 22 prosent i staten, 19 prosent var politikere og 25 prosent jobbet i interesse-
 organisasjoner/andre.
•  Ca. 91 prosent var svært tilfreds eller tilfreds med muligheten for å være aktive i diskusjonen, 
 mens ca 9 prosent var nøytrale. 
•  Ca. 83 prosent svarte at de var svært tilfreds eller tilfreds når det gjaldt mulighet for erfaringsdeling 
 og dialog, mens 14 prosent var nøytrale og 3 prosent var lite tilfreds.

58 av 90 deltakere svarte på evalueringen på Dag 1.
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Dag 2: 
•  Bred sammensatt representasjon blant deltagerne hvor 24 prosent jobbet i kommuner og 
 fylkeskommuner, 29 prosent i staten, 12 prosent var politikere og 34 prosent jobbet i interesse-
 organisasjoner/andre.
•  Ca. 80 prosent svarte at de var svært tilfreds eller tilfreds med helhetsinntrykket av KVU-
 arbeidsverkstedet. Ca. 2 prosent var lite tilfreds, mens 18 prosent var nøytrale
•  Ca. 83 prosent svarte at de var svært tilfreds eller tilfreds med oversikten over KVU-arbeidet 
 i arbeidsverkstedet. 17 prosent var nøytrale, mens ingen var lite eller svært lite tilfreds.
•  Ca. 90 prosent var svært tilfreds eller tilfreds med å forståelse av firetrinnsmetodikken. 
 10 prosent av nøytrale
•  Ca. 70 prosent var svært tilfreds eller tilfreds med å nytten av å bruke firetrinnsmetodikken for 
 å få frem konsept og løsningsforslag. 27 prosent var nøytrale mens 3 prosent var lite tilfreds.
•  Ca. 83 prosent var svært tilfreds eller tilfreds med mulighet til å får frem sine synspunkter på 
 KVU-arbeidsverkstedet. Ca 15 prosent  var nøytrale mens ca 2 prosent var lite tilfreds.
•  Ca. 90 prosent svarte at de var svært tilfreds eller tilfreds med romfasilitetene. Ca 5 prosent 
 var nøytrale, mens ca. 5 prosent var lite tilfreds.

41 deltakere svarte på dag 2.

Forslag til forbedringer fra deltakere:
•  «Ha samme gruppeinndeling gjennom hele verkstedet. Når vi endelig hadde blitt kjent, 
 måtte vi bytte grupper»
•  «Verkstedet burde heller vært gjennomført med lang dag torsdag, og avslutta til lunsj fredag.   
 Mange av gruppene opplevde stort frafall på dag 2». 
•  «For kort tid til gruppearbeid»
•  «Litt for høyt tempo»
•  «For dårlig bakgrunnsinformasjon- vi vet for lite om trafikkstrømmene etc.»

Takk for innsatsen og for tilbakemeldinger!
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Fornavn Etternavn Arbeidsgiver Stilling
Kristin Aandal Statens Vegvesen Seniorarkitekt
Kari Agerup Fredrikstad kommune Varaordfører
Jan Antonsen Statens vegvesen Region øst Sjefingeniør
Gunnar Apeland Sørum Næringsforum Daglig leder
Ellen Arntzen Østfold fylkeskommune Rådgiver - samferdsel
Lars Baarli AVD. NAf Moss og Omegn Styremedlem
Mona Balterud Sørum kommune Konstituert kommunalsjef
Elisabeth Bechmann Statens vegvesen Avdelingsdirektør Vegavdeling Østfold
Jon-Terje Bekken Akershus fylkeskommune Fagleder
J.Kristian Bjerke Norges Lastebileier-Forbund Regionsjef
Georg Bjørnson Fredrikstad Næringsforening Leder infrastrukturgruppen
Øystein Buran Fredrikstad kommune Samferdselsrådgiver
Øyvind Daaland Lesjø Skedsmo kommune Seksjonsleder Samferdsel
Lars Kristian Dahl Statens vegvesen Region øst Prosjektleder
Bjørn Egede-Nissen Jernbanedirektoratet Seniorrådgiver
Camilla Eidsvold Fredrikstad kommune Politiker
Hans Ek Fredrikstad kommune / Senterpartiet Leder og gruppelder Fredrikstad 

Senterparti
Anne Catherine Ekroll Ullensaker kommune Kommuneplanlegger
Magnar Eriksen Nittedal kommune Overingeniør
Lillian Eriksen Naf Moss og Omegn Nestleder
Roger Evjen Aurskog-Høland Ordfører
Inge Fagerhaug Fet kommune Fagleder plan - reguleringsarkitekt 
Thorleif Foss Norges Lastebileier-Forbund Seniorrådgiver næringspolitikk
Rune Fredriksen Fredrikstad kommune Planutvalgsleder
Saxe Frøshaug Trøgstad kommune Ordfører
Espen Glosli Rakkestad kommune Arealplanlegger
Lars Gløtvold Norconsult Arealplanlegger
Kjell Arne Græsdal Fredrikstad Næringsforening Daglig leder
Anja Guerrera Rakkestad Næringsråd Daglig leder
Kirsti Gundersen Ruter AS Planlegger
Marit Haakaas Trøgstad kommune Kommuneplanlegger
Hilde Habberstad Østfold fylkeskommune Rådgiver/arealplanlegger
John Hage Rælingen kommune Plan- og bygningssjef
Tom-Alex Hagen Statens vegvesen Region øst Seksjonsleder Strategi og utredning
Thor Hals Askim kommune Ordfører
Kai Krog Halse Gardermoregionen interkommunalt politisk 

råd/ Nannestad kommune
Sekretær: Gardermoregionen 
interkommunalt politisk råd

Marianne 
Grimstad

Hansen Sørum kommun Ordfører

Ulf Tormod Haraldsen Statens vegvesen Sjefingeniør
Agnete Trier Hauge Statens vegvesen Region øst Senioringeniør transportanalyse
Maja Haugland Hoem Akershus fylkeskommune Styresmedlem Akershus fylkeselevråd
Tonje Holm Statens vegvesen Region øst Senioringeniør
Trond Holmestad Norconsult A/S Senior ingeniør, vegplanlegging
Øivind Holt Halden kommune Politiker, regional planlegger av profesjon
Kristin Hurthi Nittedal kommune Kommunalsjef miljø og samfunnsutvikling
Betty S. Hvalengen Trøgstad kommune Rådmann
Charlotte Iversen Bypakke Nedre Glomma Prosjektleder
Håvard Jensen Hobøl kommune Varaordfører
Roar Johansen Borg Havn IKS Leder plan og utredning
Ragnar Johnsen Naturvernforbundet i Østfold Styremedlem
Arild Karlsen Sarpsborg kommune Rådgiver

Deltagerliste arbeidsverksted 15.-16.november 2018
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Fornavn Etternavn Arbeidsgiver Stilling
Petter Ole Kirkeby Trøgstad kommune Politiker
Kjell A Kristiansen Naf Moss og omegn Leder Trafikk og arr. Komité
Hagen Kristoffer Sellebakk lokalsamfunn Utvalgsmedlem
Anders Krog Norges Lastebileier-Forbund Nestleder NLF Østfold
Helena Kyllingstad Statens vegvesen Region øst Seniorrådgiver
Jens Langkaas Enebakk kommune Kommuneplanlegger
Marthe Lang-Ree Statens vegvesen Kommunikasjonsrådgiver
Bjørn Lillevolden Statens vegvesen Region øst Kommunikasjonsrådgiver
Tanja Loftsgarden Statens vegvesen Vegdirektoratet Sjefingeniør
Rune Melleby Trøgstad kommune Kommunalsjef
Nårstad Morten Fet kommune Kommunalsjef
Fred Anton Mykland Statens vegvesen Leder SVT
Daniel Nordland selvstendig Illustratør
Njål Nore AFK Spesialrådgiver
Ingeborg Olsvik Statens vegvesen Region øst Seniorrådgiver
Jan Reidar Onshus Samferdselsdepartementet Seniorrådgiver
Lars-Kristian 
Holøs

Pettersen Rakkestad kommune Varaordfører

Terje Pettersen Moss kommune Kommuneplanlegger
Kelly Pitera NTNU Førsteamanuensis
Øystein Ristesund Statens vegvesen Sjefingeniør
Kai Einar Roterud Eidsberg kommune Samfunnsutvikler
Grete Salvesvold Skedsmo kommune Kommunaldirektør
Øivind Sand Rælingen kommune Ordfører
Bente Sand Spydeberg kommune Arealplanlegger
Hilde C. Sandbo Statens vegvesen Overingeniør
Vidar Schei LO i Fredrikstad Leder
Rune Seim Statens vegvesen Senioringeniør
Roar Skansen Trøgstad kommune Medlem Teknik og Natur
Knut Are Skjønberg Trøgstad kommune Politiker
John Harry Skoglund Fet kommune Ordfører
Øystein Slette Enebakk Kommune Ordfører
Jarle Snekkestad Gjøvikregionen utvikling Prosjektleder
Simen Solbakken Akershus Bondelag Rådgiver
Kjersti Stenrød Fylkesmannen i Østfold Seniorrådgiver
Larsen Svein Sarpsborg kommune Politiker
Trygve Tamburstuen Regionalpark HALDENKANALEN styreleder
Maria Tesaker Forum for natur og friluftsliv Fylkeskoordinator Akershus
Per Skau Thorvaldsen NAF Moss og Omegn Styremedlem
Drec Tihomir SVV RØ Sjefingeniør
Hanne Tollerud Moss kommune ordfører
Patrik Tornberg KTH, Stockholm Forskare
Tom-Arne Tørfoss Eidsberg kommune Rådmann
Erik Unaas Eidsberg kommune / Indre Østfold kommune Ordfører / delprosjektleder kommuneplan
Truls Velgaard Fredrikstad kommune Gruppeleder, Høyre
Laila Vestby Sarsborg kommune Samferdselsplanlegger
Mari Ann Vinje Rælingen kommune Avdelingsleder plan
Sigmund Vister Sarpsborg kommune Kommunesjef samfunn
Elin Ødegård Statens vegvesen Seksjonsleder
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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


