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● Orientere om prosjektet

● Vise løsninger

● Få innspill til løsninger

● Svare på spørsmål 

Hensikt med møtet



Mål i Nasjonal transportplan 2022-2033

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050



● Prosjektet skal bidra til å bedre 
framkommeligheten for 
kollektiv- og næringstrafikken 
langs rv. 22 over Glomma og 
videre inn mot Lillestrøm

● Det skal tilrettelegges for god 
tettstedsutvikling i Fetsund og 
grunnlaget for kollektivtrafikk, 
sykkel og gange skal styrkes

Prosjektets mål



● 2012: Mulighetsstudie 
– 17 ulike linjer utredet

● 2014-2020: Kommunedelplan
– Planprogram med siling av korridorer fra mulighetsstudien
– Seks alternativer til konsekvensutredning 
– Forslag til kommunedelplan oversendt kommunen som planmyndighet 2017
– Tre alternativer til offentlig ettersyn
– To alternativer til sluttbehandling etter offentlig ettersyn (E2, A2)
– Kommunedelplan for arealbeslag for A2 vedtatt høsten 2020

Bakgrunn



Begrunnelse for valg av alternativ A2 i kommunedelplanen



● Alternativ A2 er det beste alternativet mtp. samlet vurdering av prissatte- og ikke 
prissatte konsekvenser

– Prissatte konsekvenser: Trafikant- og transportbrukernytte, Operatørnytte, 
Ulykker, Støy, Global og regional luftforurensning, Budsjettvirkning, Restverdi, 
Skattekostnad

– Ikke prissatte konsekvenser: Landskapsbilde, Nærmiljø og friluftsliv, 
Naturmangfold, Kulturmiljø, Naturressurser

● Måloppnåelse av prosjektmålene: 

– Redusert reisetid i rushtiden 
– Bedre trafikkavvikling 
– Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk 
– Færre ulykker langs rv. 22/økt trafikksikkerhet 
– Redusere miljøulempene (herunder støy) 
– Tilrettelegge for gode løsninger for gående og syklende 

● Laveste investeringskostnad av de aktuelle alternativene E2 D2.1 og A2 basert på 
tidligfase kostnadsestimater

Begrunnelse for valg av alternativ A2 i kommunedelplanen



● Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), NVE og Statens vegvesen hadde innsigelse til 
alternativ E2.

● Forkastet pga:
– negativ netto nytte - dårligst alternativ mhp prissatte konsekvenser
– store inngrep på dyrka mark
– også her utfordringer knyttet til kvikkleiresoner 
– lang tunnel - kostnadskrevende å drifte og vedlikeholde 
– dagens bru over Glomma må utbedres (kostnaden ikke medtatt i KDP). 
– får ikke nyttegjort nybygget rv. 22 vest for Garderveien.

Begrunnelse for hvorfor E2 ikke er valgt

Alternativene i kommunedelplanen



Nedskalert løsning som ble lagt til grunn:

● Redusert standard (80 km/t)

● Ikke egen lokalvegbru

● Rundkjøring på vestre side

● Planskilt kryss på østre side

Lillestrøm kommune vedtok kommunedelplanen med et arealbeslag (korridor) 
etter A2 og ba samtidig Statens vegvesen om å vurdere en nedskalering av rv. 22.

Vedtak av kommunedelplanen 9. september 2020



Rangering av alternativene fra kommunedelplanen

Tabellen gir 
informasjon om 
hvilke resultater 
som kom frem av 
ROS-analysen i 
kommuneldelplan-
fasen. 



Rangering av alternativene fra kommunedelplanen

Tabellen viser hvordan 
alternativene fra 
kommunedelplanen er 
rangert 
samfunnsøkonomisk når 
man sammenstiller 
prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser av tiltaket. 



Rangering av alternativene fra kommunedelplanen

Tabellen viser hvor de 
ulike alternativene 
plasserer seg etter en 
vurdering av ikke-
prissatte konsekvenser 
og samlet nytte. 



Varsel av oppstart, planområde

Varslet planområde



● Varsling av oppstart ble avsluttet 8. juni 2022

● 64 innspill mottatt

● Alle innspill er gjennomgått, oppsummert og 
besvart i en egen rapport

● Alle private som har sendt innspill har fått 
brev med svar fra Statens vegvesen

● Hovedtemaer for innspill  
– Geoteknikk
– Mange er bekymret for støy 
– Ønske om rundkjøring ved Sundet
– Forholdet til lensene/fredningsområde
– Ønske om alternativ E2 fra 

kommunedelplan
– Tverrforbindelse Kirkeveien - Hvalsenga
– Trafikksikkerhet

Punktene vil bli omtalt senere i 
presentasjonen.

Varsel om oppstart av planarbeidet



● Sundevja har viktige naturverdier

● KDP forutsatte ikke inngrep i Sundevja

● KU må derfor suppleres på tema naturverdier

● I tillegg er det foretatt supplerende registreringer av BioFokus

Sundevja



Planområdet (verdier)

• Raviner
• Fjellsevja
• Sundevja
• Vassdrag
• Glomma med kantsoner 

(vegetasjon, strandbanker)
• Nordre Øyeren
• Skog
• I ravinedalene og langs vassdrag

• Dyrka mark
• Dyrkbar mark
• Driftsforhold

• Viktig å begrense inngrep 
i dyrka og dyrbar mark 
mest mulig, da det er et 
nasjonalt mål å holde 
dette på et minimumsnivå

• Skoler
• Hovinhøgda skole
• Østersund ungdomsskole
• Barnehager
• Østersund idrettsbarnehage
• Friluftsområder
• Fetsund lenser (promenaden)
• Leke- og aktivitetsområder
• Sundevja
• Kringen lek- og idrettsplass
• Leikvin Golfpark
• Ferdselsforbindelser

• Fetsund lenser
• Herredshuset
• KULA-landskapet

Friluftsliv Naturmangfold Kulturarv Naturressurser

Utsnitt av 3D-modell som viser en del av verdiene på strekningen. 



Grunnforhold og utførte grunnundersøkelser

Standarder (Eurokoder)

Lover og forskrifter

SVV håndbøker NVEs retningslinjer og veiledere

Regelverk og krav til utredninger



Utbygging i kvikkleireområder | Regelverk

● Bygging på kvikkleire går bra så lenge leira 
ikke overbelastes – hindre forstyrrelser

● Strengt regelverk i Norge for bygging i 
områder med kvikkleire
– Strenge krav til sikkerhet
– Oppmerksomhet rettet mot å unngå å 

utløse et initialskred og unngå 
overbelastning



Kvikkleire

● Kvikkleire (og andre typer av sensitiv leire) 
dannes i Norge i områder med marin leire. Det 
vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og 
på grunn av landhevning etter istiden nå finnes 
nær eller over havnivå.

● Grunnvannsgjennomstrømning har gradvis 
vasket saltet fra leira. Kvikkleire utvikles i 
lommer eller lag i marin leire. Fortrinnsvis der 
det er, eller har vært, stor 
grunnvannsgjennomstrømning.

● Det som gjør kvikkleire så spesielt, er at den 
mister sin fasthet og blir flytende ved omrøring.

● Kvikkleire forekommer primært i Norge og 
Sverige, men finnes også i Finland, Russland, 
Canada og Alaska.

Skisse over hvor kvikkleire ofte dannes: inn mot fjellsida, over 
oppstikkende berg og i skråning ned mot sjø (samme prinsipp i 
skråning ned mot elv/bekk). Dette er i stor grad avhengig av hvordan 
grunnvannet beveger seg lokalt og kan vaske ut salt. Pilene viser 
grunnvannets strømning gjennom oppsprukket berg og løsmasser 
(kilde: Figur 2.4 i NVEs veileder nr. 1/2019)

Grunnundersøkelser og områdestabilitet



Regelverk

● Utbygging av veg er underlagt plan- og bygningsloven.
– § 28-1 «Byggegrunn, miljøforhold, mv.»

• Krav om sikker byggegrunn.

● Teknisk forskrift (TEK 17) m/veiledning
– §7-3 «Sikkerhet mot skred»

• Veiledning kap. B «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
Sikkerhetskrav knyttet til geotekniske prinsipper

-> Sikkerhetsfaktor (sikkerhetsmargin)

● NVE
– Retningslinje 2/2011 «Flaum- og skredfare i 

arealplanar»
– Veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
– Ved å legge disse til grunn ivaretas krav i PBL/TEK17 og 

Statens vegvesens håndbøker

● Uavhengig kvalitetssikring «tredjepartskontroll»



NVEs retningslinjer og veiledere

● NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum-
og skredfare i arealplanar»

● NVE Veileder 1/2019 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred»
– Utdypning av TEK 17 og NVEs retningslinjer 2/2011 

● Ved å legge disse til grunn ivaretas krav i PBL/TEK17 og 
Statens vegvesens håndbøker

● Kan også brukes ved vurdering av sikkerhet for 
eksisterende bebyggelse og ved planlegging av 
sikringstiltak.



Reguleringsplan

● NVE Veileder 1/2019
– Følger stegvis prosedyre
– Detaljeringsgrad avhenger av 

plannivå
– Vegutbygginga kommer i 

tiltakskategori K4 som er den 
høyeste kategorien og har 
strengeste krav til sikkerhet

Utført hittil ifm. 
reguleringsplan for ny rv. 22

Gjenstår – utføres /høst/vinter 
2022/2023

Inkl. uavhengig kvalitetssikring



Eksisterende kvikkleiresoner

Planlagt ny veg

709
Sundhagen

705
Holen

Kartlagte kvikkleire-
soner i NVE atlas

SVV kvikkleireområder

Garderveien

Kringenkrysset



Grunnlag

● Kvartærgeologisk kart/marin grense

● NVE Atlas/faresoner

● Tidligere grunnundersøkelser 
NADAG, GOIS, GUBD, LK, (over 1300 borpunkter)

● Befaringer for å kartlegge berg i dagen, eventuell 
erosjon, etc.

● Refraksjonsseismikk for å undersøke bergforløp og 
eventuelle svakhetssoner i berg

● Basert på grunnlag og planlagt utbygging settes det opp 
borplan for grunnundersøkelser



Tidligere grunnundersøkelser



Borplan – boringer 2022



Borplan med tidligere grunnundersøkelser



● Grunnforholdene vil i stor grad påvirke kostnader og gjennomførbarhet, samt hvor store 
arealer det er nødvendig å regulere både permanent og midlertidig. Hovedandelen av 
grunnundersøkelsene utføres derfor i reguleringsplanfasen.

● Grunnundersøkelsene i reguleringsplanen gir grunnlag for å vurdere:
– fyllings- og skjæringsområder, inkludert brukbarhet av skjæringsmasser der det er aktuelt
– utstrekning av kvikkleiresoner
– lokal- og områdestabilitet
– behov for sikringstiltak eller behov for ekstra regulering av areal
– fundamenteringsmetoder for konstruksjoner og at disse er gjennomførbare (noe videre 

detaljering vil kunne være aktuelt i neste prosjektfase)
– setningspotensialet (som regel fyllinger, konstruksjoner og områder med potensiell 

grunnvannssenking)
– massebalanse berg/løsmasser
– aktuelle deponiområder
– mulig forurenset grunn

Grunnundersøkelser



Borplan – utsnitt med gamle grunnundersøkelser

Sundetkrysset

Kringenveien

Hvalsenga

Rv. 22

Riddersvingen

Østersund
ungdomsskole

Boringer utført vinter/vår 2022
Tidligere utførte grunnundersøkelser



● Grunnundersøkelser på land, februar-mai 2022

● Grunnundersøkelser i Glomma fra flåte mars-april 2022
– Refraksjonsseismikk i ett profil over elva
– Bergkvalitet

● Miljøgeologiske undersøkelser ferdigstilt i mai

Grunnundersøkelser



Planområdet (grunnforhold)

705
Holen

Holen
- Grunnundersøkelser utført i 2022 

viser noen tynne lag med 
kvikkleire/sprøbruddmateriale i 
enkelte borpunkt

Hovinbakken-Hovinhøgda
- Løsmassene består i hovedsak av 

leire. 
- Overgangsbruer anbefales 

fundamentert på peler til berg
- Stabilitet av vegskjæringer – tiltak 

mot overflateglidninger

Vilberg-Kulturkvartalet
- Bergskjæringer langs g/s-veg
- Fyllinger i sidebratt terreng
- Stedvis berg i dagen
- Bratt ravinedal og bløte 

leirmasser gir at det kan bli 
behov for stabiliserende tiltak i 
ravinedalen (f.eks. heve bekk i 
ravinedal)

Bru over Glomma
- Berg i dagen vest for elva og ved holme i elva
- Stor løsmassemektighet i deler av elveløpet (>80 m)
- Fundamentering av bru kan bli dels på friksjonspeler, dels 

direkte på berg og dels på spissbærende peler til berg
- Ved liten avstand mellom nye og gamle fundamenter er 

det risiko for skader/deformasjoner på eksisterende bru.

Stabilitet østre skråning
- Erosjonsgrop i elva
- Nord for eksisterende bru er det registrert 

kvikkleire helt ut i elva
- Ikke kvikkleire helt ned til elva i trase for ny 

bru.
- Behov for stabiliserende tiltak ifm. brubygging 

og nytt kryss.

Sundetkrysset
- Kommer i kvikkleiresone hvor det er 

påvist kvikkleire i dybden
- Behov for stabiliserende tiltak for å sikre 

tilfredsstillende stabilitet (lokal- og 
områdestabilitet)

- Aktuelle tiltak kan være motfyllinger, 
terrengavlastning, lette fyllmasser, 
kalksementstabilisering 
(grunnforsterkning)

Sundhagen - områdestabilitet
- Lav stabilitet av skråninger i Sundevja
- Anbefalt stabiliserende tiltak ved 

oppfylling i evjer/heving av bekker.
- Lunderevja sør for skole er stabilisert
- Ny NVE kvikkleireveileder fra desember 

2020 gir noe økte krav til 
områdestabilitet

709
Sundhagen

Mur mot Fjellsevja
- Støttemur for å unngå fylling ned i 

evja som ville medført store inngrep 
grunnet bløte leirmasser.

Skred 25.01.1999



Modell med lag i grunnen
Alle opplysninger om grunnforhold blir samlet i en modell. Modellen for rv. 22 er under utarbeidelse. Det blå 
området i figuren under viser berget under løsmassene. 

Figurene under er eksempler som viser utklipp fra modeller der både berg og løsmasser er lagt inn. (Figur 
til høyre under: vertikale søyler viser borpunkt med tolking av lagdeling, streker viser seismiske profiler.)



Videre arbeider

● Modellere lag i grunnen (kvikkleire/sprøbruddmateriale)

● Utrede områdestabilitet
– Resultater fra grunnundersøkelsene viser at sonene i Holedalen og Sundevja kan 

reduseres i utstrekning

● Vurdere/beregne stabiliserende tiltak

● Inkludere stabiliserende tiltak i reguleringsplan
– Areal til stabiliserende tiltak

● Utredninger/beregninger blir sammenstilt i geotekniske rapporter som blir en del av 
reguleringsplan-dokumentene

● Uavhengig kvalitetssikring (tredjepartskontroll) før rapport er godkjent til reguleringsplan



Stabiliserende tiltak 

● Rekkefølgekrav
– Generelt må stabiliserende tiltak 

gjennomføres før graving/fylling for 
veg/bru påbegynnes.

– Eksempelvis må motfyllinger legges ut og 
erosjonssikring må være utført før vegfylling legges ut. 
Motfyllinger legges ut lagvis fra bunn.

● Aktuelle stabiliserende tiltak
– Terrengtiltak

• Avlastning

• Motfylling

• Utslaking av skråninger

– Grunnforsterkning

• KS-peler

• Jetpeler

– Lette fyllmasser

• Skumglass

• Lettklinker

• EPS

– Erosjonssikring



Oppsummering grunnundersøkelser og områdestabilitet
…

● Vi har et meget godt kunnskapsgrunnlag, det er utført ca. 1300 boringer

● Prosjektet har god kompetanse innenfor geoteknikk både gjennom Statens vegvesen og 
Multiconsult. Alle beregninger vil bli underlagt tredjepartskontroll. NVE får rapportene, og 
har innsigelsesrett om de mener at skredfare ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet.

● Fokus på god kontroll på anleggsgjennomføringen

● Prosjektet vil utløse tiltak som vil gjøre området sikrere mhp områdestabilitet etter tiltak.



● BioFokus har undersøkt raviner og bekker. Miljøfaglig utredning har foretatt 
NiN-kartlegging

● Bekrefter stort sett tidligere undersøkelser

● Fylkeskommunen har utført arkeologiske undersøkelser
– kokegropfelt på Hovin 
– mulig bosetningsspor på Hval

Feltundersøkelser

Fjellsevja To eiker ved rv. 22



● Nullvekstmål i byvekstavtale (2019-29) mellom Viken fylkeskommune og Oslo, 
Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner. 

● Nullvekstmålet innebærer at personbiltrafikken innenfor avtaleområdet ikke 
skal øke. Gjelder alle kjøretøytyper (både utslippsfrie og fossile kjøretøy)

● Dette gir likevel rom for at følgende trafikkgrupper vil øke for prosjektet i 
framtiden:
– Gjennomgangstrafikk som kjører gjennom avtaleområdet (lange reiser)
– Godstrafikk
– Service- og næringstrafikk med tjenestereiser
– Trafikk som tar nytt rutevalg (trafikken reduseres da andre steder i 

avtaleområdet)

● Det er også naturlig at lokale områder som har en stor utvikling i antall bosatte 
eller arbeidsplasser vil få en trafikkvekst. For å nå nullvekstmålet må da 
trafikken reduseres i andre områder i avtaleområdet

Fremtidig trafikk og trafikkberegninger



● Årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
strekningen varierer fra 
ca. 20 500 i vest til ca. 
14 900 i øst (2019).

● Ca. 10 % tungtrafikk.

● Prognoser for framtidig 
trafikk vil utarbeides 
som en del av 
planarbeidet.

● Prognoser vil legges til 
grunn for utforming av 
ny vei.

● Stor forbedring etter 
utbygging, men ikke helt 
køfritt.

● Utfordringer i 
anleggsfasen.

Planområdet (trafikk)

Illustrasjon som viser ÅDT i dagens situasjon. 



● Rundkjøringsløsninger vurderes med bakgrunn i:
– Kapasitet i krysset
– Geotekniske tiltak
– Bussholdeplasser
– Trafikksikkerhet
– Gang- og sykkelvegløsninger
– Inngrep i naturområder
– Kostnader

Innspill fra høringsuttalelser - ønske om rundkjøring ved Sundet



● Tilstrekkelig kapasitet med opp til 30 % trafikkvekst i 2030 
(innenfor mål om nullvekst)

● Noe forsinkelse fra sør i ettermiddagsrush

● Filterfelt fra fv. 172 nord og to gjennomgående felt for rv. 22 
sikrer god trafikkflyt

● Krever godkjent fravik

Trafikkberegninger rundkjøringsløsning Sundet (foreløpige) 

● Tilstrekkelig kapasitet med opp til 30 % trafikkvekst I 
2030 (innenfor mål om nullvekst)

● Fv. 172 ledes under ny bru opp til en trearmet 
løsning

● Noe forsinkelse fra sør i ettermiddagsrush

● Filterfelt fra rv. 22 øst og to gjennomgående felt for 
rv. 22 sikrer god trafikkflyt

● En trearmet rundkjøring har større kapasitet enn en 
firearmet rundkjøring (er mer robust)

● Krever godkjent fravik



3-armet rundkjøring 2030 trafikkmengder med bom
Forsinkelse i sekunder fra fv. 172 til rundkjøring

Forsinkelser i trearmet rundkjøring



Oppsummering 3-armet rundkjøring 2030 m/bom

• Rundkjøringen prioriterer trafikken på rv. 22 effektivt og gir god 
framkommelighet på riksveien

• Trafikk fra fv. 172 (Kirkeveien) arm har liten til ingen forsinkelse på morgenen. På 
ettermiddagen er det periodevis køoppbygging og noe forsinkelse (20-50 
sekunder per kjøretøy) og maksimal kølengde på 300 - 400 meter. Dette vurderes 
som akseptabelt sammenlignet med beregninger med høyere etterspørsel, siden 
det kun oppstår i perioder av ettermiddagsrushet.

• Høyresvingefelt fra fv. 172 til rundkjøringen har større effekt på grunn av bedre 
flyt i trafikken og anbefales i denne løsningen.

• Venstresvingefeltet på v. 172 sørger for at det unngås tilbakeblokkering til 
rundkjøringen i ettermiddagsrush på rv. 22

Det gjøres nå oppdaterte trafikkberegninger i RTM23+ modellen som 
skal hensynta nullvekst i personbiltrafikken



Støy, dagens situasjon

● Boliger i gul sone: 116 stk.  (Lden>55 dB)

● Boliger i rød sone: 30 stk. (Lden> 65 dB)



Støy skal ivaretas

● Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2021).
– fasade utenfor rom til støyfølsom bruk og 

en egnet uteplass under Lden 55 dB.
– Om grenseverdiene overskrides vurderes 

avbøtende støytiltak i form av lokal 
skjerming og fasadetiltak på bygg. 

– Innendørs er målsetningen at 
støyfølsomme rom ikke skal ha over 
LAeq24h 30 dB.

● Mulige tiltak
– Bruke naturlig skjerming i terreng og 

næringsbebyggelse 
– Støyskjermer og støyvoller
– Lokal skjerming av uteplass
– Utbedring av fasade, skifte vinduer og 

ventiler m.m.

Eksempler på støyskjerming fra andre vegprosjekter



– Mur mot Fjellsevja
– Justert linjeføring ved Sootbrakka
– Planskilt kryssing for myke trafikanter ved Hvalsenga – Kringenveien

Gjennomgang av vegstrekningen

Justerte løsninger som følge av innspill:



● Firefelts veg med fartsgrense 80 km/t, vegbredde 20 meter

● Rundkjøring på vestre side av Glomma

● Planskilt kryss/rundkjøring på østre side av Glomma

● Ny bru over Glomma

● Ny bru over rv. 22 på Hovinhøgda

● Gang- og sykkelveier

● Kollektivholdeplasser

● Pendlerparkering

● Vegserviceanlegg

● Stabilisering Sundevja

● Støytiltak

● Undergang under fv. 172

● Gangbru ved Hvalsenga–Kringenveien

● Rundkjøring i Kringenkrysset

ALLE LØSNINGER SOM VISES ER FORELØPIGE – ØNSKER INNSPILL

Tiltaket (det vi foreslår å regulere)



● Stort behov for inngrep i private eiendommer
● Grunnforhold og naturmiljø:

– Kvikkleire
– Ravinedaler og naturverdier
– Jordvern
– Flom og erosjon

● Ny bru:
– Plassering av brua i landskapet (fjern- og 

nærvirkning)
– Kulturminner; nærhet til Fetsund lenser, 

synketømmer
● Kryssing av jernbanen
● Finne gode løsninger for Fetsund:

– Kryss
– Gang og sykkelveger
– Kollektivtiltak og innfartsparkering
– Støytiltak

● Anleggsgjennomføring:
– Bygging av ny bru – inngrep i Glomma
– Rivning av eksisterende bru
– Nærhet til jernbane
– Trafikkavvikling og universell utforming i 

byggeperioden
● Kostnader/finansiering

Utfordringer for prosjektet

Utsnitt av tidligere kartlegging av faresoner for kvikkleire. Kartet er under revisjon.

Dagens bru over jernbanen vet Fetsund lenser. Brua trenger oppgradering for å 
kunne benyttes i anleggsfasen for ny rv. 22.



Gjennomgang av foreslåtte løsninger

Veglinje vist i forrige åpne møte (mai 2022) er optimalisert. Nå ligger veglinjen 9,5 meter 
lenger vekk fra Sootbrakka og medfører noe mindre mur ned mot Fjellsevja. 



Justerte løsninger (alternativ 13B)

• Gjenbruke mest mulig av kryssområde 
• Ny bruplate og utvidelse mot nord for undergangen ved Hovinbakken
• Minst mulig inngrep på sørsiden av rv. 22
• Gjenbruke mest mulig av eksisterende kjørefelt på rv. 22 mellom Garderveien og Hovinhøgda.
• Trebru ved Hovinhøgda
• Ved å opprettholde bussholdeplass for vestgående trafikk v/Hovinbakken vil holdeplass 

Hovinbakken muligens bli flyttet noe østover





Hovinhøgda bru

• Beholder linjeføring på 
Hovinveien/Garderveien

• Buebru i tre – her videreføres brutype fra 
tidligere parsell mot Lillestrøm  



Justerte løsninger (alternativ 13B)





Justerte løsninger (alternativ 13B)

• Endret fra fylling til mur mot Fjellsevja 
• Kollektivterminal for buss i alle retninger





Justerte løsninger (alternativ 13B)



Mur mot Fjellsevja

Tidligere forslag med 
fylling og motfylling i 
Fjellsevja (linje 13A)

Justert forslag med 
mur mot Fjellsevja
(linje 13B), 9,5 m 
lenger nord ved 
Sootbrakka.





Justerte løsninger (alternativ 13B)

• Vurderer både planskilt kryss og rundkjøring med filterfelt ved Sundet.
• Rundkjøring vil kreve et godkjent fravik fra vegdirektoratet





Justerte løsninger (alternativ 13B)

Tidligere forslag om sykkelveg fra Sundet til Kringenveien langs rv. 22  er tatt ut. Det er lagt 
inn gangbru mellom Hvalsenga og Kringenveien. 



Justerte løsninger (alternativ 13B)

Innspill fra åpent møte og høringsuttalelser medførte at det er lagt inn gangbru mellom 
Hvalsenga og Kringenveien. Flere alternativer vurderes.



Gang- og sykkelvegbru - spiral



Justerte løsninger (alternativ 13B)

Fravik om å beholde rundkjøring som kryssløsning er godkjent.





Gjennomgang av brualternativer - anbefaling av løsning



Bruplassen – tekniske utfordringer
• Stor del av elveløpet har fredede kulturminner
• Stor dybde til berg i elveløpet, men i dagen på øya og 

«vestbredden»
• Synketømmer i stort sett hele elveløpet
• Jernbane på vestsiden
• Nærhet til eksisterende bru
• Ny bru får nesten 3 ganger så mye vekt som eksisterende bru
• I tillegg kommer strengere krav til sikkerhet for bæreevne
• Djupåra for vannføring går midt i løpet
• Dette gjør at det ikke er mulig med anleggsfylling i elva 

unntatt fra østsiden og til øya
• Betyr at bygging i elva må foregå fra flåter, noe som er 

komplisert og kostbart
• Alt dette påvirker også byggetid



Bruplassen – bygging i elveløpet

● Bildene under viser tilsvarende prosjekt med bygging av fundamenter i vann og 
midlertidig anleggsfylling. 

Fyllinga her har bredde på 60 meter

Dette er ikke mulig på Fetsund. Her må alt 
arbeid i elva foregå fra flåter



● De 4 bearbeidede brualternativene (sett fra Lensemuseet)

Referansealternativet fra KDP (brubanetykkelse  3,5 m) Alternativ A – Skråstagsbru med to tårn (brubanetykkelse  2,2m)

Alternativ B – «Hybridkonstruksjon» med et skråstagspenn over 
lensene og bjelkebru med korte spenn på resten av brulengden 
(brubanetykkelse 3m) Alternativ C – Extrados (brubanetykkelse 4m)



De 4 bearbeidede alternativene - fundamentering

Referansealternativ - Bjelkebru
Spennvidde 90m, høyde brubjelke 3.5m - 3 fundamenter i elva og i det 
fredede området

Alt. A - Skråstagsbru med to ulike tårn
Hovedspenn 360m, tårnhøyde: 60m og 80m over vegbane

Brubjelke 2.2m - ingen fundamenter i elva

Alt. B -Skråstagsbru med ett tårn og bjelkebru
Hovedspenn 135m, brubjelkespenn 75m. Tårnhøyde 50m over vegbane

Brubjelke 3.0m - 3 fundamenter i elva men ingen i det fredede området

Alt. C - Extrados med tre tårn
Hovedspenn 180m, tårnhøyde 20m over vegbane.

Brubjelke 4m (3m over Lundveien) - 1 fundament i elva, ingen i det 
fredede området



Skråstagsbru med ett tårn
Kostbar løsning, komplisert utførelse 

Ruvende tårn, høyde 135m over vegbane.

Skråstagsbru med to like tårn
«Stramt» bakspenn i vest for tilpassing til rundkjøring, usymmetrisk kabelplan. 

Ruvende nærvirkning for tårn i vest med 70 m høyde over vegbane 

Buebru kombinert med bjelkebru
Utfordrende montering av bue (krever antagelig stillas ute i elven i lenseområdet)

Bredt avstivningsfagverk på ca 30 m mellom relative lave buer ( 30m høyde)

«Extrados» med ett tårn 
Kostbar løsning

Høy brukasse (6m) og relativt høyt tårn (22m)

Hengebru
For kort hovedspenn til å være konkurransedyktig med skråstagsbru. Orthotrop stålkasse 
kostbar sammenlignet med samvirke i betong/stål for skråstagsløsning

Komplisert og kostbar bygging av forankringskammer i øst pga løsmasser

Bred brubane og korte tårn (35m over vegbane) gir en dominerende avstivende tverrbjelke

Forkastede alternativer 



Fetsund lenser

● Behov for noe anleggsområde i fredningsområdet for alle brualternativene
– Vil gi midlertidig inngrep i fredningsområdet
– Anleggstrafikk på Lundveien og gjennom lenseområdet

● Behov for permanente inngrep i fredningsområdet, varierer fra brutype til brutype
– Utvidelse av kantsonen
– Fundament/spuntkasse
– Erosjonssikring 
– Mudring

Illustrasjonen viser avgrensning av fredningen for Fetsund lenser med objekter. Dagens bru over Glomma og Fetsund lenser.



● Gjennom løsningsutvikling er det vurdert ulike linjeføringer for ny rv. 22. 

● Veglinje fra mai (13A) er videreutviklet for å oppnå bedre avstand til Sootbrakka, her vist 
som optimalisert linje (13B).

● Skråstagasbru (brualternativ A) er modellert med veglinje 13B og bru alternativ B og C er 
modellert med veglinje 13A. Alternativ B og C kan også bygges på optimalisertveglinje 
13B. 

Vegalternativer

Senterlinjer av linjealternativ 4 (lys blå), 13A (lys grønn) og 13B (rød)



● Detaljert veglinje er ikke vedtatt i KDP, men vedlagt teknisk 
tegning viste 56,5 m til Sootbrakka. Med gang- og sykkelveg lagt 
på ny bru blir avstanden mindre, 51 m.

● Ny bru er flyttet sørover for å unngå konflikt med eksisterende 
bru under bygging

● Linje vist i åpent møte i mai (13A) gir avstand 37 m til 
Sootbrakka

● Etter optimalisering av veglinjen (13B) er avstanden økt med 
9,5 m, til 46 m.

● Kommunedelplanalternativet (bjelkebru) må bygges med 
veglinje fra mai (13A) de andre kan bygges med optimalisert 
linje (13B).

Avstand til Sootbrakka

KDPL (A2) uten gs-veg

KDPL (A2) med gs-veg Veglinje fra mai (13A) Optimalisert linje (13 B)



De 4 bearbeidede brualternativene fra ulike synsvinkler
Fugleperspektiv i veglinja fra vestsiden



Ref. alternativ. Bjelkebru, sett fra rundkjøring i vest mot øst (fugleperspektiv)

Referanse alt fra KDP, bjelkebru, avstand 37 meter til Soot brakka



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13A) sett fra rundkjøring i vest mot øst (fugleperspektiv)

Skråstagbru med 2 tårn, avstand 37 meter til Soot brakka

13 A



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13B) sett fra rundkjøring i vest mot øst (fugleperspektiv)

Skråstagbru med 2 tårn, flyttet maksimalt mot eks bru og vekk fra 
Soot brakka, avstand 46 meter

13B



Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra rundkjøring i vest mot øst (fugleperspektiv)

Skråstagsbru med ett tårn og bjelkebru

13 A



Alternativ C. Extrados med tre tårn, sett fra rundkjøring i vest mot øst (fugleperspektiv)

Extrados med tre tårn

13 A



Fra elvebredden ved Lensemuseet



Referanse alt fra KDP, bjelkebru

Ref. alternativ. Bjelkebru sett fra Fetsund lenser sett mot nordøst



Skråstag alt med 2 tårn

Ref. alternativ. Bjelkebru sett fra Fetsund lenser sett mot nordøst



Skråstagsbru med ett tårn og bjelkebru

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra Fetsund lenser sett mot nordøst



Extrados med tre tårn

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra Fetsund lenser sett mot nordøst





Ref. alternativ. Bjelkebru, sett mot nordøst fra vegen vest for Sootbrakka.

Linje 13A



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13A) sett mot nordøst fra vegen vest for Sootbrakka.

86 m

Linje 13A



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13B) sett mot nordøst fra vegen vest for Sootbrakka.

86 m

Linje 13B



Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett mot nordøst fra vegen vest for Sootbrakka.

Linje 13A



Alternativ C. Extrados med tre tårn, sett mot nordøst fra vegen vest for Sootbrakka.

Linje 13A



Ref. alternativ. Bjelkebru, sett fra Sootbrakka mot nordøst

Linje 13A



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13A) sett fra Sootbrakka mot nordøst

86 m



Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13B) sett fra Sootbrakka mot nordøst

86 m

Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13B) sett fra Sootbrakka mot nordøst



Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra Sootbrakka mot nordøst



Alternativ C. Extrados med tre tårn, sett fra Sootbrakka mot nordøst

23 m



Fra elvebredden ved sentrum



Referanse alt fra KDP, bjelkebru

Ref. alternativ. Bjelkebru sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst
Ref. alternativ. Bjelkebru sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst

Ref. alternativ. Bjelkebru sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst



Skråstagbru med 2 tårn

Alternativ A. Skråstagsbru med to tårn (13B) sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst



Skråstagsbru med ett tårn og bjelkebru

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst
Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst



Extrados med tre tårn

Alternativ C. Extrados med tre tårn, sett fra park ved Fetsund sentrum mot sørøst



Fra Fet kirke



Referanse alt fra KDP, bjelkebru

Ref. alternativ. Bjelkebru, sett fra Fet kirke mot nordvest

Ref. alternativ. Bjelkebru, sett fra Fet kirke mot nordvest



Skråstagbru med 2 tårn

Alternativ A. Sråstagsu med to trn (13) sett fra Fet kirke mot nordvest



Skråstagsbru med ett tårn og bjelkebru

Alternativ B. Skråstagbru med et tårn og bjelkebru, sett fra Fet kirke mot nordvest



Extrados med tre tårn

Alternativ C. Extrados med tre tårn, sett fra Fet kirke mot nordvest



Alle vurderingstemaer



Referansealt. Alt. A Alt. B Alt. C

1. Brukonstruksjonen skal ikke ha brukar/pilarer i skipsleia langs den 
vestre elvebanken,

og hvis mulig ingen bropilarer i det fredete området overhodet. (Antall 
fundamenter i det fredete området overhodeter angitt i tabellen.)

3 1 3 2

2. Det kan garanteres at eventuelle brokar/pilarer i det fredete området 
ikke skal forhindre framkommeligheten og vedlikeholdet av Fetsund 
lenser. Vi forutsetter at det framlegges en utredning som dokumenterer 
dette.

3. Det kan garanteres at ingen av Fetsund lensers vannfaste installasjoner 
blir ødelagt i byggeprosessen

og at sikring av anlegget med tanke på mulige skader ved oppvirvling av 
synketømmer eller annet blir gjort på en tilfredsstillende måte.

Synke-
tømmer

Synke-
tømmer

4. Traseen/brua flyttes så langt nord som mulig, helt inntil eksisterende 
bru

Alle alternativer er trukket så langt nord som mulig

5. Både firefeltsvei for gjennomgangstrafikk og lokalveitrafikk med gang-
og sykkelvei legges på felles brukonstruksjon med felles fundamentering, 
men holdes fysisk atskilt. Dette for å unngå flere brukonstruksjoner ved 
siden av hverandre og unødvendig mange brukar i elv

Ikke relevant etter reduksjon av standard

6. Herredshuset flyttes til en annen egnet tomt på Statens vegvesens 
regning.

Riksantikvarens vilkår for trekking av innsigelse
Rødt: ikke oppfylt

Gult: usikkert

Grønt: oppfylt



● SVV anbefaler brualternativ A - skråstagsbru med to tårn

– Ivaretar innsigelsespunkter fra Riksantikvaren
– Færrest direkte inngrep i fredet område
– Ingen pilarer i elva, kun tårn på vestsiden og på øya 
– Minst risiko ved bygging, kan bygges med minimalt arbeid på og i elva
– Enklest anleggsgjennomføring utfra geotekniske forhold
– Kortest byggetid, minst støy og andre ulemper i byggefasen

Anbefaling



● Nerdrum bru forsterkes og utvides fra 5 til 9 m med mulighet for fortau. Ny bruplate og 
noe ombygging av fundamenter og nye rekkverk.

Rehabilitering av Nerdrum bru



Alternativ gang- og sykkelveg under rehabilitering av Nerdrum Bru

• Ca. 1 km lengre skoleveg via Fetsund sentrum til 
ungdomsskolen når Lundveien er stengt ved 
rehabilitering av Nerdrum bru (varighet 3-4 
måneder).

• Når Nerdrum bru er rehabilitert vil Lundveien
være åpen for myke trafikanter med unntak av 
noen korte perioder.

• Ved bygging av anleggsområde og tårn på 
vestsiden av Glomma, blir det ett kjørefelt med 
signalregulering i Lundveien, og tung sikring mot 
1,5 m bredt fortau.

• Lundveien blir stengt for biltrafikk i 10-16 
måneder ved bygging av ny bru.

• Det vil kreve flere togstopp å rehabilitere 
Nerdrum bru og bygge ny bru over Glomma.



● Bingen lenser, Fetsund lenser og Nordre Øyeren naturreservat er et område som kan 
være aktuelle å fremme som kandidat for UNESCOs verdensarvliste

● En plass på verdensarvlisten vil være et kvalitetsstempel og gi internasjonal status

● Det er kommunen som initierer en eventuell søknad

● Dialog med Riksantikvaren 

Fetsund lenser  - Unesco



● Herredshuset kan flyttes

● Opp til kommunen å finne egnet 
tomt til ny plassering

Herredshuset

Herredshuset.

Historisk flyfoto av Fetsund.

Dronebilde av dagens kryss mellom rv. 22 og Gamle Fetvei og Herredshuset.



Svennebyvillaen under transport til Maihaugen Flytting av bolig i Kiruna



● Innspill fra møte i dag

● Innspill fra regionale myndigheter

● Optimalisering av kryssløsning på østsiden

● Detaljering av anbefalt brutype og vegløsning 

Hva skal det jobbes videre med



● Grunnerverv, personer fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter presentasjonen

● Avtale egne møter ved behov

● Nytt åpent møte på nyåret

Grunnerverv



● Tett dialog med Fetsund lenser, Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune, Bane NOR, 
Ruter, Planforum, entreprenører m.m.

● Møte med Riksantikvaren avtalt 18. november
● Dialog med berørte
● Åpent møte og åpen kontordag i mai 2022
● Åpent møte okt 2022
● Planlegger åpent møte på nyåret 2023

Medvirkning



● Varsling av oppstart: mai-juni 2022

● Løsningsutvikling: vinter/vår/høst 2022

● Egen rapport løsningsutvikling

● Planproduksjon: vinter/vår 2022-23

● Oversendelse av komplett planforslag til planmyndighet: juni 2023

● Offentlig ettersyn: høst 2023

● Vedtak av planforslag: sommer 2024

● Særmøter/dialogmøter etter behov

Fremdrift



● Statens vegvesen (forslagsstiller)

– Planleggingsleder Jan Terje Løitegård
jan.loitegard@vegvesen.no

– Grunnerverver Øystein Lorentz Vevstad 
oystein.vevstad@vegvesen.no

– Grunnerverver Michelle Wedervang Andersson 
michelle.andersson@vegvesen.no

● Lillestrøm kommune (planmyndighet)

– Saksbehandler Ole Ringsby Førland 
oleringsby.forland@lillestrom.kommune.no

Kontakt

● Nettside: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv22glommakryssing/
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mailto:oystein.vevstad@vegvesen.no
mailto:michelle.andersson@vegvesen.no
mailto:oleringsby.forland@lillestrom.kommune.no
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Spørsmål


