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1 Innledning 

1.1 Bestilling av KVU  

Samferdselsdepartementet har i brev av 6.02 2014 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en 
konseptvalgutredning (KVU) for rv. 22/rv. 111 Fetsund – Sarpsborg – Fredrikstad. 

Brev fra Samferdselsdepartementet:  
Departementet ser at det på sikt er behov for KVU på denne strekningen, jf også Meld. St. 26 (2012-
2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 s. 255. Vi mener i utgangspunktet at dette ikke er nødvendig 
til NTP som legges frem i 2017, men at KVUen settes i gang neste hovedrunde med nye KVUer. Etaten 
bes komme tilbake til saken dersom det likevel viser seg nødvendig å foreta snarlige avklaringer i denne 
korridoren, i form av KVU, slik at departementet kan vurdere saken på nytt. 

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 ble følgende omtalt vedrørende riksveg-
investeringer i korridor 1 (E6 Riksgrensen/Svinesund-Oslo med tilknytninger): 

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. 
 
 
 
 
 

I forbindelse med framleggelsen av Nasjonal transportplan ga Stortinget noen nye føringer ved følgende 
merknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteen: 

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. 

Med utgangspunkt i denne bestillingen har Statens vegvesen satt i gang arbeidet med en 
konseptvalgutredning. Departementet ber i første omgang om at det utarbeides et utfordringsnotat hvor 
det redegjøres for dagens transportsystem og sentrale utfordringer, geografisk og tematisk avgrensning 
for utredningsområdet, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdrift og organisering av 
utredningsarbeidet. 
 
Utfordringsnotatet skal gi grunnlag for Samferdselsdepartementet til å lage et mandat for utredningen, 
gi nasjonale føringer for arbeidet og fastsette samfunnsmål. 
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2 Situasjonsbeskrivelse 

2.1 Geografiske forhold 

I landskapet øst for E6 finner man det gamle grunnfjellet. Landskapet er i stor grad et skogkledd, små-
kupert åslandskap med i retning nord–sør, noe som henger sammen med tidlige foldinger i grunn-fjellet. 
Da isen trakk seg tilbake etter siste istid, ble mektige løsavsetninger avsatt på den havbunnen som store 
deler av Østfold og Romerike den gangen utgjorde. Det største vassdraget gjennom dette landskapet er 
Glomma, mellom Øyeren i nord til Øra i Fredrikstad i sør. Glomma løper inn i Øyeren ved Fetsund. 
 
 

 
 
Figur 2: Oversiktskart 
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Det er særlig utenfor det store Østfoldraet at man har større, sammenhengende løsavsetninger. Men også 
i Indre Østfold og Nedre Romerike finnes større sammenhengende områder med løsmasser. Generelt er 
imidlertid områdene innenfor det store Østfoldraet mer avbrutt av oppstikkende, skogkledde åspartier. 
Landhevningen etter istiden har ført til en betydelig utgraving av de opprinnelige flate slettelandskapene. 
Mange steder har av den grunn i dag et utpreget ravinelandskap, men bakkeplanering har de senere 
tiårene jevnet ut store deler av disse særpregede landskapsformene. De store, sammenhengende 
områdene med marine løsavsetninger danner grunnlaget for Østfolds og Romerikes betydning som 
viktige jordbruks-områder. Korndyrkingen er viktigst. Det er også stor tømmeravvirkning, om lag 15 
pst. av den nasjonale avvirkningen målt i kubikkmeter. Næringslivet ellers er i betydelig grad lokalisert 
i de største tettstedene og byene, først og fremst Lillestrøm, Askim, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad. 
 

2.2 Befolkning og næringsliv  

Østfold, Follo og Romerike består av en rekke mindre delregioner som hver for seg kan omtales som 
bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bo- og arbeidsmarkedsregioner vil dessuten overlappe hverandre, blant 
annet fordi folk med høyere utdanning normalt sett er mer innstilt på å pendle langt for å finne attraktive 
jobber enn folk med lavere utdanning og deltidsjobber. Byer og tettsteder med spesialiserte jobber som 
krever høyere utdanning, for eksempel innen forskning og utvikling, vil derfor ha et større pendlings-
omland enn byer og tettsteder uten. Oslo, som er 8-10 ganger større enn de nest største byene i Oslo-
regionen, har en helt dominerende rolle i det regionale arbeidsmarkedet. 

Oslo-regionen 

Oslo sin rolle innenfor bystrukturen i området omkring hovedstaden gjenspeiles i arbeidsmarkedet og i 
pendlingsstrømmene. Stor-Oslo, med ca. 850 000 innbyggere, har grovt regnet 7 av 10 arbeidsplasser 
innenfor det som utgjør Osloregionen1. Pendling mot Oslo er den dominerende pendlingsstrømmen. 
Mer enn 200 000 arbeidsreiser går til/fra eller gjennom Oslo hver dag. Størst er pendlingen mellom Oslo 
og regioner i Akershus, men det er også en betydelig pendling mellom Oslo og Akershus og områder 
uten-for som Mosseregionen og kommuner i Indre Østfold. Pendlingsstrømmene er sterkest i 
nedslagsfeltet fra Romerike i nordøst til Follo i sør, men det er også en betydelig samhandling med andre 
delregioner. Trenden er nå at ytre deler av dagpendlingsområdet rundt hovedstaden, blant annet 
kommunene i Nedre Glomma, i økende grad inngår i hovedstadsområdets arbeidsmarked. 

I Osloregionen, som i store deler av landet og verden for øvrig, pågår det en kraftig urbanisering. I 
høykostland som Norge finnes mye av årsaken til dette at deler av vareproduksjonen er flyttet ut eller er 
automatisert. En økende andel av verdiskapningen skjer i tjenestesektoren, som i stor grad er lokalisert 
i byene. Mange av byene i Osloregionen er knyttet til de Intercity strekningene på jernbanen som nå er 
under utbygging, og flere ligger langs øvrige banestrekninger som Østfoldbanens østre linje.  

Det er forventet at befolkningen i Osloregionen, inkludert Mosseregionen og Nedre Glommaregionen, 
vil ha en av de høyeste vekstratene i landet de nærmeste tiårene. 

Utredningskorridoren 

Folketallet er klart høyere langs rv. 22/rv. 111 enn langs fv. 120 på grunn av den store befolkningen i 
Fredrikstad og Sarpsborg, se tabell 1. Imidlertid er den forventede prosentvise veksten fram mot år 2040 
noe høyere i kommunene langs fv. 120 enn langs rv. 22/rv. 111.  

                                                
1 Samarbeidsalliansen Osloregionen består av Oslo kommune, kommunene i Akershus og Øst-
fold, kommunene i Hadelandsregionen i Oppland, kommunene i Ringeriksregionen i Buskerud, 
og kommunene i Drammensregionen i Buskerud samt kommunene nord i Vestfold. 

http://snl.no/Lillestr%C3%B8m
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Arbeidspendlingen langs deler av rv. 22/rv. 111 og fv. 120 er relativt høy, men er i hovedsak preget av 
innpendling fra de nærmeste nabokommunene til de største arbeidsplasskonsentrasjonene i Skedsmo, 
Fredrikstad, Sarpsborg og Moss. 

Per 4. kvartal i 2015 arbeidspendlet det 1296 personer til Skedsmo kommune fra kommunene langs rv. 
22/rv. 111 sør for Skedsmo. 84 pst. av disse var bosatt i den nærmeste kommunen Fet. Tilsvarende 
arbeidspendlet det totalt 884 personer til Fredrikstad og Sarpsborg fra kommunene nord for disse to 
kommunene. 85 pst. av disse var bosatt i de nærmeste kommunene Rakkestad og Eidsberg.2 

Per 4. kvartal i 2015 arbeidspendlet det totalt 2259 personer til Skedsmo kommune fra kommunene 
langs fv. 120 sør for Skedsmo. 79 pst. av disse var bosatt i den nærmeste kommunen Rælingen. 
Tilsvarende arbeidspendlet det totalt 693 personer til Moss fra kommunene nord for Moss. 86 pst. av 
disse var bosatt i den nærmeste kommunen Våler.3 

Tabell 1: Befolkning i kommunene langs rv. 22/rv. 111 og langs fv. 120 (SSB, Befolknings-framskrivinger 2016-2100, 
Framskrevet i hovedalternativet (MMMM) i 2040) 
 

Kommuner langs rv. 22/rv. 111 Befolkning i 2016 Befolkning i 2040 
Skedsmo 55 522 71 500 
Fet 11 374 14 700 
Trøgstad 5 343 6 200 
Eidsberg 11 396 14 200 
Rakkestad 8 084 9 300 
Sarpsborg 54 678 64 700 
Fredrikstad 78 967 97 200 
Befolkning i kommuner langs rv. 22/rv. 111 225 364 277 800 
Kommuner langs fv. 120 Befolkning i 2016 Befolkning i 2040 
Skedsmo 55 522 71 500 
Rælingen 17 426 23 000 
Enebakk 10 870 13 500 
Hobøl 5 382 7 500 
Våler 5 186 8 300 
Moss 32 182 40 600 
Befolkning i kommunene langs fv. 120 126 568 164 400 

 

2.3 Samferdsel 

2.3.1 Dagens vegsystem 

Rv. 22/rv111 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. 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. Fv. 120 
hadde inntil år 2010 riksveg-status. Deler av strekningen har i dag et utbedringsbehov på grunn av lav 
vegstandard (smal veg og dårlig sikt), samt en del gjennomgangstrafikk. 

                                                
2 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken 
3 Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken 
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Figur 1: Vegforbindelsene rv. 22/rv. 111 og fv. 120 

 

2.3.2 Trafikale utfordringer 

Det som kjennetegner trafikken på rv. 22/rv.111 og fv. 120 er at andelen av lokaltrafikk i tilknytning til 
byområdene i begge ender av disse korridorene er vesentlig høyere enn gjennomgangstrafikken. Dette 
perspektivet må vektlegges i KVU-arbeidet. 

Bygging av ny bru over Glomma på rv. 22 og E6 Manglerudprosjektet ligger inne med midler i NTP 
perioden 2024-2029. Det blir en viktig del av KVU-arbeidet å analysere hvordan disse prosjektene vil 
påvirke trafikkstrømmer, valg av løsninger mm.  

I Akershus er det utfordringer og bekymringer knyttet til økt tungtransport på fv. 120, noe vegen i 
utgangspunktet ikke er dimensjonert for. Dette tema må vies oppmerksomhet i KVU-arbeidet. 

I Østfold er det utfordringer i forbindelse med trafikkavvikling i kryssområdene på E6 med rv. 111 og 
fv. 120, hvor det oppstår trafikkfarlige situasjoner som følge av tilbakeblokkering ut på E6. På fv. 120 
er det en del bruer som må utbedres for å kunne trafikkere tungtransport (modulvogntog).  
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2.3.3 Trafikkmengder og fordeling på vegrutene 

Trafikkmengdene er høyest på både rv. 22, rv. 111 og fv. 120/rv. 120 inn mot og gjennom Lillestrøm, 
Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Ved Lillestrøm er ÅDT4 på rv. 22 drøyt 20 000 kjøretøy og på fv. 
120/rv. 120 er ÅDT drøyt 16 000 kjøretøy. På rv. 111 i de sentrale deler av Sarpsborg og Fredrikstad er 
ÅDT mellom 12 000 og 15 000 kjøretøy. Inn mot E6 i Moss er ÅDT på fv. 120 om lag 9 000 kjøretøy. 
Ved fylkesgrensen er trafikkmengden betydelig lavere på både rv. 22 og fv. 120, helt ned mot 2 000 
kjøretøy i døgnet, eller ca 10% av trafikken ved Lillestrøm. 

Tungtrafikkandelen er ved de fleste tellepunkt høyere på rv. 22/rv. 111 enn på fv. 120. På rv. 22/rv. 111 
er tungtrafikkandelen typisk mellom 10 og 15 pst. På fv. 120 er tungtrafikkandelen ved de fleste telle-
punktene under 10 pst., og spesielt nord for E18 er tungtrafikkandelen relativt lav.   

Fv. 120 var inntil 2010 en riksveg, men ble ved forvaltningsreformen omklassifisert til fylkesveg. Rv. 
22 og rv. 111 er riksveger, og inngår i riksvegrute 1 mellom Svinesund og Oslo.  

Trafikkveksten de senere årene har vært klart høyere på E6, og på E18 mellom Ørje og Oslo, enn på rv. 
22/rv. 111 og fv. 120. Mest trafikk har E6 ved Furuset i Oslo med en ÅDT på om lag 90 000 kjøretøy 
totalt og over 11 000 tunge kjøretøy. 

2.3.4 Miljøulemper 

I byområdene og tettstedene fører trafikken til støy- og luftforurensningsplager for befolkningen som 
bor eller oppholder seg nær trafikkerte veger. Grenseverdiene både for støy og luftforurensning over-
skrides i utsatte områder, og for luftforurensning gjelder dette spesielt i vinterhalvåret. 

2.3.5 Trafikkulykker 

Ulykkessituasjonen og ulykkesutviklingen på rv. 22/rv. 111 og fv. 120 er vist i tabell 2. På begge veg-
rutene har det de siste årene vært en nedgang i det totale antallet trafikkulykker. Det totale antallet 
ulykker er høyere på rv. 22/rv. 111 enn på fv. 120, men når det gjelder dødsulykker og ulykker med 
hardt skadde er forskjellene små. Ulykkessituasjonen på begge vegrutene synes å være noe mer alvorlig 
enn på sammenlignbare strekninger (strekninger med tilsvarende trafikkmengde og funksjon). 

Tabell 2: Ulykkessituasjon og -utvikling 

 

                                                
4 ÅDT: Årsdøgntrafikk (gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde) 
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2.3.6 Oslo som nav for nasjonal godstransport 

Den største varestrømmen til Osloregionen er import av stykkgods (primært gods i containere) på laste-
bil fra Sverige. Oslo havn er landets største knutepunkt for internasjonal sjøverts containertrafikk, og 
Alnabru i Oslo er det nasjonale knutepunktet for godstransport på jernbane og det viktigste nasjonale 
terminalområdet for de store aktørene innenfor samlastnæringen.  

Mottakerne av importerte varer er hovedsakelig i Oslo, Akershus og Østfold der de største logistikk-
sentrene er lokalisert. Hovedmengden av importert gods som skal til andre landsdeler lastes om i Oslo-
regionen. Også eksporten fra andre landsdeler til europeiske land går i stor grad på veg gjennom 
regionen. Osloregionen må betraktes som en eksport- og importregion, der godstrafikken til/fra utlandet 
er viktigere enn godstrafikken til/fra andre landsdeler. Likevel er det gods internt i regionen som utgjør 
hovedtyngden av godstrafikken på veg når også massevarer (f. eks. sement, stein og jord) inkluderes. 

Godstrafikken på E6 øker mot hovedstaden. Trafikktellinger viser at antallet tunge kjøretøy over Svine-
sund er doblet ved Storebaug før Moss, og tredoblet på fylkesgrensa mellom Oslo og Akershus. Mest 
trafikk har E6 ved Furuset med en ÅDT på over 11.000 tunge kjøretøy. I hvilket omfang deler av denne 
godstrafikken skal forbi Oslo, og derfor vil kunne ha behov for en vegforbindelse utenom, er det 
vanskelig å finne god informasjon om. Dette bør være et tema å utrede i konseptvalgutredningen. 

 

2.4 Nasjonalt vernede områder og spesielt verdifulle områder 

Områdene i Østfold og Akershus øst og sørøst for E6 inneholder viktige friluftsområder og områder 
med store nasjonale verdier knyttet til naturvern, kulturlandskap og jordvern. 

I utredningskorridoren ligger de to store verneområdene Nordre Øyeren naturreservat og Østmarka 
naturreservat i Enebakk, Lørenskog, Rælingen og Fet som utgjør de største arealene. Figur 3 viser disse 
to naturreservatene, og i tillegg andre verneområder øst for Oslo. Naturreservat er en fredningskategori 
i Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold. Naturreservater representerer den strengeste 
formen for områdevern i Norge. Det er ikke tillatt å foreta seg noe som kan forringe verneverdiene. Et 
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. 
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Figur 3: Naturvernområder i Østmarka og Øyeren (Kilde: Miljødirektoratet, Naturbase) 
 

Andre områder som må nevnes her er de delene av Oslomarka som ligger øst og sørøst for den bymessig 
bebygde delen av Oslo, nemlig Østmarka og Sørmarka, se figur 4. I Enebakk og Rælingen går fv. 120 i 
en relativt smal korridor mellom Oslomarka og innsjøen Øyeren. I dag er Oslomarka på om lag 1700 
kvadratkilometer til sammen, med grenser og bruk definert i en egen lov som ble vedtatt av Stortinget i 
2009: Lov 6. juni 2009 nr. 35 Om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner. Denne loven skal 
verne om Oslomarka som et område for friluftsliv, rekreasjon og den typen idrett som foregår i naturen. 

De store områdene med marine løsavsetninger, og et gunstig klima, gir grunnlaget for den betydningen 
Østfold og Akershus har som et nasjonalt viktig jordbruksområde. Korndyrkingen er viktigst. Sammen 
med Hedmark har Østfold og Akershus nærmere 60 pst. av landets kornareal. Presset på dyrka mark er 
stort, mye på grunn av den høye befolkningsveksten. Skogareal dekker riktignok et mye større areal enn 
jordbruksarealet, men tettstedene langs hovedvegnettet er svært ofte lokalisert i jordbruksområder med 
et betydelig innslag av dyrka mark. En stor og økende andel av befolkningen bor i tettsteder. Areal-
presset er for en stor del knyttet til tettstedene og omkringliggende produktive jord- og skogområder. 
Her ligger også en stor andel av de mest verdifulle jordressursene. 
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Figur 4: Østmarka og Sørmarka, begge områdene en del av Oslomarka 

 

3 Utfordringer 

3.1 Nasjonalt perspektiv 

Hovedmålene for den nasjonale transportpolitikken er knyttet til framkommelighet, transportsikkerhet 
og klima og miljø. Målstrukturen er vist i figur 5. Denne figuren er hentet fra Meld. St. 33 Nasjonal 
transportplan 2018-2029. 
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Figur 5: Målstrukturen for transportsektoren (Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029) 

I utredningskorridoren vil målet om et mer robust vegsystem være aktuelt gjennom rv22/rv111 sin 
funksjon som omkjøringsrute øst for Oslo. Kortere reisetid og lavere kostnad for godstransport er 
aktuelle mål siden lav vegstandard gjør at kjøretiden mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike er kortere 
om Oslo enn i utredningskorridoren. 

I tråd med Klimaforliket på Stortinget er det lagt til grunn at veksten i persontransporten i de store by-
områdene 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 
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det gjelder næringstransport ventes det en økning i trafikken i takt med befolkningsutvikling og 
økonomisk vekst. Veksten i godstransport forventes å være sterkest der kapasitetsutfordringene er størst. 
Dette gjelder spesielt Oslo-området på grunn av dette områdets rolle som nasjonalt godsknutepunkt 
kombinert med kraftig befolkningsvekst. Den forventede befolkningsveksten i Oslo-området og mål om 
redusert personbiltrafikk betyr at det vil være en utfordring å håndtere etterspørselen etter transport i 
årene framover. Dette innebærer at det i og rundt Oslo fortsatt må vurderes utvikling av regionale 
vegforbindelser, for å bedre framkommeligheten for gods- og næringstrafikk uten å legge til rette for 
mer personbiltransport. 

Det vil være et særlig fokus på mål for redusert personbiltrafikk i Oslopakke 3 og Bypakke Nedre 
Glomma. Her vil byvekstavtalene være sentrale føringer i utredningen. I Lillestrøm, Sarpsborg og 
Fredrikstad vil videre utvikling av et bedre regionalt vegsamband kunne legge til rette for mer lokal 
personbiltrafikk selv om hensikten først og fremst er å bedre framkommeligheten for gods- og 
næringstrafikk. Dette vil være helt klare målkonflikter, og vil bli belyst i utredningen. 

Ulykkessituasjonen på begge vegrutene synes å være noe mer alvorlig enn på sammenlignbare 
strekninger (strekninger med tilsvarende trafikkmengde og funksjon). 

 

3.2 Lokalt/regionalt perspektiv 

To nøkkeldokumenter vil være førende for utviklingen av transportsystemet og arealbruken i Oslo og 
Akershus de kommende årene: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt i 2015) 
og KVU for Oslo-navet. I KVU for Oslo-navet er det lagt størst vekt på kollektivtransport og tiltak i det 
sentrale byområdet, det vil si innenfor ring 3. 

I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er fokuset i stor grad på en sterkere konsen-
trasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder; blant annet til bybåndet som 
strekker seg fra Oslo by til Lillestrøm/Kjeller. I tillegg skal KVU om kollektivtransport for Nedre Rome-
rike (utredning pågår) gi grunnlag for beslutning om etablering av en forutsigbar transportløsning i det 
området som Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definerer som «særlig 
innsatsområde for økt by- og næringsutvikling» på Nedre Romerike. Innsatsområdet er nærmere definert 
som Lillestrøm, Kjeller, Ahus og Lørenskog sentrum. Det skal også sørges for effektiv forbindelse til 
øvre del av Groruddalen. Det er forutsatt at en kollektivtransportløsning skal ligge til grunn for 
byutviklingen i hele dette område, og ulike kollektivtransportkonsepter skal vurderes i konseptvalg-
utredningen. 

Regional transportplan for Østfold (Østfold fylkeskommune, 2012) prioriterer rv. 22/rv. 111 som den 
viktigste forbindelsen på riksvegnettet og fv. 120 som den viktigste på fylkesvegnettet. Østfold 
fylkeskommune har lenge hatt fokus på behovet for å oppgradere en eller flere av vegforbindelsene 
mellom ytre og indre Østfold og videre mot Lillestrøm.  

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet. 
I forbindelse med sitt forslag til ny «Østlandspakke» har Østlandssamarbeidet foreslått at rv. 22/rv. 111 
Fetsund-Sarpsborg-Fredrikstad prioriteres i NTP 2018-2029. 

3.3 Interessegruppers perspektiv5 

Transportnæringen og lokale/regionale næringsforeninger har de siste årene hatt ulike innspill til nye 
vegtraséer mellom E6 i Østfold/E6 i Follo og E6 på Romerike. Fra transportnæringen er det ytret ønske 

                                                
5 Foreløpig kjennskap til interessegruppers ønsker i analyseområdet, i hovedsak basert på søk 
i litteratur og media. Kartlegging av interessegruppers ønsker og behov må utdypes gjennom 
verksted og andre samarbeidsarenaer.  
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om en «ring 4» sør for Oslo mellom E18 ved Drammen/Lier, via rv. 23 Oslofjordforbindelsen og E6 i 
Follo til E6 på Kløfta/Jessheim. En slik løsning skal bidra til å avlaste Oslo-området, ikke bare trafikalt, 
men også når det gjelder bolig- og næringsetablering. 

En oppgradering av rv. 22 er også ønsket av transportnæringen og fylkespolitikere i Østfold og 
Akershus. De fleste velger i dag E6, noe som fører til mer belastning på E6 og økt trafikk gjennom Oslo. 
En vegforbindelse øst for Oslo kan gi raskere veg til Gardermoen for godstransporten, avlaste Oslo og 
kan også være viktig av beredskapshensyn. 

3.4 Hovedutfordringene i analyseområdet 

Hovedutfordringene i analyseområdet vurderes å være: 

• Trafikk velger å kjøre gjennom Oslo selv om det ikke er målpunktet 
De aktuelle vegforbindelsene i utredningskorridoren har kortere reiselengder for gjennom-gående 
trafikk enn E6 gjennom Oslo. Lav vegstandard på disse vegforbindelsene fører til at trafikk som 
ikke har det sentrale Oslo-området som målpunkt i stor grad likevel velger å kjøre gjennom Oslo, 
selv i rushtiden. For nærings- og godstransportene betyr dette høyere transportkostnader, og 
mindre pålitelighet og forutsigbarhet i transportsystemet. I tillegg betyr det mer trafikk og 
miljøulemper på et allerede belastet vegnett gjennom Oslo. 

 
• Vegnettet er sårbart for hendelser  

Ved planlagte og ikke planlagte hendelser på E6, for eksempel stengte tunnelløp, finnes det i dag 
ikke en alternativ rute utenfor Oslo som tilfredsstiller kravene i vegnormalene. Dette gjør vegnettet 
mer sårbart for hendelser, øker risikoen for trafikkulykker og sikrer dermed ikke nødvendig 
beredskap.  

 
• Utbygging av veger og annen infrastruktur fører til endret arealbruk 

Det er relativt store forskjeller innen analyseområdet når det gjelder omfang og kvalitet på 
vegnettet. Særlig i enkelte kommuner i Indre Østfold og Østre Romerike er det dårlig standard på 
deler av vegnettet. Det er et mål å sikre god mobilitet, et effektivt bo- og arbeidsmarked og 
regional utvikling. Samtidig er det en utfordring å bygge ut veger uten at dette fører til arealbruk 
som ikke er ønsket i et samfunnsperspektiv. 

 
• Persontransportveksten i byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange 

Det er et mål at veksten i persontransporten i de største byområdene skal tas med kollektiv-trafikk, 
sykkel og gange. I analyseområdet kommer Oslo og Akershus og Nedre Glomma inn under dette 
målet. En ny vegforbindelse øst for Oslo vil avlaste trafikken gjennom Oslo og Akershus sør. 
Samtidig vil en bedre vegforbindelse kunne gi mer trafikk i Akershus nord for Oslo.  Hensynet til 
byutvikling og nullvekst i byområdene Oslo og Akershus og Nedre Glomma blir en viktig premiss 
for arbeidet. 
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Hovedutfordringene i et nasjonalt perspektiv vurderes å være: 
  
• Lav vegstandard på aktuelle utredningskorridoren medfører at trafikk som ikke har det sentrale 

Oslo-området som målpunkt i stor grad likevel velger å kjøre E6 gjennom Oslo, selv i rushtiden.  
• En manglende alternativ rute utenom Oslo med tilfredsstillende standard er en utfordring sett i et 

beredskaps- og sårbarhetsperspektiv. 
• Det er en utfordring å bygge bedre vegforbindelser som forbinder byområder samtidig som det ikke 

skal bidra til vekst i personbiltrafikken i byområdene. 
 
 
«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.  

4 Forslag til samfunnsmål 

Ambisjonsnivået for en framtidig vegforbindelse med tilstrekkelig standardnivå, må avklares gjennom 
konseptvalgutredningen. Det er hensiktsmessig å knytte valg av standardnivå til skiltet hastighet veg-
forbindelsen bør dimensjoneres for. I tillegg bør vegstandarden være tilpasset transport med ekstra lange 
og tunge vogntog (modulvogntog). Tillatt hastighet på strekningen, og dermed reisetiden, vil avgjøre i 
hvilken grad forbindelsen blir førstevalget for gjennomgående trafikk. Dette vil ha betydning for om, og 
i hvilket omfang, E6 blir avlastet for trafikk.  

Forslag til samfunnsmål: 

En bedre vegforbindelse mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike som avlaster E6 gjennom Oslo. 
Vegforbindelsen skal sikre nødvendig beredskap ved hendelser på vegnettet. 

5 Avgrensning av utredningsoppgaven 

Geografisk avgrensning av utredningsoppgaven vil være på flere nivå; utredningskorridorene, influens-
området og regioner som bindes sammen med strekningene. Innenfor korridorene kan man se for seg 
ulike konsept f.eks utbedring av eksisterende veg, ny veg. Utredningsoppgaven vil være avgrenset til 
ulike vegkonsepter mellom E6 syd og E6 nord for Oslo. Mulige korridorer er vist i figur 6.  

Et arbeid med KVU for vegforbindelser øst for Oslo må vurdere korridoren i et helhetlig perspektiv. 
Arbeidet må vurdere hvilken rolle korridoren bør ha, og se denne i sammenheng med det øvrige 
vegnettet Dette vil være viktig for å avklare ambisjonsnivå for videre utbedring og oppgradering. 
KVU’en vil også vurdere konsekvens av de ulike konseptene man finner fram til i utredningen. 

Konseptenes virkning vil bli vurdert i transportanalysen. Nyttekostnadsberegninger vil være knyttet til 
de alternative konseptene, og det samme vil vurdering av ikke prissatte konsekvenser og beregninger av 
klimagassutslipp. Trafikal avlastning av E6 gjennom Oslo er eksempel på et tema som er knyttet til 
influensområdet, mens tema som regional utvikling, sårbarhet, pålitelighet og forutsigbarhet i 
transportsystemet vil være knyttet til regioner som bindes sammen med strekningene.   

Ut fra målet om å overføre gods fra veg til sjø og bane kunne det være hensiktsmessig at denne 
konseptvalgutredningen også ser på konsepter med disse transportformene. Men siden KVU for gods-
terminalstrukturen i Oslofjordområdet og KVU for Intercity-strekningene utreder dette, vil denne 
utredningen basere seg på funn fra disse og kun se på ulike vegkonsepter. 
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Figur 6: Mulige utredningskorridorer 
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Vurderinger i forhold til andre transportformer vil bygge på tidligere gjennomførte utredninger som 
KVU for InterCity-strekningene og KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. I tillegg vil 
KVU for vegsystemet i Moss og Rygge, KVU for Kryssing av Oslofjorden og KVU for transport-
systemet i Nedre Glommaregionen (inkludert byutredning trinn 1) og byvekstavtaler for Oslo/Akershus 
og Nedre Glomma være føringer for utredningsoppgaven. 

Med tanke på prioritering av å bedre framkommeligheten for gods- og næringstrafikk uten å legge til 
rette for mer personbiltrafikk, skal det gjøres beregninger og vurderinger som synliggjør i hvilken grad 
konseptene svarer ut dette. 

Utredningene vil bli gjennomført på et overordnet, strategisk nivå. Detaljerte avklaringer av fysisk 
utforming og liknende vil måtte komme i oppfølgende vegutredninger og planlegging etter plan- og 
bygningsloven. 

6 Prosjektorganisasjon 

Statens vegvesen region øst er ansvarlig for utarbeidelsen av KVU, og vil på vanlig måte 
legge opp til gode samarbeidsprosesser. Prosjektet foreslås organisert som vist under:    
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7 Framdrift 

Statens vegvesen tar sikte på at KVU oversendes til Samferdselsdepartementet i løpet av 2019. 
En grov framdriftsplan ses under. 

2018 

• Innsamling av datagrunnlaget for, og en validering av, de lange reisene i Regional transportmodell 
• Mandat for utredningen 
• Arbeidsverksted 
• Internt og ekstern samarbeid 
• Utredninger 

2019 

• Internt og eksternt samarbeid 
• Utredninger 
• Offentliggjøring av rapport med anbefaling 
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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
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