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Bakgrunn og bestilling 

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.



Hva er et konsept, og hvorfor konseptvalgutredning ?

● Konsept er et løsningsprinsipp, et 
overordnet grep for å nå et 
bestemt mål for samfunnet og 
brukerne av transportsystemet

● Bidra til planlegging og realisering 
som gir størst nytte for samfunnet

● Forhindre at det brukes mye 
penger i planlegging av 
prosjekter som gir liten nytte eller 
ikke lar seg gjennomføre

Tegning fra KVU-
verkstedet v/ Daniel 

Nordland



Hva skal KVU-en ende opp i?

● En KVU skal være en overordnet utredning av prinsipielt ulike måter å løse et 
transportproblem på

● KVUen skal gi Regjeringen et tilstrekkelig grunnlag for å beslutte hvilket konsept som 
skal legges til grunn for videre planlegging

● Konseptene skal utvikles for å oppnå målene for arbeidet, basert på det 
prosjektutløsende behov og viktige behov fra behovsanalysen.



Mange hensyn å ta i 
vurderingene -
viktig å «holde høyden»



● Riksveg 22 Fetsund-Sarpsborg-Fredrikstad 

● Fylkesveg 120 Moss – Elvestad- Lillestrøm

● Tilknytning til E6 nord for Oslo, fv. 22 og riksveg 4 inngår 
også i utredningen

● Se på mulig tilknytning til Ring 4

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

Korridorer og tilknytninger som utredes



Rv. 22 og Fv. 120 har en ikke-tilfredsstillende standard

● Rv. 22 har en vegstandard som ikke tilfredsstiller samfunnets eller 
næringslivets behov 

● Fv. 120 har også dårlig vegstandard med smal veg, svake og smale skuldre 
samt utfordrende kurvatur 

14.02.2020



Manglende omkjøringsmuligheter 
for modulvogntog i situasjoner hvor 
E6 eller E18 må stenges

Strekning åpnet for modulvogntog



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



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

● Trafikkberedskap: En alternativ vegforbindelse øst for Oslo som kan fungere som en 
overordnet omkjøringsrute for ulike trafikantgrupper, inklusive modulvogntog, ved 
planlagte og ikke-planlagte hendelser mellom E6 i Østfold og E6 på Romerike (f.eks. 
vedlikehold av tunneler eller trafikkulykker). 

● Avlastning: En større andel av gjennomgangstrafikken mellom E6 i Østfold og E6 på 
Romerike velger å kjøre en alternativ rute enn E6 gjennom Oslo i en normal 
trafikksituasjon, slik at andelen av denne trafikken reduseres her.

Samfunnsmål:



2 Effektmål og 1 absolutt krav

Reisetid

Avlastning Alternativ veiforbindelse avlaster E6 
slik at trafikkmengden reduseres med 
10%  på E6 gjennom Oslo.

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

Redusert reisetid på alternativ 
vegforbindelse mellom Østfold og 
Romerike 

Reisetid fra samme startpunkt A til 
samme målpunkt B

Absolutt krav:
Alle konsepter skal gi omkjøringsmuligheter og sikre fremkommelighet for 

modulvogntog og andre trafikantgrupper ved hendelser på E6.

Effektmål Indikator





Sentrale spørsmål i vurdering av mulige 
løsninger
• Er det relevant når det gjelder samfunnsmålet?
• Kan vi måle effekten av tiltaket?

Siling av mulig løsninger

Et sett med konsepter som beregnes og analyseres nærmere
Viktig å ha et tilstrekkelig spenn med prinsipielt ulike konsepter

• For dyrt
• For likt
• For dårlig måloppnåelse
• For konfliktfylt
• Oppfyller ikke absolutte krav



Følgende konsepter er analysert nærmere

Utbyggingskonsepter; 3 stk (med noen varianter)
• Konsept 1: Motorveg øst, alt. 1c
• Konsept 2: Motorveg vest, alt. 2a og 2c
• Konsept 3: Motorveg vest-øst, alt. 3d og 3e

Utbygging- og utbedringskonsept; 1 stk:
• Konsept 4: Kombinasjonskonsept: alt. 1-3

Utbedringskonsept; 1 stk
• Konsept 5: Minimumskonsept: alt. 1-1



Reisetid og avlastning
MÅLOPPNÅELSE Vurde ring  av målop p nåe ls e Effektmål re is e tid :

Re is e tids g evins t Skjeb e rg -Berg e r
Effektmål avlas tning :
ÅDT reduks jon

Ingen eller svæ rt lav måloppnåelse 0-4 minutter 0-4000
Noe måloppnåelse 5-10 minutter 4001-8000
Stor måloppnåelse 11-15 minutter 8001-12000
Meget stor måloppnåelse Mer enn 16  min >12001

Effe ktmål Ind ika to r Re fe rans e  
2030

Kons e p t 1 Kons e p t 2 Kons e p t 3 Kons e p t 4 Kons e p t 5

Motorveg øst Motorveg 
vest

Motorveg 
vest /m tunnel

Motorveg 
vest-øst 
m/bru

Motorveg 
vest-øst 
m/E18

Kombi-nasjon Minimum (alt. 
1-1)

(alt. 1c) (alt. 2a) (alt. 2c) (alt. 3d) (alt. 3e) (alt. 1-3)
Effe ktmål re is e tid :
Redusert reisetid på 
alternativ 
vegforbindelse 
sammenlignet med 
E6 

Skjeberg – Berger /
Son – Berger**

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

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

- 5 min
- 11 min /
- 11 min

- 11 min /
- 11 min

+ 1 min / 
+ 1 min

+ 5 min + 27 min /
+ 44 min

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

+ 7 min
+ 1 min /
+ 3 min

+ 3 min /
+ 4 min

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

+ 44 min

Rangering 1 4 2 2 5 6 7

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

Snitt ÅDT 2030 Endret ÅDT i konsept sammenlignet med referanse
Ytre ring 
Grorud-dalen 140000 -5000 -3000 -6500 -4000 -2500 -2000 -

Bygrensa sør på 
E6 60000 -5500 -2000 -5500 -3000 -3000 -1500 -

Rangering 2 4 1 3 5 6 7

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



Hvor stor er avlastningen på E6 gjennom Oslo?

- 1 %
Referanse 2030
= ca 140 000 ÅDT
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Samlet rangering av samfunnsøkonomi og måloppnåelse

Konsept

Kons e p t 1 Kons e p t 2 Kons e p t 3 Kons e p t 4 Kons e p t 5

Motorveg øst 
(alt. 1c)

Motorveg vest 
(alt. 2a)

Motorveg vest 
m/ tunnel 
(alt. 2c)

Motorveg vest-
øst m/bru  
(alt. 3d)

Motorveg vest-
øst m/E18 

(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

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

Diskontert 
investeringskostnad 
(eks. mva)

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

Trafikantnytte (nåverdi) 13,0 mrd. 5,5 mrd. 8,0 mrd. 7,5 mrd. 7,5 mrd. 5,0 mrd. 0 mrd
Netto nytte (nåverdi) -17,5 mrd. -15,5 mrd. -17,0 mrd. -22,0 mrd. -16,5 mrd. -10,5 mrd. -0,3 mrd.
Rangering prissatte 
konsekvenser 6 3 5 7 4 2 1

Rangering ikke-prissatte 
konsekvenser 7 2 2 6 5 4 1

Rangering samfunns-
økonomi samlet 7 2 4 6 4 2 1

Måloppnåelse

Redusert reisetid 1 4 2 2 5 6 7

Avlastning av E6 2 4 1 3 5 6 7

Trafikkberedskap JA JA JA JA JA JA JA 

Rangering 6 2 2 7 5 4 1



● Reisetid: 
– Isolert sett oppnås det stor eller meget stor måloppnåelse for 3 av 

motorvegalternativene  
– Sammenlignet med å reise E6 mellom Skjeberg og Berger er det beregnet en innspart 

reisetid på 32 minutt for lette kjøretøy og 12 minutter for tunge kjøretøy for det beste 
motorvegalternativet, 1c.

● Avlastning:
– Det er liten forskjell mellom de ulike konseptene når det gjelder avlastning
– For konsept 1c og 2c oppnås noe måloppnåelse, mens for de andre konseptene er det 

ingen eller svært lav måloppnåelse.

Konklusjon måloppnåelse

Det er viktig å være klar over at kortere reisetid på konseptstrekningene
ikke gir seg noe særlig utslag i økt avlastning på E6 gjennom Oslo



Kons e p t 1 Kons e p t 2 Kons e p t 3 Kons e p t 4 Kons e p t 5

Motorveg øst 
(alt. 1c)

Motorveg vest  
(alt. 2a)

Motorveg vest /m 
tunnel 

(alt. 2c)

Motorveg vest-øst 
m/bru  

(alt. 3d)

Motorveg vest-øst 
m/E18 
(alt. 3e)

Kombinasjon 
(alt. 1-3)

Minimum 
(alt. 1-1)

Generelle 
samfunnsmål

Bedre trafikksikkerhet 
(Antall drepte og hardt 
skadde)

Reduksjon år 1: 1,77
Over 40 år: 45,17

Reduksjon år 1: 1,07
Over 40 år: 27,26

Reduksjon år 1: 1,25
Over 40 år: 31,78

Reduksjon år 1: 0 ,75
Over 40 år: 19,09

Reduksjon år 1: 0 ,99
Over 40 år: 25,15

Reduksjon år 1: 0 ,76
Over 40 år: 19,35

Ingen målbar 
endring

Reduserte 
klimagassutslipp (CO2-
ekvivalenter)

Økning: 535 800 
tonn

Økning: 
477 300 tonn

Økning: 144 700 
tonn

Økning: 586 000 
tonn

Økning: 460 300 
tonn

Økning: 154 700 
tonn

Ingen målbar 
endring

Øns ke de  
s ide e ffe kte r

Unngå økt 
trafikkbelastning i 
Lillestrøm og Nedre 
Glomma

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

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

475 rød sone
1080 gul sone

270 rød sone 
1260 gul sone

340 rød sone
1280 gul sone

480 rød sone 
1225 gul sone

566 rød sone
1680 gul sone

1073 rød sone
1232 gul sone

Tilnæ rmet 
uendret

Bedre tilgjengelighet til 
det regionale 
arbeidsmarkedet

1 4 4 1 1 6 7

MÅLOPPNÅELSE Generelle samfunnsmål og ønskede sideeffekter 

Vurd e ring  av e ffe kt

Svæ rt stor negativ endring

Stor negativ endring

Negativ endring

Ingen eller marginal 
endring

Positiv endring

Stor positiv endring

Meget positiv endring



Netto ringvirkninger (produksjonsvekst målt i nåverdi i millioner kr)



Ring 4

Påkobling av strekningen Vassum-Ski og E18 Ski-Elvestad  
som en del av en fremtidig Ring 4 gir ingen økt effekt når 
det gjelder avlastning av E6 gjennom Oslo



Nye Veier har kommet med innspill om bygging av lang tunnel  
under Østmarka

• Tunnelalternativet til Nye Veier vil ikke gi mulighet for  
omkjøring ved stenginger av tunneler på E6 sør for  
Kolbotn.

• Løsningen vil dermed ikke tilfredsstille betingelsen i  
samfunnsmålet om å sikre nødvendig trafikkberedskap

• Ble drøftet med Vegdirektøren i møte den 8. nov. 
2020

• Vi har besluttet å ikke gå videre med dette  
alternativet.

Kilde: Romerikes Blad, 7. okt.  
2019



Konklusjon

● Alle konsepter har negativ samfunnsøkonomisk nytte

● Hvis alternativene ikke har positiv nytte for ikke-prissatte konsekvenser som kan oppveie negativ NN, 
bør referansealternativet (0-alternativet) foretrekkes. Dette alternativet tilfredsstiller ikke kravet til 
omkjøringsveg, og kan følgelig ikke anbefales.

● Hvis alle alternativene har negativ netto nytte, vil  den beste løsningen være det alternativet som gir 
lavest total kostnad for samfunnet



● Konsept 5 (minimum alt 1-1) har klart den beste samfunnsøkonomiske 
nytten av samtlige konsepter, og vurderes som det beste mht prissatte 
konsekvenser

● Konsept 5 har ingen eller lite konfliktpotensial, og er vurdert som det 
beste konseptet mht ikke –prissatte konsekvenser

● Konsept 5 tilfredsstiller kravet om trafikkberedskap

Etter samlet vurdering av måloppnåelse, prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, anbefales Konsept 5

Anbefaling KONSEPT 5



● Konsept 4 (kombinasjon) gir positive regionale virkninger og 
bedre trafikkberedskap

● Konsept 4 gir 22 minutter innspart reisetid for lette kjøretøy 
og 18 minutter innspart reisetid for tunge kjøretøy 
sammenlignet med dagens rv. 22.

● Ny bru over Glomma på rv. 22 ligger inne i andre periode i 
dagens NTP, og inngår som en del av konsept 4

● Ved å tillegge dette verdi kan konsept 5 gjennom en 
etappevis utbygging utvikles i samsvar med konsept 4.

Konsept 5 kan gjennom en etappevis utbygging utvikles i samsvar med 
konsept 4

KONSEPT 4



● Dersom man skal tillegge trafikkberedskapshensynet stor verdi , ved 
å etablere en robust, rask og sikker omkjøringsveg med stor kapasitet, 
vil motorvegkonseptet 2 (alt 2c) være å anbefale.

● Konsept 2 vil bidra til at den trafikale situasjonen i Lillestrøm blir 
forbedret ved at fv. 120 blir betydelig avlastet

● Konsept 2 vil systemmessigpasse inn som en østre del av Ring 4

Hensynet til trafikkberedskap og systemutvikling med Ring 4

KONSEPT 2



Oppsummert

● Konsept 5, Minimum, legges til grunn som et første trinn. 
● Rv. 22 utvikles deretter trinnvis i tråd med Konsept 4.
● Dersom man skal tillegge trafikkberedskapshensynet stor verdi Konsept 2, Motorveg vest (2c) være å anbefale.

Høringsfristen er satt til 16. mars 2020



KVU-prosessenHVA er innholdet i en KVU-prosess?

● Konseptvalgutredning (KVU) overleveres 
Samferdselsdepartementet

● Konseptvalgutredningen skal på høring og 
kvalitetssikres av eksterne (KS1)

● Regjeringen vedtar konseptvalg og legger 
rammer for videre planlegging – eller at det 
ikke skal planlegges videre



https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/rv22fv120ostforoslo/
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