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Forord 

Statenes vegvesen Region øst har i samråd med Fet kommune startet 

arbeid med kommunedelplan for ny rv. 22, fra Merkja, over Glomma og 

fram til Kringenkrysset (fv. 170).  

Etter plan- og bygningslovens (PBL) kapittel 14 og forskrift om konse-

kvensutredninger etter PBL (26.06.2009) skal alle kommunedelplaner 

som angir områder for utbyggingsformål behandles etter nevnte for-

skrift. Dette betyr at det skal utarbeides et program for planarbeidet og 

deretter et planforslag med konsekvensutredning på grunnlag av det 

fastsatte planprogrammet. 

 

Kartet viser alternativer med utredede traséer 

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten på rv. 22 ge-

nerelt og derigjennom bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken 

spesielt.  Rv. 22 er en svært viktig regional transportåre nordøst for 

Oslo. Vegen betjener både lokal- og fjerntrafikk. Vegen er en del av 

vegnettet rundt Lillestrøm og er lokalveg over Glomma for østre og 

vestre deler av Fet sentrum. Prosjektet er igangsatt fordi økt trafikk-

mengde i perioder gir store forsinkelser i trafikkavviklingen. Prosjektet 

er i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 angitt med start i perioden 

2018-2023. 

Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2014 – 

10.02.2015. I den perioden kom det inn merknader som medførte end-

ringer i planprogrammet. Revidert planprogram ble oversendt Fet kom-

mune den 09.03.2015. Kommunestyret vedtok planprogrammet den 

13.04.2015. Alternativene fastsatt i planprogrammet er et resultat av en 

forutgående silingsfase der 17 ulike alternativer ble vurdert og redusert 

til tre alternativer (A, C2, D2). I tillegg ble det fattet et politisk vedtak om 

at alternativ E2 også skulle konsekvensutredes.  Som et resultat av den 

påfølgende optimaliseringsfasen, ble det besluttet å konsekvensutrede 

ytterligere to alternativer (A2, D2.1). Det konsekvensutredes dermed til-

sammen 6 alternative tiltak. 

Analysen er utarbeidet i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyser (2014) og det vedtatte planprogrammet for pro-

sjektet. Rapporten inneholder en samfunnsøkonomisk analyse bestå-

ende av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser og en vurdering rundt 

risiko og sårbarhet (ROS) og andre samfunnsmessige virkninger.  Rap-

porten danner på denne måten et grunnlag for å kunne velge hvilket 

eller hvilke alternativer som skal danne grunnlag for kommunedelplan-

forslaget.  
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1 Beskrivelse av 
utredningsgrunnlaget 

Beskrivelsen av utredningsgrunnlaget redegjør for hvilke premisser som 

utredningen baserer seg på. Sentrale forutsetninger ligger i definisjonen 

av utredningsområdet, referansesituasjonen og tiltaket. 

1.1 Utredningsområdet 

Utredningsområdet er definert med utgangspunkt i parsellgrensene 

Merkja og Kringen, alternativ A2 i sør og alternativ E2 i nord, se Figur 

1-1. I tillegg omfatter utredningsområdet arealer som har betydning for 

de enkelte fagtemaenes verdivurderinger. Silingsprosessen reduserte 

antall alternativer fra 17 til 5. Både alternativer nord og sør for de gjen-

værende ble da valgt bort. Det vil derfor forekomme avvik mellom ver-

dianalysens og denne konsekvensutredningens utredningsområder. 

Gjennom KU-prosessen har det kommet fram et ønske om å vurdere 

en løsning med planskilte kryss for alternativ A. Dette sjette alternativet 

er kalt alternativ A2. 

1.2 Referansesituasjon (nullalternativet) 

Alle fagtemaene tar utgangspunkt i den samme referansesituasjonen, 

kalt 0-alternativet eller nullalternativet. Referansesituasjonen beskriver 

tilstanden i utredningsområdet dersom det ikke bygges ny veg. Denne 

analyseperioden er for de prissatte konsekvensene satt til vegens leve-

tid, det vil si 40 år. Støyberegningene gjelder for en situasjon 20 år etter 

åpning av den nye vegen. 

I dette prosjektet er følgende utviklingstrekk tatt med som en del av re-

feransesituasjonen: 

 Ny firefelts rv. 22 mellom Lillestrøm og kryss rv. 22/Garder-

veien på Hovinhøgda er ferdig etablert. 

 Rundkjøring mellom rv. 22 og Gamle Fetvei (ved Kulturkvarta-

let) er etablert. 

 Ny fv. 279 Gardervei mellom Garderåsen og Fetsund sentrum 

er etablert. 

På grunn av usikkerhet rundt finansiering og fremtidig utvikling er ikke 

følgende planer tatt med i referansesituasjonen: 

 Full utbygging av boligfeltene øst for Glomma. 

 Forstudie for videreutvikling av Fetsund lenser og Nordre Øye-

ren naturreservat (01.10.2013). 
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Figur 1-1 Oversiktskart som viser utredningsområdet og de seks alternativene som er utredet. 
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1.3 Beskrivelse av alternativer 

1.3.1 Alternativ A 

Alternativ A går fra Hovinhøgda til Kringen og følger hovedsakelig ek-

sisterende vegtrasé. 

 

Figur 1-2 viser alternativ A fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hoved-

sak eksisterende veg. 

 

 

Figur 1-3 viser alternativ A mot Holen. Glomma i bakgrunnen. 

1.3.2 Alternativ A2  
 

Alternativ A2 går fra Hovinhøgda til Kringen og ligger noen meter sør 

for eksisterende vegtrasé. 

 

Figur 1-4 viser alternativ A fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet ligger noe sør 

for eksisterende vegtrasé. 

 

 

Figur 1-5 viser alternativ A2 mot Holen. Glomma i bakgrunnen. 
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1.3.3 Alternativ C2  

Alternativ C2 går fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hoved-

sak eksisterende veg vest for Glomma før den går inn i den foreslåtte 

tunnelen. Øst for Glomma legges vegen over jordene sør for Hval gård.  

 

Figur 1-6 viser alternativ C2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet følger i hoved-

sak eksisterende veg før den går inn i en tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma 

legges vegen over jordene sør for Hval gård (tilsvarende D2 og D2.1). 

 

 

Figur 1-7 viser alternativ C2 ved tunnelportalen øst for Hovinhøgda. 

1.3.4 Alternativ D2  

Alternativ D2 går fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet ligger hoved-

sakelig i tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen over 

jordene sør for Hval gård. 

 

Figur 1-8 viser alternativ D2 fra Hovinhøgda til Kringen. Alternativet ligger hoved-

sakelig i tunnel vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen over jordene sør 

for Hval gård (tilsvarende C2 og D2.1). 

 

Figur 1-9 viser alternativ D2 (tilsvarende C2 og D2.1) fra Kringenkrysset mot vest. 

Glomma i bakgrunnen. 
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1.3.5 Alternativ D2.1  

Alternativ D2.1 går fra Hovinghøgda til Kringen. Med unntak av en kort 

betongtunnel ligger alternativet hovedsakelig i dagen vest for Glomma. 

Øst for Glomma legges vegen over jordene sør for Hval gård. 

 

Figur 1-10 viser alternativ D2.1 fra Hovinhøgda til Kringen. Med unntak av en kort 

betongtunnel ligger alternativet hovedsakelig i dagen vest for Glomma. Øst for 

Glomma legges vegen over jordene sør for Hval gård (tilsvarende C2 og D2). 

 

Figur 1-11 viser alternativ D2.1 fra Gamle Fetvei mot Fetsund sentrum. 

1.3.6 Alternativ E2  

Alternativ E2 går fra Merkja til Kringen. Alternativet inneholder en lang 

fjelltunnel og to kryssområder vest for Glomma. Øst for Glomma legges 

vegen over jordene mellom Hval gård og Ramstad gård og kobler seg 

på fv. 172 gjennom et kryssområde. 

 

Figur 1-12 viser alternativ E2 fra Merkja til Kringen. Alternativet inneholder en lang 

fjelltunnel og et kryssområde vest for Glomma. Øst for Glomma legges vegen over 

jordene mellom Hval gård og Ramstad gård. 

 

Figur 1-13 viser alternativ E2 fra Kringenkrysset mot nordvest. Glomma i bakgrun-

nen. 
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2 Prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsana-

lyse. Det er en beregning av den økonomiske nytten samfunnet oppnår 

ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å gjennomføre det samme 

tiltaket. Det måles i kroner. I nytte-kostnadsanalysen defineres samfun-

nets nytte som summen av individenes nytte. Individenes nytte måles 

ved deres betalingsvillighet knyttet til et gode. Det vil si hva individet er 

villig til å betale for godet. 

I dette kapittelet vil det fokuseres på å utarbeide analyser for å ivareta: 

 Trafikanter og transportbrukere. 

 Operatører (kollektivselskaper, parkeringsselskaper, bom-

pengeselskaper og andre private aktører). 

 Budsjettvirkninger for det offentlige. 

 Samfunnet for øvrig (ulykker, støy, luftforurensning, restverdi, 

skattefinansieringskostnad). 

2.1 Vegprosjekter og trafikkmengder i 0-alter-
nativet i år 2030 

Følgende vegprosjekter ligger til grunn i 0-alternativet: 

 Rundkjøring ved kryss ved kulturkvartalet vest for Fetsund bro. 

 Ny firefelts rv. 22 etablert mellom Lillestrøm og kryss rv. 22/Gar-

derveien på Hovinhøgda. 

 Ny Gardervei (fv. 279 Støvin – Fetsund sentrum) 

 
  Figur 2-1 Trafikkvolum på rv. 22 i år 2030 i alternativ 0 

2.2 Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikantnytte er endringer i reisetid og utkjørt distanse for de ulike tra-

fikantgruppene. Med hensyn på trafikantnytte er det bilførere og bilpas-

sasjerer som får nytte som slår ut i beregningene. Normalt inngår også 

kollektivpassasjerer i regnestykket. Det er imidlertid ikke etablert en god 

metodikk for å beregne nytte for kollektivtrafikken basert på RTM23+. 

Det er derfor ikke regnet på nytte for kollektivtrafikken. Uansett er trolig 

størrelsen på gevinsten for kollektivtrafikk liten i forhold til øvrige gevins-

ter som følge av liten andel kollektivreisende som får nytte.  

Alternativ Alt A 

Alt A2 
Alt C2 
Alt D2 

Alt D2.1 Alt E2 

Trafikantnytte fra 
transportmodell 2 314 2 416 2 703 

SUM trafikantnytte 2 314 2 416 2 703 

Figur 2-2: Resultater for trafikanter og transportbrukernytte, millioner kroner dis-

kontert. 
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Beregningene gir en trafikantnytte på ca. 2,3 milliarder kroner i alternativ 

A, ca. 2,4 milliarder kroner i alternativ A2, C2, D2 og D2.1 og 2,7 milli-

arder kroner i Alternativ E2. Alternativene A2, C2, D2 og D2.1 er i prin-

sippet like med hensyn på trafikksystem og det er ikke skilt på disse 

alternativene i transportmodellen. Derfor er trafikantnytten også lik for 

disse alternativene.  

Rv. 22 har tilnærmet lik lengde i de ulike alternativene slik at det er 

kryssutforming og hvor de ulike kryssene ligger som gir forskjell. Bereg-

ningene viser at alternativ E2 kommer best ut og har en trafikantnytte 

som er ca. 300 millioner kroner større enn alternativene A2, C2, D2 og 

D2.1 og ca. 400 millioner kroner mer enn alternativ A. Årsaken til dette 

er primært at trafikken til/fra Sørumsand, som skal til rv. 22 vestover, får 

en kortere reisevei som følge av at krysset med fv. 172 ligger lengre 

nord. Denne trafikken sparer ca. 1 kilometer kjøring i forhold til de andre 

alternativene. Også deler av trafikken til og fra Fetsund sentrum får en 

kortere kjøreveg som følge det nye krysset nord for Fetsund ved Hols-

evja.        

Alternativ A har dårligere resultat enn alternativ A2, C2, D2 og D2.1 pri-

mært som følge av at det er lagt inn noe forsinkelse i de nye rundkjø-

ringene med rv. 22.  

2.3 Operatørnytte 

Posten «operatørnytte» omhandler (i dette prosjektet) inntekter og ut-

gifter for kollektivselskapene, samt eventuelle overføringer fra det of-

fentlige til kollektivselskapene.   

Operatørnytten som følge av løsningene vil i hovedsak være som følge 

av redusert kjøretid og distanse på de bussene som vil gå rv. 22. Dette 

er ikke studert i detalj og inngår ikke i regnestykket. Det vil uansett være 

marginalt i forhold til øvrige elementer. 

2.4 Budsjettvirkning for det offentlige 

Endringer for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anleg-

get, drift av anlegget og endrete skatte- og avgiftsinntekter. 

2.4.1 Kostnadsoverslag som grunnlag til posten 

investeringer  

Det har vært gjennomført en forenklet anslagsprosess på alle alternati-

vene i konsekvensutredningen. Anslagsprosessen bygger på erfarings-

kostander som Sweco sitter på fra liknede prosjekter. Et fullt anslag skal 

gjennomføres på de valgte alternativene som tas med til kommunedel-

plan-fasen (En viktig del av denne prosessen blir da å innhente eksterne 

prisgivere for å få et enda mer nyansert kostnadsbilde). Tabell 2-1 viser 

beregnede investeringskostnader (forventet kostnad) for de ulike alter-

nativene. For å beskrive alternativenes kostnadsfordeling noe nær-

mere, er også hoveddelene av kostnadsestimatet vist. 

Tabell 2-1: Investeringskostnader, millioner 2015-kroner 

 A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Investeringer -1 833 - 1 832 -1 957  -2 321 -1 710 - 3 005 

Elementer i løsningen 
      

Veg i dagen 249,2 337,2 151,5 150,2 182,6 171,7 

Konstruksjoner (inkl. tunnel-

portal) inkl. rigg, drift og 

mva. Konstruksjonskostan-

den for bro over Glomma er 

vist i parentes. Den er inklu-

dert i hovedtallet.  

1 174 

(662) 

1 093 

(613) 

1 144 

(633) 

1 506 

(633) 

1 164 

(619) 

1 556 

(835) 

Fjelltunnel inkl. rigg, drift og 

mva (ekskl. portaler) 
- - 290 233 - 769 

Byggherrekostnader 87,1 85,7 89,9 95,1 85,8 105,6 

Grunnerverv 81,1 81,1 31,6 41,3 52,7 31,4 

Usikkerhet 241,4 234,8 250,1 294,4 224,9 371,1 
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Som Tabell 2-1 viser, er det konstruksjoner og spesielt bro over 

Glomma som er den mest kostnadsdrivende hovedposten og enkelte-

lement. Dette gjelder alle alternativene foruten alternativ E2, som også 

har en lang og kostnadsdrivende tunnelløsning.  

2.4.2 Drift og vedlikehold  

Med hensyn på drift og vedlikehold er det 3 elementer som medfører 

økte kostnader. Dette er den nye vegen i seg selv, andelen tunnel og 

konstruksjonene. 

Tabell 2-2: Drift og vedlikeholdskostnader, millioner kroner 

Alternativ Alt A Alt A2 Alt C2 Alt D2 Alt D2.1 Alt E2 

Drift og vedlikehold -92 -96 -146 -139 -114 -284 

Alternativene C2, D2 og E2 inneholder tunneler og får i den forbindelse 

en høyere kostand. Miljøtunnelen i D2.1 gir dette alternativet noe høy-

ere kostand enn alternativ A og A2 som går i dagen. 

2.4.3 Skatte- og avgiftsinntekter  

Endring i skatte- og avgiftsinntekter er offentlige avgifter som engangs-

avgift og årsavgift på biler, samt drivstoffavgift på bensin og diesel.  

Tabell 2-3: Skatte og avgiftsinntekter, millioner -kroner 

Alternativ Alt A Alt A2 Alt C2 Alt D2 Alt D2.1 Alt E2 

Skatte og avgiftsinn-
tekter 66 39 39 23 40 -16 

Alle alternativene, unntatt E2 gir økte inntekter til det offentlige på 
grunn av økt bensin- og dieselforbruk. E2 reduserer inntektene til det 
offentlige som følge av at trafikken fra Sørumsand får en kortere veg. 

 

2.5 Samfunnet for øvrig 

Posten «samfunnet for øvrig» omfatter endringer i ulykker, støy og luft-

forurensing og skattekostnad. Skattekostnad er kostnader knyttet til å 

drive inn skatter og avgifter.  

Tabell 2-4: Resultater for samfunnet for øvrig, millioner kroner diskontert 

Alternativ Alt A Alt A2 Alt C2 Alt D2 Alt D2.1 Alt E2 

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

       

Støy 0 -3 3 24 17 31 

Global luftforurens-
ning, CO2 -45 -33 -35 -26 -35 -16 

Regional luftforurens-
ning, NOx -4 -3 -3 -2 -3 0 

Skattekostnad -346 -353 -386 -456 -333 -620 

SUM -111 -152 -181 -220 -114 -273 

Alternativ E2 gir størst ulykkesgevinst. At alternativet er bedre enn de 
øvrige, skyldes blant annet reduksjonen i reiselengde for trafikken fra 
Sørumsand. 

Støymessig er alternativt A, A2, C2 vurdert som minst gunstig, da det 

forventes en negativ eller liten gevinst av å gjennomføre tiltaket. De 

støymessig beste alternativer er D2, D2.1 og E2. Det er da tatt hensyn 

til at forventet effekt av støyskjerming er stor for alternativ D2.1. For-

skjellen mellom dem er relativt liten når det tas hensyn til effekt av 

skjerming. I alle alternativ unntatt E2 er det forventet flere boliger i støy-

sonene sammenlignet med referansesituasjonen uten støyskjerming.  

Kjørehastigheten slår ut på global luftforurensning, og en fart på 80 km/t 

vil medføre større utslipp enn f.eks. 70 km/t. Derfor medfører ny rv. 22 

økte utslipp i alle alternativer med unntak av alternativ E2. I Alternativ 

E2 kompenseres økt kjørehastighet med at trafikken fra Sørumsand får 

kortere kjørelengde. I det store bildet er forskjellene mellom de ulike 

alternativene små. Det samme gjelder for regional luftforurensning. 

Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter. 

Kostnadene beregnes med grunnlag i en faktor, basert på sum endring 

i kostnader i investeringer, drift og vedlikehold og overføringer under 

posten «det offentlige». I prinsippet vil dette si at denne posten er et 

direkte produkt av det samfunnet betaler for å bygge og drifte vegen og 

det dyreste alternativet har den største skattekostnaden. 

For sammenstilling av prissatte konsekvenser, se kapittel 4. 
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3 Ikke-prissatte konsekvenser 

3.1 Landskapsbilde  

3.1.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i det aktuelle 

utredningsområdet og hvordan disse endres som følge av vegtiltaket. 

Temaet tar for seg hvordan tiltaket vil inngå i det fremtidige landskapet 

og hvordan landskapet oppleves, både sett fra vegen (reiseopplevelse) 

og fra vegens omgivelser. 

3.1.2 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

nativ. Vurderingen er lagt opp som en systematisk og kvalitativ disku-

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Den samlede vurderingen av hvert alternativ vektlegger områder med 

stor verdi og områder der tiltakene har stor negativ konsekvens. I tillegg 

er det sett på det samlede omfanget av terrenginngrep og hvilke fysiske 

og visuelle virkninger som hver enkelt trasé vil gi. 

Alternativer som fremmer nye traseer er generelt svært arealkrevende 

og beslaglegger nye områder. I tillegg fragmenterer de områder både 

visuelt og funksjonelt. Særlig nye brukonstruksjoner over Glomma bi-

drar til en oppdeling av det høyt verdsatte elverommet. Hvorvidt en 

eventuell ny brukonstruksjon er hengebro, skråstagsbro eller en bro på 

søyler vil være avgjørende for siktbegrensingen, synligheten og følgelig 

konsekvensen av broen i det aktuelle delområdet og undersøkelsesom-

rådet for øvrig. Selve den estetiske vurderingen av brokonstruksjonen 

og det formmessige samspillet mellom konstruksjonene inngår ikke i 

vurderingen av landskapsbildet av området. 

Karaktersterke landformer, som enten har sin opprinnelige, naturskapte 

form eller som utgjør endringer i terrenget som er veletablert og veltil-

passet, veier tungt i rangeringen. 

Alternativ A – liten negativ konsekvens  

Gjenbruk av vegareal reduserer totalarealet som disponeres til vegfor-

mål, forhindrer ytterligere arealfragmentering og reduserer omfanget av 

irreversible inngrep. Alternativet fremstår dermed som det minst nega-

tive for landskapsbildet. Alternativet rangeres dermed som nummer 1. 

Alternativ A2 – middels negativ konsekvens  

Alternativet gir hovedsakelig negative konsekvenser for landskapsbildet 

på vestsiden av Glomma. Disposisjonen av nytt land til vegformål øker 

det totale vegarealet i området, bidrar til arealfragmentering og øker om-

fanget av irreversible inngrep vesentlig. Ut fra disse forholdene er alter-

nativet lavere rangert enn A og E2. Mindre fragmentering av elverom-

met bidrar til at alternativet er rangert foran C2, D2 og D2.1. På østsiden 

av Glomma bidrar gjenbruk av vegareal til at de negative virkningene 

av tiltaket begrenses. Alternativet rangeres dermed som nummer 3. 

 

Alternativ C2 – middels til stor negativ konsekvens  

Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale vegarealet i om-

rådet, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av irreversible 

inngrep. Ut fra disse forholdene er alternativet lavere rangert enn A og 

E2. Den nye broen over Glomma innebærer imidlertid at det åpne elve-

rommet mellom veg- og jernbanebro i mindre grad fragmenteres enn i 

tilfellet med D2 og D2.1. Alternativet rangeres dermed som nummer 4. 

Alternativ D2 – middels til stor negativ konsekvens  

Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale vegarealet i om-

rådet, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av irreversible 

inngrep. I tillegg gir alternativet større negative konsekvenser for elve-

rommet enn C2. Ut fra disse forholdene er alternativet lavere rangert 

enn A, E2 og C2. Tunnel og ikke dagsone vest for Glomma bidrar imid-

lertid til at alternativet i vesentlig grad skiller seg positivt ut fra D2.1. 

Alternativet rangeres dermed som nummer 5. 
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Alternativ D2.1 – middels til stor negativ konsekvens  

Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale vegarealet i om-

rådet, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av irreversible 

inngrep vesentlig. I likhet med alternativ D2 gir også alternativet store 

negative konsekvenser for elverommet. På grunn av skjæringen gjen-

nom åkerlandet på Hovinhøgda vurderes alternativet som dårligere enn 

D2 og rangeres som nummer 6. 

Alternativ E2 – middels negativ konsekvens  

Disposisjonen av nytt land til vegformål øker det totale vegarealet i om-

rådet, bidrar til arealfragmentering og øker omfanget av irreversible 

inngrep vesentlig. Den lange tunnelen, potensialet for god terrengtilpas-

ning og reiseopplevelsen ved Glomma fører imidlertid til at alternativet 

rangeres som nummer 2. 
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Figur 3-1 Temakart for landskapsbilde som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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3.2 Nærmiljø og friluftsliv 

3.2.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og bru-

kerne av det berørte området. Nærmiljø er et begrep som brukes om 

helheten i menneskers daglige livsmiljø. Her inkluderes områder og 

ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet til der folk bor. Begrepet 

omfatter også områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller 

på sykkel. Små, «grønne lunger» og skogholt inngår som en del av nær-

miljøet. Nærmiljøet blir påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til 

arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. Omfangsvurde-

ringene skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive end-

ringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøene i området. 

3.2.2 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

nativ. Vurderingen er lagt opp som en systematisk og kvalitativ disku-

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Alternativ A – liten til middels negativ konsekvens 

Tiltaket innebærer en utvidelse av dagens veg fra 2 til 4 felt. Tiltak (støy-

skjerming) vil bli satt inn for å minimalisere ulempene der støybereg-

ninger viser at det er påkrevd. Ny veg medfører at det vil bli mindre kø, 

men den vil også kunne gi mer trafikk over tid. Vegen trekkes noe nær-

mere Hovinhøgda skole, og naboboligen til skolen i vest, må rives. Bo-

ligområder sør for Støvinåsen kommer lenger vekk fra veien siden den 

flyttes sørover. Dette vil være positivt for bomiljøene der. Alternativet 

krysser Glomma på samme sted som i dag. Vegen utvides fra to til fire 

felt på to broer. Gang- og sykkelsti vil fortsatt gå over broa. Stien langs 

Glomma mellom Stasjonsstranda og lensene vil krysses av flere broer. 

På østsiden av elva innebærer utbyggingen en utvidelse av dagens rv. 

22 fra 2 til 4 felt gjennom et boligområde (Hvalsenga-Kringenveien). 

Noen få hus eller garasjer ligger utsatt til og må følges opp med even-

tuelle tiltak. Økt vegkapasitet vil gi mindre kø og bedre flyt i trafikken 

forbi boligområdene. Alternativet overskrider ikke grenseverdier for luft-

kvalitet.  

Samlet vurderes alternativ A å ha liten til middels negativ konse-

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ A2 – middels negativ konsekvens 

Alternativet ligger i store trekk like sør for alternativ A og gir mange av 

de samme virkningene. Broa vil krysse Glomma i nordenden av det sik-

rede friluftsområdet Fetsund lenser. Gang- og sykkelsti vil følge dagens 

veg på vestsiden av og over elva. Noen boliger ligger utsatt til og må 

innløses. Omfanget av inngrep vil bli større enn i dag på østsiden av 

elva, hvor det planlegges to nye rundkjøringer og flere tilførselsveger, i 

tillegg til ny gang- og sykkelveg gjennom ravinedalen øst for Østersund 

ungdomsskole. Økt vegkapasitet vil gi mindre kø og bedre flyt i trafikken 

forbi boligområdene. Alternativet overskrider ikke grenseverdier for luft-

kvalitet. Samlet vurderes alternativ A2 å ha middels negativ konse-

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ C2 – middels til stor negativ konsekvens 

Alternativet skiller seg fra alt. A ved at rv. 22 føres i tunnel sør for Stø-

vinåsen. Tunnelmunningen ligger nær boligområder i Jan Steneruds 

vei. Ved munningen vil det bli høy konsentrasjon av svevestøv og for-

urensning, og grenseverdier vil overskrides. Påkjøringsrampe retning 

vest vil kreve riving av boliger og ta enda mer av boområdene ved Jan 

Steneruds vei. Også ved Fetsund sentrum vil tunnelutløp gi høy kon-

sentrasjon av svevestøv og forurensning. Tunnel på strekningen Stø-

vinåsen-Fetsund sentrum vil redusere trafikkstøyen fra rv. 22 i dette om-

rådet. Glomma krysses nord for eksisterende bilbro, nærmere det sik-

rede friluftslivsområdet enn dagens bro, og innebærer to bilbroer med 

ulik vinkling over Glomma. Broa vil øke omfanget av inngrep i luftrom-

met over elvestrengen. Samtidig som alternativet innebærer ny 4-felts 

veg gjennom jordbruks- og boligområder ved Hvalsenga og Hval gård, 

flytter løsningen trafikk, støy og støv vekk fra andre boområder med 

høyere tetthet av boliger (Hvalsenga-Kringenveien). Det vurderes som 

positivt for dette området. Det er positivt at gang- og sykkelveg vil gå 
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langs dagens rv. 22, hvor trafikken da vil være betydelig redusert. Dette 

gjelder også for alt. D2, D2.1 og E. 

Samlet vurderes alternativ C2 å ha middels til stor negativ konsekvens 

for nærmiljø og friluftsliv. Det er først og fremst virkningene for nærmil-

jøet på Støvinåsen og ved Fetsund sentrum som slår negativt ut. 

Alternativ D2 – stor negativ konsekvens 

Den største forskjellen fra alt. A og C2 er at vegen flyttes ytterligere 

nordover under Støvinåsen. Manglende fjelloverdekning medfører gra-

ving av en 300-400 m lang byggegrop for bygging av en betongtunnel. 

Dette innebærer riving av mange boliger på Støvinåsen, noe som vur-

deres som svært uheldig for nærmiljøet. I tillegg kommer negative ef-

fekter av av- og påkjøringsramper, svevestøv og forurensning ved 

begge utløp av tunnelen, nær skilekområde og boliger. Trafikkstøy ved 

tunnel vil forekomme nærmere sentrum enn i alt. C2. Tunnel på strek-

ningen Støvinåsen-Fetsund sentrum vil redusere trafikkstøyen fra rv. 22 

i dette området. Opplevelsesverdien av det statlig sikrede friluftsområ-

det på Stasjonsstranda og elvestrengen på Glomma reduseres. I likhet 

med alt. C2 flyttes trafikken vekk fra boligområdet ved Hvalsenga-

Kringen i øst. Reduksjonen av nærmiljøverdier ved Støvinåsen og fri-

luftslivsverdier ved Stasjonsstranda bidrar imidlertid til at alternativet 

rangeres lavest. 

Samlet vurderes alternativ D2 å ha stor negativ konsekvens for nær-

miljø og friluftsliv. 

Alternativ D2.1 – middels til stor negativ konsekvens 

Vegen legges sør for dagens rv. 22. Byggegrop og senere betongtunnel 

gjennom ryggen som Garderveien følger, innebærer at enkelte hus må 

rives og vegsystemet reetableres. Grenseverdier for luftforurensning 

overskrides ikke ved tunnelutløp. Opplevelsesverdien i det statlig sik-

rede friluftsområdet på Stasjonsstranda reduseres. Løsningen skiller 

seg lite fra D2 øst for Glomma. Reduksjonen av nærmiljø- og friluftslivs-

verdier bidrar til at alternativet rangeres nest lavest. Alternativet vurde-

res som noe bedre enn D2 siden traséen ligger noe lenger unna Fet-

sund sentrum og badestranda på Stasjonsstranda. 

Samlet vurderes alternativ D21 å ha middels til stor negativ konse-

kvens for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ E2 – liten til middels negativ konsekvens 

Den store forskjellen mellom E2 og øvrige alternativer, er at løsningen 

flytter trafikk, støy og luftforurensning vekk fra tettbebygde områder 

langs rv. 22 i sør, og fører trafikken i tunnel under Garderåsen. Samtidig 

som alternativet reduserer trafikkbelastningen for boområder mellom 

Merkja og Kringenkrysset, blir belastingen betydelig for boområdet ved 

Faldalsveien/Engerveien, hvor østlig tunnelmunning er planlagt. Gren-

severdier for luftforurensning overskrides også her, og en stor trafikk-

maskin vil prege området. Samtidig vil alternativet medføre større gjen-

nomfartstrafikk på Faldalsveien gjennom områder som i dag har lite tra-

fikk. Det vurderes som uheldig. Ved Hvalveien i øst vil det være noen 

utfordringer for adkomst til boliger, som må løses. Ut over dette gir al-

ternativet få negative virkninger for nærmiljø og friluftsliv.  Når fordelene 

veies opp mot ulempene får alternativet liten til middels negativ kon-

sekvens. Alternativet rangeres dermed høyest. 

. 
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Figur 3-2 Verdikart for nærmiljø og friluftsliv som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 



  

        

 

  

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA - KORTVERSJON KONSEKVENSUTREDNING 18 
 

3.3 Naturmangfold 

3.3.1 Definisjon av tema og influensområde  

Tema naturmangfold omhandler landskapsøkologiske sammenhenger, 

naturtyper på land og i ferskvann, artsforekomster av dyr og planter, 

samt geologiske forekomster.  

Registrering av naturmangfold gjøres på tre nivåer – landskapsnivå, lo-

kalitetsnivå og enkeltforekomster. I konsekvensutredningen legges 

mest vekt på å kartlegge forekomst av sjeldne og truete arter og natur-

typer i henhold til Norsk rødliste for arter (2010) og Norsk rødliste for 

naturtyper (2011).  

3.3.2 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

nativ. Vurderingen er lagt opp som en systematisk og kvalitativ disku-

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Alternativ A, A2 og E2 – middels til stor negativ konsekvens 

Alternativ A, A2 og E2 blir vurdert relativt likt, og er de tre alternativene 

som er mest negative for naturmangfold. Alternativ A og A2 blir vurdert 

som marginalt mindre negative, med A, som noe mindre negativ enn 

A2. Alternativ E2 vil ødelegge to viktige naturtypeområder med stor 

verdi på østsiden av Glomma, og i tillegg berøre Holsevja på vestsiden 

av Glomma negativt. Alternativ A og A2 er rangert som nest mest nega-

tive hovedsakelig fordi det medfører stor negativ konsekvens for en ra-

vinedal, som er en sårbar naturtype i henhold til Norsk rødliste for na-

turtyper (2011). Dette alternativet gir også stor negativ konsekvens for 

naturtypen gammel lavlandsblandingsskog som er en naturtype med 

stor verdi. Alternativ A2 vurderes som marginalt mer negativ enn A fordi 

den kommer nærmere dammen ved Holen. 

Alternativ C2 og D2 – liten til middels negativ konsekvens 

Alternativ D2 får stor negativ påvirkning på naturtypen rik barskog vest 

for Fetsund stasjon, mens C2 ikke påvirker noen registrerte naturtyper, 

og derfor er alternativet som gir minst negativ konsekvens for natur-

mangfold.  

Alternativ D2.1 – ubetydelig til liten negativ konsekvens 

Den viktigste negative konsekvensen av alternativ D2.1 er at det påvir-

ker ravinedalen ved Holen negativt. Påvirkning på ravinedalen blir vur-

dert som viktigere enn påvirkning på andre naturtyper, fordi ravinedal er 

en sårbar (VU) naturtype.  

Alle alternativene vil gi lik konsekvens for vannforekomsten Glomma og 

fugletrekket til og fra Nordre Øyeren NR.  
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Figur 3-3 Temakart for naturmangfold som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder.
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3.4 Kulturmiljø 

3.4.1 Definisjon av tema og influensområde  

Temaet kulturmiljø omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet. I 

kulturminneloven defineres kulturminner som alle spor etter menneske-

lig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller tradisjon. Med kulturmiljø menes områder 

hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammen-

heng. Det skilles videre mellom automatisk fredete kulturminner, det vil 

si fra før 1537 og nyere tids kulturminner. Nyere tids kulturminner og 

kulturmiljø har ikke et formelt vern i kulturminneloven, men kan være 

vedtaksfredet etter kulturminneloven eller vernet gjennom plan- og byg-

ningsloven.  

3.4.2 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

nativ. Vurderingen er lagt opp som en systematisk og kvalitativ disku-

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Innen influensområdet er det avgrenset 9 kulturhistoriske lokaliteter. Av 

disse verdivurderte lokalitetene utmerker Fetsund lenser seg. Dette er 

et vedtaksfredet teknisk-industrielt kulturminne med nasjonal verdi. An-

legget strekker seg utover i Glomma, nesten over til østsiden og et godt 

stykke sørover og nordover for selve lensemuséet. Også på land er det 

større områder som hadde betydning for anleggets funksjon, og er som 

er en del av det fredete anlegget. I tillegg er de to broene som i dag 

krysser Glomma (jernbanebroa og Fetsund bro), Fetsund batteri samt 

Fetsund sentrum viktige kulturminner tilknyttet landskapet her ved 

Glomma.  

Alternativ A – middels negativ konsekvens 

Alternativ A vil gi negative konsekvenser for Fetsund lenser, Kulturkvar-

talet og for Fetsund bro. Likevel er dette alternativet vurdert som nest 

best, da alternativet gir relativt liten påvirkning på Fetsund lenser. En ny 

bro lagt i forbindelse med dagens trasé anses å være et tiltak som i 

begrenset grad endrer Fetsund lensers opplevelsesverdi, sammenlig-

net med å få inn en ny bru tett ved den eksisterende. 

Alternativ A2 – middels til stor negativ konsekvens 

Alternativet vil gi store negative konsekvenser for Fetsund lenser og 

kulturkvartalet, samt middels negativ konsekvens for Fetsund bro. Al-

ternativet er vurdert til å være det nest dårligste alternativet, da det vil 

utradere kulturkvartalet og direkte påvirke det fredete kulturmiljøet Fet-

sund lenser. Den nye broen vil ligge lenger sør enn dagens bilbro, og 

vil derfor trolig skygge noe for anlegget ute i Glomma.  

Alternativ C2, D2 og D2.1 – Stor negativ konsekvens 

Alternativene C2, D2 og D2.1 er vurdert å gi stor negativ konsekvens 

for tema kulturmiljø. Det er lagt særlig vekt på den fysiske og visuelle 

virkningen som ny bro over Glomma vil ha for Fetsund lenser, men også 

for Fetsund sentrum vil disse alternativene ha visuell virkning. Av disse 

tre rangeres C2 som best. Selv om C2 vil redusere opplevelsesverdien 

av Fetsund lenser, lar den også store deler av anlegget ute i Glomma 

ligge visuelt urørt. Det er ikke funnet utslagsgivende forskjeller mellom 

D2 og D2.1. 

Alternativ E2 – liten negativ konsekvens 

E2 er vurdert som beste alternativ. Dette alternativet ligger såpass langt 

unna Fetsund lenser at en ny bro i liten grad vil virke fysisk eller visuelt 

inn på dette viktige kulturmiljøet. E2 vil til en viss grad virke negativt 

visuelt på Fetsund jernbanebro. 
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Figur 3-4 Temakart for kulturmiljø som blir påvirket av tiltaket. Kartet viser verdisatte delområder. 
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3.5 Naturressurser 

3.5.1 Definisjon av tema og influensområde  

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fis-

kebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mi-

neraler. 

3.5.2 Konsekvensvurdering  

Konsekvensvurderingen skal gi en overordnet vurdering av hvert alter-

nativ. Vurderingen er lagt opp som en systematisk og kvalitativ disku-

sjon og skal fremheve de enkelte alternativenes viktigste konsekvenser. 

Diskusjon av alternativenes konsekvens 

Det er kun avdekket vesentlige verdier knyttet til skogbruk og jordbruk i 

utredningen, og det er derfor kun disse temaene som er tatt med i den 

samlede konsekvensvurderingen. Den dyrkede marka i planområdet 

har stor verdi, og enkelte av alternativene har relativt lange strekninger 

av traséen på dyrka mark. Det er derfor lagt størst vekt på påvirkning 

på dyrket mark i den samlete konsekvensvurderingen. Som det fremgår 

av verdivurderingen er skogteigene som blir berørt små, og ligger i re-

lativt bratt terreng med vanskelige driftsforhold. De er derfor vurdert å 

ha liten og middels verdi. 

Det nasjonale målet er å avgrense omdisponeringen av dyrka mark til 

under 6000 dekar per år, jf. Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og mat-

politikken. Med dyrka jord menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 

innmarksbeite. 

Alternativ A og A2 – liten til middels negativ konsekvens 

Alternativ A og A2 er minst negativ fordi dette alternativet kun berører 

randsonen til skiftet sørøst for Søndre Hovin gård. A2 vurderes som noe 

mer negativ enn A fordi et større areal fulldyrket mark blir omdisponert. 

 

Alternativ C2 og D2 – middels til liten negativ konsekvens 

Alternativ D2 og C2 er begge vurdert å gi middels/liten negativ konse-

kvens, fordi de kun vil berøre dyrket mark øst for Glomma.  

Alternativ D2.1 – stor negativ konsekvens 

Alternativ D2.1 er gitt den samlede konsekvensgraden stor negativ, og 

er det mest negative alternativet for naturressurser. Det skyldes i første 

rekke at alternativet berører dyrket mark både på østsiden av Glomma, 

på vestsiden langs Garderveien og et skifte sørøst for Søndre Hovin 

gård. På flere skifter vil alternativ D2.1 avskjære randområder, som blir 

mer tungvint å drive etter en utbygging og på sikt gå ut av drift.  

Alternativ E2 – stor (til middel) negativ konsekvens 

Alternativet E2 er samlet vurdert å ha en stor negativ konsekvens. På 

østsiden krysser denne traséen dyrka mark over et relativt langt stykke. 

I likhet med alt. C2, D2.1 og D2 vil oppstykking av skifter være drifts-

messig ugunstig. På vestsiden vil ny rv. 22 sammen med av- og påkjø-

ringsveger til Faldalsveien beslaglegge søndre del av et skifte som lig-

ger ned mot Glomma og Holsevja. 

  



 

 

 

  

RV. 22 KRYSSING AV GLOMMA - KORTVERSJON KONSEKVENSUTREDNING 23 
 

Figur 3-5 Verdikart for jord- og skogbruksområder som blir påvirket av tiltaket.
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4 Sammenstilling 

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å gi en systematisk 

og etterprøvbar fremstilling av hvordan tiltaket påvirker velferden for 

samfunnet. Uavhengig om denne velferdsvurderingen fremstilles gjen-

nom beregninger eller beskrivelser innebærer analysen mange verdi-

valg. Alle verdivalgene knyttes opp til spørsmålet om hvordan arealet 

innenfor utredningsområdet disponeres til samfunnets beste. 

Alle de fire alternativene A, A2, C2 og D2.1 gir positiv netto nytte for de 

prissatte konsekvensene. Trafikantnytten i alle alternativene er for-

holdsvis lik. Investeringskostnadene bidrar derimot til at D2.1 gir størst 

netto nytte. Deretter følger A2, A og C2. Avviket i investeringskostnader 

mellom de fire alternativene er likevel så lite at det ikke anses som ut-

slagsgivende for den samlede rangeringen av alternativene. 

Både C2 og D2.1 krysser Glomma mellom eksisterende Fetsund bro og 

Fetsund jernbanebro. Begge alternativene vil dermed medføre en stor 

visuell endring av den nordlige delen av Fetsund lenser. Denne end-

ringen er vurdert som svært negativ både av fagtemaene kulturmiljø, 

landskapsbilde og nærmiljø- og friluftsliv. Siden det dreier seg om et 

vedtaksfredet kulturminne på nasjonalt nivå, er disse vurderingene vekt-

lagt som utslagsgivende. Alternativer som best ivaretar anlegget og 

sammenhengen mellom anlegget og omgivelsene, rangeres dermed 

høyest. Dette innebærer at A rangeres høyest. Alternativene A2, C2 

rangeres med samme begrunnelse høyere enn alternativ D2.1. 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser dermed at alternativ A samlet 

sett gir den beste nytten for samfunnet. Hensynet til jordressursene un-

derbygger dette valget. 

 

 

 

 

 

Tabell 4-1 Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse 

 Alt. A Alt. A2 Alt. C2 Alt. D2 Alt.D2.1 Alt.E2 

I Prissatte konsekvenser (nåverdi) 

Trafikant- og transportbru-
kernytte 

2 314 2 416 2 416 2 416 2 416 2 703 

Operatørnytte - - - - - - 

Budsjettvirkning -1 732 -1 763 -1 930 -2 278 -1 666 -3 098 

Ulykker 284 240 240 240 240 332 

Støy 0 -3 3 24 17 31 

Global og regional luft-
forurensning -49 -36 -38 -28 -38 -16 

Restverdi - - - - - - 

Skattekostnad -346 -353 -386 -456 -333 -620 

Netto nytte 
470 501 305 -81 635 -667 

Netto nytte pr. budsjett-
krone 0,27 0,28 0,16 -0,04 0,38  -0,22 

I Rangering prissatte kon-
sekvenser 

3 2 4 5 1 6 

II Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - - 

Nærmiljø og friluftsliv - / - - - - - - / - - - - - - - - / - - - - / - - 

Naturmangfold - - - - - - 0 / - - - - - - - 

Kulturmiljø - - - - / - - - - - / - - - - - - - - - - 

Naturressurser - - - / - - - / - - - / - - - - - - - / - - 

Samlet vurdering ikke-
prissatte konsekvenser 

Negativ Negativ Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Svært 
negativ 

Negativ 

 II Rangering ikke-pris-
satte konsekvenser 

2 3 4 6 5 1 

Samlet samfunnsøkono-
misk vurdering (I+II) 

1 2 3 5 4 6 
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4.1.1 Usikkerhet og robusthet  

Det er knyttet en del usikkerhet til beregningene. Dette gjelder i hoved-

sak trafikantnytten som blir beregnet i RTM23+. Trafikantnytten regnes 

ut på bakgrunn av endret reisetid. Det er i dag stor variasjon i forsinkel-

ser for trafikken som går over Glomma. Ny rundkjøring vest for dagens 

Fetsundbru (bygges i løpet av 2016) vil trolig også endre fremkomme-

ligheten. I fremtiden ligger det også usikkerhet i hvor stor grad en evt. 

kø ved Fetsund vil forskyve seg nærmere Lillestrøm. Trafikkmodellen er 

heller ikke spesielt god til å regne ut forsinkelser. Således er det stor 

usikkerhet knyttet til størrelsen på trafikantnytten. Slik beregningene ut-

føres vil imidlertid disse usikkerhetene slå likt ut i alternativene og såle-

des ikke påvirke rangeringen i stor grad.  

Med hensyn på alternativene er det knyttet størst usikkerhet til spart 

tidsbruk i alternativ A. Dette er som følge av at det er rundkjøringer på 

rv. 22 i dette alternativet. Det er lagt inn en liten forsinkelse i nytte kost-

nadsberegningene basert på kapasitetsberegningene. 

Enhetsprisene for støy og luftforurensning er lave og metodikk og en-

hetspriser er under revisjon. Resultatene for støy og luft slår lite ut i be-

regningene slik metodikken er i dag. Det tas heller ikke hensyn til hel-

seeffekten i beregningene og det er mye usikkerheter knyttet til sam-

spillseffektene mellom støy og luftforurensning. Usikkerhetene vil også 

variere mellom alternativene på bakgrunn av tunnel/ikke tunnel. 

Tidsperiode 

De prissatte konsekvensene er beregnet for en periode på 40 år etter 

åpningsåret. Det vil i praksis si at kunnskapen om betalingsvillighet og 

kostnader vi kjenner i dag, er videreført 40 år frem i tid. 

De ikke-prissatte konsekvensene opererer ikke med en fastlagt analy-

seperiode. Mange av disse verdiene er knyttet til fornybare ressurser 

slik som skog, jord, mange er knyttet til identitet og fellesskap, irrever-

sible inngrep (landskap) og økologiske sammenhenger der mange arter 

er involvert og virker over store arealer.  

4.2 Andre samfunnsmessige virkninger 

For mer utfyllende informasjon henvises til vedlagt rapport om andre 

samfunnsmessige virkninger. 

Tabell 4-2 Oppsummeringstabell som viser de viktigste lokale- og regionale virk-

ningene av tiltaket. 

 

Alternativ 

0-
al
t 

A A2 C2 D2 D2.1 E2 

Netto ring-
virkninger 

0 
Alle alternativene antas å skape positive netto ringvirkninger. 
Det anses ikke å være grunnlag til å skille mellom alternati-
vene. Omfanget kan ikke kvantifiseres. 

Fordelings-
virkninger 

0 
De ulike alternativene vil gi ulike fordelingsvirkninger. Det an-
ses ikke som grunnlag til å rangere alternativene etter forde-
lingsvirkninger. 

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Samfunns-
utvikling 

0 Samlet sett forventes ny rv. 22 kryssing av Glomma å være 
positivt for samfunnsutviklingen. Dette gjelder for alle alterna-
tivene. Det er særlig effektene for boligområdenes attraktivitet 
og arbeidsmarked som vil ha positive effekter. På lengre sikt 
kan utbygging av denne type infrastruktur gi økt arealbruk, 
noe som isolert sett innebærer en negativ virkning. Det som 
særlig skiller alternativene når man vurderer samfunnsutvik-
ling er at alternativene D2 og D2.1 har traseer svært nært 
Fetsund sentrum og kommer mest i konflikt med Fet kommu-
nes arealplaner. 

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Næringsut-
vikling 

0 Ny rv. 22 kryssing av Glomma antas å ha stor positiv virkning 
for næringsutviklingen på sikt, fordi det vil bli bedre fremkom-
melighet for vare- og persontransport. Dette vil særlig næ-
ringsutviklingen i Aurskog-Høland, Sørum og Fet, i områdene 
øst for Glomma, nyte godt av. Lokalt næringsliv berøres i 
mindre grad. Dette skyldes at det er relativt lite lokalt næ-
ringsliv langs dagens rv. 22-trasé. Noen av alternativene krys-
ser nærmere lokalt næringsliv i Fetsund sentrum enn i dag, 
som kan gi en litt negativ konsekvens der. 

Lokale og 
regionale 
virkninger: 
Tettsteds-
utvikling 

0 Tiltaket med ny kryssing av Glomma for rv. 22 antas å gi posi-
tive effekter for tettstedutviklingen både i Fetsund og i tettste-
der øst og nord for Fetsund. Hovedårsaken er bedre tilgjeng-
elighet og mindre kø som gir økt attraktivitet. Fetsund tettsted 
forventes å bli påvirket mest. Her kan tiltaket også få noen 
virkninger som trekker motsatt av de positive. Dette gjelder at 
det blir økt gjennomfartstrafikk nærmere Fetsund sentrum i al-
ternativ D2 og D2.1, samt at det kan bli vanskeligere å 
komme ut av Fetsund sentrum i rushtiden i alternativ A. 
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4.3 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) har avdekket høy risiko for kvikk-

leireskred for traséalternativene A, A2 og E2. Her er det påkrevet med 

forebyggende tiltak for å kunne bygge vegen. Også alternativ D2.1 be-

rører så vidt et område med kvikkleire og tiltak må vurderes etter nær-

mere grunnundersøkelser. Ytterligere grunnundersøkelser forutsettes 

også gjennomført for alternativene C2 og D2 selv om det ikke tidligere 

er registrert kvikkleire her.  

Alternativ E2 er utsatt for flom både ved Glomma/Holsevja og ved 

Merkja. 

Alle traséalternativene skal krysse over jernbane i form av bro, og det 

må gjøres en egen risikoanalyse for å sikre liv/helse og infrastruktur i 

anleggsperioden.  Ytterligere seismikk og grunnboringer må gjennom-

føres for å avdekke svakhetssoner i alternativene C2 og E2 der det 

planlegges tunneler. Alt. D2 medfører en «cut and cover»-løsning gjen-

nom boligområde, og her blir det særlig viktig å følge opp støyretnings-

linje T1442/2012, informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Alle alternativene får skjæringer som må vurderes sikret mot fall og 

steinsprang. 

Det er registrert forurenset grunn ved Statoil og Fetsund stasjon som 

berører alternativ A, A2, C2, D2 og D2.1. Forurensede masser herfra 

må leveres godkjent deponi.  

Alle tunneler har en viss risiko for ulykker og storbrann. Alt. E2 med den 

lengste tunnelen, og C2 og D2 med kortere tunneler, må risikovurderes 

og sikkerhetstiltak vurderes i den videre planleggingen. 

Forebyggende tiltak for øvrig mot vannforurensning, støy og støv og 

spredning av fremmede arter anbefales innarbeidet i Ytre miljø (YM)-

plan til bruk i byggefasen. YM-planen fastsetter miljømål og skal be-

skrive tiltak som forebygger miljørisiko som er avdekket gjennom ROS-

analysen og konsekvensutredningen og som ivaretar miljøkrav i lov, for-

skrift og retningslinjer. 

I forbindelse med ROS analysen er det arbeidet fram en liste under 

hvert alternativ som påpeker risikoreduserende tiltak som er nødvendig 

og som bør vurderes. Oversikt over tiltak som er nødvendige, er tatt 

med i oversikten under. For ytterligere detaljert informasjon henvises 

det til vedlagt ROS-analyse. 

Tabell 4-3 Samletabell 

Nr Alternativ A og A2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak 

(kalk-sementpeler), motfylling. Ev brokonstruksjon 

over kvikkleireområdene. Grunnundersøkelser må 

gjennomføres. 

2 Forurenset 

grunn 

Masser fra Statoil må leveres godkjent deponi. Det tas 

prøver av masser fra veigrøfter langs eksisterende fv. 

22. Tiltaksplan utarbeides hvis prøvene viser for høye 

verdier. 

3 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

Nr Alternativ C2 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

Nr Alternativ D2.1 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Statoil og Fetsund stasjon må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 
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3 Høy skjæring Sikring mot fall fra 25 m høy skjæring på vestsida av 

Glomma må gjennomføres. 

Nr Alternativ D2 

1 Forurenset 

grunn 

Masser fra Fetsund stasjonsområde må leveres god-

kjent deponi. Det tas prøver av masser fra veigrøfter 

langs eksisterende fv. 22. Tiltaksplan utarbeides hvis 

prøvene viser for høye verdier. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 

3 Støy, vibrasjo-

ner og tilgjeng-

elighet i an-

leggsfase 

Særlig viktig å følge opp støyretningslinje T1442/2012, 

informere nærmiljø og utarbeide faseplaner. 

Nr Alternativ E2 

1 Kvikkleireskred Lette masser/masseutskifting, stabiliserende tiltak 

(kalk-sementpeler) eller andre forebyggende tiltak må 

gjennomføres. Nærmere grunnundersøkelser må gjen-

nomføres. 

2 Jernbane i an-

leggsfase 

Nærmere risikovurdering og forebyggende tiltak må 

gjennomføres før bygge- og anleggsfase. 
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