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Referat 

Referat fra regionalt planforum 16. mars 2021 - E16 Kongsvinger-E6 - faglig anbefaling 
basert på KU 

Referat fra regionalt planforum er en foreløpig oppsummering av innspill fra regionale myndigheter. Endelig 
uttalelse fra den enkelte regionale myndighet vil normalt foreligge i eget brev i forbindelse med formell 
varsling/høring. 
 

Saksnr:  2020/69018 - 207  

Dato:  16.03.2021 

Referent  Margaret Andrea Mortensen/Charlott Sandor Johansen 

Til stede Viken fylkeskommune: Margaret Andrea Mortensen (møteleder), Charlott Sandor Johansen, 
Peder Figenbaum, Bjarne Gaut, Jon-Terje Bekken, Mai-Lin Rue, Kristina Dignes. 
Innlandet fylkeskommune: Lars Kristian Dahl, Hilde Bjørnstad, Fredrik Bratlie Hansen 
Statsforvalteren i Oslo og Viken: Trygve Westrum Solem, Anette Søraas, Ståhle Bakstad 
Statsforvalteren i Innlandet: Ingunn Midtgård Høyvik, Kristian Botten Pedersen 
Statens vegvesen: Arne Kolstadbråten, Astrid Kristiansen, Ole Seegaard, Randi Sira 
Bane Nor: Marianne Hvalsmarken 
Jernbanedirektoratet: Bjørn Schelderup Egede-Nissen 
Norges vassdrags- og energidirektorat: Torleif Yli Myhre 
Direktoratet for Mineralforvaltning: Thomas Furunes 
Forsvarsbygg: Erling Kristian Skinderhaug 
Interkommunalt plansamarbeid – plankoordinator: Inga Gjerdalen 
Nes kommune: Thor Albertsen 
Ullensaker kommune: Anne Catherine Ekroll 
Kongsvinger kommune: Hilde Cathrine Nygaard 
Sør-Odal kommune: Morten Andreassen 
Nye veier: Solfrid Førland, Jarle Kristian Tangen 
Asplan viak: Kristi Galleberg, Lisa Steinnes Rø, Kai Lande 
Rambøll: Sissel Røste Strømsjordet, Elisabet Osmark Herstad, Hilde Norddal, Ingfrid Lyngstad 
Multiconsult: Gunnar Bratheim, Erik Whist 

 

1. Velkommen og introduksjon 

Margaret Andrea Mortensen ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for møtet. 

2. Presentasjon av saken 

Plankoordinator for det interkommunale plansamarbeidet, Nye veier, Asplan viak og Rambøll presenterte 
status for planarbeidet. Relevant informasjon legges ut på E16KongsvingerE6 (e16portalen.no). 

Arbeidet er fundert i fem vedtatte samfunnsmål: 
1. E16 videreutvikles som en sentral internasjonal transportkorridor som sikrer effektiv eksport og import. 
2. E16 videreutvikles som en sikker og effektiv nasjonal stamvei mellom øst og vest. 
3. E16 skal fremme verdiskapning og attraktivitet i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger kommune. En 

ferdig utbygd E16 skal også bidra til å støtte vekstmotoren Gardermoen. 
4. E16 skal bidra til et integrert og attraktivt felles bo- og arbeidsmarked fra Oslo/Gardermoregionen i vest 

til Kongsvingerregionen i øst. 
5. E16 skal skape et transportsystem som gir mulighet for et mest samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt 

gjennom økt trafikksikkerhet, minst mulig klimagassutslipp, innsparinger i reisetid og kostnadseffektive 
løsninger. 

https://www.e16portalen.no/
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Sensitivity: Internal 

Arbeidet startet med 32 mulige korridorer. Nå er korridor A, B, C og F konsekvensutredet etter metodikk 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Korridorene er nummerert med første 
bokstav for korridoralternativ (A, B, C og F), andre bokstav for startsted (G for Gardermoen eller N for 
Nybakk), og tall stigende fra nord til sør (10, 20, 30 osv.). 

Etter konsekvensutredningen anbefales korridor A og korridor C lagt ut til offentlig ettersyn basert på en 
sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. C-korridoren peker seg ut som samlet sett best 
til å nå samfunnsmål og delmål for prosjektet. Også korridor A bør tas med i videre planarbeid. Korridor A 
har best grunnforhold. F- og B-korridorene anbefales ikke tatt med videre. Korridor F har dårlige 
grunnforhold, størst tap av dyrka mark, gir nye barrierer visuelt og praktisk, dobbel støyproblematikk og 
mindre bespart reisetid. Korridor B kommer dårligst på prissatte konsekvenser, har høyest kostnad og størst 
klimafotavtrykk. Det skal til slutt vedtas kommunedelplan for én korridor. 

3. Tilbakemeldinger fra regionale myndigheter: 

Innlandet fylkeskommune:  

Korridor F overfører mest trafikk fra dagens vei og må tas med videre blant de korridorer som skal inngå i 
den videre planleggingen. Mye ressurser har blitt ofret og tatt i bruk ved utbyggingen av Kongsvinger-
Slomarka og Kløfta-Nybakk. Det er bygget veier på dårlige grunnforhold før. Veiprofil kan forbedres for å 
redusere tap av dyrka mark. Det må sikres økt trafikksikkerhet for hele det berørte vegnettet, ikke minst for 
dagens E16. 

Statsforvalteren i Innlandet:  

Mye informasjon som vi trenger tid til å gå gjennom. Behov for forbedring av strekningen Nybakk-Kløfta. 

Statsforvalteren i Viken: 

Mye informasjon. Flere motstridende interesser i våre fagavdelinger. Alle traseene er konfliktfylte. Ber om at 
flere alternativer tas med videre, inkludert utbedring av eksisterende vei. Den samfunnsøkonomiske 
analysen bør ta med utbedring av korridor F som referansepunkt. Skal det ses på alternativer for å 
kompensere dyrka mark? Viktig med et godt informasjonsgrunnlag. 

Viken fylkeskommune:  

Støtter vurderingene til Innlandet fylkeskommune. Fylkesrådet har vært tydelig på korridor F som et 
alternativ. Veistrekningen har blitt forsømt i flere år i påvente av ny vei. Funksjonen som lokalvei og ansvaret 
for fylkesveier må vurderes. Ligger an til å bli mye resttrafikk på eksisterende vei. Fylkeskommunen ønsker 
ikke å overta eksisterende vei uten oppgraderinger. 
 
Elvekryssingene er utfordrende med hensyn til kulturminner og kulturlandskap. Et avbøtende tiltak for å 
hindre en eventuell innsigelse er tunneler ved kryssing av Vorma og Glomma. Dette må komme med i 
kostnadsgrunnlaget. Kryssing i korridor F er ikke vist i dokumentene som er sendt ut. 

Dirmin: 

Må ivareta mineralressursene som ligger i områdene. Det er store grusforekomster, spesielt ved 
Gardermoen. Bør lages en masseforvaltningsplan. 

NVE: 

Store utfordringer, spesielt ved elvekryssingene. Massehåndtering blir viktig i det videre arbeidet. Vil også gi 
store arealbeslag. Viktig med god kunnskap allerede på kommunedelplannivå. 
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Forsvarsbygg: 

Forsvaret blir berørt av A- og C-korridorene. A-korridoren berører Hauerseter leir direkte og er svært 
problematisk. Korridor C berører et annet anlegg. Har pågående dialog om alternativene som er presentert. 

Jernbanedirektoratet: 

Det har blitt utarbeidet en KVU for Kongsvingerbanen. Ny E16 berører i liten grad banen, men det er grunn 
til å stille spørsmål ved behovet for en så stor utbygging. Bygger man en vei med fartsgrense 110 km/t uten 
kollektivkorridor blir det vanskelig å tilrettelegge for kollektivtilbud. 

BaneNor: 

Opptatt av nærføringer til jernbanen. Tekniske krav kommer inn i neste fase. Eventuelle driftsforstyrrelser 
for togtrafikken må dokumenteres. 

Statens vegvesen: 

Med tanke på trafikksikkerhet må mest mulig trafikk, også lokaltrafikk, bruke den nye veien, ikke andre veier 
som er i dårligere stand. Viktig at det ikke blir mye lekkasje til fylkesveiene. Prosjektet legger stor vekt på 
trafikantnytte og spart tid på hele strekningen. En stor del av trafikken oppstår lokalt, og korridor F betjener 
mange av lokalsamfunnene best på den måten at den vil ligge nærmest kommunesentrene. Korridor F vil 
muliggjøre bruk av eksisterende vegkapital i større grad. Hvorfor kommer F dårlig ut på trafikksikkerhet i 
konsekvensutredningen? Nødvendig med tiltak på lokalveiene. Analysene viser mer trafikk og økt press på 
Kløftakrysset - hvordan håndteres det? Hvordan tenkes nullvekstmålet nådd? 

Kongsvinger: 

Pågår en diskusjon i kommunen rundt alternativ C. 

Sør-Odal: 

For Skarnes vil alle alternativene føre til en halvering av trafikken gjennom sentrum, men det ser ut til 
fortsatt å bli mye tungtrafikk. Korridor C – hvordan løse og finansiere de utfordringene som blir igjen etter 
valg av korridor? F.eks. underdimensjonerte rundkjøringer. 

Nes: 

Hvordan vil de ulike forslagene påvirke kommunen og trafikken i kommunen og Årnes? Hvordan skal 
tettstedene langs dagen E16 ivaretas på best mulig måte? 

Ullensaker: 

Kommunestyrevedtak som forutsetter gjenbruk av Kløfta-Nybakk. Frykter overbelastning på fv. 174.  

Oppsummering ved Nye veier: 

- Korridor C peker seg ut som samlet sett best til å nå samfunnsmål og delmål for prosjektet. Mest vei for 
pengene og best kombinasjon av ikke-prissatte og prissatte konsekvenser. 

- Også korridor A bør tas med i videre planarbeid. Har best grunnforhold og minst risiko. 

- Korridor B og F anbefales ikke tatt med videre. Korridor B er dårligst på prissatte konsekvenser, har 

høyest kostnad og størst klimafotavtrykk. Korridor F har høyest meterpris, dårlige grunnforhold og fører 

til nye barrierer visuelt og praktisk, dobbel støyproblematikk, mest beslag av dyrka mark og mindre 

bespart reisetid. 

Videre fremdrift: 

- Nytt regionalt planforum 20. april 2021. 
- Det tas sikte på å legge planforslag ut til offentlig ettersyn før sommeren og politisk behandling og 

vedtak høsten 2021. 


