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Forord 

I forbindelse med utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) for Vegforbindelser øst for Oslo 

utarbeides en landskapskarakteranalyse. Hensikten med analysen er å systematisere kunnskap om 

kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser, friluftsliv og landskap på overordnet nivå. Bruken av 

landskapsanalysen er todelt: 

1. Justere konseptene 

2. Grunnlag for å vurdere virkninger av konseptene.  

Analysen gjøres langs to hovedkorridorer; fra Lillestrøm til Sarpsborg langs rv 22 og fra Lillestrøm til 

Moss langs fv 120 (figur 1 side 6). Det er i disse hovedkorridorene aktuelle konsepter (alternative 

veglinjer) i KVUen vil ligge. 

Landskapskarakteranalysen er inspirert av en metode utviklet av det svenske Trafikverket kalt 

integrert landskapskarakteranalyse (ILKA). Metoden inndeler hele landskapet i typiske 

karakterområder. Disse karakterområdene er avgrenset ut fra befaringer og studier av kart og 

fagdatabaser.  Landskapskarakteranalysen har dannet grunnlag for vurderingen av virkninger av 

konseptene på landskapet som helhet.   

Landskapskarakteranalysen er gjort av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av: 

Live Hesthagen, biolog 

Ragnar Bjørnstad, arkeolog 

Jørn Hilmar Fundingsrud, arkitekt, agronom 

Tonje Holm, planlegger 

Ulf Haraldsen, planlegger 

Vegplanlegger Livar Ulvestad har gitt verdifulle innspill om vegplanlegging i tilknytning til 

landskapskarakteranalysen. 

Foto: Ulf Haraldsen og Tonje Holm 
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Figur 1. Utredningskorridorene i KVU vegforbindelser øst for Oslo.  
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Kapittel 1. Metode 

 

Svenske Trafikverket har utviklet metoden «Integrerad landskapskaraktärsanalys (ILKA)» som er 

beregnet på overordnet utredning og planlegging som f.eks. KVU. Metoden bygger på at mange 

personer med ulik kompetanse samler kunnskap til en felles beskrivelse av landskapet. Hvordan 

oppfattes landskapet i dag? Hvorfor ser det ut som det gjør? Hvilke karakteristiske områder består 

landskapet av og hva er særpreget med dem?  Denne metoden ser på helheten i landskapet, hvordan 

landskapet brukes, hvilken betydning det har for de som bor i landskapet og de som bruker det (fig. 

2).  

Metoden vurdere både hvilke områder som er følsomme for inngrep, men også hvor man har 

potensial for å utvikle landskapet gjennom nye tiltak som vurderes i konseptene. Sentralt i metoden 

er tverrfaglig befaringer og workshops.  

 

Figur 2.  Beskrivelse av metoden «Integrerad landskapskaraktärsanalys» hentet fra Trafikverkets  

«Integrerad landskapskaraktärsanalys. En metodbeskrivning. Trafikverket 2017». 

I dette arbeidet har vi forsøkt å tillempe metoden til norske forhold. Gjennom analysen defineres 

landskapskarakterområder (kapittel 3). Dette er områder med en del felles kjennetegn. De enkelte 

områdene beskrives med karakter og funksjon. Man vurderer landskapets sårbarhet for påvirkning av 

ny veg og hvilke muligheter landskapet gir for innpassing av ny veg. Til slutt defineres nøkkelfaktorer.  
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Figur 3.  Arbeidet er gjort i syv hovedtrinn. 

 

Nøkkelfaktorene legges til grunn ved vurdering virkninger av konseptene på landskapet (kapittel 4). 

For hvert konsept vurderes hvilke virkninger man kan se for seg i det enkelte 

landskapskarakterområde som blir berørt. I KVU-arbeidet er det definert en veglinje som 

representerer konseptet. Denne er kalt «eksempellinje». Virkninger vurderes ut ifra eksempellinja, 

men også ut ifra mulighetene man har til å justere linja innenfor konseptet.  

Til sist gjøres en vurdering av hvilke områder og tema som er mest følsomme for inngrep (kapittel 5). 

I denne analysen har man kommet frem til 6 delområder som peker seg ut med en konsentrasjon av 

store verdier innenfor flere av de tradisjonelle hovedtemaene naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde, 

naturressurser og nærmiljø og som er sårbare for store tekniske inngrep som en ny veg. I tillegg 

peker fire sentrale tema seg ut som viktige. Det er dyrket mark, friluftsliv, ravinedaler og tettsteder. 

Disse gjelder gjennomgående for korridorene. 

Til slutt oppsummeres virkningen i en matrise med rangering av konseptene.  Det gis en verbal 

beskrivelse av virkningene av det enkelte konsept og en begrunnelse for rangeringen.  

Analysearbeidet er gjort i dialog med prosjektgruppa for konseptvalgutredningen. Kunnskap fra 

landskapakarakteranalysen er brukt i defineringa av aktuelle konsepter og i justering av 

eksempellinjene.  

Landskapskarakteranalysen er benyttet som et alternativ til tradisjonell metode som er beskrevet i.  

«Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Statens vegvesen.» 
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Kapittel 2. Overordnet landskapskarakter. De store linjene  

Grunnen i utredningsområdet består av fire hovedtyper; sjø, fluviale avsetninger, marine avsetninger 

og berggrunn med tynt vegetasjonsdekke (figur 4) Dette preger landskapet i stort. Innsjøen Øyeren 

dominerer i den nordlige delen av området med innløpselvene Glomma, Leira og Nitelva. Åsene er 

fremtredende i det store landskapet. Her finner vi berggrunn med tynt vegetasjonsdekke. Mellom 

åsene ligger store åpne områder med marine avsetninger. Disse er preget av jordbruk. 

 

Figur 4. Geologisk kart for utredningsområdet. 

Raet som går gjennom ytre del av Østfold, fra Jeløya gjennom Moss og videre til Halden, er en del av 

Skandinavias største endemorene. Morenen ble avsatt for ca. 10.600 år siden da isen trakk seg 

tilbake. Monaryggen, som ligger på grensen mellom Trøgstad og Eidsberg, er en omtrent 80 meter 

høy og 3 – 4 km lang randmorene (grusås) som ble dannet for ca. 9 -10.000 år siden (svarte streker 

på kartet). 

På yttersiden av raet er det store områder med marin-, hav- og fjordavsetninger. Raet er fortsatt en 

markant terskel i landskapet som bare vassdragene Glomma, Mosseelva og Tista (Svinesund) bryter 

igjennom. Nord for raet ligger de større innsjøene Øyeren og Vansjø, samt noen mindre innsjøer som 

Mjær, Lyseren og Øgderen (Hemnessjøen). Her finnes store arealer som en gang var havbunn, med 

hav-, fjord- og marine avsetninger, samt de karakteristiske ravinedalene. Ravinedaler er smale 

dalganger som er oppstått ved at bekker og elver har gravd seg ned i løsmassene. De har generelt 

høye biologiske verdier og er vurdert som sårbar i rødlista for naturtyper. Jorda er leirholdig og 

næringsrik og gir grunnlag for et rikt biologisk mangfold og jordbruksområder med svært god 
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jordkvalitet. Skogbevokste ravinedaler skjærer inn i jordbruksområdene og er økologisk verdifulle 

områder. Ravinedaler er en sårbar naturtype også på grunn av omfattende oppfylling og utbygging.  

Utredningsområdet er preget av store sammenhengende områder med svært verdifull dyrket mark. 

Da isen trakk seg tilbake og trykket av ismassene forsvant, hevet landet seg. Marin grense varierer, 

men den er på ca. 150 m.o.h. Over denne er det hovedsakelig berggrunn med tynt vegetasjonsdekke. 

Store deler av disse er dekket av skog. 

Innsjøen Øyeren dominerer den nordlige delen av utredningsområdet. Her ligger Nordens største 

innlandsdelta med rik flora og fauna. Nordre del av Øyeren er naturreservat pga. sin betydning for 

trekkfugler. Området er et våtmarksområde av internasjonal verdi og har internasjonalt vern som 

Ramsarområde. I Østmarka finner vi et større barskogområde som er naturreservat.  

Tømmerfløtingen i Glomma og på Øyeren har vært viktig for framveksten av flere byer (Lillestrøm, 

Sarpsborg og Fredrikstad) og etableringen av industri. Kallenavn som «Flisbyen» (Lillestrøm) og 

«Plankebyen» (Fredrikstad) vitner om dette. Sorterings- og bunteanlegg ved Fetsund lenser var i bruk 

1861 – 1985.  Her ble tømmeret samlet opp og slept over Øyeren før det ble fløtet videre nedover 

Glomma til Sarpsborg og Fredrikstad. Fetsund lenser er et fredet industrielt kulturminne. 

Lensesystem for transport av tømmer av den typen vi har i Norden, er ikke vanlig andre steder i 

verden, og ansees å ha en internasjonal bevaringsverdi. 

Steinalderboplassene på Høgnipen er de eldste sporene etter menneskelig aktivitet i Østfold. De 

ligger like ved Skjeberg, mellom Rakkestad og Sarpsborg. Norges største konsentrasjon av 

helleristninger fra bronsealderen finnes ved Skjebergsletta. Tidsdybden i området ved Skjeberg er 

stor; her finnes også gravhauger, gravrøyser, en middelalderkirke og hovedbygningen på 

prestegården er fredet. I utredningsområdet finnes flere verdifulle kulturmiljøer med 

middelalderkirker, fine prestegårdsanlegg og gravhauger. Kirkene er viktige landemerker i de store 

åpne landskapene som preger utredningsområdet. Kulturmiljøet «Oltidsveien – Skjebergsletta» er et 

av ni utvalgte områder i Østfold som står på Riksantikvarens liste over kulturlandskap av nasjonal 

interesse (KULA).  

Byen Sarpsborg har stor konsentrasjon av verdifulle kulturminner fra flere tidsepoker. Der Glomma 

skjærer seg gjennom raet, finnes rester av middelalderbyen Borg, herregårdene Hafslund og 

Borregaard og mange arkeologiske kulturminner. Kulturmiljøet «Sarpefossen, Borregaard og 

Hafslund» er også et av de ni utvalgte områdene i Østfold som står på Riksantikvarens liste over 

kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA). 

Området Børterelva/Kirkebygda/hammeren i Enebakk er også et viktig sammenhengende 

kulturlandskap med stor tidsdybde. 

Fra slutten av 1890-tallet ble det oppført fort og skanser langs grensen mot Sverige for å stoppe 

eventuelle svenske angrep på Christiania – den 280 kilometer lange Glommalinjen. Den var Norges 

desidert største landforsvarslinje. Rester etter disse forsvarsverkene finnes i utredningsområdet.  

Østmarka og Sørmarka er viktige friluftsområder for store deler av Osloområdet.  Marka er underlagt 

en egen lov som gir begrensinger i for tiltak.  Trømborgfjella er regionalt friluftsområde for 

Østfold.Overordnet sett kan området karakteriseres med fire landskapstyper: 

1. Øyeren- forsenkningen 

2. Skogbevokste åsrygger 

3. Skogsområder med innslag av dyrket mark 

4. Slettelandskap, hovedsakelig med dyrket mark  
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Kapittel 3 Beskrivelse av landskapskarakterområdene 

 

Figur 5. Oversikt over landskapskarakterområdene. 
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Figur 6.  Lillestrøm sett mot syd. Østmarka i bakgrunnen (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartskisse 7. Avgrensning av Lillestrømområdet mot Øyeren og Fetsund. 
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Lillestrømområdet 

Karakter og funksjon 

Beskrivelsen er avgrenset til Lillestrøm i korridoren til rv. 22 og rv. 120, samt Lørenskog ved aktuell 
påkobling til rv. 159 ved Ahus (figur 6 og figur 7). 
 
Lillestrøm er en del av den sammenhengende by- og tettstedsbebyggelsen i Oslo. Landskapet er 
sammensatt, preget av Øyeren i syd og to viktige vassdrag inn mot Øyeren; Leira og Nitelva. Området 
er åpent og storskala, avgrenset av Østmarka i sydvest Leirasletta/Lundeåsendet i øst og i nord 
ryggen opp mot Skedsmovollen. Det er områder med dyrket mark rundt Skedsmo kirke og i 
Lørenskog ved A-hus. Det finnes ravinedaler i området.  
 
Rv. 22 går gjennom/grenser til boligområder. Mange er allerede støyskjermet. Vegen ligger som 

barriere mellom boligområder. 

Vassdragene er viktige biotoper. Nordre del av Øyeren er vernet som naturreservat. 

Kjeller flyplass er under fredning som kulturminne.  

Utviklingstendenser 

Stort utbyggingspress pga. nærhet til Oslo, Lillestrøm og Gardermoen.  

Sårbarhet 

• De verneverdige vassdragene/våtmarksområdene er truet av utbyggingspress 

• Unngå å legge ny veg på selve Skedsmovollen pga krike, dyrket mark og ravinedaler. 

 

Nøkkelfaktorer 

• Naturmiljøet langs Nitelva og i Øyeren nord. 

• Nærmiljø og bymiljø 

• Kulturmiljø, bla. Kjeller flyplass, Skedsmo kirkested. 
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Figur 8. Avgrensning av Leira slettelandskap. 
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Leirasletta 

Karakter og funksjon 

Stor jordbruksslette avgrenset av skogsområder i øst og ryggen mot Skedsmokorset – Berger i vest. 
Dalen åpner seg mot Øyeren i syd. Leira slynger seg i sine buer (meandrerer) og har rikt biologisk 
mangfold. Skråningen opp mot Berger har mange ravinedaler. Storslått landskap med noen synlige 
storskala tekniske inngrep i kanten av Leirasletta (Gardermobanen, kraftledninger og rv. 22) og 
kryssende kraftlinje nord for Leirsund ( figur 8). 
 

Pågående prosesser 

Det er stort utbyggingspress i tilliggende områder som Lillestrøm og Fetsund 

Sårbarhet 

• Ny veg i område vil føre til beslag av dyrket mark 

• I det store åpne landskapet vil en ny motorveg kunne bli svært synlig 

• Ravinedalene opp mot Berger vil være sårbare for ny veg 

• Elva og dens kantsoner er sårbar for kryssende veg 

• Vernete områder mot Øyeren er svært sårbar for nye inngrep 
 

Potensial 

• Dette er et krevende område å legge veg i. Potensialet for å redusere konflikter med 
landskapstemaene krever mer detaljert utredning. 

 

Nøkkelfaktorer 

• Naturverdier i Leira og Øyeren nord. 

• Ravinedaler  

• Dyrka mark. 

• Vegens synlighet i det store landskapet. 

Området fremstår som et område med store verdier i forhold til naturmangfold og dyrket mark. En 

ny veg som krysser sletta på tvers vil bli synlig i det store landskapsbildet. 
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Fetsund området 

Området fremstår som et sammensatt område med store verdier i forhold til kulturmiljø, 

naturmangfold og dyrket mark. Ny veg i området vil kunne påvirke nærmiljø for mange i og rundt 

Fetsund tettsted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fetsund lenser (Foto Ulf Haraldsen). 
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Figur 10. Kartskisse. Avgrensing av landskapskarakterområdet Fetsund tettsted.  
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Karakter 

Fetsund tettsted ligger på begge sider av Glomma. Området er avgrenset av åser i øst og vest med 

Glomma som gulv i det store landskapsrommet. I syd åpner landskapet seg mot Øyeren og 

landbruksområdene ved Fet kirke. Utløpet av Glomma i Øyeren er Nordens største innlandsdelta 

(figur 9 og figur 10). 

Funksjon 

Fet kirke og det omkringliggende kulturlandskapet utgjør et kulturmiljø med stor verdi. Dagens kirke 

ble oppført i 1890, men det har vært kirker i området fra middelalderen. Gården Hov vest for kirken 

var det opprinnelige kirkestedet. Rundt kirken er det kjent en rekke automatisk fredete kulturminner, 

bla. storhaugen Ridderhaugen, gravfelt og spor etter bosetting.  

Fetsund lensemuseum er viktig kulturmiljø og historieformidler av fløtingshistorien og er et fredet 

industrielt kulturminne. Sorterings- og bunteanlegg ved Fetsund lenser var i bruk 1861 – 1985.  Her 

ble tømmeret samlet opp og slept over Øyeren før det ble fløtet videre nedover Glomma til 

Sarpsborg og Fredrikstad. Lensesystem for transport av tømmer av den typen vi har i Norden, er ikke 

vanlig andre steder i verden, og ansees å ha en internasjonal bevaringsverdi. 

Både rv. 22 og Kongsvingerbanen krysser Glomma i tettstedet på gamle fagverksbruer. Jernbanen har 

stoppested/stasjon på begge sider av Glomma. 

Det er store områder med svært god dyrket mark rundt Fet kirke og på begge sider av Glomma. 

Deltaet har rik flora og fauna og er fredet.  Det er rik kantvegetasjon langs Glomma. 

Pågående prosesser 

Fetsund tettsted er i ekspansjon. Dette skjer inne i det eksisterende tettstedet og på åsene i 

tilknytning til eksisterende tettsted. Kommunedelplan for ny fire felts bru over Glomma i Fetsund 

parallelt med dagens bru er til behandling. Lensemuseet har tanker om å starte prosess for å få 

museet inn på UNESCOs verdensarvliste. 

Sårbarhet 

• Ny veg over Glomma vil bli eksponert i det store landskapsrommet og vil bli synlig fra sentrum og 

mange boligområder. 

• Ny vegbru ved dagens bru vil være negativt for lensemuseet 

• Ny veg i område vil føre til beslag av dyrket mark 

• Området rundt Fet kirke er særlig sårbart 

Potensial 

• Legge ny veg nord for tettstedet. Vil redusere konflikter i forhold til tettsted og verneverdier i 

forhold til foreslått plan. 

Nøkkelfaktorer 

• Glomma med kantvegetasjon og deltaet 

• Fetsund tettsted 

• Fetsund lenser 

• Området rundt Fet kirke 

• Dyrket mark 
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Figur 11. Kartskisse. Avgrensning av ravinelandskap Øyeren øst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Ravinelandskap Øyeren øst. Øyeren i forgrunnen og Skjønhaug tettsted i bakgrunnen (Foto 

Ulf Haraldsen). 
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Ravinelandskap Øyeren øst 

Karakter og funksjon 

Området er preget av ravinedaler mellom jordstykkene. Terrenget er relativt flatt og avgrenset av 

skogkledde åser i øst. I vest skrår landskapet ned mot Øyeren. De øst-vestgående ravinedalene har 

blandet vegetasjon, ellers dyrket mark med svært god jordkvalitet. Innslag av plantefelt på mindre 

teiger. Bebyggelsen er spredt, preget av enkeltliggende gårdstun med innslag av randbebyggelse 

langs riksveien. Storskala landskap der en har utsyn mot Øyeren, ellers mellomskala landskap (figur 

11 og figur 12). 

Ravinedalene er i all hovedsak vannførende og har rike økosystemer. Flere av ravinedalene går helt 

fra skogen og ned til Øyeren og er derfor viktige korridorer for vilt. Gårdstun ligger ofte på små 

høyder i landskapet med jorder rundt. Fritidsbebyggelse ved Øyeren, bl.a. ved Enebakkneset. 

Tettstedet Skjønhaug er et lite administrasjons- og handelssenter. Sør i tettstedet ligger Trøgstad 

kirke, en romansk steinkirke fra middelalderen viet St. Olav. Kirken og omkringliggende kirkegård er 

fredet. Trøgstad fort er del av Glommalinjen og er i dag nærturområde. 

Pågående prosesser 

Det ser ut som dyrket mark holdes godt i hevd. Området har generelt sett lite preg av utbygging. Det 

er noe utbygging i Skjønhaug,  i og i tilknytning til eksisterende tettsted. 

Sårbarhet 

• Vegforbindelse på tvers av ravinedalene vil være ødeleggende for biotoper og vil være 

vandringshindre for vilt. 

• Ny veg i område vil føre til stort beslag av dyrket mark. 

• Ny veg (særlig fire felts veg) vil føre til skalabrudd. 

Potensial 

• Legge evnt. kryssinger av ravinedaler på bru. 

• Legge veg i overgangssonen til skogsområder (der det ikke er bebyggelse). 

• Fine utsyn fra ny veg. 

Nøkkelfaktorer 

• Dyrket mark 

• Ravinedaler 

• Skjønhaug tettsted 
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Figur 13. Høgås batteri med utsikt mot Øyeren og Østmarka (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Kartskisse Skogsområdene øst for Øyeren.  
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Skogsområder øst for Øyeren 

Karakter og funksjon 

Åser i nord-sydretning. Høydeforskjell rundt 150 m, topper på 330 m. Berggrunn med tynt dekke, 

mye barskog. Relativt hardt drevet skog med enkelte vernede restområder med gammel barskog og 

myr. Kupert. Furuskog på høydene ellers granskog. En del vann og tjern. Området er mye i bruk til 

jakt (figur 13 og figur 14). 

Skogsområdene syd for Fetsund (Kinnåsen, Poståsen m.fl.) har godt oppmerkede turstier. Fet 

skisenter ligger ved innsjøen Slora. Skogsområdet øst for Skjønhaug er viktig nærfriluftsområde. 

Glommalinjen, forsvarslinjen mot Sverige, ble påbegynt på 1890-tallet og var operativ frem til 1930-

årene. I området finnes Høgås batteri og Trøgstad fort.  

Norges eneste lager for radioaktivt avfall ligger i Himdalen litt øst for rv. 22 i Aurskog – Høland. 

 

Utviklingstendenser 

Boligbygging nord i skogsområdet i overgangen mot Fetsund. 

Sårbarhet 

• Veglinjer sentralt i området vil være negativt for friluftsliv og dyreliv. Vil dele opp området og 

skape barrierer.  

Potensial 

• Legge veglinje i randsonen mot Ravinelandskap Øyeren øst. Randsoner kan være viktige områder 

som bør gjenskapes om vegen legges her. 

• Forme nye kantområder der veglinja bryter gamle. 

• Legge veglinja i terrenget slik at man får gode passasjer for friluftsliv og vilttrekk (bruer/korte 

tunneler). 

Nøkkelfaktorer 

• Friluftsliv 

• Barriere for dyr 

• Kantsoner 
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 Figur 15. Monaryggen sett fra nord (Foto Tonje Holm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Kartskisse. Avgrensning av Mysenområdet.  
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Mysengryta og området rundt  

Karakter og funksjon 

Området er preget av jordstykker omgitt av ravinedaler. Terrenget er bølgende og relativt flatt, 

avgrenset av skogkledde åser i øst. I vest mer åpent. Bebyggelsen er spredt, preget av enkeltliggende 

gårdstun. Monaryggen er en markant ås øst-vest. Mysen by ligger syd for Monaryggen delvis langs 

Mysenelva. Stedet har vokst frem gradvis etter at det ble etablert jernbanestasjon i 1892.  

Landskapet er vekslende fra storskala landskap til småskala langs elva (figur 15 og figur 16). 

Ravinedalene er vannførende, rike på biotoper og korridorer for vilt. Mysenelva/Hæra er verdifulle 

pga. lengde, variasjon og økologisk funksjon. Monaryggen er viktig grus- og sandressurs, med stor 

tetthet av automatisk fredete kulturminner med stor tidsdybde.  Mysen er regionalt/lokalt 

handelssentrum. Jernbanestasjon med lokaltog til Oslo. To avkjøringer fra E18. 

Relasjon 

Folkenborg er det gamle historiske sentret i bygda. Her ble Håkon Håkonson født i 1204. Moren Inga 

flyktet fra Varteig til Folkenborg for å komme unna baglerne. Turløypa «Ingaleden» er etablert som 

minne om denne hendelsen. Årlig arrangeres her Kongemarsjen oppkalt etter kong Håkon. 

Utviklingstendenser 

Det ser ut som dyrket mark holdes godt i hevd. Landområdene har generelt sett lite preg av 

utbygging. Noe vekst i Mysen, gjennom fortetting i byen og i byens ytterkanter. Nylig utbygd E18 kan 

gi økt vekst særlig på Brennmoen. Bilbasert. Nærhet til Tøcksfors i Sverige gir handelslekkasje. 

Sårbarhet 

• Vegforbindelse som berører ravinedalene vil ødelegge naturverdier og skape vandringshindre for 

dyr.   

• Ny veg i området vil føre til stort beslag av dyrket mark 

• Ny veg (særlig firefeltsveg) vil føre til skalabrudd 

Potensial 

• Legge vegforbindelsen øst for Mysen 

• Legge evnt. kryssinger av ravinedaler på bru 

• Legge veg i overgangssonen til skogsområder  

Nøkkelfaktorer 

• Dyrket mark 

• Ravinedaler inkl. Mysenelva/Hæra 

• Monaryggen 

• Byen Mysen 
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Figur 17. Innfallsport til Trømborgfjella på Dynjan. Turmulighetene er mange (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Kartskisse Avgrensning av Trømborgfjella-området. 
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Trømborgfjella skogsområde 

Karakter 

Småkupert skogsområde med koller, rygger, mindre daler, søkk og myrer og mange tjern. Større 

sammenhengende områder med gammelskog furu og gran. Stort sammenhengende skogsområder 

over marin grense, 150 – 325 moh.  Nord – sør orientering (figur 17 og figur 18). 

Funksjon 

Svært viktig regionalt friluftslivsområde. Deler er statlig sikret. Variert tilrettelegging fra park til 

villmark. Vandring, sykkel jakt og fiske. Koier til overnatting. Tidligere hadde mange gårder i bygda 

setre i «Fjella». Noe av bebyggelsen fra seterdriften er bevart.  

Utviklingstendenser 

Utpekt i NVEs «vindkraftplan» som potensielt område for utbygging av vindkraft, som det eneste 

området i Østfold. 

Sårbarhet 

• Veglinjer sentralt i området vil være svært negativt for friluftsliv og dyreliv. Vil dele opp området  

• Ny veg vil kunne skape barriere for friluftsliv og for vilt 

Potensial 

• Legge veglinje i ytterkant av marka for å bevare kjerneområdene 

• Legge veglinja i terrenget slik at man får gode passasjer for friluftsliv og vilttrekk (bruer/korte 

tunneler 

Nøkkelfaktorer 

• Friluftsliv 

• Barriere for dyr 
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Figur 19. Rakkestadsletta sett fra Rakkestad kirke mot vest. Tidligere skole til venstre i bildet (Foto Ulf 

Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Kartskisse. Avgrensning av sletteområdet i Rakkestad og Eidsberg. 
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Slettelandskapet i Rakkestad og Eidsberg 

Karakter og funksjon 

Flatt jordbrukslandskap med store sammenhengende åkre. Har antagelig vært gjenstand for en del 

bakkeplanering. Storskala landskap avgrenset av omkringliggende skogsområder. Rakkestad tettsted 

er konsentrert og godt avgrenset mot jordbrukslandskap. Kornsilo er landemerke. Rakkestadelva 

med sidebekker slynger seg gjennom den sydlige delen (figur 19 og figur 20). 

Området er preget av aktiv jordbruksproduksjon. Rakkestad tettsted er vokst fram rundt 

jernbanestasjonen. Er lokalt handelssentrum fordelt på to områder i kort avstand, et ved stasjonen 

og et krysset rv. 22/fv. 124.  Sentralt gjennom området renne Rakkestadelva med sidebekker. Dette 

er et meandrerende elveløp med tidvis bred kantvegetasjon. Elvekorridoren er rik på biotoper og er 

korridorer for vilt. Leveområde for sårbare arter som øyenstikker og edelkreps. Rakkestad 

middelalderkirke er godt synlig i landskap (landemerke). Står i sammenheng med prestegården og 

gammel skole.  

Utviklingstendenser 

Rakkestad tettsted har noe arealutvikling, konsentrert rundt eksisterende tettsted.  

Sårbarhet 

• Vegforbindelse i området ved Rakkestadelva og sidebekker vil ødelegge naturverdier og skape 

vandringshindre for dyr. 

• Ny veg i område vil føre til stort beslag av dyrket mark 

• Ny veg (særlig fire felts veg) vil føre til skalabrudd og kan bli synlig over lang avstand hvis den 

legges høyt i terrenget 

• Området rundt Rakkestad kirke er særlig sårbart 

Potensial 

• Legge evnt. kryssinger av Rakkestadelva og sidebekker på bru 

• Lokalisere kryssing av Rakkestadsletta der den er på det smaleste, dvs. sydøst for Rakkestad. 

• Legge ny vegtrase lavt i terrenget 

 

Nøkkelfaktorer 

- Dyrket mark. 

- Rakkestadelva med kantvegetasjon. 

- Rakkestad kirkested. 
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Figur 21. Motorsportanlegget på Rudskogen (Foto Ulf Haraldsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Kartskisse. Avgrensning av skogsområdene Rakkestad – Sarpsborg.  
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Skogsområder Sarpsborg og Rakkestad 

Karakter og funksjon 

Store skogsområder med innslag av mindre områder med dyrket mark. Området rundt Buerelva og 

Rørsjøen (Nordøst for Isesjøen) er omtalt som et regionalt viktig landskapsområde (figur 21 og figur 

22). 

Stor tidsdybde med mange kulturminner i dette området. Særlig stort potensial for funn av boplasser 

fra steinalderen i skogsområdene over marin grense. På Høgnipen øst for Isesjøen finnes de eldste 

sporene etter mennesker i Østfold. Turområde nordøst for Isesjøen, bl.a Høgnipen og Østtorphytta. 

Buerelva er svært viktig vassdrag og Rørsjøen er en eutrof lavlandssjø. Begge har velutviklet 
kantvegetasjon og innehar derfor en viktig økologisk funksjon. Funn av rødlistede øyenstikkere. 
Spydevollbekken (Tverråa) er et annet viktig bekkedrag av stor verdi som følge av å være leveområde 
for edelkreps.  

På Rudskogen ligger næringsområde og nasjonalt motorsportsenter. På store arrangementer kan det 

komme svært mange besøkende i løpet av en helg. 

Utviklingstendenser 

Utvikling av næringsområdet på Rudskogen. 

Sårbarhet 

Lommer med dyrket mark 

Potensial 

Legge veglinjer utenom enklavene med dyrket mark 

Nøkkelfaktorer 

- Steinalderboplasser på Høgnipen 

- Naturverdier ved Buerelva og Rørsjøen 

- Friluftslivsområde nordøst for Isesjøen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Skjeberg kirke og prestegård (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Bergkunst på Solberg, Skjeberg. Kolle med Skjeberg kirke i bakgrunnen (Foto Ulf Haraldsen). 
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Skjeberg kulturlandskap 

Karakter og funksjon 

Slettelandskap med store sammenhengende åkre. Storskala landskap klart avgrenset av 

omkringliggende skogsområder. Små åser liggende som øyer i det store landskapsrommet. Skjeberg 

tettsted ligger inn mot åsen i sydøst. Trang situasjon med gammel hovedveg (tidligere E6) og 

jernbane. Tettstedet avgrenset av jernbane mot jordbruksområdene. Motorvegen (E6) godt synlig i 

det åpne landskapet (figur 23 og figur 24). 

Området er preget av aktiv jordbruksproduksjon. Skjeberg tettsted er vokst fram rundt 

jernbanestasjonen. Skjebergbekken med sidebekker har en viktig økologisk funksjon. Skjeberg 

middelalderkirke og prestegården er et samlet kulturmiljø, godt synlig fra områdene rundt. 

Pilgrimsleden «Borgleden» går via kirken. Tilknyttet kirka er et viktig parkdrag med store trær og 

enkelte rødlistede arter. Skjebergsletta har den aller tetteste samling av helleristninger fra 

bronsealder i Østfold. Mye bergkunst i åsene rundt. Kulturmiljøet «Oltidsveien-Skjebergsletta» er et 

av de ni utvalgte områdene i Østfold som står på Riksantikvarens liste over kulturlandskap av 

nasjonal interesse (KULA). 

Utviklingstendenser 

Ny gang og sykkelveg bygges fra Skjeberg til Sandbakken. Dyrket mark holdes godt i hevd. 

Sårbarhet 

• Ny veg (særlig fire felts veg) vil føre til skalabrudd og kan bli synlig over lang avstand hvis den 

legges høyt i terrenget. Særlig kritisk i området ved Skjeberg kirke. Vegen bør ikke legges nord for 

kirken 

• Vegforbindelse i området ved Skjebergbekken og sidebekker vil være ødeleggende for økologisk 

funksjon 

• Ny veg i område vil føre til stort beslag av dyrket mark 

• I forhold til kulturmiljø vil ny veg være svært konfliktfylt 

Potensial 

• Lokalisere kryssing av jernbane i nærheten av tettstedet for å redusere synlighet i 

landskapsrommet. 

• Legge ny vegtrase lavt i terrenget 

• Alternativt kan krysset legges til Årumkrysset. (Dette er også et vanskelig område, og utredes i 

forbindelse med Bypakke Nedre Glomma) 

Nøkkelfaktorer 

• Dyrket mark 

• Skjeberg kirkested 

• Bergkunst og automatisk fredete kulturminner 

• Skjebergbekken 

Området peker seg ut som et område med store verdier innenfor kulturmiljø og dyrket mark. Store 

veganlegg i området vil pga. områdets åpne karakter blir synlig over større avstander 
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Ravinelandskap Øyeren vest  

Karakter og funksjon 

Området er preget av jordstykker oppstykket av ravinedaler. Det er registrert flere områder med 

naturbeitemark. Terrenget er relativt flatt og avgrenset av skogkledde åser i vest. Det er stedvis 

gammel barskog og gammel boreal løvskog. I øst skrår landskapet ned mot Øyeren. Ravinedalene har 

blandet vegetasjon ellers dyrket mark med innslag av plantefelt på marginale jordbruksområder. 

Bebyggelsen er spredt, preget av enkeltliggende gårdstun med innslag av randbebyggelse langs 

riksveien. Elver som Børterelva og Preståa er viktige vassdrag. Storskala landskap der en har utsyn 

mot Øyeren, ellers mellomskala landskap (figur 25 og figur 26). 

Ravinedalene er som regel vannførende, er rike på biotoper og er korridorer for vilt. Sammen med 

bekkedragene utgjør disse områder med viktige økologiske funksjoner i landskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Hammeren, store flate jorder og tidlig bosetting (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Ekeberg gård. Her vokste forfatteren Ragnhild Jølsen opp. I boka Brukshistorier er livet på 

bruket med fyrstikkfabrikk mm rundt 1900 beskrevet (Foto Ulf Haraldsen).  
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Underområdet Hammeren 

Området fra Hammeren ved Øyeren i øst til Børter i vest utgjør et sammenhengende kulturlandskap 

med stor tidsdybde. Området ved Hammeren er antakelig det eldste i kommunen med kontinuitet 

tilbake til bronsealderen. Gårdsnavn som Torshov, Solberg, Nes og By forteller at dette er de eldste 

bosettingene. Navnet Torshov peker mot førkristen gudedyrkelse. 

Underområde Kirkebygda og Børterelva 

I Kirkebygda ligger middelalderkirken Enebakk kirke og flere automatisk fredete kulturminner. 

Området har regional/nasjonal verdi som kulturlandskap. Langs Børterelva finnes flere bygninger 

som vitner om gammel industrivirksomhet. Oppdemning av Børtervannet ga mulighet for fløting og 

sagdrift. Tidligere cellulosefabrikk, fyrstikkfabrikk mm er knyttet til storgården Ekeberg. 

Relasjon 

Forfatteren Ragnhild Gjølsen var fra Ekeberg gård i Enebak. Faren var brukseier og en av de tidligste 

industripionerene i Norge. Livet på bruket er beskrevet i boken «Brukshistorier» fra 1906 

Pågående prosesser 

Det ser ut som dyrket mark holdes godt i hevd. Området har generelt sett lite preg av utbygging. I 

nord er Rælingen tettsted i ekspansjon. 

Sårbarhet 

• Vegforbindelse som berører ravinedalene vil ødelegge naturverdier og skape vandringshindre for 

dyr. 

• Ny veg i område vil føre til stort beslag av dyrket mark 

• Ny veg (særlig fire felts veg) vil føre til skalabrudd 

• Området rundt Hammeren er særlig sårbart. En ny veg i området vil være ødeleggende. 

• Kryssing av Børterelva kan bli krevende i forhold til kulturminner og kulturmiljø 

Potensial 

• Legge evnt. kryssinger av ravinedaler på bru 

• Legge veg i overgangssonen til skogsområder (der det ikke er bebyggelse) 

 

Nøkkelfaktorer 

• Dyrket mark. 

• Ravinedaler. 

• Kulturlandskapet på Hammeren. 

• Børterelva/Kirkebygda. 

• Tettstedene 

Området peker seg ut som et område med store verdier innenfor kulturmiljø, naturmiljø og dyrket 

mark. I store deler av området vil et stort veganlegg bli svært synlig over lange avstander, i 

særdeleshet ei bru over Øyeren ved Hammeren. 
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Figur 27. Østmarka sett fra Fet kirke (Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Avgrensing mot Østmarka. 
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Østmarka 

Karakter og funksjon 

Skogsområdet mellom Øyeren og Oslo. Marin grense ligger her på ca. 200 m. Store grusavsetninger 

rundt marin grense. Det er to naturreservater i Østmarka. Ramstadslottet naturreservat har barskog 

med variert topografi og skogsvegetasjon. Østmarka naturreservat er stort og relativt uberørt og 

variert barskogområde med stor variasjon i topografi. Barlindåsen er høyeste punkt i Østmarka. (398 

moh). Østmarka naturreservat er økosystem med naturlig plante- og dyreliv. Kupert landskap med 

markante daler. Her finnes bla. bever, gaupe og tidvis ulv (figur 27 og figur 28). 
 

Turveier med utgangpunkt i tettstedene. Plankeveien er gammel vintervei fra Kirkebygda i Enebakk 

til Oslo. Viktig transportåre om vinteren for trelast fra ca. 1750 og utover på 1800-tallet. 

 

Utviklingstendenser 

Forslag om utvidelse av naturreservatområder. Regjeringen har satt i gang arbeid med kartlegging av 

naturverdier i Østmarka i forbindelse med vurdering av nasjonalpark. 

Sårbarhet 

• Veglinjer sentralt i området vil være svært negativt for friluftsliv og dyreliv. Vil dele opp området  

• Barrierevirkning for friluftsliv og for vilt 

 

Potensial 

• Legge ny veg i randområdene i øst 

Legge veg i tunnel under åser og i bru over bekkedaler 

Nøkkelfaktorer 

• Verneområder i Østmarka og Markaloven. 

• Friluftsliv 
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Figur 29. Vakkert kulturlandskap rundt innsjøen Mjær sett mot syd. Ås mot Lyseren til venstre i bildet 

(Foto Ulf Haraldsen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Kartskisse. Avgrensning av skogsområdene Mjær – Lyseren.  
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Skogsområdene Mjær - Lyseren 

Karakter og funksjon 

Sammensatt skogsområde som åpner seg rundt de store vannene Mjær og Lyseren, registrert som 

rike kulturlandskapssjøer.  Mellom vannene ligger en markant åsrygg og et stort delvis vernet 

myrområde øst for Lyseren med viktige økologiske funksjoner. Områdene omkring Lyseren har 

innslag av jordbruksområder og fritidsbebyggelse. Det er fiske og edelkreps i Lyseren. Lyseren er for 

øvrig drikkevannskilde. Mjær er kulturpåvirket innsjø med gårder på vest- og sydsiden. Vegene i 

området ligger godt innpasset i landskapet. Ytre Enebakk tettsted i nord (figur 29 og figur 30). 

Generelt er landskapet vanskelig å orientere seg i med unntak av der det åpner seg opp ved sjøene 

og de større innslagene av jordbruksområder.  

Ut ifra Lyseren renner Smalelva, et svært viktig vassdrag med edelkreps og egen ørretstamme. I nord 

meandrerer bekken gjennom et frodig og artsrikt ravinedalsystem. 

Ut ifra Mjær renner Hobølelva i  en trang dal. Hobølelva er et svært viktig vassdrag med en stor 
landskapsøkologisk funksjon. Det er en meandrerende elv med tett vegetasjon. Elva er økologisk 
svært viktig inkludert sidebekker. Elva er viktig for en rekke rødliste arter generelt og for elvemusling 
og klubeelvøyenstikker spesielt. 

Det er svært viktig regionalt friluftsområde mellom syddelen av Lyseren og myrområdet lenger øst.  

Mellom Mjær og Tomter har Hobølelva innslag av gammel småskala industrivirksomhet. 

 

Utviklingstendenser 

Nybygging i Ytre Enebakk. Vekst i Oslo kan føre til økt utbyggingspress. Når Follotunnelen ferdigstilles 

til Ski, kan man forvente økt utbyggingspress rundt Tomter tettsted. 

 

Sårbarhet 

Mjær, Lyseren og myrområdet er sårbare for store inngrep som en ny motorveg.  Arealene mellom er 

smale og det kan være vanskelig å innpasse ny veg uten å komme i konflikt med verdifulle områder. 

Den trange dalen langs Hobølelva er også sårbar for inngrep, men det vil neppe være aktuelt å legge 

ny veg her. 

Potensial 

Legge veg på østsiden av åsen mellom Mjær og Lyseren (vestsiden er bratt) eller mellom Lyseren og 

myrområdet.  

Nøkkelfaktorer 

- Lyseren og Mjær 

- Hobølelva med kantvegetasjon 

- Ravinedalene. 

- Ytre Enebakk tettsted  
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Figur 31. Elvestadkrysset på E18 sett fra syd (Foto Tonje Holm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Kartskisse. Avgrensning av jordbrukskorridoren Elvestad – Såner.  
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Jordbrukskorridoren Elvestad - Såner 

Karakter og funksjon 

Dallandskap, hovedsakelig i åpen dalform, med jordbruk langs Hobølelva. Klare avgrensninger mot 

skogsområder oppe i dalsiden. Storskala. I nord rundt Tomter mer mellomskala og oppstykket med 

blanding av åkre, skogsteiger og ravinedaler (mosaikklandskap). Veger følger landskapet, med unntak 

av nye E18 som skjærer seg gjennom landskapet, særlig mot vest (figur 31 og figur 32). 

Nord-syd orientering langs Hobølelva, lett orienterbart i syd, vanskeligere i nord pga. trangere 

elvedal. Hobølelva med sidebekker viktig økologisk forbindelse. Andre viktige bekkedrag er Såna og 

Losabekken. 

Hobøl kirke og prestegård utgjør et sammenhengende anlegg og er et viktig kulturmiljø. 
Hobøl kirke er fra middelalderen. Prestegårdens hovedbygning og lysthus i hageanlegget er fredet.  

Tomter tettsted med boligområder, jernbanestasjon, butikk og skole nord i området.  

Utviklingstendenser 

De store jordbruksarealene ser ut til å bli holdt i god hevd. Lite utvikling i området med unntak av ny 

E18. Kan bli utbyggingspress rundt det nye Elvestadkrysset (sjekk kommuneplan). Noe nybygging i 

Tomter tettsted. Kan forvente mer utbygging pga. ny Follobane. 

Sårbarhet 

• De åpne jordbruksområdene rundt Elvestad og sydover, samt  i Såner, er sårbare for store 

veganlegg. Vil bli svært synlig.  

• Hobølelva og sidebekker er sårbare. 

 

Potensial 

• Ny veglinje kan legge i tilgrensende skogområder 

Nøkkelfaktorer 

• Dyrket mark 

• Hobølelva med kantvegetasjon 

• Tomter tettsted 
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Figur 33. Konsept 1. Motorveg øst, alt 1 – c. 
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Kapittel 4. Virkninger av konseptene  

Bakgrunn 

Virkningsvurderingene er basert på landskapskarakteranalysen. I landskapskarakteranalysen er 

utredningsområdet delt inn i landskapskarakterområder. I analysene er det avdekket nøkkelfaktorer i 

hvert karakterområde, som er karakteristiske for området. Nøkkelfaktorene fanger opp verdifulle og 

særlig sårbare verdier i området, og er et viktig utgangspunkt for å vurdere hvilke virkninger 

konseptene kan ha på området. 

Konseptene er alternative korridorer hvor en fremtidig veg kan ligge. Innen hvert konsept er det gjort 

vurderinger av hvor en ny veg best kan legges og det er definert en eksempellinje som er 

utgangspunkt for kostnadsberegningene. Eksempellinja er også utgangspunkt for vurdering av 

virkninger på landskapet. I vurderinger av virkninger har man også vurdert potensiale for å finne 

alternative linjer i korridoren. Samlet legges dette til grunn i vurdering av virkninger av konseptene. 

Avklaring av vegtrase vil skje i en senere planprosess. 

I utredningsområdet er det store sammenhengende områder med svært    verdifull dyrket mark. 

Eksempellinja er bevisst lagt for å redusere inngrep i dyrket mark mest mulig. Det betyr at den er lagt 

i skogsområder der det er mulig. Gjennom dette ligger en verdivurdering som tilsier at dyrket mark 

tillegges mer vekt enn skogsområder. I vurdering av dyrket mark skilles ikke mellom ulike klasser 

dyrket mark. Dette vil måtte gjøres i en senere planfase. 

 

Konsept 1. Motorveg øst for Øyeren 

Beskrivelse av konseptet 

Motorvei 110 km/t fra krysset E6 ved Berger i Skedsmo via E18 ved Mysen til krysset E6 ved Skjeberg. 

Korridoren ligger på østsiden av Øyeren (figur 33). 

Lillestrøm byområde 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Nærmiljø Vil ikke berøre eksisterende byområde direkte. Vil kreve arealer i 
næringsområdet på Berger. Trafikkavlastning vil redusere 
barriere/støy. 

 

Leira slettelandskap 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Naturverdier i Leira og Øyeren 
nord. 

En vegforbindelse vil krysse Leira i området ved Leirsund på bru. 
Med omtenksom plassering av bru kan dette gjøres med 
begrensede virkninger for elva og kantsonene rundt. Vegen vil 
kreve inngrep i ravinedaler mellom Berger og Leirasletta 

Dyrka mark. Det vil gå med en del verdifull dyrket mark mellom Berger og 
Leirsund.  

Vegens synlighet i det store 
landskapet. 

Vegen vil krysse dalen på bru ved Leirsund. Denne vil bli godt 
synlig lokalt. På større avstand vil den bli mindre synlig pga. store 
landskapsformer. 
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Fetsund  

Nøkkelfaktor Vurdering 

Glomma med kantsoner Veien vil krysse elva på bru over Glomma. Det vil bli utfordringer i 
forhold til arbeid i elva ved plassering av søyler, samt i selve 
anleggsfasen. Langs Glomma ligger mindre våtmarksområder 
(f.eks. ved Skårer). Det er viktig å unngå disse. 

Fetsund tettsted Kryssing syd for dagens bru, som i eksempellinja, vil være svært 
negativt for tettstedet. Det er potensiale for å legge kryssingen 
lenger nord, mellom Fetsund og Bingen som vil redusere 
konflikten med tettstedet. På den annen side må traseen ikke 
legges for nært Sørumsand tettsted. 

Fetsund lenser Korridoren i dagens trase for rv. 22 (eksempellinja) er svært 
negativt for det fredete anlegget. Legges traseen nord for 
tettstedet blir konflikten mindre. Det fredete anlegget inngår i en 
større sammenheng hvor Bingen ved Sørumsand er viktig. Bingen 
bør ikke berøres.  

Området rundt Fet kirke Eksempellinja vil ikke berøre kirkeområdet direkte, men vil bli 
synlig fra kirkeområdet. Legges linja lenger nord vil den ha mindre 
innvirkning. 

Dyrket mark Noe dyrket mark kan bli bygget ned. 

 

 

Skogsområdene øst for Øyeren 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Friluftsliv Skogsområdet sydøst for Fetsund er mye brukt friluftsområde. 
Konseptet krever veg gjennom området. Ny veg vil antageligvis 
måtte gå midt gjennom denne marka pga. bindinger i nord ved 
Fetsund. Syd for Fjellsrud viser ut.no lite turstier. 
Området ved Trøgstad fort mye brukt nærfriluftsområde. Det er 
potensial for å legge veilinje øst i skogsområdet.  

Barriere for dyr Ei veglinje midt gjennom marka vil gi barrierevirkninger for dyr. 
Dette kan løses med viltkryssinger og omtenksom plassering av 
vegen i terrenget. Like fullt blir det en uheldig oppdeling av 
området. 

Kantsoner,   
overgangen mellom dyrket 
mark og skog 

En veglinje kan berøre kantsoner, men omtenksom plassering og 
avbøtende tiltak kan begrense inngrepet. Dette blir aktuelt i 
kommunedelplanen.  

Kommentar: Atomlager i Himdalen ligger i skogsområdet øst for Fjellsrud/Enebakkneset. 

 

Ravinelandskap Øyeren øst 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Svært negativt med en motorveg i dette området, men 
eksempellinja for konseptet er lagt i skogsområdene øst for 
Øyeren. Noen steder vil man berøre dyrket mark, men 
inngrepene er relativt små.  
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Ravinedaler Svært negativt med en motorveg i dette området, men 
eksempellinja for konseptet er lagt i skogsområdene øst for 
Øyeren. Den vil i liten grad berøre ravinedaler. 

Skjønhaug tettsted Svært negativt med en motorveg i dette område, men 
eksempellinja er lagt i skogsområdene øst for Skjønhaug slik at 
tettstedet ikke blir direkte berørt. 

Kommentar: Hensynet til dyrka mark gjør at eksempellinja er lagt i skogsområdene øst for Øyeren. 

Dette er lagt til grunn i vurderingen av konseptet 

 

Mysenområdet (Mysengryta og områdene rundt) 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Det vil bli en del beslag av dyrka mark ved tilkobling til E18 ved 
Ramstadkrysset. 

Ravinedaler inkl. 
Mysenelva/Hæra 

På grunn av bindinger til E18 ved Ramstadkrysset vil Hæra med 
sidebekker bli berørt, samt noen ravinedaler. Her må man 
forvente at naturverdier går tapt. 

Monaryggen Aktuelle veglinjer vil ligge øst for Monaryggen og denne blir 
neppe berørt. 

Mysen by Aktuelle veglinjer vil ligge øst for Mysen og byområdet vil ikke bli 
berørt. Næringsområder ved Ramstad kan bli berørt av ny veg 

Kommentar: Det vil være naturlig at en fremtidig veglinje knytter seg til E18 i krysset ved Ramstad. 

Dette er lagt til grunn for vurdering av området. 

 

Trømborgfjella 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Friluftsliv Det er en fordel at veilinja legges i utkanten av skogsområdet for å 
hindre oppdeling av turområdet. Aktuell trase (eksempellinja) vil 
ligge i vestlige del av skogsområdet nær overgangen til 
karakterområdet Slettelandskapet i Rakkestad og Eidsberg.  
 
Vegen vil virke som barriere. Ved omtenksom plassering vil vegens 
negative virkninger reduseres for friluftsområdet som helhet. 
Vegtrafikkstøy vil kunne høres innover i marka.  

Barriere for dyr Ved omtenksom plassering og gode passasjer for vilt vil veglinja gi 
mindre virkninger for dyr, men like fullt en negativ virkning. 

 

Slettelandskapet Rakkestad/Eidsberg 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrka mark Veglinja bør legges utenfor slettelandskapet (som i eksempellinja) 
for å redusere inngrep i dyrka mark. Et sted må veglinja likefullt 
krysse slettelandskapet. Her vil det gå med en god del dyrka mark. 
Linja bør legges i området øst for Rakkestad kirke hvor beltet med 
dyrka mark er på det smaleste.  

Rakkestadelva med 
kantvegetasjon 

Konseptet krever kryssing av Rakkestadelva. De negative 
konsekvenser kan reduseres noe ved en optimalisering av veglinja. 
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Men det er potensiale for å krysse elva på en måte som reduserer 
konsekvensene av inngrepet.  

Rakkestad kirke og området 
rundt 

Eksempellinja er vist nær Rakkestad kirke. Det er potensiale for å 
legge veglinja lenger øst slik at virkningen på kulturmiljøet rundt 
kirka blir mindre.  

Kommentar: Dette er et vakkert kulturlandskap. Helheten er viktig. 

 

Skogsområdene Rakkestad/Sarpsborg 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Steinalderboplasser/Høgnipen Skogsområde med særlig stort potensial for å finne 
kulturminner fra steinalder. Disse er automatisk fredet og vil 
kreve en dispensasjonsprosess i senere planfase.  

Naturverdier ved Buerelva og 
Rørsjøen 

Det er potensiale for å legge veglinja over Buerelva og langs 
Rørsjøen på en slik måte at det direkte inngrepet blir lite. 

Kommentar: Det vil ventelig bli konfliktfylt å krysse Buerelva. 

 

Skjeberg kulturlandskap 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Eksempellinja er lagt rett nord for Skjeberg stasjon med kortest 
mulig avstand mellom E6 og skogsområdene i øst. Denne vurderes 
som best mulig linjeføring i forhold til dyrka mark. Veglinja vil 
likefullt måtte ta mye dyrka mark. 

Skjeberg kirkested Eksempellinja ligger et godt stykke syd for Skjeberg kirkested og vil 
ikke være synlig fra kirka.  

Bergkunst og automatisk 
fredete kulturminner 

Svært høy tetthet av automatisk fredete kulturminner og vanskelig 
å unngå konflikter.  Ny motorveg vil virke svært              negativt inn 
på helheten i kulturlandskapet. 

Kommentar: Eksempellinja har tatt utgangspunkt i krysset rett nord for Skjeberg stasjon. Alternativ 

kryssplassering Alvim vil bli like konfliktfylt. Stort tiltak i et sårbart område utpekt som ett av ni 

kulturlandskap av nasjonal interesse i Østfold.  
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Konsept 2. Motorveg vest for Øyeren 

Beskrivelse av konseptet 

Motorvei 110km/t fra krysset E6 i Djupdalen i Skedsmo til krysset E6 i Såner (Sonsvegen) via E18 ved 

Elvestad. Korridoren ligger på vestsiden av Øyeren (figur 34). 

 

Figur 34.  Konsept 2. Motorveg vest, alt 2-a og 2-c. 
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Lillestrøm (Lørenskog) 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Lørenskog byområde Veglinja vil gå i tunnel fra E6 i Djupdalen til Lørenskog. Lite 
virkninger ut over i tilknytningen til E6. Her kan det gå tapt noe 
dyrket mark. 
 
Eksempellinja viser kryss med rv. 159 i området ved Ahus. Linja går 
videre i tunnel under Blystadlia/Østmarka til Rælingen. Linja kan 
komme ut syd eller nord for Ahus. Her er i dag dyrket mark og 
lokale turveger som vil bli berørt av vegen. Inngrepene vil bli av 
lokal karakter. Det er begrensede muligheter for optimalisering av 
linja pga. bebygde områder. 
 

 

Ravinelandskapet vest for Øyeren 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Svært negativt med en motorveg i dette området. Eksempellinja 
for konseptet er lagt i randsonen til Østmarka for å begrense 
inngrep i dyrka mark. Likevel må en regne med at noe dyrka 
mark vil gå tapt.   

Ravinedaler Svært negativt med en motorveg i dette området. Eksempellinja 
for konseptet er lagt i skogsområdene vest for Øyeren. Den vil i 
liten grad berøre ravinedaler. 

Kulturlandskapet Hammeren Hammeren vil ikke bli direkte berørt i dette konseptet.  

Børterelva/Kirkebygda Konseptet vil gi negative virkninger for kulturlandskapet. Det 
kan bli vanskelig å finne veglinjer som unngår negativ virkning.  

Tettstedene Forbi Flateby og Fjerdingby er det foreslått tunnel. Konseptet vil 
få mindre negative virkninger for disse tettstedene. De øvrige 
tettstedene vil derimot bli negativt påvirket. Vegen vil gi støy og 
være en visuell og mental barriere. 

 

Østmarka 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Verneområder i Østmarka 
og Markaloven 

Eksempellinja er lagt i randsonen mellom dyrka mark og Østmarka. 
Eksempellinja ligger noe innenfor markagrensa på 3-4 steder. 
Verneområdene ligger lenger inn i marka og veglinja vil ikke berøre 
disse. Videre planlegging vil avklara om man kan unngå å krysse 
markagrensa. 

Friluftsliv Eksempellinja er lagt i tunnel fra Lørenskogsiden til Fjerdingby og i 
tunnel forbi Flateby.  Konseptet vil på strekningene den går i dagen 
være en visuell og mental barriere mot Østmarka. Støy fra 
vegtrafikkene vil i større grad enn i dag trenge inn i marka og 
forringe opplevelseskvalitetene. Turstiene inn til marka forutsettes 
løst med bruer.  
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Skogsområdene Mjær-Lyseren 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Lyseren og Mjær Den mest aktuelle linja vil nok bli liggende et godt stykke fra 
Lyseren og Mjær, men områdene kan bli støypåvirket. Lyseren er 
drikkevannskilde og vegen vil kunne bli liggende i nedslagsfeltet. 
Dette må tas hensyn til i en senere planprosess. 

Hobølelva med 
kantvegetasjon 

Eksempellinja krysser Hobølelva i bru. Vegen vil krysse relativt 
høyt, noe som gir gode muligheter for å ivareta kantvegetasjon og 
livet i elva.  

Ytre Enebakk tettsted Eksempellinja unngår tettstedet.  

 

Jordbrukskorridoren Elvestad-Såner 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Konseptet vil ha negative virkninger for dyrka mark, selv om 
eksempellinja er lagt mest mulig i skog/randsonen mot skog.  

Hobølelva med 
kantvegetasjon 

Eksempellinja berører ikke elva. 

Tomter tettsted Konseptet går relativt nært tettstedet, og vil berøre 
nærfriluftsområder. 

Kommentar: I nordre del av området er det en markert dal, mens landskapet mot sør er mer åpent 

med preg av dyrka mark. Sør for eksempellinja er det store friluftsområder, blant annet med 

Mossemarka lengst i sør.  

 

Skogsområdene Moss – Våler - Hobøl 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Friluftsliv Eksempellinja er lokalisert i sin helhet vest i Elvestad- Såner 
korridoren og berører derfor ikke skogsområdene Moss – Våler – 
Hobøl.  Skulle man i en senere planfase legge veglinja øst for 
dagens fv. 120 vil man berøre dette skogsområdet. Da bør linja 
legges i utkanten av skogsområdet for å redusere negative 
virkninger for friluftslivet. 
 
Eksempellinja følger fv. 151 i syd. Vil man i den videre planprosess 
la ny veglinje følge dagens fv. 120 korridor i den sydlige delen og 
knytte vegen til E6 i dagens kryss ved Mosseporten, må man 
forvente inngrep i Mossemarka. Dette vil bli negativt for 
Mossemarka som er viktig regionalt friluftsområde for Moss 
byområde. 

Barriere for dyr Ved omtenksom plassering og gode passasjer for vilt vil veglinja gi 
små virkninger for dyr. 
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Figur 35. Konsept 3. Motorveg vest – øst, alt 3-D og alt. 3-F 



 

49 
 

Konsept 3. Motorveg vest – øst (3d: kryssing av Øyeren) 

 

Beskrivelse av konseptet 

Motorvei 110km/t fra E6 ved Berger på Berger i Skedsmo via E18 ved Elvestad til krysset med E6 i 

Såner (Sonsvegen) Korridoren Øyeren ved hammeren i Enebakk Figur 35). 

 

Berger - Fet 

Beskrivelsen er sammenfallende med konsept 1 for delområdene: 

- Byområde Lillestrøm 

- Leira slettelandskap 

- Fetsundområdet 

- Skogsområder øst for Øyeren 

 

 Ravinelandskap Øyeren øst 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Svært negativt med en motorveg i dette området. Eksempellinja 
for konseptet er lagt i skogsområdene i den nordlige delen, men 
svinger seg ut over Enebakkneset, før den krysser Øyeren. Her vil 
en ny veg ta mye dyrket mark. 
 

Ravinedaler Svært negativt med en motorveg i dette området. Der veglinja 
svinger seg ut over Enebakkneset vil den måtte berøre flere 
ravinedaler, bl.a. Teigsåa og Melnesåa. Deler av Teigsåa er 
naturreservat (ravineskog). 

Fritidsbebyggelse Langs hele Enebakkneset ligger fritidsbebyggelse. Denne vil bli 
sterkt berørt av veg og bru 

 

Ravinelandskapet vest for Øyeren 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Svært negativt med en motorveg i dette området. Det vil gå 
med mye dyrket mark .   

Ravinedaler Svært negativt med en motorveg i dette området. Mange 
ravinedaler vil bli berørt 

Kulturlandskapet Hammeren Hammeren vil bli sterkt berørt i dette konseptet. Veglinja vil 
mest sannsynlig bli liggende midt oppe på sletta. Hammeren 
blir delt i to. Hengebru vil være aktuell bruløsning. Denne vil 
med sine brutårn bli svært dominerende på Hammeren. 
Tårnene vil bli synlig på lang avstand. 

Børterelva/Kirkebygda Konseptet vil ikke berøre området.  

Tettstedene Konseptet vil ikke berøre tettsteder, men noe spredt 
bebyggelse. 

 

Kommentar: Alternativ 3e går via dagens E18 og unngår dette området.  
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Enebakk – E6 Såner/Moss 

Beskrivelsen er sammenfallende med Konsept 2 for delområdene: 

- Skogsområder Mjær – Lyseren 

- Elvestad – Såner korridoren 

- Skogsområder Moss/Våler/Hobøl 
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Konsept 4. Kombinasjon. Utbedring av dagens rv. 22 og noe nybygging 

Beskrivelse av konseptet. 

Kombinasjon av utbedring av dagens veg (80 km/t) og ny veg (90 km/t) med forbikjøringsfelt. 60 km/t 

i tettstedene (figur 36). 

 

Figur 36.  Konsept 4 Kombinasjonskonsept. Alt 1-3. 
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Lillestrøm byområde 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Nærmiljø Vegutvidelser og ombygging av kryss kan føre til inngrep i 
eksisterende bebyggelse. Økt barriere. 

Nitelva Nærføring til Nitelva. Utvidelse av vegen kan føre til inngrep i 
kantsonen til elva. 

Kjeller flyplass Flyplass på Kjeller har stor kulturminneverdi og ulike former for 
vern vurderes. Utvidelse av vegen på strekningen vil ha 
konfliktpotensial siden verneverdig bebyggelse ligger tett på vegen. 

Bybilde Potensiale for estetisk opprustning av rv. 22 gjennom byområdet. 

 

Leira slettelandskap 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Naturverdier i Leira og Øyeren 
nord. 

Ny veg vil følge dagens veg og vil ikke gi ytterligere virkninger 

Dyrka mark. Det kan gå med noe dyrket mark i overgangen mellom Lillestrøm 
og Leirasletta pga. utvidelse av vegen 

Vegens synlighet i det store 
landskapet. 

Vegen vil følge dagens trase og gi små endringer 

 

Fetsund  

Nøkkelfaktor Vurdering 

Glomma med kantsoner Vegen vil krysse elva i dagens trase i henhold til 
kommunedelplanen. Det vil bli utfordringer i forhold til arbeid i 
elva ved plassering av søyler, samt i selve anleggsfasen.  

Fetsund tettsted Ny bru vil ligge parallelt med dagens bru. Samlet blir bruene 
betydelig mer dominerende enn i dagens situasjon. 

Fetsund lenser Korridoren i dagens trase for rv. 22 (eksempellinja) er svært 
negativt for det fredete anlegget. Ny bru og eksisterende bru blir 
samlet betydelig mer dominerende enn i dag. Uheldig nærføring. 
Sammenhengen med anlegget på Bingen lenger øst svekkes. 

Området rundt Fet kirke Kirkestedet blir ikke direkte berørt, men brua vil bli synlig herfra.  

Dyrket mark Noe dyrket mark vil bli bygget ned 

 

Skogsområdene øst for Øyeren 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Friluftsliv Området sydøst for Fetsund er et mye brukt friluftsområde. Dagens 
veg er lite egnet til utbedring, og det vil være aktuelt med ny veg. 
Pga. bindinger i nord (ved Fetsund) vil antageligvis ei ny veglinje gå 
gjennom denne marka og dele den i to. 

Barriere for dyr Ei veglinje gjennom marka vil gi barrierevirkninger for dyr. Dette 
kan løses med viltkryssinger og omtenksom plassering av vegen i 
terrenget. Like fullt uheldig oppdeling av området 

Kantsoner En veglinje kan berøre kantsoner, men omtenksom plassering og 
avbøtende tiltak kan begrense inngrepet.  
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Ravinelandskap Øyeren øst 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Utbedring av dagens veg vil gi breddeutvidelser, kurveutrettinger, 
gang- og sykkelveger og noen steder parallell veg for å samle 
avkjørsler. Det vil føre til tap av dyrket mark. 

Ravinedaler Breddeutvidelse og utretting vil gi store inngrep i ravinedaler 

Skjønhaug tettsted Vegen vil fortsatt gå gjennom Skjønhaug tettsted. Økt trafikk vil 
være negativt for tettstedet. Vegens barrierevirkning vil bli større. 

 

Mysenområdet (Mysengryta og områdene rundt) 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrket mark Beslag av dyrka mark ved tilkobling til E18 ved Ramstad og pga. 
kurveutrettinger mm. 

Ravinedaler inkl. 
Mysenelva/Hæra 

På grunn av bindinger til E18-krysset vil Hæra med sidebekker bli 
berørt, samt ravinedaler. Her må man forvente at naturverdier går 
tapt. 

Monaryggen Aktuell veglinje vil følge dagens E18 fra Ramstadkrysset til 
Momarkenkrysset. Monaryggen vil neppe bli berørt. 

Mysen by Aktuelle veglinjer vil følge dagens trase øst for Mysen, og byområdet 
vil ikke bli berørt. Næringsområder ved Ramstad kan bli berørt av ny 
veg. 

Kommentar: Det vil være naturlig at en fremtidig veglinje knytter seg til E18 i krysset ved Ramstad. 

Dette er lagt til grunn for vurdering av området. 

 

Trømborgfjella 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Friluftsliv Det er en fordel at veilinja legges i utkanten av skogsområdet. 
Dette for å hindre oppdeling. Aktuell trase (eksempellinja) vil ligge i 
vestlige del av skogsområdet nær overgangen til karakterområdet 
Slettelandskapet i Rakkestad og Eidsberg. Vegen vil bli en barriere. 
Ved omtenksom plassering vil vegens negative virkninger reduseres 
for friluftsområdet som helhet. Vegtrafikkstøy vil kunne høres 
innover i marka.  

Barriere for dyr Ved omtenksom plassering og gode passasjer for vilt vil veglinja gi 
mindre virkninger for dyr, men vil like fullt gi negativ virkning. 

 

Slettelandskapet Rakkestad/Eidsberg 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Dyrka mark Veglinja bør legges utenfor slettelandskapet, som i eksempellinja, 
for å unngå inngrep i dyrka mark. Veglinja må likefullt krysse 
slettelandskapet og vil dermed legge beslag på dyrka mark. Linja 
bør legges i området øst for Rakkestad kirke hvor beltet med dyrka 
mark er på det smaleste. Det er potensiale for å legge 
kryssområdet i skogsområdene, enten nord eller syd for 
slettelandskapet. 
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Rakkestadelva med 
kantvegetasjon 

Konseptet krever kryssing av Rakkestadelva. De negative 
konsekvenser kan reduseres noe ved en optimalisering av veglinja.  

Rakkestad kirke og området 
rundt 

Eksempellinja er vist nær Rakkestad kirke. Det er potensiale for å 
legge veglinja lenger øst slik at virkningen på kulturmiljøet rundt 
kirka blir redusert/minimal.  

Kommentar: Helheten i landskapet. Et spesielt kulturlandskap.  

 

Skogsområdene Rakkestad/Sarpsborg 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Steinalderboplasser/Høgnipen Skogsområde med særlig stort potensial for å finne 
kulturminner fra steinalder. Disse er automatisk fredet og vil 
kreve en dispensasjonsprosess i senere planfase.  

Naturverdier ved Buerelva og 
Rørsjøen 

Eksempellinja berører ikke dette området. 

Kommentar: Det vil ventelig bli konfliktfylt å krysse Buerelva. 

 

Sarpsborg byområde 

Nøkkelfaktor Vurdering 

Hafslund hovedgård Utvidelse av dagens veglinje vil være svært konfliktfylt i området 
ved Hafslund hovedgård. 

Nærmiljø Rv. 22 deler boligområdene vest for Sarpsborg (Hafslund, 
Roligheten, Borgen m.fl.). Økt trafikk, breddeutvidelse av vegen, 
ombygging av kryssområder vil forsterke barrieren.  

Dyrka mark Mulige vegutvidelser ved Hafslund vil ta dyrket mark 

Bybilde Trafikkøkning og vegutvidelser gjennom boligområdene vil 
sannsynligvis før til bygging av støyskjermer. Disse vil visuelt 
forsterke vegkorridoren og barrierevirkningen av vegen. 
Ombygging av veg kan føre til en viss estetisk opprustning i 
vegkorridoren.  
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Konsept 5. Mindre tiltak 

Mindre tiltak vil være utbedring av enkelte kryss, noen breddeutvidelser o.l. for å kunne åpne rv. 22 

og deler av fv. 120 for modulvogntog (figur 37). 

Virkninger. 

Tiltakene vil være så små og ligge i tilknytning til eksisterende veger at det på et konseptuelt nivå er 

små virkninger. 

 

Figur 37. Konsept 5. Minimumskonseptet. 
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Figur 38. Kartet viser landskapskarakterområdene, konseptene og de utpekte områdene med store 

verdier.  
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Kapittel 5. Samlede virkninger på landskapet 

Seks sentrale områder og fire sentrale tema 

Landskapskarakteranalysen avdekket at det er seks områder som peker seg ut med en konsentrasjon 

av store verdier innen flere av hovedtemaene naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde, naturressurser 

og nærmiljø. Disse områdene er (figur 38): 

- Lillestrøm byområde 

- Leirasletta 

- Fetsund 

- Skjeberg kulturlandskap 

- Børterelva/Hammeren i Enebakk 

- Sarpsborg byområde 

 

I tillegg til de seks geografiske områdene har vi funnet fire sentrale temaer som peker seg ut som 

verdifulle og sårbare, og som har betydning ved konseptvalget. Disse temaene gjelder 

gjennomgående for korridorene. Det er: 

- Dyrket mark.  

o Det er mye dyrket mark av svært god kvalitet i utredningsområdet. 

-  Friluftsliv 

o Flere av skogsområdene er viktige som regionale friluftsområder. Disse ligger lett 

tilgjengelig fra store deler av landets mest befolkede område. Dette gjelder særlig 

Østmarka, skogsområdene sydøst for Fetsund, Trømborgfjella og Mossemarka. 

- Ravinedaler 

o En rødlistet naturtype som det er spesielt viktig å ta vare på. Ravinedalene har et rikt 

biologisk mangfold. 

o Mange ravinedaler er biologiske forbindelse mellom skogsområdene øst og vest for 

Øyeren og innsjøen 

o Dette er en sårbar naturtype som tradisjonelt har vært utsatt for igjenfylling 

(bakkeplanering) og andre inngrep. 

o Viktig for landskapsopplevelsen. Skaper variasjon og oppdeling av store relativt flate 

områder med dyrket mark. 

- Tettsteder og bebyggelse langs hovedveg 

o Nærmiljøet der folk bor eller sentrumsområder der folk møtes. 

o Byområdene Lillestrøm og Sarpsborg omtales som egne geografiske områder og 

inngår ikke under dette punktet. 

Andre tema som kunne vært trukket fram, er f.eks. myrområder. Myr begynner å bli sjelden 

naturtype pga. omfattende drenering, utbygging osv. Myr er viktig for det biologiske mangfoldet. 

Myrene er også viktig i forhold til fordrøyning av nedbør. 

Det finnes mange middelalderkirker og andre kirker med tilhørende kulturmiljøer i 

utredningsområdet. Kirkene ligger ofte sentralt plassert i landskapet og er synlig over lange 

avstander. Fet kirke og Skjeberg kirke fanges opp gjennom vurderingene av Fetsund- og 

Skjebergområdet. Før øvrig vurderes det slik at konseptkorridorene er så vide og brede og gir gode 

muligheter for finne veglinjer som gir små virkninger for disse to temaene. De er derfor ikke løftet 

fram som spesielle tema i denne konseptanalysen. 
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De ikke-prissatte virkningene er vurdert som potensiale for konflikt inndelt etter en firedelt skala fra 

ingen eller lite konfliktpotensial til noe, middels eller betydelig konfliktpotensial (figur 39). 

Ikke aktuelt Ingen eller lite 
konfliktpotensial  

Noe konfliktpotensial Middels konfliktpotensial Betydelig 
konfliktpotensial 

 

  

Motorveg øst 
Motorveg 

vest  

Motorveg 

vest /m 

tunnel 

Motorveg vest-

øst m/bru 

Motorveg 

vest-øst 

m/E18 

Kombinasjon Minimum 

          

Lillestrøm 

byområde 
- 

Påkobling til rv. 159 i 

Lørenskog. Konflikt med 

noe bebyggelse, 

nærfriluftsliv 

- 

Vegutvidelse kan 

berøre Nitelva, 

bebyggelse under 

fredning mm. 

  

Leirasletta 

naturverdier og 

dyrket mark går 

tapt, bru blir 

visuell barriere,   

- 
naturverdier og dyrket mark går 

tapt, bru blir visuell barriere,   
-   

Fetsund 

Konflikt med 

kulturmiljø, 

friluftsliv langs 

Glomma og 

tettstedet.  

- 
Konflikt med kulturmiljø, 

friluftsliv langs elva og tettstedet.  

Konflikt med 

kulturmiljø, 

friluftsliv langs 

elva og 

tettstedet. Stor 

konflikt 

  

Skjeberg/ 

Hafslund 

Mulig store 

inngrep i svært 

verdifullt 

kulturmiljø/-

landskap ved 

Skjeberg 

- - 

Inngrep i svært 

verdifullt 

kulturmiljø/-

landskap ved 

Hafslund og i 

bydelen forøvrig 

  

Børterelva/ 

Kirkebygda/ 

Hammeren i 

Enebakk 

- 

Inngrep ikulturmiljø og 

naturverdier langs 

Børterelva 

Inngrep i 

kulturhistoriske 

verdier på 

Hammeren og 

fritidsbebyggelse 

på østsida. 

Brutårn vil bli 

svært synlige 

 - - 

          

Dyrket mark Ca. 1100 daa Ca. 700 daa Ca. 900 daa Ca. 900 daa Minimalt 

Friluftsliv 

Berører regionale 

friluftsområder 

sørøst for Fetsund 

og randsone til 

Trømborgfjella 

Inngrep i randsone til 

Østmarka 

Inngrep i regionalt friluftsområde 

sørøst for Fetsund 

Inngrep i 

regionalt 

friluftsområde 

sørøst for 

Fetsund 

Ikke 

Ravinedaler 

Leirasletta – 

Berger og ved 

Mysen 

Lite 
Berger og 

Enebakkneset 
Berger 

Kurveutrettinger, 

vegutvidelse gir 

en del inngrep 

Lite: noe kurve-

utretting 

Tettsteder/ 

bebyggelse 

Berører Fetsund. 

Utenom andre 

tettsteder. Noe 

barriere/støy- 

virkninger 

Legges utenom 

tettsteder.  Noe 

barriere/støy- virkninger 

Legges utenom tettsteder.  Noe 

barriere/støy- virkninger 

Berører 

tettstedene 

Utbedring av 

kryss 

7 2 2 6 5 4 1 

Figur 39. Vurdering og rangering av konseptene 
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Oppsummering av virkninger av konseptene på landskapet 

Konsept 1 Motorveg øst vil sannsynligvis få store negative virkninger på kulturminneverdier og 

naturverdier ved kryssing av Leirasletta, kryssing av Glomma ved Fetsund og ved påkoblingen på E6 i 

Skjeberg. Nærvirkning til tettstedene i Skjeberg og særlig i Fetsund vil trolig bli svært negative. Viktige 

regionale friluftsområder blir berørt, særlig marka syd for Fetsund hvor ny veg antakelig vil dele 

friluftsområdet i to. Konseptet vil bygge ned mest dyrka mark av alle konseptene, rundt 1100 daa. 

Totalt gir konseptet størst arealmessige virkninger siden dette er det lengste av konseptene. Det er få 

store tekniske inngrep i dag. Ny veg vil som sum gi en betydelig negativ endring og er gitt rangering 7. 

Konsept 2 Motorveg vest, alt. 2a og 2c (med/uten tunnel ved Lillestrøm) vil berøre noe bebyggelse 

ved påkobling i Lørenskog. For øvrig er det forutsatt at konseptet legges utenom tettstedene, mye i 

tunnel. Konseptet er forutsatt å ligge i randsonen til Østmarka, i overgangssonen mellom skog og 

dyrka mark. Innfallsporter til marka vil kunne bli berørt, men det er også potensial for avbøtende 

tiltak. Vegen vil imidlertid gi en barriereeffekt i tillegg til eksisterende fv. 120 som vil bli liggende som 

i dag. I Enebakk vil ny veg krysse et sammenhengende belte med betydelige kultur- og 

naturmiljøverdier, samt dyrka mark langs Børterelva. Her må man forvente negative virkninger av ny 

veg. Konseptet forventes å bygge ned minst dyrka mark av alle utbyggingskonseptene (ca. 700 daa). 

På strekningen fra Rælingen til Elvestad er det lite med store tekniske inngrep i dag. Ny veg er gitt 

rangering 2 for begge varianter a og c. 

Konsept 3 Motorveg vest-øst, alt. 3d og 3e (bru Øyeren/dagens E18) vil sannsynligvis få store 

negative virkninger både på kulturminneverdier og naturverdier ved kryssing av Leirasletta, kryssing 

av Glomma og ved kryssing Øyeren ved Hammeren (3d). Nærvirkning til Fetsund tettsted vil ventelig 

bli svært negativ. Viktige regionale friluftsområder blir berørt, særlig marka sørøst for Fetsund hvor 

ny veg antakelig vil dele friluftsområdet i to, men også deler av Østmarka blir berørt (2d). Konseptet 

vil bygge ned mye dyrka mark, rundt 900 daa. Forøvrig vil mye av vegen gå i skogsterreng. På 

strekningen fra Fetsund til Elvestad er det få store tekniske inngrep i dag. Ny veg vil som sum gi en 

betydelig negativ endring, særlig kryssingen av Øyeren (3d). Konseptet er gitt rangering 6 for variant 

3d og 5 for variant 3e. 

Konsept 4 Kombinasjon vil i stor grad følge dagens veg og vil derfor gå gjennom Lillestrøm og 

gjennom, eller like utenfor, de fleste tettstedene. Med breddeutvidelser og kurveutrettinger vil dette 

gi negative virkninger på tettstedene. Man må også regne med negative virkninger på ravinedaler 

grunnet utrettinger og breddeutvidelse. Konseptet tar relativt mye dyrka mark siden dagens veg går 

gjennom jordbruksområder (rundt 900daa). Friluftsområder blir lite berørt. Konseptet er gitt 

rangering 4. 

Konsept 5 Minimum innebærer små fysiske tiltak som kryssutbedringer og små breddeutvidelser 

som i det store bildet vil gi marginale virkninger. Konseptet er derfor gitt rangering 1. 
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