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Nasjonal transportplan – prioritering av prosjektet E16 Nymoen - Eggemoen    

Ring 4 samarbeidet er et nettverkssamarbeid ledet av et politisk arbeidsutvalg som formelt ble 

opprettet i mars 2020 mellom kommunene i Viken fylkeskommune som berøres av veitraseen ring 4 

rundt Oslo. Hensikten med kommunenes politiske samarbeid er å sikre en alternativ og effektiv 

veiforbindelse for person- og godstrafikk som binder Viken sammen utenom Oslo. 

Ring 4 samarbeidet viser til invitasjonen til høringen om transportvirksomhetenes forslag til 

prioriteringer for Nasjonal transportplan 2022-2033. Viken fylkeskommunes uttalte seg 18. juni 2020, 

jf. fylkestingets vedtak.  Transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ble 

sendt på høring 18. mars 2020. Transportvirksomhetene prioriterte E16 Nymoen – Eggemoen i 2022-

2027 (ramme B) med vel 1,6 mrd. kr i statlige midler. Det var ikke bundne midler for perioden 2028-

2033 som innebærer at prosjektet var forutsatt ferdig i 2022-2027. 

Ring 4 samarbeidet er gjort oppmerksom på at Statens vegvesen 15. oktober 2020 la fram 

oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektene. Vi kjenner 

nå til at dette har ført til flere endringer i prioriteringer fra Statens vegvesens sin side.  

Ring 4 samarbeidet er opptatt av at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen ferdigstilles i første 

seksårsperiode 2022-2027 slik som Statens vegvesen prioriterte 18. mars 2020 (ramme B) med vel 

1.6 mrd. kr. I prioriteringen fra 15. oktober ligger prosjektet kun inne med 300 mill. kr i første 

seksårsperiode og det betyr oppstart senere enn 2022-2027 og ferdigstillelse et stykke ut i 2028-33.  

Ring 4 samarbeidet ser at prosjektet E16 Nymoen – Eggemoen er en naturlig videreføring av 

prosjektet Eggemoen-Olum som nå er under bygging og ferdigstilles i 2022. Opprettelse av Viken 

fylkeskommune med mål om en flerkjernet utvikling, krever at regionen bindes sammen på vegsiden. 

En rask utvikling av ring 4 er viktig for kommunene som nå er blitt del av Viken.  

Ring 4 samarbeidet ber derfor om at E16 Nymoen- Eggemoen får prioritering i første seksårsperiode i 

nasjonal transportplan, og ikke skyves ut i tid med de negative konsekvensene dette medfører.  
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Vedlegg: Informasjon om Ring 4 samarbeidet. 


